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ESENYURT BELEDİYE
MECLİSİ’NDE “EK BÜTÇE”
TALEBİNE ONAY ÇIKMADI!
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� Çatalca’da birbirinden önemli projeleri ardı
ardına hayata geçiren Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Durmak yok, Çatalca’mızın hayallerini
tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz” sözlerini kay-
detti. Çatalca’yı vizyon projelerle buluşturan Be-

lediye Başkanı Mesut Üner, sadece bölgeye değil
İstanbul’a örnek olan Spor Adası’nın adeta yem-
yeşil bir park görünümünde olacak peyzaj dü-
zenleme çalışmalarının yakında
tamamlanacağını belirtti. ��6’da

Esenyurt Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Ağustos ayı
ikinci meclis oturumu, gündem yaratan bir oylamaya sahne oldu. Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme getirdiği “Ek Bütçe” talebi, mecliste çoğunluğu
elinde bulunduran AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi. DEVAMI 5’TE
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Güney Kore'den gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı!

72 YILLIK VEFA 
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore’den gelen heyet, ilçedeki
Kore gazilerine vefa ziyareti gerçekleştirdi. Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı gö-
rünce yere kapanarak minnetlerini ifade eden Koreliler daha sonra gazilerin ellerini öpüp, sarıldı
FESTİVALE GELDİLER GAZİLERİ UNUTMADILAR 
�� Büyükçekmece Belediyesi'nin kardeş şehri olan Cheonan'dan festival
için heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'le ilçede yaşa-
yan Kore gazilerini, gazi yakınlarını ve şehit yakınlarını evinde ziyaret etti.
Ziyarette heyet, Güney Kore'den hediyeler de getirdi. Getirdikleri hediyeleri
gazilere veren heyet, ziyarette bulundukları kişilerin önlerinde yere kapandı
ve saygı gösterisinde bulundu.

MÜZE BÜYÜK ANLAMI BÜYÜK
�� Güney Kore heyetini Kore gazileriyle
buluşturan Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Buradaki Kore gazi-
leri evini Kore stilinde Kore Cheonan
Belediyesi yapacak, bizde Güney Kore'de
bir ev yaparak orada ki şehitlerimiz adına
Türk şehitleri evini yapacağız ve Mustafa
Kemal Atatürk'ün heykelini koyacağız. Bü-
yükçekmece'de yapılacak olan Kore Gazileri
evinin içerisinde, Kore gazilerimizin Güney
Kore'den gelirken getirdikleri eşyalar, askeri
kıyafetler ve materyaller yer alacak. Küçük
bir müze gibi bir şey olacak ama anlamı
bizim için çok büyük” diye konuştu. 4’te

İBB’DEN 150 GÜNDE 150 PROJE

ESENYURT GÜLTEN AKIN
KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI

� İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
“150 günde 150 proje” kapsamında
Esenyurt’a kazandırdığı ilk kütüphane
olan 'Esenyurt Gülten Akın Kütüpha-
nesi' Kıraç Mahallesi’nde hizmete
açıldı. 2’de

Geçtiğimiz aylarda Avcılar Yeşilkent
Mahallesi’nde hizmete giren Fakir Baykurt
Kütüphanesi’nin ardından ikinci kütüpha-
nesi Sabahattin Eyüboğlu Kütüphanesi Fi-
ruzköy Bulvarı’nda hizmete açıldı. 2’de

Avcılar’ın Yeni
Kütüphanesi
Hizmete Açıldı

YAŞAM BAHÇESİ 33 BİN 500 HANENİN
SOFRASINA UMUT OLDU

33 BİN 500 KİŞİYE ULAŞTI
BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen Yaşam Bahçe-
si’nde yaz hasadı yapıldı. Hasada
katılan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Gıda
yoksunluğunun çözümünde kent
bostanları önemli bir işleve sahip.
Bu doğrultuda ilçemize kazandırdı-
ğımız Yaşam Bahçesi ile bugüne
kadar 150 ton mahsulü, 33 bin 500
ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık”
ifadelerini kullandı. DEVAMI 3’TE

BAŞKAN MESUT ÜNER:
ALIN TERİNİ EMEĞİYLE
BİRLEŞTİREN ESNAFIMIZIN
DAİMA YANINDAYIZ”

SANAYİ SİTESİNE ZİYARET
�� Atatürk Sanayi Sitesini ziyaret ederek es-
naflarla ekmek teknelerinde bir araya gelen
Başkan Mesut Üner alın terini emeğiyle birleşti-
ren değerli esnaf ve sanatkârlarımızın daima
yanındayız dedi. Devamı 3’te

� Ünlü aktör Robert De Niro’nun Staj-
yer filmi Beylikdüzü’nde gerçek oldu.
Çocuklarını büyütmek uğruna üniversi-
teye gidemeyen Ayten Baran önce 62
yaşında üniversiteye girdi, ardından da
65 yaşında stajını tamamlamak için Bey-
likdüzü Belediyesi’nin yolunu tuttu. 4’te

EN BÜYÜK DESTEK BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

65 YAŞINDA HAYALİ
GERÇEK OLDU

Silivri’nin dillere destan lezzetlerin-
den biri olan yoğurdunun yaşatılması ve
tüm Türkiye’ye tanıtılması amacıyla dü-
zenlenen 60. Yoğurt Festivali büyük bir
coşkuyla başladı. Silivri Belediyesi tara-
fından düzenlenen ve üç gün sürecek
olan festivalin ilk gününde binlerce kişi
festival alanını doldurdu. 6’DA

SİLİVRİ’DE YOĞURT 
FESTİVALİ BAŞLADI

Dünya’nın en iyi festivali
görkemli bir törenle kapandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali’nin Cumhuriyetimizin
100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde yapıla-
cağını belirterek; “100 ülkeden 3500 sanat elçi-
sini davet ediyoruz” diye konuştu. 7’de

Büyükçekmece sahil bandında bulu-
nan Büyükçekmece Çevre Koruma
Dernek merkezinin lokali birbirinden
lezzetli mezeleri, günün balıkları ve
eşsiz güzellikteki yemekleri kadar
kaliteli servisi ile denize sıfır konu-
muyla da oldukça seçkin ve iddialı
bir mekan olmasının yanısıra yeşil-
likler içerisindeki alanları ve İstanbul
boğazını aratmayan manzarası ile
gelenleri büyülüyor. Devamı 8’de

Boğazı Aratmayan Manzarasıyla
Gelenleri Büyüleyen Mekan…
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ESENYURT GÜLTEN AKIN
KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “150 günde 150 proje” kapsamında Esenyurt’a kazandırdığı
ilk kütüphane olan 'Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi' Kıraç Mahallesi’nde hizmete açıldı

i stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Esen-
yurt’a kazandırdığı ilk kütüphane olan
Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi,

Kıraç Şehitler Mahallesi’nde hizmete açıldı.
“150 günde 150 proje” kapsamında hizmete
başlatılan kütüphanenin açılış törenine Gül-
ten Akın’ın kızı Deniz Akın, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
CHP İstanbul Milletvekilleri Emine Gülizar
Emecan ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl
Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Baş-
kanı Oktay Özel, İBB Kütüphane ve Müze
Müdürü Ali Şafak Özdemir, CHP Esenyurt
İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Başakşehir
İlçe Başkanı Deniz Bakır, Esenyurt Belediye
Başkan Yardımcıları, Esenyurt Belediye Mec-
lis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“YAKINDA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BELE-
DİYE KÜTÜPHANESİNİ DE AÇACAĞIZ”

Esenyurt’a kazandırdığı kütüphaneden
dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
yakın zamanda Esenyurt’ta, Türkiye’nin en
büyük belediye kütüphanesinin de açılacağı-
nın müjdesini verdi. Başkan Bozkurt, “
Bugün çok önemli bir işin başlangıcındayız.
Yıllarca tahrip edilmiş, kamplaştırılmış, haya-
tın gerçek verilerinden uzaklaştırılmış bir sü-
reçten geçerek bugünlere kadar geldik. Hiç
değer vermediğimiz ve birçok kez ihmal etti-
ğimiz insan kaynağımıza geri döndüğümü-
zün bir göstergesi aslında bu. Dünyanın en
genç nüfusuna sahibiz ama maalesef insanla-
rımızın eğitimi için bilime, sanata ve zanaata
yönlendirilmesi için yapmamız gerekenlerin
birçoğunu ihmal ederek bugünlerimize gel-
mişiz. Bugün yapılan işle, bizim aslında neye

değer verdiğimizi, neyi öncelediğimizi, neyin
kıymetli olduğunu gösteren bir açılıştayız.
Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın şahsında,
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Zaten onlarca kütüphanemiz var. Yakında
Türkiye’nin en büyük belediye kütüphanesini
de açacağız. Henüz bitmek üzere. Başkanı-
mız Ekrem İmamoğlu’nu da çağıracağız.
Çok nitelikli bir kütüphane olacak. Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin hangi zihniyette oldu-
ğunu somut bir şekilde gösteren etkinlikler
ve açılışlarla yaşamımıza devam edeceğiz.
Katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum”
dedi. 

“BURADAKİ ANLAYIŞI TERSİNE ÇEVİRME
GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'nin,
açılış töreninde yaptığı konuşmada “Esen-
yurtlularla çok daha güzel hizmetlerde bulu-
şacağız” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Esenyurt, İstan-
bul’umuzun en kalabalık ilçesi. Çok büyük bir
nüfusla burada karşı karşıyayız. Esenyurt, AK
Parti anlayışının, şehircilik anlayışının dün-

yaya örnek gösterilecek merkezlerinden bir
tanesi. 20 sene bir şehri yöneteceksiniz ve o
şehri yönetirken aynı zamanda o ilçeyi yöne-
teceksiniz. İlçeyi yönetirken aynı zamanda o
ülkeyi yöneteceksiniz ve böyle bir şehir var
edeceksiniz. Birebir şahidiyim. Birçok yerde
buradaki vahşi süreci dile getirdim ama dinle-
temedik. Ne yazık ki Esenyurt çok büyük
zarar gördü. Öncelikle yapılaşma, alt yapı,
sosyal yaşam konusunda insanlarımız çok
büyük zarar gördü. Bunu tersine çevirmeye
gayret ediyoruz. Hem Belediye Başkanımız
Kemal Deniz Bozkurt hem bizler, büyükşehir
olarak buradaki anlayışı tersine çevirme gay-
reti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. 

“ESENYURT’U İSTANBUL İLE ÇOK SAĞLIKLI
BİR ŞEKİLDE BAĞLAMALIYIZ”

Mahmutbey-Esenyurt metro hattı için
Başkan Bozkurt’la yoğun bir çalışma süreci-
nin içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan
İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:
“Tabii, 20 yıldır birikmiş sorun yığınının altın-
dan hemen kalkmak elbette mümkün değil.
İstanbul’u 10 yıllık planlamayla ele alıyorsak

Esenyurt’u en az 15 yıllık bir planlamayla ele
almamız lazım. Geleceği böyle planladığınız
takdirde geleceğe dönük sağlıklı birtakım
hamlelerle bu şehri hak ettiği değere kavuş-
turabiliriz. Öncelikle Esenyurt’u İstanbul ile
çok sağlıklı bir şekilde bağlamalıyız. Büyük
gayretlerimizle Mahmutbey-Esenyurt metro
hattını, hiç başlamamış haliyle projesi ve iha-
lesi var olduğu söylenen, sadece ihalenin var
olduğunu görmüş olduğumuz projesini de sı-
fırdan yaptığımız hattın yoğun bir çalışma sü-
recinin içerisindeyiz. Belediye Başkanı'mızla
buranın güncel ihtiyaçlarına yönelik çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Temel atma çalışmala-
rımıza dair sonuçlarımızı da en geç Eylül
ayında vatandaşlarımızla sıklıkla buluşacağı-
mız buluşmalarda paylaşacağımızı umut edi-
yorum. Bu kadar yoğun bir ilçede bir değil,
birkaç tane kütüphaneyi daha vatandaşları-
mıza buluşturmamız, on binlerce çocuğumu-
zun orada hizmet almasını sağlamamız,
buradaki hayat değişimine büyük katkı sağla-
yacaktır. Esenyurtlularla çok daha güzel hiz-
metlerde buluşacağız.” 

Avcılar’ın Yeni
Kütüphanesi
Hizmete Açıldı

Geçtiğimiz aylarda Avcılar Yeşilkent
Mahallesi’nde hizmete giren Fakir Baykurt
Kütüphanesi’nin ardından ikinci kütüp-
hane Firuzköy Bulvarı’nda hizmete açıldı.
“150 günde 150 proje” sloganıyla hiz-
mete başlayan Sabahattin Eyüboğlu Kü-
tüphanesi’nin açılış törenine İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Mahir Polat, Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Be-
lediye Meclis Üyeleri, CHP Avcılar İlçe Baş-
kanı Erdal Nas ve bir çok vatandaş katıldı.

Avcılar’a kazandırdıkları hizmetlerden
dolayı İstanbul Büyükşehir Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na teşekkür eden Avcı-
lar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Bilgi
güzel bir geleceği kurmanın en önemli
yapı taşlarından biridir. Ve dolayısıyla
sayın başkanımın ve bizlerin bilgiye bi-
lime verdiği değeri burada Avcılarda ikinci
kütüphaneyi açarak gösteriyoruz. Eğitime
Avcılar’da yapılan yatırım sadece kütüp-
haneyle sınırlı değil bir kreş açıldı ve yeni
kreş inşaatları Avcılarda devam ediyor.
Hemen bu kütüphanenin çevresinde iki
kız öğrenci yurdu açıldı. Sayın başkan 150
günde 150 açılış yapıyor ama bu süreye
gelene kadar bir çok ilçede olduğu gibi
Avcılarımızda da açtığımız açılmış hizmet
sunan birçok eser var. Başka yerlerde ya-
pıldığı gibi açılmış olanı yeniden açmak
değil yeni sıfırdan yapılmış projeler. Avcı-
larımızda bir kreş açtık, 2 kreşin inşaatı da
devam ediyor. 2 kız öğrenci yurdu açıldı.
Herhalde dünyada bu kadar hızlı açılan
ihtiyaca bu kadar hızlı cevap verilen
başka proje yoktur. İmarı olmayan, 40 yıl-
dır imar bekleyen bir mahallede geçtiği-
miz aylarda bir kütüphane açtık. Hem
başkanıma hem çalışma arkadaşlarına Ye-
şilkent’te açılan kütüphane içinde teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bizde eğitime
bilgiye çok önem veriyoruz ve Türki-
ye’de ilk Dijital Kütüphaneyi yaklaşık 3
yıl önce hayata geçirdik ve 100 bine
yakın kullanıcısıyla Türkiye’nin ülkemi-
zin en güçlü kütüphanelerinden birisi
oldu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir
kütüphaneyi açtık ve yine Mustafa
Kemal Paşa Mahallemizde de yakın bir
zaman içerisinde ikinci kütüphanemizi
açacağız. Avcılara verdiğiniz destek Avcı-
lar’a yaptığınız hizmetler için Avcılar
halkı adına size ve çalışma arkadaşla-
rıma teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de
sizinle birlikte daha güçlü bir şekilde ça-
lışmalara devam edeceğiz. İstanbul çok
güzel oldu 2023’te Türkiye çok güzel
olsun diye biz de buradan tüm Türki-
ye’ye hizmet edeceğiz. Sizinle birlikte.
Bu onuru bu gururu bize yaşattığınız için
teşekkür ederim. Kütüphanenin hayırlı
olmasını diliyorum.” dedi.

Beylikdüzü’nün buluşma noktalarından olan Beylik-
düzü Belediyesi Sosyal Tesisleri, vatandaşlara kaliteli hiz-
met sunmaya devam ediyor. İlçenin 5 farklı noktasında
hizmet veren tesisler; vatandaşlara keyifli vakit geçirebile-
cekleri ortamlar sunarken düğün, davet ve toplantı gibi or-
ganizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. 

İlçede yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sosyalle-
şebilmeleri için alanlar oluşturan Beylikdüzü Belediyesi,
sosyal tesisleriyle kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.
Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Barış Kafe, Yaşam
Kafe, Marmara Sosyal Tesisleri, Yakuplu Sosyal Tesisleri
ve Emekliler Lokali her gün çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.
Keyifli vakit geçirmek isteyenlere yeşille iç içe ve konforlu
alanlar sağlayan sosyal tesisler, nişan, düğün ve doğum
günü gibi özel günlerin de vazgeçilmez adresi. 

Her yaş grubuna uygun alanlar 
Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde hizmet veren Yaşam

Kafe, sade ve rahat ortamıyla  ilçe halkı tarafından yoğun
ilgi görüyor. Vatandaşların kolay ulaşabileceği bir noktada
bulunan tesisin, 670 metrekarelik açık alanının yanı sıra
135 metrekarelik kapalı restoran bölümü bulunuyor. Hu-
zurlu bir ortamda günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin
bir diğer tercihi ise Barış Mahallesi Nigar Şahin Parkı’nın

içerisinde bulunan Barış Kafe.  Renkli iç dekorasyonuyla
beğeni toplayan tesiste, çeşitli organizasyonlar da gerçekle-
şiyor. Sadece yaş almış bireylerin değil 7’den 70’e herkesin
uğrak noktalarından biri olan Emekliler Lokali ise Büyük-
şehir Mahallesi’nde hizmet veriyor. Ağaç gölgesinde soluk-
lanmak isteyenler için açık alanda hizmet veren tesis,
içerisinde kütüphanesi olan bir kapalı alana da sahip. 

Özel günlerin vazgeçilmezi 
Vatandaşları özel günlerinde de yalnız bırakmayan

Beylikdüzü Belediyesi, iki ayrı sosyal tesiste düğün,
nişan, kına, sünnet, mezuniyet töreni, doğum günü ve
iş toplantıları gibi organizasyonlara da ev sahipliği ya-
pıyor. Yakuplu Mahallesi’nde bulunan Yakuplu Sosyal
Tesisleri, kır bahçesinde 500 kişi, kapalı alanında ise
400 kişi kapasitesiyle hizmet veriyor. Doğayla iç içe
olan tesis, çardakların bulunduğu kafe kısmında ailece
vakit geçirmek isteyenlere de bir alan sunuyor. Özel
günlerin bir diğer adresi olan Marmara Sosyal Tesisleri
ise 473 metrekarelik bir alanda misafirlerini ağırlıyor.
Beylikdüzü Kadir Topbaş Parkı içerisinde bulunan te-
siste çocuklar oyun parkında doyasıya eğlenirken ebe-
veynleri de çardak alanlarında kendilerine vakit
ayırabilmenin tadını çıkarıyor. 

BEYLİKDÜZÜ HALKI SOSYAL
TESİSLERDE BULUŞUYOR

KÜÇÜKÇEKMECE’DE ÜCRETSİZ POMEM VE
BESYO HAZIRLIK KURSLARI DEVAM EDİYOR
Gençlerin kariyer hedeflerine destek

olmak amacıyla, eğitime destek vermeyi
sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, Polis
Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM),
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (
BESYO) ve Spor Liselerine giriş sınavla-
rına hazırlanan öğrenciler için ücretsiz ha-
zırlık kursları düzenliyor. Halkalı
Yetiştirme Yurdu Spor Salonu'nda düzen-
lenen özel yetenek sınavları hazırlık kurs-
larından,  son 3 yılda 1000’i aşkın öğrenci
faydalandı.

Programlı ve profesyonel bir çalışma
imkânı sunuluyor

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde
planlanan hazırlık kurslarında, alanında
uzman ve tecrübeli eğitmenler, adayları
POMEM, BESYO ve Spor Liseleri’nin
özel yetenek sınavlarına hazırlayarak ha-
yallerine giden yolda onların geleceğe
emin adımlarla yürümesini sağlıyor.

Her bölüme özel olarak hazırlanmış
parkurlarla programlı ve profesyonel bir
çalışma ortamı oluşturuluyor. Özel yete-
nek sınavlarına hazırlanan gençler, bir yıl
boyunca haftanın dört günü 3’er saat ola-

rak planlanan eğitimlere yoğun ilgi göste-
riyor.

Çebi: Hazırlık kursları ile gençlerimiz
hayallerine adım adım yaklaşıyor

Spor Okulları yaz dönemi malzeme
dağıtım töreninde spor okulu öğrencile-
riyle bir araya gelen Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, kurslarda
eğitim gören adaylara yaklaşan sınavlar
öncesi başarılar dileyerek, ‘’Geleceği ema-
net edeceğimiz gençlerimize hizmet et-

mekten, onların eğitim hayatına katkı
sunmaktan son derece mutluyum. Amacı-
mız özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul
eden kurumlara hazırlanan adaylara fırsat
eşitliği sağlayarak hazırlık sürecinde des-
tek olmak. Hayata geçirdiğimiz hazırlık
kurslarından son 3 yılda 1000 öğrencimi-
zin yararlanması, önemli bir ihtiyaca
cevap verdiğimizin göstergesidir. Gençle-
rimiz burada alanında tecrübeli eğitmen-
lerle, onlara özel olarak hazırlanmış
parkurlarda hayallerindeki mesleğe adım

adım yaklaşıyor. Yetenek sınavlarına gire-
cek tüm öğrencilerimize şimdiden başarı-
lar diliyorum’’ dedi.

Adaylar, büyük ilgi gösteriyor
Gençlere ücretsiz sunulan parkur des-

teğinden faydalanan öğrenciler, uygula-
mayı memnuniyetle karşılıyor.
Parkurlarda öğrenciler, sürat , çabukluk ,
güç , denge , koordinasyon, dikkat , beceri
vb. alanlarda tecrübeli eğitmenler gözet-
menliğinde ders alarak, kendilerini geliş-
tirme fırsatı yakalıyor. Özel yetenek
sınavları hazırlık kurslarından faydalan-
mak isteyen öğrenciler, 444 4 360 /7996
numaralı spor kayıt masasından ayrıntılı
bilgi edinebilir.
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Atatürk Sanayi Sitesini ziyaret ederek
esnaflarla ekmek teknelerinde bir araya
gelen Başkan Mesut Üner alın terini eme-
ğiyle birleştiren değerli esnaf ve sanatkâr-
larımızın daima yanındayız dedi.

Sahada, yapılan çalışmaların, devam
eden vizyon projelerin başında ve vatan-
daşların mutlu anlarında, acı günlerinde
yanlarında olan Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, halkla daima iç içe bir bele-
diye başkanı anlayışıyla görevini sürdürü-
yor.

Kimi gün bir köy kahvesinde vatan-
daşların talep ve önerilerini dinleyen Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, kimi gün de
yoğun programı arasındayken veya ekip-
lerin çalışmalarını incelerken de bir çay
içimi de olsa esnaflarla bir araya gelmeyi
asla ihmal etmiyor.

Atatürk Sanayi Sitesini ziyaret eden
Başkan Mesut Üner, 3 gün süren ziyaret-
lerde her esnafla tek tek sohbet etti, hem
çalışmaları hakkında bilgiler alıp hayırlı ve
bol kazançlar diledi hem de ilçede hayata
geçirilen ve yapımına başlanacak olan
projeleri esnaflarla beraber değerlendirdi.

AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan,
MHP İlçe Başkanı Halit Uğur, Meclis Üye-
leri ve Başkan Yardımcılarının da eşlik et-
tiği sanayi esnafı ziyaretinde Belediye
Başkanı Mesut Üner, esnaflara Atatürk ve
İstiklal Marşımızın yer aldığı tablo hediye
etti.

Çocuklarımız hem meslek öğreniyor
hem diploma sahibi oluyor

Sanayi ziyaretinde ustasından çıra-
ğına, kalfasından sanayiye işleri olduğu
için gelen vatandaşlara kadar herkesle gö-
rüşen Başkan Mesut Üner, Meslek Eğitim
Programı ile çıraklı yapan öğrencilerle de
uzun süre sohbet etti.

Çıraklık yapan öğrencilerin sertifika

yanı sıra lise diplomasına da sahip olması-
nın önemine değinen Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, “Atatürk Sanayi Site-
mizde ustaların yanında çıraklık, kalfalık
yapan çocuklarımız, Milli Eğitim Bakan-
lığı’mızın desteklediği “Mesleki Eğitim
Programı” ile hem iş öğreniyor, iş sahibi
olabiliyor, hem de lise diploması alıyorlar.
Mesleki Eğitim Programı’na katılan öğren-
cilerimiz bir gün okul, 4 gün işletme mo-
deliyle ekonomimizin temel yapı taşı olan
işletmelerimizin çırak ihtiyacını karşılar-
ken, ahilik kültüründen gelen usta çırak
ilişkisiyle de mesleklerini işbaşında öğre-
nebiliyor. Çocuklarımızın eğitimlerine des-
tek olan esnaflarımıza gönülden teşekkür
ediyor, geleceğimizin sanatkârları çocukla-
rımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum” şeklinde konuştu.

Esnaflarımızın çalışmalarımızdan
memnuniyetleri bizleri mutlu etti

Her işyerine girerek sohbet eden, talep
ve önerileri dinleyen Başkan Mesut Üner,
esnafların ilçede yapılan çalışmalardan
duyduğu memnuniyeti dile getirmesinden
mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’e
sanayiye yaptığı ziyaretinden duydukları
memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden
esnaflar, sanayinin kaldırılıp kaldırılmaya-
cağı yönünde ki meraklarını da Başkan
Mesut Üner’in içtenlikle verdiği “Bu tür bir
çalışmamız yok” cevabıyla giderdi.

Gösterdikleri ilgi, alaka ve misafirper-
verliklerinden dolayı esnaflara teşekkür
eden Başkan Mesut Üner ziyaret sonra-
sında yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Sanat-
kârın Elinin Kiri Medeniyetin Aynasıdır”
Çatalca’mızda esnaf ve sanatkârlarımız il-
çemizin değeridir. Atatürk Sanayi Sitemizi
ziyaret ederek kıymetli esnaflarımızla bir
araya geldik. Çatalca’mızda bizler birbiri-
mizi yıllardır tanıyoruz. Daima iç içeyiz.
Her zaman aile sıcaklığında bir ve beraber
olduğumuz esnaflarımızın talep ve öneri-
lerini dinleyerek, İlçemizde yaptığımız ve
yapacağımız çalışmalar ile ilgili bilgi alış-
verişinde bulunduk. Sanayi esnafımızın
vizyon projelerimizden, Çatalca’mızın geli-
şim ve değişimine dair yaptığımız çalış-
malardan memnuniyet duyduklarını
belirtmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti.
Çünkü bizler bu çalışmaları Çatalca’mızın
daha yaşanabilir bir hale gelmesi için, ge-
leceği için yapıyoruz. Alın terini emeğiyle
birleştiren ekonomimizin can damarı
esnaf ve sanatkârlarımıza gösterdikleri
misafirperverlikleri için teşekkür ediyo-
rum. Çatalca’mızın ve ülkemizin önemli
değerlerinden olan esnaflarımızın her
daim yanlarında olmaya devam edeceğiz”
dedi.

B eylikdüzü Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen
Yaşam Bahçesi’nde yaz

hasadı yapıldı. Hasada katılan
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Gıda yok-
sunluğunun çözümünde kent
bostanları önemli bir işleve
sahip. Bu doğrultuda ilçemize ka-
zandırdığımız Yaşam Bahçesi ile
bugüne kadar 150 ton mahsulü,
33 bin 500 ihtiyaç sahibi haneye
ulaştırdık” ifadelerini kullandı. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin
kent tarımını desteklemek ve
ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı
gıdaya erişimini sağlamak ama-
cıyla hayata geçirdiği Yaşam
Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı.
Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20
dönümlük bir alana sahip olan
bahçedeki hasada katılan Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, mahsulleri
dalından topladı.  Yaşam Bahçe-
si’nin bu yıl ki yaz döneminde
domates, salatalık, kabak, patlı-
can ve biber çeşitleri olmak
üzere 20 tonun üzerinde mahsul
elde edildi. Toplanarak Beylik-
düzü Gıda Bankası’na teslim
edilen ürünler, ilçede yaşayan

ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıl-
maya devam ediyor.  

Çalık: Gıda yoksunluğunun 
çözümünde kent bostanları
önemli bir işleve sahip 

Yaşam Bahçesi’nin ilçedeki
dayanışma ruhunu güçlendirdi-
ğini ifade eden Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık,  “Gıda yoksunluğunun çö-
zümünde kent bostanları
önemli bir işleve sahip. Bu doğ-
rultuda pandeminin başında il-
çemize Yaşam Bahçesi’ni
kazandırmıştık. Üreten ve ken-

dine yetebilen bir kent yaratma
hedefiyle çıktığımız bu yolda
şimdiye kadar toplam 150 ton
mahsulü, 33 bin 500 ihtiyaç sa-
hibi haneye ulaştırdık.” şeklinde
konuştu. 

ESENYURT BİR PARK DAHA KAZANDI
Esenyurt’taki mahalle parkla-

rına bir yenisi daha eklendi. Necip
Fazıl Kısakürek Mahallesi’ndeki ilk
park olan Maral Sokak Parkı, va-
tandaşlar tarafından beğeniyle
karşılandı. 

Esenyurt Belediyesi, mahalle-
lere park kazandırmaya hız kes-
meden devam ediyor. Daha önce
içerisinde park bulunmayan Necip
Fazıl Kısakürek Mahallesi ilk par-
kına kavuştu. Maral Sokak’ta bu-
lunan 2450 metrekarelik park; iki
adet çocuk oyun alanı, fitness
aletleri ve oturma grupları ile kü-
çükten büyüğe her vatandaşın ke-
yifle vakit geçirebileceği bir alan
haline getirildi. 

“MARAL SOKAK PARKI'MIZI
HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK”

Mahalleye ilk defa yapılan
park hakkında bilgi veren ve ça-
lışmalarının devam edeceğini be-
lirten Esenyurt Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli

Deniz Karakoç, “Necip Fazıl Kısa-
kürek Mahallesi’nde bulunan va-
tandaşlarımızdan, bu alana park
yapmamız konusunda yoğun
talep aldık. Biz de bu talepleri
değerlendirerek Maral Sokak
Parkı’mızın yapımına hızlı bir şe-

kilde başladık ve tamamladık.
Parkımız toplamda 2450 metre-
kare olup içerisinde iki adet
çocuk oyun alanı, bir adet fitness
alanı ve ahşap oturma birimleri
bulunmaktadır” ifadelerini kul-
landı. 

SİLİVRİLİ ÇİFTÇİLER TOHUMLUK ARPA SEVİNCİ YAŞADI
Kendi arazilerinde yetiştirdiği ürünlerle ilçedeki küçük

ve orta ölçekli üreticilere yönelik desteğini sürdüren Silivri
Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Silivri Be-
lediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında yetiştir-
diği 500 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı
çiftçilere hediye etmeye başladı. Gazitepe Mahallesi,
Kavaklı Kapalı Pazar Yeri ve Ortaköy Kapalı
Pazar Yeri’nde düzenlenen “Yerli ve Milli To-
humluk Arpa Dağıtım Töreni” ile 250 üre-
ticiye 800.000 TL değerindeki 50 ton
tohumluk arpa dağıtıldı. Ürünleri
davul zurna eşliğinde teslim alan çift-
çiler destekten duydukları memnu-
niyeti dile getirirken, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine
teşekkürlerini iletti. Silivri Belediyesi
bu yıl yapacağı tohumluk arpa des-
teği ile üreticilere doğrudan 8 milyon
TL değerinde destek vermiş olacak.

Silivri’de gerçekleştirilen tarımsal üre-
tim ve desteklerle ilgili bilgiler veren Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Biz biliyoruz ki Silivri, İs-
tanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyele
sahip. Bunu başarabilirsek kentimizden bolluk, bereket,
huzur ve refah eksik olmaz. Bu sebeple bereketli toprakları-
mıza alın terimizi akıtıyoruz. 300 dönümle başladığımız üre-
tim yolculuğunda bugün 3.600 dönümde zirai faaliyet
gerçekleştiriyoruz. 1.500 dönüm arazide ektiğimiz yerli,
milli, sertifikalı tohumlardan elde ettiğimiz 500 ton tohum-
luk arpayı Silivri’de yaşayan çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu
desteğimizin ekonomik değeri 8 milyon TL. Üstelik sistiva ile
ilaçladığımız bu tohumların ekiminden sonra kök boğaz

gübresi atmayacaksınız ve sizi çok ciddi bir maliyetten kur-
tarmış olacağız. Bu yıl 100.000 balya saman dağıttık. Bunun
20.000’i yem bezelyesi, 80.000’i de buğday ve arpa ekimin-
den elde ettiğimiz saman. Geçtiğimiz yıl 50.000 litre ayçiçek
yağını 5’er kiloluk dilimlerle 10.000 ailemize ulaştırdık. Bu

yılki hedefimiz ise 20.000 ailenin mutfağına 100.000
litre ayçiçek yağı ulaştırmak. Bu yıl 50 ton buğ-

dayı 5’er kiloluk dilimlerle 10.000 ailemize
ulaştıracağız. 1.200 dönüm arazimizde

Ar-Ge çalışmasını kendimiz yaptığımız
yerli ve milli ayçiçek tohumları ektik.
İnşallah buradan elde ettiğimiz ciddi
miktarda ayçiçek tohumunu çiftçile-
rimizle paylaşacağız. İlçe Tarım Mü-
dürlüğümüz ile yaptığımız protokol
sayesinde Silivri’de hayvancılıkla uğ-
raşan üreticilerimizin hayvanlarının

tüm aşılarını ve aşı maliyetlerini 1 yıl
boyunca biz karşılayacağız. Belediyemi-

zin bünyesine katı gübre serpme makinesi
kazandırdık. Bu makine ile çiftçilerimizin ahı-

rına kadar gidiyoruz. Kepçe ve kamyon da yine Si-
livri Belediyesinden. Hayvanlarınızın gübresini bertaraf
etmek istiyorsanız biz ediyoruz. Tarlalarınıza serpmek isti-
yorsanız da gübreyi mercimek tanesi kadar küçük parçala-
yan makinemiz sayesinde taban gübresi olarak tarlalarınıza
bir kuruş almadan serpiyoruz. Selimpaşa’da 500 dönüm ara-
zimizi 5’er dönümlük dilimlerle kadın çiftçilerimize tahsis
ettik. Danamandıra’da tükenmiş, unutulmuş barbunya üreti-
minin tekrar canlanması için kadın çiftçilerimize alt gübre ve
üst gübre desteği veriyor, alım garantisi ile barbunya üret-
melerini sağlıyoruz.” diye konuştu.

BAŞKAN MESUT ÜNER:
ALIN TERİNİ EMEĞİYLE
BİRLEŞTİREN ESNAFIMIZIN
DAİMA YANINDAYIZ”

YAŞAM BAHÇESİ 33 BİN 500 HANENİN
SOFRASINA UMUT OLDU

BELEDİYE PERSONELİNE ELEKTRONİK İHALE EĞİTİMİ
Küçükçekmece Belediyesi, Kamu

İhale Kurumu’nun Ekim ayından
itibaren zorunlu olarak hayata geçireceği
Elektronik İhale Usulü ile ilgili belediye
personelinin bilgilendirilmesi ve yeni sis-
teme hızlı bir şekilde adapte olması
amacıyla eğitim düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan
Kaynakları Müdürlüğü tarafından,
Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda düzen-
lenen eğitimde; Stratejik Yönetim ve
Araştırmalar Derneği’nde görev yapan
eğitmenler, 2 gün boyunca personeli
konuyla ilgili bilgilendirdi. Elektronik
İhale’nin detayları, karşılaşılacak sorunlar
ve söz konusu sorunların çözümü gibi
konuların ele alındığı eğitime çok sayıda
personel katıldı.

Kamu İhale Kurumu; kamu kay-
naklarının daha etkili ve verimli kullanıl-
masını sağlamak, ihalelerin şeffaflığını

korumak, personelin iş yükünü ve her
alanda maliyeti azaltmak, zamandan ve
mekândan tasarruf sağlamak ve adil bir
rekabet ortamı oluşturmak amacıyla
mevcut olarak kullanılan ihale yöntemi-
nin yerini alacak E- İhale yöntemi
hakkındaki çalışmalarını tamamladı.
Buna göre aşamalı olarak Ağustos
ayında başlayan yeni dönem Ekim ayın-

dan itibaren tüm açık ilanla yapılan
ihaleler için zorunlu olacak.

Elektronik İhale sistemiyle artık fiziki
ihaleler; taraflar karşı karşıya gelmeden
elektronik ortamda olacak ve fiyatlar ko-
laylıkla karşılaştırılabilecek. Teklif ve tek-
life ait bilgiler ise şifreli zarflarla idarelere
gönderilecek ve her türlü sorunun önüne
geçilecek.
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Ünlü aktör Robert De
Niro’nun Stajyer filmi Bey-
likdüzü’nde gerçek oldu.
Çocuklarını büyütmek uğ-
runa üniversiteye gideme-
yen Ayten Baran önce 62
yaşında üniversiteye girdi,
ardından da 65 yaşında
stajını tamamlamak için
Beylikdüzü Belediyesi’nin
yolunu tuttu. En
büyük hayaline
65 yaşında
kavuşan
Baran ya-
şıtlarına,
“Öğren-
menin
ve mü-
cadele
etmenin
yaşı yok”
tavsiye-
sinde bu-
lundu.     

Çocuklarını bü-
yütmek için üniversiteye
gidemeyen 3 çocuk annesi
65 yaşındaki Ayten Baran
en büyük hayalini gerçek-
leştirmenin mutluluğunu
yaşıyor. 2019 yılında Geli-
şim Üniversitesi Grafik Ta-
sarım Bölümünü
kazanarak üniversite ha-
yatına adım atan Baran,
staj için Beylikdüzü Bele-
diyesi’ne başvurdu. Baş-
vurusu kabul edilen
Baran, Grafik Tasarım Ofi-
si’nde 5 arkadaşıyla bir-
likte hayalini kurduğu
çalışma ortamına kavuştu. 

Resim sanatıyla da ilgi-

lenen Baran, “Öğrenmenin
ve mücadele etmenin yaşı
yok” diyor. Üniversitede
gençlerle arasının iyi ol-
duğunu dile getiren Baran,
“İnsan nefes aldığı sürece
hedefine gitmeli. ‘Yaşlan-
dım bir köşeye geçip otu-
rayım’ yok. Koşturmak
insana, hastalığını da

unutturuyor. Beylik-
düzü Belediye

Başkanı Meh-
met Murat

Çalık, beni
görünce
şaşırdı.
Benim
yaşımda
birinin
stajyer

olarak ça-
lışması ho-

şuna gitti”
diye konuştu. 
Beylikdüzü’nde

her yaştan herkese eşit
imkanlar sağlandığını dile
getiren Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Ayten hanım
bizi mutlu etti. Azmiyle,
çalışkanlığıyla hepimize
örnek oluyor. Biz de Bey-
likdüzü Belediyesi olarak
onun yanında olmaya
devam edeceğiz. Bu enerji
herkese örnek olmalı. Biz
de çok keyif alıyoruz ken-
disiyle birlikte çalışmak-
tan. Beylikdüzü’nün farklı
bir enerjisi var. O enerji
stajyerimize de yansımış.”
ifadelerini kullandı. 

KERBELA ŞEHİTLERİ ESENYURT’TA ANILDI
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yaren-
lerinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen “Aşura Kardeşlik” programına katıldı. 

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberin-
deki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü
nedeniyle Esenyurt’ta, “Aşura Kardeşlik” programı dü-
zenlendi. Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği tarafından
düzenlenen programda, birlik ve beraberlik mesajları ve-
rildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül,
dernek başkanları, belediye başkan yardımcıları ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Esenyurt Tabela Meydanı’nda ger-
çekleşen anma programında Kerbela şehitleri için ilahiler
söylendi, sineler dövüldü. Programda konuşma yapan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ada-
letsizlik ve hukuksuzluklar her zaman sürecektir.  Bu-
nunda tek ilacı var o da birlik, beraberlik, kardeşlik ve bir
arada olmaktır. Her kim ki zulüm görüyorsa ve zulmün
karşısında durmuyorsa o zulme ortaktır. Bunu da kendi-
mize ders olarak çıkarmamız lazım. Allah bizi Hz. Hüse-
yin’in yolundan ayırmasın. Zulme, zalimlere hep
beraberce direnmeyi, o gücü nasip etsin” dedi.

Böyle bir günde bir arada olmanın çok değerli oldu-

ğunu söyleyen Başkan Bozkurt, “Bizim coğrafyamızda ve
dünyada çok önemli yeri olan bu günde bir arada olmak
çok değerli. Bir Sünni anne ve babanın çocuğu olarak söy-
lüyorum, zira bugün yaşanan bir olay herhangi bir ırka,
herhangi bir inanca, herhangi bir kökene herhangi bir eği-
lime ait bir sorun değildir, bu insanlığa ait bir sorundur.
Hangi milletten olursa olsun zulme direnen her toplum,
her inanç tarafından sevgiyle anılmaktadır ve anılmaya
devam edecektir. Bu aynı zamanda bizim birlik, beraber-
lik, kardeşlik içinde yaşamamız için önemli bir örnek. İki
açıdan; bir, ya-
şanan katli-
amdan ibret
çıkarmamız
için ikincisi, bu
zulmün biti-
minde önemli
rol oynayan
İmam Hüse-
yin gibi değerli
kişileri örnek
almamız için
önemli” diye
konuştu.

Güney Kore'den gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı!

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Güney Kore’den gelen heyet, ilçedeki
Kore gazilerine vefa ziyareti gerçekleştirdi. Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ve Ekrem Çakır'ı gö-
rünce yere kapanarak minnetlerini ifade eden Koreliler daha sonra gazilerin ellerini öpüp, sarıldı

BEYLİKDÜZÜ’NÜN KALDIRIMLARI YENİLENİYOR
Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelin-

deki kaldırımlara kimlik kazandırmak
amacıyla hummalı bir çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilk
olarak; altyapısı tamamlanan cadde ve
sokaklarda, kaldırımları, vatandaşların

daha konforlu bir şekilde kullanması
amacıyla teknik görevlilerden oluşan
özel bir ekip kuruldu. Başkan yardım-
cıları, meclis üyeleri, ilgili birim müdür-
leri ve teknik kadrosuyla birlikte
Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde

incelemelerde bulunan Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, inşaat ça-
lışmaları sırasında kaldırımlara zarar
verildiğini tespit ederek inşaat sahiple-
rine de uyarılarda bulundu.      

Yapılan çalışmayla Beylikdüzü’nde
aynı zamanda güvenli bir yaya altyapı-
sının inşa edildiğini dile getiren Başkan
Çalık, “Amacımız, vatandaşlarımızın
kentin her yerine engelsiz erişimini
sağlamak. İnşaat yapan firmaların ve
altyapı çalışmalarında görev alan arka-
daşlarımızın sürecin içinde yer alacağı
ve Beylikdüzümüzün her kaldırımının
vatandaşımızın konforlu şekilde kul-
lanmasına olanak sağlayacak hale gel-
mesini istiyoruz. Önümüzdeki
günlerde kaldırımlarda çok ciddi bir
sağlıklaştırmaya gideceğiz. Bir kentin
kaldırımları medeniyet ölçüsüdür.”
diye konuştu. 

Esenyurt Belediyesi, ilçede maddi
imkânı elverişli olmayan 3-14 yaş arası
çocukları modern cerrahi yöntemlerle
sünnet ettiriyor. Toplu sünnet pro-
gramına katılan Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
çocuklara moral desteğinde bulu-
narak ailelerini tebrik etti.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü, ilçede maddi imkânı
elverişli olmayan 3-14 yaş arası çocuk-
ları modern cerrahi yöntemlerle,
ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. 2 bin

çocuğun kayıt yaptırdığı sünnet
ameliyatı, özel hastanede steril or-
tamda yapılmaya devam ediyor.
Çocukları hastanede ziyaret eden Es-
enyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ailelerle görüşerek
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Bozkurt, çocuklara moral
desteğinde de bulunarak korkularını
yenmeleri için onları motive etti.
Çocukların sağlıklı bir şekilde sünnet
ameliyatı olmasını sağlayan Esenyurt
Belediyesi, hastanedeki çocuklara

kek, meyve suyu ve şeker ikramında
bulunarak, onlara ‘Üstün Cesaret
Belgesi’ ve çeşitli hediyeler verdi.

Ekonomik durumunun özel has-
tanelere gidecek kadar yeterli ol-
madığını belirten Köksal Çelik,
ücretsiz bir şekilde çocuklarını sünnet
yaptırdığı için Esenyurt Belediyesi’ne
teşekkür etti. Çelik, “Elinde imkânı
olmayan ve ihtiyacı olan insanlar var.
Çok güzel oldu ve biz de bu hizmetten
faydalandık. Çok güzel bir hizmet”
dedi.

65 YAŞINDA HAYALİ
GERÇEK OLDU

ESENYURT
BELEDİYESİ’NDEN
TOPLU SÜNNET 
ORGANİZASYONU

72 YILLIK VEFA 
Büyükçekmece Belediyesi'nin kardeş

şehri olan Cheonan'dan festival için
heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün'le ilçede yaşayan Kore gazi-
lerini, gazi yakınlarını ve şehit yakınlarını
evinde ziyaret etti. Ziyarette heyet, Güney
Kore'den hediyeler de getirdi. Getirdikleri he-
diyeleri gazilere veren heyet, ziyarette bu-
lundukları kişilerin önlerinde yere kapandı ve
saygı gösterisinde bulundu.

“Bugün çok anlamlı bir gün”
Güney Kore heyetini Kore gazileriyle bu-

luşturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Bugün çok anlamlı bir gün;
yaşayan Kore gazilerimizin ayağına geldiler
ve önlerinde yere kapanarak saygılarını gös-
terdiler. Bizim bir projemiz vardı, onu da he-
yetle görüştük, daha önceki belediye
başkanlarıyla bu projeyi kararlaştırmıştık.
Buradaki Kore gazileri evini Kore stilinde
Kore Cheonan Belediyesi yapacak, bizde
Güney Kore'de bir ev yaparak orada ki şehit-
lerimiz adına Türk şehitleri evini yapacağız
ve Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini koya-
cağız. Büyükçekmece'de yapılacak olan Kore
Gazileri evinin içerisinde, Kore gazilerimizin
Güney Kore'den gelirken getirdikleri eşyalar,
askeri kıyafetler ve materyaller yer alacak.
Küçük bir müze gibi bir şey olacak ama an-
lamı bizim için çok büyük” diye konuştu. 

“Yaptıkları fedakarlıklar sayesinde 
ülkemiz buraya gelebildi”

Kore gazilerini ziyarete gelen Cheonan
Belediyesi Planlama ve Ekonomi Genel Mü-
dürü Han Gwon Seok, “Güney Kore'nin Cheo-

nan Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesi,
kardeş şehirler olarak kültürel faaliyetlerine
devam ediyorlar. Biz bu çerçevede bu sene
Büyükçekmece'yi ziyaret ettik. Bu sene de
burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz
ayrıca bugün burada gazilerimizi ziyaret
etmek bizler için çok anlamlıydı. Burada ol-
maktan mutluyuz. Belediye başkanı çok
güzel bir öneri sundu bize, bu konuyu beledi-
yemizce kendi aramızda değerlendireceğiz
ve en kısa zamanda kendilerine yanıtımızı
vereceğiz. Gazilerimizi gördüğümüzde tek
hissettiğimiz şey minnet duygusu çünkü on-
ların bizler için yaptıkları fedakarlıklar saye-
sinde ülkemiz buraya gelebildi. Ben de
burada olabilmeyi onların bizim için yaptığı
fedakarlığa borçluyum” ifadelerine yer verdi.

Kore gazisi Ekrem Çakır ise “Geldikleri
içim çok memnun oldum, sanki Kore'ye git-
miş gibi oldum çok hoşuma gitti” dedi.

Kore gazilerinden Abdülhadi Yeşilkaya da,
“Ben Kore'ye gittim, 2 sene orada savaştım
ve madalya alarak geri geldim buraya” diye
belirtti.
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GelecekPartisi Genel Başkanı
ve eski dönem başbakanı Ahmet
Davutoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana
Cemevi ve Kültür Merkezi’nde ver-
diği Muharrem orucu lokmasında
canlarla bir araya geldi. Son dö-
nemde alevi dernekleri ve cemevle-
rine yönelik yapılan saldırıları
kınayan Davutoğlu, “Bir tek canı-
mızın saçından bir tel düşse o bizim
yüreğimize hançer gibi sap-
lanır. Zalim kim
olursa olsun onun
karşısında ola-
cağız.” ifade-
lerini
kullandı. 

Beylik-
düzü Belediye
Başkanı Meh-
met Murat Çalık,
Gelecek Partisi Genel
Başkanı ve eski dönem baş-
bakanı Ahmet Davutoğlu’nu Bey-
likdüzü’nde ağırladı. İlk olarak
Başkan Çalık ile belediye binasın-
daki makamında bir araya gelen
Davutoğlu, Beylikdüzü genelinde
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
aldı. Başkan Çalık ve eşi Zehra
Çalık, ziyaretleri için Davutoğlu ile
eşi Sare Davutoğlu’na teşekkür
ederek Yaşam Bahçe’sindeki mah-
sullerden oluşan bir sepet hediye
etti. Ardından Beylikdüzü Fatma
Ana Cemevi ve Kültür Merke-
zi’nde Muharrem ayı vesilesiyle
oruç açma lokması veren Davu-
toğlu, canlarla bir araya geldi. 

Davutoğlu: Zalim kim olursa
olsun onun karşısında olacağız

Son dönemde cemevlerine ya-
pılan saldırılardan dolayı duydukları
üzüntü ve endişeyi dile getiren Da-
vutoğlu, “Özellikle alevi dernekle-
rine ve cemevlerine yapılan
saldırıları, gönül şehrimize yapılan

saldırılar olarak görüyoruz. An-
kara’da saldırıya uğrayan Şah-ı
Merdan ve Ana Fatma Cemevle-
rini ziyaret ederek geçmiş olsun di-
leklerimi ilettim. Orada da ifade
ettiğim gibi; bir tek canımızın saçın-
dan bir tel düşse o bizim yüreğimize
hançer gibi saplanır. Zalim kim
olursa olsun onun karşısında olaca-
ğız. Allah bir daha bizi bu ülkede

yas tutmak durumunda bı-
rakmasın” ifadelerini

kullandı. Başkan
Çalık ile bir-
likte cemevi
ve kültür
merkezini
detaylıca ge-

zerek bilgi
alan Davutoğlu

“Bizleri bu güzel
mekanda buluşturan

değerli Beylikdüzü Belediye
Başkanımıza çok teşekkür ediyo-
rum. Alevi canlarımız için çok güzel
bir mekan oluşturmuşlar. İnşallah
tekrar tekrar geleceğiz” dedi.

Çalık: Cemevlerine yapılan 
saldırıları kınıyoruz

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ise “Cem
meydanından muhabbet meyda-
nına, aşevinden açık alanlarına
kadar her yönüyle geleneksel ka-
rakteri barındıran ve bu özelliğiyle
örnek bir proje olarak kentimize
kazandırdığımız bir cemevindeyiz.
Sayın Ahmet Davutoğlu’nun oruç
açma lokmasında bir araya geldik.
Bir kez daha tutulan tüm oruçların
kabul olmasını diliyorum. Bugün ne
yazık ki alevi derneklerine ve ce-
mevlerine yapılan saldırıları konu-
şuyoruz. Şiddetin olduğu her şeyin
karşısındayız. Buradan bu saldırıları
kınadığımızı ifade etmek istiyo-
rum.” şeklinde konuştu.

ESENYURT BELEDİYE MECLİSİ’NDE 
“EK BÜTÇE” TALEBİNE ONAY ÇIKMADI!
Esenyurt Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Ağustos ayı ikinci meclis oturumu,
gündem yaratan bir oylamaya sahne oldu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme getirdiği
“Ek Bütçe” talebi, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi

DAVUTOĞLU CEMEVLERİNE
YAPILAN SALDIRILARI
BEYLİKDÜZÜ’NDEN KINADI 

A K Parti’li ve MHP’li meclis üyeleri, Baş-
kan Bozkurt’un oylama öncesinde yap-
tığı, “Bütçe talebinin kabul edilmemesi,

meclisin feshine neden olur” uyarısına rağmen il-
gili maddeye “Hayır” oyu verdi.

Esenyurt Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı
ikinci meclis oturumu, Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Uzun süren ve gündem maddeleri üzerinde
yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste, Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme taşı-
dığı “Ek Bütçe” talebi ve Moskova Belediyesi ile
Esenyurt Belediyesi arasında yapılması düşünü-
len iş birliği ve kardeş belediye protokolünü içe-
ren maddeler, AK Parti ve MHP grupları
tarafından reddedildi.

Mecliste çoğunluğu ellerinde bulunduran
AK Parti ve MHP gruplarının, daha önce de
Esenyurt halkının yararına olan birçok konuya
mecliste engel olduğunu hatırlatan Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt
halkının nitelikli hizmet alabilmesinin önüne set
konulduğunu söyledi.

“BİR LİRAMIZ ELLİ KURUŞA DÜŞTÜ”
'Ek Bütçe' oylamasından önce bir sunum ger-

çekleştiren ve bütçe talebinin gerekçelerini anla-
tan Belediye Başkanı Bozkurt, yüzde 80’lere
varan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek,
“Belli ki Esenyurtlulara hizmet veremeyeceğiz.
Neden? Yüzde seksen enflasyon var. Yani bizim
bir liramız elli kuruşa düştü. Artık bir liralık iş
yapma şansımız yok. Dolayısıyla mal ve hizmet-
lerin tamamını almam, yapmam mümkün değil”
şeklinde konuştu.

“TELAFİSİ İMKÂNSIZ SONUÇLAR DOĞURUR”
Bütçenin onaylanmaması halinde meclisin

fesh olacağı uyarısında da bulunan Başkan Boz-
kurt, “Kanun koyucu demiş ki 'Eğer meclis üye-
leri ya da meclis görevini ihmal ederse belediye

meclisinin düşmesi gerekiyor.' Benim bunu size
söylemem gerekiyor. Sizlerden bir kez olsun sağ-
duyulu davranmanızı rica ediyorum. Zira Esen-
yurt’a yapılacak en büyük kötülüğün bu bütçeye
hayır demek olduğunu hatırlatmak zorundayım.
Aksi takdirde telafisi imkansız sonuçlar doğura-
cak ve bu hiç kimse açısından olumlu olmaya-
cak” dedi.

“BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZDE 248 EK
BÜTÇE İSTEMİŞ!”

Diğer belediyelerin talep ettiği ek bütçe oran-
larından örnekler veren Başkan Bozkurt, mer-
kezî hükümetin yüzde 63 oranında ek bütçe
istediğini de hatırlattı: “Arnavutköy Belediyesi
yüzde 102 ek ödenek istemiş. Avcılar Belediyesi
yüzde 72 istemiş. Başakşehir Belediyesi yüzde
248. Büyükçekmece yüzde 67, Çekmeköy ve

Esenler 83 istemiş. Biz ise yüzde 55 istiyoruz.
Yüzde 63 bütçe artırımı yapmış bir merkezî hü-
kümet var.”

“AMACINIZ BİZİ ENGELLEMEK”
Başkan Bozkurt, konuşmasının sonraki bölü-

münde, ek bütçe talebine hayır oyu vereceklerini
belirten AK Partili ve MHP’li meclis üyelerine
tepki gösterdi. “Eğer bütçe onaylanmazsa kesin
olan şey şu: Esenyurt Belediyesi hizmetlerini ya-
pamaz duruma gelecek” diyen Başkan Bozkurt,
“Personel maaşlarının yüzde 92’sini harcamışız.
Benim personel maaşını ayarlayabilmem için
bütçemin belli olması lazım. İstiyorsunuz ki yatı-
rım yapmayalım. Yaptığınız işlemin adı, Esen-
yurt Belediyesi’nin hizmet üretmesini
engellemektir” ifadelerini kullandı.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de düzenlenen 3. Ulus-
lararası Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan Avcılar Beledi-
yesi Triatlon Takımı ve Kent Kültür Kalkınma Derneği 3K
Triatlon sporcuları 13 madalya kazandı. Sporcuları tebrik
eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Sporun
ve sporcuların her zaman yanındayım” dedi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 400 sporcu,
Zonguldak’ta ‘3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları’nda
kulaç attı. Karadeniz Ereğli’de düzen yarışmalara Avcı-
lar’dan 37 sporcu katıldı. 3 farklı kategoride kıyasıya
mücadele veren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü Triatlon
Takımı ve Kent Kültür Kalkınma Derneği 3K Triatlon

sporcuları 13 madalya ile döndü.
13 Madalya ile Avcılar’a dönen sporcuların ilk adresi

Avcılar Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanlığı
makamında sporcular ile buluşan başkan Turan Hançerli;
Avcılarlı sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam
ediyor. Sporcularımızla katıldığımız her branşta tarihi ba-
şarılarla dönüyoruz. Bir çok alanda olduğu gibi yüzmede
de kentimizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil
ettiler. Çok mutluyuz. Bu sonuç ile kendi rekorumuzu da
geçmiş olduk. Avcılarımızı başarılarıyla en iyi şekilde
temsil eden sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporun
ve sporcuların her zaman yanındayım.” dedi.

BAŞKAN MESUT ÜNER;
HEMŞEHRİLERİMİZİN
YANI BAŞINDAYIZ...

Gönül belediyeciliği esasıyla vatandaşların
daima yanında olarak belediye başkanlığı gör-
evini sürdüren Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, mahalleleri ziyaret ederek sık sık
vatandaşlarla bir araya geliyor.

Mesai kavramı gözetmeksizin çalışan ve
hafta sonları da vatandaşların düğün, nişan ve
sünnet gibi özel anlarını ihmal etmeyerek
mutluluklarının yakın şahidi olan ve mahalle
ziyaretleri ile de mahallelerin ihtiyaçlarına yö-
nelik tespitlerde bulunan Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner, sosyal belediyeciliğin en
güzel örneklerini sergileyerek gönüllere doku-
nuyor.

Mahalle ziyaretlerinde tamamlanan veya
yapımı devam eden çalışmaları yerinde incele-
yen Belediye Başkanı Mesut Üner, genç, yaşlı
tüm mahalle sakinlerimiz ile de görüşerek
görüş alışverişinde bulunuyor, talep ve öneri-
leri dinliyor.

Binkılıç ve Ovayenice Mahallelerine Ziyaret
Belediye Başkanı Mesut Üner’in bu hafta

sonu ziyaretleri Binkılıç ve Ovayenice Mahal-
lelerine oldu.

Binkılıç mahallesini ziyaret eden Başkan
Mesut Üner, mahallenin ulu çınarları büyük-
lerle ve mahalle sakinleri ile uzun uzun sohbet
edip görüş ve önerilerini dinledi.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
Ovayenice Mahallesine yaptığı ziyarette de ya-
pımına başlanan Meydan ve Sosyal Tesis Pro-
jelerini yerinde inceledi. Mahalle sakinleri ile
ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Mesut
Üner, vatandaşların çalışmalardan memnuni-
yet duyduklarını belirtmeleri üzerine, “Ça-

talca sevdamızla durmadan, yorulmadan çalı-
şırken enerjimizi siz kıymetli halkımızın ilgi ve
alakasından alıyoruz. Gönül birliği yaptığımız
siz Çatalca halkımıza bizler teşekkür ediyoruz.
İyi ki varsınız ve iyi ki Birlikte Çatalca’yız” söz-
leriyle hemşerilerinin daima yanında olacağını
vurguladı.

SİLİVRİ MİLLET BAHÇESİNDE İLK
FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU
Silivri’debir mega proje daha hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik

ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Silivri
Millet Bahçesi için İlk Fidan Dikim Töreni gerçekleştirildi. Katılımın
oldukça yoğun olduğu tören ile Silivri Millet Bahçesi’nde ilk fidanlar
toprakla buluşturuldu. Eski ilçe stadyumunun bulunduğu 35.770 m²
alanda hayata geçirilen ve 4.800 m² inşaat alanına sahip olan Silivri
Millet Bahçesi’nin içerisinde; kıraathane-kütüphane, mescit, kapalı
otopark, basketbol sahası, kaykay pisti, çocuk oyun alanı, etkinlik ça-
yırı, ateşsiz piknik alanı, masa tenisi, yaya yolları, biyolojik gölet, bisiklet
yolları, oturma-dinlenme alanı, oturma duvarları, tematik bahçe, kül-
tür fizik alanı, kuru havuz yer alacak. Yatırım bedeli yaklaşık 71 milyon
TL olan projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Tarihiyle, doğasıyla, 7 bin yıllık kültürüyle birçok medeniyete
ev sahipliği yapan bu kadim şehirde sizlerle bir arada olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Bu göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkanım Sayın Devlet
Bahçeli’ye ve Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyo-
rum. Göreve geldiğimizde Silivri’nin uzun yıllardır kronikleşen, halının
altına süpürülen sorunlarıyla mücadele etmek için kolları sıvadık. Ge-
ride bıraktığımız 3,5 yıl içerisinde imar planları, afetle mücadele, kent-
sel dönüşüm, geri dönüşüm, sıfır atık, kaçak yapıyla mücadele gibi
konularda birçok projeyi hayata geçirdik. Geçmiş yıllarda birçok doğal
afet yaşayan ilçemizin afetlere karşı kırılganlıklarının bilincinde olarak
Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi hazırladık. Bu planların yapıla-
bilmesi için aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapması
gereken Mikro Bölgeleme Çalışmalarını, onlar yapmakta geciktiği için
biz yaptık. Afetlerle daha etkin mücadele edebilmek için Silivri Afet
Koordinasyon Merkezini kurduk. SİYTAŞ adında bir şirket kurarak
Silivri’nin en eski yapıları arasında yer alan Varnalı Konutlarında Saral
İnşaat iş birliği ile kentsel dönüşüm hareketi başlattık. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan şunu rica edi-
yorum; yerel seçimlerden önce 5 yılda İstanbul’a 100 bin konut sözü
verenlere zamanı geldiğinde bu sözü lütfen hatırlatın! Bu söze göre 3,5
yılda Silivri’de 1.795 konutun yenilenmesi gerekiyordu. Ancak İBB
marifetiyle ya da KİPTAŞ marifetiyle Silivri’de tek bir konut bile yeni-
lenmedi. Biz, Varnalı Konutlarındaki çalışmalarımızda sona geldik.

Bundan sonra da inşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığımız ve TOKİ iş birliği ile kentsel dönüşüm hamlesini devam ettire-
ceğiz. Çayırdere, Danamandıra ve Sayalar mahallelerimizde yaşanan
tapu problemlerinin büyük bir kısmı Bakanlığımızın Milli Emlak
Daire Başkanlığı marifetiyle çözüldü. İnşallah buradaki tüm problem-
leri en kısa sürede el birliğiyle çözüme kavuşturacağız. 2021 yılında il-
çemize 10 bin ağaç diktik. 2022 yılında bu rakamı daha da yükseltmeyi
hedefliyoruz. Sıfır Atık Belgemizi almaya hak kazandık. 1.500 m²
alanda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi kurduk. Ayrıca yine Sıfır
Atık Projesi kapsamında ev hanımlarımız için Artı Kart sistemini ha-
yata geçirdik. Evsel atıklarını bize getiren kadınlarımızın Artı Kartla-
rına para yüklüyoruz ve kendileri bu kartlarla market alışverişi yaparak
ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. 3,5 yılda 20 bin ton geri dönü-
şüm atığı topladık. Çalışmalarımızla Türkiye Belediyeler Birliğinin
(TBB) Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü al-
maya hak kazandık. Bakanımız Sayın Murat Kurum, kentsel dönü-
şümden sıfır atık projesine kadar birçok projede bizlere destek oluyor.
Bugün de Silivri Millet Bahçesi’nin açılış programındayız. Ben bir kez
daha Silivri’ye yapmış olduğumuz hizmetlerde bizden desteğini esirge-
meyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, AK Parti hükü-
metine ve Bakanımız Murat Kurum’a teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.

Uluslararası Yüzme Yarışları'nda 13 Kupa Avcılar'ın
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KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN
VATANDAŞLARA AŞURE İKRAMI
Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem

ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında
vatandaşlara 57 bin 226 porsiyon aşure
ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği aşure da-
ğıtımında, Küçükçekmece Belediyesi Aş-
evi'nde hijyenik koşullarda özenle
hazırlanan aşureler binlerce Küçükçek-
meceliye ulaştırıldı.

Muharrem Ayı mesajında birlik ve be-
raberliğe dikkat çeken Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tarihi-
mizde derin üzüntü duyduğumuz bir
takım hadiselerin
yaşandığı Muhar-
rem ayında birlik,
beraberlik, pay-
laşma ve dayanışma
kültürünün bir par-
çası olarak Aşevi-
mizde pişirilen
aşureleri vatandaş-
larımıza ikram
ettik. Hz. Hüse-
yin’in ve arkadaşla-

rının şehadetinin hüznünü taşıyan ve
manevi değeri yüksek olan Muharrem
ayının kardeşliğimizin güçlenmesine ve
bu günlerin barış ile hoşgörüye olan inan-
cımızı artırmasına vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

Muharrem ayında Küçükçekmece Be-
lediyesi Aşevi’nde kazanlar,  birlik, kar-
deşlik ve sevgiyi temsil eden aşure için
kaynadı.  Aşure dağıtımı, ilçede sıcak
yemek desteği verilen ihtiyaç sahipleri ve
65 yaş üstü büyükler başta olmak üzere,
kentin işlek noktalarında gerçekleştirildi.

Kütüphaneler ve kül-
tür merkezlerindeki
öğrenciler ve kursi-
yerlere de aşure ik-
ramı yapıldı. Cennet
Mahallesi, Mehmet
Akif Mahallesi, Sefa-
köy ve ilçedeki hasta-
nelerin bahçelerinde
kurulan stantlarda
binlerce aşure vatan-
daşlarla buluştu. 

SİLİVRİ’DE YOĞURT 
FESTİVALİ BAŞLADI

Silivri’nin dillere destan lezzetlerinden biri
olan yoğurdunun yaşatılması ve tüm Türkiye’ye
tanıtılması amacıyla düzenlenen 60. Yoğurt Festi-
vali büyük bir coşkuyla başladı. Silivri Belediyesi
tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan
festivalin ilk gününde binlerce kişi festival alanını
doldurdu. Günlerdir büyük bir heyecanla bekle-
nen festivali izlemeye gelen Silivrililer eğlence
dolu, unutulmaz bir gece yaşadı. Ödüllü turnuva-
lar, sergi açılışları, karaoke yarışması ve açılış kor-
teji ile başlayan festivalin sahne programlarında;
Silivri Dans ekibinin yöresel halk dansları göste-
risi, Beydans Gençlik ve Spor Kulübü’nün ise
Zeybek gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından
ünlü sanatçı Haluk Levent verdiği konserle festi-
valin ilk gününe adeta damga vurdu.

60. Yoğurt Festivali, belediye binası önünden
yapılan renkli açılış korteji ile başladı. Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Dr.
Hayati Arkaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi
Ezgi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve gösteri
gruplarının katıldığı açılış kortejine Silivrililer
yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yılmaz yürüyüş bo-
yunca, evlerinin camları ve balkonlarından kor-
teje alkışlarla eşlik eden vatandaşları selamladı.
Açılış korteji Silivri sahilindeki festival alanında
sona erdi.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan
Yılmaz, “ Kıymetli hemşehrilerim. Orta yaşın
üzerindeki hemen herkes, hatıralarını göz önün-
den geçirdiğinde, sırtında yoğurt küfeleri, elinde
çıngırağıyla kapımızdan geçen yoğurtçuları hatır-
layacaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte, önce o
yoğurtçular çekildi sokaklarımızdan, sonra yüz-
lerce yıl Silivri'nin yemyeşil meralarında otlayan
hayvanlarımızın süt kalitesini kaybettik. Bugün
hedefimiz; sadece bir festival yapmaktan çok
ötesi. Tarıma ve hayvancılığa sağladığımız des-

teklerle, verimli topraklarımızda var olmuş yo-
ğurt üretimini yeniden canlandırma, eski kalite-
sinin de üzerine çıkararak, damaklara şölen
yaşatan orijinal tatları gelecek kuşaklara ulaş-
tırma konusunda kararlıyız.  Biz, yoğurt deyip
geçemeyiz! Bizim için yoğurt, lezzetten çok öte
anlam ifade etmektedir. Hoca Ahmet Yesevi'nin
Alpleri, erenleri, Türk – İslam kültürünü ilmek
ilmek nakşettikleri balkanlara geçerken, Silivri'de
soluklanır, burada kurulan sofralarda, şifa ve güç
bularak yollarına devam ederlermiş… İşte tarih
boyunca 3 kıtaya hükmeden ecdadımızın şifa ve
güç kaynağı, kültürümüzün binlerce yıllık doğal
lezzeti; şehrimizin geniş meralarında otlayan
hayvanlarından elde edilen yoğurttur. Muhabbe-
tin, meşkin, neşenin olduğu her sofrada yer
bulan Silivri yoğurdu, adeta bir şifa kıvılcımı ola-
rak parıldar tarih boyunca! Kaşgarlı Mahmut'un
Dîvânu Lugâti't-Türk eserinden, Nasreddin Ho-
ca'nın hikâyelerine kadar, edebiyatımızda özenle
bahsedilen yoğurt, Fransa Kralı birinci Fran-
sua’yı ölüm döşeğinden kurtarmak için Kanuni
Sultan Süleyman tarafından Fransa'ya gönderi-
lirken, diplomatik bir ilaç görevini dahi üstlenir.
Ve yoğurdun Osmanlı’dan Fransa’ya diplomatik
sebeplerle başlayan yolculuğu, oradan tüm dün-
yaya yayılırken, tüm dillerde var olan tek Türkçe
kelime olarak dünya sofralarının yanında, lügat-
larına da yerleşmeyi başarır. Kıymetli hemşehri-
lerim… Festivaller, insanlar arasındaki kültür
alışverişine katkıda bulunurken, şehirlerin kal-
kınmasında ve marka şehir olma yolunda önemli
katkılar sağlamaktadır. Toplum hayatında gele-
nek, görenek ve adetlerin en güzel yansıdığı ve
ortaya çıktığı ortamlar; çeşitli törenler, festivaller
ve kutlama günleridir. Tarihiyle, doğasıyla, kültü-
rüyle yüzlerce yıla meydan okuyan şehrimiz, ge-
leneklerine sahip çıkarak, geleceğe güvenle
ilerlemesini emin adımlarla sürdürüyor’’ dedi. 

BAŞKAN ÜNER; SÖZÜMÜZ SÖZ. 
ÇATALCA’MIZIN GERÇEKLEŞMEMİŞ

HAYALİ KALMAYACAK
Çatalca’da birbirinden önemli projeleri ardı ardına hayata geçi-
ren Belediye Başkanı Mesut Üner, “Durmak yok, Çatalca’mızın
hayallerini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz” sözlerini kaydetti.

Çatalca’yı vizyon projelerle
buluşturan Belediye Başkanı
Mesut Üner, sadece bölgeye
değil İstanbul’a örnek olan Spor
Adası’nın adeta yemyeşil bir
park görünümünde olacak pey-
zaj düzenleme çalışmalarının ya-
kında tamamlanacağını belirtti.

İncelemeleri sırasında bu yaz
aylarını yüzme öğrenerek, spor
yaparak geçiren çocuklarla ve
velileriyle karşılaşan Başkan
Mesut Üner, bu tablo karşısında
gurur ve mutluluk duyduğunu
ifade ederek Çatalca’nın en iyi
hizmetlere layık olduğunu vur-
guladı.

Örnek bir Spor Kompleksi

Zamanla yarışır bir vaziyette
çalıştıklarını ve birbiri ardına
yepyeni projeleri tamamlayarak
vatandaşların hizmetine sunduk-

larını belirten Başkan Mesut
Üner, Spor Adası’nın ilçenin
gurur kaynaklarından biri oldu-
ğunu ifade ederek, “ Çatalca’mız
Spor Adamızla aynı zamanda,
kuş sesleri, ağaçlarla, çiçeklerle
bezeli alanı, kafeteryası ve oto-
parkı ile yemyeşil bir parka daha
kavuşuyor. Eşi benzeri olmayan
Spor Adamızın peyzaj düzen-
leme çalışmaları bitmek üzere.
Kapalı tribünlü futbol sahası,
yarı olimpik yüzme havuzu, çok
amaçlı kapalı spor salonu ve fit-
ness salonuyla Spor Adamız ‘da
incelemelerde bulunurken
yüzme öğrenmek spor yapmak
için gelen ilçemizin geleceği ço-
cuklarımızla gurur duyduk. Dur-
mak yok. Çatalca’mızın
hayallerini tek tek gerçeğe dön-
üştüreceğiz” sözlerini kaydetti.

ÇALIK, MUHARREM AYINDA
CANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Mu-
harrem ayının on ve on ikinci günlerinde matem orucu
tutan vatandaşlar için lokma verdi. Karacaahmet Sultan
Gürpınar Cemevi ile Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kül-
tür Merkezi’nde canlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Çalık,
birlik ve beraberlik mesajı vererek tutulan oruçların kabul
olmasını diledi. 

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muhar-
rem ayı Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla yaşanmaya
devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Yas-ı Matem orucunun 10. gününde Karacaahmet Sul-
tan Gürpınar Cemevi, 12. gününde ise Beylikdüzü Fatma
Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde oruç açma lokması
verdi. Bereket ve hoşgörünün hâkim olduğu sofralarda can-
larla bir araya gelen Başkan Çalık,  vatandaşlarla sohbet
ederek tüm ibadet ve duaların kabul olmasını diledi. 

Beylikdüzü’nde birlik ve beraberliğin en üst seviyede

olduğunu dile getiren Başkan Çalık, “Kerbela mazlumlarını
rahmetle andığımız Muharrem ayının onuncu ve on ikinci
günlerinde canlarımızla aynı sofrayı paylaştık. Muharrem
ayı barışın, kardeşliğin, huzur ve paylaşmanın en üst dü-
zeyde olması gereken bir ay. Bu vesileyle bütün dünyamıza
barışın ve huzurun hakim olmasını diliyorum. Paylaştığımız
Muharrem lokmaları güzelliklere vesile olsun.” ifadelerini
kullandı.

YENİ AÇILAN GÜZERGÂHLARLA 
ESENYURT’TA ULAŞIM RAHATLAYACAK

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde yıllardır çözülemeyen minibüs
hattı sorunu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un giri-
şimleri ile çözüme kavuştu. Açılan yeni hat, hem minibüsçü esnafının
hem de ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşların yüzünü güldürdü.

Esenyurt’ta yıllardır çözülemeyen ulaşım sorunları, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un çabaları ile çözüme kavuşuyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçedeki ulaşım soru-
nuna çözüm bulmak için girişimlerde bulunan Baş-
kan Bozkurt, bu kapsamda çeşitli toplantılar
yapmıştı. Başkan Bozkurt’un ilçede faaliyet
gösteren 113. No.lu Taşıyıcılar Koopera-
tifi ve 266 No.lu Mavi Esenyurt Mo-
torlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında
yaklaşık 7 yıldır devam eden anlaş-
mazlığa geçtiğimiz yıl son verme-
siyle hizmete başlayan Hürriyet
Mahallesi-Cumhuriyet Mahallesi
Metrobüs Durağı hattına bir yeni
hat daha eklenerek, Ali Rıza Bey
Caddesi ile Beylikdüzü SSK hattı hiz-
mete sokuldu. 2021 yılında İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan
karar sonrası bölgede devam eden yol çalışmaları-
nın tamamlanmasıyla hizmete başlayan yeni minibüs
hattının güzergâhı Ali Rıza Bey Caddesi’nden başlayarak Dereyolu ve
Piri Reis Mahallerinin ardından Beylikdüzü SSK durağında son bula-
cak. Sarı ve mavi minibüsler, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede her
gün saat 06.00 ila 22.00 arasında ulaşımı sağlıyor. 

Başkan Bozkurt döneminde üç tane ulaşım güzergâhının açıldığını
belirten 113 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış, “Başka-
nımız Kemal Deniz Bozkurt’tan sonra Esenyurt, gelişen bir ilçe oldu.
Onun döneminde ve desteğiyle üç tane güzergâh açtık. Belirli mahalle-
lerimizde dolmuş diye bir şey yoktu. Vatandaş otostop çekerek metro-
büse gidiyordu. Vatandaşın mağdur olduğu bütün güzergâhlarda
ulaşım sorununu çözdük. Son olarak Piri Reis Mahallemizde ulaşım sı-
kıntısı vardı.  Şu anda mahallede minibüslerimiz çalışıyor. Vatandaş da
biz de huzurluyuz. Desteğinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Başkan Bozkurt’un girişimiyle iki kooperatifin birleşmesinin esnaf
için büyük bir adım olduğunu vurgulayan 266 No.lu Motorlu Taşıyıcılar

Kooperatifi Başkan Yardımcısı Haydar Yıldırım, “Bizim bu bölgenin
daha önce sorunları çoktu. 113 No.lu Kooperatif ile 266 No.lu Taşıyıcı-
lar Kooperatifi ile aramızda uzlaşıp çözemediğimiz bir konuydu. Baş-
kanımız Kemal Deniz Bozkurt’un girişimi ile bu iki kooperatif bir araya
geldi ve tek çatı altında birleşti.  Birleşmemiz, esnafımız için de büyük
bir adım oldu. O bölgenin büyük bir mağduriyeti giderilmiş oldu. Ma-

hallede ulaşım yoktu. Özel araba ve daha çok korsan
çalışan araçlar vardı. Bu güzergâhı açarak onla-

rın da önüne geçmiş olduk. Mahallenin
yüzde yüz sorunu ortadan kalkmış oldu.

Desteğinden dolayı Başkanımıza te-
şekkürlerimi sunuyorum” ifadele-

rini kullandı.  
Piri Reis Mahalle Muhtarı

Kadir Sarıdede, açılan yeni mini-
büs hattı sayesinde vatandaşın
tek seferde istediği yere ulaşabi-
leceğini belirterek, “2015 yılında

muhtar oldum. O yıldan bu yana
mahallemizde toplu taşıma aracı

yok. Dolayısıyla bir dolmuş hattı ko-
nulması için belediyeye müracaat ettik.

Bizi dikkate aldılar ve şu anda mahallemiz-
den metrobüse giden yola dolmuş hattı ko-

nuldu. Konum itibarıyla da güzergâh rampa olduğu
için vatandaşımız sıkıntı çekiyordu ve bu sıkıntıdan dolayı her gün

muhtarlığa gelerek dolmuş hattının ne zaman geleceğini soruyorlardı.
Başkanımız bizzat ilgilenerek bu sorunu çözdü. Bu sayede vatandaşı-
mız tek seferde istediği yere ulaşabilecek. Başta Sayın Belediye Başka-
nımız Kemal Deniz Bozkurt’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. UKOME’den resmî olarak geçti ve dolmuş seferlerimiz baş-
ladı” dedi.

Mahallede yaşayan Hüseyin Aksoy, yolun rampa oluşundan dolayı
sıkıntı çektiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bu hatla ilgili çok mağ-
duriyet yaşıyorduk. Belediyemizin daha önce bu soruna çözüm olarak
ücretsiz servisi vardı; fakat Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf yasasından
dolayı bu iptal edildi. İnsanlar bu rampadan çıkmak için zorlanıyordu.
Yaşlısı genci hiç fark etmeksizin nefes nefese kalıyorduk. Kar ve kışta
daha çok zorlanıyorduk. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a
ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Artık tek ulaşımla metrobüse
gidebiliyoruz.”
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık beraberindeki heyetle birlikte
Yaşam Vadisi’nde incelemelerde bulundu.
Başkan Çalık, Yaşam Vadisi’nin denizle bu-
luştuğu noktada halk plajları ve sahil dü-
zenlemesi yapılacağını söyleyerek, “1
milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi,
E-5’ten denize kadar kesintisiz ulaştı.
Devam eden çalışmalarımızı en kısa sürede
tamamlayarak halkımızın hizmetine suna-
cağız.” dedi. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, Yaşam Vadisi’nde devam eden
çalışmaları yerinde inceledi. Vadi’nin 3,4 ve
5. etaplarını gezen Başkan Çalık’a, belediye
başkan yardımcıları, birim müdürleri ve
İSKİ yetkilileri de eşlik etti. Yaşam Vadi-
si’nin İstanbulların buluşma noktalarından
biri olduğunu belirten Başkan Çalık, peyzaj
düzenlemeleriyle birlikte park ve tesis ça-
lışmalarının da hızla tamamlanacağını kay-
detti. Saha gezisinde vatandaşla bir araya
gelerek sohbet etmeyi de ihmal etmeyen
Çalık, talep ve önerileri dinledi.

Çalışmalar birkaç etapta eş zamanlı
devam ediyor 

Yaşam Vadisi’nin denizle buluştuğu nok-

tadaki çalışmalar hakkında da bilgiler
veren Başkan Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki
çalışmalarımız birkaç etapta eş zamanlı
olarak devam ediyor. Yaşam Vadisi’nin de-
nize ulaştığı bu noktada halk plajları ve
sahil düzenlemesi yapacağız. İnsanlarımız
burada nefes alacak. 1 milyon 200 bin
metrekarelik Yaşam Vadisi E-5’ten denize
kadar kesintisiz ulaştı. Çalışmalarımızı en
kısa sürede tamamlayarak halkımızın hiz-
metine sunacağız” diye konuştu.

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 10'uncu sayı-
sının tanıtımına katılan Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, Türkiye’nin dünya
ekonomisinde hak ettiği yeri alabilmesi için
katma değerli üretimler yapan kuruluşların sayısı-
nın artırılması ve üretime ağırlık verilmesi gerek-
tiğini söyledi.

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin 10'uncu sayı-
sının tanıtımı gerçekleşti. İstanbul’da bir otelde
düzenlenen etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt ile Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin’in yanı sıra çok sayıda sanatçı
ve iş insanı katıldı. Kültür ve sanata katkı sağlayan
isimlere teşekkür sertifikalarını veren Başkan
Bozkurt, “Dergi ekibiyle birlikte sanıyorum bu,
katıldığım üçüncü etkinlik. Artık kendimi aileden
biri olarak görüyorum ve dergiyi de ilgiyle takip
ettiğimi söylemek istiyorum. İş dünyası için kıy-
metli işlere imza atan dergimizin değindiği her
konu çok kıymetli ve alanında etkin isimlerle gö-
rüşüyor. Kültür-sanat ekonomisi konusunda da
yine dolu dolu bir içerik hazırlamışlar. Maalesef
dünyada ve  Türkiye’de zorluklarla yürüyoruz.
Olabildiğince bir arada durarak, birbirimizin so-
runlarına gönlümüzü açarak ve birbirimizi destek-
leyerek bu sorunları aşabiliriz. Türkiye’de İş
Dünyası dergisi de bu anlamda çok önemli katkı-
lar sunuyor” dedi.

Türkiye’nin dünya ekonomisinde hak ettiği
yeri alabilmesi için üretime önem vermesi gerekti-

ğine dikkati çeken Başkan Bozkurt şöyle devam
etti: “Bizim artık parçalanmışlıklardan bölünmüş-
lüklerden uzaklaşarak, Türkiye’yi bir araya topla-
mamız lazım. Üretmek, üretimin sürdürülebilir
olması ve dünya ekonomisinde hak ettiğimiz yeri
alabilmek için nitelikli, artı değer yaratan, katma
değerli üretimler yapan kuruluşların sayısını artır-
mamız gerekiyor. Eğer bunu başaramazsak eli-
mizdeki kaynağın ve potansiyelin başka ülkelere
aktarılmasına yol açmış olacağız. Bunun için de
sık sık bir araya gelerek bu tür toplantıları artır-
malı ve işini iyi yapan insanları topluma örnek
olarak sunmalıyız. Türkiye’de çok değerli iş
adamları var. Bu vesileyle topluma tanıtılıyorlar.
Davetiniz için teşekkür ediyorum, çok başarılı
işler yapacağınıza inanıyorum. Üzerimize düşen
bir şey varsa yanınızda olduğumuzu belirtmek isti-
yorum.”

54 SURİYELİ DAHA
ESENYURT’TAN 

ÜLKELERİNE DÖNDÜ
Esenyurt’tan ülkelerine dönüş yapan Suriyelilere 54

kişi daha eklendi. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve geldiği
günden bugüne 3 binin üzerinden Suriyeliyi ülkelerine
gönderdiklerini belirterek, “Gönüllü Geri Dönüş” organi-
zasyonu kapsamında gönderimlerin devam edeceğini söy-
ledi.

Esenyurt Belediyesi’nin “Gönüllü Geri Dönüş” organi-
zasyonuyla 54 Suriyeli daha memleketlerine döndü. Suri-
yeliler, ülkelerine dönmek üzere Esenyurt Belediyesi eski
binası önünden Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı ve Cilveg-
özü Sınır Kapısı’na doğru 2 otobüsle yola çıktı. Sınır kapıla-
rına ulaşan Suriyeliler güvenli bölgelerden ülkelerine
ulaştırılacak. Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, göreve geldikleri gün-
den bu yana 3 bini aşkın Suriyeliyi ülkelerine
uğurladıklarını belirterek, “Bugün, 2022 yılının ikinci kafi-
lesini gönderiyoruz. 28’i yetişkin ve 26’sı çocuk olmak
üzere 54 Suriyeli misafirimiz daha ülkesine dönüyor. Bu
organizasyon İstanbul’un birçok yerinde yankı buldu ve
başka ilçelerden de talepler geliyor. Onları da ilave ediyo-
ruz. Burada yaşama tutunamayan ve yurt dışına gitmek
isteyen misafirlerimize aracılık etmeye devam edeceğiz”
dedi.

3 bini aşkın Suriyeli memleketine döndü

“Gönüllü Geri Dönüş” organizasyonuyla göreve geldik-
leri günden bu yana 3 bin Suriyeliyi memleketlerine gön-
derdiklerini ifade eden Başkan Bozkurt, “Esenyurt’un
birçok sorunu var. Bu sorunlardan bir tanesi de maalesef
yurt dışından çokça göç alması. Göç sorununu burada kal-
mak isteyen vatandaşlarımız açısından disipline ediyoruz
ama aynı zamanda burada yaşama tutunamayan ve yurt
dışına gitmek isteyen misafirlerimize de aracılık ediyoruz.
Onların memleketlerine gitmesi için otobüs tahsisi yapıyo-
ruz. Bu yıl içindeki ikinci kafilemiz. Çok hızlı bir şekilde
devam ediyorduk, fakat pandemi biraz zayıflattı bunu
ama şimdi pandemi koşulları elverdiği sürece aynı hızla
devam edeceğiz. Bugün toplamda 54 kişiyi geri gönderi-
yoruz. Biz sınıra kadar eşlik ediyoruz. Sınırdan sonra KIZI-
LAY’ın eşliğinde güvenli bölgeye götürülüyorlar” diye
konuştu.

“Her insanın kendi memleketi güzel‘’

Ülkesine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Ena-
yat Ali Hamiko şöyle konuştu: “Her insanın kendi memle-
keti güzel. Mutluyum. Annem ve babam yaşlı, orada tek
başlarına, o yüzden dönüyorum.” Neşet Halil ise şunları
söyledi: “Babam çok yaşlandı, çocuklarım büyüdü 
göremedim, o yüzden on-
ların yanına dönüyo-
rum. Buradan da
memnunum, bir
yabancılık çek-
medik, savaş
vardı geldik
ama şimdi git-
memiz gereki-
yor.”

Dünya’nın en iyi festivali
görkemli bir törenle kapandı

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, 24. Uluslar-
arası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali’nin Cumhuriyeti-
mizin 100’üncü yılı kutlamaları çer-
çevesinde yapılacağını belirterek;
“100 ülkeden 3500 sanat elçisini
davet ediyoruz” diye konuştu.

Onur Ödülü Zihni Göktay’a 
verildi

Dünya Festivaller Birliği tarafın-
dan 8 kez üst üste “Dünya’nın En İyi
Kültür ve Sanat Festivali” seçilen
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece
Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da
birbirinden zengin kültür ve sanat
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Festi-
valin kapanış seremonisi Kültürpark
Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçek-
leşti. Final gecesinde kültür ve sanat
dalında ödüller verildi. Festival kap-
samında her yıl verilen Yaşam Boyu
Başarı Ödülü Ercan Bostancıoğlu’na
verilirken, Yaşam Boyu Onur Ödülü
Zihni Göktay’a verildi. Sanatçıların
ödülleri Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından
takdim edildi.

“Ben Büyükçekmece’ye gıpta ile
bakıyorum”

Kendisini ödüle layık gören festi-
val komitesine ve jüri üyelerine te-
şekkür eden Zihni Göktay şöyle
konuştu: “Bu Büyükçekmece bende
tutku haline geldi. Sık sık sağolsun-
lar beni bir vesileyle mutlaka bir
sanat kültür olayı yahut bir tiyatro
olayı olduğu zaman ilk hatırlarına
gelen biri olmakla övünç duyuyo-
rum. Kendilerine huzurlarınızda çok
teşekkür ediyorum. Sayın Hasan
Akgün kardeşimi takdirle, şükranla
ve minnetle tebrik ediyorum. İsmi
büyük, Büyükçekmece. Gölü güzel,
büyük. Suyu ile İstanbul’u besliyor,
kültürüyle de İstanbul’u besliyor.
Her ilçeye, her şehre nasip olmuyor
bu. Ben Büyükçekmece’ye gıpta ile
bakıyorum. Bana verilen bu ödülle
onur duyacağım ve onurlu bir şe-
kilde taşıyacağımı da ömrüm bo-

yunca size söz veriyorum.
“En büyük ödülüm Atatürk’ü

görmek oldu”
Ercan Bostancıoğlu, hayatında en

büyük ödülü 1938 yılında Bursa’ya
Merinos Fabrikası’nın açılışı için
gelen Atatürk’ü henüz 2 yaşında
iken görerek aldığını kaydederek

şöyle konuştu: “2 yıl önce kapattı-
ğım sahne hayatımda beni en
büyük ikinci ödülü sevgili Hasan
Akgün verdi. 50 yıllık bir Büyükçek-
meceli olarak çok şanslı olduğu-
muzu söyleyebilirim. Hasan Akgün
gibi bir başkana sahip olmak bizler
için guru verici. Sağol Hasan Akgün,
sağol değerli başkanımız.”

“Dünya Festivaller Birliği ve jüri
üyelerine duyurmak istiyorum”

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, 2023 yılında yapı-
lacak olan 24. Uluslararası İstanbul
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Fes-
tivali’nin önem arz ettiğini belirterek
şöyle konuştu: “Cumhuriyetimizin

100’üncü yılı, 2023 yılı Cumhuriye-
timizin 100’üncü yılı ve festivalinde
24’üncüsü olacak. Şimdiden grup li-
derleri ve Dünya Festivaller Birliği
jüri üyelerine duyurmak istiyorum.
24. Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivalimize
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kut-
lamaları çerçevesinde bakacağımız-
dan dolayı 100 ülkeden 3500 sanat
elçisini davet ediyoruz. Bugüne
kadar bu festivalleri hangi şartlarda
yaptığımızı sanat severler biliyor.
Ben bu festivalin icrasında başından
sonuna kadar emeği geçen herkese
bir kez daha teşekkür etmek istiyo-
rum.

Makedonya birinci oldu
Gecenin finalinde Uluslararası Al-

tınköprü Halk Dansları Yarışması’nın
sonuçları açıklandı. Dünya’nın dört
bir yanından gelen ülkelerinin dans
gruplarının kıyasıya yarıştığı yarış-
malar sonucunda jüri Makedonya’yı
birinci, Gürcistan’ı ikinci, Meksika’yı
ise üçüncü olarak seçti. Uluslararası
Çağdaş Dans Yarışması’nın birincisi
Furkan Yılmaz olurken, ikinciliği Şiva
Cambazoğlu, üçüncülüğü ise Gülsüm
Buse Cingöz kazandı. 

64 ülkeden 1500 sanat elçisinin katılımıyla 29 Temmuz tarihinde kapılarını açan Uluslararası
İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir sahne şovu ile son buldu.

Başkan Bozkurt: Katma değerli üretimler
yapan kuruluşların sayısını artırmalıyız

BAŞKAN
ÇALIK’TAN 
HALK PLAJI
MÜJDESİ 
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Boğazı Aratmayan Manzarasıyla
Gelenleri Büyüleyen Mekan…

Büyükçekmece sahil bandında bulunan Büyükçekmece Çevre Koruma Dernek merkezinin lokali birbirinden lezzetli mezeleri,
günün balıkları ve eşsiz güzellikteki yemekleri kadar kaliteli servisi ile denize sıfır konumuyla da oldukça seçkin ve iddialı bir
mekan olmasının yanısıra yeşillikler içerisindeki alanları ve İstanbul boğazını aratmayan manzarası ile gelenleri büyülüyor. 

Ö te yandan Mekana üye olsun olmasın
Lokal kurallarına uymak kaydı ile
Çevre gönüllüsü herkes girip yemeğini

yiyebilir çevre konusunda bilgilerini ve dene-
yimlerini aktarabilir.

Benzerlerini boğazda gördüğümüz yeşil ve
mavinin buluştuğu eşsiz güzellikteki  boğazı
aratmayan manzarasıyla Büyükçekmece
Çevre Koruma Dernek merkezinin lokali, aile-
niz ve dostlarınız ile birlikte keyifli vakit geçir-
mek ve lezzetli yemeklerin tadına bakmak
için Büyükçekmece’de tercih edebileceğiniz
seçkin mekanların önünde gelmekte.

“Çevre gönüllüsü herkese açık”
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi sahil

yolu caddesi No:7 adresinde üyelerinin ya-
nında çevre gönüllüsü herkese açık olan ve
yaklaşık yedi yıldır hizmet veren mekanda;
hem yemek hem de alkol menüsü bulunmak-
tadır. Büyükçekmece Çevre Koruma Dernek
merkezinin lokali bu süre içerisinde hem kışlık
yeri hem de bahçesi tamamen ye-
nilenerek adeta bir bahçe bir
ev ortamı gibi hizmet ver-
mektedir. Denize sıfır bu
lokal sabah 10.30 ile
gece 12.30 saatleri
arasında hizmet ve-
rerek, deniz kenarın-
daki konumu ve canlı
müzik programları
ile akşamları dostları-
nızla ve ailenizle ke-
yifli vakit
geçirebileceğiniz bir me-
kandır. 

“Özel günlerinizde 
yanınızda”

Samimi ve şık ortamıyla daha ilk görüşte
farkını hissettiren ve damak tadınıza uygun
lezzetler sunan Büyükçekmece Çevre Koruma
Dernek lokali, yemekli kutlamalar, mezuniyet
kutlamaları, iş yemekleri doğum günü, düğün
ve nikah sonrasında dostlarınızla birlikte toplu
özel yemek gibi organizasyonlarla güzel vakit
geçirmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz
ideal ve seçkin mekanlar arasında yer al-
makta… 

“Her türlü et ve balık ürünleri”
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi sahil

yolu caddesi No:7 adresinde bulunan mekanın
özellikleri ve vermiş oldukları hizmetleri gaze-
temize değerlendiren Büyükçekmece Çevre
Koruma Dernek yönetiminden lokal sorum-

lusu Mehmet Serin, Lokalimize üye olsun
olmasın Lokal kurallarına uymak kaydı
ile Çevre gönüllüsü her vatandaşımız
girip yemeğini yiyebilir çevre konu-
sunda bilgilerini ve deneyimlerini ak-

tarabilirler dedi.
Serin, Mekanımızda et
ve deniz ürünlerinden olu-

şan menüde et olarak
kuzu lokumdan Adana ke-
baba tavuk pirzoladan an-
trikota kadar aklınıza
gelen her türlü et ürün-
leri var. Balıklarda ise
mevcutta hangi ba-
lıklar varsa lokali-

mizde de bütün
balıklar var.

Ara sıcaklarda ise
Karidess, Kalamar tava,

ızgara kalamar, kalamar
dolma, Midye tava, Kaşarlı mantar,

sıcak pazı, Pazı dolması gibi birçok spesiyaller
bulunuyor. Ayrıca hemen, hemen her gün 3-4
ü deniz ürünü olmak üzere 20’ye yakın  meze
var.

Lokalimiz içki ruhsatlı olup alkollü içkile-
rin tamamı mevcuttur. Öte yandan Lokali-
miz mutfağımızın kapasitesi nedeniyle
düğün nişan kına vs. yapamıyoruz ama
nikah sonrası yemek, doğum günü ye-
mekli kutlamalar, mezuniyet kutlama-
larıyla birlikte iş yemekleri için ideal
bir mekan olarak hizmet vermekteyiz.
Ayrıca Lokalimize üye olsun olmasın
Lokal kurallarına uymak kaydı ile Çevre
gönüllüsü her vatandaşımız girip yemeğini
yiyebilir çevre konusunda bilgilerini ve dene-
yimlerini aktarabilirler.
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