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� , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt’u makamında
ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından
İmamoğlu ve Bozkurt, devam eden proje-
lerde incelemelerde bulundu. �Devamı 6’da

SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN 
‘ÇEVRE GÜNÜ’ ETKİNLİĞİ
Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı
Nisan ayı meclisi  belediye meclis
salonunda gerçekleşti. Düzenlenen
toplantıda, gündem maddeleri ara-
sında 2020 yılı faaliyet raporu da
vardı. Devamı 3’te

İMAMOĞLU, BAŞKAN
BOZKURT'U ZİYARET ETTİ

� Küçükçekmece Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirilen, Küçükçekmece
deniz kenarında 7/24 kullanılabilecek
sanat atölyeleriyle bir sanat merkezi ve
sanatçı platformu olarak tasarlanan
Sanat İstanbul, kültür-sanat hayatına
ilk projesi ‘Kilometre +24’ ile merhaba
diyor. �Devamı 7’de

DÜNYA Şairi Nazım Hikmet’in
aramızdan ayrılışının 58’inci
yıldönümünde farklı bir etkinliğe
imza atan Büyükçekmeceliler aynı
gün kutlanan Dünya Bisiklet Günü
kapsamında bisikletlerini maviliklere
sürdü.Büyükçekmece Belediyesi ile
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Vakfı işbirliğiyle vefatının 58. yılında
“Dünya Şairi” Nazım Hikmet Ran
anıldı. DEVAMI 8’DE

Nazım Hikmet’in ölüm
yıldönümünde bisikletler
maviliklere sürüldü!

ESENYURT BELEDİYESİ,
MAYIS AYINDA DA YARDIM
VE HİZMETLERİNİ 
ARTIRARAK SÜRDÜRDÜ

4 BİN 32 GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
� Esenyurt Belediyesi, Mayıs ayında da tüm birimleri ile
hizmetlerine devam etti. Ramazan Ayı ve 17 günlük ‘Tam
Kapanma’ döneminde ihtiyaç sahipleri ile dayanışmayı ar-
tıran Esenyurt Belediyesi, 16 bin 928 adet ‘Gıda Kolisi’, 29
bin 990 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 384 paket ‘Kahv-
altılık’ yardımı, 7 bin 591 adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’
ve ‘Mama’ desteğinde bulunarak dar gelirli aileleri yalnız
bırakmadı. �Devamı 7’de

� Büyükçek-
mece ve bölgem-
izin önde gelen
tanınmış siyaset
ve Sivil toplum
kuruluşu temsil-
cilerinden
SMMM Recep
Erol, muhasebe
ofisinde çalışan
elamanlarından
Nur Güller’i
mutlu gününde
yalnız bırakmadı.
�Devamı 2’de

� Çatalca’da mesaisinin tamamını
sahada gerçekleştirdiği proje şan-
tiyelerinde ve halkın arasında bulunarak
tamamlayan Başkan Mesut Üner’in bu
seferki durağı çok yakın bir vakitte
tamamlanacak yeni modern Yöresel
Pazar şantiyesi oldu. �Devamı 8’de

SANATÇILAR KÜÇÜKÇEKMECE’Yİ 
KADRAJLARIYLA  ANLATACAK

TÜRKİYE’NİN EN 
DERİN KAYKAY PARKI

BEYLİKDÜZÜ’NDE AÇILDI

�6’da

Büyükçekmece’deki STK’lardan
O İmam Hakkında Suç Duyurusu
Büyükçekmece'deki STK'lar, Belediye Meclis Üyeleri, spor kulüpleri ve yurttaşlar, Ayasofya'da Atatürk'e hakaret
ettiği iddiasıyla imam Mustafa Demirkan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

“GÖREV ADDEDİYORUZ”
�� Büyükçekmece'deki STK'lar, Belediye Meclis Üyeleri,
spor kulüpleri ve yurttaşların yanısıra Bahçeşehir eski belediye
Başkanı Kemal Aydın'ında katıldığı eylemde, Ayasofya'da
Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imam
Mustafa Demirkan hakkında basın açıklaması yaptılar. STK'lar
adına basın açıklamasını yapan İlker Çeteci, "Atatürk’e
‘KAFİR’ diyen emekli imam Mustafa Demirkan hakkında suç
duyurusunda bulunmayı kadirbilir vatanseverler olarak görev
addediyoruz." diyerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyuru-
sunda bulunduklarını açıkladı. 

BÜYÜKÇEKMECE MECLİSİ TEK SES
� Büyükçekmece Belediye Meclisi Haziran Ayı oturumunda
da Atatürk’e hakaret ettiği iddia aedilen emekli imam Mustafa
Demirkıran’ın sözlerine tepki gösterildi. Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Mecliste grupları adına söz
alan Grup Başkanvekilleri de Atatürk’ün Türkiye’nin ortak de-
ğeri olduğunun altını çizerek; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e
yapılan hakaret içeren söylemleri şiddetle kınadı. Mecliste ya-
pılan konuşmalarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milleti-
nin ortak değeri olduğu vurgulandı. DEVAMI 5’TE

ÇATALCA’DA YERİNDE YÖNETİM DÖNEMİ 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetliyor. Her mahalle ile tek tek il-
gilenen Başkan Üner, “Hizmetin gitmediği tek bir mahalle kalmayacak” diyerek mesaisini saha çalışmalarında sürdürüyor

İLÇEDE HİZMET SEFERBERLİĞİ
� Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçede başlattığı
hizmet seferberliğini tüm birimler ile birlikte titizlikle yürü-
tüyor. Her gününü bir mahalleye ayıran Başkan Üner, hali-
hazırda yapılan çalışmaları denetleyerek çalışmalar
hakkında bilgi alıyor. Ayrıca ilçedeki mahallelerde yaşayan
halkın sorunlarını dinleyerek notlar alan Başkan Üner, va-
tandaşların görüşleri doğrultusunda yeni projeler de ürete-
rek başta meydan, spor kompleksi, üst yapı ve alt yapı
çalışmalarının da geliştirilmesi için halk ile birlikte hareket
ediyor. DEVAMI 4’TE

Recep Erol, elemanını mutlu
gününde yalnız bırakmadı...

TEMMUZ AYINDA İBB’DE GÖRÜŞÜLECEK

Başkan Akgün: Tepecik planları
bitti Türkoba Eylül de bitecek!

�� Büyükçekmece Bele-
diye Meclisi Haziran ayı
oturumunda uzun süredir
ilçe gündemini meşgul eden
mahalle planları görüşüldü.
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Tepecik imar planlarının
temmuz ayında İBB meclisi
gündeme alınacağını söy-
ledi.  ��6’da
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BEYLİKDÜZÜ’NÜN
SEVİMLİ MİSAFİRİ 

RECEP EROL, ELEMANINI MUTLU
GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI...
Büyükçekmece ve bölgemizin önde gelen tanınmış siyaset ve Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden SMMM

Recep Erol, muhasebe ofisinde çalışan elamanlarından Nur Güller’i mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Ahmet Turan Bağcı ile nişanlanarak evliliğe giden
yolda ilk adımı atmasına tanıklık ettiği genç çiftin
nişan yüzüklerini taktı.

Geçtiğimiz hafta sonu kız evinde aile arasında pandemi
tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen nişan töreninde bir
araya gelen taraflar, Nur ve Ahmet’in evliliğe giden yolda ilk
adımı atmasına tanıklık ederken, bu mutlu gününde özellikle
patronu SMMM Recep Erol’un nişan yüzüklerini takmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nur, patronu Recep
Erol nezdinde tüm katılımcılara teşekkür etti. 

“Aile arasında”
Aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanan genç

çiftin nişan yüzüklerini takan ve bu mutlu gününde yıllardır
yanında çalışan elamanının mutluluğunu paylaşan Recep
Erol’da genç çifte mutluluk dileyerek evlilik yolunda ilk adımı
atmalarından dolayı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde
bulundu. Genç nişanlıları çalışma arkadaşlarda bu mutlu
günlerinde yalnız bırakmadılar. Genç çiftin düğünü ise önü-
müzdeki yıl planladıkları öğrenildi.

BAŞKAN BOZKURT, 
HUSUMETLİ İKİ AİLEYİ
BİR ARAYA GETİRDİ
ESENYURT Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, İncir-
tepe Mahallesi’nde 8 kişinin
yaralanması ile sonuçlanan
olay sonrasında aralarında hu-
sumet oluşan İlhan ve Özkan
ailelerini buluşturarak aradaki
husumeti ortadan kaldırdı.
Geçtiğimiz günlerde ailenin
gençleri arasında çıkan kavga
sonucunda aralarında husu-
met oluşan aileleri bir araya ge-
tiren Başkan Bozkurt, iki
ailenin barışmasında emeği ge-
çenlere ve aile bireylerine teşek-
kür etti. İncirtepe
Mahallesi’ndeki buluşmaya
Başkan Bozkurt ve husumetli
ailelerin yanı sıra Esenyurt Be-
lediye Meclis Üyesi Vasfettin
Sizer, Muhtarlar Derneği Baş-
kanı İncirtepe Mahalle Muh-
tarı Ahmet Kuzgun, din
adamları, kanaat önderleri ve
mahalle sakinleri de katıldı.

Aileleri bir araya getiren
Başkan Bozkurt, “Öncelikle
geçmiş olsun, çok büyük bir
olaya dönüşmediği için şanslı-
yız. Bazen küçücük bir olayda
arkasından yapılan yanlış iş-
lerle öyle bir büyüyor ki. Allah
korusun yaralanmaya, cinayete
sebep oluyor. Ondan sonra on-
larca yıl belki onlarca insanın
hayatına mâl oluyor. Sabır bu
işin en önemli ilacı, en önemli
tedavisi. Şerri hayra dönüştür-
mek lazım. İhtiyacımız olan
şey, Allah korusun başımıza
buna benzer olaylar geldiğinde,
etrafımızda aklıselim insanla-
rın; ağabeylerimizin, amcaları-
mızın, dayılarımızın,
annelerimizin, halalarımızın ol-
ması. Bu olayı alevleyen değil,
birbirine düşüren değil, söndü-
ren, teskin eden, birbirinden

hak helalliği isteyen hale getir-
mek. Şükür ki bugün nedeni ne
olursa olsun, kim haklı kim
haksız tartışması bizi bir yere
götürmez. Zaten belli ki yanlış
bir şeyler olmuş ki buraya gel-
mişiz. Kim yaptı yanlışı?
Önemli değil, biri yaptı. Neden
değil? Allah'tan telafisi imkân-
sız bir sonuç yok. Dolayısı ile
buradan hızlı bir şekilde dön-
mek lazım. Arkadaşlarımızı,
hocayı, dinlediğiniz için bu ni-
yetle zihniyetle yaklaştığınız
için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından ai-
leleri bir araya getiren Başkan
Bozkurt, aile büyüklerinin toka-
laşmasını ve helallik almasını
sağladı. “Sağ olsun Belediye
Başkanımız, dernek başkanımız
ve muhtarımız aracı oldu. Emeği
geçen herkese çok çok teşekkür
ediyorum” ifadelerini kullanan
Hakkı İlhan, “Bu olay gerçekten
bizi de çok üzdü. 30 yıldır aynı
mahallede oturuyorum. Aile bü-
yüklerinin de hepsini tanıyorum
keşke olmasaydı” şeklinde ko-
nuştu. Olaydan ders çıkarmak
gerektiğine işaret eden Özkan ai-
lesi adına konuşan Muhlis
Özkan ise, “Biz aslında yıllardır
aynı mahallede oturan, birbiri-
mizle alışverişi olan insanlarız.
Büyüklerimiz, sayın muhtarımız,
meclis üyemiz, Belediye Başkanı-
mız araya girdi. Buraya kadar
gelip bir araya getirdiler, bizim
için değerli, anlamlı bir aracılıktır
bu. Nihayette yüz yüze bakıyo-
ruz, bir arada yaşıyoruz. Böyle
bir husumeti sürdürmenin bir
anlamı yoktu. Başkanımızı daha
güzel şeyler ile meşgul etmek is-
terdik. Herkesin ayağına, çabala-
rına sağlık. Allah razı olsun”
ifadelerini kullandı.

Yaşam Vadisi birinci etapta nesli tükenme
noktasında olan Fırat kaplumbağası bulundu.
Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi olan endemik
türdeki kaplumbağa, Beylikdüzü Belediyesi
Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıl-
mak üzere Doğa Koruma Milli Parklar
görevlilerine teslim edildi. Fırat kaplumbağası
dışında birçok canlı türüne ev sahipliği yapan
Uzakdoğu Bahçesi’nde hayvan ve bitki
çeşitliği artarken ziyaretçilerin refahı ve özel-
likle çocukların eğitimleri konularında yeni
çalışmalar da Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan titizlikle yürütülüyor.

İstanbul'un en yeşil ve en büyük kent içi
parklarından biri olan Yaşam Vadisi 1 etapta
yer alan Uzakdoğu Bahçesi içerisinde bulu-
nan biyolojik gölet, yaklaşık üç ay boyunca
nesli tükenme noktasında olan Fırat
kaplumbağasına ev sahipliği yaptı.
Kaplumbağanın bir vatandaş tarafından fark
edildiğini ve sosyal medya kanalları ile kendi-
lerine ulaştıklarını ifade eden Beylikdüzü
Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekip-
leri, yerlerini tespit ettikleri kaplumbağayı
yakalayarak yetkililere teslim etti. Konuya il-
işkin bilgi paylaşan müdürlük personeli
Tamer İnalbay, “Dışarıdan buraya bırakılmış
olduğunu düşündüğümüz kaplumbağayı ilk
önce bir vatandaş fark etti. Fırat kaplumbağası
olduğunu öğrendik. Çok hızlı ve kabuğunun
hassas olması nedeniyle canlıya zarar vere-
cek bir alet kullanmadan uzun uğraşlar
sonucu yakaladık. Daha sonra zarar
görmeyeceği, kendi doğal ortamına bırakıl-
ması için Doğa Koruma Milli Parklar
görevlilerine teslim ettik.” ifadelerini kullandı.
Trionychidae familyasından olan ve
yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri
bölgesinde yaşayan kaplumbağa oldukça yu-
muşak bir kabuğa sahip olup hayatının
çoğunu dipte çamura gömülü olarak geçiriyor.
Güneşlenmek için nadiren su dışına çıkan
Fırat kaplumbağası, deri ve ağız içi solunum
yaptığı için uzun süre su altında kalabilir.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Bir-
liği'nin (IUCN) kırmızı listesinde de bulunan
kaplumbağanın 3 bin yıllık bir geçmişe sahip
olduğu ve soyunun tehlike altında olduğu bil-
inmekte.

Fırat kaplumbağasının bulunduğu Uzak-
doğu Bahçesi Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde, 1889
yılında görevlendirilen Ertuğrul Firkateynin-
deki 540 şehit askerin anısına yapıldı. Bahçe,
bir çok canlı türüne ev sahipliği yaparken
oluşturulan mekanda, Japon çay törenlerinin
yapılabileceği bir çay evi, kuru taş bahçeleri,
pagoda, Japon fenerleri, zig-zag köprü, küçük
dere ve biyolojik göletler ile diğer donatılar
vatandaşların hizmetine sunulmakta. Biyolo-
jik gölet, hiçbir kimyasal madde kullanıl-
madan, tamamıyla doğal olarak bitki ve
bakteri yardımıyla temizlenirken, içerisinde
üç çeşit balık, su sümbülleri, nilüferler, su za-
kkumları, su nanesi ve farklı türde birçok
kaplumbağayı da içerisinde barındırıyor.
Ayrıca bahçede mutluluğu simgeleyen ve
sakura adı verilen kiraz, çam ve bambu klasik
üçlü Japon bitkisi çeşitleri de kullanılmakta.
Oluşturulan alan sadece Beylikdüzü sakin-
lerinin değil tüm İstanbul’un ilgi odağı haline
geldi.  

BAŞKAN MESUT ÜNER’E
GENÇLİK ENERJİSİ

Çalışmalarının merkezine her vakit yarınlarımı-
zın teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konum-
landırmasıyla, 7’den 77’ye tüm Çatalca halkının
takdirini ve alkışını her daim alan Başkan Mesut
Üner, tam gün mesaisini gençlerle tamamladı.

Başkan Mesut Üner’in gençlerle birlikte olan ilk
durağı bilim fuarı olurken, ikinci durağı ise Kesta-
nelik Spor Salonunda idman yapan Hentbolcu
gençler oldu. Gençlerle olan son program ise Bele-
diye Kültür Evinde BESYO öğrencilerini karşıla-
masıydı. Programlar sırasında gençlerin Başkan
Mesut Üner’e gösterdiği sıcak ilgi ve alaka gözler-
den kaçmadı. Kültür Evindeki son programda,
gençler Başkan Mesut Üner’e sürpriz doğum günü
kutlaması gerçekleştirdi. Gençlerin bu sürpriz
doğum günü kutlamasında Başkan Mesut Üner ol-
dukça duygulu anlar yaşadı.

Gençlerle birlikte geçen tam gün mesaisinin so-
nunda açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner;
‘’Bugün yoğun programım olmasına rağmen ken-
dimde yüksek bir enerji hissediyorum. Bunun ne-

deni ise bugün ki programımım öznesinde yarınla-
rımızın teminatı geçlerimizin olması gerek. Progra-
mımım ilk saatlerinde kendilerini bilime adamış
genç kardeşlerimle Çatalca’mda fuarda birlikte
oldum. Bu programımın ardından Kestanelik Spor
Salonumuzda Hentbol idmanını gerçekleştiren
sporcu kardeşlerimi ziyaret ederek, kolaylıklar ve
başarı diledim. Gençlerimizin idmanlardaki gayreti
görülmeye değerdi. Pek tabi ki salonumuzun im-
kanlarını da denetlemeyi ihmal etmedim. Kestane-
lik Mahallemizdeki programdan sonra da yine genç
kardeşlerimle birlikte oldum. Kültür Evimizde
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğrencileri-
mizle buluştum. Gençlerimizin kendilerine sağladı-
ğımız BESYO hazırlık kurslarından oldukça
memnun olduğuna şahit olmak çok güzeldi. Görüş-
melerin sonunda genç kardeşlerimin sürpriz
doğum günü kutlaması beni çok duygulandırdı.
Gençler sizleri çok seviyorum. Projelerimin merke-
zinde her vakit sizler olacaksınız ve iyi ki varınız.
Zira sizler yarınlarımızın teminatlarısınız.’’ dedi.

Kapılarını yeniden açan işletmelerde hijyen ve dezenfekte seferberliği
Büyükçekmece’nin 24

mahallesinde oluşturulan
ekipler günün ilk saatlerin-
den itibaren yeme içme hiz-
meti veren işyerlerinde
dezenfekte ve hijyen çalış-
ması başlatırken, kurallara
uymayan işletmeler uyarıldı.

Kovid-19 tedbirleri kap-
samında uygulama konulan
"Haziran Ayı Normalleşme
Tedbirleri" genelgesi doğrul-
tusunda yeniden hizmet ver-
meye başlayan restoran,
lokanta, kafe, pastane ve kı-
raathane gibi yeme içme
hizmeti veren işletmeler,
Sağlık Bakanlığı Salgın Yö-
netimi ve Çalışma Rehbe-

rinde belirtilen kurallara
07.00 - 21.00 saatlerinde ma-
sada servis, gel-al ve paket
servis, 21.00 – 24.00 saatle-
rinde ise sadece paket ser-
visi yapacak. “Haziran Ayı
Normalleşme Tedbirleri”
kapsamında ilçedeki yeme
içme işletmelerini denetle-
yen ve hijyen çalışması baş-
latan Büyükçekmece
Belediyesi, restoran, lo-
kanta, kafe, pastane ve kıra-
athaneleri dezenfekte etti.
İşletmelerden gelen talep-
leri de değerlendiren bele-
diye ekipleri, dezenfekte
çalışmasını rutin olarak sür-
dürecek.
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Çatalca’da gerçekleştirdiği ve
gerçekleştireceği projelerin mer-
kezinde yarınlarımızın teminatı
çocuklarımız ve gençlerimize yer
veren Başkan Mesut Üner, kül-
tür, sanat ve sporla birlikte eği-
timde de ilçe gençliğinin yanında
durmaya devam ediyor.

Çatalca’da sürekli eğitim
merkezlerinde öğrencilere ver-
diği eğitim desteği ile gençler ve
ailelerinin takdirine mahzar olan
Başkan Mesut Üner, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile
gençlere verdikleri hazırlık kurs-
larında deneme sınavları orga-
nize etti.

Deneme sınavının hemen
öncesi sınava girecek gençleri
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tay-
fun Özyolcu ile ziyaret edip ko-
laylıklar ve başarılar dileyen
Başkan Mesut Üner, bu ziyaret

sonrası yaptığı açıklamada; ‘’İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile
iş birliği yaparak Belediye’miz
sürekli eğitim merkezimiz tara-
fından 8. ve 12. sınıf öğrencileri-
mize yönelik hazırlık kursu
kapsamında okulunda yapılan
deneme sınavları hemen öncesi,
İlçe Milli Eğitim Müdürü’müz
Tayfun Özyolcu ile öğrencileri-
mize başarı ve kolaylıklar dile-
dik. Çatalca’mızda gençlerimiz
eğitim hayatı boyunca asla yalnız
yürümeyecek ve her vakit yanla-
rında olacağım.’’ dedi.  

Deneme sınavlarını tamam-
layan öğrenciler ve velileri, Ça-
talca’da hayatın her anında
halkının yanında olan Başkan
Mesut Üner’e teşekkür mesajla-
rını ileterek, verilen bu destekle-
rin başarı ile taçlanacağının
sözünü verdiler.

E senyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, yeniden düzenlenen ve konak-
lanabilir turistik tesis haline getirilen Saa-

detdere Termal Tesisi ile Namık Kemal
Mahallesi Pazar Yeri ve Okul Yapım çalışmala-
rını inceledi.

Başkan Bozkurt, jeotermal kaynak suyu ile
İstanbul Avrupa yakasında ilk termal tesis olma
özelliğine sahip olan Saadetdere Termal Tesi-
si’nde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yar-
dımcıları Selçuk Günerhan ve Veysel Bal ile
çalışmaları değerlendi-
ren Başkan Bozkurt, ar-
dından Namık Kemal
Mahallesi Pazar Yeri ve
Okul Yapım çalışmasını
yerinde inceledi. Boz-
kurt, burada derslik,
konferans salonu ve
spor salonundaki çalış-
maları inceleyerek bilgi
aldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federas-
yonu (TSSF) tarafından düzenlenen
Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş
Türkiye Şampiyonası, 177 sporcu-
nun katılımıyla Beylikdüzü Olipmik
Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçek-
leşti. Beylikdüzü Belediyesi 1.Baş-
kanvekili Serdal Mumcu, 20 spor
kulübünden 69’u kadın, 108’i erkek
olmak üzere toplam 177 sporcunun
mücadele ettiği şampiyonada başa-
rılı olan sporcuları tebrik ederek
madalyalarını takdim etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federas-
yonu (TSSF) tarafından Beylikdü-
zü’nde düzenlenen Paletli Yüzme
Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyo-
nası Beylikdüzü Olimpik Kapalı
Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti.
Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanve-
kili Serdal Mumcu ve Beylikdüzü
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürü Fidan Gül'ün de katı-

lım sağladığı şampiyonada, Mumcu
müsabakalar sonunda başarılı olan
sporcuları tebrik ederek madalyala-
rını takdim etti. 20 spor kulübünden
69’u kadın, 108’i erkek olmak üzere
toplam 177 sporcu su üstü, çift palet,
dip ve tüp disiplinlerinde büyükler
ve gençler yaş gruplarında şampi-
yonluk için mücadele etti. Türki-

ye'nin dört bir yanından sporcuların
katıldığı yarışmalar, 27 Mayıs Per-
şembe günü kadın ve erkeklerde
100 metre su üstü mücadelesiyle
başladı. Dört gün süren yarışmalar
pazar günü yapılan kapanış seremo-
nisiyle tamamlandı. Maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uygun organize
edilen müsabakalar seyircisiz olarak

düzenlenirken, şampiyonaya kural-
lar gereği sadece Kovid-19 PCR test
sonuçları uygun olan sporcu ve gö-
revliler katılabildi.

Şampiyonayla ilgili konuşan
TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen,
şampiyonaya katılan tüm sporculara
başarılar dileyerek, “Pandemi nede-
niyle zorunlu bir molanın ardından
şampiyonluk mücadelelerimize tek-
rar başladık. Sporcularımızın sağlığı
için organizasyonumuzda her türlü
önlemi sağlamış bulunuyoruz. Güzel
mücadelelere tanık olacağımıza ina-
nıyorum. Etkinliklerimizde her
zaman yanımızda olan Gençlik ve
Spor Bakanlığı’mıza, Spor Genel
Müdürlüğü’müze, şampiyonluk or-
ganizasyonumuza desteğini esirge-
meyen İstanbul ve Beylikdüzü
Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne,
Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşek-
kür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE U15 Güreş Milli Takımı,
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzen-
lenen Avrupa Şampiyonası öncesi hazır-
lık kampını, Başkan Mesut Üner’in
göreve gelir gelmez Çatalca ve Türkiye
sporuna kazandırdığı İlyas Demiroğlu
Güreş Salonu’nda gerçekleştirmişti. 

Kamp boyunca Milli Takımı hiç yal-
nız bırakmayan, her türlü sorunlarının
çözümünde kafilenin yanında var olan,
Milli Takıma gösterdiği bu ilgi ve ala-
kayla gerek sporcuların gerekse spor se-
verlerin büyük alkışını alan Başkan
Mesut Üner, Avrupa’dan gelen başarı
haberleriyle büyük bir sevinç yaşadı.

Milli başarılarla ilgili açıklamalarda
bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Hazırlık
kampını, ilçe ve ülke sporuna kazandırdı-
ğımız Çatalca İlyas Demiroğlu Güreş Sa-
lonunda gerçekleştiren Türkiye Güreş
U15 Milli Takımı'ndan Müjdeli Haberler
aldım. 28-30 Mayıs 2021 tarihleri ara-
sında Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da
gerçekleşen U15 grekoromen Avrupa
Şampiyonası’nda derece yapan Sporcu-
larımızdan Halil Çınar, Salih Yusuf Ya-
zıcı ve Alihan Bereket Avrupa üçüncüsü
oldular. Genç sporcularımızı tebrik eder,
başarılarının devamını dilerim. Gençler
başarıya giden yolda asla yalnız yürüme-
yeceksiniz.’’ dedi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 2019 Silivri
depreminde hasar gören ve dep-
remde yıkılma riski taşıdığı tespit edi-
len 70 daire kentsel dönüşüm
kapsamında yıkıldı.

Cumhuriyet, Tepecik ve Fatih ma-
hallelerinde 70 bağımsız bölümden
oluşan riskli yapıların yıkımı Büyük-
çekmece Belediyesi ekiplerinin göze-
timinde kontrollü bir şekilde
gerçekleştiÇ

Beklenen İstanbul depremine
karşı Büyükçekmece Belediyesi hazır-
lıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Kentsel dönüşüm kapsamında riskli
yapılar yıkılıp yenileniyor. Bugüne

kadar 26 bin konutun yenilendiği Bü-
yükçekmece’de Belediye
Başkan yardımcısı
Ömer Kazancı sü-
reçle ilgili şunları
söyledi: ‘’Bugün
yine Büyükçek-
mece’de kent-
sel dönüşüm
çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Biliyorsunuz dep-
rem her an kapı-
mızda. Onun için
Belediye Başkanımız kentsel dö-
nüşüm çalışmalarına çok önem veri-

yor. Belediye Başkanımız Sayın Dr.
Hasan Akgün kentsel dönü-

şüm çalışmalarını özellikle
takip etmeleri için

zaten belediyemizde
kurulmuş olan kent-
sel dönüşüm biri-
miyle çalışma
yürüyor. Bugün
Cumhuriyet Mahal-

lesindeyiz. Bugün ar-
kamızda gördüğünüz

8 blokta yaklaşık 45 dai-
renin dönüşüm işlemi yapıla-

cak. Bu bloklardan bir tanesi 2019
depreminde hasar görmüştü. Diğer
blok sahipleri de hak sahipleri, daire
sahipleri bir araya gelerek önce blok-
larını boşalttılar sonra zemin etütleri
yapıldı. Karotlar alındı ve depreme
dayanıksız olduğu ortaya çıkınca bu-
radaki 45 dairenin dönüşümü bugün
yıkımına başlandı. En kısa sürede bu-
rada yaşayan vatandaşlarımız sağlıklı
dairelerine kavuşacaklar. Ayrıca Bü-
yükçekmece genelinde bugün itiba-
riyle şu an 70’e yakın dairenin yakım
işlemi devam etmektedir. Amacımız
burada yaşayan vatandaşlarımızın
sağlıklı binalarda yaşaması ve dep-
remde can kaybının olmaması.’’

GÜREŞ MİLLİ TAKIMININ
AVRUPA BAŞARISI

Büyükçekmece’de hasarlı ve deprem
riski taşıyan 70 konut yıkıldı

BAŞKAN KEMAL DENİZ BOZKURT, YENİDEN 
DÜZENLENEN TERMAL TESİSİ VE OKUL 

YAPIM ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
BEYLİKDÜZÜ’NDE YAPILDI

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yolları
yenilemeye devam ediyor. Ekipler, zarar görmüş
parke yolları kaldırıp yerine yenisini yapıyor. 

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalış-
malarına ara vermeden devam ediyor. Hava
şartlarının düzelmesi ile çalışmalarını hız-
landıran ekipler, Ardıçlı Mahallesi 772. Sokak’ta
eski parke yol ve kaldırımın yerine yenisini
yapıyor. Aşık Veysel Mahallesi Kızılırmak Sokak
ile Talatpaşa Caddesi’nde ise asfalt yenileme
çalışması yapılıyor. 

İlçe genelinde parke ve asfalt yenileme çalış-
maları devam edecek. 

ESENYURT’UN YOLLARI YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR

ÇATALCA’DA BAŞKAN
MESUT ÜNER’DEN
EĞİTİM DESTEĞİ

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
SİVRİSİNEKLERLE 
ETKİN MÜCADELE

Küçükçekmece Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü İlaçlama ve
Dezenfeksiyon ekipleri,
mevsim koşullarının uygun
hale gelmesi nedeniyle sağ-
lıklı ve temiz bir çevre için
sivrisinek, karasinek ve yürü-
yen haşerelere karşı ilaçlama
çalışmalarına hız verdi. Ekip-
lerimiz tarafından tespit edi-
len yerlerde ve
vatandaşlarımızdan gelen şi-
kayet talepleri doğrultu-
sunda ilçe genelinde yıl
boyunca 4 bine yakın nok-
tada kaynak kurutma ve ilaç-
lama çalışması
yapılmaktadır.

Hedefi dışında herhangi
bir canlıya zarar vermeyen
Sağlık Bakanlığı onaylı ilaç-
larla yapılan kaynak ku-

rutma çalışması, hava sıcaklı-
ğının artmasıyla ilçe gene-
linde yoğunlaştırıldı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İlaçlama ve Dezenfeksiyon
ekipleri, tüm mahallelerde,
bahçe alanlarına, foseptik-
lere, inşaat alanları ve bod-
rum katlarına, kuyu ve su
depolarına ,gübreliklere,
havuz ve çeşmelere, mazgal
ve rögarlara, kanallara, saz-
lıklara ve benzeri noktalara
sivrisinek ve karasinek
üreme odakları başta olmak
üzere larva noktalarına ilaç-
lama çalışması gerçekleştiri-
yor. Bu alanlarda biriken
sularda yetişen sivrisinekler
henüz larva halindeyken
ilaçlanarak, sivrisineklere ve
karasineklere karşı önlem
alınıyor.
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ÇATALCA’YI her alanda İstanbul’un en
önemli ilçelerinin arasında rol model ol-
ması yolunda sürekli gece – gündüz de-
meden mesai sarf eden Başkan Mesut
Üner makamından çok saha çalışmala-
rında yer almaya devam ediyor.

Saha çalışmalarının yanı sıra, saha ça-
lışmaları yerinde denetimlerinde projeleri-
nin tüm detayları ile ilgilenen Başkan
Mesut Üner, bu çalışma prensibi ile halkı-
nın takdirini ve alkışını alıyor.

Bu anlamda Ormanlı mahallesine
projelerini yerinde denetim için adeta çı-
karma yapan Başkan Mesut Üner ile bir-
likte Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri,
Belediye Birim Müdürleri ve Ormanlı
Mahalle Muhtarı Hakan Güden’de ye-
rinde denetimler sırasında hazır bulundu.

Yoğun geçen yerinde proje denetim-
leri sonunda açıklamalarda bulunan Baş-
kan Mesut Üner; ‘’İstanbul’un en büyük
yüz ölçümlü ilçesi Çatalca’mızda yapımı
devam eden ve yapacağımız proje çalış-
malarımızı yerinde denetlemeye durmak-
sızın devam ediyoruz. Dört bir yanı
muhteşem doğa harikası olan ilçemizin

güzel mahallerinden Ormanlı mahalle-
mizi Başkan Yardımcılarım, Meclis Üye-
lerim, Belediye Birim Müdürlerim ve
Ormanlı Mahalle Muhtarım Hakan
Güden ile ziyaret ettik. Mahallemizde ya-
pımı devam eden çalışmalarımızı yerinde
denetledik. Geçen yıl çiftçilerimize kantar

yapıp teslim ettiğimiz Ormanlı mahalle-
mizde kilit taş, kaldırım ve tretuvar çalış-
malarımız tüm hızı ile devam ediyor.
Çalışmalarımızda alın teri döken emekçi
kardeşlerime kolaylıklar diledim. Her ma-
hallemizde halkımızı yerinde ziyaret et-
meye devam edeceğiz. Makamımdan çok

halkımın arasında ve proje şantiyelerimi-
zin bizzat başında olmayı çok seviyorum.
Sadece saha çalışmalarım sırasındaki siz
değerli halkımın şahsımı takdir eden söz-
lerine mahzar olmaya ve doğup büyüdü-
ğüm topraklara Çatalca’ma vefa
borucumu ödemeye çalışıyorum.’’ dedi.

ÇATALCA’DA YERİNDE 
YÖNETİM DÖNEMİ 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, mahallelerle tek tek ilgileniyor

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetliyor. Her mahalle ile tek tek il-
gilenen Başkan Üner, “Hizmetin gitmediği tek bir mahalle kalmayacak” diyerek mesaisini saha çalışmalarında sürdürüyor

Başkan Üner, Kestanelik Mahallesini ziyaret etti
İlçenin tamamını adeta şantiye alanına

çeviren Başkan Mesut Üner, her vakit ol-
duğu gibi yine makamından çok sahada ol-
maya devam ediyor ve proje şantiyelerinde
projelerinin tüm detayları ile bizzat ilgileni-
yor. Bu durum Çatalca halkının büyük bir
takdiri ile karşılık buluyor.

Bu anlamda Başkan Mesut Üner ve
Heyetinin bu seferki durağı Kestanelik ma-
hallesi oldu. Kestanelik mahallesi ziyaretleri
sonrası açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner; ‘’Çatalca’mıza hizmet sevda-
mız ile ekip arkadaşlarımla birlikte bu sefer
ki durağımız Kestanelik mahallemiz oldu.
Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerim,
Birim Müdürlerim ve Kestanelik Mahalle
Muhtarım Mehmet Çakır’da yerinde proje
denetimlerinde hazır bulundu. Kestanelik
mahallemizde parke yol bakım ve yenileme

çalışmalarımız ara vermeden devam eder-
ken, en son Budak sokak yolunda 640 m²
parke taş onarımı yapıldı. Projelerimiz ara-
sında mahallemiz girişinden meydana
kadar kaldırım ve ışıklandırma çalışmaları-
mız var. En güzel ve özel günlerimize ev sa-
hipliği yapacak Düğün Salonumuzda sona
çok yaklaştık. Yakın dönemde halı sahamı-
zın etrafında mahalle halkımızın gece –
gündüz rahat bir vakit geçireceği içinde ka-
feteryalarında olduğu bir sosyal yaşam alanı
yapımı sağlayacağız. Mahalle halkımızın
ürettiği mahsulünü rahatça satışını gerçek-
leştireceği satış alanlarının da yapımını sağ-
layıp, mahalle halkımıza teslim edeceğiz.
Çatalca’mız için ne yapsak azdır, düşüncesi
ile durmaksızın çalışmaya ve mahalleleri-
mizi yerinde ziyaret etmeye devam edece-
ğiz.’’ dedi.

Ormanlı 
Mahallesi

ÇATALCA İHSANİYE MAHALLESİ
DÜĞÜN SALONUNA KAVUŞUYOR

Saha çalışmalarına aralıksız devam eden
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, geçti-
ğimiz gün Ormanlı Mahallesinde kalabalık
bir ekip ile yerinde proje alanlarını denetle-
mişti. 

Başkan Mesut Üner’in ve beraberindeki
ekibinin bu sefer ki durağı İhsaniye Mahallesi
oldu. İhsaniye mahallesinde yapımı gerçekle-
şen, yapımı devam eden ve yapılacak yeni
proje alanları denetimleri sırasında Çatalca
Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üye-
leri, Belediye Birim Müdürleri ve İhsaniye
Muhtarı Muammer Alpullu’da hazır bu-
lundu.

Proje alanları ziyaretleri sırasında ma-
halle halkının Başkan Mesut Üner’e olan ilgi,
alaka ve sevgisi dikkatlerden kaçmadı.

İhsaniye mahalle ziyaretleri sonrasında
açıklamalarda bulu-
nan Başkan Mesut
Üner; ‘‘Yüz ölçü-
müyle Dünya Şehri
İstanbul’un en büyük
ilçesi Çatalca’mızın
dört bir köşesine hiz-
met götürmek için
çalışmalarımıza ara-
lıksız devam ediyo-
ruz. Bu anlamda
İhsaniye mahalle-

mizde gerçekleştirdiğimiz, yapımı devam ve
yeni düşündüğümüz proje alanlarını Başkan
Yardımcılarımız, Meclis Üyelerim, Belediye
Birim Müdürlerim ve İhsaniye Muhtarım
Muammer Alpullu ile birlikte ziyaret ettik.
Göreve gelir gelmez İhsaniye mahallemizin
yarım asırlık sorununun çözümünü sağladık.
Karayolları Bölge Müdürlüğü ile koordineli
çalışarak, İhsaniye Mahalle Girişi İstanbul
Caddesi yolunda yeni köprü yapımı gerçek-
leşti ve bölgede hepimizi yasa boğan kazala-
rın azalması sağlandı. Şimdide #İhsaniye
mahallemizde mutlu ve huzurlu evliliklere,
sünnet düğünlerine, vatanımızın gurur kay-
nakları Mehmetçiklerimizin asker gecelerine
ve önemli toplantı panellere ev sahipliği ya-
pacak düğün salonu projemizin tamamlan-
masında sona çok yaklaştık. Mahalle

halkıma hayırlı olsun.
Saha çalışmalarımda
sizlerden gelen takdir
ve güç veren mesajları-
nız, evime gidip dinlen-
meden tüm
yorgunluğumu benden
alıyor. Güzel Çatal-
ca’mın kıymetli halkını
çok seviyor ve çok te-
şekkür ediyorum.’’
dedi.

Başkan Mesut Üner’den Oklalı 
Mahallesi’ne meydan müjdesi

Çatalca halkının makamından çok sa-
hada gördüğü Başkan Mesut Üner, mahal-
lelerde yerinde denetimlerine hiç
durmadan devam ediyor.

Başkan Mesut Üner’in mahalle ye-
rinde denetim ziyaretleri-
nin bu sefer ki durağı
Oklalı Mahallesi
oldu. Başkan
Mesut Üner
ve beraberin-
deki heyetin
proje alanla-
rını yerinde
denetimle-
rinde Oklalı
Mahalle Muhtarı
Abdurrahman Pi-
rim’de hazır bulundu. 

Mahalle proje şantiye alanları ziyareti
sonrası açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut Üner; ‘’1115,11 km² ile İstanbul’un
en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca’mızın
dört bir yanına, tüm hizmetlerimizle ulaşa-
cağız. Bunu sizlerle dün başardık, yarın-
larda da başarmaya devam edeceğiz. Bu
duygu ve düşünceler ile aklımızda Ata’mı-
zın "Vatanını en çok seven, görevini en iyi
yapandır." sözü, yüreğimizde ise Çatal-
ca’mıza olan sevdamızla, ekibimizle bir-
likte bu sefer ki durağımız Oklalı

mahallemiz oldu. Mahalle ziyaretim sıra-
sında Başkan Yardımcılarım, Meclis Üye-
lerim, Birim Müdürlerim ve Oklalı
Muhtarım Abdurrahman Pirim’de hazır
bulundu. Oklalı mahallerimizde göreve

gelir gelmez, parke taş, yol
bakım ve onarım çalışma-

larını, DSİ 14. Bölge
Müdürlüğü ile Ko-

ordineli olarak
köprü yapımı ve
dere ıslahını ger-
çekleştirdik. Ok-
lalı Spor

Kulübünün kuru-
lumunu sağladık.

1/1000 ölçekli İmar
Planlarını yaptık.  Önü-

müzdeki dönem mahallemize
yeni meydan kazandıracağız. Okulumuzun
onarımını gerçekleştireceğiz. Oyun parkı
yaşam alanımızın kent mobilyalarında
bakım ve onarım çalışmalarını yaparken,
alandaki bitkilerde budama çalışması yapa-
cağız. Oklalı mahallemizde yarınlarımızın
teminatı çocuklarımız ve gençlerimize yeni
bir halı saha yapımını gerçekleştireceğiz.
Tüm mahalle halkımıza hayırlı olsun. Ça-
talca’mız için durmaksızın çalışmalarımıza
ilk gün ki heyecanla devam edeceğiz.’’
dedi.

ÇANAKÇA MAHALLESİNE
YENİ SOSYAL TESİS

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in bu seferki proje
ziyaret durağı Çanakça Mahal-
lesi oldu. 

Mahalle proje alanları zi-
yaretinde en çok dikkat çeken
proje şantiyesi Çanakça Yaşam
Alanı şantiyesi oldu. Cem Kara
Yaşam Vadisinin yapımını çok
büyük oranda tamamlayan ve
Millet Bahçesi projesinde yolu
yarılayan Başkan Mesut Üner
Çanakça Yaşam Alanının yapı-
mına da tüm hızı ile devam
ediyor. 

Proje alanları denetimi
sonunda açıklama yapan Baş-
kanı Mesut Üner; ‘’İstanbul’un
parlayan yıldızı olmaya başla-
yan Çatalca’mda hizmet sev-
dasıyla çıktığımız bu kutlu
yolda bu seferki proje ziyaret
durağımız Çanakça mahalle-
miz oldu. İstanbul’un en büyük
yüz ölçümlü ilçesinin her bir
mahallesine hizmet götürmek
için gece-gündüz demeden ça-

lışıyoruz. Bu anlamda göreve
gelir gelmez Çanakça mahalle-
mizde asfaltlama çalışmasını
gerçekleştirdik. Parke taşla
birlikte yol bakım ve onarım
çalışmalarını yaptık. Ata’mızın
büstünde bakım ve onarım ça-
lışmasını tamamladık. 1/1000
imar planlarını yaparak, mecli-
simizden onay alarak geçme-
sini sağladık. Çanakça
mahallemizde yeni çalışma
takviminde mahallemize yakı-
şacak bir meydan kazandıra-
cağız. Mahallemizdeki diğer
önemli proje şantiyemiz olan
Çanakça Sosyal Tesislerimiz
sadece Çatalca’mızın değil tüm
İstanbul’un çekim merkezi ola-
cak. Sosyal yaşam alanımızda
en güzel günlerinize şahitlik
edecek kır düğün salonları,
piknik alanları ve restoranlar
var olacak. Yapımı tüm hızıyla
devam eden bu önemli proje-
miz Çatalca halkıma hayırlı ve
uğurlu olsun. ‘’ dedi. 

BAŞKAN MESUT ÜNER
DURMAK BİLMİYOR

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in Karacaköy Ma-
hallesi ziyareti sırasında Baş-
kan Yardımcıları, Meclis
Üyeleri, Birim Müdürleri ve
Muhtar Cemil Batman’da hazır
bulundu.

Karacaköy mahallesi ye-
rinde denetim ziyaretleri so-
nunda açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Göreve
gelir gelmez Karacaköy Mahal-
lemizde 1636 Parselde bulu-
nan Belediye Hizmet
Binasında Restorasyon çalış-
malarını başlattık. Bu restoras-
yon çalışmalarımız Tarihi
Kentler Birliği, Tarihi ve Kültü-
rel Mirası Koruma Proje ve Uy-
gulamalarını Özendirme
Yarışması Kapsamında ödül
aldı. Bu kıymetli ödül için Ta-
rihi Kentler Birliğine Şahsım,
Belediye’miz ve tüm Halkım
adına çok teşekkür ederim.
Önümüzde ki çalışma döne-
minde mahallemiz için pazar

alanı çalışmalarımıza hız veri-
yoruz. En güzel ve özel günleri-
nize şahitlik edecek düğün
salonu ve çevresinin tadilatına
devam ediyoruz. Yarınlarımı-
zın teminatı çocuklarımızı ve
gençlerimizi her vakit ifade et-
tiğim gibi çok seviyorum. Ha-
beriniz olsun gençler.
Ziyaretlerim sırasında çocuk
parkı alanının, spor aletlerinin
ve basketbol sahasının mevcut
durumunu hiç beğenmedim.
Hemen ekibime daha orada
denetim sırasında talimatımı
verdim. Çocuk parkı, spor alet-
leri ve basketbol sahasının ta-
dilatı yapılacak. Sevgili gençler
açıkçası bu programımda biraz
yorulmuştum ama program sı-
rasında gözlerinizden okunan
umut ışığı ve beni motive eden
sözleriniz tüm yorgunluğumu
benden aldı. İyi ki varsınız. Siz-
ler için gece – gündüz deme-
den çalışmalarımıza devam
edeceğiz.’’ dedi.

Başkan Mesut Üner’den
Kalfaköy Mahallesine ziyaret

Başkan Mesut Üner’in
bu seferki durağı Kalfaköy
Mahallesi oldu. Denetimler
sırasında gerçekleştirdiği pro-
jenin tüm detaylarıyla Başkan
Mimar Mesut Üner
yine bizzat il-
gilendi. 

Ma-
halle zi-
yareti
sonunda
açıkla-
malarda bu-
lunan
Başkan Mesut
Üner; ‘’Doğup
büyüdüğüm Çatal-
ca’mın tüm mahallelerine dev
gibi eserler bırakmak için
karınca misali çalışırken bu
seferki durağımız Kalfaköy
mahallemiz oldu. Kalfaköy
mahallemizde göreve gelir
gelmez, DSİ 14. Bölge
Müdürlüğü ile koordineli
olarak köprü yapımı ve dere

ıslahı çalışmaları gerçekleştir-
ildik. Sonrasında daha önce
atıl kullanılmaz alanda
muhtarlık hizmet binası ve
sağlık evi yapımında sona çok

yaklaştık. Mevzu
bahis muhtar-

larımız, sağlık
çalışan-
larımız ve
halkımız
olunca,
hizmet yol-
unda engel

tanımıyoruz.
Kalfaköy ma-

hallemize Sağlık
Evi ve Muhtarlık

Hizmet binamız hayırlı olsun.
Hizmet binamız tamam-
lanınca etrafına peyzaj çalış-
maları yaparak, mahallemizin
güzelliğine güzellik katacağız.
Sizler için durmaksızın gece-
gündüz durmaksızın çalış-
maya ve üretmeye devam
edeceğiz.’’ dedi.

Başkan Üner’den Başakköy Ziyareti
Başkan Mesut Üner’in makamından

çok sahada olduğu tüm bölge halkının
artık bildiği ve takdir ettiği bir gerçek.
Saha ziyaretleri sırasında yine Baş-
kan Mesut Üner’e her saha zi-
yaretinde olduğu gibi
Başkan Yardımcıları,
Meclis Üyeleri, Birim
Müdürleri ve ziyaret
edilen Başakköy
Mahalle Muhtarı
Naci Demirbaş’ta
hazır bulundu.

Yine tüm ma-
halle ziyaretinde ol-
duğu gibi Başkan
Mesut Üner’e halkımızın
gösterdiği ilgi ve alaka üst
seviyedeydi. Özellikle çocuklarla
gençlerin gösterdiği ilgi ve bu ilgi karşılı-
ğında Başkan Mesut Üner’in sevinci görül-
meye değerdi.

Başakköy Mahallesi yerinde denetim
ziyaretleri sonunda açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Çatalca’mıza hizmet
sevdamızla proje yerinde denetim ziyaret-
lerimizin bu seferki durağı Başakköy ma-
hallemiz oldu. Yerinde denetim
ziyaretlerime her vakit olduğu gibi Başkan

Yardımcılarım, Meclis Üyelerim, Birim Mü-
dürlerim ve Başakköy mahalle muhtarım
Naci Demirbaş’da katılım sağladı. Göreve

gelir gelmez Başakköy mahalle-
mizde meydan düzenleme ça-

lışmalarını tamamladık.
Belediyemize ait dük-

kanlarda (Muhtarlık,
Kahvehane ve Spor
Kulübü) bakım ona-
rım çalışmalarını
gerçekleştirdik.
Yaptığımız yol,
meydan ve kaldı-

rımlarla birlikte Ata-
türk büstü ve Şanlı

Bayrağımızın dalgalan-
dığı bayrak direkleri mahal-

lemize çok yakıştı. Okul
bahçesinin düzenlenmelerine devam edi-
yoruz. Ağaç dikimi ve çim serimini yaptık.
Şimdi de okul arkasında bulunan lojmanla
tuvaletleri yıkıyor ve bu alanı da yaşam
alanına dahil ediyoruz. Yerinde denetimle-
rim sırasında 7’den 77’ye mahalle halkı-
mın şahsıma gösterdiği ilgi ve alakaya çok
teşekkür ederim. Çatalca’mızda güzel olan
ve olacak tüm çalışmalar sizlerin eseri.
Tüm halkıma minnettarım.’’ dedi.
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B üyükçekmece'deki STK'lar, Bele-
diye Meclis Üyeleri, spor kulüp-
leri ve yurttaşların yanısıra

Bahçeşehir eski belediye Başkanı Kemal
Aydın'ında katıldığı eylemde, Ayasof-
ya'da Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret
ettiği iddia edilen imam Mustafa Demir-
kan hakkında basın açıklaması yaptılar. 

STK'lar adına basın açıklamasını
yapan İlker Çeteci, "Atatürk’e ‘KAFİR’
diyen emekli imam Mustafa Demirkan
hakkında suç duyurusunda bulunmayı
kadirbilir vatanseverler olarak görev ad-

dediyoruz." diyerek Cumhuriyet Savcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulunduklarını
açıkladı. 

Büyükçekmece Cumhuriyet meydanın-
daki Atatürk anıtı önünde gerçekleşen ey-
lemde STK’lar adına İlker Çeteci’nin
okuduğu basın bildirisinde şu ifadelere yer
verildi. Bizler; Büyükçekmece’de faaliyet
gösteren STK ‘lar olarak üzücü ve utanç ve-
silesi bir bir eylem sonrası bu açıklamayı zo-
runlu görmekteyiz.

Son zamanlarda, vatanın kurtarıcısı,
cumhuriyetimizin kurucusu, özgürlük ve

bağımsızlığımızın banisi Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’e karşı bilinçli ve sistemli
bir hakaret ve küfür kampanyası başlatıl-
dığını,  adeta kurtuluş savaşında düşman-
ların yapamadığını yapılmaya çalışıldığını
üzülerek görmekteyiz.

Dünyada hiçbir millet yoktur ki vata-
nını kurtaran, bağımsızlığını kazandıran li-
derine ihanet etmez. Bu bir ahlak ve
vefasızlık hatta nankörlük sorunudur.
Maalesef siyasetçi yazar ya da din adamı
kisvesi altındaki bazı gafiller veya hainler
Türkiye’de bu utancı Türk milletine yaşat-
maktadırlar. Üzüntümüzü pekiştiren
durum ise, 31 Temmuz 1951 tarihinde yü-
rürlüğe giren 5816 sayılı Atatürk’ü Ko-
ruma Kanununa rağmen bu ihanetlerin
yapılıyor olması ve yapanların cezasız bı-
rakılmasıdır.

Biz Büyükçekmece’de faaliyet göste-
ren STK’lar olarak daha önce bu ihaneti
yapanlar ve en son Ayasofya Camiinde
Sayın Cumhurbaşkanının huzurunda Ata-
türk’e ‘KAFİR’ diyen emekli imam Mus-
tafa Demirkan hakkında suç duyurusunda
bulunmayı kadirbilir vatanseverler olarak
görev addediyoruz. Sorumluluğumuz,
kanlarını dökerek bizlere bu vatanı ema-
net bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşlarına olan minnetimize-
dir.

Büyükçekmece Belediye
Meclisi Tek Ses: Atatürk

ortak değerimizdir!

AYASOFYA Camii’nde hafızlık eğitim-
lerini tamamlayan 136 öğrenci için dü-
zenlenen törende Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’e lanet okuyan
imam Mustafa Demirkıran’a gösterilen
tepki meclis gündemine oturdu 

“Şiddetle ve nefretle kınıyo-
rum”

İmam Mustafa Demirkıran’ın Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’e Ayasofya’da
yaptığı hareketleri ve söylemleri kınayan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şöyle konuştu: “Bu ülke-
nin kurucusu bitmekte olan Osmanlı’nın
külleri üzerine modern Türkiye Cumhu-
riyeti’ni milletiyle kentleşerek Kuvayı
Milliye ruhuyla kuran ve 1938’de ara-
mızdan ayrılırken de kurduğu ilk günden
itibaren de Türk gençlerine armağan
eden ve bunu yükseltin, çalışın çağdaş
medeniyet düzeyinden kopmayın diyen
Gazi Mustafa kemal Atatürk’ü hiç yakı-
şık almayacak şekilde bir din adamı ola-
rak tenkit etmesi veya Atamıza hiçbir
şekilde uymayan, Türk milletini derin-
den yaralayan bu sözlerden ötürü imam
Mustafa Demirkıran’ı şiddetle, nefretle

kınıyorum. Dedelerimizin Çanakkale’de
ve yurdun her yerinde bu vatan için ken-
dini feda etmiş şehitlerimiz adına da şid-
detle, nefretle kınıyorum. Din adamları
ister papaz olsun ister imam olsun ister
müezzin olsun topluma nefret tohum-
ları değil toplumun hangi dinden olursa
olsun birbirlerini kucaklamalarını sağla-
yacak ifadeler kullanması gerekir. Bu ne-
denle hiçbir din damına yakışmayacak
ifadeler hele ki hoşgörü üzerine kurul-
muş olan İslam dininin görevlilerinden
birsinin söylemesi, bu şekilde tavır takın-
ması milletimizi derinden üzmüştür. Bu

nedenle şiddetle ve nefretle şahsım
adına kınıyorum.”

“Atatürk’e yapılan her hakareti
kınıyoruz”

Mecliste grupları adına söz alan
Grup Başkanvekilleri de Atatürk’ün
Türkiye’nin ortak değeri olduğunun al-
tını çizerek; Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’e yapılan hakaret içeren söylemleri
şiddetle kınadı.

CHP Grup Başkanvekili Ahmet Şahin
tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Unutmaya-
lım ki İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fet-
hetmiştir. İstanbul’u işgalden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk 6 Ekim’de kurtarmıştır. İş-
galden kurtarıldığında Balıkesir hutbesi ola-
rak adlandırılan hutbenin sahibi Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı dil
birleştirici, İslam dininin naifliğini ve yumu-
şaklığını barındıran bir dil kullanmıştır. İs-
tanbul işgalinden kurtarılan İstanbul’un
Ayasofya’sında yapılan ibadette lanet dilinin
kullanılması kurtaranın diliyle, fethedenin
diliyle ve müjdeleyenin naif diliyle uyuşma-
ması hepimizi üzmüştür.”

Ak Parti Grup Başkanvekili Okan
Güloku; “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ya-
pılan her hakareti kim olursa olsun şid-
detle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

MHP Meclis üyesi İdris Doğan
İmam Demirkıran’a tepkisini şu sözlerle
dile getirdi: “Cumhurbaşkanı Sayın Er-
doğan’ın katıldığı Ayasofya Camiinde
gerçekleşen programda Mustafa Demir-
kıran Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanetler
okumuş, zalim ve kafir ifadelerini kul-
lanmıştır. Bu zihniyetleri şiddetle kınıyo-
ruz. Cezalandırılmalarını bekliyoruz.‘’

Yapılan konuşmaların ardından
meclis gündeminde yer alan maddelerin
görüşülüp karara bağlandı.

Büyükçekmece’deki STK’lardan
O İmam Hakkında Suç Duyurusu
Büyükçekmece'deki STK'lar, Belediye Meclis Üyeleri, spor kulüpleri ve yurt-
taşlar, Ayasofya'da Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla imam Mustafa
Demirkan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Haziran ayı Meclis toplantısının birinci oturumu
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

İYİ PARTİ İL BAŞKANI KAVUNCU,
BAŞKAN BOZKURT’U ZİYARET ETTİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’u makamında ziyaret etti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu, Genel İdare Ku-
rulu Üyesi İsmet Koçak, İYİ Parti
Esenyurt İlçe Başkanı Hakan

Akkuş ve Esenyurt Belediye Mec-
lis Üyesi Enver Demir, Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’u ziyaret etti. Gündeme
dair konuların konuşulduğu ziya-
rette Başkan Bozkurt, İl Başkanı
Kavuncu ve beraberindekilere zi-
yaretlerinden dolayı teşekkür etti. 

ANTALYA’DA ÇATALCA SESLERİ

Spora yaptığı tesisleşme ham-
lelerinin sonucunu bu aralar spor-
tif başarılar ile süsleyen Başkan
Mesut Üner ve Çatalca halkının
coşkusu, Antalya’dan gelen ha-
berlerle tavan yaptı.

Başkan Mesut Üner Çatalca
Belediyespor Güreş Takımını, 19
Mayıs kortejinden hemen sonra
yaptığı motive edici konuşmayla,
Antalya İli Kumluca İlçesindeki
Yağlı Güreş turnuvasına yolcu et-
mişti.

Antalya’dan üst üste gelen
müjdeli haberler sonrası, sosyal
medya hesaplarından gelen müj-
deli haberler ile ilgili açıklama-
larda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’TEŞEKKÜRLER GENÇLER.
ÇATALCA’MIZ SİZLERLE GURUR
DUYUYOR. İlçemizde Güreş spo-
runa tesisleşme anlamında yaptı-
ğımız yatırımların karşılığını
BAŞARILAR İLE GÖRMENİN MUT-
LULUĞU ANLATILMAZ

YAŞANIR.ANTALYA İli KUMLUCA
İlçesinde düzenlenen Yağlı Güreş
turnuvasında ÇATALCA BELEDİ-
YESPOR TAKIMIMIZ Üç ALTIN, İKİ
GÜMÜŞ ve ÜÇ BRONZ TOPLAMDA
8 MADALYA ALARAK ÇATAL-
CA’MIZIN ADINI ANONSLARDAN
DÜŞÜRMEDİLER. İŞTE MUHTE-
ŞEM BAŞARILARIMIZIN DETAY-
LARI ; Teşvik 2 boyunda; Özgür
ASLAN 1. Emirhan GİRAL 3. Toz-
koparan boyunda Serkan TARIM
3. Ayak boyunda Oğulcan YUR-
DAKUL 1. Arda erkan AVCUOGLU
3. Deste K boyunda Murat GONCA
1. Emirhan TAŞ 2. KOK boyunda
Yıldıray PALA 218 Kişi arasında
final yaparak Küçük Orta Büyük
boyuna yükseldi. BAŞARIYA
GİDEN YOLDA ASLA YALNIZ YÜ-
RÜMEYECEKSİNİZ GENÇLER.
TÜRKİYE TAMAM. ŞİMDİ MİLLİ
TAKIMLARDA ÇATALCA’MIZIN İS-
MİNİ AVRUPA ve DÜNYADA DU-
YURMA VAKTİ.’’ dedi.

Başkan Dr. Hasan Akgün, Marmara
Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Marmara Belediyeler Birliği 2021
yılı I. Olağan Meclis Toplantısı İstan-
bul’da gerçekleşti.

Sosyal mesafe kurullarına uygun
düzenlenen toplantıya katılan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, bir kez daha kurucuları ara-
sında bulunduğu Marmara Belediye-
ler Birliği’nde
Encümen üyesi se-
çildi

Marmara Beledi-
yeler Birliği’nin ku-
rucu üyesi olan
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, yöne-
time bir kez daha se-
çilmesinin ardından
şunları söyledi: ‘’Mar-
mara Belediyeler Bir-
liği’nin 2021 Yılı I.
Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştir-
dik. Beni bir kez daha birlik yöneti-
mine seçerek oy veren tüm
arkadşalarıma teşekkür ediyorum,
Marmara Belediyeler Birliğinin Baş-
kanı olan, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Tahir Büyükakın başta
olmak üzere, birlik yönetimine seçilen
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş’ı, Balıkesir Büyükşehir

Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı, Sa-
karya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce’yi, Edirne Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan’ı, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı ve
Gelibolu Belediye Başkanı M. Mus-
tafa Özacar’ı tebrik ediyorum. Alınan
kararların bölgemiz ve ülkemiz adına

hayırlı olmasını diliyo-
rum.’’

Meclis toplantı-
sında Kocaeli Büyük-
şehir Belediye Başkanı
Tahir Büyükakın tek-
rardan MBB Başkanı
seçilirken başkanlı-
ğında görev alacak en-
cümen üyeleri de
seçimle belirlendi.
Seçim sonuçlarına
göre; Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sa-
karya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce, Edirne Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan, Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı ve Gelibolu Belediye Başkanı
M. Mustafa Özacar MBB encümen
üyeliğine seçildi.

İBB MECLİSİNDE
ÇATALCA DAMGASI

İBB Meclisinde yapılan komisyon seçimle-
rinde Çatalca Belediye Meclis Üyelerinin
önemli çoğunluğunun komisyonlarda görev al-
ması Çatalca halkını ve Belediyesi’ni sevindirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baş-
kanımız Mesut Üner; ‘’İBB Meclisinde gerçek-
leşen komisyon seçimleri sonucu, Kültür ve
Sanat Komisyonu Başkanı seçilen Ahmet
Rasim Yücel’i, Tarım Orman ve Su Ürünleri
Komisyonu Üyeliklerine seçilen Hasan Gökçe
ile Ayhan Tütün’ü, Kadın Aile ve Çocuk Ko-
misyonu Başkan Vekilliğine seçilen Süheyla
Topçu’yu ve Engelsiz Hayat Komisyonu Üyeli-
ğine seçilen Belgin Tezer’i tebrik eder, kıymetli
yol arkadaşlarımın başarılarının devamını dile-
rim. Hayırlı olsun.’’ dedi
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TÜRKİYE’NİN EN DERİN KAYKAY
PARKI BEYLİKDÜZÜ’NDE AÇILDI
TÜRKİYE’NİN en derin kaykay havuzu olma
özelliğine sahip olan Kaykay Parkı hizmete
açıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nda Kaykay Şenliği ile gençlerin kullanımına
sunulan alan Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunu-
yor. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı
günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği
Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris
Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaç-
lanıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, 5.5 metre ile Tür-
kiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine
sahip olan Kaykay Parkı’nı hizmete açtı. 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra-
mı’nda Kaykay Şenliği ile gençlerin kullanımına
sunulan alan Yaşam Vadisi 2. Etap’ta bulunu-
yor. Toplam alanı 3 bin m2 olmakla birlikte, bin
432 m2 kaykay alanına sahip olan tesis, profes-
yonel ve yarı profesyonel kişilerin kullanımına
uygun olarak tasarlandı. Türkiye’de tasarlanmış,
kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay

tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en
büyük çanak disiplinindeki olimpik beton kulla-
nılarak yapılan tesis, toplamda dört farklı açıyı
da içerisinde barındırıyor. 

Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı
günden bu yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği
Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 2024 Paris
Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaç-
lanıyor. Vatandaşların da hoşça vakit geçirebile-
cekleri alanın çevresinde ise ayrıca macera
parkuru ve kuru havuz alanları da bulunuyor. İl-
çede paten ve kaykay tutkunu gençlerin sayısının
oldukça fazla olduğunu ve yapılan Kaykay Parkı
ile birlikte gençler için daha güvenli, sağlıklı ve
modern bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini
belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık  “Yaşam Vadimizde Kaykay Par-
kı’nın karşısındaki alanda da atletizm pistinin
temellerini en kısa sürede atacağız. İstanbul’un
en güzel atletizm pistlerinden bir tanesini de
yaptığımız zaman vadi bir Olimpiyat Vadisi’ne
dönüşebilir.” dedi. 

KÜÇÜKÇEKMECE’DE MİLLİ MÜCADELE
KARTPOSTALLARI VE AFİŞLERİ SERGİSİ 
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy

Kültür ve Sanat Merkezi, Mehmet Gün-
yeli koleksiyonundan “Milli Mücadele Yıl-
ları”
konulu kartpostal ser-
gisine ev sahipliği
yapıyor. “Milli
Mücadele” kart-
postalları örnek-
leri ve ilk meclis
belgelerine yer ve-
rilecek olan sergide,
1920’li yıllardaki ilk meclise
ait milletvekili kayıt defteri de sanatse-
verlerle buluşacak.

“Milli Mücadele” yıllarına dair belge,
fotoğraf, kitap, afiş gibi malzemeleri top-
layan Mehmet Günyeli, herkesin önce-
likle kendi tarihini öğrenmesi gerektiğine
olan inancıyla arşiv ve koleksiyonundan
faydalanılmasını isteyerek, tüm sanatse-

verleri sergiye davet etti.
Günümüzde tarihsel konulara odak-

lanmış müzeler ve özel koleksiyonlarda
yer alan bu önemli belgeler,

“Milli Mücadele”yi anla-
tan birkaç

serilik kartpostal-
lardan oluşuyor.
Milli mücadele yıl-

larında kamuoyu
oluşturmak için ta-

sarlanan kartpostalların
birçoğunda, Mustafa Kemal

Paşa ve silah arkadaşlarını toplu halde
ya da tek başlarına resmeden portrelerin
yanında “Mehmed’in Hikayesi” başlığı al-
tında kahraman Türk ordusu, cephede
çarpışan, cephane taşıyan Türk Kadını,
İstiklâl Marşı tasarımları yer alıyor. Sergi
15 Haziran tarihine kadar SKSM’de görü-
lebilir.

ÇATALCA’DA OTOPARK
SORUNU TARİH OLUYOR

Türkiye’de özellikle büyük şehirlerin en
önemli sorunlarından biri otopark sorunu
olduğu hepimizin bildiği bir gerçek. Mes-
leği Mimar olan ve ilçenin dört bir yanın-
daki proje şantiyelerini tüm detaylarıyla
makam odasını unutarak sürekli bizzat
denetleyen Başkan Mesut Üner’in Pazar
ve Pazartesi gün ki durağı temeli atılan
Kapalı Otopark oldu. 

Kapalı otopark temeli atıldığı sırada
Başkan Mesut Üner’in yaşadığı haklı gu-
ruru ve sevinci görülmeye değerdi. Temeli
atılan kapalı otopark yaklaşık 300 araca
ev sahipliği yapacak.

Kapalı Otopark şantiyesi ziyareti son-
rası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’Hizmet sevdamızın adı Çatalca’m
olunca bir an olsun dinlenmeyi ve mola
vermeyi kendimde hak bulmuyorum. Zira
Çatalca’m için, işimiz vaktimizden çok.
Otopark çalışmalarımızı Pazar ve Pazar-
tesi günü yerinde denetledim. Beton te-
meli Pazar günü atılmaya başlandı ve
halen devam ediyor. Hayırlı Olsun. Ça-
talca’mızın en büyük sorunlarından birinin
daha çözümünü sağlayacak 2 katlı 300
araçlık otoparkımız tamamlandığında ilçe-
mizde otopark sorunu tarih olacak. Yapımı
tüm hızıyla devan eden diğer bir projemiz
olan Kapalı Pazar Alanımızda tamamlandı-
ğında, pazarın olmadığı günlerde alan,
1200 araca ev sahipliği yapacak ve Çatal-
ca’mız toplamda 1500 araçlık otoparka
kavuşmuş olacak. Hayırlı olsun’’ dedi. 

Başkan Akgün: Tepecik planları
bitti Türkoba Eylül de bitecek!

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, Tepe-
cik’in imar planlarının

Temmuz ayında Büyükşehir Mecli-
si’ne intikal edeceğini belirterek;
“Geçen mecliste Tepecik planları
gündeme gelmişti. 30 yıldan beri
Tepecik’ de siyasi kargaşa devam
ediyor. Tepecik merkezde sorun
var. Bu sorun yıllardan beri sürü-
yor. Mahkemenin Büyükçekme-
ce’nin Tepecik için yaptığı planları
iptal ettiği zamandan beri devam
ediyor. Tepecik merkezin plansız
alanının 5 binlik planları bitirildi.
Dün planlama ile yapmış olduğu-
muz çalışma üzerine ve Büyükşe-
hir’e ekip de gönderdik. Gelecek
Temmuz ayı meclisine Büyükşe-
hir’e intikal edecektir. Büyükçek-
mece ilçe meclisi daha önce
olduğundan ve çok yakından ilgi-
lendiği için sizleri ve halkımızı bil-
gilendireceğiz.”

Başkan Akgün sözlerini şöyle
sürdürdü; “İstanbul’un depremde
en az zayiatla atlatabilmesi için
yapabileceklerimizi tek tek sah-
neye, uygulamaya koymaktır. Me-
sele İstanbul’da can ve mal

kaybını azaltmaktır.
Bunun için Sayın
Çevre ve şe-
hircilik Ba-
kanlığımız
elini taşın
altına ko-
yacaktır.
Büyükşe-
hir Bele-
diye Meclisi
ve Belediye
Başkanı elini
taşın altına koya-

caktır. Büyükçekmece
39 şehir ilçe baş-

kanı ve belediye
meclisleri elini
taşın altına
koyacaktır.
Canlar gittik-
ten sonra
her bir yerel
yönetimci

vicdan azabı
altında kala-

caktır. O yüzden
milletin oyuyla, mil-

letin sandalyelerini işgal eden biz-
ler siyasi argümanları yan tarafa
koyarak İstanbul’u depreme hazır-
lanmalıyız. Bunun için Büyükçek-
mece Belediyesi’nin bütün
çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Herkes destek veriyor. Büyükçek-
mece merkez bizim en büyük so-
runumuzdu. Mimarsinan’da bir
şey yoktu. 4,5 blok vardı. Onlar da
yıkıldı. En büyük sorunumuz Kum-
burgaz. Bundan sonra Kumbur-
gaz’ı çözeceğiz. Kumburgaz
dediğimiz zaman D 100 yolundaki
sahil tarafında kalan Kamiloba,
Celaliye, Kumburgaz o kısımdaki
özellikle yazlıkçıların oturduğu
1966’dan beri nasıl yapıldığını he-
pimizin bildiği blokların yenilen-
mesi ve imar çalışmasının
başlatılması hayati önem taşıyor.
Bir an önce Büyükşehir Meclisin-
deki 7 kişi benimle beraber kendi
şehrimizin eksik olan imar çalış-
malarımızı tamamlamalıyız. Tepe-
cik bitti. Türkoba’yı başlattık.
Türkoba’yı eylül de bitirmeyi plan-
lıyoruz. Bugün Büyükçekmece
Meclisinde 4 maddede alınan ka-
rarlar hayırlı olsun.’’

İMAMOĞLU, BAŞKAN BOZKURT'U ZİYARET ETTİ
İstanbul Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’u makamında ziyaret
etti. Yapılan görüşmenin ar-
dından İmamoğlu ve Boz-
kurt, devam eden
projelerde incelemelerde
bulundu.

İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu, yardımcılarıyla
birlikte Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt’u ziyaret etti. Başkan
Bozkurt ile İmamoğlu, daha
sonra Balıkyolu Mahalle-
si’nde yapılması planan tıp
merkezi ile Saadetdere Ma-
hallesi’nde yapımı tamamla-
nan parkta incelemelerde
bulundu.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Haziran ayı 2. Oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığı gerçekleşti. Meclis günde-
minde yer alan; 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz E-5 Kuzey alanı, 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan
Merkez ve Batıköy mahalleleri, 03.06.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Havza Dışı Bölgesi ve E-5 arası ve 17.06.2004 onay tarihli
1/1000 ölçekli Büyükçekmece uygulama imar planı plan notu tadilatı hususları müdürlüklerinden geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi.
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ESENYURT BELEDİYESİ, MAYIS
AYINDA DA YARDIM VE HİZMETLERİNİ
ARTIRARAK SÜRDÜRDÜ
Esenyurt Belediyesi, Mayıs ayında da tüm birimleri ile hizmetlerine devam etti. Ramazan Ayı ve 17 gün-
lük ‘Tam Kapanma’ döneminde ihtiyaç sahipleri ile dayanışmayı artıran Esenyurt Belediyesi, 16 bin 928
adet ‘Gıda Kolisi’, 29 bin 990 porsiyon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 384 paket ‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 591
adet ‘Alışveriş Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteğinde bulunarak dar gelirli aileleri yalnız bırakmadı.

‘TAM KAPANMA’ ve Ramazan Ayı’na
denk gelen Mayıs ayında, zor durumda olan
vatandaşları yalnız bırakmayan Esenyurt Be-
lediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihti-
yaç sahibi ailelere 16 bin 928 adet gıda kolisi
dağıttı. Esenyurt Belediyesi, yine ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlara iftar için 29 bin 990 porsi-
yon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 384 paket
‘Kahvaltılık’ yardımı, 7 bin 591 adet ‘Alışveriş
Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği
ile 211 adet ‘Bot, Mont, Ayak-
kabı ve Kıyafet’ yardımında
bulundu.

MAYIS AYINDA DA
HALK SAĞLIĞI ÖN 
PALANDA TUTULDU

Esenyurt Beledi-
yesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü, ilçe genelinde
614 vatandaşı ‘Hasta
Nakil Ambulansı’, bin
355 kişiyi de ‘Toplu Taşıma
ve Asansörlü Araç’ hizmeti ile
sağlık kuruluşlarına ulaştırdı. Ekip-
ler, bin 333 vatandaşa ‘Evde Sağlık’, 15 kişiye
düzenli olarak 66 saat ‘Evde Fizik Tedavi’
hizmeti vererek vatandaşların sağlıklı olma-
sına destek oldu. Esenyurt Belediyesi, Özel
Eğitim Merkezi’nde 51 çocuğa 117 saat ‘Dil
ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 34 çocuğa 96
seans ‘Bireysel Eğitim’, 8 çocuğa 13 saat
‘Oyun Terapileri’ ve 18 aileye ise 43 seans
‘Psikolojik Danışmanlık’ hizmeti verildi.
Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinas-
yon Merkezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 40 va-
tandaşa ‘Evde Temizlik’, 45 vatandaşa
‘Kişisel Bakım’ hizmeti verirken, 84 vatan-
daşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve ‘Diyet’ prog-
ramı uyguladı.

PANDEMİ DESTEK EKİPLERİ 
VATANDAŞLARIN YARDIMINA KOŞTU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un talimatı ile 17 günlük ‘Tam Ka-
panma’ döneminde zabıta, halkla ilişkiler ve

ulaştırma personellerinden oluşan 85 kişilik
ekip, belediyenin iletişim kanallarından gelen
market alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi
ve karantinadaki Esenyurtluların diğer talep-
lerini karşılayarak yanlarında oldu. 

İş arayanlar ile işveren firmaları buluştu-
rarak vatandaşların istihdam edilmesini sağ-
layan ESBİM (Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi), Mayıs ayı içerisinde 140 kişinin işe

yerleştirilmesini sağladı.

SOKAK HAYVANLARI BES-
LENDİ VE TEDAVİLERİ YA-

PILDI
Veteriner İşleri

Müdürlüğü, ilçede
bulunan sokak hay-
vanlarını yalnız bırak-
madı. İlçe genelinde
sokak hayvanlarına 18

bin 420 kilogram
mama dağıtımı yapan

ekipler, aynı zamanda can
dostlarımızın sağlıklı yaşama-

ları için de destek verdi. Mayıs
ayında 457 hayvanın tedavisini yapan ekipler,
472 hayvanın aşılamasını, 140 hayvanın ame-
liyatını, 116 kedi ve köpeğin de kısırlaştırma
işlemini gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü dezenfeksiyon ekipleri; ilçedeki mey-
danlar, Covid-19 vakalarının bulunduğu bina
girişleri, 83 cami, 5 cemevi ve ilçe genelinde
tüm kamu kurumlarını da dezenfekte etti.  

YENİ YOL YAPIMI VE YEŞİLLENDİRME ÇA-
LIŞMALARI SÜRDÜ

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaş-
ların daha rahat bir ulaşım sağlaması için ça-
lışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelinde bin 181 ton asfalt, 6
bin 103 metrekare parke yol ve tamiratı yaptı.
Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe gene-
linde 262 ağaç dikti. 556 çalı dikimi de yapan
ekipler, Esenyurt’u güzelleştirmeye devam
ediyor.

Başkan Akgün yeniden Türkiye
Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Türkiye Belediyeler Birli-
ği’nin (TBB) Mayıs ayı olağan
toplantısı Ankara’da gerçekleşti.

TBB Meclis Toplantısı'nda
yeni dönem başkanlık, başkanlık
divanı ve encümen üye-
liği için yapılan se-
çimde
Büyükçekmece
Belediye Baş-
kanı Dr.
Hasan
Akgün encü-
men üyeli-
ğine bir kez
daha seçildi.

Sosyal me-
safe kurallarına
uygun düzenlenen
meclis toplantısında
encümen üyeliğine yeniden
seçilen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle
konuştu: ‘’Encümen üyesi oldu-
ğum Türkiye Belediyeler Birliği
olağan Mayıs ayı Yönetim Ku-
rulu Toplantısına katıldık. Alı-
nan kararların ülkemize ve
belediyelerimize hayırlı olmasını
diliyorum. Türkiye Belediyeler

Birliği yeni dönemi için yapılan
seçimlerde beni yeniden encü-
men üyeliğine layık gören TBB
üyeleri ile tüm belediye başkanı
ve meclis üyelerine teşekkür edi-

yorum. Yeniden TBB
başkanı seçilen Ga-

ziantep Büyükşe-
hir Belediye

Başkanı Sayın
Fatma Şa-
hin'i tebrik
eder, sonu-
cun ülkemiz
için hayırlı

olmasını dile-
rim.

Türkiye Bele-
diyeler Birliği’nin

Mayıs ayı olağan top-
lantısında yapılan seçimlerde

Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin tekrardan
başkan seçildi. Türkiye Belediye-
ler Birliği Meclis Toplantısının
ardından Başkan Akgün, Tür-
kiye Belediyeler Birliği ve KKTC
Kardeş Şehirleri Buluşması’nda
değerli katılımcılarla bir araya
geldi.

BAŞKAN HANÇERLİ: YEŞİLKENTİMİZİN 40
YILLIK İMAR SORUNUNDA SONA YAKLAŞTIK 

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, sabah saatle-
rinde Yeşilkent Mahallesi’ni zi-
yaret ederek devam eden asfalt,
yol bakım - onarım ve park dü-
zenlemeleri çalışmalarını ye-
rinde inceledi. İncelemeler
sırasında açıklamalarda bulu-
nan Hançerli, “Yeşilkentli kom-
şularımızın büyük bir heyecanla
beklediği imar planı çalışmala-
rında sona yaklaştık. Yeşilkent
Mahallemizi ve D-100 Güney
kısmının plan notları bu ay İBB
Meclisi gündemine gelmesini
bekliyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden beri
uzun yıllardır yeterli hizmeti
alamayan Yeşilkent Mahalle-
si’nde çalışmalar yürüten Baş-
kan Hançerli, belediye meclis
üyeleri ile birlikte bölgede yürü-
tülen çalışmaları yerinde in-
celdi. Bölgenin en büyük
problemi olan imar sorunu için

de İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile birlikte uzun süredir ça-
lışmalar yürüten Hançerli,
önemli ölçüde yol kat edilen
imar sorununu çözüme kavuş-
turmada sona gelindiğini ifade
etti. Hançerli konuşmasını şöyle
sürdürdü:

“Dün İBB ile 2 saat süren
bir toplantı yaptık. Hem Avcılar
D-100 Güney hem Yeşilkent
Mahallemizin imar sorununun
çözümünde sona yaklaşıldı.
1/5000 Nazım İmar Planı bu ay
İBB Meclisi gündemine gele-
cek”

Ziyareti sırasında yeni yapılan
parkta yürütülen ağaçlandırma
çalışmalarını da inceleyen Baş-
kan Hançerli, “Ağaçları kesen
değil ağaç diken bir belediyecilik
anlayışıyla, dünyamızın gelece-
ğini güzelleştiren bir anlayışıyla
çalışmalarımız tüm hızıyla devam
ediyor” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata
geçirilen, Küçükçekmece deniz kenarında 7/24
kullanılabilecek sanat atölyeleriyle bir sanat mer-
kezi ve sanatçı platformu olarak tasarlanan Sanat
İstanbul, kültür-sanat hayatına ilk projesi ‘Kilo-
metre +24’ ile merhaba diyor. Küratörlüğünü fo-
toğraf ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden
Engin Özendes’in yaptığı proje kapsamında 24 fo-
toğraf sanatçısı, Küçükçekmece Belediyesi Çok
Amaçlı Salon’da Belediye Başkanı Kemal Çebi ile
bir araya geldi. 24 profesyonel sanatçı, proje kap-
samında Küçükçekmece’yi görsel açıdan yeniden
yorumlayarak, kentin tarihine kadrajlarıyla not dü-
şecek.

Projenin kendisini çok heyecanlandırdığını
ifade eden Başkan Kemal Çebi, “Sanatın hangi dalı
olursa olsun bir kenti yönetirken yaşam kalitesini
yükseltmeye çalışırken işin içinde sanat yoksa bu
mümkün değil. Bu sebeple bizim de sanattan vaz-
geçmemiz mümkün değil. Ben Küçükçekmeceli-
yim. Çocukluğum burada geçti. Kendim büyürken,
bu kentin de nasıl büyüdüğüne şahitlik ettim. Yüz-
meyi gölde öğrendim, toprak sahalarda top oyna-
dım, Küçükçekmece sokaklarında bisiklet sürdüm.
Burada iyi ki dediğim anılarım çok fazla. Kentim
büyürken, nelerin olmaması gerektiğini üzülerek
izledim. Şimdi bunları değiştirebilme şansım var.
Bir anlamda bu projeyle kentim ve anılarım ölüm-
süzleştirilerek, nesilden nesile aktarılacak. Bu yüz-
den heyecanım yüksek. Çalışmaya katkı sunan
herkese teşekkür ederim” diye konuştu. 

Kilometre 24 projesi Küratörü Engin Özendes, “
Buranın eski istasyon adı Kilometre 24. Projeyle
24 sanatçı, 24 bölgeyi fotoğraflayacak. Her yö-
nüyle farklı bakış açılarından sanatçılar bir araya
geldi. Küçükçekmece zaten çok renkli bir kent. Bu
yönüyle proje ve kent birbirini tamamlıyor. Ruhu
güzel bir proje ortaya çıktı” dedi. 

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü ve proje yönetmeni Güney Özkılınç
ise, “Kilometre 24 bir fotoğraf buluşması. Aynı za-
manda denizin ve gölün birleştiği noktaya inşa et-
tiğimiz Sanat İstanbul’un ilk işi. Sirkeci-Halkalı hattı
24 kilometre tuttuğu için projenin adını böyle koy-
duk. İleriki kuşaklara 2000’li yılların Küçükçekme-
ce’si nasıldı sorusunun yanıtı olabilecek bir çalışma
olacak. Bu çalışma, Haziran ayı boyunca devam
edecek. Çekimler sonunda bir sergi ve kitap sanat-
severlerle buluşturulacak” diye konuştu. 

Haziran ayı boyunca kenti fotoğraflayacak sa-
natçılar, toplantının ardından mekan ve fotoğraf
sanatçısı eşleşmelerini gerçekleştirerek,  Küçük-
çekmece’nin tarihi ve güncel yerleşim yerlerini
gezdi.

Küratör Engin Özendes tarafından her fotoğraf
sanatçısından seçilen 2 adet fotoğraf, Küçükçek-
mece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
Sergi Salonu ev sahipliğinde sergilenecek. Ağustos
ayında sanatseverlerle buluşacak olan fotoğraflar,
Küçükçekmece metinlerinin de yer aldığı bir kitaba
dönüşerek, kentin tarihine not düşülecek.

SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN
‘ÇEVRE GÜNÜ’ ETKİNLİĞİ

Silivri Belediyesi, 5 Haziran Çevre
Günü dolayısıyla Silivri sahilinde farkında-
lık standı açtı. Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü öncülüğünde Çiğdemler Grup,
GCL Geri Kazanım ve Rafineri A.Ş., Aj
İnternational Grup işbirliği ile oluşturulan
farkındalık alanı ve bilgilendirme standında
vatandaşlara çevre kirliliği, geri dönüşüm
ve atık yönetimi konularını içeren broşürler
dağıtılarak bilgi verildi. Etkinlik kapsa-
mında standa gelen çocuklara çevre farkın-
dalığı oluşturan boyama kitapları,
kumbara, atık pil kutusu ve oyuncaklar da-
ğıtılırken, sahil boyunca çevre ve deniz kir-
liliğine yönelik görsel sergi düzenlendi.
Çevre Günü farkındalık alanını ziyaret
ederek vatandaşlarla bir süre sohbet eden
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

“Silivri Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde
yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda
çevreyi ve yeşili korumaya özen gösteriyo-
ruz. Sahillerimizi, havayı, suyu ve doğal
kaynaklarımızı korurken, ağaçlandırma ça-
lışmalarımızla ilçemizin yeşil alan kapasite-
sini artırıyoruz. Özellikle ‘Sıfır Atık Projesi’
ile atıkların kaynağında ayrıştırılması ama-
cıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve
doğaya zarar verecek atıkların geri dönü-
şüme kazandırılması için gayretlerimizi sür-
dürüyoruz. Tüm hemşehrilerimizin çevreyi
korumak adına her zamankinden daha
fazla üzerine düşeni yapması gerektiği apa-
çık ortadadır. Çevre bizlere miras değil
emanettir. Gelecek nesillere daha yaşana-
bilir bir dünya bırakmak bizim elimizde."
dedi.

BAŞKAN MESUT ÜNER: ŞEHİTLER
ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

2017 yılında Şırnak Şenoba’da
elim bir helikopter kazası sonucu şe-
hadet şerbeti içerek Şehit olan Piyade
Kurmay Albay Gökhan Peker’i,
doğup büyüdüğü Çatalca her yıl ol-
duğu gibi bu yılda unutmadı ve kabri
başında andı.  

Şehit Piyade Kurmay Albay Gök-
han Peker’i kabri başında gerçekleşen
anma programına Şehidin ailesi ve
sevenleriyle birlikte
İlçe protokolü tam
kadro katılım sağladı.

Anma programı-
nın ardından açıkla-
malarda bulunan
Başkan Mesut Üner;
‘’31 Mayıs 2017 tari-
hinde, Şehadetiyle he-
pimizi üzüntüye
boğan, Şehidimiz Pi-
yade Kurmay Albay
Gökhan Peker’i şeha-
detinin 4. yılında rah-

met ve minnetle anıyoruz. Bu özlem
ve minnet dolu acı günümüzde, artık
hepimizin ailesi olan şehidimizin biz-
lere emaneti ailesiyle, Şehidimizi
Nakkaş Mahallemizde bulunan ebedi
istirahatgâhın da dualarla andık.
Kahraman Şehidimiz, biliyoruz ki biz-
lerin olduğu kadar binlerin, on binle-
rin gönüllerinde ve dualarında. Ruhu
şad olsun.’’ dedi.

SANATÇILAR 
KÜÇÜKÇEKMECE’Yİ
KADRAJLARIYLA

ANLATACAK
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Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümünde
bisikletler maviliklere sürüldü!
Dünya Şairi Nazım Hikmet’in aramızdan ayrılışının 58’inci yıldönümünde farklı bir etkinliğe imza atan

Büyükçekmeceliler aynı gün kutlanan Dünya Bisiklet Günü kapsamında bisikletlerini maviliklere sürdü.

B üyükçekmece Belediyesi ile Nazım Hik-
met Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle
vefatının 58. yılında “Dünya Şairi”

Nazım Hikmet Ran anıldı. 
Nazım'ın savaş karşıtı şiirlerinden biri olan

Kız Çocuğu’ndan yola çıkılarak dünya çocukla-
rının yaptığı resimler “Çocukların Barışı” isimli
sergide bir araya geldi. Büyükçekmece Bele-
diye Binası Dumlupınar Salonu’ndaki serginin
açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Nazım Hikmet Kültür Sanat
Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, Büyük-
çekmece Belediye Meclis Üyeleri ve minik öğ-
renciler birlikte gerçekleştirdi. Sergide12
yaşındaki Elif Şahin’in Nazım'ın savaş karşıtı
şiirlerinden biri olan Kız Çocuğu’nu okuması
duygu yüklü anlar yaşattı. 

Büyük Şair Nazım Hikmet’in ölüm yıldö-
nümü ile 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü bir-
likte kutlayan Büyükçekmeceliler, Nazım’ın
“Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” şiirinin
ilham verdiği “Bisikletleri de Maviliklere Süre-
ceğiz” etkinliğinde buluştu. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün verdiği
startın ardından yüz bisikletçi Büyükçekmece
Belediyesi – Büyük Atatürk Parkı etabında
pedal çevirdi.  

Yapılan etkinlikler hakkında bir açıklama
yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şöyle konuştu; “Bugün 3 Hazi-
ran. Önemli bir gün bizim için çünkü dünya
şairi, büyük düşünür, büyük usta, büyük edebi-

yatçı Nazım Hikmet’i aramızdan ayrılışının
58’inci yılında anıyoruz. Ama aynı zamanda
bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Binme Günü
olarak ilan edilmiş ve birkaç yıldan beri kutla-
nıyor. İkisini birleştirdik. Büyük ustanın dediği
gibi bugün bisikletleri de maviliklere süreceğiz
ifadesiyle birleştirdik çok da güzel oldu. Hem
Nazım Hikmet’i büyük ustayı rahmetle min-
netle anıyoruz. O’nu anlamaya çalışıyoruz.
Hem de bisikletin sadece bir spor olmadığını
bisikletin bir ulaşım vasıtası olduğunu artık
dünyada değişen iklimin ve gaz salınımın dün-
yanın geleceği için ne kadar tehlikeli olduğunu
hepsini bir bütün içerisinde anlayarak, doğa-
nın, tabiatın, havanın daha az kirletilmesi ve
iklim değişikliğinin bir bakıma engellenmesi
için bisikleti Türk milleti kendi hayatına ulaşım
aracı sokmalıdır.” 

Okuduğu “Kız Çocuğu Şiiri” ile duygu dolu
anlar yaşatan 12 Yaşındaki Elif Şahin’de duy-
gularını şu sözlerle ifade etti: “Ben Nazım Hik-
met’in şiirlerini okurken şiirlerinden de
anlayacağım üzere çok vatansever, çocuklara
önem veren biri olduğunu anlıyorum. Şiirlerini
okurken içinde kayboluyorum. Özellikle de Kız
Çocuğu Şiiri. Şiiri okurken biraz heyecanlı
biraz hüzünlüydüm. Çünkü gerçekten çok
büyük bir şairin aramızdan ayrılışının yıldö-
nümü. Ben şiiri okurken şiire duyguyu ver-
mekten çok o şiiri kendi içimde yaşadım.
Dünyada savaşlar olmasın çocuklar ölmesin.
Hiç kimse ölmesin bir tek çocuklar değil. 
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PAZARINA KAVUŞUYOR
Çatalca’da mesaisinin tamamını sahada gerçek-
leştirdiği proje şantiyelerinde ve halkın arasında
bulunarak tamamlayan Başkan Mesut Üner’in bu
seferki durağı çok yakın bir vakitte tamamlanacak

yeni modern Yöresel Pazar şantiyesi oldu.

��BaşkanMesut Üner, yaptığı her proje yerinde denetim-
lerinde olduğu gibi, mimarlık mesleğinin verdiği tecrübeyle yine
şantiye alanındaki tüm detaylarla ilgilenirken, alanda alın teri
döken emekçilere de kolaylıklar dilemeyi ihmal etmedi.

��YöreselProje Alanı Şantiyesi denetimleri sonunda açıkla-
malarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Dünya şehri İstanbul’un
en bereketli toprakları olan Çatalca’mızda doğrudan üreticiden,
tüketiciye yöresel ürün satışı gerçekleştirme imkanının daha kon-
forlu ve verimli olması için Yöresel Pazar alanımızı yeni yerine
taşıyoruz. Pazarımızı mevcut pazarın hemen yanında bulunan
çevre yolunun diğer yanına alıyoruz. Yapımı devam eden Yöresel
Pazar alanımızın şantiyesini yerinde denetledim. Yapımı tamam-
landığında Yöresel Pazarımızda ilçemizde üretilen yoğurt, yağ,
geleneksel yöntemlerle üretilmiş ev yapımı turşu, tarhana, erişte,
köy ekmeği, ev salçası gibi birbirinden lezzetli yöresel tatlarımız
ve nohut, fasulye, mısır, bulgur gibi bakliyatlar, mevsimsel taze
meyve ve sebzelerin satışı üreticiden tüketiciye aracı olmadan
gerçekleşecektir. Çatalca’mızda üreticilerimizden tüketicilere
giden zorlu ve meşakkatli çalışma yolunda, üreticilerimizi asla
yalnız bırakmayacağız. İlçemize hayırlı olsun.’’ dedi. 

Başkan Akgün,
AB’nin Belediye
Başkanları 
Sözleşmesi’ni 
imzaladı
Büyükçekmece Belediyesi değişmekte olan dünya iklimi için Avrupa
Birliği’nin ortaya koyduğu Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza attı.

İmzalanan Proje kapsamında Sürdürülebilir
Enerji ve İklim Eylem Planı ile iklim değişikliğinin
etkilerinin anlaşılması, en uygun düzeyde uyum
sağlanmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve
bunların akılcı politikalara dönüştürülerek yaşama
geçirilmesi hedefleniyor.

‘’2030 yılına kadar sera gazı salınımı
azaltacağımızı taahhüt ediyor’’

Haziran ayı Meclis toplantısında Avrupa
Komisyonu’nun desteklediği değişen dünya iklimi
için yapılan bu projeyi önemsediğini belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün şöyle konuştu: ‘’Avrupa Birliği tarafından
başlatılan dünyada 57 ülkeden 9 bini aşkın şehrin
belediye başkanlarının ortaya koymuş olduğu
“Başkanlar Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi”
diye bir projedir. Biz rahmetli Kadir Topbaş
başkanımızla 6 yıl önce bu projeye Paris Belediye
Başkanlığı’nda imza ettik. Bu geliştirildi ve şu
şekle dönüştürüldü;  Yerel ve bölgesel yönetimler
iklim değişikliği ile mücadeleyi, enerji verimliliğini
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
artırmayı amaçlayan Avrupa Birliği’nin gönüllülük

esaslı bir projesidir. Bu projeye şu ana kadar 57
ülkeden 9 bin Belediye Başkanı katıldı. Şimdi biz
de bu sözleşmeye imza atacağız ikinci kez. Bu sö-
zleşme gereğince de 2050 yılına kadar bu proje
devam edecek. Bu projede iklim için ortak vizyon
ortaya konulacak. 2030 yılına kadar sera gazı
salınımı azaltacağımızı taahhüt ediyor. Bu nedenle
6 yıl içerisinde sürdürülebilir enerji ve iklim eylem
planlarımızı hazırlayıp göndereceğiz. Bu Avrupa
Birliğinin değişmekte olan dünya iklimi için sun-
duğu önemli bir projedir.’’

57 ülkeden 9 bin belediye imzaladı
Avrupa Birliği iklim ve enerji hedeflerini uygu-

lamayı gönüllü olarak taahhüt eden yerel yöne-
timleri bir araya getirmek amacıyla kurulan
Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında 57
ülkede çok paydaşlı bir harekete imza atılarak 9
binden fazla yerel ve bölgesel yetkili bir araya ge-
tirildi. Sözleşmeyi imzalayan belediyelerin bulun-
duğu kent ve bölgelerde herkes için sürdürülebilir
ve düşük maliyetli enerji sağlayan, karbonsuz ve
dirençli bölgeler sağlamak için uzun vadeli bir
vizyon paylaşılıyor. 

BAŞKAN ÜNER ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

“ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN SATIŞ”

Esenyurt’un
Sağlıkçıları

Sağlık İçin
Pedal Çevirdi

EsenyurtBelediyesi’nin sağlık çalışanları, 3
Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde sağlıklı
yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü.
Sağlık çalışanları, Cumhuriyet Meyda-
nı’ndan Havana Parkı’na pedal çevirdi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gü-
nü’nde bisiklet kullanımına teşvik etmek ve
sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacı ile
ambulans eşliğinde Cumhuriyet Meyda-
nı’ndan Havana Parkı’na pedal çevirdi.
Sağlık İşleri Müdürlüğü, Koronavirüs ile
mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlıklı
yaşam için önemine dikkat çektiği bisiklet
sürme etkinliği, yoldan geçen vatandaşlar
tarafından ilgiyle karşılandı. Bisiklete yöne-
lik farkındalık kazandırmak istediklerini
söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorum-
lusu Ersoy Lale, “Esenyurt Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü olarak ‘Umudun
Şehri’nde yaşayan vatandaşlarımıza bisikle-
tin hayatımızdaki önemini belirtmek ama-
cıyla, arkadaşlarımız ile birlikte pedal
çeviriyoruz. Ülkemizde ve dünyada zor bir
süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde de
gördük ki virüs en çok akciğeri etkiledi.
Akciğerler için önemli olan hava şartları ve
vücudun düzenli çalışması. Pandemi döne-
minde sağlıklı yaşamın, bisiklet sürmenin
önemini bir kez daha anladık. Herkesi bu-
radan sağlıklı olmaya ve bisiklet sürmeye
davet ediyorum” dedi.
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