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SPOR ADASI HAYATA GEÇİYOR
� Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in vizyon projele-
rinden birisi olan “Spor adası” projesinin önemli etaplarından
Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun temel atma töreni dualar
eşliğinde gerçekleşti. Törende “Spor Adası Projesi’’ ve Başkan
Mesut Üner’in göreve geldiği günden bugüne ilk iki yılda ‘’İl-
çede Spora Yaptığı Hizmetler’’ videosu içeriği katılımcılar ta-
rafından çok büyük bir alkış aldı. Yoğun alkışlar eşliğinde
duygulanan ve heyecanlanan Başkan Üner ise ben süslü laf-
lar etmesini bilmem ama hizmet etmeyi İyi bilirim diyerek
katılımcılara teşekkür etti. DEVAMI 4’TE

BAŞKAN ÜNER: BEN SÜSLÜ LAFLAR SÖYLEMEYİ
BİLMEM AMA HİZMET ETMEYİ İYİ BİLİRİM

MODERN GÖRÜNÜMLÜ PARKLAR
� Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü, daha yeşil ve daha yaşana-
bilir bir Küçükçekmece için ilçe genelindeki
parkları yenileyerek, modern ve yepyeni park-
ları ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Koronavirüs
salgını sürecinde de hizmetlerine hız kesme-
den devam eden Küçükçekmece Belediyesi, 2
yılda ilçeye 10 yeni park kazandırarak, 17
parkı da yeniledi. �Devamı 3’te

YAKUPLU KENT
ORMANI AÇILDI 

KENT İÇİNDE SAKİNLİK
Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışma-
ları yürütülen Yakuplu Kent Ormanı,
çocuk seslerinin kuş seslerine karıştığı
ve doğayla iç içe bir sosyal donatı alanı
olarak kapılarını Beylikdüzü halkına
açtı. Devamı 4’te

KÜÇÜKÇEKMECE'YE
2 YILDA 10 YENİ

PARK KAZANDIRILDI

DÜNYACA ÜNLÜ MARKA AVCILAR’DA
� Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile
birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i makamında zi-
yaret etti.  �Devamı 7’de

HANÇERLİ, ESKİŞEHİR’DEKİ
VİZYON PROJELERİ İNCELEDİ

Mimar Sinan'ın ''Eserlerimin içerisinde
şaheserimdir'' dediği İstanbul 

Büyükçekmece'de bulunan yapımı 
1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni Sultan 

Süleyman Köprüsü alarm veriyor. 
Tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında. 
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“CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKABİLİR”
Son olarak 1986-1989 yılları ara-
sında restore edilen köprünün bazı
bölümlerinde çatlaklar ve çökmeler
oluştu. Köprünün ayakları zemini
ve seyir köşklerindeki tahribatlar
endişe yaratıyor. Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
454 yıldır ayakta duran tarihi köp-
rünün restore edilmemesi duru-
munda daha ciddi sorunlarla
karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Ka-

rayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü ile yapılan
resmi yazışmaların tamamlandığını
kaydeden Başkan Akgün, “İnşallah
çok kısa zamanda bu köprü yapılır.
Hem böyle muhteşem
bir eser kurtarılır
hem de vatandaşın
tepkisi ortadan
kaldırılır” dedi.
DEVAMI 5’TE

BAŞKAN BOZKURT: HEP
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
YKS’ye girecek Esenyurtlu öğrenciler ile bir araya
geldi. Başkan Bozkurt, “Umudun Şehri’nin çocukları
sizsiniz, umut sizsiniz! Hep beraber başaracağız in-
şallah. Başarmanız için sizlerle beraberiz. Birlikte bu
kenti, bu şehri ve bu ülkeyi güzel yapacağız” dedi.

SINAVDAN ÖNCE ALTIN TAVSİYELER
�� Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Kültür İşleri Müdürlüğünün Şehit Erol Olçok
Kültür Merkezi'nde YKS’ye hazırlanan öğren-
cilere yönelik düzenlediği panele katıldı. Pan-
elde, eğitim koçu ve yazar Abdurrahman
Yılmaz, öğrencilere sınav kaygısı, sınav ânı
psikolojisi, öğrenme ve odaklanma problem-
leriyle ilgili bilgiler verdi. �Devamı 7’de 

Akçadağ Levent Vadisi’nde düzenlenen
MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarış-
ması’nda yeni bir başarıya imza atan Ekin
Ereke, Büyükçekmece’ye şampiyonluk
madalyası getirdi. Devamı 6’da

Ekin, gururumuz olduBAŞKAN YILMAZ: KİRLİ BİR DENİZİN
ETRAFINDA SAĞLIKLI YAŞAM OLAMAZ
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayı meclis toplan-
tısının 1. oturumunda açıklamalarda bulundu. 2’de

İstanbul’un Avrupa yakasında ilk ve
tek olan Büyükçekmece Deprem –
Tsunami Gözlem İstasyonu, içindeki
sensörler vasıtasıyla depremin daha
sağlıklı veri değerlendirmesine imkan
tanırken ayrıca su seviyesindeki deği-
şiklikleri de ölçerek deprem sonrası
oluşabilecek bir tsunami konusunda da
uyarı görevi üstlenecek. 2’de

BÜYÜKÇEKMECE’DE DEPREM - TSUNAMI VE GÖZLEM İSTASYONU KURULDU

ÇATALCA DAĞYENİCE
MAHALLESİ HALI 

SAHAYA KAVUŞTU

GELEN TALEP ANINDA YERİNE GETİRİLDİ
Mesaisini sahada halkın arasında veya ilçeye kazandır-
dığı proje şantiyelerinde geçiren ve bu çalışma tempo-
suyla sadece Çatalca’da değil, bölgemizde yaşayan
taraflı-tarafsız tüm halkın takdirini ve alkışını alan Baş-
kan Mesut Üner’in geçtiğimiz günlerde ki ziyaret durağı,
Dağyenicespor Kulüp Başkanı Şaban Beykoz’dan gelen
talep sonucu Dağyenice Mahallesi olmuştu. 3’te

Esenyurt’ta yaşayan
üniversite öğrencileri
Elif Yıldırım ve Azra
Ünallı, pandemi ne-
deniyle yarıda kalan
uygulamalı eğitimle-
rine Esenyurt Beledi-
yesi’nin açtığı kursta
devam ederek kendi-
lerini geliştirme im-
kanı buldu. 3’te

‘EMEĞİM’ KURSLARI, ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN YARDIMCISI OLDU

ORGANİK ATIKLARDAN 
KOMPOST ÜRETİLİYOR

�� İBB, İstanbul’un evsel atıklarını
ayrıştırarak ve işlemden geçirerek
kompost elde ediyor. Yeniden
doğaya kazandırılan organik değeri
yüksek kompostlar, kentteki  park,
bahçe ve rekreasyon alanlarında
değerlendiriliyor. 5’te

ESBİM aracılığıyla
500 vatandaş 
iş sahibi oldu

Esenyurt’taki işsizlik sorununa
çözüm üretmek için çalışan ve
bugüne kadar binlerce vatandaşın
iş sahibi olmasını sağlayan Esen-
yurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), 500 vatandaşı daha iş
sahibi yaptı. 6’da

BEYLİKDÜZÜ
ÇÖLLEŞME VE
KURAKLIKLA
MÜCADELEDE 
İSTANBUL’A
NEFES OLDU 6’da
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BAŞKAN YILMAZ: “KİRLİ
BİR DENİZİN ETRAFINDA

SAĞLIKLI YAŞAM OLAMAZ”

BÜYÜKÇEKMECE’DE DEPREM - TSUNAMI
VE GÖZLEM İSTASYONU KURULDU
İstanbul’un Avrupa yakasında ilk ve tek olan Büyükçekmece Deprem – Tsunami Gözlem İstasyonu, içindeki
sensörler vasıtasıyla depremin daha sağlıklı veri değerlendirmesine imkan tanırken ayrıca su seviyesindeki

değişiklikleri de ölçerek deprem sonrası oluşabilecek bir tsunami konusunda da uyarı görevi üstlenecek.

B üyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü iş-
birliğiyle kurulan Büyükçekmece Deprem –

Tsunami Gözlem İstasyonu, yaklaşık 5-7 dakika-
lık zaman diliminde Tsunami erken uyarı bil-
gisi sağlayacak. İstasyon ayrıca meteorolojik
ölçümleri ile de hem tüm parametrelerin
doğru değerlendirmesine hem de bölge-
deki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine de
katkı sağlayacak.

İstasyonun kurulma aması ve ça-
lışma sistemi hakkında bilgi veren
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araş-
tırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.
Haluk Özener şöyle konutu: “Boğaziçi
Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi
Araştırma Enstitüsü ve Büyükçekmece
Belediyesi işbirliğiyle kurmuş olduğumuz
deprem tsunami gözlem istasyonunun açı-
lışını gerçekleştiriyoruz. Bu istasyonun özelliği
öncelikle biliyorsunuz Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye’ye yayılmış
deprem istasyonlarıyla anlık olarak deprem gözlemleri ve
yüklendiği Uluslararası sorumluluk çerçevesinde Ege, Akde-
niz, Karadeniz ile bağlantılı denizlerde tsunami uyarı görevi,
tsunami servis sağlayıcı görevi üstlenmektedir. Sadece Tür-
kiye değil çevredeki ülkelerimize de bu konuda destek ver-
mekteyiz. Bu istasyon içerisinde sismik deprem gözlemleri,
meteoroloji gözlemler hem de deniz gözlemleri yapılacak. Bir
sonraki adımda da çok yakın zamanda bu istasyonda GPRS
istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini anlık olarak takip etme
şansımız olacak. Bu konuda yaptığımız deprem zararlarını
azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir
adım açmakta olduğumuz istasyon. Bundan sonra da bu iş-
birliğinin devam edeceğine Büyükçekmece Belediyesi ile eği-
tim alanında da devam edeceğine inanıyorum. İstasyonun
özelliği biliyorsunuz biz deprem istasyonlarına anlık, çok hızlı
çözümlerle aslında depremin lokasyonunu 30 saniyede belir-
leyebiliyoruz. Tsunami istasyonlarının özelliği de bu değişim-
leri ve gözlem parametrelerini gözlemleyerek olası bir
Marmara depreminin biliyorsunuz bizi bekleyen bir risk tsu-
nami. Bunun örneklerini biz gördük. Olası bir tsumani esna-
sında direkt fayın özelliğinden değil deniz tabanında
meydana gelecek bir heyelandan sonra tsunami olabilecek.

Bu konuda da kurulan istasyonlarla hedefimiz 5,7 dakika
arasında tsunami uyarı mesajını vermek. Dolayısıyla tsunami

dolaysıyla oluşabilecek can ve mal kaybını engellemek. Bu
istasyon o anlamda çok önem taşıyor. Emeği geçen

herkese kurumum ve şahsım adına teşekkür edi-
yorum. Kandilli Rasathanesi ve deprem araş-

tırma enstitümüzün İstanbul Belediye
Başkanlığıyla yürütmüş olduğu çalışmalar
var. Enstitü olarak uyarı mesajını direkt
olarak Türkiye’de yetkili kurum olarak
AFAD’a veriyoruz. Oradan da topluma
uyarı ve gerekli tedbirler o kurum tarafın-
dan veriliyor.”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’de şöyle konuştu: “Büyük-
çekmece deprem konusunda hassas olan

yerlerden bir tanesi. 1999 depremini yaşa-
mış belediye Başkanıyım. Depremin kor-

kunç yüzünü biliyorum. O nedenle 2000
yılından itibaren Büyükçekmece’de yıkılıp in-

sanları öldürebilecek Binaların tamamını yenile-
mek için yoğun bir çalışma yaparken. Akademik ve

bilimsel çalışmaları yok saymadık. Biraz önce Haluk Hoca-
mın da ifade ettiği gibi bu işte Türkiye’nin en önemli otoriter-
lerinden bir tanesi. Yapmış olduğumuz çalışmalar

doğrultusunda Büyükçekmece’nin de hassasiyetin, bildiğimiz
için deprem ve tsunami istasyonunun buraya kurulmasını is-
tediler.  Karşıda deprem istasyonu kuruldu. Elde edilecek ve-
riler tümüyle bilimsel ortamda bizlere ulaştırılacak. Bize
önemli veriler verecek. Yani Bilim insanlara ve depremle uğ-
raşanlara. Bu arada da tsunaminin olup olamayacağı konu-
sunda değişik ifadeler var. Deprem olacak.
Büyükçekmece’nin karşısında 6,7 kilometre ilerideki Silivri
veya Marmara çanağında olacak. 1800 yıllarından beri kırıl-
mayan fayın olduğu biliniyor. Çok etkileneceğimiz için tüm
verilerin bize ulaşması ve tsunaminin olup olamayacağını bil-
miyoruz. 5,7 dakika öncesinden haber verilmesi inanılmaz
katkıdır can ve mal kaybının önlenmesiyle ilgili. İleri düzeyde
biz bilgi aktaran bir merkez. Büyükçekmece belediyesi olarak
değil tüm Marmara’da bilim inşalarına can kaybının aza in-
dirilmesine katkı sunuyor. Araştırma enstitümüze ve emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

Büyükçekmece Kıyı İstanbul Yat Limanı içerisinde faali-
yete geçen Büyükçekmece Deprem – Tsunami ve Gözlem İs-
tasyonu’nun açılışı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Bölgesel Dep-
rem-Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat,
Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren
Kılcı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

BAŞKAN ÜNER’İN BU 
SEFERKİ ZİYARET DURAĞI
ÇİFTLİKKÖY OLDU
ÇATALCA’NIN, İstan-
bul’un en büyük yüz öl-
çümlü ilçesi olmasını
kendisine bir engel veya bir
bahane olarak görmeyen
Başkan Mesut Üner, maka-
mından çok sahada yerinde
denetimlerine ve ilçe halkıyla
olmaya durmaksızın devam
ediyor.

Bu anlamda Başkan
Mesut Üner’in bu seferki zi-
yaret durağı Çiftlikköy
Mahallesi oldu.
Yapılan ziyaret
programına
Başkan
Yardımcı-
ları, Mec-
lis
Üyeleri ve
Birim
Müdürleri
katılım sağ-
ladı.

Çiftlikköy
Mahallesinde ki proje
yerinde denetimler sonunda
açıklamalarda bulunan Baş-
kan Mesut Üner; ‘’Çiftlikköy
mahallemizde göreve gelir
gelmez, ilçeler meydanlarıyla
anılır dedik ve kollarımızı sı-
vayarak çalışmalarımıza
başladık. Çiftlikköy Mahalle
halkımızın büyük bir beğeni-
sini kazanan,  mahallemize
çok yakışan meydan düzen-
lemeleri gerçekleştirdik.
Meydan düzenlemeleri kap-
samında oturma alanları,
süs havuzları, peyzaj düzen-
lemeleri, ahşap pergolaları
ve meydan aydınlatmaları
yaptık. Meydanımız dışında
sokaklarımızda aydınlatma
çalışmalarını sonuçlandırdık.

Çiftlikköy mahallemizde
Zeren sokakta park düzen-
leme çalışmalarımızı gerçek-
leştirdik. Mahallerimizde
tretuvar ve parke yol yeni-
leme çalışması yaptık. Çift-
likköy Mahallelerimizde
bulunan Atatürk büstlerinde,
bakım onarım çalışmaları
gerçekleştirdik. Yerinde yap-
tığımız denetimler sonu-
cunda, daha önce

girişimlerimizle Çiftlik-
köy Mahallemize

kazandırdığımız
stadyumda

bakım ve
onarım ça-
lışmaları
yapacağız,
Mahalle-
mizdeki

çeşmeye ve
etrafına dü-

zenleme çalış-
maları

gerçekleşecek, son de-
rece sağlıksız bir halde tespit
ettiğimiz su deposunu kaldı-
rarak, daha modern bir su
dağıtım boru hattı kuracağız.
Bu çalışmamıza an itibariyle
tüm hızıyla devam ediyoruz.
Mahallemizdeki sokakları-
mızda yol bakım çalışmaları-
mıza da devam edeceğiz.
Hani Atalarımızın ‘’Tarlada
İzi Olanın, Harmanda
Yüzü Olur’’ sözü misali her
mahalle ziyaretimizde ol-
duğu gibi Çiftlikköy Mahal-
lemizdeki ziyaretlerimiz
sırasında halkımızın göster-
miş olduğu yoğun ilgi,
alaka, sevgi ve saygısına yü-
rekten teşekkür ederiz. İyi ki
varsınız.’’ dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Haziran ayı meclis toplantısının 1. oturu-
munda açıklamalarda bulundu. Milliyetçi
Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz
alan Başkan Yılmaz, konuşmasında 1
Haziran itibariyle geçilen yeni nor-
malleşme sürecine değinirken, son gün-
lerde spor alanında elde edilen
başarılardan da bahsederek sporcuları
tebrik etti. Konuşması esnasında önemli
gün ve haftalarla ilgili kutlamalarını
meclis kürsüsünden dile getiren Başkan
Yılmaz, bu ay içerisinde vefat eden müm-
taz şahsiyetleri de yad etti. Konuşmasının
büyük bir bölümünü Marmara Denizi’nde
yaşanan müsilaj (deniz salyası) sorununa
ayıran Başkan Volkan Yılmaz, sorunun
siyasi çıkar gözetmeden birlikte
çözülmesi gerektiğini söylerken yaşanan
felakette herkesi sorumluluk almaya
davet etti.

İBB Meclisinde yaptığı konuşmasına,
“Marmara Denizi’nde yaşanan çevre fe-
laketiyle ilgili tespitlerimi, değer-
lendirmelerimi sizlerle paylaşmak
istiyorum.” diyerek başlayan Volkan Yıl-
maz, “Çevre; içinde yaşadığımız, koruyup
kollama mecburiyetinde olduğumuz, bi-
zlere miras değil emanet olarak bırakılan
ortak bir hazinedir. Maalesef ki 5 Haziran
Dünya Çevre Günü’nü Marmara Deniz-
i’nde yaşanan çevre felaketi nedeniyle
ülke olarak, millet olarak utanarak, biraz
da mahcup bir şekilde karşılamak duru-
munda kaldık. Mart ayı itibariyle başlayan
ve son günlerde kıyılarımızda korkunç bir
boyuta ulaşan deniz salyası istilası, bizi
çevre üzerinde bir kez daha objektif,
dürüst, akılcı ve daha kararlı şekilde
düşünmeye sevk etmiştir. Çevresiz insanı,
insansız da çevreyi düşünebilmek imkân-
sızdır. Bu nedenle insan-çevre ilişkisi
gerçekçi bir yaklaşımla birbirinden soyut-
lanamaz. Tarihte insanlar zaman zaman
doğayı anlayarak karşılıklı ilişkiler kur-
muş, bazı zamanlarda ise doğaya, çevreye
ihanetle eş değer yaklaşımlarda bulun-
muşlardır. Bu gerçekler eşliğinde ekopoli-
tik ve sosyopolitik gelişmelere
müteakiben ekolojik görüşler çeşitlen-
miş, insanla çevre arasındaki ilişkilerin
önemi de her geçen gün artmıştır.
Bugünkü şartlarda çevre sorunları yalnız
çevre kirliliği değil; toplumsal, siyasal,
ekonomik ve kültürel boyutları olan bir
sorunlar yumağı haline gelmiştir. Bilimsel
ve teknolojik gelişmeler ve insanlarımızın
refah seviyelerindeki artışlar çevreyi
olumlu değil olumsuz etkilemeye devam
etmektedir. Son günlerde kanalizasyon
suları ve endüstriyel atıkların uygun
arıtma sistemlerinden geçirilmeksizin
Marmara Denizi’ne bırakılmasıyla oluşan
felaket, insanlarımızı rahatsız etmekle
birlikte kaygı verici bir düzeye ulaşmıştır.
Deniz salyası Marmara Denizi’ne sadece
yatay bir tabaka oluşturmakla kalmamış,
dikey tabakayla da deniz hayatını olumsuz
etkilemeye devam etmektedir.” ifadelerini
kullandı.

BAŞKAN ÇALIK, BEYLİKDÜZÜ
SMARTTA GENÇLERLE BULUŞTU 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi ve
Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi.
Beylikdüzü Belediyesi’nin projelerini anlatıp,
gençlerin kendilerinden beklentilerini ve fikirle-
rini dinleyen Başkan Çalık, en büyük arzularının
Beylikdüzü’nü gençler için fikirlerini, projelerini
en iyi şekilde ifade edebilecekleri bilim ve sanatın
konuşulduğu bir kent haline getirmek olduğundan
söz etti. Konuşmasının devamında “Mimari bir
yapıyı kente kazandırmak ya da bir bina inşa
etmek mesele değil” diyen Çalık, "Burada asıl me-
sele o binanın içerisini bilgiyle aydınlatabilmektir.
Bu topraklar yeni yeni bilim insanları, yeni Aziz
Sancarlar çıkaracaktır. Türkiye’nin geleceğinin
çok daha aydınlık olduğunu hepinizin gözlerinde
görüyorum. Biz sizlerin fikirlerine her zaman
sahip çıkar ve destek veririz. Yeter ki gençler fikir
üretsinler. Sizlerin yaratıcı fikirleri ile bu kenti
dönüştürmek istiyoruz." dedi. 

Beylikdüzü’nün dışında birçok farklı bölgeden

gelen genç girişimciler, sohbet havasında gerçekle-
şen buluşmada insanların hayatlarına dokunacak
ve yaşamlarına kolaylık katabilecek birbirinden
değerli projelerini anlattı. Gençlere teşekkürlerini
ileten Başkan Çalık, "Gençlerle bir arada olmak
benim için çok özel bir duygu ve bu merkeze çok
önem veriyorum. Beylikdüzü'nün o yaratıcı fikirle-
rinin burada kimlik bulmasını, şekillenmesini isti-
yorum. Smart fikir Merkezi’nin temelinde Aziz
Sancar Bilim ve Sanat Merkezi var. Ben istedim ki
Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi binasını aç-
madan önce fikirleri burada geliştirelim gençleri-
mizle birlikte, gençlerimizin fikirleri ile birlikte
büyütelim. Önümüzdeki yıl bitmeden Aziz Sancar
Bilim ve Sanat Merkezi’ni bitirme hedefi koyduk.
Orası da sizler için hizmet verecek. Aynı şekilde
Beylikdüzü Belediyesi olarak İstanbul Bilgi Üni-
versitesi ile TEKMER ve TEKNOPARK proje-
leri için protokol imzaladık. Tüm projeler sizler
için olacak bizler burada kalıcı değiliz." şeklinde
konuştu.

BAŞKAN BOZKURT MAHALLE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ
ESENYURT Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt,  mahalle
muhtarlarıyla bir araya geldi, yapımı
devam eden kütüphane inşaatını in-
celedi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Piri Reis
Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Sarı-
dede, Barbaros Hayrettin Paşa Ma-
hallesi Muhtarı Gülşah Güler,
Yeşilkent Mahallesi Muhtarı
Ahmet Fidan, Cumhuriyet Mahal-
lesi Muhtarı Celal Turan ve Gökev-
ler Mahallesi Muhtarı Sadık Arslan
ile bir araya geldi.  İlçe sorunlarının
konuşulduğu ziyarette, Fen İşleri
Müdürü Mustafa Yolcu, Park ve
Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek
ve Temizlik İşleri Müdürü Ziya Sey-
men de Başkan Bozkurt’a eşlik etti.
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Nerdeyse tam zamanlı
olarak mesaisini sahada hal-
kın arasında veya ilçeye ka-
zandırdığı proje
şantiyelerinde geçiren ve bu
çalışma temposuyla sadece
Çatalca’da değil, bölgemizde
yaşayan taraflı-tarafsız tüm
halkın takdirini ve alkışını
alan Başkan Mesut Üner’in
geçtiğimiz günlerde ki ziya-
ret durağı, Dağyenicespor
Kulüp Başkanı Şaban Bey-
koz’dan gelen talep sonucu
Dağyenice Mahallesi ol-
muştu.

Gelen talep sonucu hare-
kete geçen ve yerinde ziya-
rette bulunan Başkan Mesut
Üner, mahallede bulunan
halı sahanın durumuna spo-
run içinden gelen biri olarak
oldukça üzülmüştü ve üzül-
mekle de kalmadı hemen
kurmaylarına konun çözümü
için kurmaylarına talimat
vermişti. 

Bugünlere geldiğimizde
Dağyenice Mahallesindeki
Halı Saha tadilatı Başkan
Mesut Üner tarafından ya-
pıldı ve Mahalle halkının
hizmetine açıldı.

Konuyla ilgili açıklama-
larda bulunan Dağyenices-
por Kulüp Başkanı Şaban
Beykoz; “Köyümüzdeki bu-
lunan Dağyenicespor’un Ka-
palı Halı Sahasının
tamiratına ve brandasının

yenileme çalışmasına talebi-
miz doğrultusunda Çatalca
Belediyesi nezdinde başla-
nıp, tamamlanmıştır. Başta
Çatalca Belediye Başkanı-
mız Sayın Mesut Üner’e ve
emeği geçen herkese Dağye-
nicespor Yönetim Kurulu
olarak teşekkürlerimizi su-
narız.” dedi.

Dağyenicespor Kulüp
Başkanı Şaban Beykoz’dan
sonra açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’ Çatal-
ca’mızın neresinde ne sorun
varsa, ilçemizin İstanbul’un
en büyük yüz ölçümlü ilçesi
olmasını bir bahane veya
engel olarak kabul etmeye-
rek çözmeye var gücümüzle
gayret ediyoruz. Dağyenices-
por Kulüp Başkanımız Şaban
Beykoz’dan gelen talep üze-
rine mahallemizdeki halı sa-
hanının bakımsız kullanılmaz
hale geldiğini yerinde tespit
ettik ve hemen harekete geç-
tik. Dağyenice mahallemizde
bulunan atıl sağlıksız bir hale
gelen Halı Sahaya tadilat,
bakım ve onarımını yaparak
hayat verdik. Yetmedi halı
sahanın üzerini kapatarak
mahalle halkının 4 mevsim
yağmurlu havalarda dahi halı
sahada keyifli dakikalar yaşa-
masına olanak sunduk. Tüm
mahalle halkımıza ve ilçe
sporumuza hayırlı olsun.’’
dedi. 

E senyurt’ta yaşayan üniversite öğrencileri Elif
Yıldırım ve Azra Ünallı, pandemi nedeniyle
yarıda kalan uygulamalı eğitimlerine Esenyurt

Belediyesi’nin açtığı kursta devam ederek kendilerini
geliştirme imkanı buldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’un hayata geçirdiği Meslek Edindirme
Kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi
oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerine online
olarak devam eden üniversite öğrencileri Elif
Yıldırım ve Azra Ünallı, Esenyurt Mesleki Eği-
tim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM)’nde açı-
lan kurslarda uygulamalı eğitim alarak mesleğin
inceliklerini öğrendi. Yaklaşık 2 ay önce Esen-
yurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünye-
sindeki EMEĞİM’de açılan Saça Geçici ve
Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna başlayan
öğrenciler, okullarında alamadıkları uygulamalı
eğitimi burada alarak, eksikliklerini tamamlama
imkanı buldu. Kurstan çok memnun kaldıkla-
rını söyleyen öğrenciler, kendilerine bu imkanı
sunan Başkan Bozkurt’a da teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi’nin açmış olduğu Saça
Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna
başlayan Gelişim Üniversitesi Saç Bakım ve Gü-

zellik Hizmetleri 1. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım,
bu kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını
belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’a sağladığı imkanlar için teşek-
kür eden Yıldırım, “Esenyurt’ta yaşıyorum.
Kursu, Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından görerek kayıt yaptırdım. Bu şansı
kaçırmak istemedim. Okulda uygulamalı dersle-
rimiz vardı ama pandemiden dolayı eğitimleri-
mizi online olarak alıyoruz. Oradaki hocalarımız
da çok iyi, teorik derslerimizi öğrenebiliyoruz,
fakat uygulamaya dair bir şey göremediğimiz
için zor oluyor. Bu kursun bizim için çok büyük
bir katkısı oldu. Hocamız da sağ olsun bize her
türlü yardımı sağlıyor. Okulumuz eğer online
devam ederse kursa önümüzdeki dönem de
devam etmeyi düşünüyorum. Hem üniversite
diplomamız hem de MEB’e bağlı sertifikamız
olacak. İleride bunun sayesinde daha güzel yer-
lere geleceğimize inanıyorum” dedi.

Kursiyer Azra Ünallı ise “Ben üniversitede
okuyorum ama okumayan, iş imkanı arayan in-
sanlar var, onlar için de çok iyi oldu. Burada öğ-
renmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar.
Buradan usta olarak çıkabileceğiz” diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, daha yeşil
ve daha yaşanabilir bir Küçükçek-
mece için ilçe genelindeki parkları
yenileyerek, modern ve yepyeni park-
ları ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Ko-
ronavirüs salgını sürecinde de
hizmetlerine hız kesmeden devam
eden Küçükçekmece Belediyesi, 2
yılda ilçeye 10 yeni park kazandıra-
rak, 17 parkı da yeniledi. Küçükçek-
mece’de toplamda 51.654 m2 alan,
yeşil alan olarak revize edilirken,
16.984 m2 alan da  park olarak ka-
zandırıldı.

Koronavirüs ile mücadele döne-
minde yeşil alanların öneminin çok
daha fazla anlaşıldığına dikkat çeken
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Yeşil alanların azalma-
sının yaşam kalitemizi doğrudan etki-
lediğinin farkındayız. Bu alanlara
daha fazla Küçükçekmecelinin eri-
şim hakkının olduğunu da biliyoruz.
Miniklerimizin güvenle koşup oyna-

yacağı, büyüklerimizin biraz solukla-
nıp dinleneceği ve tüm komşularımı-
zın spor yapabileceği alanlar
oluşturmak bilinciyle ilçemizde yeşil
alan ve park sayısını artırmayı sürdü-
rüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu ko-
nuda aldığımız geri dönüşler çok
olumlu. İlçemize yeni parklar kazan-
dırmaya ve mevcut parklarımızı yeni-
lemeye devam edeceğiz” diye

konuştu.
2019 yılından günümüze ilçedeki

atıl arazileri imara açmadan yeşil
alana dönüştüren Küçükçekmece
Belediyesi, 10 yeni parkı çocuk oyun
alanları, basketbol sahası ve oturma
alanlarıyla sıfırdan inşa ederek, mo-
dern görünüme kavuşturdu. Çalış-
malar kapsamında ihtiyaç duyulan
mevcut parklarda, oyun grupları,

kent mobilyaları, yeşil alan ve spor
alanları yenilendi. Fatih, Halkalı,
İnönü ve İstasyon Gündüz Çocuk
Bakımevleri’nin bahçelerine ise Kü-
çükçekmece Belediyesi tarafından
toplamda 3 bin 87 m2 alana,çocuklar
için oyun alanları ile çevresinde din-
lenebilecekleri ve zaman geçirebile-
cekleri kent donatıları ve yeşil alanlar
kazandırıldı. 

Atakent Mahallesi 1. Etap 9. Çık-
maz Sokak Parkı, Atakent Mahallesi
415-1 Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı,
Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Cad-
desi Açık Spor Alanı, Cumhuriyet Ma-
hallesi Hanımeli Sokak Parkı ve Açık
Spor Alanı, Fevziçakmak Mahallesi
Kaya Sokak Park Alanı, Halkalı Mer-
kez Mh. 5001 Parsel Yanı Park ve Açık
Spor Alanı, Halkalı Merkez Mh. 5186
Parsel Parkı ve Açık Spor Alanı, Hal-
kalı Merkez Mh. Orhan Saral İ.Ö
Okulu Karşısı Parkı, Tevfikbey Mh. Dr.
Ali Demir Caddesi Park Alanı, Soyak
Yönetimi Önü Park Alanı.

İBB, İstanbul Boğazı için önemli bir çevre yatı-
rımını hayata geçiriyor. Baltalimanı Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisinde 2.4 milyon kişinin atık-
suyu biyolojik yöntemlerle arıtılacak. Bu sayede İs-
tanbul Boğazı, yıllık 70 bin ton çamurdan
kurtulacak. Son teknolojilerle inşa edilen tesiste
aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilecek.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşla-
rından İSKİ, İstanbul Boğazı için dev bir çevre yatı-
rımını hayata geçiriyor. Yaklaşık 2.4 milyon
İstanbullunun atıksuyunun, biyolojik yöntemlerle
arıtılmasını sağlayacak Baltalimanı Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar hızla devam
ediyor. Halihazırda sadece ön arıtmadan geçerek
İstanbul Boğazına gönderilen atıksular, çok daha
ileri düzeyde bir arıtma sürecinden geçecek. Bu sa-
yede İstanbul Boğazı, yılda 70 bin ton çamurdan
kurtulmuş olacak. 

Günlük 600 bin metreküp atıksuyu arıtabile-
cek tesisin kapasitesi, ihtiyaç duyulması halinde 1.3
milyon metreküpe kadar çıkartılabilecek. Bu yö-
nüyle de kentin en büyük biyolojik arıtma tesisle-
rinden biri olma özelliğini taşıyan tesis, şehrin
toplam atık suyunun 6’da 1’ini arıtabilecek. 

TESİSTE ELEKTRİK DE ÜRERİLECEK 
Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde,

dünyada henüz uygulanmaya başlayan yeni bir
teknoloji de hayata geçiriliyor. Türkiye’de ilk kez
bu tesiste uygulanacak “yumurta kesitli çamur çü-
rütücüler” sayesinde verimlilik çok daha büyük
oranda artacak. Çamurların çürütülmesi esnasında
ortaya çıkan metan gazının elektrik enerjisine dö-
nüşeceğini belirten İSKİ Genel Müdürü Raif
Mermutlu, tesisin kendi elektrik ihtiyacının yüzde
60'ını üretebileceğini ifade etti. Bu sayede yılda 23

milyon liralık bir enerji tasarrufu sağlanması hedef-
leniyor. 

SİLÜETE UYGUN RENKLENDİRME
Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin

dış görünümüyle de Türkiye’de bir ilk gerçekleşe-
cek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle
hayata geçirilecek uygulamayla, tesisin çamur çü-
rütme tankları, İstanbul Boğazı’nın siluetine uygun
şekilde renklendirilip ışıklandırılacak. 6 tank, sa-
natsal bir çalışmayla, hem estetik hem de çevreci
bir görünüme kavuşacak. 

Toplam 430 milyon lira maliyetle hayata geçi-
rilen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi in-
şaatının önümüzdeki sene başında hizmete
girmesi planlanıyor. 

Çatalca’da gençlere, spora ve spor-
cuya verdiği destekle, tüm spor severle-
rin büyük beğenisini ve takdirini
kazanan Başkan Mesut Üner, şimdide
Çatalca Belediyespor bünyesinde Kadın
Futbol Takımını kurarak, gönüllerde
taht kurdu.

Başkan Mesut Üner, göreve gelir
gelmez, Spor Adası Projesi, İlyas Demi-
roğlu Güreş Salonu ve Karate Salonu
gibi daha birçok tesisleşme hamlelerinin
dışında, Çatalca Belediyespor Kulübünü
kurarak, kazandırdığı bu spor tesislerde
başarılı sporcular yetişmesini sağladı.

Sahaya inerek ilk idman programını
gerçekleştiren Çatalca Belediyespor
Kadın Futbol Takımını yalnız bırakma-
yan Başkan Mesut Üner, gerçekleşen ilk
idman programının ardından açıklama-
larda bulunarak ‘’Dünya şehri İstan-
bul’un Avrupa’ya açılan kapısı
Çatalca’mızda projelerimizin merkezinde
her zaman yarınlarımızın teminatı çocuk-
larımız ve gençlerimiz oldu. Çatalca Bele-
diyespor bünyemizde 13 farklı branşta, 18
Antrenör ve 2000 sporcuyla spor yolculu-
ğumuza devam ederken, bu branşları-
mıza ‘’KADIN FUTBOL TAKIMI’’

branşımızı da ekledik ve branş sayımız 14
oldu. Sahaya inen Çatalca Belediyespor
Kadın Futbol Takımımızın ilk idmanında
futbolcu ve teknik heyetimizi yalnız bırak-
madık. Bayan futbol takımımızı ilk id-
manlarını ziyaret ederek, başarı ve
kolaylıklar diledik. Biliyor ve inanıyorum
ki Bayan Futbol Takımımız Çatalca Ka-
dınının gücünü tüm Türkiye’ye ve Dün-
ya’ya gösterecektir. Bu önemli hedefe
giden yolda Kadın Futbol Takımımız asla
yalnız yürümeyecektir. Çatalca Belediyes-
por Kadın Futbol Takımımız ilçemize
Hayırlı Olsun.’’ dedi. 

İSTANBUL BOĞAZI’NA YILDA 70 BİN TON
ÇAMURUN AKMASI ENGELLENECEK 

KÜÇÜKÇEKMECE'YE 2 YILDA 10 YENİ PARK
KAZANDIRILDI 17 PARK YENİLENDİ

Esenyurt Belediyesi, 15
branşta alanında uzman eğitmen-
ler ile spor salonlarının kapılarını
Esenyurtlulara açtı.Esenyurt
Belediyesi, çocukların erken yaşta
sporla tanışmalarını sağlayarak,
fiziksel ve zihinsel gelişimlerine
yardımcı olmak, sağlıklı bireyler
yetiştirmek için çalışmalarına
devam ediyor. Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ‘Spor Okulları’ kayıt-
ları, İçişleri Bakanlığınca yayım-
lanan ‘Haziran Ayı Normalleşme

Tedbirleri’ genelgesi kapsamında
kapılarını Esenyurtlulara açtı.
Alanında uzman eğitmenler,
Atletizm, Karate, Teakwondo,
Futbol, Basketbol, Kung-fu, Masa
Tenisi, Jimnastik, Kick Boks, Vo-
leybol, Güreş, Boks, Kort Tenisi,
Bisiklet ve Kadın-Erkek Fitness
dersleri verecek. ‘Spor
Okulları’na başvuru yapmak
isteyen vatandaşlar 0212 699 51
55’i arayarak kayıt yapabilecek.
Kayıtlar 25 Haziran’a kadar
devam edecek.

ESENYURT BELEDİYESİ SPOR SALONLARININ KAPILARINI AÇTI, KAYITLAR BAŞLADI

ÇATALCA DAĞYENİCE
MAHALLESİ HALI 

SAHAYA KAVUŞTU

‘EMEĞİM’ KURSLARI, ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNİN  YARDIMCISI OLDU

BAŞKAN ÜNER’DEN ÇATALCA
TARİHİNDE BİR İLK DAHA
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YAKUPLU KENT
ORMANI AÇILDI 

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışmaları
yürütülen Yakuplu Kent Ormanı, çocuk ses-
lerinin kuş seslerine karıştığı ve doğayla iç
içe bir sosyal donatı alanı olarak kapılarını
Beylikdüzü halkına açtı. Ahşap malzeme-
lerle yapılan çocuk oyun grupları, yürüyüş
yolları, fitness aletleri, piknik alanları, 300
kişilik amfi tiyatrosu ve donanımlı bir sosyal
tesisi bulunan orman, 50 dönümlük alanda
hayata geçirildi. Peyzaj düzenlemeleriyle de
ziyaretçileri hayran bırakacak ormanda yer
alan 224 ağaç korunarak mevcut ağaçların
iki katı kadar ağaç dikildi. Nitelikli hale geti-
rilen ormanın açılışı; İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, ilçe protokolü ve vatandaş-
ların katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar için
boyama ve masal atölyeleri, cep sahnelerde
Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın
genç yeteneklerinin konserleri ve çeşitli et-
kinlikler gün boyunca devam etti. 

Açılışta yaptığı konuşmasına, ilçe beledi-
yeleri ile iş birliği içerisinde çalışan bir Büyük-
şehir Belediyesi’nin olmasının büyük şans
olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan
Mehmet Murat Çalık,  “İstanbul’da ilçe bele-
diyeleriyle iş birliği yapan, koordineli ve eşgü-
dümlü çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte
Beylikdüzü’nde çok önemli işlere imza attık.
Altyapıdan, üstyapıya ve ulaşıma kadar pek
çok alanda ilerleme sağladık. Doğayla savaşan
değil, doğayla uyum içinde yaşayan nesiller ye-
tiştirmek istiyoruz. Bunun için de doğayla
uyumlu, çevreye saygılı kentsel planlamayı be-
nimsiyoruz. Beylikdüzü İstanbul’un kişi başına
en çok yeşil alan düşen ilçelerinden biri olsa
da, ‘Bu kadar yeşil bize yeter’ demeden, daha
da yeşil bir Beylikdüzü için gayret sarf ediyo-
ruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, 50 bin
m2’lik Yakuplu Kent Ormanı ile hem Ya-
kuplu mahallemize hem de Beylikdüzümüze
yepyeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Bey-
likdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a
nefes aldıran bir kent haline getirmek için
canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Beylikdüzü
bugüne nefes, yarına umut ve örnek olmaya
devam edecek” ifadelerini kullandı. Tören
sonrasında etkinlik alanlarını gezen Çalık, va-
tandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelerek ha-
tıra fotoğrafı çektirdi.

Açılış öncesi alanda vatandaşlarla bir araya
gelen Ekrem İmamoğlu ise “Doğayı korumak;
yaşamı korumak ve doğayı geliştirmektir. Yeşil
alanları büyütmek geleceği kurtarmaktır. Bugün
burada çok güzel bir ormanımızı tamamladık.
Ayrıca içerisinde İBB’nin en uygun ücretlerle
vatandaşlarına hizmet vereceği keyifli bir sosyal
tesisimiz de açılıyor. Oraya bütün vatandaşları-
mızı bekliyorum. Yeşille ilgili yatırımlarımız çok
güçlü bir biçimde yürüyor. Milyonlarca metre-
kareyi bu kente kazandıracağız.” şeklinde ko-
nuştu. Konuşmasında Kanal İstanbul’a da
değinen İmamoğlu, “Doğaya karşı yapılan yan-
lışlar, bir güvenlik sorunudur ve hayatı tehdit
eder. Kanal İstanbul projesinin içinde yatan as-
lında kanal meselesi değil, sağına soluna dikile-
cek binalardır. Ama bizim o işe tahammülümüz
yok. ‘Milet Bahçeleri, yeşil alanlar yapıyoruz’ di-
yorlar, Allah razı olsun daha fazlasını yapın ama
bunu yapmayın. Bu yanlıştan dönün, ısrar edi-
yoruz. Elinizdeki yetki ile İstanbul kentinin gele-
ceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye’nin
geleceğini tehdit altına alamazsınız” dedi. 

BAŞKAN ÜNER: BEN SÜSLÜ
LAFLAR SÖYLEMEYİ BİLMEM AMA

HİZMET ETMEYİ İYİ BİLİRİM

Esenyurt Belediyesi, kademeli normal-
leşme sürecine geçişin ardından Kültür Aka-
demisi Yaz Okulu’nun başvurularını almaya
başladı. 22 ayrı branşta eğitimin verileceği Yaz
Okulu’na 25 Haziran'a kadar başvuru yapıla-
bilecek. 

Esenyurt Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü, kademeli normal-
leşme sürecine geçişin ardından
kültür-sanat yaz okullarını pandemi
kurallarına göre başlatıyor. Öğrenci-
ler, Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında yarı kapasiteli olarak açılacak
olan kurslara, 25 Haziran tarihine
kadar Esenyurt Belediyesi Sürekli
Eğitim Merkezi’nin 0212 699 64 36
numaralı telefonunu arayarak baş-
vuru yapabilecek. 8-15 yaş arasın-
daki çocuklar, kurslarda birçok farklı
dalda eğitim imkanı bulacak.

Kültür Akademisi bünyesindeki
kurslarda; Fen Bilimleri Atölyesi,
Robotik Kodlama, Matematik Atöl-
yesi, İngilizce Konuşma Kulübü, Al-
manca Konuşma Kulübü, Hızlı
Okuma, İşaret Dili, Destekleyici

Okuma Yazma, Tiyatro, Eğitici Drama, Akıl
Ve Geleneksel Çocuk Oyunları, Satranç,
Resim, Taş Boyama, Geri Dönüşüm Atölyesi,
Halk Oyunları, Bale, Çocuk Korosu, Gitar,
Bağlama, Piyano ve Keman olmak üzere 22
farklı branşta eğitim verilecek.

SİLİVRİ Belediyesi tarafından üre-
tici ve tüketicilere destek olmak
amacıyla hizmete hayata geçirilen
Silivri Köy Pazarı’nda, organik yaz-
lık sezon ürünlerinin satışı başladı.

Silivri’nin emektar üreticileri ta-
rafından yetiştirilen organik ürünler,
Silivri Köy Pazarı’nda halkla buluş-
maya devam ediyor. Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz tarafından;
çiftçiye ve üretime destek olmak, va-
tandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya
ulaşmasını sağlamak amacıyla pro-
jelendirilen Silivri Köy Pazarı’nda
yazlık sezon ürünleri tezgâhlardaki
yerini aldı. Pazarda; bezelye, engi-
nar, incir, salatalık gibi yaz ürünleri-
nin yanı sıra kuru soğandan

sarımsağa, mevsim yeşilliklerinden
köy yumurtasına kadar pek çok
ürün tüketicilerin hizmetine sunulu-
yor. Silivrili çiftçilerin el emeği ile
ürettiği doğal ürünler, aracı olma-
dan doğrudan halkla buluştuğu için
uygun fiyatı ve kalitesiyle hem üreti-
cilere hem de tüketicilere kazandır-
maya devam ediyor.

KÜLTÜR AKADEMİSİ
YAZ OKULU AÇILIYOR

YAZLIK ÜRÜNLER SİLİVRİ KÖY
PAZARI’NDA YERİNİ ALDI

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in vizyon projelerinden birisi olan “Spor adası” projesinin önemli etaplarından Çok Amaçlı Kapalı Spor
Salonunun temel atma töreni dualar eşliğinde gerçekleşti. Törende “Spor Adası Projesi’’ ve Başkan Mesut Üner’in göreve geldiği günden bu-
güne ilk iki yılda ‘’İlçede Spora Yaptığı Hizmetler’’ videosu içeriği katılımcılar tarafından çok büyük bir alkış aldı. Yoğun alkışlar eşliğinde duy-
gulanan ve heyecanlanan Başkan Üner ise ben süslü laflar etmesini bilmem ama hizmet etmeyi İyi bilirim diyerek katılımcılara teşekkür etti.

P rojelerinin merkezine yarınların teminatı
çocukları ve gençleri konumlandırmasıyla
sadece Çatalca’nın değil tüm bölge halkı-

nın takdirini ve alkışını alan Başkan Mesut Üner,
sporun içinden gelen bir Çatalca’lı olarak, ilçeye
kazandırmak için büyük bir çaba harcadığı ‘’Spor
Adası Projesi’’ çalışmalarına aralıksız devam edi-
yor.

800 seyirci kapasiteli kapalı tribünü ve futbol
sahasıyla, 930 metrekare kapalı yarı olimpik
yüzme havuzuyla, Bay – Bayan soyunma Kabin-
leri ve Kafeteryasıyla, Basketbol, Voleybol ve
Hentbol Müsabakalarının yapılacağı 3500m2 ka-
palı alan ve 750 seyirci kapasiteli çok amaçlı ka-
palı spor salonuyla, profesyonel spor aletlerinin
bulunduğu fitness salonuyla, spor sonrası yorgun-
luk atılacak kafeteryaları ile ve geniş alan oto-
parklarıyla Spor Adası Projesi Dünya şehri
İstanbul’un spor merkezi oluyor.

Tamamlandığında Dünya Şehri İstanbul’un
spor başkenti olacak ‘’Spor Adası’’ Projesinin en
önemli etaplarından biri olan ‘’Çok Amaçlı Ka-
palı Spor Salonu’’ Basketbol, Voleybol ve Hent-
bol Müsabakalarının yapılacağı 3500m2 kapalı
alan ve 750 seyirci kapasiteli tribünüyle Çatal-
ca’ya ve Spor Adasına çok yakışacak.

“Dolu, dolu iki yıl” 
Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştiri-

len tören Saygı duruşu ve İstiklal marşının okun-
masıyla başlarken, törene katılanlardan İstanbul
il Gençlik ve Spor müdür yardımcısı ile Ak Parti
Çatalca ilçe başkanı Yusuf Aslan, Çatalca kay-
makamı Erdoğan Turan Ermiş ve Ak Parti İs-
tanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’da birer
konuşma yaptılar. Ak parti Çatalca ilçe başkanı
Yusuf Aslan konuşmasında, 2 yıllık görev  süre-
mizin çok verimli ve dolu dolu geçtiğini görüyo-
ruz. Bu hizmette emeği  geçen herkese ayrı ayrı
teşekkür ediyorum dedi.

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş
de yaptığı konuşmada günümüzde evlere kapa-
nan, enerjisini atamayan gençlik için yapılabile-
cek en iyi hizmetin spor salonları olduğunu
söyledi. Ermiş "Tam bu zamanda ihtiyaç olan şey
spor tesisi. Heyecanla bekliyoruz açılışını. Cıvıl
cıvıl evlatlarımızın burada eğitim alacakları günü
iple çekiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kay-
narca da yaptığı konuşmada açılışını yaptıkları te-
sisisin Çatalca ilçesi için çok önemli bir eser
olduğunu söyledi. Kaynarca "Katıldığım en güzel
temel atma törenlerinden biri olduğunu söyleye-
bilirim. O pırıl pırıl gençlerimizin geleceği için
çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum.
Bir anne olarak evlatlarımız adına teşekkürlerimi
sunuyorum. Bu tesislerin açılışında emek veren
tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun." ifade-
sini kullandı. 

‘’Spor Adası Projesi’’ ve ‘’Spor Yatırımları’’
Sunumu İçeriği Alkış Aldı

Başkan Mesut Üner’in konuşması öncesi ka-
tılımcılara izlemesi için yayınlanan ‘’Spor Adası
Projesi’’ ve Başkan Mesut Üner’in göreve geldiği
günden bugüne ilk iki yılda ‘’İlçede Spora Yaptığı
Hizmetler’’ videosu içeriği çok büyük bir alkış
aldı.

Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunun Temel
Atma Töreninde, Törene Katılan Katılımcıları Se-
lamladıktan Sonra konuşmasına başlayan Başkan

Mesut Üner; ‘’İSTAN-
BUL’UN AVRUPAYA
AÇILAN KAPISI VE
PARALAYAN YIL-
DIZI ÇATALCIMIZA
PROJELERİMİZDEN
OLAN SPOR ADASI
PROJEMİZİN EN
ÖNEMLİ ETAPLA-
RINDAN BİRİ OLAN
ÇOK AMAÇLI KAPALI
SPOR SALONUMUZUN
TEMEL ATMA TÖRE-
NİNE HOŞ GELDİNİZ. SE-
FALAR GETİRDİNİZ.
ASLINDA KÜRSÜYE GELMEDEN
ÖNCE, BİRAZ UZUN BİR KONUŞMA YAP-
MAYI PLANLIYORDUM. LAKİN AZ ÖNCE
HEP BERABER İZLEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜ-
LERİN ARDINDAN BU FİKRİMİ DEĞİŞ-
TİRDİM. GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZİN KURU-
CUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATA-
TÜRK’ÜN ‘’AZ ZAMANDA ÇOK VE
BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK’’ SÖZÜNÜ HA-
TIRLADIM. BANA SAHADA YAPTIĞIM Zİ-
YARETLERDE, ÇOK KIYMETLİ HALKIM
SÜREKLİ BU ENERJİYİ NERDEN BULU-

YORSUNUZ DİYE SO-
RUYORLAR. BİRİN-
CİSİ ÇOK KIYMETLİ
MİMAR MESLEKTAŞ-
LARIM BİLİR BİR
PROJE AKLINIZA
GELDİNDE KALEM
BEYAZ KAĞIDA GİT-
MEK İÇİN NAZLANIR,

BEYAZ KAĞIDA YAZI-
LAN VE ÇİZİLEN PRO-

JEDE HAYATA GEÇMEK
İÇİN ZORLANIR. BU AN-

LAMDA ÇATALCA’DA HAL-
KIM İÇİN NE NAZ NEDE

ZORLUK TANIMIYORUM TANI-
MAYACAĞIMDA. İKİNCİSİ KALBİMİ ÇOK
SEVİYORUM. ÇÜNKÜ KALBİMDE ÇA-
TALCAMI VE HALKIMI TAŞIYORUM.
İŞTE ENERJİMİN TÜM SIRRI BU. BEN
SÜSLÜ LAFLAR SÖYLEMEYİ BİLMEM
AMA HİZMET ETMEYİ İYİ BİLİRİM. ÇA-
LIŞMALARIMIZIN MERKEZİNE HER
VAKİT YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇO-
CUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZİ KO-
NUMLANDIRDIK. BU ANLAMDA
TAMAMLANDIĞINDA DÜNYA ŞEHRİ İS-
TANBUL’UN SPOR BAŞKENTİ OLACAK

SPOR ADAMIZIN EN ÖNEMLİ ETAPLA-
RINDAN BİRİ OLAN VE GENÇLERİMİZİN
DÖRT MEVSİM HAYALLERİNE KULAÇ
ATACAKLARI YARI OLİMPİK KAPALI HA-
VUZUMUZUN YAPIMINI TAMAMLADIK.
ÇOK YAKIN BİR VAKİTTE SİZ DEĞERLİ
HAZİRUNLA BİRLİKTE AÇILIŞINI YAPIP,
GENÇ SPORCULARIMIZA TESLİM EDE-
CEĞİZ. BUGÜNDE SİZ DEĞERLİ HAZİ-
RUNLA BİRLİKTE SPOR ADAMIZIN
DİĞER ÖNEMLİ ETAPLARINDAN BİRİ
OLAN ÇOK AMAÇLI KAPALI SPOR SALO-
NUMUZUN TEMELİNİ ATIYORUZ. BU
KIYMETLİ TESİSLERİN ÇATALCA’MIZA
KAZANDIRILMASINDA ŞAHSIMI HİÇ
YALNIZ BIRAKMAYAN SAYIN CUMHUR-
BAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN
İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU Rİ-
YASETİNDE TÜM KİŞİ VE KURUMLARA
AYRI AYRI TEŞEKKÜR EDERİM. SAĞO-
LUN VAROLUN. BU VESLİYLE SÖZLE-
RİME SON VERMEDEN BİZİM
ÇOCUKLAR A MİLLİ FUTBOL TAKIMI-
MIZ AVRUPA ŞAMPİYONASINDA İLK MA-
ÇINA BU AKŞAM 22’DE ÇIKIYOR. GEREK
BU AKŞAM İTALYA KARŞISINDA GE-
REKSE TURNUVA BOYUNCA MİLLİ FUT-
BOL TAKIMIMIZIN TÜM MAÇLARINI
KAZANARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OL-
MASINI YÜREKTEN GÖNÜLDEN TE-
MENNİ EDİYOR, KENDİLERİNE
BAŞARILAR DİLİYORUM. KATILIMLARI-
NIZ İÇİN SİZ DEĞERLİ HAZİRUNA TEK-
RAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDERKEN,
SPOR ADAMIZIN EN ÖNEMLİ ETAPLA-
RINDAN BİRİ OLAN ÇOK AMAÇLI KA-
PALI SPOR SALONUMUZUN TEMEL
ATMA TÖRENİNİN ÇATALCAMIZA HA-
YIRLARA VESİLE OLAMSINI TEMENNİ
EDİYORUM.’’ dedi.

Konuşmaların ardından ilçe müftüsünün
yaptığı dualar eşliğinde “Spor adası” projesinin
önemli etaplarından Çok Amaçlı Kapalı Spor
Salonunun temel atma töreni gerçekleşti.

“Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamam”
Bu arada Spor Adasında Çok Amaçlı Kapalı

Spor Salonunun temeli atılırken, Yarı Olimpik Ka-
palı Yüzme Havuzunun da yapımının tamamlandı-
ğının bilgisine ulaşıldı. En yakın bir vakitte açılışının
da yapılıp, Çatalca halkının hizmetine sunulacağı
öğrenildi.
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TARİHİ KÖPRÜ
ALARM VERİYOR

Mimar Sinan'ın ''Eserlerimin içerisinde şaheserimdir'' dediği İstanbul Büyükçekmece'de bulu-
nan yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor. 

M imar Sinan’ın üzerinde imzasını da taşıyan şah-
eser köprüde meydana gelen çataklar ve çök-
melere dikkat çeken Büyükçekmece Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Köprü en ufak bir depremde
çökebilir” ifadesini kul-
landı.

Son olarak 1986-
1989 yılları arasında re-
store edilen köprünün
bazı bölümlerinde çat-
laklar ve çökmeler
oluştu. Köprünün ayak-
ları zemini ve seyir köşk-
lerindeki tahribatlar
endişe yaratıyor.
Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, 454 yıldır
ayakta duran tarihi
köprünün restore
edilmemesi durumunda
daha ciddi sorunlarla
karşılaşabileceğine
vurgu yaptı. Karayolları
Genel Müdürlüğü ve
Vakıflar Genel Müdür-
lüğü ile yapılan resmi
yazışmaların tamam-
landığını kaydeden
Başkan Akgün, “İnşallah çok kısa zamanda bu köprü yapılır.
Hem böyle muhteşem bir eser kurtarılır hem de vatandaşın
tepkisi ortadan kaldırılır” dedi.

“En ufak bir depremde çökebilir”
Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde restorasyon

işlemlerine ivedilikle başlanması çağrısında bulunan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Ka-
nuni Sultan Süleyman ismi de zaman zaman bu köprüye ver-
ilmiştir ama tüm halk bunu Mimar Sinan Köprüsü olarak
bilir. Mimar Sinan Köprüsü’nün özelliği şu; yaklaşık 700
metre uzunluğunda, 7 metre 17 santim genişliğinde. Daha
düne kadar Trakya’ya giden buradan tankların, topların üz-
erinden geçtiği bir köprüydü. 1990’da Büyükçekmece
Belediyesi olarak biz burasını trafiğe kapattık. Ondan önce

bütün Trakya’nın yükünü çekiyordu. Bu kadar muhteşem
bir köprü bugüne kadar ayakta kalmışsa önce Mimar
Sinan’ın buradaki dahiliği, büyüklüğü, büyük mimarlığı or-
taya çıkıyor. İkincisi bakımı zaman zaman yapılmıştı. 1989

yılında ben de taraf
olmuş ve o günkü Kültür
Bakanlığı’nı da devreye
sokarak tamir, onarım
bakımını yaptırmıştık.
Şimdi ileride birazdan
göreceksiniz kemerin
birisi tam ortadan yarıldı.
Bu çok tehlikeli. Komple
çökebilir. Ufak bir de-
premde çökebilir ve
birçok yerde deformasy-
onlar başladı.  Bu de-
forme olan yerler daha
önce 1989’larda
1980’lerde yapılan
restorasyonun dışında
kalan yerler. O zaman-
larda o kısımlara da yapıl-
saydı Mimar Sinan
Köprüsünde bu tehlike
çanları çalmayacaktı. İpek
yolu üzerinde bulunan
Türkiye’ye Doğudan
Batıya, Avrupa’ya
bağlayan ilk en önemli

geçitlerimizden olan Mimar Sinan Köprüsü bugün tehlike çan-
ları çalıyor. Vakıflar Genel Müdürümüze, Karayolları Genel
Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yazıyla kendilerine
bildirdik. Son yapmış olduğum telefon görüşmelerinde kısa za-
manda ihaleye çıkacağını ve Mimar Sinan’ın eserlerinden
sadece Büyükçekmece’deki bu muhteşem eserinde imzası
vardır. Eserleri arasında şaheserim dediği eserlerden biridir.
Kısa zamanda ihaleye çıkacağını ve köprünün de kurtulacağını
ifade ettiler. Bunun takipçisi olmak zorundayız. Çünkü deprem
kapımızda. Biraz sonra sizinle konuşurken karşılaşmamamız
veya ne zaman karışılacağımız bilinmiyor. En büyük endişem
küçük depremde de köprünün deforme olan kemerleri yakıla-
bilecek. Kemer yıkıldığı zaman köprü yıkıldı. Kısa zamanda
Karayolları ve Vakıflar bu işi çözecek diye inanıyorum. Önemli
olan ihalenin yapılması.”

ÇATALCA’DA YOL BAKIM
VEONARIM ÇALIŞMLARI 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Makamından çok sahada olmasıyla tüm

Çatalca halkının beğenisini ve takdirini
alan Başkan Mesut Üner, sadece saha zi-
yaretleriyle kalmıyor, aynı zamanda sahada
gördüğü sorunların çözülmesini sağlıyor.

Bu anlamda Çatalca’da Gökçeali, Sub-
aşı ve Çakıl mahallelerinde daha önceden
tespit edilen alanlarda asfaltlama çalış-
maları yapıldı. Bu çalışmalar sonucu üç
mahallede toplamda 2790 ton asfalt
dökümü sağlandı. Asfaltlama çalışmaları
plan ve program dahilinde tüm mahallel-
erde yapılacağı bilgisi yetkililerden alındı.

Asfaltlama çalışmaları sırasında bizzat
yerinde denetimlerde bulunan Başkan

Mesut Üner, yapılan asfaltlama çalışmaları
sonrasında yaptığı açıklamalarda; ‘’Dünya
şehri İstanbul’un en büyük yüz ölçümlü
ilçesi Çatalca’mızda halkımın konforlu yol-
larda seyahat etmesi için çalışmalarımıza
ara vermeden devam ediyoruz. Çalışma
dönemimiz içinde plan ve programla ulaş-
madığımız mahallemiz kalmayacak.
Gökçeali Mahallemiz Pekmezci Sokak yol-
unda 700m. , Subaşı Mahallemiz Karasu
Caddesi yolunda 805m. ve Çakıl Ma-
hallemiz Eker Sokak yolunda 1593m. alana
toplamda tam 2790 TON ASFALT
DÖKÜMÜ GERÇEKLEŞTİRDİK.
Çatalca’mıza Hayırlı Olsun.’’ dedi. 

ESENYURT’TA YÜZ YAŞINI AŞMIŞ
ZEYTİN AĞAÇLARI DİKİLDİ

Esenyurt Belediyesi, Yıldırım
Beyazıt Caddesi ile Hürriyet Bulvarı ke-
sişimindeki kavşağa yüz yaşını aşmış
zeytin ağaçları ile süs kirazı ağaçları
dikti.

Esenyurt Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt
Caddesi ile Hürriyet Bulvarı birleşimin-
deki yeniden düzenlenen kavşakta
peyzaj çalışması yaptı. Kavşakta, 3 adet
yüz yaşını aşmış zeytin ağacı ile 16 adet
süs kirazı ağacı dikildi. Park Bahçeler
Müdürlüğünden getirilen asırlık zeytin
ağaçları, vinçle kamyonlardan indiril-
erek belirtilen noktalarda dikildi.
Cumhuriyet Mahallesi, Mevlâna Ma-
hallesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Ma-
hallesi’nin birleştiği kavşakta dikimi
gerçekleşen ömürlük zeytin ağaçları,
vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı.
Sulama tesisatı yapılıp bitkisel toprak
serilen kavşak, çalı ve çiçeklendirme
çalışması da yapılarak tamamlanacak.

İBB, ORGANİK ATIKLARDAN TOPRAĞI
BESLEYEN KOMPOST ÜRETİYOR

İBB, İstanbul’un evsel atıklarını ayrıştırarak
ve işlemden geçirerek kompost elde ediyor.
Yeniden doğaya kazandırılan organik değeri
yüksek kompostlar, kentteki  park, bahçe ve
rekreasyon alanlarında değer-
lendiriliyor.

Çevreci projelere
imza atan İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi (İBB),
kent genelinde
toplanan günlük
atıkları işleyerek
onları hem
doğaya hem de
sanayiye yeniden
kazandırıyor. Kağıt,
plastik, cam ve teneke
ambalaj gibi ürünler
ayrıştırılarak yenide sanayiye ve
ekonomiye kazandırılırken günlük evsel katı
atıklar ise kompostlara dönüştürülüyor. Gün-
lük olarak elde edilen 50 ile 70  ton arası or-
ganik değeri yüksek kompost, İstanbul’un
park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değer-
lendiriliyor.

Evsel atıkların doğada tekrar kullanılmasını
sağlayan dönüşümle ilgili bilgi veren İBB işti-
raki İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan
Değirmenci, “Meyve sebze gibi organik atıklar,
elek altında toplanıyor. Materyaller sonra sekiz
haftalık yolculuğa çıkıyorlar. Burada çeşitli

işlemlerden geçiriliyor. Atıkların içerisindeki
nem alınıyor. Sonrasında da nihai ürün olan
komposta dönüşüyor. Kimyasal gübre üretmek
kadar olan maliyeti ekonomiye kazandırmış

oluyoruz” dedi.
İstanbul genelinde ilçe
belediyelerince toplanan

günlük evsel katı atıklar,
şehrin 8 farklı nok-

tasında bulunan katı
atık aktarma istasy-
onunda toplanıyor.
Sonrasında ise
bertaraf sahaları ile

geri kazanım ve
kompost tesislerine

taşınıyor.
Yeniden değer-

lendirilme imkanı olan atıklar,
Kemerburgaz bölgesinde bulunan

Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde çeşitli
fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek çevre
ile uyumlu ve kararlı bir ürüne (komposta)
dönüştürülüyor. Tesise kabul edilen atıklar;
mekanik ayırma, fermantasyon ve tehlikesiz atık
geri kazanım işlemlerinden geçiyor. Bu yön-
temle yıllık bazda 4 bin ton geri kazanım ve 18
bin ton kompost üretimi yapılıyor. Üretilen
kompost, İstanbul’da park ve bahçelerin iyileştir-
ilmesinde kullanılıyor. Geri kazanımı sağlanmış
atıkların da tekrar ham madde olarak kullanıl-
masına olanak sağlanıyor. 
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TAM teşekküllü bir su altı arama kurtarma ekibi oluşturmak
ve olası afet ve boğulma vakalarında profesyonelce görev ya-
pabilmek hedefiyle Küçükçekmece Belediyesi tarafından
Sivil Savunma Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi’nde
görevli personele yönelik ileri düzey dalgıçlık eğitimi düzen-
lendi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen 7 günlük eğitime, 14 personel katılım sağladı.

Aynı anda 20 kişinin birlikte dalış yapabileceği geniş do-
nanımlı teçhizat ve ekipmana sahip olan Küçükçekmece
Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Ekipleri, Antalya Kaş’ta
düzenlenen zorlu eğitimlerden geçerek bröveli dalgıç ol-
maya hak kazandı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına
artık suyun altında da  profesyonel bir şekilde devam ede-
cek.

Coğrafi yapısı itibarıyla deniz ve göle komşu olan
Küçükçekmece’de olası bir afet ve boğulma vakalarında
personelin daha nitelikli ve bilinçli bir şekilde müdahale
edebilmesi için gerçekleştirilen eğitim, alanında uzman eğit-
menler tarafından uygulamalı bir şekilde verildi.

İleri düzey su altı arama kurtarma eğitiminde, personele;
sualtı navigasyon ve regülatör kullanımı sualtında kullanıla-
cak haberleşme işaretleri, suya giriş teknikleri, sualtına

alçalma teknikleri, nefes alırken nelere dikkat edilmesi
gerektiği, kurtarma becerileri ve dalış teknesinde nelere
dikkat edileceği, su altı emniyet kuralları, acil çıkış, dalış
kazaları ve tehlikeli deniz canlılarını ve dalış bölgesi seçi-
minde dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra aynı za-
manda da sualtında çevre ve personelin kendisini koruması
ile ilgili kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

BAŞKAN Mesut ÜNER: 
PROJELERİMİZİN

MERKEZİNDE GENÇLER VAR

H er fırsatta projeleri-
nin merkezine ço-
cukları ve gençleri

konumlandırmasıyla, Çatal-
ca’da çocukların, gençlerin
ve ailelerinin sempatisini ve
alkışını alan Başkan Mesut
Üner ‘’Spor Adası’’ şantiyesi
yerinde denetimleri sonrası
yaptığı açıklamalarda; ‘’Her
vakit ifade ettiğim gibi İstan-
bul’un Avrupa’ya açılan ka-
pısı Çatalca’mızda yaptığım
tüm projelerin merkezinde
yarınlarımızın teminatı ço-
cuklarımız ve gençlerimiz
olacak. Bu anlamda tamam-
landığında İstanbul’un spor
başkenti olacak ‘’Spor
Adası’’ şantiyemize yerinde
denetimlerde bulundum.
Sevgili gençler ‘’Spor Adası’’
projemizin en önemli etap-
larından biri olan ve dört
mevsim hayallerinize kulaç
atacağınız Kapalı Yüzme
Havuzumuzun yapımını ta-
mamladık. Çok yakında açı-
lışını yapıp sizlere teslim

edeceğiz. Önümüzdeki hafta
Cuma günüde ‘’Spor Ada-
mızın’’ diğer en önemli etap-
larından biri olan ‘’Çok
Amaçlı Kapalı Spor Salonu-
muzun’’ temelini atmayı
planlıyoruz. Spor Adamızın
tüm etaplarını tamamladığı-
mızda; 800 seyirci kapasiteli
kapalı tribünü ve futbol saha-
sıyla, 930 metrekare kapalı
yarı olimpik yüzme havuzuyla,
Bay – Bayan soyunma Kabin-
leri ve Kafeteryasıyla, Basket-
bol, Voleybol ve Hentbol
Müsabakalarının yapılacağı
3500m2 kapalı alan ve 750 se-
yirci kapasiteli çok amaçlı ka-
palı spor salonuyla,
profesyonel spor aletlerinin
bulunduğu fitness salonuyla,
spor sonrası yorgunluk atıla-
cak kafeteryalarıyla ve geniş
alan otoparklarıyla spor ada-
mız dünya şehri İstanbul’un
spor merkezi oluyor. Yarınla-
rımızın teminatı çocuklarımız
ve gençlerimize spor adamız
hayırlı olsun.’’ dedi.

BEYLİKDÜZÜ ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA
MÜCADELEDE İSTANBUL’A NEFES OLDU
� Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2017 yılında Çöl-

leşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve TÜ-
BİTAK BİLGEM işbirliği ile hazırladığı Türkiye
Çölleşme Modeli raporunda bilim insanları; Türkiye ara-
zisinin %12.7 si zayıf, %53.2 si orta ve % 25.5 inin yüksek
çölleşme riski altında olduğunu belirtti. Orta yüksek risk
grubunda belirtilen arazilerin çölleşme ve arazi bozulu-
muyla ilgili mücadelede hızlı ve etkin önlemler alınma-
ması durumunda yakın gelecekte Türkiye yüz
ölçümünün yaklaşık yarısının (%48.6) yüksek çölleşme
riski altında olduğu değerlendirildi. Beylikdüzü Beledi-

yesi ise 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Müca-
dele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, son iki yılda
yaptığı yeşil alan faaliyetleriyle ilçede kişi başına düşen
yeşil alan miktarını 9.6 metrekareye çıkardığını duyurdu.
Doğaya yapılan yatırımları her zaman öncelikli tutan ve
yeşil alan hedefini daha da üst seviyelere taşımak için
adımlar atan Belediye, Beylikdüzü genelinde yaptığı ça-
lışmalar kapsamında 389 bin 864 metrekare yeni yeşil
alan ile birlikte toplam yeşil alan miktarının 3 milyon 509
bin 490 metrekareye ulaştığını belirtti. Bu kapsamda ay-
rıca ilçe genelinde 5 bin 186 adet yetişkin ağaç ve 144 bin

389 adet fidan, çalı ve bitki dikildiği söylendi.  
Bakanlık tarafından yayımlanan raporda, Beylik-

düzü’nün de içinde bulunduğu orta risk sınıfının yüksek
risk grubuna dönüşmemesi için; çeşitli politikaların yürü-
tülmesi gerektiği vurgulandı. Beylikdüzü Belediyesi bu
bağlamda hayata geçirilen projelerden bir diğerini
Yaşam Vadileri olduğunu belirtti. Toplamda 5 etaptan
oluşan ve 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylik-
düzü’nden tüm İstanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi proje-
sinin son etap çalışmaları tamamladığında kent denizle
buluşacak. 

Akçadağ Levent Vadisi’nde dü-
zenlenen MTB Cup Ulusal Dağ
Bisiklet Yarışması’nda yeni bir
başarıya imza atan Ekin
Ereke, Büyükçekmece’ye
şampiyonluk madalyası ge-
tirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı
ve Türkiye Bisiklet Federasyonu
2021 faaliyet programında
yer alan MTB Cup
Ulusal Dağ Bisiklet
Yarışmasında 9 kate-
goride 22 ilden 204
sporcu 3200 metre
uzunluğunda inişli
çıkışlı, taş ve toprak
zeminli bir parkurda
yarıştı.

‘’Başarılarının
devamını dilerim’’

Yarışmada bi-
rinci olan sporcu-

muzun başarılarını kutlayan ve
gurur duyduğunu belirten Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün’ün tebrik
mesajı şöyle: ‘’Türkiye Bisik-
let Federasyonu'nun Malat-
ya'da düzenlemiş olduğu

Levent Vadisi MTB Cup yarı-
şında 1. olarak kürsü yapan gu-

rurumuz, sporcumuz Ekin
Ereke'yi tebrik ediyo-

rum. Başarılarının
devamını dilerim.’’

Dereceye
giren sporculara
madalyalarını
Malatya Valisi
Aydın Baruş, İlçe
Kaymakamı Hu-
lusi Teke ve Ma-
latya Belediye
Başkanı Ali Kaz-
gan verdi.

Esenyurt’taki işsizlik soru-
nuna çözüm üretmek için
çalışan ve bugüne kadar bin-
lerce vatandaşın iş sahibi ol-
masını sağlayan Esenyurt
Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), 500 vatandaşı daha
iş sahibi yaptı.

Pandemi sürecinde istih-
dam sağlama çalışmalarına
devam eden ESBİM, ilçede
faaliyet gösteren sektörün
öncü firmalarından birinin
talebi üzerine işe alım
sürecini başlatarak, 500
kişinin mülakatını tamam-
layıp işe yerleştirdi.
Sabahın erken
saatlerinde
başlayan
mülakat-
larda
yaşan-
abilecek
herhangi
bir sağlık
sorununa
karşı, Es-
enyurt
Belediyesi
Hasta Nakil
Ambulansı, sağlık
çalışanları ve zabıta ekipleri
alanda hazır bulundu. Firma
yetkililerinin vatandaşlarla
yaptığı sözlü mülakatlar
sonucunda adaylardan uygun
bulunan 500 kişi işe yerleştir-
ildi.

“İşsizliğe yerelde çözüm
üretmeye çalışıyoruz”

Esenyurt Belediyesi Yerel
Hizmetler Müdürü Orhan
Ayyıldız ise, “ESBİM’in
faaliyetleri süreklilik arz et-
mekte ve yılın her günü
mülakat yapmaktayız. Pan-
demi kuralları çerçevesinde
faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
İş arayanlara umut olmaya,
işveren ile iş arayanları buluş-

turmaya çalışıyoruz” diye
konuştu. 

Türkiye’nin kanayan
yarası olan işsizliğe yerelde
çözüm üretmek için 2 bine
yakın firmayla çalıştıklarını
söyleyen ESBİM Sorumlusu
Murat Boduroğlu, “İlçemizde
giyim sektörünün öncü fir-
malarından birinin
mülakatını gerçekleştiriyoruz.
700 kişinin katılım sağlaya-
cağı mülakatta 500 kişilik
alım gerçekleşecek. Malu-
munuz pandemi iş sektörünü
etkiledi. Türkiye’nin kanayan

yarası olan işsizliğe
yerelde çözüm üret-

meye çalışıyoruz.
2 bine yakın fir-

mayla çalışıy-
oruz saha
ekibimiz her
gün firmaları
ziyaret ed-
erek per-
sonel

taleplerini
alıyor. Bu talep-

leri sosyal medya
hesaplarımızdan

ilanlar açarak paylaşıy-
oruz. ESBİM olarak, her gün
bünyemizde mülakatlarımız
devam ediyor. İşveren ve iş
arayan vatandaşlarımızı ES-
BİM’e bekliyoruz” dedi.

Mülakatlarda pandemi
kurallarına uyuldu

Esenyurt Belediyesi Nene
Hatun Kültür Merkezi’nde
yapılan mülakatlarda Koron-
avirüs önlemleri kapsamında,
vatandaşlar salona ateşleri
ölçülerek ve HES koduna
bakılarak alındı. Kişiye özel
kalem, su gibi ürünlerin
dağıtıldığı mülakatlarda
oturma düzeni sosyal mesafe
kuralına uygun olarak
ayarlandı.

SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİNE DALIŞ EĞİTİMİ

Göreve geldiği günden bugüne makamını unutup, mesaisini sahada halkla ve Çatalca’ya kazandırdığı
projelerinin şantiyelerinde projelerin tüm detaylarıyla ilgilenerek tamamlayan Başkan Mesut Üner
vizyon projelerinden biri olan ‘’Spor Adası’’ projesi şantiyesinde yerinde denetimlerde bulundu. 

ESBİM aracılığıyla
500 vatandaş 
iş sahibi oldu

Ekin, Büyükçekmece’ye bir madalya daha getirdi

SİLİVRİ’DE SOKAKLAR 
ASFALTA KAVUŞUYOR

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6
sokakta uzun süredir yaşanan yol bozukluğu
sorununu, Silivri Belediyesi tarafından gerçek-
leştirilen asfaltlama çalışması ile çözüme
kavuşturuldu. Birçok sokakta çalışmalar
devam edecek.

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki cadde ve
sokaklarda gerçekleştirdiği asfaltlama çalış-
malarına hız kesmeden devam ediyor. Bu
kapsamda; Cumhuriyet Mahallesi’nde bulu-

nan 6 sokakta uzun süredir yaşanan yol
bozukluğu sorunu, Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalış-
ması ile çözüme kavuşturuldu. Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla; Dilara,
Elzem, Şafak, Keltepe, Arsa ve Efe sokak-
larda gerçekleştirilen asfalt serim işlemi bölge
sakinlerini oldukça mutlu etti. Cumhuriyet
Mahallesi’ndeki birçok cadde ve sokakta as-
faltlama işlemi devam edecek.
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SİLİVRİ BELEDİYESİ’NİN
ARAÇ FİLOSU GENİŞLİYOR
SON iki yılda bünyesine bağlı araç sayısını
kredi kullanmadan ve borçlanmadan 91’den
142’ye çıkaran Silivri Belediyesi, 2021 yılında
araç filosuna kazandırmayı planladığı 16 aracın
satın alımını gerçekleştirdi. Teslimat süreçleri
devam ederken, hazırlanan 3 aracın kontrolleri
belediye binası önünde yapıldı.

Silivri Belediyesi, kaynakların doğru kulla-
nımı ile 2020 yılında verdiği yüzde 11,28 bütçe
fazlasının mali kazanımlarını 2021 yılında hiz-
mete dönüştürmeye devam ediyor. Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve
geldiğinde toplam 91 olan araç sayısını, 2019-
2020 yılları arasında bağış yöntemi ve borç-
lanma yapılmadan gerçekleştirilen satın
almalarla 142’ye çıkaran Silivri Belediyesi, 2021
yılı içerisinde 16 aracı daha filosuna kazandırı-
yor. Her türlü yol bakım, tamir, ızgara temizlik
işleri, moloz, yaprak, yabancı ot, bahçe artığı ta-
şınması gibi işlerde kullanılması amacıyla; bele-
diye bünyesine 12 adet kabin damperli kamyon
ve 4 adet çift kabin kasalı kamyonet daha ek-
lendi. 16 aracın alımı gerçekleştirilerek borç-
lanmadan, kredi kullanmadan, Silivri
Belediyesinin öz kaynaklarıyla araç envante-
rine dâhil edildi. Böylece Başkan Yılmaz’ın
görev yaptığı 3 yıllık süre içerisinde Silivri Bele-
diyesinin araç kapasitesi yaklaşık yüzde 100 ar-
tışla iki katına çıkarılmış olacak.

Araç alımlarıyla ilgili konuşan Başkan Yıl-
maz, “Belediye hizmetlerinde daha hızlı çö-
zümler üretebilmek, sorunlarla daha etkin
mücadele edebilmek amacıyla araç filomuzu
genişletmeye devam ediyoruz. 2019-2020 yılları
içerisinde bağış yöntemiyle birçok aracı bele-
diye envanterimize kazandırdık. Bununla bir-
likte Devlet Malzeme Ofisinden 1 milyon TL
değerinde ekskavatör olarak tabir edilen iş ma-
kinesini nakit ödeme yöntemiyle satın aldık.
Kendi imkânlarımızla, kendi öz kaynakları-
mızla 16 aracı daha araç filomuza dâhil ediyo-
ruz. Belediyemize ve Silivrili hemşehrilerimize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.  

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, YKS’ye girecek Esenyurtlu öğrenciler ile bir araya geldi.
Başkan Bozkurt, “Umudun Şehri’nin çocukları sizsiniz, umut sizsiniz! Hep beraber başaracağız inşallah.

Başarmanız için sizlerle beraberiz. Birlikte bu kenti, bu şehri ve bu ülkeyi güzel yapacağız” dedi.

BAŞKAN BOZKURT: HEP
BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

ÇATALCA’DA
KAÇAK YAPIYA
VİZE YOK

Başkan Mesut Üner’in göreve geldiği günden bugüne
Çatalca’da kaçak yapılarla olan mücadelesi ilçe halkının
takdiri ve alkışıyla karşılık bulurken, ilçedeki
kaçak yapıyla mücadelesi aralıksız
devam ediyor.

Hazine arazilerinin üze-
rine yapılan imara aykırı
kaçak yapılarda yıkım ça-
lışmalarının yeni durağı
Aydınlar, Hallaçlı ve Kara-
mandere mahalleleri oldu.
Üç mahallede toplamda 24
yıkım gerçekleşti. Bu yıkımların tüm
mahallelerde plan ve program dahilinde ara-
lıksız devam edeceği öğrenildi. 

Gerçekleşen yıkımlar sonrası açıklamalarda bulunan

Başkan Mesut Üner; ‘’Göreve geldiğimiz günden bugüne
ilçemizde hazine arazilerinin üzerinde imara aykırı kaçak

binalara durmaksızın yıkım gerçekleştirerek,
bu konudaki kararlı duruşumuzu kıy-

metli halkımıza göstermiştik. Ay-
dınlar, Hallaçlı ve

Karamandere mahalleleri-
mizde 24 yıkım gerçekleştir-
dik. Her vakit ifade ettim.

Çatalca’mızdan tüm İstanbul
ve Türkiye’ye tekrar hatırlat-

mak isterim. İstanbul’un en büyük
yüz ölçümlü ilçemizde plan ve program

dahilinde mevcuttaki tüm hazine arazilerinin
üzerindeki kaçak yapıları yıkacağız ve yeni kaçak yapılaş-
malara asla izin vermeyeceğiz. ‘’ dedi. 

Büyükçekmece Belediyesi’nin
‘’Tarımda Yeni Uygulamalar’’
eğitimi tamamlandı

BÜYÜKÇEKMECEBelediyesi ve Namık Kemal Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalanan iş birliği proto-
kolü kapsamında pandemi şartlarında online olarak
gerçekleştirilen Büyükçekmece Belediyesi Tarım Akade-
misi ‘’Tarımda Yeni Uygulamalar’’ eğitim programı ta-
mamlandı.

24 Mayıs’ta başlayan eğitim programı 3 hafta bo-
yunca online olarak gerçekleştirildi.

Tarım Akademisi ‘’Tarımda Yeni Uygulamalar’’ eği-
tim programının tamamlanmasının ardından Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün eğitime katılan
değerli akademisyen ve katılımcılara teşekkür etti. Baş-
kan Akgün’ün teşekkür mesajı şöyle: ‘’Bölgemizde tarım
çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu konuda eğitimler ala-
rak hem bizler hem de vatandaşlarımız bilinçleniyor.
Tarım Akademisi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz "Tarımda Yeni Uygulama-
lar" Online Eğitimleri tamamlandı. Başta değerli akade-
misyenlerimiz olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür
ediyoruz. ‘’

Online olarak gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara
alternatif bitkiler, kooperatifçilik, tarla bitkileri, sulama
yöntemleri, meyve hastalık ve zararları, toprak işleme ve
tarımsal mekanizasyon konularında alanında uzman aka-
demisyenler tarafından eğitimler verildi.

SOSYAL MESAFELİ SABAH
SPORU YENİDEN BAŞLADI
KÜÇÜKÇEKMECE’DE sabah sporları, kontrollü normal-
leşme adımlarının ardından gerekli tedbirler alınarak yeniden
başladı. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için sporu park ve açık alan-
lara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 10 noktada 20
eğitmen eşliğinde haftanın 4 günü vatandaşları sabah sporunda
buluşturuyor.

Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal me-
safe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporu, hafta
içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 08.00-10.00 saatleri
arasında ilçede bulunan parklarda gerçekleştiriliyor. Her yaş
grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu müzik eşliğinde temel
beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu
gibi aktivitelerle devam ediyor.

Taştepe Parkı, Kartaltepe Stadı, Fevziçakmak Meydanı,
Hayat Park, Halkalı Çamlık, Söğütlüçeşme Yaşam Parkı, Ha-
nımeli Parkı, Kemal Aktaş Stadı, Atakent 3.Etap Yürüyüş Par-
kuru, Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı’nda devam eden

spor aktivitilerine yaş ve kayıt şartı olmaksızın tüm vatandaşlar
katılım sağlayabilir.

Spora katılan tüm vatandaşlara Küçükçekmece Belediyesi
tarafından pilates bandı, pilates meti, havlu, şapka, maske ve su
matarası hediye ediliyor.

E senyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Kültür İşleri Müdürlüğünün Şehit
Erol Olçok Kültür Merkezi'nde YKS’ye

hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlediği panele
katıldı. Panelde, eğitim koçu ve yazar Abdur-

rahman Yılmaz, öğrencilere sınav kaygısı,
sınav ânı psikolojisi, öğrenme ve odaklanma

problemleriyle ilgili bilgiler verdi. 

BAŞKAN BOZKURT: UMUT SİZSİNİZ!
Yılmaz’ın ardından sahneye

çıkan Başkan Bozkurt, 26 Hazi-
ran’daki sınava girecek öğren-

cilere başarılar dileyerek
eğitim hayatındaki deney-

imlerini paylaştı.

“Başarılı olmak içindoğru zamanda doğru tercihler
yapmak gerekiyor” diyen Başkan Bozkurt, “Aklımızla
yüreğimiz arasındaki kanalı devamlı açık tutarsak,
mutlu olmanın en önemli aşamasını geçmiş oluruz.
Başarılı olmak için de doğru zamanda doğru tercihler
yapmanız gerekiyor. Tercihlerinizi doğru yapmanızı is-
tiyorum ama bir şeyi asla atlamamanızı istiyorum: Ken-
diniz ile yüzleşin! Siz ne istiyorsanız, aşçı oluyorsanız
aşçı olun, mühendis olmak istiyorsanız mühendis olun.
Bir ömür boyu taşımaktan mutlu olacağınız ne ise onu
yapmaya çalışın” şeklinde konuştu. 

“Umudun Şehri’nin çocukları sizsiniz, umut
sizsiniz! Hep beraber başaracağız!” diyerek öğrencilere
dayanışma mesajı veren Başkan Bozkurt öğrencilerin
her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini
söyledi.

HANÇERLİ, ESKİŞEHİR’DEKİ
VİZYON PROJELERİ İNCELEDİ
AVCILAR Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli
Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile birlikte Es-
kişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yıl-
maz Büyükerşen’i makamında ziyaret etti.

Eskişehir’in Türkiye'ye örnek olan vizyon pro-
jelerini Büyükerşen ile birlikte inceleyen Hançerli,
"Sosyal Belediyecilik anlayışının en iyi temsillerinden
biri olan Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin
topluma kazandırdıkları ile gurur duyuyor, Büyük-
erşen hocama çalışmalarında başarılarının devamını
diliyorum. Bizler de tüm ekip arkadaşlarımla birlikte
bu başarılı çalışmaları yerinde incelemek istedik.
Misafirperverlikleri için hocama ve tüm ekibine
teşekkür ediyorum" dedi

Hançerli ve beraberindeki heyet, Türkiye’ye
örnek olan projeleri ile adından çokça söz ettiren Es-
kişehir Büyükşehir Belediyesi'nin parklardan
ulaşıma, sanattan mimariye tüm hizmetleri hakkında
bilgi edindi.

İncelemeler kapsamında ulaşım projeleri ,
Sazova Parkı, Kent Estetiği Üretim Tesisleri ve
Sosyal Tesisleri ziyaret edildi.
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Recep EROL

Doğumumuzdan
bugünümüze kadar bizleri

yetiştiren ve yalnız 
bırakmayan tüm fedakar
babalarımızın Babalar

Günü kutlu olsun
Tarık ERDOĞAN 

CHP İstanbul Büyükşehir ve
Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi

Hüseyin Remzi
GÖKBULAK

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Özkalp Beyaz
İYİ Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Seçkin Sarı
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Ahmet Küçük
AK Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Eren Savaş
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Murat Erçağ
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Nevzat Sezen
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Necmi Yıldız
AK Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis üyesi

Coşkun Kaynak 
Büyükçekmece Polis Hizmetlerini

Güçlendirme Derneği Başkanı

Murat ÇELİK
AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı

Ahmet Küçük
A-T. İnşat

Mübarek Kahraman
İş Adamı

Erkan Eski 
Büyükçekmece Çakmaklı

Mahalle Muhtarı

Bize tüm 
bildiklerini öğreten,

hayata adım
atarken elimizden

tutan 
babalarımızın 

günü kutlu olsun

Hayatın 
anlamı ve tüm
güzelliklerini
öğreten 
babalarımızın
babalar günü
kutlu olsun

Hayatını
çocuklarına
adayan
babalarımızın
babalar günü
kutlu olsun

Fedakarlıkları
ile bizleri
büyüten 
babalarımızın
babalar günü
kutlu olsun

Ailemizin çınarı ve
kanatlarının
arasına alarak 
bizi sarıp 
sarmalayan 
babalarımızın
babalar gününü
kutlarım.

Bizlere yol gösterici 
olan fedakar babalarımızın

günü kutlu olsun

Varlıklarıyla bizlere
güven veren 

babalarımızın Babalar
Günü Kutlu Olsun
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