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Sağlıklı ve Huzurlu
nice bayramlar
geçirmeniz
temennisi ile
Kurban Bayramınız
kutlu olsun

Recep
EROL

Güzellik, birlik,
beraberlik
dolu, her zaman
bir öncekinden daha
güzel ve mutlu bir
bayram diliyorum.
Kurban Bayramımız
Mübarek olsun

Küslerin barıştığı,
sevenlerin bir araya
geldiği, rahmet ve
şefkat dolu günlerin en
değerlilerinden olan
Kurban Bayramınız
kutlu olsun.
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CHP İBB ve Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi

BELEDİYELER
KURBAN BAYRAMI
HAZIRLIKLARINI
TAMAMLADI

16 TEMMUZ 2021 CUMA

Fiyat: 5 TL

Dünya’nın en iyi festivali
22’inci kez kapılarını açıyor
22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali, Covid -19 salgınının devam etmesi nedeniyle yabancı ülkelerden kısıtlı sayıda kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecek

ESENYURT BELEDİYESİ,
ÖZEL TEDBİRLER İLE KURBAN
PAZARINDA HİZMETTE

 Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban
ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için 72 bin metrekarelik kurban alanı hazırladı. 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan
kapasiteli pazarda sosyal alan, otopark, lavabo
ve mescit de bulunuyor. Devamı 2’de

Büyükçekmece’de
kurulan modern kurban kesim
ve satış yeri hizmete açıldı

YİNE AÇILIŞ YİNE ÇATALCA

 Gerek mesaisinin nerdeyse tamamını saha çalışmalarında halkın arasında
tamamlamasıyla, gerekse
projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi
konumlandırmasıyla sa-

dece Çatalca’nın değil bölgemiz halkının takdirini ve
alkışını alan Başkan Mesut
Üner, bir açılış daha gerçekleştirdi. Dağyenicesor
Kulübünün halı sahası açılışı yapıldı.
Devamı 7’de

A KATEGORİSİNDE TEK FESTİVAL

COVİD 19 GÖLGESİNDE GERÇEKLEŞECEK

UNESCO’ya bağlı CIOFF’un (Uluslararası
Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar
Organizasyon Konseyi) A Kategorisi’nde
yer alan Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası
festivali olma özelliğini elinde bulunduran
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali 24 – 31 Temmuz tarihleri
arasında gerçekleşecek.

Uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan ve
7 kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali” seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve
Sanat Festivali bu yıl da Covid-19 salgının gölgesinde gerçekleşecek. Festivalin omurgasını oluşturan “Uluslararası Altınköprü Halk Dansları
Yarışması” gibi önemli organizasyonlar bu yıl dijital ortamda online olarak gerçekleşecek. 5’TE

ESENYURT’TA DÖNÜŞÜM
DEVAM EDİYOR

Akçansa, ‘İşin Geleceği’ni bugüne taşıyor
 Akçansa, son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik ve
teknolojik gelişmeler
doğrultusunda hazırlığını yaptığı, iş yapış şekillerini geliştirmek ve
insan kaynağını ihtiyaç
duyduğu yetkinliklerle
donatmak amacıyla
Future of Work (İşin
Geleceği) projesini hayata geçirdi. 3’te

ETKİNLİKLER MERKEZİ ÇATALCA

Projelerini her geçen gün Çatalca’ya kazandırmaya devam eden, yaptığı projelerin merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandıran ve
bu kıymetli çalışmalarının tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen Başkan Mesut
Üner, durmaksızın ilçede etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Sayfa 3’te

ÇATALCA’DA KURBAN
BAYRAMI HAZIRLIKLARI
TAMAMLANDI

 Çatalca, İstanbul’da her yıl olduğu gibi
bu yılda kurban satış ve kesim merkezi düşünüldüğünde akla gelen ilk adres oldu. İlçede bu yıl kurban satış ve kesim merkezi
sayısı 182’ye yükseldi. Devamı 4’te

ESENYURT’TA
TOPLU SÜNNET

YILLARDIR YAPILMIYORDU
İlçe genelinde yol yenilemeye çalışmalarına
devam eden Esenyurt Belediyesi, Selahaddin
Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına başladı. 6’DA

 İstanbul’un en modern ve hijyenik
kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece’de kuruldu. Büyükçekmece Belediyesi’nce pandemi koşulları göz
önünde bulundurularak hayata geçirilen
tesis 60 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Devamı 3’te

KAYITLARI BAŞLADI
Recep Erol; Dünyada
eşine az rastlanır bir
direnişe imza atmanın
gururunu yaşıyoruz

Büyükçekmece siyaset
ve Sivil Toplum Kuruluş
temsilcilerinin önde gelen
isimlerinden SMMM
Recep Erol, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü nedeniyle bir mesaj
yayınladı. Sayfa 4’te

Esenyurt Belediyesi'nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu
için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, 6 Ağustos tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze gelerek
başvurularını yapabilecek. 6’DA
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Recep Erol, Bulgaristan seçimlerinde oy
kullanan çifte vatandaşları yalnız bırakmadı
Büyükçekmece siyaset ve Sivil Toplum
Kuruluş temsilcilerinin
önde gelen isimlerinden SMMM Recep
Erol, Bulgaristan’da
yapılan genel seçimlerde Büyükçekmece
Kumburgaz’da oy kullanılan Okulu ziyaret
etti.
Geçtiğimiz Pazar
günü Bulgaristan'da
yapılan genel seçimlerde, Büyükçekmece’de oy kullanan
çifte vatandaşlar için
Kumburgaz Serdar
Adıgüzel Ortaokulu’na kurulan sandıklarda oy kullan çifte
vatandaşlarla gün
boyu birlikte olan
Erol, Bulgaristan seçimlerinin hem ilçede
yaşayan çifte vatandaşlar için hem de Bulgaristan halkı için hayırlı
olması temennisinde
bulundu.

AVCILAR BELEDİYESİ
VE TEMA’DAN ÇEVRE
İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Büyükçekmeceli kadınlar ürettikleri

bamyanın hasadında buluştu
Büyükçekmece Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü,
BÜTKOOP (Büyükçekmece Tarım
Kooperatifi) WFP Dünya Gıda Programı ile ortaklaşa gerçekleştirilen
‘Celaliye Bamyası Üretimi ve
Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında
bamya hasadı gerçekleşti.
Bilimsel tarımının geliştirilmesi
ve tarımda yeni uygulamalar
alanında pek çok projeye imza
atan Büyükçekmece Belediyesi çiftçi
kadınlara destek vermeye devam
ediyor. Kaliteli ve lezzetli bamyası ile
tanınan Celaliye mahallesinde kendi

ürettikleri bamyanın hasadını
gerçekleştiren çiftçi kadınların elde
ettikleri üründen oldukça memnun.
Tarım emekçilerinin her zaman
yanında olduklarını belirten
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün: ‘’Büyükçekmece’de tarım adına önemli projeler
ve çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde tarımı çeşitlendirme ve tarımla
uğraşan vatandaşımızın gelirini arttırma çalışması içerisindeyiz. Tarım
adına büyük emekler veren çiftçi
kadınlarımızın her zaman yanındayız’’ dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ, ÖZEL
TEDBİRLER İLE KURBAN
PAZARINDA HİZMETTE
Esenyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için 72
bin metrekarelik kurban alanı hazırladı. 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan kapasiteli pazarda sosyal
alan, otopark, lavabo ve mescit de
bulunuyor. COVID-19 önlemlerinin
de alındığı pazarda toplanan gübreler de park ve bahçelerde kullanılacak.
Esenyurt Belediyesi, Kurban
Bayramı öncesi vatandaşlar ile besicilerin sağlıklı bir ortamda alışveriş
yapabilmesi için 72 bin metrekare
alan üzerine kurban pazarı kurdu.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde
özel önlemler alınarak kurulan ve
içerisinde kesimhanenin de bulunduğu pazar, 6 bin büyükbaş ve 5 bin
küçükbaş hayvan kapasiteli. Esenyurt Belediyesi, Esenyurtluların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda
yerine getirebilmesi için de ilçedeki 8
ayrı kapalı pazarı kurban kesimi için
hazırladı.
Kurban pazarında alt yapı ve üst
yapı çalışmalarının tamamlandığını
ifade eden Veteriner İşleri Müdürü
İbrahim Halil Çalış, “5 Temmuz itibarı ile de buraya kurbanlıklarımız
gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi
olarak hem kurban satıcılarının hem
de burada kurban ibadetini yerine
getirecek vatandaşlarımızın rahatlığı
için burada birçok çalışma yapıldı”
dedi. “Esenyurtlu vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde
yerine getirmesi için tedbirler almaya
devam ediyoruz” diyen Veteriner İşleri Müdürü Çalış, yapılan çalışmaları şöyle sıraladı: “Zabıta
ekiplerimiz, girişte vatandaşlarımızı
ve hayvan satıcılarını karşılıyor. Veteriner hekimlerimiz, hayvanların
küpe, evrak ve sağlık kontrollerini
sağlıyor. Herhangi bir sıkıntı olma-

Mübarek Kurban Bayramının
size ve sevdiklerinize mutluluk,
huzur ve refah getirmesi
dileğiyle. Kurban bayramınız
mübarek olsun...

Hüseyin Remzi GÖKBULAK
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Murat ÇELİK
AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı

ması durumunda gelen hayvanları
çadırlara yönlendiriyor. Sağlık İşleri
Müdürlüğümüz hem Covid-19 nedeni ile hem de burada oluşabilecek
olumsuz bir duruma anında müdahale etmek için devamlı olarak beklemekte. Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne bağlı danışman ekiplerimiz, burada vatandaşlarımızın sorularını yanıtlayıp yönlendirme
yapıyor.”
Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban pazarında sabah ve akşam saatlerinde karasinek ve sivrisineğe karşı
ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, çadırların içinde ve gübre
atık noktasında ilaçlama yaparak,
aynı zamanda belirtilen noktalara
sinek toplayıcı torba bırakarak karasinek ve sivrisinek oluşumunu engelliyor.
Esenyurt Belediyesi, kurban pazarında vatandaşların ve kurban satıcılarının rahat edebilmesi için sosyal
alan, otopark, lavabo ve ibadet yerlerini hazırlayarak faaliyete geçirdi. Veteriner İşleri Müdürü Çalış,
“Kantinimiz var, yine buradaki vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine
getirmesi için mescidimiz var. Vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için
gerek seyyar gerekse normal tuvaletlerimiz, duş yerleri hazır durumdadır.
Vatandaşlarımızın konforu açısından
yine girişte 300 araçlık otoparkımız
hazırlandı” dedi.
Esenyurt Belediyesi’nin randevulu sistem ile ilçede kurban kesim
alanı olarak belirlediği alanlar şöyle:
Esenyurt Belediyesi Kurban Kesimhanesi, Akçaburgaz Kapalı Semt Pazarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı,
Örnek - Çınar Kapalı Semt Pazarı,
Kıraç - İstiklal Kapalı Semt Pazarı,
Talatpaşa - Akevler Kapalı Semt Pazarı, Yenikent Kapalı Semt Pazarı ve
İncirtepe Kapalı Semt Pazarı.

Avcılar Belediyesi ve TEMA (Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal
varlıkları Koruma Vakfı) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalan protokol doğrultusunda, okullarda doğa eğitimi verilmesi ve yeni
evlenen çiftlerin fidan bağışlarıyla “Umut Ormanı” oluşturulması planlanıyor.
Avcılar’ın toprağını, havasını, suyunu, biyoçeşitliliğini korumak ve yeşil oranını artırmak
adına önemli çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi, sürdürülebilir yaşam adına bir çalışmaya
imza attı. İmza törenine Tema Vakfı Başkanı
Deniz Ataş, Tema Vakfı Genel Müdürü Başak
Özçağdaş ve Tema Vakfı Avcılar Sorumlusu
Songül Çağışlar katıldı.
Protokol kapsamında yeni eğitim- öğretim
döneminin başlaması ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan “Doğa Eğitimi” ile Avcılar’daki
okullarda doğa ve doğa koruma bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak hedefleniyor. İlkokul seviyesinden lise seviyesine kadar her
kademedeki öğrenciye ulaşmayı amaçlayan
Doğa Eğitimi, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.
Protokolün imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli şunları söyledi:
“Yeşil, toprak konuları gündeme geldiğinde
ilk akla gelen vakıf olan TEMA Vakfı ile iş birliği protokolü imzalıyoruz. Protokolümüzle ülkemize yeni ormanlar kazandırmak için bir iş
birliğimiz söz konusu. Avcılar’da evlenen çiftler
adına, onların bağışladıkları fidanlarla ülkemizin
bir köşesinde ‘Umut Ormanı’ oluşturacağız.
Türkiye’ye bir orman hediye edeceğiz. Ayrıca
öğrencilerimizin doğa konusunda bir eğitim alabilmesi için bu kentteki tüm okullarda doğayı
korumak konusunda farkındalıklarını artıracak
eğitimi TEMA Vakfı, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz ortaklığında bir proje ile
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TEMA, çevre ve
ekoloji alanında çalışıyor. TEMA ile yapacağımız iş birliği ile çevrenin daha fazla korunması
için çabalıyoruz. Avcılar halkına hayırlı olsun”
Hançerli’nin ardından konuşan Tema Vakfı
Başkanı Deniz Ataş ise şu açıklamada bulundu:
“Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu protokolle iki önemli projeyi hayat geçirmiş oluyoruz.
Bir tanesi yeşillendirme ağaçlandırma Türkiye’nin orman varlığını artırmaya yönelik. Öbür
taraftan da diğer fidanlarımız çocuklarımız. Biz
TEMA olarak önemli ölçekte eğitim faaliyetleri
yürütüyorduk fakat bir belediye ile birlikte ilçe
sınırlarındaki tüm okullarda doğa eğitimi vermeye ilk defa Avcılar Belediyesi ile başladık.
Umuyoruz ki sonbaharda bütün değişik seviyelerdeki okullarda bu eğitimleri bütün çocuklarımıza ileteceğiz. Bize bu fırsatı verdiği için
Belediye Başkanımız Turan Hançerli’ye teşekkür ederiz”

191

Kurban Bayramınız
Kutlu Olsun
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Akçansa, ‘İşin Geleceği’ni bugüne taşıyor

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, Future of Work (İşin Geleceği) projesi ile iş yapış şekillerini geliştirmek ve insan kaynağını ihtiyaç duyacağı yetkinliklerle donatmak için çalışmalara başladı
kçansa, son yıllarda tüm dünyada yaşanan ekonomik ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda hazırlığını yaptığı, iş yapış şekillerini geliştirmek ve insan kaynağını
ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatmak amacıyla Future of Work (İşin
Geleceği) projesini hayata geçirdi.
Akçansa Genel Müdürü M.Zeki
Kanadıkırık proje için; “Hem Sabancı
Topluluğu hem de Akçansa olarak geleceğe hazırlanmanın ve fark yaratmanın
öneminin farkındayız. İşlerimizin, insan
kaynağımızın, iş yapış biçimlerimizin, çalışma ortamlarımızın geleceğini paydaşlarımızı da içine alacak şekilde bütüncül
ve insan odaklı bakış açısıyla yeniden tasarlamaya başladık. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Future of Work
projemizin ilk adımlarını atarak geleceği
bugüne taşıyoruz. Proje kapsamında
önümüzdeki dönem Akçansa adına önceliklerimizi belirledik. Fiziksel ve zihinsel sağlık, esnek işgücü ve yüksek
performans, yetenek ve beceri yönetimi,
geleceğin liderliği, amaç odaklı organi-

A

Büyükçekmece’de kurulan
modern kurban kesim ve
satış yeri hizmete açıldı
bulunuyor.
Kurban kesim ve satış yerinde
incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı:
“Kurban Bayramı yaklaşıyor. Büyükçekmece’de insan sağlığı,
çevre sağlığı açısından hiçbir şekilde zarar olamayacak bir noktayı yeni kurban, adak kesim ve
satış yeri olarak belirledik. Öyle
zannediyorum ki yıllarca en az 40,
50 yıl İstanbul’un en müstesna
kurban ve adak kesim yeri olarak
burası hayatını sürdürecektir. Bu
sene bölgedeki kesim alanlarının
daha dikkatle takip edilmesi için
özel bir çalışma yapıyoruz. Sağlık
çok daha önemli. Halkın sağlığı
çok önemli. Pandemi bize çok
şeyler öğretti. Bu nedenle belediyenin kesim yerini, şehrin tamamen dışına çıkarttık. TEM
Otoyolu üzerinde Hadımköy gişelerinin hemen bitişinde 60 bin
metre kare alanda İstanbul’un en
modern en sağlıklı ve en kolay
ulaşılabilen adak, kurban kesim
ve satış yerini halkımıza bugünden itibaren sunduk. Halkımıza
hayırlı olsun. Bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Kurban
Bayramını tebrik ediyorum. Herkese sağlık, esenlikler diliyorum.
Milletimizin, memleketimizin
Kurban Bayramını bir kez daha
kutluyorum.

İstanbul’un en modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi
Büyükçekmece’de kuruldu.
Büyükçekmece Belediyesi’nce
pandemi koşulları göz önünde
bulundurularak hayata geçirilen
tesis 60 bin metrekarelik bir
alanda kuruldu.
Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri
çıkışında kurulan modern kurban
satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve
korona virüs tedbirlerini alarak
Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetine sunulacak.
Kurban Bayramı yaklaşırken
Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk
yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken,
modern donanımlara sahip kesim
ve satış yerlerinde temizlik ve
bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği
Kurban Satış ve Kesim Hizmet
Alanı’nda 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut.
Kesimhaneler günde 3 bin kurban kesim kapasitesiyle hizmet
verecek. Yapımında sona gelinen
Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet
Alanı’nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya,
soğuk hava deposu ve idari bina

AHMET ASLAN İLE
KÜÇÜKÇEKMECE’DE
TÜRKÜ GECESİ
Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çekmecemde Sanat Var’ açık hava
konserlerinde sahne
alan sanatçı
Ahmet Aslan
özgün tarzıyla
Küçükçekmecelilere
müzik ziyafeti sundu.
Konseri Belediye Başkanı
Kemal Çebi’de izledi.
Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konsere Ahmet Aslan’ın
sevenleri büyük ilgi gösterdi.
Telli müzik aletleri arasına Ditarı kazandıran ve enstrümanıyla ezgilerini kendine has
deneysel tarzıyla yorumlayan
Ahmet Aslan’ın sahne perfor-

mansı izleyenlerden tam not
aldı. Sanatçı dillere pelesenk
olan şarkıları ve türküleri
Küçükçekmeceliler
için seslendirdi.
Küçükçekmece Belediye
Başkanı
Kemal
Çebi, konser
sonunda sanatçıya teşekkür ederek,
Küçükçekmecelilere,
“İyi ki sanatçılarımız var, iyi
ki türkülerimiz var. Her ne
olursa olsun Küçükçekmecelilerin şunu unutmasını istemiyorum.Her şeye rağmen
Küçükçekmece'de birlikte
sanatı-kültürü büyüteceğiz.
Sanattan vazgeçmeyeceğiz”
sözleriyle seslendi.

zasyon ve kültür, dijital, veri odaklı ve
çevik organizasyon, uzaktan çalışma başlıkları olmak üzere toplam 7 ana başlıkta
sektörümüzün global oyuncularına göre
şirketimizin olgunluk seviyesini belirledik. Tüm sınırların ötesinde büyüme vizyonumuz ile sektörümüzde her zaman

ilklere imza atan şirketimiz bu konuda
da liderlik bayrağını taşımaya devam
edecek” dedi.
Akçansa İnsan Kaynaklar Genel
Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz; “Future of Work projemizde ilk aşamada
bütünsel sağlık, gelecek için gelişim ve

amaç odaklı çalışmalarımıza başladık.
Çalışan destek programlarından (medikal&psikolojik) Akçansalıların istediği
zaman ve mekanda alabileceği dijital
eğitimlere, esnek çalışma sisteminden
tüm çalışanlarla bir araya geldiğimiz
toplantılara kadar farklı alanlarda projeler hayata geçirdik. Örneğin, tüm çalışanlara Wellbees aplikasyonu ile spor
ve beslenme konularında uzmanlarla
görüntülü görüşme yapıp danışmanlık
alabilecekleri, canlı spor derslerine katılabilecekleri programlar sunuyoruz.
Akçansa’nın stratejileri ile uyumlu
proje çalışmaları ile yaparak deneyimleyerek öğrenmeyi destekliyoruz. Şirket
içi ve departmanlar arası iş birliği ve
bilgi paylaşımını artırmayı amaçladığımız Project Marketplace platformunu
oluşturduk. İşletmeler fonksiyonu çalışanlarının teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Skill Matrix’i hayata
geçirdik. Önümüzde bizi bekleyen yeni
bir dönem var. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özel programlar sunmaya devam
edeceğiz” dedi.

ETKİNLİKLER MERKEZİ ÇATALCA

Projelerini her geçen gün Çatalca’ya kazandırmaya devam eden, yaptığı projelerin merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandıran
ve bu kıymetli çalışmalarının tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen Başkan Mesut Üner, durmaksızın ilçede etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.
eçtiğimiz haftalarda ‘’Spor
Adası’’ projesinin temelini
görkemli bir törenle gerçekleştiren Başkan Mesut Üner,
sonrasında zorlu pandemi şartlarının hafiflemesinin hemen sonrasında muhteşem bir Babalar Günü
etkinliğiyle gönüllerde taht kurdu.
Bir sonraki haftada Türkiye Motokros Şampiyonasının 2. Etabı Çatalca’da gerçekleşti. Akabinde hafta
içi Başkan Mesut Üner’in talimatıyla tüm tadilatları yapılarak ve
üstü kapatılarak ilçe sporuna kazandırılan Dağyenice Halı Sahasının açılış töreni gerçekleşti.
Çatalca’da bitmek bilmeyen etkinlikler bu hafta sonu da devam
etti. Türkiye’nin dört bir yanından
gelen atlı sporseverler hünerlerini
Cumartesi ve Pazar iki gün boyunca
Çatalca’da sergilediler. Organizasyonun tüm detaylarıyla bizzat ilgilenen ve daha hafta başında yerinde
denetimler yapan Başkan Mesut
Üner, her organizasyonda olduğu
gibi ilçe tanıtımına katkıda bulunacak bir organizasyonu daha kusursuz tamamlamanın sevincini yaşadı.
Uzun yıllardır gerçekleşen Türkiye Ulusal Atlı Dayanıklılık Turnuvası Çatalca’da rekor tazeledi.
Çatalca ilçesinde gerçekleşen organizasyona tam 94 sporcu katılım
göstererek katılımcı anlamında rekorun Çatalca’da kırılmasına vesile
oldu.
Zorlu geçen mücadelelerin ardından turnuva muhteşem bir ödül
töreni programı ile son buldu.
Ödül töreninde ilk konuşmayı
FEİ Türkiye Delegesi Taşkın Özdemir gerçekleştirdi. Taşkın Özdemir
yaptığı açıklamada; ‘’Muhteşem bir
etkinlik oldu. Rekor katılımcı olması ayrıca güzel oldu. Bu kıymetli
organizasyona her türlü desteği sağ-

G

layan Başkan Mesut Üner’e çok teşekkür ederiz.’’ dedi.
Taşkın Özdemir’in konuşmasının ardından, ödül töreninde ikinci
konuşmayı Akademi Binicilik
Yönetim Kurulu Başkanı
Volkan
Çapur gerçekleştirdi.
Volkan
Çapur yaptığı konuşmasında;
‘’Çatalca bu kıymetli organizasyona
uğurlu geldi. 94 katılımcıyla rekor katılımcı oldu. Yoğun
katılımcı olmasına rağmen organizasyon eksiksiz gerçekleştirdi. Bu
anlamda her zaman sporun ve
sporcunun yanında olan Çatalca
Belediye Başkanımız Mesut Üner’e
çok teşekkür ederiz. Başkanımız
Mesut Üner organizasyonun her
detayıyla bizzat ilgilendi ve destek-

ledi. Kendisine çok ama çok teşekkür ederiz.’’ dedi.
Ödül töreninde son konuşmayı
Çatalca Belediyesi Kültür İşlerinden Sorumlu Meclis Üyesi Tuba Uzun
gerçekleştirdi.
Tuba Uzun yaptığı konuşmasında;
‘’Öncelikle bu
kıymetli organizasyonun tüm
detayına destek
olarak Çatalcamızın tanıtımına katkıda bulunmamıza
vesile olan Akademi Binicilik Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Çapur beyefendiye çok
teşekkür ederiz. Başkanımız Mesut
Üner’e gerçekleştirdiği etkinliklerle
Çatalca’mızı, Dünya şehri İstanbul’un parlayan yıldızı yapmaya
başladığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Mesut Üner Başkanımızın riyasetinde nice etkinliklerde
daha sizlerle birlikte olacağız.’’ dedi.

Çatalca tanıtımına katkıda bulunan bir organizasyonun daha
kusursuz tamamlanmasının ardından açıklamalarda buluna Başkan
Mesut Üner; ‘’Geçen hafta Türkiye Motokros etkinliğine, bu
hafta ise Türkiye Atlı Dayanıklılık
Turnuvasına ev sahipliği yaptık.
Bu anlamda turnuvanın her detayına bizlere destek olma imkanı
tanıyan Akademi Binicilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan
Çapur’a çok teşekkür ederiz. Çatalca’mızı etkinlikler ilçesi olmasıyla tüm İstanbul ve Türkiye
konuşacak. Bu anlamda Kültür
Etkinliklerinden Sorumlu Meclis
Üyemiz Tuba Uzun ve ekibine
çok teşekkür ederim.’’ dedi.
İki gün süren ve ilçe tanıtımına
katkıda bulunan turnuva, yapılan
konuşmalarının ardından İBB ve
Çatalca Belediye Meclis Üyesi Süheyla Topçu ile Kültür İşlerinden
Sorumlu Meclis Üyesi Tuba
Uzun’un dereceye giren sporculara
ödüllerini takdim etmesiyle son
buldu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE UÇURTMALAR GENÇ MİMARLAR TASARLIYOR
GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ ESENYURT GELİŞİYOR
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Uçurtma Şenliği’nde, Gürpınar Sahili’ni
dolduran yüzlerce çocuk, uçurtma ve
boyama atölyelerinde kendi uçurtmalarını yaparak gönüllerince eğlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte,
Beylikdüzü’nün semaları uçurtmalarla
renklendi. Gürpınar Piri Reis Park’ında
düzenlenen etkinliğe katılan Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak,
Beylikdüzü’nde yaz boyunca her noktada etkinliklerin düzenleneceğinin müjdesini verdi.
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri

Müdürlüğü tarafından Gürpınar Piri
Reis Parkı’nda uçurtma şenliği düzenlendi. Çocukların eğitmenler eşliğinde
uçurtma yapmayı öğrendikleri atölyede,
farklı renk ve desenlerin yer aldığı görsellerden istediklerini seçen çocuklar,
ebeveynleri ile adım adım uçurtmalarını
yaptılar. Müdürlük tarafından kurulan
atölyede kesme ve yapıştırma işlemlerinin ardından yapılan uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Koronavirüs
tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, belediye meclis
üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Çocuklar için boyama

ve masal atölyeleri, cep sahnelerde konserler ve çeşitli etkinlikler gün boyunca
devam etti. Etkinlik kapsamında ayrıca
7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için alanda hazır bulunan Gezici Kütüphane de hizmet verdi.
Beylikdüzü’nde etkinliklerin yaz boyunca her noktada devam edeceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımızla
birlikte bugün güzel bir etkinlik düzenledik. Vatandaşlarımız Gürpınar’ın çok
kıymetli bir yerinde, yeşil bir alanda bir
araya geldi. Buradaki uçurtma atölyelerimizde çocuklara ‘Uçurtma nasıl yapılır?’ onu öğretiyoruz. Beylikdüzü
Belediyesi olarak pandeminin etkisinden dolayı evde sıkılan vatandaşlarımıza
bir nebze olsun nefes aldırmak istiyoruz.
Tüm tedbirleri alarak açık alanlarda
pandemi koşullarına da uygun etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlar burada
özgürce nefes alıyor. Biz hep “Beylikdüzü İstanbul’a nefes olacak” demiştik.
İstanbul’a nefes olduk ve yarınlara da
umut olmaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen bütün arkadaşlarıma
ve buraya gelen, enerjisini bizlerle paylaşan bütün komşularımıza da teşekkür
ederim. Çok ciddi bir katılımın olduğunu gördük. İnsanlar sıkılmış, açık
alanları ve nefes almayı özlemişler. İnşallah yaz boyunca her noktada etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesi, yeni belediye meydanında her kesimin kullanabileceği alanlar tasarlamak için Mimarlar Odası’yla birlikte
“Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyor” adlı online atölye çalışması başlattı.
Esenyurt Belediyesi ve Mimarlar Odası
Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, genç
mimarları ve öğrencileri teşvik etmek amacıyla öğrenci ve yeni mezunların katılabileceği
online atölye düzenliyor. Atölyede, pandemi
nedeniyle okullarından uzak kalan öğrenciler
ve mesleğe yeni başlayan mimarlar, yeni belediye meydanı için her kesime hitap eden projeler üretecek. Beğenilen projeler, atölye
sonrasında uygulamaya konularak tüm vatandaşların kullanabileceği modern bir meydan
oluşturulacak.
Esenyurt Belediyesi Strateji Geliştirme
Müdürlüğünde görevli Mimar İnan Tokay,
“Mimarlar Odası ile birlikte düzenlemiş olduğumuz ‘Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt
Gelişiyor’ adlı online atölye çalışmalarımız;
öğretim görevlisi mimar hocalarımızla ve
farklı üniversitelerden katılımcı genç mimarlarla devam ediyor. Atölyeye konu olan proje
alanı, belediye binamızın hemen yanı başında
yer alan alt geçidin üzerindeki meydandır.
Atölyemizin amacı, yolun alta alınması sonucu oluşan kent meydanının kamusallığını
artırmaya yönelik fikirler elde etmek ve pandemi sürecinde okullarından uzak kalan mi-

marlık öğrencilerine mesleki katkı sağlamak.
Bu doğrultuda meydan nedir, nasıl olmalı, her
türden kullanıcıya ait kılınabilir mi, ekolojik
ve sürdürülebilir çerçevede proje alanıyla çevresini nasıl birlikte değerlendirebiliriz, gibi sorulara cevap arıyoruz” dedi.
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Usta Sanatçı Cüneyt Arkın:
Utanmasam ağlayacağım!
16 Temmuz 2021 Cuma

Türk Sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının
107'inci yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu oldu.
Gecede gördüğü yoğun ilgi karşısında zaman zaman
duygusal anlar yaşayan usta sanatçının duygularını “utanmasam ağlayacağım” sözleriyle dile getirmesi salondaki
hayranları tarafından ayakta alkışlandı.
Büyükçekmece Belediyesi Belediyesi’nce geleneksel
hale getirilen “Ustalara Saygı Gecesi” bu yıl Türk sinemasının dev oyuncusu Cüneyt Arkın ve ailesini ağırladı. İlk etkinlik, koleksiyoner Dt. Ulvi Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri
Başrolde Cüneyt Arkın' sergisinin açılışı ile gerçekleşti. Gecenin finalinde ise Cüneyt Arkın’ın “Vatandaş Rıza” isimli
filminin gösterimi yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi gezip filmi izledi.
Geceye katılarak yakın dostu Cüneyt Arkın’a sürpriz yapan
usta sanatçı Müjdat Gezen’in film setlerinde birlikte yaşadıkları anılara ilişkin anlattıkları bazen güldürdü bazen de
hüzünlendirdi.
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki film gösterimi öncesinde
salonu dolduran hayranları tarafından alkışlarla karşılanan
Cüneyt Arkın zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı tarafından kendisine takdim
edilen plaketi alan usta sanatçı duygularını "utanmasam
ağlayacağım” sözleriyle dile getirirken şöyle konuştu: “Başkanın sanata, sanatçıya bu kadar önem vermesi çok
önemli. Çünkü bir sanatın var olması için beyinlerin özgür
olması lazım. Başkanım da özgür beyinler yaratıyor. Başka
türlü sanat yapılmaz."
Cüneyt Arkın gibi bir değeri ağırlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün şunları söyledi: "Ülkemizin yetiştirmiş olduğu
Cumhuriyetimizin yetiştirmiş olduğu en büyük sanatçılardan, sinemamıza yön veren, örnek olan Cüneyt Arkın’ı İm-

parator’u bu akşam Büyükçekmece’de Ustalara Saygı Gecesi’nde ağırlamaktan ne kadar mutlu olduğumuzu ifade
etmeye çalışıyorum. Kendisi bu ülkeye çok büyük emek
verdi. Sinemada, kültürde, sanatta, Cumhuriyet ve Atatürk
ilkelerine karşı duruşuyla örnek oldu. Kendisine bundan
sonraki yaşamında uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde Mimarsinan Sahili’nde yapmakta olduğumuz, yapımına kısa süre
sonra başlayacağımız 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin sinema katı var. 8 ayrı sinema salonundan oluşan
o kata da Cüneyt Arkın Sinema Merkezi ismini verdiğimizi
de ilk defa burada açıkladım. Heykeliyle beraber o salonda
ebedi olarak ismini yaşatmakta bizim için şeref olacaktır.”

Recep Erol; Dünyada eşine az rastlanır bir
direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz
boyunca kazandığımız her zaferin gerisinde fedakârlık, azim, dirayet ve cesaret vardır.
15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakârlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara,
uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bu
mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki
kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen
varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin ruhu
şad olsun. Allah milletimize bir daha
böyle günleri ve acıları yaşatmasın
dedi.

15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli
Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan
Büyükçekmece siyaset ve Sivil
Toplum Kuruluş temsilcilerinin
önde gelen isimlerinden SMMM
Recep Erol, Bugün hem derin bir
kederi hem de büyük bir gururu aynı
anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir
taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar
yaşarken, diğer taraftan da dünyada
eşine az rastlanır bir direnişe imza
atmanın gururunu yaşıyoruz dedi.
Erol, Şüphesiz bedel ödemeden
hiçbir başarı elde edilmez. Tarihimiz

ESENYURT BELEDİYESİ GENÇLERİ
SPOR AKADEMİLERİNE HAZIRLIYOR
ESENYURTLU gençler, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı Spor
Akademisi Hazırlık Kursu’nda fiziksel yeterlilik sınavlarına
hazırlanıyor.
Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nda; yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi
ve Spor Yüksekokulu’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde,
bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen
öğrenciler, fiziksel yeterlilik sınavına hazırlıyor. Haftanın 6
günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun grupların da eğitim aldığı kursta,
uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.
İlçedeki gençleri fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Serkan
Aman, “BESYO ve Milli Savunma Bakanlığının sınavları
için 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun
adaylara eğitim veriyoruz. Polislik ve bekçilik
için kurumların belirlediği yaş aralığındaki
adayları çalıştırıyoruz.
Haftanın 6 günü verilen
eğitimde fiziksel
yeterlilik sınavlarının
bütün teknik aşamaları;
genel kuvvet ve özel
kuvvet çalışmalarını
yapıyoruz. Eğitimlerim-

izin içeriği her kurum için ayrı ayrı oluyor” dedi. Spor
Akademisi Hazırlık Kursu’nun kayıtlarının Ocak ayı
itibarıyla başladığını belirten Aman, “Müdürlüğümüze
yapılan başvurulardan sonra değerlendirme sürecimiz
başlıyor. Değerlendirme sürecinde sahaya gelen tüm adaylarımızla çalışıyoruz. Daha sonra hem performans testleri
hem TYT denemeleri yapılıyor. Bunların ardından uygun
olan adaylarla antrenmanlara başlıyoruz” diye konuştu.
Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nun kendisine çok
fayda sağladığını ifade eden kursiyer Osman Tayyip Özer,
“BESYO için hazırlanıyorum. Ocak ayından beri
akademide antrenmanlarımıza başladık. Hedefimiz olan
üniversitelerin sınavlarına çalışıyoruz. Günde 5 saat sürat,
kuvvet, güç… Bunlara yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Bu
kurs, rakiplerimin önüne geçmemde için büyük bir vasıta
oldu. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz
Bozkurt’a bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim”
şeklinde konuştu. Kursiyer
Ceren Baydemir ise şunları
ekledi; “Ben spor lisesi
mezunuyum. Şu an BESYO’ya hazırlanıyorum. Bu
parkurun bana çok büyük
katkısı oldu. Bizler 6 aydır
buradayız, farklı farklı
üniversitelerin sınavlarına
hazırlanıyoruz. Belediye
Başkanımız Kemal Deniz
Bozkurt’a, bize bu hizmetleri sunduğu için teşekkür
ederiz.”

ÇATALCA’DA KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Çatalca, İstanbul’da her yıl olduğu gibi
bu yılda kurban satış ve kesim merkezi
düşünüldüğünde akla gelen ilk adres oldu.
İlçede bu yıl kurban satış ve kesim
merkezi sayısı 182’ye yükseldi. Çatalca
halkıyla birlikte İstanbul halkının da İslami koşullarda hijyen ve sağlık kuralları
çerçevesinde kurban kesimlerini tamamlamaları için Belediye Başkanı Mesut
Üner’in talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erçin, Belediye Sağlık İşleri
Müdürü Yunus Çalışkan ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner
hekimlerimiz yerinde denetimlerini ta-

Kurban Bayramınız
Mübarek Olsun
Kurban Bayramımızın
başta milletimiz
olmak üzere tüm
İslam Coğrafyasına
barış ve huzur
getirmesini
temenni ederim

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği,
belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu,
yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice
bayramlara…
Kurban Bayramınız mübarek olsun

mamladırlar.
Çatalca’da kurban satış ve kesim merkezlerinde denetimler, Kurban Bayramı
boyunca Belediye yetkilileri tarafından
gerçekleştirilmeye aralıksız devam edecek.
Çatalca, gerek İstanbul şehir merkezine en yakın ilçe olmasıyla gerekse tecrübeli ve tiziz Çatalca Belediyesi ekipleri
kontrolü altındaki İslami şartlara uygun,
hijyen ve sağlıklı kurban satış ve kesim
alanlarıyla bu Kurban Bayramı da sadece
Çatalca halkının değil tüm İstanbul halkının en önemli tercihi olacak.

MOBİL SAĞLIK ARACI HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTI
Beylikdüzü Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden
birini daha ilçeye kazandırdı. 7’den 70’e
tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen Gezici
Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin
hayata geçmesine katkıda bulunan Muya Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Başkanı Özkan Acar, siyasi parti
temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Tören kapsamında, Florya Medikal Park Hastanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası İbrahim Demir
için özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki özel gereksinimli

Emirhan Akıncı’ya sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti.
Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu planlarken çok değerli sanayici
dostlarımız da bizleri destekliyor.
Bu noktada Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok teşekkür
ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı ile
birlikte Beylikdüzü’nün daha dezavantajlı mahalle ve sokaklarında
hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu proje inşallah erken tanı ve
teşhiste vatandaşlarımızın işine yarayacak.
Yaptığımız her iş bugüne nefes yarınlara umut olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık,
açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından otobüsü detaylıca
gezdi.

Bu bayramda
yüzünüz de hep
gülümseme,
kalbinizde huzur
olsun. Kurban
Bayramınız
kutlu olsun.
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Dünya’nın en iyi festivali
22’inci kez kapılarını açıyor
EDİRNE’DE ÇATALCA
SESLERİ YANKILANDI
Yaptığı yatırımların merkezine yarınların teminatı
çocukları ve gençleri konumlandıran, projelerini her
geçen gün gerçekleştiren ve tesisleşme hamlelerinin
sonucu ilçeye durmaksızın sportif başarıların
gelmesinin büyük bir sevincini yaşayan Başkan Mesut
Üner, Edirne’de ki tarihi organizasyonda alınan
sonuçlarla daha da büyük bir sevinç yaşadı.
Başkan Mesut Üner’in yakın dönemde göreve gelir
gelmez ilçe ve ülke sporuna kazandırdığı güreş salonunda yetişen sporcular ilçenin gurur kaynağı oluyor.
Bu kıymetli tesise, bölgemizde Güreş Sporunun efsane
ismi rahmetli İlyas Demiroğlu’nun adı verilerek, Başkan
Mesut Üner’in vefasının en güzel örneklerinden biri olmuştu. Bu salondan yetişen gençler Antalya’daki
seçmelerde Güreş Milli Takımına seçilmişti. Yetmedi
U15 Güreş Milli Takım Kampı, Türkiye Güreş Federasyonu kararıyla Çatalca’da gerçekleşmişti. Aynı
sporcular Tarihi Edirne Kırkpınar Güreşleri öncesi son
önemli organizasyon olan Bursa Nilüfer ilçesi Çalı
Güreşlerinde başarıdan başarıya koşmuştu.
Çatalca Belediyespor’lu güreşçiler hafta sonu 660.
Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerindeki başarıyla
Çatalca halkına büyük bir sevinç ve gurur yaşattı. Tarihi
organizasyondan gelen başarı haberlerinden sonra
açıklamalarda buluna Başkan Mesut Üner;
‘’TEŞEKKÜRLER GENÇLER. SİZLERLE GURUR
DUYUYORUZ. BU GURUR ÇATALCA'MIZIN.
HAYIRLI OLSUN. 660. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı
Güreşlerine katılan Çatalca Belediyespor'lu sporcularımız Çatalca'mıza yine büyük gurur yaşattılar. 40
Güreşçimizle katıldığımız Kırkpınar'da ilk gün sonunda
10 Güreşçimiz son 16'ya, 3 Güreşçimiz ise son 8'e kaldı.
İkinci gün ise, Yıldıray Pala küçük orta büyük boyda 3.
olarak 18 yaşında büyük Orta boyuna çıkan tek sporcu
olmuştur. Ayrıca Özgür Aslan Teşvik 2 boyunda 3. ,
Serkan Tarım Tozkoparan boyunda 3. ve Emirhan Taş
Deste boyunda 2. olarak ilçemize büyük gurur yaşattılar. Başta Çatalca Belediyespor Güreş Takımımız Hocamız Milli Güreşçimiz Gökhan Akçen ve tüm sporcu
kardeşlerimize yürekten gönülden teşekkür ederiz. Bu
kıymetli organizasyonda sporcularımızı yalnız bırakmayan Çatalca Belediyespor Başkan Vekilimiz ve
Meclis Üyemiz Lokman Naroğlu, İBB ve Çatalca
Belediyesi Meclis Üyemiz Ahmet Rasim Yücel,
Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz Uçar, Çatalca
Güreş Ağamız Şeref Tatlı, Muhtarlar Derneği
Başkanımız ve Muratbey Mahallesi Muhtarımız Ceyhun Koç, Çakıl Mahalle Muhtarımız Saffet Esen,
Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz
Selçuk Babaoğlu, İşadamı ve Güreş Sporu severimiz
Sezgin Gidiş katılım sağlayarak sporcularımıza
Edirne'de destek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle bu kıymetli tarihi organizasyonda 4.
Başpehlivanlık ünvanını kazanan Ali Gürbüz
kardeşimizide yürekten tebrik ediyoruz. Sizlerle gurur
duyuyoruz. Başarıya giden yolda asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz gençler.’’ dedi.

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Covid -19 salgınının devam
etmesi nedeniyle yabancı ülkelerden kısıtlı sayıda kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecek

NESCO’ya bağlı CIOFF’un (Uluslararası
Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar
Organizasyon Konseyi) A Kategorisi’nde
yer alan Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası festivali
olma özelliğini elinde bulunduran Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali 24 –
31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

U

65 ülkeden 367 sanatçı katılacak
Uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan
ve 7 kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali”
seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali bu yıl da Covid-19 salgının gölgesinde gerçekleşecek. Festivalin omurgasını oluşturan “Uluslararası Altınköprü Halk Dansları
Yarışması” gibi önemli organizasyonlar bu yıl dijital
ortamda online olarak gerçekleşecek. 65 ülkeden
367 sanatçının katılımı ile gerçekleşecek festivalde 5
sergi ve 2 konser programının yanı sıra Uluslararası
Heykel Sempozyumu, uluslararası El Sanatları Çalıştayı – Atölye Bayramı, Uluslararası Altınköprü
Çağdaş Dans Yarışması, Uluslararası Altınköprü
Halk Dansları Yarışması ve Uluslararası Kukla
Gösterileri yer alacak.
Deniz üzerindeki gösterilere nefesleri kesecek
Festival kapsamında bu yıl gerçekleşecek konserlerde ise Fatih Erkoç ve İskender Paydaş ve Senfoni Orkestrası sahne alacak. Uluslararası pek çok
önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali görsel etkinlikleriyle de fark yaratacak. 28

Temmuz Çarşamba günü Sinanoba sahilinde gerçekleştirilecek olan denizde kortej, su ve dans gösterisinin festivale damgasını vurması bekleniyor.
Ayrıca Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi, Kasmeh Art Group Sergisi İran Tahran Üniversitesi Saman Rashidi Sergisi, Mehmet
Tarakçı ve Mehmet Çetinkaya “Velvet Art” sergisi,
Muhsin Divan “Zaman Zaman” saat kolleksiyonu
sergisi gibi önemli sergiler festival boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

dan gelen sanatçılarla ülkemizin yetiştirdiği sanatçıları
bir araya getiren, şehrimizin her bölgesini kültür ve sanatla dolduran bu büyük festival, hem Büyükçekmecelilere hem de ilçemize gelen misafirlerimize resimle,
müzikle, dansla ve onlarca sanat dalıyla dolu dolu günler sunuyor” dedi.
Başkan Akgün, festivale katkılarından ötürü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

Kültür ve sanatla dolu dolu bir festival
Festivalin bu yılda Coronavirüs salgını nedeniyle
salgın kuralları dikkate alınarak açık hava etkinlikleriyle yapılacağını açıklayan Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Dünyanın dört bir yanın-

ÇOCUKLARIN ERKEN BAYRAM SEVİNCİ SÜLEYMANİYE MAHALLESİ
Beylikdüzü Belediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü, yaklaşan Kurban
Bayramı öncesi ilçede yaşayan 2 bine yakın çocuğun yüzünü güldürdü. Müdürlük,
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet dağıtımı yaparak bayram sevinçlerine ortak
oldu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi
vatandaşların yanında olmaya

devam ediyor. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli sosyal incelemeler sonucu tespit edilen
ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, erken bayram sevinci yaşadı. Yardımlaşma ve
dayanışma ruhunun perçinlendiği Kurban Bayramı’na
sayılı günler kala 2 bine yakın
çocuk, yeni bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

Bu bayramda
yüzünüz de hep
gülümseme,
kalbinizde
huzur olsun.
Kurban
Bayramınız
kutlu olsun.
İBB Genel Koordinatörü, CHP İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi

Bu bayramda
yüzünüz de hep
gülümseme,
kalbinizde huzur
olsun. Kurban
Bayramınız
kutlu olsun.

YENİ CAMİSİNE KAVUŞTU
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un, 2019
yılında Süleymaniye Mahallesi’nde
temelini attığı Bulut Cami tamamlanarak ibadete açıldı.
Tasarımında klasik ve modern mimariye ait motiflerin kullanıldığı
cami, 580 kişilik namaz kılma
alanı, taziye evi, dernek,
kütüphane gibi alanlardan
oluşuyor.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un, 2019
yılında Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde temelini attığı Bulut Cami’nin yapımı
tamamlandı. Bin 456 metrekare
alan üzerine inşa edilen camide;
580 kişilik namaz kılma alanı,
taziye evi, çay ocağı ve kütüphane
bulunuyor. 2018 yılında kullanılma
elverişli olmadığı için yıkılan Bulut

Camii’nin alanına inşa edilen yeni
cami, klasik ve modern mimarinin
izlerini bir arada barındırıyor. İç ve
dış cephesi doğal taşlarla kaplanan
Bulut Camii’nde kullanılan mermer işleri ise özel mermer ustaları
tarafından makine değmeden el
oyması şeklinde yapıldı.
Bulut camisinin iç ve dış cephesinin tamamen doğal taşlarla kaplandığını söyleyen Fen İşleri
Müdürlüğü Üst yapı Şefliği Mimar
Şeyma Çelik, “580 kişilik namaz
kılma alanına sahip olan
camimizde taziye evi, dernek çay
ocağı ve kütüphane gibi alanlarımız mevcut. Klasik ve modern
mimariyi bir arada kullanarak
tasarladığımız camimizin tüm detayları bu cami için özel olarak
çalışıldı. Giriş kapıları geleneksel
Türk sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan kündekari kapı
yöntemiyle yapılarak, içeride ve
dışarıda kullanılan anıtsal aydınlatmalarla camiye tarihi bir hava
katıldı” dedi.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin
birleştiği, belki durgun, belki yorgun,
yinede mutlu, yine de
umutlu, yine de sevgi dolu nice
bayramlara…
Kurban Bayramınız
mübarek olsun
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Başkan Dr. Hasan Akgün: ESENYURT’TA
Vatandaşımızın elde ettiği DÖNÜŞÜM
haklar aynen korunacak DEVAM EDİYOR

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı
Meclisi’nin ikinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında
gerçekleşti.
Meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen imar komisyonu raporuna göre;
Celaliye Mahallesi, Kamiloba Mahallesi ve Kumburgaz Mahallesi’nde imar durumuna
bakılmaksızın mevcut ruhsat metrajı kadar inşaat
yapma hakkına sahip
olunacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, alınan kararın Büyükçekmece için çok önemli
olduğunun altını çizerek; “Vatandaşımızın
mağduriyetinin giderilmesi adına çok önemli
meclis kararı alınmıştır”
dedi.

Celaliye mahallesine
modern pazar yeri
Mecliste ayrıca Celaliye Mahallesi 581 ada 7
parsel üzerinde bulunan kentsel altyapı alanına
“Çok Amaçlı Fuar ve Sergi Alanı Projesinin
Yapılması” önerisi ise Hukuk, İmar ve Temel
Haklar Komisyonu raporu doğrultusunda yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. CHP
ve İYİ Parti meclis üyelerinin oylarıyla kabul
edilen madde, Celaliye’de adı geçen parsel ve
ada üzerine modern bir semt pazarı yapılmasını
öngörüyor.
İmarda mevcut ruhsat kadar hak sahibi olunacak
Meclis Toplantısında kabul edilen imar komisyonu maddelerine göre mevcut ruhsat kadar
hak alınacak parseller şöyle:
16.07.1997 onay tarihli Celaliye Mahallesi
1.-3. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon
imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilat
10.11.2000 onay tarihli Celaliye Mahallesi
2.-4. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon
imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı

08.081995 onay tarihli Celaliye Mahallesi 5.6. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon
imar planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı
29.08.1995 onay tarihli Kamiloba Mahallesi
1.-2.-3.-4. Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan
notları paftasına ilişkin plan
tadilatı
22.12.1999 onay tarihli
Kamiloba Mahallesi 5.
Bölge 1\1000 ölçekli uygulama ve revizyon
imar planı plan notları
paftasına ilişkin plan
tadilatı
07.06.2001 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 6. Bölge 1\1000
ölçekli uygulama ve revizyon imar planı plan
notları paftasına ilişkin
plan tadilatı
08.08.2001 onay tarihli Kamiloba Mahallesi 7. Bölge 1\1000
ölçekli uygulama ve revizyon imar
planı plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı
17.05.2000 onay tarihli 1\1000 ölçekli Kumburgaz Merkez Mahallesi ilave alanının uygulama imar planı plan notları paftasına ilişkin
plan tadilatı
16.10.1991 onay tarihli 1\1000 ölçekli Kumburgaz E-5 Kuzey alanı uygulama imar planı
plan notları paftasına ilişkin plan tadilatı
19.07.2004 onay tarihli 1\1000 ölçekli Tepecik revizyon uygulama imar planı plan notları
paftasına ilişkin plan tadilatı.

“Vatandaşımızın elde ettiği haklar korunacak”
İlgili mahallelere yönelik plan tadilatları oybirliği ile kabul edilirken konuya ilişkin bir açıklama
yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, alınan kararın Büyükçekmece halkı için
çok önemli olduğunun altını çizerek; “Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çok önemli
meclis kararı alınmıştır. Özellikle kentsel dönüşümde vatandaşımızın elde ettiği hakların aynen
korunması sağlayan bir komisyon kararı alınmış ve
oylamıştır. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımıza
ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

İlçe genelinde yol yenilemeye çalışmalarına devam
eden Esenyurt Belediyesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi
1618. Sokak’ta yıllardır yapılmayan yolun yapımına
başladı.
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt’taki bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1618. Sokak’ta yeni yol yapım
çalışmaları başladı. Ekipler, 2016 yılında kaldırım yapılıp
kullanılamaz durumda bırakılan sokakta, alt yapı çalışmalarına başladı.
1618. Sokak’ta, vatandaşların yıllardır yolu kullanamadığını aktaran Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir, çalışmaları başlattığı için Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Aydemir, “Yıllardır
yapılamayan bu yolda çalışmaların başlaması bizim için
avantajdır. Buradaki vatandaşlarımız mağdur idi; tozdan
dolayı evlerinin camlarını açamıyorlardı. Nitekim çalışmalar başladı. Bu yolun yapılması mahallelimiz için
sevindirici bir durum. Beklentimiz, yolun kısa bir sürede
bitmesidir” dedi.

TOPLU SÜNNET
KAYITLARI BAŞLADI
Esenyurt Belediyesi'nin, her yıl
düzenlediği toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar alınmaya başladı.
Vatandaşlar, 6 Ağustos tarihine kadar
kendilerine en yakın merkeze gelerek
başvurularını yapabilecek.
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğünün, her yıl ilçedeki ihtiyaç
sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonunun
kayıtları başladı. 4-15 yaş aralığındaki
çocukların kabul edileceği toplu sünnetin başvuruları 6 ağustos tarihine
kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları fakirlik belgesi, veli ve
çocuğun kimlik fotokopisi ile başvuru
yapabilecek. Kayıtlar, Bağlarçeşme Mahallesi Hasta Nakil Şefliği, Esenyurt
Kültür Merkezi içerisindeki Engelliler
Koordinasyon Şefliği, Kıraç Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü ve Esenyurt
Belediyesi yeni hizmet binasının -2.
katında alınacak.

BAŞKAN YILMAZ: “İBB SİNEKLE MÜCADELE
GÖREVİNİ İLÇE BELEDİYELERİNE DEVRETSİN”
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı
Temmuz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz
alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte
artan sivrisinek ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivrisinek ve uçkunla mücadelede
İBB’nin yetersiz kaldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz,
“Geçtiğimiz Mart ayında Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yaptınız, önümüzdeki
yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda temizlik noktasında
bayram hazırlıklarının yapılamamasına ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda larva ve uç-

Güzellik, birlik, beraberlik
olu, her zaman bir öncekinden
daha güzel ve mutlu bir bayram
diliyorum. Kurban Bayramımız
Mübarek olsun

kunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta kaldıkları
ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik. Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp
davetiye usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin
bütçesine İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana
girerek harcama yapmıştık.” dedi.
Konuşmasında sorunun çözümü için öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da
vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde bana en çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne olacak?’ Sorusu oluyor.
CHP komisyon üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler. Çağrı mer-

kezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uçkunlarla
alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken rakamlar
üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi, göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten
sivrisinekten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyorum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu bu görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39 ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü
ilçe belediyelerinin bu mücadeleyi yapmak için araç,
gereç, teçhizat ve personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu
bütçeyi bizlere devreder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha sineksiz daha güzel günler bekler
diye düşünüyorum.”

Kurban Bayramının
güzelliğini ve bereketini
yaşadığınız, sevdiklerinizle
birlikte nice bayramlar dilerim.
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Gerek mesaisinin nerdeyse tamamını saha çalışmalarında halkın arasında tamamlamasıyla, gerekse projelerinin merkezine yarınların teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi konumlandırmasıyla sadece Çatalca’nın değil bölgemiz halkının takdirini ve alkışını alan Başkan Mesut Üner, bir açılış daha gerçekleştirdi. Dağyenicesor Kulübünün halı sahası açılışı yapıldı.
alı Sahanın açılışına, Başkan
Mesut Üner’le birlikte, İlçe Protokolü, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar,
Spor Kulüp Başkanları ve Mahalle Halkı
yoğun katılım sağladı.
Açılış Programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın Okunmasıyla Başladı
Açılış programında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasın ardından
Başkan Mesut Üner’in ‘’İki Yıllık Spor İcraatları’’ videolarının izlenmesiyle devam
etti. Başkan Mesut Üner’in ‘’İki Yıllık
Spor İcraatları’’ videosu katılımcıların
yoğun alkışını aldı.
Açılış programında ilk konuşmayı Dağyenicespor Başkanı Şaban Beykoz yaptı.
Şaban Beykoz yaptığı konuşmasında; ‘’Kö-

H
SİLİVRİ ANADOLU
MASAL EVİ’Nİ
BAKAN SELÇUK AÇTI
Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından hayata
geçirilen “Anadolu Masalları Projesi” kapsamında; İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki
ilk masal evi olan Silivri Anadolu Masal
Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Yolçatı Mahallesi’nde bulunan ve öğrenci
yetersizliği nedeniyle atıl durumda olan
ilkokul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
değerlendirilerek masal evine dönüştürüldü. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin tamamlanmasını büyük bir
heyecanla beklediği Silivri Anadolu Masal
Evi’nde; 3 büyük sınıf ve 2 küçük oda
olmak üzere 200 metrekare bir okul binası, bununla birlikte 2000 metrelik bir
de bahçe alanı bulunuyor. Silivri Anadolu
Masal Evi, İlçe Milli Eğitim Özel Büro koordinasyonuyla; ilçe, il ve Türkiye genelinden öğrencilere okul öncesi, anaokulu,
ilkokul ve ortaokul düzeyinde hizmet verebilecek. Masal evinde; toprakla iç içe
olamayan ve doğa yaşamını tecrübe edemeyen öğrenciler, öğretmenlerin gözetimi
altında doğada vakit geçirebilecek, masal
dinleyebilecek, drama etkinliği gerçekleştirebilecek ve tasarım beceri atölyesinde
birçok aktivite yapabilecek. Ayrıca öğrenciler; bahçe kısmında bulunan masal ağacının altında masal, ok atma ve yerel
oyunlar gibi çeşitli etkinliklere katılabilecek.
Açılış törenine; Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent
Yazıcı, Silivri Kaymakamlığına vekâleten
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı
Albay Mustafa Yaşar Yıldırım, Silivri İlçe
Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanlığına vekâleten Jandarma Üsteğmen Özgür Ayhan, Silivri İlçe
Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi
parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri,
STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Tören, çocuklar tarafından
gerçekleştirilen kurdele kesimi ve yapılan
toplu fotoğraf çekiminin ardından sona
erdi.

yümüzdeki bulunan Dağyenicespor’un Kapalı Halı Sahasının tamiratına ve brandasının yenileme çalışmasına talebimiz
doğrultusunda Çatalca Belediyesi nezdinde
başlanıp, tamamlanmıştır. Başta Çatalca
Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner’e
ve emeği geçen herkese Dağyenicespor
Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi
sunarız. Her zaman sporun ve sporcunun
yanında olan Başkanımız Mesut Üner’e
çok teşekkür ederiz.” dedi.
Açılış programında ikinci konuşmayı
Dağyenice Muhtarı Ercan Gül yaptı. Ercan
Gül yaptığı konuşmasında; ‘’Gençlerimizin
kötü alışkanlıklardan uzak durması için
spor faaliyetleri çok önemlidir. Bu anlamda
atıl ve kullanılmaz haldeki sahamıza hayat
verip, gençlerimize kazandırmamız gereki-

yordu. Konunun çözümü için, başta İBB
olmak üzere birçok kapıyı çaldık. Ama
çözüm Başkanımız Mesut Üner’den geldi.
Şahsım ve Mahalle halkım adına Başkanımız Mesut Üner’e çok teşekkür ederim.’’
dedi.
Dağyenice Muhtarı Ercan Gül ardından, Başkan Mesut Üner yaptığı konuşmada; ‘’Çatalca’mızın neresinde ne sorun
varsa, ilçemizin İstanbul’un en büyük yüz
ölçümlü ilçesi olmasını bir bahane veya
engel olarak kabul etmeyerek çözmeye var
gücümüzle gayret ediyoruz. Dağyenicespor
Kulüp Başkanımız Şaban Beykoz’dan
gelen talep üzerine mahallemizdeki halı sahanının bakımsız kullanılmaz hale geldiğini
yerinde tespit ettik ve hemen harekete geçtik. 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 yaşamasına olanak sunduk. Tüm mahalle
halkımıza ve ilçe sporumuza hayırlı olsun.’’
dedi.
Yapılan açılış konuşmalarının ve açılış
kurdelesinin kesilmesinin ardından gerçekleşen gösteri maçının başlama vuruşu Başkan Mesut Üner tarafından yapıldı. Uzun
yıllar futbol oynayan Başkan Mesut Üner
gösteri maçında az bir süre futbol oynarken, şık bir golle maçın ilk golünü attı ve katılımcıların alkışını aldı. Yapılan gösteri
maçıyla gerçekleşen görkemli açılış sona
erdi. Bu aralar projelerini hayata geçirmesinin sevincini yoğun olarak yaşayan Başkan
Mesut Üner, Dağyenice Spor Kulübünün
halı sahasının açılışındaki sevinci ve halkın
kendisine gösterdiği yoğun ve samimi ilgisi
dikkat çekti.

Esenyurtlu çocuklar hem spor
yapıyor hem de sosyalleşiyor
BİNLERCE vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren Esenyurt Belediyesi’nin, açtığı Voleybol
kursunda, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.
Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğünün ‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında açtığı
Voleybol kursuna katılan çocuklar, fiziksel ve zihinsel

gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra hem sosyalleşiyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Normalleşme süreciyle birlikte eğitimlerine
başlayan Voleybol kursunda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara haftanın iki günü uzman antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Eğitim sonunda velilere,
çocukların beslenmeleriyle ilgili bilgilendirmeler de

yapılıyor.
Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine
katkı sağladığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Salon
Sporları Antrenörü Özgür Akıncı, “Haftanın iki günü,
7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızla voleybol eğitimlerimiz devam ediyor. Pandemi nasıl büyük bir riskse
hareketsizlik de bir risk. Biz şu anda çocuklarımızın
kas gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz.
İçlerinde fiziksel olarak daha üstün olanları üst kademelere taşımaya çalışıyoruz. Voleybolun gerektirdiği
bütün detayları bir oyun içerisinde onlara aktarıyoruz.
Derslerimiz maksimum 14 ya da 15 kişilik. İdman sonunda velilerle görüşerek çocukların nasıl beslenmesi
gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.

SOKAK BASKETBOLU TURNUVASINDA BÜYÜK HEYECAN
Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3*3 Sokak Basketbolu Belediye Başkanlığı
Kupası’nın finali, takımların kıyasıya rekabet ve heyecanına sahne
oldu.
16-18 yaş ve 18 yaş üstü olarak
iki kategoride gerçekleştirilen turnuva basketbol severleri aynı sahada buluşturdu. 16-18 yaş
kategorisinde toplam 64 kişi 16

takım olarak turnuvaya katılım sağladı. Müsabakaları Taştepe Parkı’nda yapılan 16-18 yaş
kategorisinde Sazcılar takımı birinci, Mambacita takımı ikinci, For
Mamba takımı üçüncü, Pompa Ke
takımı ise dördüncü oldu.
3*3 Sokak Basketbolu Belediye
Başkanlığı Kupası turnuvalarına 18
+ yaş kategorisinde ise toplamda
148 kişi, 37 takım olarak katılım

Kurban Bayramınız
Mübarek Olsun
Kurban Bayramımızın
başta milletimiz
olmak üzere tüm
İslam Coğrafyasına
barış ve huzur
getirmesini
temenni ederim

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği,
belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu,
yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice
bayramlara…
Kurban Bayramınız mübarek olsun

sağladı. Şair Nedim Parkı, Kuşlar Tepesi Parkı ve Taştepe Parkı’nda gerçekleştirilen müsabakalar ve final
maçı sonrası Ham Boya takımı birinciliğe adını yazdırırken, Atakings
ikinci, Kaya Gibi üçüncü, Easy Basket ise dördüncü oldu.
Toplam 212 kişi ve 53 takımın
katıldığı, turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya, hediye çeki ve
çeşitli ödüller takdim edildi.
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Küslerin barıştığı, sevenlerin
bir araya geldiği, rahmet ve
şefkat dolu günlerin en
değerlilerinden olan Kurban
Bayramınız kutlu olsun.

Sağlıklı ve Huzurlu nice
bayramlar geçirmeniz
temennisi ile Kurban
Bayramınız kutlu olsun

Küslerin barıştığı, sevenlerin
bir araya geldiği, rahmet ve
şefkat dolu günlerin en
değerlilerinden olan Kurban
Bayramınız kutlu olsun.

Ahmet Küçük

Hakan Çebi

AK Parti Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi

CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi

Bu
Bu bayramda
bayramda
yüzünüz
yüzünüz de
de hep
hep
gülümseme,
gülümseme,
kalbinizde
kalbinizde huzur
huzur
olsun.
olsun. Kurban
Kurban
Bayramınız
Bayramınız
kutlu
kutlu olsun.
olsun.

Ahmet Küçük
A-T. İnşat

Kurban Bayramının size
ve sevdiklerinize mutluluk, huzur ve
refah getirmesi dileğiyle. Kurban
bayramınız kutlu olsun...

Mübarek
KAHRAMAN
İş Adamı

Seçkin
Seçkin SARI
SARI
Büyükçekmece
CHP
CHP
Büyükçekmece
CHP
Büyükçekmece
Büyükçekmece
CHP
CHPBüyükçekmece
Belediye
Belediye
MeclisÜyesi
Üyesi
Meclis
Meclis
Üyesi
Üyesi
Belediye
Belediye
Meclis
Üyesi
Belediye Meclis

Güzellik, birlik,
beraberlik
dolu, her zaman
bir öncekinden daha
güzel ve mutlu bir
bayram diliyorum.
Kurban Bayramımız
Mübarek olsun

Ahmet Ersin GÜLAL
Modern Eğitim
Koleji Kurucusu

