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Büyükçekmece’nin şehidi
son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece’nin Muratçeşme Mahallesi’nde ikamet eden ve Şırnak'ta askeri aracın kaza
yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubayın cenazesine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de katıldı.
Şırnak’ta askeri aracın kaza yapması
sonucunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit için ilk tören Ataköy 5.
Kısım Ömer Duruk Camii'nde düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan
cenaze namazı sonrasında
helallik için Büyükçekmece’deki evine getirilen
Şehit Cihan Geçit’in naaşı
Büyükçekmece Mezarlığı’nda defnedildi.
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’de
cenazeye katılarak şehimizin ailesine taziye verdi.
DEVAMI 3’TE

ESENYURTLU GENÇLER GENÇLİK
KAMPI’NDA DOYASIYA EĞLENDİ

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle Gebze’de Gençlik Kampı’nda buluştu. Gençlerle
birlikte çeşitli aktivitelere katılan
Başkan Kemal Deniz Bozkurt,
“Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel anlar
paylaşmak çok güzeldi” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle, Gebze Troltunga Camping’de yapılan
Gençlik Kampı’nda bir araya
geldi. Esenyurtlu gençler kampta
at binme, ziplayn, voleybol ve parakort gibi aktivitelerle doyasıya
eğlendi. Devamı 3’te

Akçansa, Büyükçekmece’de
‘Komşu Konseyi’ Toplantısı düzenledi
Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, gelenekselleşen
‘Komşu Konseyi’ etkinliğini Büyükçekmece’de düzenledi. Şirket, halihazırda devam eden ve planladığı çalışmaları hakkında paydaşlarına
bilgi verirken, karşılıklı görüş ve öneriler masaya yatırıldı. 2’de

BAŞKAN
BAŞKAN ÜNER:
ÜNER: KENTSEL
KENTSEL
DÖNÜŞÜM
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZ
ÇALIŞMALARIMIZ
HALKIMIZA HAYIRLI
HAYIRLI OLSUN
OLSUN
HALKIMIZA

“Atatürk’e bakarken
güneşe bakar gibi
gözümüz kamaşırdı”

 Büyükçemmece
Kültürpark Kurşunluhan’da Hanri Benazus arşivinden
“Gülen ve Ağlayan
Atatürk Fotoğraf-

ları” sergisi ile başlayan anma etkinliklerine Atatürk’ü gören
96 yaşındaki Alp
Özbay da katıldı.
Devamı 6’da

BAŞKAN MESUT ÜNER: NE SENDEN
GEÇERİZ ATAM, NE ESERİNDEN

 Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK,
vefatının 83. yıl dönümünde Çatalca’da önemli
etkinliklerle anıldı.
Özel gün ve haftalara aynı zamanda

Atamıza olan sevgisi ve saygısı tüm
Çatalca halkı tarafından bilinen Başkan Mesut ÜNER,
ilçe halkıyla birlikte
yoğun Atamızı
anma programlarına katılım sağladı.
Devamı 6’da

ESENYURT’TA 10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMA VE
ÇELENK KOYMA TÖRENİ

Çatalca’da göreve geldiği
günden bugüne ilçeye tarihi
projeler kazandıran Başkan
Mesut ÜNER, aynı zamanda
ilçenin kronik sorunlarının
üstüne kararlılıkla gitmeye
devam ediyor. Bu anlamda
Başkan Mesut ÜNER’in bu
seferki çalışma gündemi ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu. Devamı 7’de

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yılı anma

Büyükçekmece
Koyu İstanbul’un
gözbebeği olacak!
İstanbul’un en ayrıcalıklı sahillerine sahip Büyükçekmece Koyu, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor. 7’de

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk edebiyete intikal edişinin
83. yılında etkinliklerle anıldı

programı kapsamında
Esenyurt’ta Atatürk
Anıtı’na çelenk sunuldu.
Devamı 6’da

Küçükçekmece’de Atatürk’ü
anma törenleri düzenlendi

BAŞKAN BOZKURT,
PARATRİATHLON’DA
TARİHÎ BAŞARI ELDE EDEN
ÖZER’İ TEBRİK ETTİ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Dünya Paratriahtlon Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayarak tarihî bir
başarıya imza atan Esenyurtlu Milli Paratriatlet Uğurcan Özer’i tebrik etti. Başkan Bozkurt, “Esenyurtlular adına tebrik
ediyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi. Devamı 5’te

 Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde, Küçükçekmece
Belediyesi Cennet Kültür
ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde anma töreni düzenlendi. Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal
Çebi 10 Kasım mesajında,
“ 57 yıllık yaşamına nice

zaferler, başarılar ve özgürlüğümüzün nişanesi Cumhuriyet’i sığdıran Ulu
Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, ebediyete yolculuğunun 83. yıl
dönümünde saygı, minnet
ve özlemle anıyorum. Yolundan hiç ayrılmayacağız”
ifadelerine yer verdi.
Devamı 6’da
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Akçansa, Büyükçekmece’de‘Komşu Konseyi’ Toplantısı düzenledi

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, gelenekselleşen ‘Komşu Konseyi’ etkinliğini Büyükçekmece’de düzenledi. Şirket,
halihazırda devam eden ve planladığı çalışmaları hakkında paydaşlarına bilgi verirken, karşılıklı görüş ve öneriler masaya yatırıldı.
Sürdürülebilir kalkınmanın
paydaşlarla bir arada uyum
içinde çalışmaktan geçtiği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Akçansa, Komşu Konseyi
toplantısını 17 Kasım tarihinde
Büyükçekmece Fabrikası’nda düzenledi.

Şirket, bölgesi için değer yaratan, sürdürülebilirlik odağında
yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra
planladığı sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da paydaşlarına bilgi aktardı, onların
görüşlerini aldı.
Akçansa’nın komşuları ile

bilgi ve deneyim paylaşımı sayesinde Büyükçekmece bölge halkına fayda sağlayan proje ve
faaliyetlere öncelik verdiğini belirten Akçansa Genel Müdürü
M. Zeki Kanadıkırık şöyle devam
etti; “Faaliyet gösterdiğimiz tüm
bölgelerde paydaşlarımızla yakın

ilişki kurmaya, onları dinlemeye,
fikir alışverişinde bulmaya büyük
özen gösteriyoruz. Bu amaçla
gerçekleştirdiğimiz Komşu Konseyi Toplantısı ile paydaşlarımızla çözümler üretmeyi,
geleceğe birlikte güçlü şekilde
ilerlemeyi amaçlıyoruz”.

ÇATALCA’DA ÖĞRENCİLER
MUTLU VE MESUT

GÜLSÜM CENGİZ’İN KALEMİNDEN “BİR EDEBİYAT DURAĞI –KÜÇÜKÇEKMECE”
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ve çevresinde yaşamış ve Küçükçekmece’yi yazmış usta kalemleri topluca değerlendiren ilk çalışma özelliğine
sahip, önemli bir kaynağı okurlarla buluşturdu.
Edebiyatçı Yazar Gülsüm Cengiz’in kaleminden
‘Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece’ isimli kitap, Küçükçekmece’ye bir şekilde iz bırakmış Türk edebiyatının kıymetli şahsiyetlerinin, buradaki yaşanmışlıklarına
ışık tutarken, onların yazınsal ve yaşamsal serüvenlerine
de değiniyor.
Edebiyat dünyası için başvuru kaynağı olabilecek
önemli bir kitabı okurlarla buluşturduklarını ifade eden
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece; Anadolu’nun çok kültürlü, çok renkli yapısına cömertçe ev sahipliği yapan, tüm
yaşanmışlıklarıyla İstanbul’un özgün ilçelerinden biridir.

Özellikle Menekşe ve Basınköy edebiyatımızın önemli
simalarına ev sahipliği yapmıştır. Bizler, bu kıymetli şahsiyetlerin izlerini bir kitapta toplayarak, ilçemizin bir anlamında edebiyat envanterini bu kitapla okuyucuya
sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Küçükçekmece yıllarıyla başlayan 399 sayfalık kitap, Hasan İzzettin Dinamo’dan Zihni Anadol’a, Dinamo’nun
Menekşe’deki gecekondusuna konuk olan Kemal Tahir’den Tahir Alangu’ya, Yaşar Kemal’den Orhan
Kemal ve Ara Güler’e Küçükçekmece’ye iz bırakmış
pek çok şair ve sanatçının yaşamı, yaşanmışlıkları ve bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Yazarların yaşamına
ilişkin bazı bilgilerin ve fotoğrafların ilk kez bu kitapta
yer alması ise kitaba özgünlük katıyor.

Başkan Mesut ÜNER’in makamdan değil sahadan yönetim
anlayışı aralıksız devam ediyor.
Bu anlamda geçtiğimiz günlerde
Başkan Mesut ÜNER ve ekip
arkadaşlarının bu seferki ziyaret
durağı Oklalı mahallesindeki
okul olmuştu. Ziyaret edilen
okulun dış cephesindeki bakım ihtiyacı olan
görünüşe
şahit olan
Başkan
Mesut
ÜNER,
hemen
kollarını
sıvadı ve
yanındaki
ekip arkadaşlarına talimat vererek çalışmaları
başlattı.
Gerçekleşen çalışmalar kapsamında Oklalı okulunun tamamında boya ve badana
çalışmaları gerçekleştirdi. Çatalca Belediyespor takımının
branşlarından biri olan bocce
için sporcular yetişmesi için,
okulun bahçesine bocce sahası
da yapıldı ve öğrencilere teslim
edildi. Gerek okulun boyanması
sonucu rengarenk bir hal alması
gerekse bocce sahasının okul
bahçesine yapılması öğrenciler
kadar öğretmenleri, okul yönetimini ve öğrencilerin ailelerini

KOCAELİ’NİN TARIM PROJE HEYETİ
SİLİVRİ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
Geleceğin Kent Tarımcıları İçin Yenilikçi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Silivri’ye gelen Kocaeli heyeti,
projenin yerel paydaşı olan Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim Araştırma Merkezi ve Özel Silivri TÜRAM Lisesini
ziyaret etti.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonu
kapsamında üretim faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çeken Silivri, Kocae-

li’den tarım temsilcilerini ağırladı. Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından, Avrupa Birliği
Erasmus+ Programı dahilinde yürütülen Geleceğin Kent Tarımcıları İçin Yenilikçi Tarım Uygulamaları Projesi
kapsamında; Kocaeli Valiliği Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Birim Sorumlusu Mustafa Ginesar, Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Mühendisi Ömer Karataş,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu
Proje Asistanı Mine Korkmaz Yılmaz,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Proje
Şefi Ataman Suat Şenol, Kocaeli Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. Halit
Samet, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Görevlisi
Birsen Aztekin ve mühendis Burak
Kara, projenin yerel/bölgesel paydaşı
olan Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim

Araştırma Merkezi ve Özel Silivri
TÜRAM Lisesini ziyaret etti.
TÜRAM’da, Okul Kurucu Temsilcisi Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Koçoğlu, Özel Silivri TÜRAM
Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu ve Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Aslı Uçman
ile toplantı gerçekleştirildi.
Lisede ve merkezde yürütülen faaliyetler Kocaeli heyetine anlatılırken, tarımsal üretim ve eğitim alanlarında
işbirliği, geliştirilebilecek ulusal ve uluslararası projeler hakkında istişarelerde
bulunuldu.

çok mutlu etti. Oklalı halkı yapılan bu değerli çalışmalar için
Başkan Mesut ÜNER’e teşekkür ederek, tüm çalışmalarında
başarılar dilediler.
Oklalı mahallesindeki
okulda gerçekleşen çalışmalar
sonrası açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut ÜNER;
‘’Geçtiğimiz günlerde
ekip arkadaşlarımla
birlikte Oklalı
mahallemizdeki
okulumuzu ziyaret etmiştik.
Okulumuzun
çok ciddi boya
ve badana ihtiyacının olduğuna şahit olduk.
Şahit olmakla da
kalmadık ve hemen harekete geçerek okulumuzda
boya ve badana çalışmaları gerçekleştirdik. Yetmedi okul bahçemize bocce sporu için saha
yapımı gerçekleştirdik. Her
zaman ifade ettim, tekrar hatırlatıyorum. Projelerimizin merkezinde yarınlarımızın teminatı
çocuklarımız ve gençlerimiz olmaya devam edecek. Bu hedefimizi de gerçekleştirirken
makamdan değil sahadan çalışma prensibiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oklalı
mahallemizdeki çalışmalarımız
mahalle halkımıza hayırlı
olsun.’’ dedi.
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Büyükçekmece’nin şehidi
son yolculuğuna uğurlandı
Büyükçekmece’nin Muratçeşme Mahallesi’nde ikamet eden ve Şırnak'ta
askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan
Geçit, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubayın cenazesine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’de katıldı.

Şırnak’ta askeri aracın kaza yapması sonucunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Cihan
Geçit için ilk tören Ataköy 5. Kısım Ömer
Duruk Camii'nde düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında helallik için Büyükçekmece’deki evine
getirilen Şehit Cihan Geçit’in naaşı Büyükçekmece Mezarlığı’nda defnedildi.
Şehidimizin ailesine başsağlığı diledi
Şırnak'ın Uludere bölgesinde dün askeri
aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak
hastaneye kaldırılan Personel Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.
Büyükçekmece’de ikamet eden Şehit Cihan
Geçit’in cenaze törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı

dileklerini iletti. Büyükçekmece ilçesi, Murat
Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine
helallik için getirilen Geçit, Büyükçekmece
Mezarlığı’nda defnedildi.
Şehit Cihan Geçit (32) için cuma namazı
sonrası Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde Cenaze namaza kılındı. Törene, şehidin annesi Handan Geçit, babası Recep
Geçit, eşi Umut Geçit, 5 yaşındaki kızı İrem
Geçit'in yanısıra Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni,
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl
Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf
Kenan Topcu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Bakırköy Belediye
Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu katıldı.

ÖRCÜNLÜ MAHALLESİ
BAŞTAN SONA YENİLENİYOR
Çatalca’da, Başkan Mesut
ÜNER saha çalışmalarına tam gaz
aralıksız devam ediyor. İstanbul’un
en büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca’da, makamdan değil sahadan
çalışma prensibinden asla taviz vermeyen Başkan Mesut ÜNER’in bu
seferki proje şantiye alanı ziyareti,
ilçe merkezinden on altı kilometre
mesafedeki Örcünlü mahallesi
oldu.
Başkan Mesut ÜNER’in Örcünlü mahallesi proje şantiyeleri ziyaretine, muhtar İdris BAŞARAN
ile birlikte Başkan Yardımcısı
Hüseyin AYDIN, Meclis Üyesi
Lokman NAROĞLU ve Park ve
Bahçeler Müdürü Nevin ERDOĞAN katılım sağladı. Şantiye
ziyareti sırasında, aynı zamanda
mesleği mimar olan Başkan Mesut
ÜNER’in şantiye alanının tüm detaylarıyla bizzat ilgilendiği
dikkatlerden kaçmadı.
Örcünlü mahallesinde bulunan
proje şantiyeleri ziyareti sonrası
açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut ÜNER; ‘’Makamdan değil
sahadan yönetim anlayışımızla bu
seferki proje şantiye alanı ziyaretimizin adı Örcünlü mahallemiz
oldu. Örcünlü Mahallemizde; Park

ve meydan çalışmaları yapıyoruz,
meydanda bulunan ATATÜRK
büstü, çeşmeyi ve basketbol sahamızı yeniliyoruz. Tüm çalışmalarımız sonuçlandığında,
çalışmalarımız Örcünlü mahallemize çok yakışacak. İstanbul’un en
büyük yüz ölçümlü ilçesi Çatalca’mızda bütüncül bir anlayışla
çalışmalarımıza aralıksız devam
edeceğiz. İlçemizi ve kıymetli
halkımızı çok seviyoruz. Gücümüzü
bu sevgimizden alıyoruz.’’ dedi.

BAŞKAN MESUT ÜNER:
ESENYURTLU GENÇLER GENÇLİK
BUGÜNLERİMİZİ KAHRAMAN KAMPI’NDA DOYASIYA EĞLENDİ
ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ
Birinci Balkan Savaşı sırasında Çatalca’ya
kadar ulaşan düşman kuvvetlerine karşı kahramanca mücadele edip, vatan ve bayrak uğruna
şehit olan Alaiye Taburunun 657 kahraman
Mehmetçiği, şehadet yıl dönümlerinde
cumhuriyet meydanında başlayan tören programlarıyla anıldı.
ANMA PROGRAMLARININ İLK DURAĞI
CUMHURİYET MEYDANI OLDU
Çatalca Cumhuriyet meydanındaki tören
programı, Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün
manevi huzurunda saygı duruşu ve istiklal
marşının ardından çelenk sunulmasıyla başladı.
Cumhuriyet meydanındaki protokol konuşmalarının ardından, Çatalca’lı bayrak şairi merhum Arif Nihat ASYA’nın ‘’Bayrak’’ şiiri
meydanda anma programına katılan ilçe protokolü ve halkta duygusal anlar yaşattı.
Cumhuriyet meydanındaki anma programlarının son bölümünde Çatalca Müftüsü
Mehmet ÇELEBİ tarafından tüm şehitler için
Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.
KONFERANS ve FOTOĞRAF SERGİSİNE
KATILIM YOĞUNDU
Cumhuriyet meydanında son bulan anma
programlarının ardından, Çatalca Belediyesi
Nazım ÖZBAY Kültür Merkezinde ‘’Balkan
Savaşları, Göçler ve Sonrasında Çatalca’’ adlı

konferans ve fotoğraf sergisi ilçe halkının yoğun
katılımıyla gerçekleşti. Tarihçi yazarlar Kasım
BOLAT ve H. Yıldırım AĞANOĞLU’nun
konuşmacı olarak katılım sağladığı konferans
katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Fuaye alanındaki tarihsel içerikli fotoğraflar, katılımcıları adeta büyüledi.
BAŞKAN MESUT ÜNER: VATAN SİZE
MİNNETTAR
Çatalca’da gün boyunca devam eden Alaiye
şehitleri anma programları sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut ÜNER;
‘’Bugün dünya şehri İstanbul’un Avrupa’ya
açılan kapısı Çatalca’mızda hür ve bağımsız
olarak nefes alıyorsak, bunu kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bugünde,
bugünlerimizi borçlu olduğumuz 657 kahraman Alaiye şehidimizi yoğun bir program
akışıyla andık. Önce cumhuriyet meydanımızda
sonra Nazım ÖZBAY Kültür Merkezimizde
anma programlarımıza halkımızla birlikte
katılım sağladık. Zira vatanımız ve bayrağımız
için canını hiçe sayan tüm kahraman şehidimiz
için ne yapsak azdır ve yetmez. Bu vesileyle
başta Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere
tüm kahraman şehitlerimizi ve edebiyete irtihal
etmiş gazilerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Vatan
size minnettar.’’ dedi

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu gençlerle Gebze’de Gençlik
Kampı’nda buluştu. Gençlerle birlikte çeşitli aktivitelere katılan Başkan Kemal Deniz Bozkurt,
“Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla güzel anlar paylaşmak çok güzeldi” dedi.

senyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Esenyurtlu gençlerle, Gebze Troltunga Camping’de yapılan Gençlik Kampı’nda bir araya
geldi. Esenyurtlu gençler kampta at binme, ziplayn, voleybol ve parakort gibi aktivitelerle doyasıya eğlendi.
Çadırların ortasında kamp ateşi yakan gençler, bilgi yarışmasına katıldı, ardından şarkılar ve türküler söyledi.
İlk defa böyle güzel bir kamp deneyimi yaşadıklarını
söyleyen gençler, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.
Sonbaharda ağaçların renk cümbüşüne çevirdiği
doğal bir ortamda gençlerle çadır kuran ve aktivitelere
katılan Başkan Bozkurt, gençlerle olmaktan keyif aldığını ifade etti. Birçok platformda da gençlere: “Siyasete
girme nedenim sizlersiniz” diyen Başkan Bozkurt,
“Gençlerin enerjisini almak, onları dinlemek, onlarla
güzel anlar paylaşmak çok güzeldi. Gençleri anlamak
için de bir fırsat oldu. Onların isteklerini dinledik. Neler
istiyorlar, biz bu konuda neler yapabiliriz, arkadaşlarımızla konuştuk. Tabi bu bir deneme kampıydı. Bundan
sonra devamı gelecek. Söyleşilerin olduğu, güzel etkinliklerin olduğu başka kamplar da olacak. Ben çok keyif
aldım. Onlar da keyif aldıklarını ifade ediyor. Bu etkinliği biraz daha konforlu hale getireceğiz” diye konuştu.
Daha önce de kamplara katıldığını, fakat böyle keyifli ve verimli bir kamp deneyimini ilk defa yaşadığını
söyleyen Polat Berkay Bozkurt; “Bu kampta ata bindik,
şarkılar söyledik. Hep beraber çekirdek çitledik, ateş başında patates kızarttık, sohbet ettik ve sabah yürüyüşü
yaptık” dedi. Kampa katılan gençlerden Berkan Kılıç ise
“Bizi böyle huzurlu, manzaralı ve keyifli bir ortamda buluşturduğu için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”
şeklinde konuştu.

E
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ÇOCUKLARA DÖNÜK AİLE
İÇİ ŞİDDET İLK SIRADA

İBB’nin İstanbul’un tüm çocukları eşit olsun, sağlıklı büyüsün diye kurduğu ‘Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, yüzlerce
çocuğun yanında oldu. 705 çocuğun eşit yaşam, gelişim, eğitim ve korunma hakkını savundu. 2 bin 466 kişiye de sosyal, hukuksal,
psikolojik ve gelişim konularında bireysel danışmanlık yaptı. En fazla başvuru ise çocuklara dönük aile içi şiddet nedeniyle geldi.
Çocuk odaklı politikaları şehrin öncelikli gündemi haline
getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplumun her
kesimi için eşitsizlikleri ortadan kaldıran çözümler üretiyor.
2020 yılının haziran ayında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan
‘Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi’, çocuklara yönelik
olarak ihmal ve istismar konularında koruyucu ve önleyici
çalışmalar yürütüyor.
‘Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi’, her yıl 20
Kasım’da çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek adına kutlanan ‘Dünya Çocuk Hakları
Günü'nünde, çalışmalarıyla ilgili verilerini açıklıyor. Klinik
psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarıyla
çocuklar için çalışan birim, bugüne kadar yüzlerce çocuk ve
binlerce kişinin yanında oldu.
AİLE İÇİ ŞİDDET İLK SIRADA
Aktif olarak 8 çocuğa yüz yüze psikoterapi ve 10 bakım
verene psikoeğitim desteği veren Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi’ne gelen başvuruların dağılımı şu konularda
gerçekleşti:
Aile İçi Şiddet yüzde 23,
Cinsel İstismar yüzde 13,
Duygusal İhmal Yüzde 10,
Duygusal İstismar yüzde 9 ,

Eğitsel İhmal yüzde 9,
Travmatik Süreçler yüzde 8,
Boşanmış Ebeveyn yüzde 8,
Ekonomik İstismar yüzde 5,
Kaygı Sorunları yüzde 4,
Bağımlılık yüzde 3,
Yas yüzde 2,
Sağlık İhmali yüzde 2
Akran Zorbalığı yüzde 1
HER BAŞVURUYA ÖZEL MÜDAHALE PLANI
Gelen başvurular doğrultusunda uzman ekipler, kişiye ve
duruma özel mesleki müdahale planı oluşturuyor. Oluşturulan plan dahilinde program belirleyen uzmanlar, bugüne
kadar 358 haneden 705 çocuk hakkında başvuru aldı. Planlan
aksiyon dahilinde 230 çocuğa eğitim verildi. Bakım verenlerle
birlikte toplamda 2 bin 466 kişiye sosyal, hukuksal, psikolojik
ve gelişim konularında bireysel danışmanlık, gelişimsel değerlendirme, sosyal inceleme, vaka takip, psikoterapi ve eğitim
olmak üzere 4 bin 930 hizmet sunuldu.
ÇOCUK KORUMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Çocuk Koruma ve Koordinasyon Birimi, başvurularla ilgili İBB ve diğer kamu kurumlarına yönlendirmeler gerçekleştirdi. 232 sosyal incelenme sonucunda ortaya çıkan gerekli
durumlarda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk

Büyükçekmece Ata’sı
için tek yürek oldu!
Türk milletinin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
aramızdan ayrılışının 83‘üncü yıldönümünde saygı, sevgi ve minnetle
anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk aramızdan ayrılışının
83’üncü yılında Büyükçekmece’de
düzenlenen törende saygı, sevgi ve
minnetle anıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi yapıldı.
Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay
Caner Demirkol’un katılımıyla gerçekleştirilen törene ilçe halkı yoğun
ilgi gösterdi. 7’den 70’e her yaştan Büyükçekmece’linin katıldığı anma programında ilçe protokolün Atatürk
Anıtı’na çelenk takdiminin ardından,
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları için 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tören istiklal Marşı’nın
okunmasıyla son buldu.

Şube Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve İl
Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezleri’ne
raporlamalar yapıldı.
Merkezin incelemeleri sonrasında en doğru çözümler
üretilerek; 241 kişin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden, 21
kişi Kadın Danışma Birimi’nden, 44 kişi İBB Engelliler
Müdürlüğü’nden, 111 kişi İSADEM’lerden ve 94 kişi de İstihdam Ofisleri’nden hizmet aldı. Ayrıca 29 çocuk da Yuvamız
İstanbul Çocuk Etkinlik Merkez’lerine kayıt ettirildi.

BAHŞAYİŞ MAHALLESİNE
YENİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR
Çatalca’ya tarihi hizmetler kazandırma yolunda en önemli çalışma
prensibi makamdan değil
sahadan çalışma olan Başkan Mesut ÜNER, bu anlamda çalışmalarına
gece-gündüz demeden
aralıksız devam ediyor.
Başkan Mesut
ÜNER’in bu
seferki ziyaret durağı
Bahşayiş
mahallesi
oldu.
Başkan Mesut
ÜNER, ziyaret sırasında
Bahşayiş mahallesinde
yapılacak proje alanlarında
yerinde denetimlerde bulundu. Denetimlere Başkan Yardımcısı Hüseyin
AYDIN ve Bahşayiş Mahalle Muhtarı Arif BEL’de
katılım sağladı. Denetimler
sonrasında mahalle halkının Başkan Mesut
ÜNER’e olan samimi ilgi
ve alakası gözlerden kaç-

Tüm öğretmenlerimizin
öğretmenler günü kutlu olsun

Coşkun Tanış
İBB Genel Koordinatörü CHP İstanbul Büyükşehir ve
Büyükçekmece Belediye Meclis üyesi

Ercan ÇİFTÇİ
Çiftçioğlu
Limited Şirketi

madı.
Bahşayiş mahallesinde
yerinde yapılan proje denetimleri sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan
Mesut ÜNER; ‘’Çatalca’mıza hizmet etme yolunda bütüncül ve
makamdan değil sahadan
hizmet anlayışımızla çalışmalarımıza
aralıksız
devam
ediyoruz.
Bu anlamda bu
seferki ziyaret durağımız Bahşayiş
mahallemiz oldu. Bahşayiş mahallemizde park ve
çevre düzenlemeleri yapacağız. Yapacağımız çalışmalar öncesi yerinde
denetimlerde bulunduk.
Her ziyaretimizde olduğu
gibi Bahşayiş mahallemiz
ziyaretimizde halkımızın
bizlere olan sevgisi ilçemize
hizmet yolunda bize güç
verdi.’’ dedi.

GEZİCİ HİZMET
OTOBÜSLERİ
İHLAS MARMARA’DA
Beylikdüzü Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetlere kolayca erişebilmesi için ilçeye
kazandırılan Gezici Hizmet Otobüsleri’nin yeni durağı, 20 bin kişilik nüfusu ile ilçenin en büyük
sitelerinin başında gelen İhlas Marmara Evleri 1.Kısım oldu. Mobil
Sağlık Aracı içerisinde hemşirelik
hizmetlerinin yanı sıra; doktor ve
uzmanlar ön bilgilendirme ve muayeneleri gerçekleştirerek gerekli
yönlendirmelerde bulundu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için hizmet veren
Gezici Kütüphane’de ise çocuklar,
Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye
kazandırdığı projelerin çizimlerinden oluşan boyama kitaplarını boyayarak keyi2i vakit geçirdi.
Belirlenen tarihler doğrultusunda
Beylikdüzü’nün tüm mahallerini
gezecek olan otobüslerin sonraki
lokasyon ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya
hesaplarından duyurulacak.
Otobüsler site sakinleri tarafından büyük ilgi görürken farklı uygulamalarla çalışmalarına devam
eden Saha Çözüm Hareketi de site
içerisinde bir stant kurdu. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen ekip, belediyenin ilgili
birim ve müdürlükleriyle paylaşmak üzere notlar aldı. Vatandaşlara, ıslak mendil, dezenfektan,
maske ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iki yılda yaptığı hizmetlerin
bulunduğu kitapçıktan oluşan hediye kitlerden takdim edildi. Sitede
yaşayanların çoğunluğu belediye
hizmetlerinden ne kadar memnun
olduğunu belirterek Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
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BAŞKAN ÜNER’İN
BÜYÜK SEVİNCİ
Çatalca’ya kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettirdiği projelerin merkezine yarınların teminatı çocukları
ve gençleri konumlandıran Başkan Mesut ÜNER, göreve gelir gelmez kurulumunu gerçekleştirdiği Çatalca
Belediyespor kulübünün yurt içi ve yurt dışında kazandığı başarılarla bu aralar oldukça sevinçli ve gururlu günler yaşıyor.
Başkan Mesut ÜNER’in ilk ve en önemli icraatlarından biri olan Çatalca Belediyespor’da an itibariyle 14
farklı spor dalında 18 antrenör ve 3000’e yakın sporcu
görev alıyor. Çatalca Belediyespor sporcularının son dönemde kazandığı yurt içi ve yurt dışı başarılar, tüm Çatalca halkında büyük bir sevinç yaşattı. 75 bin nüfuslu
ilçede 3000’e yakın sporcu bulunmasının en önemli etkilerinden biri Başkan Mesut ÜNER’in ilçeye önemli spor
tesisleri kazandırması ve kazandırmaya devam etmesiydi.
Milli Takımlara ev sahipliği yapan İlyas DEMİROĞLU
Güreş Salonu ve Spor Adası bu anlamda dikkat çeken
projeler oldu. Spor Adası projesinin en önemli etaplarından kapalı olimpik havuz tamamlanırken, temeli geçtiğimiz Haziran ayında atılan Kapalı spor salonu ise büyük
oranda tamamlandı. İşte böylesine spor adına güzel günlerin yaşandığı Çatalca’da gelen yurt içi ve yurt dışı başarıların sonrasında sporcular sevinçlerini paylaşmak için
Başkan Mesut ÜNER’i makamında ziyaret etti. Samimi

bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Başkan Mesut
ÜNER’in sevinci ve gururu gözlerinden okunuyordu.
Başarılı sporcuların ziyareti sonrasında açıklamalarda Başkan Mesut ÜNER; ‘’Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımların sonucu Çatalca gençliğimizin
başarılarına şahit olmanın gururu ve sevinci anlatılmaz
yaşanır. Çatalca Belediyespor Başkan Vekilimiz Lokman
NAROĞLU, Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz
UÇAR ve Gençlik ve Spor Müdürümüz Selçuk BABAOĞLU ile birlikte 40 ülke 1890 sporcunun katılım sağladığı WORLD SHOTOKAN Dünya Karate
Şampiyonasında, altın madalya kazanan sporcularımız
Erdem ERKOÇ ve Hasan Celal YILDIRIM’ı, Antalya
İli Kemer ilçesinde düzenlenen uluslararası Bocce şampiyonasında birinci olan sporcularımızdan Kutay DURAN’ı, 2021 THF İstanbul İl Temsilciliği Cumhuriyet
Kupası Minik Kadınlar İstanbul Şampiyonu sporcularımızın ve kıymetli antrenörlerimizin yorucu bir günün sonunda kıymetli ziyaretleri tüm yorgunluğumu
sonlandırdı. Çatalca'mızın adını tüm Türkiye ve Dünya
başarılarıyla duyacak hedefimizi gerçekleştirme yolunda
gösterdikleri emek ve gayretler için çok teşekkür ederim.
Çatalca’mızda yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve
gençlerimiz her alanda başarıya giden yolda asla yalnız
yürümeyecek. Sizlerle gurur duyuyoruz.’’ dedi.

BAŞKAN BOZKURT, PARATRİATHLON’DA
TARİHÎ BAŞARI ELDE EDEN ÖZER’İ TEBRİK ETTİ
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Dünya Paratriahtlon Şampiyonası'nı 10. sırada tamamlayarak tarihî bir başarıya imza atan Esenyurtlu Milli Paratriatlet Uğurcan Özer’i tebrik etti. Başkan Bozkurt,
“Esenyurtlular adına tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum” dedi.
Esenyurt Belediyesi’nin destekleriyle
çalışmalarını sürdüren Milli Paratriatlet Uğurcan Özer, Birleşik Arap
Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde
düzenlenen Dünya Paratriathlon
Şampiyonası'nda tarihi bir
başarıya imza attı. Şampiyonada
çok iyi bir başlangıç yaparak
yüzme etabını 6. sırada, bisiklet
etabını 10. sırada tamamlayan Özer,
koşu etabında da sırasını koruyarak,
dünyanın en iyi paratriatlerinin yer aldığı
zorlu yarışı 10. sırada tamamladı. Özer, elde ettiği başarıyla ülkemize paratriathlon kategorisinde bugüne
kadarki en iyi dereceyi getirdi. Alanya’da Yüzme, Bisiklet ve
Koşu olan Sprint Parkuru’nu 5. olarak bitiren milli sporcumuz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde
düzenlenen Dünya Paratriathlon Şampiyonası'a katılmayı
hak kazanmıştı.
Başarısıyla Esenyurtluları gururlandıran Uğurcan Özer
ile bir araya gelen Başkan Bozkurt, Özer’i tebrik ederek
başarısının devamını diledi. Başkan Bozkurt, 1 Ekim’de
Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Paratriathlon Dünya Kupası Yarışları’nda da Esenyurtlu Milli
Paratriatlet Özer’i yalnız bırakmayarak Alanya’da yanında
olmuştu. “Böyle gençlerle dolu bir kentte belediye başkanı
olmak benim için çok değerli” diyen Başkan Bozkurt,
konuşmasına şöyle devam etti: “Evet belki küçük, ufak tefek
katkılarımız oluyor; onların yönlendirilmesinde ya da spor
yaparken alanların tahsis edilmesinde katkılarımız oluyor
ama asıl başarı onların! Bireysel çabalarıyla çoğunlukla

başarma duygusu, disiplin, çalışma azmi onları buraya
taşıyor. Alanya'daki yarışmada da seyretmiştik. Orada rakiplerini, şimdi de Abu Dabi’de rakiplerini geçerek Dünya
10’uncusu oldu. Çok değerli bir şey ve ilk defa böyle bir
sonuç alıyor. Bir kere çok pırıl pırıl, ahlâklı, düzgün bir
kardeşimiz ve onun ötesinde azimli, çalışkan.
Yaşama, engellere rağmen meydan
okuyan bir pozisyonda işi götürüyor.
Ben inanıyorum ki önümüzdeki
sene ilk 3’e girer. Esenyurtlular
adına teşekkür ediyorum. Tebrik
ediyorum. Başarıların devamını
diliyorum.”
Kürsü için mücadele etmeye
devam edeceğini söyleyen Özer, “8
yaşımdan beri profesyonel spor
yapıyorum. 16 yaşımdan beri de milli
takımı temsil ediyorum. Bu yıl dünya
10’unculuğu nasip oldu. İspanya ve Fransa'da
aldığımız sonuçlarla ve aynı zamanda Alanya'da da aldığımız
sonuçlarla Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazandık.
Bu hem benim kariyerim için hem de ülkemizin cumhuriyet
tarihinde bir ilkti. Ülkemizi ilk defa Dünya Şampiyonası'nda
triathlon branşında bir sporcu temsil ediyor. Ben de elimden
geleni yaptım. ‘Al Bayrağı’ en iyi şekilde temsil etmek için
dünyanın ilk 10’u içerisinde ülkemi temsil ettim. Bu süreçte
hazırlıklarımı Esenyurt'ta, belediyemizin tesislerinde yaptım.
Yüzme havuzu, fitness olanakları ve hazırlık süreci oldukça
verimli geçti. Aynı zamanda milli takım kamplarıyla da performansımı daha da yukarıya çektim. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi'de düzenlenen yarışta dünyada 10’uncu olduk.
Başkanımız beni tebrik etti. Bu süreçte Alanya'da yarışmaya
gelerek aslında beni çok mutlu etmişti. Bu yarış için beni
tekrar kutlaması, geleceğe yönelik umudunun olması; beni
daha da fazla çalışmaya itiyor. Hayâllerimizi umutlar besler.
O yüzden umut etmeye ve kürsü için mücadele etmeye
devam edeceğim.”

BEYLİKDÜZÜ’NDE SPOR
FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

GÜMÜŞYAKA ASFALTLA BULUŞTU
Silivri Belediyesi ilçe genelinde
asfaltlama ve kaldırım imalatına
yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışmalarda yol bozukluğu, kaldırım
sorunu ve aydınlatma ihtiyacı olan
bölgeler birere birer hizmete kavuşuyor. Bu kapsamda Fen İşleri
Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Gümüşyaka Mahallesinde bulunan
Fatih Caddesi, Emir Sultan Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Piri
Reis Caddesi, Abdi Ağa Caddesi,

Oktar Caddesi, Çanakkale Caddesi, Dutdere Sokak, Ergazi
Sokak, Kalender Sokak, Dörtkuyu
Sokak, Dörtler Sokak, Umre
Sokak, Yiğitcan Sokak ve Hafızoğlu Sokak asfaltla buluştu. Fatih
Caddesi’ne 2.000 ton olmak üzere
Gümüşyaka Mahallesi’ne yaklaşık
8.000 ton asfalt serimi, 5.000 m2
parke taşı imalatı, 2.000 m2 kaldırım taşı tamiri, 4.000 m2 kaldırım
imalatı yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz,
Gümüşyaka Mahallesi’nde yeni-

leme ve imalat çalışmalarının yeni
yılda da devam edeceğini ifade
ederken, mahalle sakinleri yapılan
çalışmalar için Başkan Yılmaz’a ve
belediye ekiplerine teşekkür etti.
Silivri’ye bütüncül bir anlayışla
hizmet ettiklerini ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında konuşan
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Silivri’nin sadece merkezden ibaret olmadığını ifade
ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Gümüşyaka
mahallemizde yıllardır ihmal edilen, ötelenen sorunları çözüme kavuşturduk, talepleri yerine getirdik
ve getiriyoruz. Bu yıl mahallemizde uzun zamandır asfalt ihtiyacı olan cadde ve sokakları
çalışma programımıza aldık ve kısa
sürede tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bütüncül bir anlayışla diğer
mahallelerimize de de çalışmalarımız devam ediyor. Asfalttan kaldırıma, aydınlatmadan elektrik ve
internet hatlarına kadar birçok
mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor, eğitim
ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kış Spor Okulları
ve Yetişkin Spor Kursları’nda vatandaşlar 17 farklı
branşta eğitim alıyor. İlçenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen ve
yoğun ilgi gören kurslarda çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplam 4 bin 346 kişi, yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirme imkânı
buluyor.
Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını
spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek
amacıyla çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları,
Yetişkin Spor Kursları ve engelsiz
spor branşlarında eğitimler tüm hızıyla sürerken vatandaşlara sağlıklı
spor yapma imkânı da sağlanıyor. 17
farklı branşta eğitim imkânı sunan kurslar, il-

çenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler
eşliğinde gerçekleşiyor. Yoğun ilgi gören kurslarda
çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplam 4
bin 346 kişi hizmet alıyor.
Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlerde bulunması
amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları ile ilçede ikamet eden gençlere basketbol, voleybol, cimnastik,
yüzme, satranç, çocuk zumbası, futbol, masa tenisi, taekwondo, kick boks ve izcilik olmak üzere birçok
farklı branşta ücretsiz olarak eğitim veriliyor. Öte yandan Kış Spor Okulları’ndaki
engelsiz branşlardan ise 41 çocuğun
faydalandığını dile getiren müdürlük
yetkilileri eğitimlerin 8 Mayıs 2022
tarihine kadar devam edeceğini belirtiyor. 30 Aralık tarihine kadar
devam edecek Yetişkin Spor Kursları’nda ise 2022 yılı başvuruları 20-31
Aralık tarihleri arasında www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden yapılabilecek.

Nesim Çevik
İş İnsanı
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Ulu Önder Atatürk birbirinden

BAŞKAN MESUT ÜNER: NE SENDEN
GEÇERİZ ATAM, NE ESERİNDEN

anlamlı etkinliklerle anıldı

Büyükçekmece Belediyesi’nin aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklere ilgi çok yoğun oldu.
tatürk konulu söyleşiler, Atatürk’ün sevdiği şarkılar müzik
dinletileri, Hanri Benazus arşivinden Atatürk fotoğrafı sergisi gibi birbirinden anlamlı etkinlikte buluşan
Büyükçekmece halkı, Büyük Önder
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı,
sevgi ve özlemle andı.
Büyükçekmece Belediyesi 10
Kasım 1938’ de aramızdan ayrılan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının
83’üncü yıldönümünde saygı ve rahmetle andı. 10 Kasım Atatürk Haftası
etkinliklerinde Büyükçekmece Kültürpark’ta ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ adlı
müzik dinletisi ve Tarihçi-Yazar Sacide
Bolcan ile değerli Yazar-Koleksiyoner
Hanri Benazus, Tarihçi-Yazar Aydın
Ilgaz, Koleksiyoner Ulvi Sulaoğlu, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan’ın konuşmacı olduğu ‘Atatürk’ konulu söyleşiler
dört gün boyunca devam etti. Etkinliklerin tamamına katılan Büyükçekmece

A

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Atatürk konulu söyleşinin son gününde
konuşması Tarihçi- Yazar Sinan Meydan’ı dinledi. Sinan Meydan, söyleşiyi
dinlemeye gele Başkan Akgün’e “Pusula” isimli kitabını imzalayarak hediye
etti.
Atatürk’ü anma haftasının Büyük-

çekmece’de oldukça anlamlı etkinliklerle gerçekleştiğini belirten Başkan
Akgün; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü anmak ve anlamak
için tabi ki bir hafta yetmez. O’nu her
gün anıyor ve bugün çok daha iyi anlıyoruz. Özellikle etkinlikler çerçevesinde

Kültürpark Kervansaray’da açtığımız
Hanri Benazus arşivinden Atatürk fotoğrafı sergisi beni ve sergiyi gezenleri
çok etkiledi. 101 fotoğraftan oluşan bu
sergiyi öğrencilerimizin de mutlaka gezmeleri ve Atatürk’ün bu muhteşem fotoğraflarını görmelerini istiyoruz.
Bunun için okulların tatile girdiği bu
hafta boyunca sergi açık kalacak. Tüm
öğretmenlerimize, velilerimiz ve öğrencilerimize çağrıda bulunuyorum. Hanri
Benazus arşivinden “Gülen ve Ağlayan
Atatürk Fotoğrafları” sergisini mutlaka
gezsinler” ifadesini kullandı.

“Atatürk’e bakarken
güneşe bakar gibi
gözümüz kamaşırdı”
Büyükçemmece Kültürpark
Kurşunluhan’da Hanri Benazus arşivinden “Gülen ve Ağlayan Atatürk Fotoğrafları” sergisi ile
başlayan anma etkinliklerine Atatürk’ü gören 96 yaşındaki Alp
Özbay da katıldı.
Büyükçekmece Belediyesi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83’üncü yıldönümünde kapsamında Atatürk Haftası
Etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerin
ilk günü olan 10 Kasım Atatürk’ü
Anma Günü’nde Büyükçekmece
Kültürpark’ta ‘Atatürk’ün Sevdiği
Şarkılar’ adlı müzik dinletisi ve
Hanri Benazus’un Atatürk Fotoğrafları koleksiyonundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nadir ve
görülmemiş fotoğraflarının bulunduğu serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün ve minik öğrenciler yaptı.
Atatürk’ün ender ve görülmemiş
101 fotoğrafın yer aldığı “Gülen ve
Ağlayan Atatürk Fotoğrafları” sergisi yediden yetmişe her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti. Atatürk
Fotoğrafları Sergisi’nin ardından
Tarihçi-Yazar Sacide Bolcan ve
Atatürk’ü gören 96 yaşındaki Alp
Özbay’ın konuşmacı olduğu ‘Atatürk’ konulu söyleşi gerçekleşti.
Alp Özbay Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ile anılarını
şu sözlerle ifade etti: ‘’Ben Ata-

türk’ü ve Atatürk Orman Çiftliği’nde gördüm. Onuncu Yıl İlkokulu’nu yaptırdı. Ben ilk
talebelerinden biriyim. Numaram
dört. Kız kardeşim rahmetlinin üç.
Her akşam gelirdi. Okula uğrardı.
Marmara Köşkü’ne çıkardı. Vekiller
heyetini toplardı orada. Bizim
Onuncu Yıl İlkokulu’na mutlak uğrardı. Ve hep nasılsınız diye sorardı.
Bunu çok yerde anlattım. Bir gün
nefes nefese geldim. ‘’Alp dedi ne
oldu?’’. İsmen çoğumuzu bilirdi.
Muazzam bir beyin vardı. Efendim
nefes alamıyorum. Hemen yanımda
o zaman hoca hanım diyorlardı.
‘’Hoca hanım Alp’i hekime götürün. Ben yarın akşam geleceğim. Ne
gördü bana söyleyeceksiniz’’. Böyle
bir anekdotu var. Her geldiğinde 5
sene okudum o ilkokulda. Güneşe
bakar gibi gözünüz kamaşırdı. Mavi
gözleri pırıl Pırıl bir insandı. Böyle
bir insan doğmamıştır. Bunları yaşadık, gördük, feyz aldık. Ben o tarihte
okulu bitirmiştim. 1938 senesinde.
Atatürk’ün öldüğünü duyduk.
Bütün okul çığlık çığlığa. Sabahta
tren geldi İstanbul’dan. Gazi Çiftliği
denilirdi o zaman Atatürk Orman
Çiftliği’ne. Tren orada durdu. Biz
gözyaşları içinde vagonlara koştuk.
Ağladık. Çaresiz, hayatın şartları.
Ankara’ya yolcu ettik. Oradan göremedik. Tren orada 5 dakika sireni
çalarak durdu.’’

ATATÜRK, EBEDİYETE YOLCULUĞUNUN

83. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete yolculuğunun 83. yıl dönümünde, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi ev sahipliğinde anma töreni
düzenlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi 10 Kasım mesajında, “ 57 yıllık yaşamına nice
zaferler, başarılar ve özgürlüğümüzün nişanesi Cumhuriyet’i sığdıran Ulu
Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ü, ebediyete yolculuğunun 83.
yıl dönümünde saygı,
minnet ve özlemle anıyorum. Yolundan hiç ayrılmayacağız” ifadelerine
yer verdi.
Atatürk'ün ebediyete intikal
ettiği saat olan 09.05'te Halkalı’daki
Atatürk Anıtı’na ilçe protokolü, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar tarafından çelenk
sunularak, saygı duruşunda bulunuldu.
Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına ise Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu,
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, Garnizon Komutanı Personel Yarbay

İzzet Tepekaya ve beraberindeki ilçe protokolü ile öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda
vatandaş katıldı.
Törende, Sefaköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Atatürk’ konulu
oratoryo ilgiyle izlenirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Öğretmen ve
öğrencilerin, Ata’nın
sevdiği şarkılardan oluşan repertuarıyla söylediği şarkılar ise
izleyenlerden tam not
aldı.
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından
düzenlenen şiir, mektup
ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim
edildi.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından
Cennet Yavuz Selim Cami'de ikindi namazına müteakip mevlit okutuldu. Gerçekleştirilen mevlit programında Kur'an-ı Kerim
okundu, Atatürk ve şehitler için dua edilerek, vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK,
vefatının 83. yıl dönümünde Çatalca’da önemli etkinliklerle anıldı. Özel
gün ve haftalara aynı zamanda Atamıza olan sevgisi ve saygısı tüm Çatalca halkı tarafından bilinen Başkan
Mesut ÜNER, ilçe halkıyla birlikte
yoğun Atamızı anma programlarına
katılım sağladı.
Atamızı anma programları,
Cumhuriyet meydanında Atamızın
manevi huzurunda çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla
başladı. Cumhuriyet meydanındaki
anma programları sonrası Çatalca
Belediyesi Nazım ÖZBAY Kültür
Merkezinde öğrencilerin günün
anlam ve önemine özel şiirlerin, konuşmaların ve video gösterimlerinin
olduğu Atamızı anma programı izleyenlere oldukça duygusal anlar yaşattı. Atamızı anma programlarının
finalinde ise Çatalca Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atamızın sevdiği şarkılar
konseri ilçe halkının da yoğun
katılımıyla gerçekleşti. Çatalca halkı konsere
yoğun katılım sağlayınca, daha önceden
fuaye alanında hazırlanan perde üzerinden alanda
hazırlanan sandalyelere oturarak da konser izlendi. Ayrıca kültür
merkezi önünde hazırlanan özel ATATÜRK sokağı,
ilçe halkını adeta büyüledi.

Çatalca’da yoğun geçen Atamızı
anma programlarının sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mesut
ÜNER; ‘’Her 10 Kasım günü ve haftası boğazımızda kocaman bir
düğüm oluşur. Atamıza olan sonsuz
sevgimizi ve bağımızı bir kelimenin
veya bir cümlenin içine sığdırmamız
mümkün değildir. Bugün Çatalca’mızda sabahtan başlayıp günün
son saatlerine varana kadar Atamızı
anma programlarına ilçe halkımız
ve protokolümüzle birlikte katılım
sağladık. Gün boyunca anma programlarında yarınlarımızın teminatı
çocuklarımızın ve gençlerimizin Atamıza olan sonsuz bağına şahit
olmak, bizlerin yarınlara daha da
güvenle bakmamızı sağladı. Ne senden geçeriz Atam, ne eserinde diyor,
83. yıl dönümünde Atamızı sonsuz
sevgi, saygı ve hürmet duygularımla
yad ediyorum. Ruhun şad olsun
Atam. Vatan sana minnettar.’’ dedi.

ESENYURT’TA 10 KASIM
ATATÜRK’Ü ANMA VE
ÇELENK KOYMA TÖRENİ

Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal
Atatürk’ün ebediyete irtihalinin
83. yılı anma programı kapsamında
Esenyurt’ta Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Cumhuriyetin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83.
yılı anma programı kapsamında
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Garnizon Komutanlığı adına Hava
Tabip Albay Hande Güneyli,
Kaymakamlık adına Vural Karagül, siyasi partiler ve STK

temsilcileri
Cumhuriyet
Meydanı’ndaki
Atatürk Anıtı’na çelenk
sundu. Törene siyasi parti temsilcileri, belediye başkan
yardımcıları, Esenyurt Kent
Konseyi, Esenyurt Muhtarlar
Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Atatürk
Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te,
iki dakikalık saygı duruşu, İstiklâl Marşı’mızın okunması ve
bayrakların yarıya indirilmesiyle
tören sona erdi.

Modern Eğitim Koleji Kurucusu

Ahmet Ersin GÜLEL
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Büyükçekmece
Koyu İstanbul’un
gözbebeği olacak!
İstanbul’un en ayrıcalıklı sahillerine sahip Büyükçekmece Koyu, Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yenileniyor.
16 kilometrelik sahil şeridinde yürütülen yenileme çalışması kapsamında başlatılan kollektör
yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından birinci etapta yürütülen üst yapı çalışmaları
hız kesmeden sürdürülüyor.
16 kilometrelik sahil düzenlemesi yapılıyor
İstanbul halkının en çok rağbet gösterdiği Büyükçekmece sahilleri baştan sona yenileniyor.
Üzerinde uzun yıllar çalışılan yenileme projesi
hayata geçirildiğinde Büyükçekmece sahilleri
Marmara ve İstanbul’un en ayrıcalıklı sahili olacak. Yaya yolları ve kumsalların daha da genişletileceği proje kapsamında sahil şeridi boyunca
palmiye ağaçları dikimi yapılacak. Gürpınar
Burnu ile Baba Burnu arasındaki 16 kilometrelik
sahil düzenleme çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün; “Büyükçekmece Koyu
İstanbul’un gözbebeği olacak” dedi.

“Çalışmalar adım adım takip ediliyor”
Başkan Akgün Büyükçekmece Koyu’nda
devam eden çalışmalar hakkında şu açıklamayı
yaptı; “Yıllardan beri Büyükçekmece sahili İstanbul halkının ısrarla gelip eğlendiği, dinlendiği,
gezdiği yer ama şimdi artık İstanbul’un yeni cazibe merkezlerine ihtiyaç olduğu çok net ortada.
İstanbul halkını merkezden dışarıya doğru çekmemiz lazım. Büyükçekmece İstanbul’un hemen
dibinde bu kadar güzel bir koyun çevresinde halkımızın çok daha rahat, çok daha huzur içerisinde çok daha estetik bir alanda gezmesi lazım.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun talimatı doğrultusunda 1 buçuk yıl
önce başlatılan çalışmanın altyapısı aşağı yukarı
tamamlandı. Birinci etap için sürdürülen üst yapı
düzenlemeleri de tamamlandığında ikinci etabın
yapımına geçilecek. Şu an sahilde hummalı bir
çalışma yürütülüyor. İstanbul’un yeni kolyesi Büyükçekmece koyunun çevre düzenlemesi, kumsalın büyütülmesi, ağaç örtüsünün buraya uygun
olarak yapılan projeler doğrultusunda yeniden
yapılması, aydınlatmasının yeniden yapılması tamamen bir paket şeklinde ele alındı. Büyükşehir
Belediyemiz de çalışmaları adım adım takip ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Büyükçekmece
Koyu İstanbul’un gözbebeği olacaktır. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Ekrem İmamoğlu ve Genel Sekreter Yardımcımız
Sayın Arif Gürkan Alpay olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ederim.”

Çatalca’da göreve geldiği günden bugüne ilçeye tarihi projeler kazandıran Başkan Mesut ÜNER,
aynı zamanda ilçenin kronik sorunlarının üstüne kararlılıkla gitmeye devam ediyor. Bu anlamda
Başkan Mesut ÜNER’in bu seferki çalışma gündemi ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları oldu.
ihayete eren kentsel dönüşüm
çalışmaları olumlu sonuç vermeye başladı ve Çatalca Ferhatpaşa mahallesi İmam Sırrı
PEKŞEN sokakta da kentsel dönüşüm
çalışmaları başladı ve bina yıkımları

N

gerçekleşti. Yapılan çalışmalardan mahalle halkı oldukça memnun kaldı.
Deprem kuşağında olan ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, sadece mahalle halkından değil tüm
Çatalca halkı tarafından büyük bir

memnuniyetle karşılık buldu.
Yapılan kentsel dönüşüm yıkımları
şantiyelerinde bizzat bulunan ve yapılan yıkımlar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut ÜNER; ‘’1/1000
ölçekli Çatalca merkez ve yakın çevresi

ESENYURT BELEDİYESİ’NDEN
ÇOCUKLARA ARA TATİL ŞENLİĞİ
Esenyurt Belediyesi, okulların tatil
olmasıyla birlikte ilçede yaşayan çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İlçenin parkları
ve kültür merkezlerinde yapılan etkinliklere aileleri ile birlikte katılan
yüzlerce çocuk, ara tatilin keyfini çıkardı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde festival tadında geçen
etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Kültür Merkezi’nde festival tadında
geçen etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Biz, sizlere güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Sizler için yaptığımız bu etkinliklerde
umarım eğlenirsiniz. Ara tatilden
sonra yeni dönmede başarılar diyorum” dedi.
Çocukların doyasıya eğlendiği Ara
Tatil Şenliği’nde, palyaçolar çocukların

yüzlerine çeşitli sevimli hayvan figürleri çizdi. Şenliğe katılan bir öğrenci
velisi, “26 yıl sonra ilk defa bir gösteriye geliyorum. Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum, Allah
ondan razı olsun. Memleketten geldiğim için daha önce bu tür etkinliklere
katılma fırsatım olmamıştı. Bu etkinlikle çocukluk hayatımı yaşadım”
dedi. Gösteriyi çok beğendiğini ifade
eden bir veli ise şöyle konuştu:

Esenyurt Belediyesi, okulların tatil
olması ile birlikte parklarda ve belediyenin kültür merkezlerinde çocuklar
için birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Düşle-Yap Bilim ve Sanat
Atölyeleri kapsamında Gaziler Parkı,
Spor Parkı, Mehmet Âkif Ersoy Parkı
ve Cumhuriyet Yürüyüş Yolu Parkı’nda açılan mobil sahnede Akıl ve
Zekâ Oyunları, sahnede ise Kukla, Sihirbaz, Jonglör, Ateşbaz ve HacivatKaragöz gösterileri çocuklarla buluştu.
Ara Tatil Şenliği parkların yanı sıra
Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi
ve Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde devam etti. Şehit Erol Olçok
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revizyon uygulama imar planı notu değişikliğiyle, uygulama planı kapsamında en az iki veya daha çok parselin
birleşmesiyle 1001 m² ve üzerinde oluşan imar parselinde meri plandaki
taban alanlarının %25’i oranında arttırılacaktır. Bu kapsam çerçevesinde
plan notundan ilk yararlanacak olan
kentsel dönüşüm sahibi vatandaşlarımız Ferhatpaşa mahallemiz İmam Sırrı
PEKŞEN sokaktaki binaların yıkımı
gerçekleşti ve kentsel dönüşüm süreci
başladı. Çatalca halkımızın tüm sorunlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm süreci ilçe
halkımıza hayırlı olsun.’’ dedi.

“Geçen hafta da tiyatro gösterisi
vardı. Bu gösteriyi düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Çocuklarımız
pandemi sürecinde devamlı evdeydi.
Şimdi en azından çocuklar için bir aktivite oldu. Çok güzeldi, biz de eğlendik.”
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