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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Çatalca çıkarması

Erdoğan: İstiyoruz ki
HIDIRELLEZ ATEŞi
Çatalca şanına yakışır BARIŞ iÇiN YANDI
bir hale gelsin
RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi’ni ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, belediye önünde çiçeklerle karşıladı.
‘’YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTINIZ’’

 Cuma namazı sonrası gerçekleşen ziyarette Çatalca Belediyesi'nin önünde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ‘’Yola çıkarken tüm alanlarda
çok büyük sözümüz vardı. Hamd olsun bu
sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik.
Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla bunu
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki dönemde de Çatalca'nın yanında olduklarını belirterek, İnşallah birçok adımlardan
sonra bu yaz karayollarıyla birlikte burada
ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek. Artık çukur ve çamur olan bir

Büyükçekmece Belediye Meclisi
yeniden kahvehanelere taşınıyor

Yerel Demokrasiyi güçlendirmek adına bir ilke imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, Meclis toplantısını yine kahvehanelere taşı-

BEYLİKDÜZÜ’NDE
BAHAR TEMİZLİĞİ
yor. 4’te

SON DURAĞI BAŞKAN
MESUT ÜNER’İN EVİ OLDU

yaptık. 81 ilimizde artık üniversitelerimiz
var. Nerelerden nerelere geldik. Aynı şekilde Çatalca'da da yine alt yapı ve üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu
karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi belediye başkanı yaparak yeni bir dönemi başlattınız’’ dedi.

“ÇATALCA'NIN YANINDAYIZ”

Çatalca olmayacak. Daha güzel bir hale getirmiş olacağız. Ulaştırma Bakanım gerekli
teminatı verdi. İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin diye konuşan Erdoğan,
Çatalca'nın manda kaymağı ve manda sütünden de övgüyle bahsetti. DEVAMI 5’TE

 Beylikdüzü halkı baharı, 5. Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile karşıladı. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar
ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iş birliği
ile düzenlenen etkinlik birbirinden renkli
görüntülere sahne oldu. Devamı 2’de

ÇATALCA’DA BİTMEK
BİLMEYEN İCRAATLAR

ÜNER: “ÇATALCA’MIZDA TARİHİ GÜN”
Erdoğan’ın ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Üner; Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ı belediyemizde karşılamanın
gururnu yaşadık. Cumhurbaşkanımıza hem ziyareti için hemde ilçemize kazandırdığı tüm
hizmetler için, şahsım, ailem ve halkımız adına
teşekkür ediyor, ülkemize hizmet yolunda
başarılar diliyorum’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çatalca Belediyesi’nde Başkan Mesut Üner’i ziyareti sonrası üçüncü
ve son durağı Başkan Mesut Üner’in evi oldu. Evde
Başkan Mesut Üner’in eşi, çocukları, annesi, babası ve
kardeşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamanın sevincini yaşadı. Evdeki sohbet oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Büyükçekmece ve Gelsenkirchen çevre konusunda ortak projeler üretecek
İŞBİRLİĞİ GENİŞLİYOR

ESBiM BiR YAŞAMA
DAHA DOKUNDU

ESENYURT BELEDİYESİ UMUT OLMAYA DEVAM EDİYOR

 Büyükçekmece’nin Almanya’daki kardeş
şehri Gelsenkirchen’de bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve
Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge,
çevre konusunda ortak projelere imza atacak.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Gelsenkirchen’de 2 gün sürecek olan
“Kardeş Şehir Belediye Başkanları” buluşmasına katıldı. Devamı 7’de

Çatalca’da spora
büyük destek
İlçedeki spor kulüplerine her
zaman tam destek veren Başkan Mesut Üner,
spor kulüplerine
bu sefer nakdi
destekte bulundu. 3’te

PROJELER BİTİYOR

 Çatalca’da Başkan Mesut
Üner’in göreve gelmesiyle birlikte,
ilçede her geçen gün yeni bir icraatın daha müjdesi geliyor. Hiç kuşkusuz Başkan Mesut Üner’in
böylesine önemli başarılara giden
yolda en önemli etken, kendisinin
mesaisini makamdan çok halkın
arasında ve proje şantiyelerinde tamamlaması oldu. Devamı 7’de

ESENYURT’TA ANNELER
GÜNÜ’NE ÖZEL SERGİ
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

 Esenyurt Belediyesi, Anneler
Günü’ne özel sergi düzenledi. Dekoratif ahşap süsleme sanatından örgüye, amigurumiden nakışa kadar
çeşitli ürünlerin bulunduğu sergi
büyük beğeni topladı.
Devamı 6’da

Dünya Dans Günü Büyükçekmece’de kutlandı
 Beylikdüzü Belediyesi, UPS Türkiye gönüllüleri
iş birliği ile bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
“Küresel Gönüllülük Ayı” kapsamında gerçekleşen
proje ile Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde geniş
çaplı bir çevre temizliği yapıldı. Devamı 4’te

İş arayanları ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediyesi
İstihdam Merkezi (ESBİM),
istihdamın öncüsü olmaya
devam ediyor. Firmalardaki
yaş kriteri sebebiyle iş bula-

madığını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’tan yardım isteyen Selma Karasansar,
ESBİM tarafından işe yerleştirildi. Devamı 7’de

Her yıl 29 Nisan
tarihinde tüm dünyada kutlanan
Dünya Dans
Günü” nün 40’ıncısı Büyükçekmece’de de kutlandı.
Devamı 3’te

ESENYURT BELEDİYESİ ‘EVDE
SAĞLIK’ HİZMETİ İLE VATANDAŞLARI
YALNIZ BIRAKMIYOR

 Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli
olmayan hastalar için sürdürdüğü
ücretsiz 'Evde Sağlık' hizmetine ara
vermeden devam ediyor. Devamı 3’te
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HIDIRELLEZ ATEŞi
BARIŞ iÇiN YANDI
Beylikdüzü halkı baharı, 5. Geleneksel Hıdırellez Şenliği ile karşıladı. Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik birbirinden renkli görüntülere sahne oldu

Bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, Beylikdüzü’nde şenlik havasında
kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi’nin Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim,
Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 5.sini düzenlediği
Geleneksel Hıdırellez Şenliği, Gürpınar
Atatürk Parkı’nda çelenk koyma töreni
ve damat tıraşı geleneğinin canlandırılması ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Gürpınar Çınarlı Kahve’de
devam eden kutlamalarda, sergilenen
halk oyunları gösterisi büyük alkış topladı. Eğlenceli anların yaşandığı şenlikte
dilek ağacına dileklerini asan ve müzikler
eşliğinde doyasıya eğlenen vatandaşlar,
yakılan Hıdırellez ateşlerinden atlayarak
baharın gelişini kutladı.
“Hıdırellez sevgi ve umut demek”
Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan
Vekili Serdal Mumcu yaptığı konuşmada,
“Hıdırellez demek; tabiatın yeniden doğuşu, sevgi ve umut demek. Hıdırellez’in
memleketimize sevgi, barış, sağlık ve

huzur getirmesini temenni ediyorum. ”
ifadelerini kullandı. Gürpınar Trakyalılar
ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Gülşah Adar ise “Hıdırellez bizler için
neşe, birlik ve beraberlik demek. Bugün
burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

BEYLİKDÜZÜ’NDE LARVA
İLE ETKİN MÜCADELE
Beylikdüzü Belediyesi, havaların
ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek,
böcek ve haşerelerin yok edilmesi için
sulak ve sazlık alanlarda larva mücadelesi başlattı. İlçe genelinde tespit edilen
10 bin larva üreme noktasında ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirten
Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel
“Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir
yaz geçirmesi için çalışmaya devam
edeceğiz.” dedi.

Beylikdüzü’nde halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz
dönemi geçirmesi için larva mücadele
çalışmaları başladı. İlaçlamaları programlı bir şekilde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Hizmetleri’yle
de koordineli bir şekilde çalışmalarını
yürütüyor. Ergin aşamaya gelmeden
larvaları üreme alanlarında yok et-

meye yönelik çalışmaları etkin bir biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri sulak
alanlar başta olmak üzere; inşaatların
asansör boşlukları, süs havuzları, kuyular, durgun su birikintileri ve depolarda ilaçlama çalışmalarını
gerçekleştiriyor.
Sivrisinek ve sinek oluşumunun
önüne geçilmesi açısından erken dönemde yapılan larva mücadelesinin
son derece önemli olduğuna dikkat

çeken Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul
Tunçel, “Bizim burada amacımız, özellikle sivrisineklerin kanatlanmadan,
larva halindeyken üreme noktalarını
tespit ederek üreme noktalarında yok
edilmesi. Larva ilaçlamaları, uçkunla
mücadele çalışmalarının çok önemli bir
ayağını oluşturuyor. Bu kapsamda öncelikle İBB’nin ilaçlama birimiyle beraber toplantılarımızı yaptık. Bu sene,
Beylikdüzü ilçe sınırları içinde irili
ufaklı yaklaşık 10 bin larva üreme noktası tespit edildi ve bu noktalar program dahilinde ilaçlanmaya başlandı.
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü olarak vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için
çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde
konuştu.

Esenyurt Belediyesi, çocuklarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri amacıyla ailelere ‘Çocuklukta ve Ergenlikte Cinsel
Eğitim’ adıyla seminer düzenledi. Seminere katılan aileler, çocuklarının bu özel
döneminde karşılaştıkları sorunları aşabilmek için uzmanlardan görüş aldı.
Esenyurtlu ailelere danışmanlık ve
psikolojik destek hizmeti vermeye devam
eden Esenyurt Belediyesi, Nene Hatun
Kültür Merkezi’nde ‘Çocuklukta ve Ergenlikte Cinsel Eğitim’ başlığıyla seminer
düzenledi. Çok sayıda kadının katıldığı
seminerde ailelerin ergenlik dönemindeki
çocuklarıyla olan iletişimi, ergenlik dönemine geçişle sosyal, duygusal ve cinsel etkinliklerinde farklılaşan değişimlerinin
dile getirilmesi, çocuğun ergenlik dönemine geçişinin onun bedenine olan etkisi,
ergenlik dönemindeki çocuğun desteklenerek sağlıklı bir kişilik oluşturması ve
ebeveynlerin artan sorumlulukları ele
alındı.
“BİLİNÇLİ BİR NESİL YETİŞİYOR”
“Ailelerin sıkça talep ettiği bir konuydu” diyen Aile Danışmanı ve Sosyolog Öznur Kıran, bilinçli bir nesil
yetiştiğini hatırlatarak onların yanında
olacaklarını vurguladı. Kıran, “Sorucevap şeklinde ilerledik ve slaytlarımız da
vardı. Ailelere bununla ilgili bilinçlendirme semineri yapmış olduk. Aileler bu
konularda görüşmeyi çok istiyor. Bilinçli
bir nesil yetişiyor, aileler bu konuda çok
bilinçli. Ailelere şunu anlatmaya çalıştık:
‘Çocuklukta görmediğiniz, çocuğun yaşadığı cinsel problemler ilerde cinsel hayatını da etkileyebiliyor. Sizin
konuşmadığınız, üstünü kapattığınız konular farklı bir şekilde patlak verecektir.’
Aileler de çocuklukta yaşadıkları sorunların kendi evliliklerini, annelik ve babalıklarını, cinsel hayatlarını nasıl etkilediğiyle
ilgili deneyimlerini paylaştı. Bilinçli bir
aile yetişiyor, kadınlar artık çok bilinçli ve
bu konuların konuşulması gerektiğini düşünüyor. Aileler kendilerindeki eksiklikleri de görebiliyor ve 'Biz nasıl bir yol
izleyebiliriz?' diyorlar. Bizler de zaten bu
konunun uzmanları olarak vatandaşlarımıza en gerekli bilgileri vermeye çalışıyoruz” dedi.
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ESENYURT’TA
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EĞİTİM’ SEMİNERİ
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Beylikdüzü Belediyesi, UPS Türkiye
gönüllüleri iş birliği ile bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. “Küresel Gönüllülük
Ayı” kapsamında gerçekleşen proje ile
Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde geniş
çaplı bir çevre temizliği yapıldı.
Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü, “Küresel Gönüllülük
Ayı” projesi kapsamında UPS Türkiye gönül-

lüleri iş birliği ile bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje kapsamında Yavuz
Sultan Selim Bulvarı üzerinde geniş çaplı bir
çevre temizliği yapıldı. Temizlik çalışması
sırasında toplanan; kâğıt, plastik, cam, ambalaj ve elektronik atıklar ise Mobil Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşüme
kazandırıldı. Öte yandan belediye ekipleri
tarafından rutin olarak yapılan, kirliliğin or-

tadan kalkması ve kötü kokuların oluşmaması için çöp konteynerleri de yıkanarak,
dezenfekte edildi.
UPS ile güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi Temizlik İşleri Şefi Gökşen Ayözen, “Güzel bir
bahar temizliği oldu, umarım bunu her ay
başka mahallelerde yaparız. Ortak çalışmalar için başka firmaları da Beylikdüzü’ne

bekliyoruz” dedi. Nisan ayının UPS’de
gönüllülük ayı olarak belirlendiğini dile getiren UPS Türkiye gönüllüleri yetkilisi Dilara
Orhun ise “Beylikdüzü Belediyesi ile iş birliği yaparak böyle bir gönüllülük aktivitesi
gerçekleştirdik. Çevre temizliğinde emeği
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dünya Dans Günü Büyükçekmece’de kutlandı
Her yıl 29 Nisan tarihinde tüm dünyada kutlanan Dünya Dans Günü” nün 40’ıncısı Büyükçekmece’de de kutlandı. Kutlamaların
23. İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin ayak sesleri olduğuna dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, pandemi nedeniyle son 2 yıldır kısıtlı yapılan festivalin bu yıl çok daha renkli ve coşkulu olacağını belirtti.

Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun (FIDAF) 13 ülkeden gelen 15 temsilcinin katılımıyla gerçekleşen kutlamada
konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı
ve FIDAF Onursal Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur” sözünü hatırlatarak; “Bugün
Büyükçekmece’de, 13 bin yıllık bir geçmişe
sahip olan dans sanatının son 40 yıldır kutlanmakta olan Dünya Dans Günü’nü Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun
Avrupa Kıtası temsilcileri ile birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı
zamanda da FIDAF’ın 10’uncu kuruluş yıldönümüdür, kutlu olsun” diye konuştu.
“Balkan Dansları Rüzgarı”
Yapılan konuşmaların ardından hediyeleşme törenine geçildi. Başkan Akgün, FIDAF’ın Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan,

Hollanda, İspanya, İtalya, Kosova, Litvanya,
Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya ve
Sırbistan temsilcileri ve dansçılara çeşitli
hediyeler takdim etti. FIDAF temsilcileri de
Başkan Akgün’e ülkelerinin folklorik özelliklerini yansıtan objeler armağan etti.
Törenin ardından Büyükçekmece Atatürk
Kültür Merkezi’nde Büyükçekmece Belediyesi ve FIDAF işbirliğiyle Dünya Dans Günü
kapsamında “Balkan Dansları Rüzgarı” etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe Sırbistan’dan 5,
Bulgaristan’dan 2 Türkiye’den ise 1 dans
grubu katıldı.

ESENYURT’TA ANNELER ESENYURT BELEDİYESİ ‘EVDE
GÜNÜ’NE ÖZEL SERGİ SAĞLIK’ HİZMETİ İLE VATANDAŞLARI
YALNIZ BIRAKMIYOR

Esenyurt Belediyesi, Anneler Günü’ne özel sergi düzenledi. Dekoratif ahşap süsleme sanatından örgüye, amigurumiden nakışa kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu sergi
büyük beğeni topladı.
Esenyurtlu kadınlara hem ekonomik anlamda hem de
mesleki eğitim konusunda desteklerini sürdüren Esenyurt
Belediyesi, kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyerler
ve Güçlü Kadınlar Kooperatifi’ndeki kursiyerlerin el
emeği ürünlerini Anneler Günü’ne özel bir organizasyonla sergiledi. Kadınlar, onlarca el emeği ürünlerinin olduğu serginin açılışını Akbatı AVM’de Belediye Başkan
Yardımcısı Hayrettin Babahan ile birlikte gerçekleştirdi.
Sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kursiyerler ve öğretmenler ile sohbet ederek ürünler
hakkında bilgi aldı. Titizlikle üretilen bu ürünlerin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Bozkurt, ürünlerin satıl-

ması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Dekoratif ahşap süsleme, resim, örgü, amigurumi, nakış, geri dönüşümden yapılan çantalar gibi farklı disiplindeki
ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşların beğenisini kazandı.
Eserlerini insanlarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Esenyurtlu kadınlar, Başkan Kemal
Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli
olmayan hastalar için sürdürdüğü
ücretsiz 'Evde Sağlık' hizmetine ara
vermeden devam ediyor.
Esenyurt Belediyesi, 'Evde Sağlık' hizmetleri ile yatağa bağlı, yaşlı
ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapılarak,
sağlık teknikerleri aracılığıyla
serum, iğne, pansuman ve kan alma
gibi sağlık hizmetleri ücretsiz olarak
sunuluyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca ilaç kullanımı, hijyen
kuralları, yeme içme alışkanlıkları
gibi çeşitli konularda vatandaşlara
bilgiler veriliyor. Yaz kış, 7 gün 24
saat boyunca hizmet veren sağlık
ekipleri, hastaların şikâyetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık
kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.
Esenyurt Belediyesi’nin 'Evde
Sağlık' hizmetlerinden yararlanmak
isteyen vatandaşlar, 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri
Müdürlüğüne başvuruda bulunup,
program dâhilinde hizmet alabiliyor.
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Büyükçekmece Belediye Meclisi yeniden kahvehanelere taşınıyor
Yerel Demokrasiyi güçlendirmek adına bir ilke imza
atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Meclis toplantısını yine kahvehanelere taşıyor.
Parklar ve kahvehanelerdeki meclis toplantılarına
pandemi nedeniyle iki yıldır ara veren Büyükçekmece
belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeniden belediye

Çatalca’da spora
büyük destek
Mesleğinin mimar olmasının yanı sıra, Çatalca’da yıllarca futbol oynamasıyla da tanınan, bilinen ve sevilen Başkan Mesut
Üner’den, ilçedeki spor kulüplerine muhteşem
bir destek geldi. İlçedeki spor kulüplerine her
zaman tam destek veren Başkan Mesut Üner,
spor kulüplerine bu sefer nakdi destekte bulunarak, ilçedeki tüm sporseverlerin alkışını
ve takdirini kazandı.
Başkan Mesut Üner’in belediyedeki
makam odasındaki toplantıya; Subaşı, Akalan,
Gümüşpınar, İzzettin, Yalıköy, Karacaköy, Çanakça, Dağyenice ve Ormanlı Spor Kulüp Başkanlarıyla, Yöneticileri ve AK Parti Çatalca İlçe
Başkanı Yusuf Aslan katılım sağladı. Samimi
ortamda gerçekleşen toplantıda kulüp başkanları ve yöneticileri, kendilerine her daim
yaptığı desteklerden dolayı Başkan Mesut
Üner’e teşekkür etti. Toplantının sonunda Başkan Mesut Üner, kulüp başkanları ve yöneticilerine nakdi destek çeklerini bizzat teslim etti.
İlçedeki spor camiasının temsilcileriyle gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Spor camiasının
içinden gelen ve yıllarca futbol oynamış bir
kardeşiniz olarak, spor ve sporcu camiasının
sorunlarını çok yakından takip etmeye çalış-

Hakan Çebi
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi

tım. Mümkün olduğu kadar yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalarak, en samimi
dostlukları biriktirmesi için spor ve sporcularımızın her zaman yanında oldum, yanında olmaya da sonsuza kadar devam edeceğim.
Bugünde spor kulüplerimize nakdi destekte
bulunup, çeklerini kendilerine teslim ettik. Tüm
kulüplerimize hayırlı ve bereketli olsun.’’ dedi.

Sevgili
annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun
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annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun

meclisini parklara ve kahvehanelere taşıyor.
Büyükçekmece Belediyesi, halkın katılımını sağlamak ve demokrasinin daha şeffaf bir şekilde işlenmesi
için 2022 yılı Mayıs ayı meclis toplantısını 09 Mayıs
2022 Pazartesi günü Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesindeki Dostlar Kıraathanesinde gerçekleştirecek…

Tüm
annelerimizin
anneler
günü
kutlu
olsun

Sevgili
annelerimizin
Ercan ÇİFTÇİ anneler günü
Çiftçioğlu
kutlu olsun
Ltd Şti
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Erdoğan: İstiyoruz ki Çatalca
şanına yakışır bir hale gelsin
08 Mayıs 2022 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Belediyesi’ni ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, belediye önünde çiçeklerle karşıladı.
Cuma namazı sonrası gerçekleşen ziyarette Çatalca Belediyesi'nin önünde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Yola çıkarken tüm alanlarda çok
büyük sözümüz vardı. Hamd olsun bu
sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik.
Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlarla
bunu yaptık. 81 ilimizde artık üniversitelerimiz var. Nerelerden nerelere geldik. Aynı
şekilde Çatalca'da da yine alt yapı ve üst
yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu
karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi belediye başkanı yaparak yeni bir
dönemi başlattınız dedi.
“ÇATALCA'NIN YANINDAYIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki dönemde de Çatalca'nın yanında olduklarını belirterek, İnşallah birçok
adımlardan sonra bu yaz karayollarıyla
birlikte burada ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek. Artık
çukur ve çamur olan bir Çatalca olmayacak. Daha güzel bir hale getirmiş olacağız.
Ulaştırma Bakanım gerekli teminatı verdi.
İstiyoruz ki Çatalca şanına yakışır bir hale
gelsin diye konuşan Erdoğan, Çatalca'nın
manda kaymağı ve manda sütünden de
övgüyle bahsetti.
“HAZIRLIKLARI GÜNLER
ÖNCESİNDEN”
Görevinin ilk üç yılına Çatalca tarihine
geçen efsane hizmetleri sığdıran Başkan
Mesut Üner, Bayramın üçüncü günü AK
Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan ile
birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Başkan Mesut Üner,
ziyaret sırasında Çatalca’nın bekleyen tüm
sorunlarıyla ilgili hazırladığı detaylı raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu. Edinilen bilgiye göre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Başkan Mesut Üner’in hazırladığı raporları
çözümü için anında ilgili bakanlıklara gönderdi. İlgili raporda özellikle Çatalca’nın
bozuk mahalle yolları Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çekti ve
Çatalca’ya gerçekleştireceği tarihi ziyarete,
Ulaştırma Alt Yapı ve Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılmasının talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cuma namazını kıldıktan sonra, Ulaştırma
ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile
birlikte, Başkan Mesut Üner’i makamında
ziyaret etti. Ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Makamdaki ziyaret
sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, belediye kapısında oldukça kalabalık ve coşkulu halkı görünce, ilçe halkını
selamlayıp, halka adeta miting havasında
bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ilçe halkına önemli bir müjde verdi. Başkan Mesut Üner’in sunduğu rapora istina-

den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm ilçe halkının önünde Ulaştırma ve
Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na
İBB’nin sorumluluk alanları dahil tüm mahallelerin yollarının derhal yapılmasını talimatını verdi. Bu önemli müjde, halk
tarafından çok büyük alkış aldı.

“ ZİYARETİN SON DURAĞI BAŞKAN MESUT ÜNER’İN EVİ OLDU”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Çatalca Belediyesi’nde
Başkan Mesut Üner’i ziyareti sonrası üçüncü ve son durağı Başkan
Mesut Üner’in evi oldu. Evde Başkan Mesut Üner’in eşi, çocukları,
annesi, babası ve kardeşleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamanın sevincini
yaşadı. Evdeki sohbet oldukça
samimi bir ortamda gerçekleşti.

ÜNER: “ÇATALCA’MIZDA TARİHİ GÜN”

Görevinin ilk üç yılına Çatalca tarihine geçen efsane hizmetleri sığdıran
Başkan Mesut Üner, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı Çatalca
Belediyesi’nde ağırlamanın gururunu ve
sevincini yaşarken, ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Üner;
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I
BELEDİYEMİZDE KARŞILAMANIN GURURUNU YAŞADIK.
BELEDİYEMİZDEKİ PROGRAMIMIZIN ARDINDAN SAYIN
CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’I EVİMİZDE
AİLECE KARŞILADIK. CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’A, GEREK
BUGÜNKİ TARİHİ ZİYARETİ,
GEREKSE İLÇEMİZE
KAZANDIRDIĞI EFSANE
HİZMETLERDEN DOLAYI ŞAHSIM, AİLEM VE TÜM ÇATALCA
HALKIMIZ ADINA TEŞEKKÜR
EDER, ÜLKEMİZE HİZMET YOLUNDA ÇALIŞMALARINDA
BAŞARILAR DİLERİM.’’ dedi
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Akgün,
Büyükçekmece
ESBiM BiR YAŞAMA
Ailesi
ile
bayramlaştı
DAHA DOKUNDU

İş arayanları ve işverenleri buluşturan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), istihdamın öncüsü olmaya devam ediyor. Firmalardaki yaş kriteri sebebiyle iş bulamadığını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’tan yardım isteyen Selma Karasansar, ESBİM tarafından işe yerleştirildi
Esenyurt’ta binlerce kişiyi iş sahibi yapan
ESBİM, yaşamlara dokunmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen ESBİM mülakatında, yaş
kriteri sebebiyle iş bulamadığını söyleyen ve
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’tan yardım isteyen 43 yaşındaki
Selma Karasansar, Başkan Bozkurt’un talimatıyla ESBİM tarafından işe yerleştirildi.
Bir buçuk aydır çalışan Selma Karasansar,
işe yerleştirilmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Başkan Bozkurt’a teşekkür
etti.
“İSTEDİĞİM YERDEYİM, ÇOK
MUTLUYUM”
İş bulamadığı sıralarda kendine olan güvenini yitirdiğini
söyleyen Selma Karasansar, çalışıyor olmanın
mutluluğunu dile getirerek, “Daha önce bir işsizlik sürecim oldu. Bu
dönemde büyük firmalara başvurdum
ama yaşımdan dolayı
işe almadılar. Mülakata
bile katılamadım. Bayağı
psikolojik sorunlar yaşadım, ‘Acaba yaşlandım mı?’
diye kendi kendime düşündüm,
hatta ‘İşe yaramaz mıyım?’ diye düşündüm. Ondan sonra ESBİM’e müracaat ettim.
ESBİM’in Dünya Kadınlar Günü mülakatında
Belediye Başkanı’mıza derdimi anlattım.
Başkan’ımız da bana yardımcı oldu. Böylelikle Gizem Hanım’la tanışarak buraya geldim, burada da çok mutluyum. Kadınların
yapamayacağı işleri de yapabilirim, diyerek
buraya geldim. Öncelikle kendime güveniyordum, başarabileceğime inanıyordum. Başardığımı düşünüyorum. Tornavida
kullanmayı bilmiyordum, matkap kullanmayı bilmiyordum, şu an hepsini çözdüm ve
gerçekten çok mutluyum. Yapabildiğimi gör-

düğüm için kendime güvenim geldi. Daha da
başarılı olabileceğime inanıyorum. Öğrenmek istediğim çok şey var, öğreniyorum da.
Buraya iyi ki gelmişim. Bir ürünü başından
sonuna kadar tek başıma yaptım ve çok
mutlu oldum. Başkan’ımıza ve Gizem
Hanım’a çok teşekkür ederim. Tam istediğim
yerdeyim, çok mutluyum” dedi.
ESBİM’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü’nde gerçekleştirdiği mülakat sonucunda aynı firmada işe başlayan Merve Nur
Belen ise “Üç aydır iş arıyordum. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde ESBİM’in mülakatına katıldım ve işe alındım. Bir buçuk aydır
çalışıyorum, işimden memnunum. ESBİM’e teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
“ESBİM BİZE BİRÇOK
İMKÂN SAĞLIYOR”
İstihdam alanının
genişlemesi için ESBİM’le ortak çalışmalarını
sürdüreceklerini
söyleyen firma yetkilisi Gizem Kara,
“Ortak amacımız istihdam. Bunu ESBİM’le beraber çok ciddi bir
koordinasyonla gerçekleştiriyoruz. ESBİM bize birçok imkân sağlıyor, insanların bize ulaşabileceği bütün
mecraları tedarik edebiliyor. Birçok kişiye
ulaşabilmemiz için de çok faydalı oluyor. ESBİM’den son üç yılda ortalama yüzde altmış-yetmiş gibi bir istihdam oranı sağladık.
Özellikle pandemi döneminde sıkıntılar yaşanırken ESBİM hâlâ aktif bir şekilde bize
destek vermeye devam ediyordu. Teşekkür
ediyoruz, bizler çok mutluyuz, nice yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Sizler ya da bizler
fark etmiyor, uzanabildiğimiz herkes ve her
yer bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı´nda da ilçenin 24
mahallesini gezerek, Büyükçekmece Ailesi ile bayramlaştı
Büyükçekmece´nin mahallelerini
sokak sokak gezen Başkan Akgün, vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, sık
sık sevgi gösterileriyle de karşılandı.
“Birlik, beraberlik ve dayanışmanın
pekiştirilmesi gerekir”
Her yıl bayram süresince Büyükçekmece halkıyla bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün bu
Ramazan Bayramı’nda da CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi
Gökbulak, belediye meclis üyeleri ve
başkan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezdi. Akgün ve berberindekiler
hem ilçe halkıyla bayramlaştı hem de
çocukları sevindirdi. Türkiye’nin eko-

nomik anlamda sıkıntılı bir süreçten
geçtiğini ve bu süreci aşmak için birlik,
beraberlik ve dayanışmanın pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan
Akgün, özellik bayramların bu an-

lamda çok daha büyük önem taşıdığını
belirtti.
Çocuklara bayram hediyesi
Gittiği mahallelerde esnafı da ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramlaşma
sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda teknik ekiplerine
talimat verdi. Gittikleri her mahallede
vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük
oldu. Başkan Akgün, elini öpen ve bayramını kutlayan çocuklara da bayram
harçlığı, çikolata ve oyuncak verdi.
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Büyükçekmece ve Gelsenkirchen çevre
konusunda ortak projeler üretecek
Büyükçekmece’nin Almanya’daki kardeş şehri Gelsenkirchen’de bir araya gelen
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Gelsenkirchen Belediye Başkanı
Karin Welge, çevre konusunda
ortak projelere imza atacak.
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelsenkirchen’de 2 gün sürecek
olan “Kardeş Şehir Belediye
Başkanları” buluşmasına katıldı.
“Dünyanın öncelikli konusu
çevre olmalı”
Büyükçekmece - Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostlu-

ğunu Geliştirme Derneği üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen
toplantılarda her iki ülkenin
genç jenerasyonlarının karşılıklı
olarak buluşmaları, çevre ve
iklim değişikliği alanında yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra
çevre konusunda ortak projelere imza atılması kararlaştırıldı.
Toplantıda söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, tüm dünyanın
öncelikli konusunun çevre olması gerektiğine dikkat çekerek
Büyükçekmece Belediyesi’nin
2022 yılını Ekoloji Yılı ilan ettiğini açıkladı. Büyükçekmece
Belediyesi’nin 2022 yılını Ekoloji Yılı ilan etmesinin çok de-

ğerli olduğunu belirten katılımcılar bu konuda Büyükçekmece
Belediyesi’nin desteklenmesi
gerektiği yönünde karar aldı.
Toplantılara Büyükçekmece
- Gelsenkirchen Kardeş Şehir
Dostluğunu Geliştirme Derneği
Başkanı Rüdiger Von Schoenfeldt, Schalke 04 Kulubü Onursal Başkanı Gerhard Rehberg
de katıldı.

ÇATALCA’DA BİTMEK
BİLMEYEN İCRAATLAR
Çatalca’da Başkan Mesut
Üner’in göreve gelmesiyle birlikte, ilçede her geçen gün yeni
bir icraatın daha müjdesi geliyor. Hiç kuşkusuz Başkan Mesut
Üner’in böylesine önemli başarılara giden yolda en önemli
etken, kendisinin mesaisini makamdan çok halkın arasında ve
proje şantiyelerinde tamamlaması oldu.
Başkan Mesut Üner’in bu seferki tamamladığı icraat müjdesi, ilçedeki şoför camiasına
geldi. Başkan Mesut Üner, konforu ve estetiği ile dikkat çeken,
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tamamladığı ve oda başkanlığına teslim ettiği yeni ‘’Çatalca
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf
Odası’’ hizmet binası başta oda
yönetimini ve şoför esnafını çok
sevindirdi. ’Çatalca Şoförler ve
Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sacit Şık, Başkan Mesut
Üner’in böylesine önemli desteğinden ve her zaman kendilerine sağladığı desteklerden
dolayı teşekkür etti.
Çatalca halkına kazandırdığı
yeni Çatalca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Hizmet Binası sonrası açıklamalarda

bulunan Başkan Mesut Üner;
‘’Çatalca’mıza hizmet etme yolunda tüm kamu hizmet kurumlarının, oda ve dernek
başkanlıklarının sorunu, bizim
sorunumuz dedik ve çalışmalarımıza bu anlamda yön verdik.
Çatalca Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odamıza yakışır bir
hizmet binasının yapımını tamamlayıp, oda başkanlığımıza
kazandırdık. Çatalca’mıza ve
halkımıza olan sevgimizden güç
alıp, çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. İlçemize
hayırlı olsun.’’ dedi.
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CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi

Tüm annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun

Yasef BAKIRCI
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü

Tüm annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun

Tüm
annelerimizin
anneler günü
kutlu olsun
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