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� Ünlü sanatçı Haluk Levent, 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı vesilesiyle 22 Mayıs’ta
Esenyurt’ta konser verecek. Ayrıca Ça-
talca, Büyükçekmece ve Beylikdü-
zü’nde de yine 19 Mayıs coşkusu çeşitli
etkinlikler, fener alayları ve yürüyüş-
lerle yaşanacak. 

‘’DÖNÜM NOKTASIDIR’’
�� Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, 19 Mayıs 1919 tari-
hinin bir dönüm noktası olduğunu be-
lirterek; “Türk milletinin tam
bağımsızlık ve özgürlük umutlarını
inanca dönüştüren kurtuluş ateşinin
yakılıp Milli Mücadele’nin başlatıldığı
gündür” dedi. �Devamı 2’de

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK
� Beylikdüzü Belediyesi’nin üreten ve
kendine yetebilen bir kent yaratma hede-
fiyle hayata geçirdiği Yaşam Bahçesi’nde
yaz mevsiminin ilk fideleri toprakla buluştu.
İlçedeki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına umut
olan bahçenin bu yıl ki dikiminde, artan fi-
yatlar sonucu vatandaşın erişmekte zorluk
çektiği yazlık sebzelere ağırlık verildi. 
�Devamı 7’de

19 Mayıs Bölgemizde 
coşkuyla kutlanacak 

�� Geçtiğimiz yıl babası Salih Şahin’i
kaybetmenin acısını yaşayan CHP İBB
meclis Üyesi ve BüyükçekmeceCHP
meclis Grup Başkan Vekili Ahmet
Şahin, şimdide Kayınpederi Mehmet
Masum Atasal’ı kaybetmenin acısını
yaşıyor… �Devamı 2’de

BÜYÜKÇEKMECE’DE ÇİFTÇİLER UNUTULMADI

BAKANLAR ÇATALCA’YI MESKEN TUTTU

YAŞAM BAHÇESİ’NDE YAZLIK
FİDELER TOPRAKLA BULUŞTU

Esenyurt Beledi-
yesi, ilk kez ulusal
düzeyde 'Yeni Nor-
malde Gençlerin
Güçlendirilmesi’ ça-
lıştayı düzenledi.
Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt ve
Prof. Dr. Demet Lü-
küslü’nün başkanlık
ettiği çalıştayda
gençlerin sorunları
ve bu sorunlara yö-
nelik çözüm öneri-
leri üzerinde
çalışmalar yapıldı.
6’da

�� Esenyurt Belediyesi tarafından her yıl
ücretsiz düzenlenen toplu sünnet kayıtları
başladı. Vatandaşlar, 10 Haziran tarihine
kadar kendilerine en yakın merkeze başvu-
rarak kayıt yapabilecek. . �Devamı 2’de

Başkan Akgün: “19 Mayıs tarihi
bağımsızlık ve aydınlanma
meşalesini yakıldığı gündür!”

ESENYURT’TA ‘YENİ NORMALDE
GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ’
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Ahmet Şahin’in Acı Günü!

Recep
EROL

Tarık Erdoğan 
CHP İBB ve Büyükçekmece

Belediye Meclis Üyesi

Özkalp BEYAZ 
İYİ Parti Büyükçekmece 
Belediye Meclis Üyesi

Vatanımız için
canlarını feda

eden aziz 
şehitlerimizi 

rahmet, minnet
ve saygıyla 

anıyoruz.
19 Mayıs

Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor

Bayramınız 
kutlu olsun.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk
ateşinin yakıldığı gün olan 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramımızı
kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal

Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimize şükranlarımı sunarım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
Samsun’a çıkarak kurtuluş
mücadelemizi başlatmasının

103. yılını kutluyor kahraman 
ve aziz şehitlerimizi 

saygı ve minnetle anıyorum 

ESENYURT’TA TOPLU 
SÜNNET KAYITLARI BAŞLADI

Dünya Çiftçiler Günü dolaysıyla Büyükçekmece ilçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, be-
raberinde ilçenin ileri gelen STK temsilcilerinden ve aynı zamanda ilçe eski ziraat oda
Başkanı SMMM Recep Erol, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih
Çakar ve Ziraat odası başkanı Sezgin Erçağ ile ilçedeki çiftçileri ekim yaptıkları tarlala-
rında ziyaret ederek 14 Mayis Dünya Çiftçiler Günlerini kutladılar. Devamı 3’te

“Bağımsız bir ülke olmak 
için üretmek zorundasınız”

Büyükçekmeceli çiftçiler ile
bir araya gelen CHP Edirne
Milletvekili Okan Gaytancı-
oğlu, bağımsız bir ülke olmak
için üretmenin ve çalışmanın
şart olduğunu söyledi.
Devamı 3’te

İKİ BAKAN ARDI ARDINA GELDİ
� Çatalca’ya efsane hizmetler kazan-
dırma yolunda çalışmalarına durmaksızın
devam eden Başkan Mesut Üner, geçen
hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu’nu Çatalca Beledi-
yesi’nde karşıladıktan sonra, Tarım ve
Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi Çatalca
Belediyesi’nde karşıladı.�Devamı 4’te 

TARİHİ KÖPRÜ
CAN ÇEKİŞİYOR
26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar
gören ve Mimar Sinan’ın “şaheserim” dediği tarihi köprü çökme tehlikesi ile karşı karşıya.

�� ilgili kurumları bir kez daha uyaran Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, “Gelecek nesillere aktaracağız ama
köprü elden gidiyor. Köprü çöküyor. Çöktüğü

zamanda bir daha eskisini yapamayız. Duyulsun

diye söyledim. Muhteşem eserim dediği ve sadece
bu eserin üzerinde imzası bulunan koca Mimar Si-
nan’ın bize emanetidir bu köprü. Bütün eserler bize
emanettir. Bunları korumak da bizim milli görevi-
mizdir” diye konuştu. Devamı 5’te

“Bu köprüyü korumak bizim
milli görevimizdir”

Meclis oturumunu kapattıktan
sonra “Mimarsinan Köprüsü Tepecik

ve Mimarsinan Ayağı Düzenleme”
projesi hakkında belediye meclis

üyelerine bilgi veren Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
2019 depreminde hasar gören ve

yıkılma tehlikesi bulunan tarihi
Mimar Sinan Köprüsü için bir kez

daha yetkilileri uyardı.
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KIRLANGIÇ GENÇLİK FESTİVALİ’NDE
SAHNE GENÇLERİNDİ 

Beylikdüzü Belediye-
si’nin düzenlediği Kır-
langıç Gençlik
Festivali doludizgin
devam ediyor. Çeşitli
etkinliklerle gençleri
buluşturan festivalin
3.gününde sahne
sırası gençlerdeydi. 
�Devamı 6’da

ÇATALCA – ÜSKÜDAR DOSTLUĞU
Çatalca’ya efsane hizmetler
kazandırırken Ar-Ge’ye
büyük önem veren Başkan
Mesut Üner, yerinde araş-
tırma ve geliştirme ziyaretle-
rine durmaksızın devam
ediyor. 7’de

0         01 kopya.qxp_Layout 1  18.05.2022  16:45  Page 1



18 Mayıs 2022 Çarşamba

21408/2022

Büyükçekmece Mer-
kezinde gözlükçü şefi dük-
kanının önünde her gün
gördüğü sokak köpeğinin
saldırı dehşetini yaşadı!

Bugün Büyükçek-
mece çarşı merkezinde
Dizdariye mahallesi mer-
kez camiinin altındaki
pasaj içerisinde bulunan
dükkanın gözlükçü şefi
Orhan Şahin, sokak köpe-
ğinin saldırısına uğradı.
Dükkanın önünde bulu-
nan köpeğin aniden pençe
atmasıyla birlikte neye uğ-
radığını şaşıran Orhan Şa-
hin’le sokak köpeği
arasında boğuşma yaşanır-
ken olayı gören esnaflar
Şahin’i köpeğin hışmından
zorla kurtardılar. Köpeğin
saldırısı sonucu Kollarından, bacağından ve vücudunun
çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Şahin, Mimarsi-
nan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Edindiğimiz
bilgiye göre o köpek daha önceleride benzer şekilde saldı-
rılarda bulunmuş!

Başkan Akgün: “19 Mayıs tarihi bağımsızlık
ve aydınlanma meşalesini yakıldığı gündür!”
BüyükçekmeceBelediye Başkanı

Dr. Hasan Akgün, 19 Mayıs 1919 tari-
hinin bir dönüm noktası olduğunu be-
lirterek; “Türk milletinin tam
bağımsızlık ve özgürlük umutlarını
inanca dönüştüren kurtuluş ateşinin
yakılıp Milli Mücadele’nin başlatıldığı
gündür” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 103. yılı
ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj
yayınladı. Akgün mesajında şu ifadelere
yer verdi:

19 Mayıs 1919, “Ya istiklal ya ölüm”
düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş
Savaşı’nın başlangıcı olarak tarihe
geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydın-
lanma meşalesini yaktığı bugünü de

Türk gençliğine armağan etmiştir. Sam-
sun’a çıktığı günü “Ben, 1919 senesi
Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün

elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yal-
nız büyük Türk milletinin asaletinden
doğan ve benim vicdanımı dolduran

yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte
ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine
güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuk-
larından bir gün kesinlikle bir güneş
doğacağına, bunun hararet ve kuvve-
tinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir
güç çıkacağına o kadar emindim ki
bunu âdeta gözlerimle görüyordum”
diyerek büyük özverilerle yürütülen
Millî Mücadele sonrasında kurulan
cumhuriyeti hürriyetin, bağımsızlığın,
egemenliğin yılmaz bekçileri olarak
gördüğü Türk gençliğine emanet et-
miştir. Türk gençliğinin bayramı kutlu
olsun!

Bu anlamlı günün yıl dönümünde
başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere
Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını
saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Büyükçekmece de
sokak köpeği 
dehşeti yaşandı

Geçtiğimiz yıl babası Salih
Şahin’i kaybetmenin acısını
yaşayan CHP İBB meclis Üyesi ve
BüyükçekmeceCHP meclis Grup
Başkan Vekili Ahmet Şahin, şim-
dide Kayınpederi Mehmet
Masum Atasal’ı kaybetmenin
acısını yaşıyor…

Dün hayatını kaybeden CHP
İBB meclis Üyesi ve Büyükçek-
mece CHP meclis Grup Başkan
Vekili Ahmet Şahin’in Kayınped-
eri Mehmet Masum Atasal bugün
son yolculuğuna uğurlandı. Mer-
hum Atasal için düzenlenen ce-
naze törenine Büyükçekmece
belediye başkanı Dr. Hasan
Akgün’ün yanısıra meclis üyeleri,
siyaset, İş ve STK  temsilcilerinin
yanısıra merhumun sevenleri ile
dostları yoğun katılım gösterdi.

Merhum Mehmet Masum
Atasal’ Büyükçekmece Kuba

Camii’nde öğlen namazına
müteakip kılınan cenaze namazı
sonrası Büyükçekmece yeni
mezarlığı’nda toprağa verildi.

İç SES Gazetesi olarak Mer-
huma Yüce Allah’tan Rahmet,
ŞAHİN ve ATASAL Ailelerine
başsağlığı diliyoruz.

Ahmet Şahin’in Acı Günü!

Hüseyin Remzi GÖKBULAK
CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

Murat ÇELİK
AK Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a
çıkarak kurtuluş mücademizi başlatmasının

103. yılında tüm şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma

Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 

ESENYURT’TA TOPLU SÜNNET
KAYITLARI BAŞLADI

EsenyurtBelediyesi tarafından her yıl ücretsiz düzen-
lenen toplu sünnet kayıtları başladı. Vatandaşlar, 10 Hazi-
ran tarihine kadar kendilerine en yakın merkeze
başvurarak kayıt yapabilecek.

Esenyurt Belediyesi’nin her yıl ilçedeki ihtiyaç sahibi
ailelerin çocukları için düzenlediği sünnet kayıtları baş-
ladı. 4-15 yaş aralığındaki çocuklar için gerçekleştirilecek
olan sünnet başvuruları 10 Haziran tarihine kadar devam
edecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muh-
tarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik fo-
tokopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Bağlarçeşme
Mahallesi Hasta Nakil Şefliği, Esenyurt Kültür Merkezi
içerisindeki Engelliler Koordinasyon Şefliği ve Kıraç Sos-
yal Yardım İşleri Müdürlüğünde alınacak.
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Beylikdüzü Belediyesi Mayıs
Ayı Meclis Toplantısı’nın 1. Bir-
leşimi, iki yıl aranın ardından ye-
nilenen Meclis Salonu’nda
yapıldı. Açılış konuşmasına
nisan ayında şehit düşen asker-
leri rahmetle anarak başlayan
Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ayrıca, nisan ayında
24 kadın cinayetinin işlendiğini
de belirterek “Kadın cinayetle-
rini Beylikdüzü meclisinden bir
kez daha lanetliyorum.”dedi.
Giderek derinleşen ekonomik
yoksulluğun çok ağır sonuçlar
doğurduğuna değinen Çalık,
“Yerel yönetimler olarak bu du-
rumun sebebi bizler olmasak da,
sonucuyla elbette mücadele
etmek zorundayız. Beylikdüzü
Belediyesi olarak, göreve geldi-
ğimiz günden bu yana yeni sos-
yal belediyecilik uygulamalarını
hayata geçiriyoruz, giderek zor-
laşan yaşam şartlarıyla halkı-
mızla birlikte mücadele
ediyoruz. Tüm bu şartlar altında
biz de sosyal politikalarımızı çe-
şitlendirmeye ve güçlendirmeye
odaklandık.” şeklinde konuştu.

Çalık: 130 ton mahsulü, yak-
laşık 30 bin 
ihtiyaç sahibi haneye ulaştırdık

Konuşmasının devamında
gıda yoksunluğunun çözü-
münde kent bostanlarının
önemli bir işleve sahip olduğunu
vurgulayan Başkan Çalık, “Pan-
deminin başında Beylikdüzü’ne
Yaşam Bahçesi’ni kazandırmış-
tık. Bugüne kadar, burada yetiş-
tirdiğimiz 130 ton mahsulü,
yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibi ha-
neye ulaştırdık. Ancak bununla
yetinmedik. Geçtiğimiz aylarda,
ekonomik krizin iyice şiddetlen-
mesiyle çocukların yeterli besle-
nemediğini, ailelerin çocukların
beslenme çantasına bir sandviç
koyacak gücü bile olamadığını,
hatta bu yüzden kimi çocukların
eğitimden koptuğunu gördük.
Bunun için ivedilikle hazırlıklara
başladık ve Beslenme Saati uy-
gulamasını hayata geçirdik. Şu
anda Beylikdüzü Mutfak’ta her
gün 879 ihtiyaç sahibi çocuk için,
içinde sandviç, kuruyemiş,
meyve ve süt gibi gıdaların ol-
duğu beslenme çantaları hazırlı-
yoruz. Bu uygulamayı ve
beraberinde toplumsal dayanış-
mayı büyütmek ve yaygınlaştır-
mak için Beylikdüzü’nde büyük
bir gayret sarf ediyoruz. Hepi-
nizi bu dayanışmaya destek ol-
maya çağırıyorum.” ifadelerini
kullandı. 

Çalık: Ramazan ayı boyunca
2 bin 500 kişinin sofrasına sıcak
yemek götürdük

Ramazan’ın dayanışma ve
yardımlaşma ruhunu Beylikdü-
zü’nde yaşatmak için tüm im-
kanlarla vatandaşların yanında
olduklarını da belirten Çalık,
“Ramazan ayı boyunca her gün,
Beylikdüzü Mutfak’ta 2 bin 500
kişinin sofrasına sıcak yemek gö-

türdük. Ayrıca; iftar saatine yeti-
şemeyen komşularımıza Metro-
büs Meydanı’nda çorba ve sıcak
yemek ikram ettik. Ramazan’da
komşularımızın evlerine konuk
olduk. Her birine misafirperver-
likleri için teşekkür ederim. Dü-
zenlediğimiz Ramazan
etkinliklerinde komşularımızın
dert ve tasalarından biraz olsun
uzaklaşmalarını istedik. Tüm
faaliyetlerimizle hem toplumsal
dayanışmayı hem de birlik ve
beraberliğimizi güçlendirdik.”
şeklinde konuştu.    

Beklenen projenin Kavaklı
ayağında ilk adım atıldı

3 Köy 3 Meydan projesiyle
ilgili de meclisi bilgilendiren
Çalık, “3 Köy 3 Meydan proje-
mizin son ayağı olan Kavaklı
mahallemizde kent meydanı için
yıkım çalışmaları nisan ayında
başladı. İlk olarak, belediyemize
ait binanın yıkımını gerçekleştir-
dik. Projeyi tamamladığımızda,
dinlenme alanı, çocuk oyun
alanı, etkinlik alanı ve trafiğe ka-
palı yürüyüş yolu gibi halkımızın
sosyal ihtiyaçlarına cevap veren,
insanlarımıza nefes aldıran
fonksiyonel alanları bu bölgeye
kazandırmış olacağız. Böylelikle
de 3 Köy 3 Meydan projemizi
gerçekleştirmiş olacağız. Kom-
şularımız için uygun alanlarımızı
çok fonksiyonlu olarak planla-
maya başladık ve sürekli hizmet
alabilecekleri noktalara dönüş-
türüyoruz.” şeklinde konuştu. 

“Doğa ve tarih müzesi hazır-
lığı içindeyiz”

Beylikdüzü’nde tarihi ve
jeolojik miraslara yönelik yü-
rüttükleri çalışmaları da mec-
lisle paylaşan Çalık,
“Geçtiğimiz aylarda ilçemizde
bulunan 23 milyon yıllık fosil
ağacı gün yüzüne çıkarmıştık.
Nisan’da TMMOB Jeoloji Mü-
hendisleri Odası’nın 74. Tür-
kiye Jeoloji Kurultayı’na
katıldım ve Türkiye’de bir bele-
diye tarafından koruma altına
alınan ilk jeolojik miras olan
fosil ağacımızla ilgili bir sunum
yaptım. Bu kurultayda ‘Jeolojik
Miras Elçisi’ unvanına da layık
görülmekten ayrıca onur duy-
dum. Bu unvan artık bana daha
da büyük bir sorumluluk yüklü-
yor. İlçemizde ikinci fosil ağacı
da tespit ettik ve onunla ilgili
gerekli bilimsel çalışmaları baş-
lattık. 18 Mayıs’ta Uluslararası
Müze Günü’nü kutlayacağız.
İlk müzemizi Beylikdüzü’ne ka-
zandırmıştık. Şimdi ise Doğa ve
Tarih Müzesi hazırlığı içindeyiz.
Fosil ağaçlarımızın daimi evi de
bu müze olacak. Beylikdü-
zü’nde tarihi, kültürel ve jeolo-
jik mirasımıza sahip çıkmaya,
yarınlara taşımaya devam ede-
ceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Mayıs Ayı Meclis Toplan-
tısı’nın 2. Birleşiminin 13 Mayıs
Cuma günü saat 10.00’da yapıl-
ması kararlaştırıldı.

Büyükçekmece de Çiftçiler Unutulmadı

Çatalca Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2022 Yılı
Toplantısının 1. Birleşimi 09.05.2022 Pazartesi
günü saat 11.00’de Başkan Vekili Süheyla Top-
çu’nun Başkanlığında Çatalca Belediyesi Meclis
Salonunda gerçekleşti.

Başkan Vekili Süheyla Topçu’nun meclis top-
lantısını başlatmasının ardından, meclis grup baş-
kanları özel gün ve haftalarla ilgili konuşmalarını
gerçekleştirdi. 

Meclis Grup Başkanlarının özel gün ve hafta-
larla ilgili konuşmaları sonrası Başkan Vekili Sü-
heyla Topçu gündem maddelerinin görüşülmesini
başlattı. 

GÜNDEM :
1- 17 Nisan 2022 tarihli ve 31812 sayılı Resmi

Gazeteye istinaden norm kadro ihdası ile ilgili  
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün

teklifi.
2- Dolu ve Boş kadro derece değişikliği ile il-

gili İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğünün teklifi.   
3- İlçemiz Oklalı Mahallesi 120 ada 20 parsel,

120 ada 63 parsel ve 107 ada 1  nolu
parsellerin Kamu Yatırımı Kararı alınması ile ilgili
Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi.    

4- Belediyemiz hesaplarına Kamu Yararı ka-
rarı alınması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü-
nün    teklifi.

5- Kesin Hesapların görüşülmesi ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

Gündem maddelerinin ilk dört maddesi oy
birliğiyle meclisten geçti. Beşinci madde ise oy bir-
liğiyle Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi. 

Meclis gündemlerinin görüşülmesinin sonrası,
Mayıs 2022 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantısı-
nın ikinci birleşiminin 12.05.2022 Perşembe saat
11.00’de gerçekleşeceği Başkan Vekili Süheyla
Topçu tarafından açıklanarak, Çatalca Belediyesi
Mayıs 2022 Birinci Birleşimi Meclis Toplantısı son
buldu.

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin
Mayıs ayı birinci oturumu Çakmaklı Ma-
hallesi’ndeki bir köy kıraathanesinde ger-
çekleşti.

Vatandaşın katılımıyla gerçekleştiri-
len meclis oturumun ardından Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle halkı-
nın sorun ve taleplerini dinledi.

Türkiye’de bir ilke imza atan ve her
yıl meclis oturumlarının bir bölümünü
mahalle ve köy kahvehanelerinde gerçek-
leştiren Büyükçekmece Belediyesi bu yıl
da geleneği bozmadı. Vatandaşın meclis
tarafından alınan kararları öğrenebilmesi,
katılımcı yönetim anlayışının geliştiril-
mesi, şeffaflık ve demokrasi adına kahve-
hane ve parklarda meclis toplantısı yapan
Büyükçekmece Belediyesi, Mayıs ayı bi-
rinci oturumunu köy kahvesinde gerçek-
leştirdi. 

Halkın ilgisi çok yoğundu
Mahalle halkının yoğun katılımıyla

gerçekleşen meclis toplantısında konuşan
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün, Türkiye’de belediye mecli-
sini vatandaşın ayağına götüren ilk bele-
diyenin Büyükçekmece Belediyesi
olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:
“Mahalle muhtarlarımızın da mahallele-
rinde yapılan bu meclis toplantıları onlar
içinde çok güzel çalışma oluyor. Meclis
bittikten sonra meclis esnasında vatanda-
şımız bizi dinliyor. Bana ister özel ister
soru sormak isteyen vatandaşımız olursa
her zaman olduğu gibi net bir şekilde
cevap veririz. Toplantının tamamı canlı
yayın olarak dışarı veriliyor. O nedenle
konuşmalarda da sizi dışarıda da izliyor-
lar. Bunun da bilinmesinde fayda var.”

Mahalle halkın sorun ve taleplerini
dinledi

Başkan Akgün’ün konuşmasının ar-
dından söz alan parti grup başkan vekil-
leri ve siyasi parti temsilcileri Mayıs ayı
içinde gerçekleşecek olan önemli gün ve
haftalara yönelik olarak mesaj verdi. Ya-
pılan konuşmaların ardından meclis gün-
deminde yer alan maddeler tek tek
görüşülerek karara bağlandı. Meclisi ka-
patan Başkan Akgün daha sonra Çak-
maklı Mahalle Muhtarı Erkan Eski ve
teknik ekibi ile birlikte mahalle halkının
sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşları
tek tek dinleyen Başkan Akgün, mahalle
halkından gelen istek ve şikayetlerin çö-
zümü için ilgili birimlere talimat verdi.

“Demokrasi adına çok olumlu”
Belediye Meclisi’nin mahallelerinde

toplanması vatandaşları da memnun etti.
Konuya ilişkin olarak görüşlerini dile ge-
tiren mahalle sakini Miray Irmak şunları
söyledi: “Çakmaklı Mahallesinde oturu-
yorum. Bugün belediyeden bizim sıkıntı-
larımızı dinlemek için geldiler. Biz de
belirttik. Hepsine çok olumlu şekilde yar-
dımcı olacaklarını söylediler. En kısa za-
manda da inşallah görmeye başlarız
çalışmaları. Özellikle de daha biz köy
halkı olduğumuz için bizim köyümüzde
yaşayanların böyle bir meclis toplantısına
gidip gelme ya da sıkıntılarını paylaşma
açısından zor oluyordu. Burada olması
bizim için çok iyi oldu. Daha rahat oldu-
ğunu düşünüyorum ve demokrasi açısın-
dan da kesinlikle çok olumlu olduğunu
düşünüyorum. Hasan Akgün’e çok teşek-
kür ederiz. Buraya geldiniz hep beraber
meclis olarak yardımcı oldunuz çok sağ
olun. ‘’

Çatalca Belediyesi Mayıs 2022 Meclis 
Toplantısının Birinci Birleşimini Gerçekleştirdi

Dünya Çiftçiler Günü dolaysıyla Büyükçekmece ilçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, beraberinde ilçenin ileri gelen STK temsilcilerinden ve
aynı zamanda ilçe eski ziraat oda Başkanı SMMM Recep Erol, Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Çakar ve Ziraat
odası başkanı Sezgin Erçağ ile ilçedeki çiftçileri ekim yaptıkları tarlalarında ziyaret ederek 14 Mayis Dünya Çiftçiler Günlerini kutladılar

ÇALIK: HEPİNİZİ
DAYANIŞMAYA 

DESTEK OLMAYA
ÇAĞIRIYORUM

“Bağımsız bir ülke olmak 
için üretmek zorundasınız”

Büyükçekmeceli çiftçiler ile bir araya gelen CHP
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bağımsız bir
ülke olmak için üretmenin ve çalışmanın şart oldu-
ğunu söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 14 Mayıs Çiftçiler
Günü nedeniyle düzenlediği kahvaltıya çok sayıda
çiftçi katıldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Celaliye Sosyal
Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Edirne
Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Büyükçekmece Be-
lediye Meclis Üyeleri Murat Erçağ, Gülderen Başkan
ve Kerem Ereke, Belediye Başkan Yardımcıları
Ömer Kazancı, Muzaffer Cive’nin yanı sıra bölgede
tarımla uğraşan çok sayıda çiftçi katıldı.

“Üreten, emek veren, çaba veren sizsiniz”

14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayan Büyükçek-
mece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı:
‘’Üreten sizsiniz, emek veren sizsiniz, çaba veren
sizsiniz. Sizin yaptığınız işi hepimizin bilmesi gere-
kiyor. Bunun ile ilgili yapılan çalışmalarımız var. Siz
zaten belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların
farkındasınız. Katılımız için sizlere çok teşekkür edi-
yorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz” ifadesini kul-
landı.

“Dijital olarak toprağınızın analizini yapıyoruz”
Belediye Meclis Üyesi Murat Erçağ şöyle ko-

nuştu: “Öncelikle 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nüzü kut-
luyorum. Hepiniz hayırlı, bol ve bereketli olmasını
diliyorum. Gerçekten çok zor koşullar altında üretim
yapıyorsunuz. Bir traktörün iki çift lastiği için 20 bin
TL ödendiğini duyuyoruz. Daha bunun ile ilgili bir
sürü bir sürü sıkıntılı dönemden geçiyorsunuz. Ger-
çekten devrim yaratıyorsunuz. Zamanın koşullarına
meydan okuyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık.
Biz de Büyükçekmece Belediyesi ve BÜTKOOP
Tarım Kooperatifi olarak daha önce sosyal med-
yada paylaştığımız toprak analizimiz ile alakalı bir
bilgilendirme yapalım istedik. Burada duymamış
olanlar var ise bu konu ile ilgilenenler var ise onlara
yardımcı olmak istiyoruz. Toprak analiz cihazımız
var. Dijital toprak analiz cihazımız. Tarlalarınızda alı-
nan toprak numunelerini Bizim Tarım Müdürlüğüne
ulaştırdığınızda biz bunları çok kısa bir süre içeri-

sinde analizini sağlayıp hızlıca size WhatsApp ya da
mail yoluyla ulaştırıyoruz. Bunun ile beraber dijital
tarımda size faydalı olacağını düşündüğümüz yeni
bir projemiz başlıyor. İnşallah yakın zamanda onu
da sizlere duyuracağız.’’

“Cumhuriyetin kurucu ayarlarına geri dönmek
lazım”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,
Tarım Kredi Kooperatifi’nin önemine değinerek
şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi
Mustafa Kemal Atatürk size bir çağrı yaptı. Dedi ki:
“Ülke çok zor durumda. Vatanın size ihtiyacı var.’’
Siz ne yaptınız? Yani sizin atalarınız tarlasını, tapa-
nını bırakıp cepheye koştular. Önce düşman işgalin-
den ülkeyi kurtardılar. Çünkü bağımsız bir ülkede
yaşamamız gerekliydi. Kılıç ve saban. Kılıç ile ne
yaptık? Önce bağımsızlığımızı sağladık. Bağımsızlı-
ğımız sağlamak geçici, kısa bir süredir. Halka dersi-
niz ki: ‘’Biz bağımsız bir ülke olduk. Bağımsız bir
ülke olmak için üretmeniz lazım. Çalışmanız lazım
ve bunun bir karşılığının olması lazım. Önce ülke-
mizi kurtardık. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ne yaptı? Hemen İzmir’de bir İktisat Kongresi top-
ladı ve dedi ki: ‘’Üreten köylü milletin efendisidir.’’
Milli ekonominin temeli tarımdır. Şimdi bugün sizin

içinizde bulunduğunuz durumu çok iyi biliyorum.
Çünkü geziyorum. Bu inanın sürdürülemez. Yani siz
birkaç sene sonra artık tıkanırsınız. Zaten son 10
yıldan beri ciddi tıkanıyorsunuz. Borcunuz var. Bu
sürdürülemez. Ne yapmak lazım? Cumhuriyetin o
kurucu ayarlarına geri dönmek lazım. Kurucu ayar-
larında ne vardı? Şeker fabrikaları vardı. Şeker pan-
carını planlı bir şekilde üretirdi çiftçiler. Alım
garantisi vardı. Fabrika alırdı. Senin hayvanların
içinde sana bedava küspe verirdi ve üretim bu şe-
kilde canlanırdı. Çapacılar da günlük yevmiye alır-
lardı. Kamyonlarda taşırdı. Ekonomiye katkı
sağlardı. ‘’

Kaymakam Tuna, ziyarette ayrıca üreticilere
yerli ve milli fide projesi kapsamında dağıtılan fi-
delerin ekiminede eşlik ederek Çiftçilerle üretim
hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, Gıda arzı
güvenliği için her metrekare toprağın ve emeğin
kıymetini bilerek stratejik planlamayla geleceğe
hazırlanmalıyız açıklamasında bulundu. 

“Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek
üretici olan köylüdür”

Kaymakam Tuna’yla Çiftçiler gününde üreti-
cilerin tarlalarına giderek yerli ve milli fide pro-
jesi kapsamında dağıtılan fidelerin ekimine eşlik
ederek Çiftçilerin günlerini kutlayan Büyükçek-
mece’nin önde gelen siyaset ve STK temsilcile-
rinden ve aynı zamanda tarımla uğraşan SMMM
Recep Erol ise  yaptığı açıklamasında, “Tür-
kiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüdür” Elinin değdiği her şeyi güzelleşti-
ren , emeğini üretime geçiren ve emekleriyle top-
rağı yoğuran tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya
Çiftçiler Günü kutlu olsun dedi.

Havanında güzel olmasıyla Kaymakam Tuna
ve beraberindekiler günün büyük bölümünü tar-
lada ekim yapan Çiftçilerile geçirdiler. Sonradıda
ise yapılan ikramları aynı sofrada beraber paylaş-
tılar…

Belediye Meclisi halkın ayağına gitti
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BAKANLAR ÇATALCA’YI MESKEN TUTTU
Çatalca tarihinin en önemli hizmetlerini görev süresinin

ilk üç yılına sığdırırken, makamdan çok sahadan çalışma
prensibinden asla taviz vermeyen Başkan Mesut Üner, il-
çeye yeni yatırımlar kazandırmak için ilgili bakanları ziyaret
edip, aynı zamanda ilgili bakanları Çatalca’da karşılamaya
durmaksızın devam ediyor.

Son dönemde Çatalca’da Cumhurbaşkanı ve Bakanları
karşılayan Başkan Mesut Üner, tarihi günde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladıktan sonra ilçede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir dizi
programlar gerçekleştirdi. Programlar kapsamında Bakanın
ilk ziyareti Çatalca Belediyesi oldu. Belediyedeki programla-
rın ardından Bakan Adil Karaismailoğlu ve Başkan Mesut
Üner, Muhtarlar Derneği ve taksi duraklarını ziyaret ettik-
ten sonra, Cumhuriyet meydanında ilçe halkıyla istişarelerde
bulundu. Ziyaretler sırasında Bakan Adil Karaismailoğ-
lu’nun en önemli müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçilen, İBB’nin sorumluluk
alanları dahil tüm mahalle yollarının asfaltlanma çalışmaları-
nın başlanacağı olduğu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun
Çatalca Belediyesi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Tarihi günde Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Çatalca’mızda karşıladıktan
sonra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karais-
mailoğlu ile ilçemizde Muhtarlar Derneğimiz ve Taksi Du-
raklarımızı ziyaret ettik sonra Cumhuriyet Meydanımızda
halkımızla buluştuk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız
Sayın Adil Karaismailoğlu hemen harekete geçerek,

İBB’nin sorumluluk alanları dahil tüm mahalle yollarının as-
faltlama çalışmalarının yapılacağını açıkladı. İlçemize hayırlı
olsun.’’ dedi.

BAKAN KİRİŞÇİ ÇATALCA’YA HAYRAN KALDI 
Başkan Mesut Üner, Çatalca’da Tarım ve

Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte oldukça
yoğun bir gün yaşadı. Bakan,Çatalca Belediye-
si’nde Başkan Mesut Üner’i ziyaretinin yanı sıra,
ilçede Başkan Mesut Üner ile birlikte bir dizi ziya-
ret programlarında bulundu. Önce Mehmetçik
meydanında çiftçilere yerli ve milli sebze fidesi ile
ayçiçek tohumu dağıtımı etkinliğine katılım sağ-
landı. Sonra Ovayenicemahallesinde kanola tarlası
ve Çakıl mahallesinde çilek serası ziyaret edildi.
Günün finalinde ise AK Parti Çatalca İlçe Başkanı
Yusuf Aslan ve MHP Çatalca İlçe Başkanı Halit
Tuncay Uğur parti binalarında ziyaret edildi.  

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Ça-
talca programları sonrası açıklamalarda bulunan
Başkan Mesut Üner; ‘’Geçen hafta Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma
ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nuÇa-
talca Belediyemizde karşıladıktan sonra, bugünde
Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’yi Ça-
talca Belediyemizde karşıladık. Bakanımızın Bele-
diyemizi ziyaretinin yanı sıra, Mehmetçik
meydanımızda çiftçilerimize yerli ve milli sebze fi-
desi ile ayçiçek tohumu dağıtımı etkinliğine katılım
sağladık. Sonrasında ise Ovayenice mahallemizde
kanola tarlasını ve Çakıl mahallemizde çilek sera-
sını ziyaret ettik. Hasılı Bakanımız ile oldukça ve-
rimli bir günü ilçemizde tamamladık. Çatalca’mıza
hayırlı olsun.’’ dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ “OKUYAN
BİR GELECEK” ETKİNLİĞİ İLE

GELECEĞE IŞIK TUTUYOR

Çatalca’ya efsane hizmetler kazandırma yolunda çalışmalarına durmaksızın devam eden Başkan Mesut Üner, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Çatalca Belediyesi’nde karşıladıktan sonra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi Çatalca Belediyesi’nde karşıladı.

Ercan ÇİFTÇİ
İstanbul Ganyan ve
İddia Bayileri Esnaf
Odası Bşk. Yrd. 

Hakan Çebi 
CHP Büyükçekmece
Belediye Meclis Üyesi 

ŞAMPİYONLUK KUPASI KIRLANGIÇ
GENÇLİK FESTİVALİ’NDE 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştiri-
len Kırlangıç Gençlik Festivali, ikinci gününde de renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Yaşam Vadisi 2.etapta 19
Mayıs tarihine kadar devam edecek olan
festivalde gençler çeşitli etkinliklerle gö-
nüllerince eğlendi. Festival alanını zi-
yaret eden Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
eski Beşiktaş Kulübü ve Milli
Takım futbolcusu Ahmet Dur-
sun, PTT Spor ve Milli Takım vo-
leybol oyuncusu Melisa Memiş ve
spor spikeri Emre Tilev ile de bir
araya gelerek gençlerin coşkusuna
ortak oldu. Başkan Çalık, festival boyunca
Yaşam Vadisi 2. Etapta sergilenecek olan 2020
-2021 Euroleague Şampiyonluk Kupası önünde hatıra fo-
toğrafı çektirerek Dursun ile penaltı atışı yaptı. Altı gün bo-
yunca devam edecek olan festivalin ikinci günü “Off The
Record” müzik grubunun konseri ile sona erdi.

Festival alanında gençlerle bir araya gelen Başkan Çalık,
gençlerin özgürce nefes alabileceği, kendilerini gerçekten

genç hissedebileceği bir ortam oluşturmak istediklerini belir-
terek, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

kapsamında altı gün boyunca dopdolu etkinlik-
lerle gençlerimizi buluşturmaya çalışıyo-

ruz. Vadinin en özel noktalarından bir
tanesindeyiz. Yaşam Vadisi bu kent

için çok kıymetli. Pandeminin et-
kisinin azalmasıyla ilk kez düzen-
lediğimiz bir gençlik festivali
oldu bu. Bunu devam ettirece-
ğiz. Sportif ve sanatsal etkinlikler

olacak. Hem sanatın iyileştirici
yönünü ilçemizde kullanmayı arzu-

luyoruz hem de gençlerimizin umut-
larını tazelemek istiyoruz. Şu anda

gençlerimiz Türkiye’de gençliğini yaşayamıyor.
Büyük bir kısmı umutlarını yurt dışında arıyor. Biz bu ül-

kede umudun asla bitmeyeceğinden hareketle gençlerimizi
ülkeye bağlamak adına bu festivali düzenledik. 19 Mayıs’ın
ruhuna yakışır bir şekilde geleneksel hale getirmeyi amaçla-
dığımız festivalin felsefesini oluşturmaya gayret ediyoruz.”
ifadelerinde bulundu.

Esenyurt Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı-
nın kazandırılması adına geniş kapsamlı bir etkinlik düzen-
ledi. Düzenlenen etkinlikte verilen seminer ile
aileler, çocuklarına okuma alışkanlığı ka-
zandırma konusunda bilinçlendirilir-
ken kitap okuma faaliyetleri ile de
çocuklar, okumaya ve okuduk-
larını anlamaya teşvik edildi.

Esenyurt Belediyesi, ço-
cukların okuma alışkanlığı
kazanması ve ailelerin de ço-
cuklarına okuma alışkanlığı
kazandırması için uygulama-
ları gerekenler hakkında Anne
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) or-
taklığıyla, “Okuyan Bir Gelecek” et-
kinliği düzenledi. Nene Hatun Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi’nde görev yapan aile danışmanları,
AÇEV’den aldıkları eğitimin ardından ailelere yönelik bir
seminer verdi. Verilen seminerde ailelerin evde çocuklarını
okumaya teşvik etmesi için yapması gerekenler sunum eşli-
ğinde anlatıldı. On haftadan oluşan etkinliğin beşinci hafta-
sında miniklere kitap okundu, kitaptaki bilinmeyen
kelimelerin duyu organlarıyla betimlemesi yapılarak çocuk-
ların hem kelime dağarcıkları hem de algıları geliştirildi.
Ayrıca okunan kitapta engellilerle empati kurmanın öne-
mine vurgu yapılarak çocuklar ile körebe oynandı. Oyna-
nan körebe oyununun ardından çocuklar, duydukları
empati duyguları ile ilgili resim çizdi. Etkinlik sonunda ço-
cuklara kitap dağıtıldı.

“ÇOCUKLAR HAYATA BİRAZ DAHA FARKLI 
BAKMAYI ÖĞRENDİ”

Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde aile danış-
manlığı yapan Öznur Kıran, “AÇEV’den aldığımız eğitici
eğitimi ile birlikte Esenyurt özelinde gruplar açtık. Bu grup-
larda çocuklarla birlikte okuma etkinlikleri yapıyoruz. Oku-
duğumuz on kitaptan beşi, evlere gönderiliyor. Aileleri
bilinçlendirmeyle alakalı bir seminer yaptık. Bunu da aile-
lere şu başlıklar altında anlattık: ‘Evde kitap nasıl okun-
malı?’, ‘Çocuğun ilgisini nasıl çekmeli?’, ‘Nasıl bir etkinlik
yapmalı?’, ‘Kaç yaşında başlamalı ve kaç yaşına kadar aile
olarak bu etkinlikler yapılmalı?’ Bu haftaki beşinci kitabı-
mızdı. Kitabın konusu; engelli bir keçinin hayatı, yaşadığı
zorluklar ve hayattan beklentileriydi. Çocuklar çok güzel

yorumlar yaptı. ‘Gözlerim görmediği zaman korkarım’
diyen çocuklarımız da oldu, ‘Gözlerim görmediğinde ken-

dimi çok kötü hissederim’ diyen de oldu. Sonra ço-
cuklardan en sevdikleri oyunla ilgili bir

çizim istedik. Onlara, gözleri görme-
yen bir arkadaşları bu oyunu oyna-

mak isterse nasıl yardımcı
olacaklarını sorduk. Elinden
tutup oyuna dahil edenler de
oldu; ‘Arkadaşımın gözleri
görmüyor ama çok güzel ha-
yâller kuruyor’ diyen çocukla-

rımız da oldu. Burada
gerçekten çok güzel bir empati

yapıldı. Çocuklar hayata biraz
daha farklı bakmayı öğrendi. Kendi-

lerinden farklı insanların da aslında iste-
dikleri zaman normal bir yaşantısı olabileceğini

görmüş oldular” ifadelerini kullanarak on haftanın so-
nunda yeni grupların açılacağının bilgisini verdi.

“ÇOCUĞUMUN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI 
FAZLALAŞTI”

Etkinlikten çok memnun olduğunu belirten Hafize
Bayrak, “Çocuğumun bu etkinliklerde çok mutlu oldu-
ğunu ve eğlendiğini düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığı
biraz daha fazlalaştı, daha paylaşımcı oluyor, bu da beni çok
sevindiriyor” diyerek katkılarından dolayı Esenyurt Beled-
yesi’ne teşekkür etti.

Etkinliğin sadece çocuğuna değil, kendisine de fayda
sağladığını söyleyen Özlem Öz ise “Bugünkü etkinlikle bir-
likte çocuğumla daha fazla ilgilenmem gerektiğinin farkına
vardım. Kitap okuduğumu ona daha fazla göstermem ge-
rektiğini anladım. Aslında eksikliklerin çocuklarda değil de
kendimizde olduğunu gördüm. Seminer bana bunu kattı”
şeklinde konuştu.

“HİKÂYENİN SORULARINI ANLADIK”
Dinledikleri hikâye ile birlikte engelli olmanın zorlukla-

rını anladığını vurgulayan Yağmur, “Hikâyenin sorularını
anladık, ‘Engelli olmak kötü bir şey mi?’, gözümüze şal
takıp oyunlar oynadık, çok güzel bir gündü” ifadelerini kul-
landı. Engelli bireylere yardımcı olunması gerektiğini belir-
ten Batuhan ise “Bundan sonra yolda bir engelli
gördüğümde elinden tutup karşıya geçiririm” diyerek, yap-
tığı empatiyi yaşamına yansıtacağı bir örnek verdi.

Vatanımız için
canlarını feda

eden aziz 
şehitlerimizi 

rahmet, minnet
ve saygıyla 

anıyoruz.
19 Mayıs

Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor

Bayramınız 
kutlu olsun.

ESENYURT BELEDİYESİ ‘EVDE KİŞİSEL BAKIM
VE KUAFÖRLÜK’ HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

Esenyurt Belediyesi kendi ihtiyacını karşılayamayan
engelli vatandaşlara ücretsiz ‘Evde Kuaför ve Kişisel
Bakım Hizmeti’ ile destek olmaya devam ediyor.

Yardıma muhtaç engelli vatandaşların evlerine gide-
rek özel bakımlarını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi,
ücretsiz ‘Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile va-
tandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, hizmet kapsa-
mında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların evlerine
giderek kişisel bakımlarını sağlıyor. Vatandaşın yaşam
kalitesini artırıp ailelerine destek sağlayarak sağlıklı bir
toplum oluşmasını hedefleyen belediye, ücretsiz kişisel
bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, banyo yap-
tırma, saç yıkama, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hiz-
metlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı 
gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramımızı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımı sunarım
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ESENYURT’TA ENGELLİ GENÇLER İÇİN
TEMSİLİ ASKER EĞLENCESİ

EsenyurtBelediyesi,
askere gitmek isteyen engelli
gençler için temsili asker eğ-
lencesi düzenledi. Özel genç-
lerin sahne aldığı gecede asker
adaylarının ellerine kına
yakıldı.

Esenyurt Belediyesi,
ilçedeki özel gençler için temsili
asker eğlencesi düzenledi. Es-
enyurt Belediyesi Kültür
Merkezi’nde yapılan temsili
asker eğlencesine Belediye
Bakan Yardımcısı Halis Şimşek,
Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Esenyurt temsilcileri,
Engelsiz Sanat Derneği, Es-
enyurt Kent Konseyi Engelliler
Meclisi ve çok sayıda engelli
bireyin ailesi katıldı. İBB
Mehteran Takımı ve Esenyurt
Belediyesi’nin Engelsiz Sanat
Atölyesi’nde eğitim alan kursiy-
erlerin sahne aldığı programda
şarkılar eşliğinde gösteriler

yapıldı. Kına eğlencesinde Es-
enyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürü Günnur Yıldırım ve
asker aileleri gençlerin
avuçlarına kına yaktı. Bir gün-
lük askerlik görevi yapmak
üzere engelli çocuklarını askere
uğurlayacak olan anne ve ba-
balar, kına yakılırken duygulu
anlar yaşadı.

Geçmişte Esenyurt’taki
plansız yapılaşmadan dolayı
engelli bireylerin de göz ardı
edildiğine değinen Belediye
Başkan Yardımcısı Halis
Şimşek, engelli bireylerin gün-
lük yaşamlarındaki zorlukları
dile getirdi. Merkezî yönetim
ile yerel yönetimlerin en-
gelliler için el ele vererek
çalışma yapması gerektiğini
ifade eden Şimşek, “Yaşamı
daha kolay, daha yaşanabilir
hale getirmek için birlikte çaba
göstermeliyiz” dedi.

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

Vatanımız için canlarını
feda eden aziz 

şehitlerimizi rahmet,
minnet ve saygıyla 
anıyoruz. 19 Mayıs

Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramınız 

kutlu olsun.

Modern Eğitim Koleji Kurucusu 
Ahmet Ersin GÜLEL  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
kurtuluş  mücadelemizi başlatmasının  103. yılını kutluyor
kahraman ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum 

BEYLİKDÜZÜ CAN GOX  KONSERİ
İLE ‘YAZA MERHABA’ DEDİ

Beylikdüzü Belediyesi,
Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gen-
çliğimiz Var Sahnesi’nde
Can Gox konseri ile “yaza
merhaba” dedi. Ulusal Pey-
zaj Mimarlığı Günü kapsa-
mında gerçekleştirilen
konser renkli görüntülere
sahne oldu.

Beylikdüzü Belediyesi,
‘Yaza Merhaba’ konseriyle
ünlü caz ve blues sanatçısı
Can Gox’u Beylikdüzülü-
lerle buluşturdu. Ulusal
Peyzaj Mimarlığı Günü do-
layısıyla düzenlenen ve mü-
zikseverlerin büyük ilgi
gösterdiği konserde sahne
alan Gox, seslendirdiği par-
çalarla dinleyenler geçmiş-
ten bugüne unutulmaz bir
müzik yolculuğuna çıkardı.
Ücretsiz konseri izlemeye
gelen Beylikdüzülüler,
Yaşam Vadisi’nin etkileyici

dokusu içinde çimlerde
oturarak şarkılara eşlik et-
tiler.

Beylikdüzü Belediyesi
Meclis 1.Başkan Vekili Ser-
dal Mumcu ve Peyzaj Mi-
marları Odası İstanbul
Şube Başkanı Murat Çe-
lik’in de katılım sağladığı
konserde günün anlam ve
önemine vurgu yapan
Mumcu, “13 Mayıs “Ulusal
Peyzaj Mimarlığı Gü-
nü’nün Yaşam Vadisi’nde
kutlanıyor olması bir hayli
keyifli. Çünkü yüzlerce
peyzaj mimarımızın emeği
var burada. Bizler de Bey-
likdüzülüler olarak burada
mutlu anlar yaşıyoruz.
Bütün mimarlarımıza sevgi
ve saygılarımı iletiyorum.
Ayrıca bugüne anlam katan
Can Gox’a da teşekkür edi-
yorum.” şeklinde konuştu. 

TARİHİ KÖPRÜ
CAN ÇEKİŞİYOR
i lgili kurumları bir kez daha uyaran Büyükçek-

mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gele-
cek nesillere aktaracağız ama köprü elden

gidiyor. Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda bir daha
eskisini yapamayız. Duyulsun diye söyledim. Muh-
teşem eserim dediği ve sadece bu eserin üzerinde
imzası bulunan koca Mimar Sinan’ın bize emaneti-
dir bu köprü. Bütün eserler bize emanettir. Bunları
korumak da bizim milli görevimizdir” diye konuştu.

Atık toplayıcılara düzenleme
Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı

ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Ak-
gün’ün başkanlığında gerçekleşti. İlk oturumda ko-
misyonlara havale edilen maddeler
komisyonlardan gelen raporlar doğrultusunda mü-
zakere edilerek karara bağlandı. Birinci oturumda
Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen “Bü-
yükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğünce, plastik, kağıt, metal gibi değerlendi-
rilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi
bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı ya-
panların sisteme kazandırılması amacıyla ‘’Sıfır
Atık Yönetmeliği’’ ve ‘’Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği’’ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik-
liği Bakanlığının 2022\6 Sayılı Genelgesi hükümle-
rine uygun olarak hazırlanmış bulunan ‘’Sıfır Atık
Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları
Yönetmeliği’’nin hazırlandığı şekliyle oybirliğiyle
kabul edildi.

Hafriyat kamyonları belirlenen gün ve 
saatlerde çalışacabilecek 

Gündemin bir diğer önemli maddesi olan ve bir
önceki mecliste Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ha-

vale edilen Büyükçekmece ilçesi sınırlarında yaz
aylarında 01 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında)
yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle, meydana
gelebilecek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin ön-
lenmesi, ağır nakliyat ve hafriyat çalışma araçları-
nın yarattığı trafik yoğunluğu ile tüm bu
çalışmaların turizm faaliyetleri üzerindeki olumsuz
ektilerinin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, hafri-
yat araçları ile kaba inşaat çalışmalarının usul ve
esaslarının yeniden düzenlenmesi konusu oybirli-
ğiyle kabul edildi. Buna göre; ilçe merkezinde D-
100 Karayolunun güneyinde ve köy
meydanlarında, trafik üzerinde neden olduğu
olumsuz etkileri azaltmak ve ortadan kaldırmak
amacıyla, ağır nakliyat ve hafriyat taşıma araçları-
nın hafta sonları ve resmi tatillerde çalışmayacak.
Hafta içi günlerde ise, okul giriş çıkış saatlerinde ya-
şanan yoğunluk nedeniyle, ağır nakliyat ve hafriyat
taşıma araçlarının sabah 09.00’dan önce ve
17.00’dan sonra çalışma yapabilecek. Ancak özellik
arz eden hallerde ise Başkanlık Makamı onayıyla
belirlenecek esaslar dahilinde çalışma yapılabile-

cek. 
“Bu köprüyü korumak bizim milli 

görevimizdir”
Meclis oturumunu kapattıktan sonra “Mi-

marsinan Köprüsü Tepecik ve Mimarsinan
Ayağı Düzenleme” projesi hakkında bele-
diye meclis üyelerine bilgi veren Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
2019 depreminde hasar gören ve yıkılma
tehlikesi bulunan tarihi Mimar Sinan Köp-
rüsü için bir kez daha yetkilileri uyardı. Baş-
kan Akgün şunları söyledi: “Mimarsinan
Köprüsü 4 bölümden meydana gelir. 28 ke-
meri vardır. Son bölümün ana kemeri 5.5’lik
İstanbul depreminde birbirinden ayrıldı ve
çökmek üzere. Gelecek sene kışı çıkartamaz.
Bunun ile ilgili resmi yazılarımızı yazmakla
beraber Anıtlar Kurulu ve Karayolları ile An-
kara ile birçok görüşme yaptık. Bize verilen
bilgi ‘’Biz köprüyü kurtaracağız, merak et-
meyin. İhale ediyoruz.’’ Herhangi bir hare-
ket yok. Köprünün bu noktasının bir sabah
çöktüğünü görürsek üzülürüz. Biz dokuna-
mıyoruz. Karayolları ve Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü’nün malı ve onların yetkisinde. Bu
köprü 500 yıllık tarihi bir miras. Gelecek
nesillere aktaracağız ama köprü elden gidi-
yor. Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda bir
daha eskisini yapamayız. Duyulsun diye bir
kez daha söylüyorum. Muhteşem eserim
dediği ve sadece bu eserinin üzerinde im-
zası bulunan koca Mimar Sinan’ın bize ema-
netidir bu köprü. Bunları korumak da bizim
milli görevimizdir.”

26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar
gören ve Mimar Sinan’ın “şaheserim” dediği tarihi köprü çökme tehlikesi ile karşı karşıya.

ÇATALCA’YA YOĞUN ZİYARETLER
Çatalca’ya yoğun ziyaretler dur-

maksızın devam ediyor. Geçtiğimiz
hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Ça-
talca’da karşılayan Başkan Mesut
Üner, bu haftada Cuma günü Tarım
ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’yi,
cumartesi günü ise AK Parti İstan-
bul İl Başkanı Osman Nuri Kabak-
tepe’yi Çatalca’da karşıladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe, Çatalca’da
oldukça yoğun programlara katılıp,
ilçe halkıyla istişareler gerçekleş-
tirdi. Çatalca programı kapsamında,
AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığının

istişare toplantısına katılım sağlandı.
İstişare toplantısının yanı sıra Kızıl-
caali ve Kalfa mahallelerinde bir
dizi ziyaretler gerçekleşip, halkla bi-
rebir istişareler gerçekleşti. Yapılan

ziyaretler sırasında halkın samimi
ilgi ve alakası dikkat çekti. Ziyaret
heyetinin halkın samimi ilgi ve ala-
kası karşısında oldukça sevindiği
gözlendi. 

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe’nin Çatalca
ziyareti sonrası açıklamalarda bulu-
nan Başkan Mesut Üner; ‘’İl Başka-
nımız Osman Nuri Kabaktepe ile
birlikte İlçe Başkanlığımızın istişare
toplantısına katılım sağladık. İsti-
şare toplantımızın yanı sıra Kızıl-
caali mahallemizde Tarımsal
Kalkınma ile Sulama Kooperatifle-
rimizi ziyaret ettik. Kalfa mahalle-
mizde torluklarda Abdullah
abimizin yemekte misafiri olduk.
Başkanımıza kıymetli ziyareti için
teşekkür eder, ülkemize hizmet yo-
lunda çalışmalarında başarılar dile-
rim.’’ dedi

Bağımsızlık mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı 
gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramımızı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımı sunarım
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Nesim Çevik
İş İnsanı

ESENYURT’TA ‘YENİ NORMALDE GENÇLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ’ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ

Esenyurt Belediyesi, ilk kez ulusal düzeyde 'Yeni
Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’ çalıştayı dü-
zenledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ve Prof. Dr. Demet Lüküslü’nün başkanlık
ettiği çalıştayda gençlerin sorunları ve bu sorunlara
yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalar yapıldı. 

Esenyurt Belediyesi, gençlerin sorunlarını ve bu
sorunlara yönelik çözüm önerilerini masaya yatır-
mak amacıyla Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde
ilk kez ulusal düzeyde ‘Yeni Normalde Gençlerin
Güçlendirilmesi’ çalıştayı düzenledi. Dokuz otu-
rumdan oluşan çalıştayda “İstihdam Beklentileri ve
İşsizlik ile Mücadele”, “Eğitime Erişebilirlik”,
“Gençlerin Mekânla Bağı”, “Kültürel Çeşitlilik ve
Göç Yönetişimi”, “Aidiyet Algısı”, “Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği”, “Bağımlılık”, “Sürdürebilirlik ve
İklim Krizi” gibi başlıkların olduğu konuların ma-
saya yatırılarak gençlerin yaşadığı sorunlara çözüm
önerileri sunuldu. Çalıştaya; Esenyurt Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ali Susuz, CHP Parti Meclis
Üyesi Sevgi Kılıç, genç akademisyenler,
gençlik örgütleri, STK temsilcileri,
genç aktivistler ve Esenyurtlu genç-
ler katıldı. 

‘GENÇLİK BİZİM İSTEDİĞİMİZ
GİBİ Mİ YAŞAMAK İSTİYOR?’

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, çalışta-
yın ne kadar önemli olduğunu
belirterek şöyle konuştu, “Biz
geldiğimizden beri bir şeyi yap-
madan önce yapacağımız işi iyi
analiz etmenin ne kadar gerekli ol-
duğunu bilerek davrandık. Esen-
yurt’taki birçok sorunu gidermek adına
birçok çalıştay düzenledik. Bu çalıştay da
bizim için çok önemli. Biz geleceğimizi nasıl inşa
edeceğimizi, hangi alanlarda çalışma yapacağımızı
iyi belirlemeden ilerlersek hem kaynak israfı açısın-
dan ciddi sorunlar çıkmış olacak hem de dünyanın
en önemli olan insan kaynağını doğru yönetmemiş
olacağız. Herkesin kendince algıladığı, analiz ettiği
bir gençlik var ama gerçekten gençlik bizim istediği-
miz gibi mi yaşamak istiyor? Bizim için sorun olan,
onlar için de sorun mu? Onlar için sorun olan işleri
ne kadar biliyoruz?... Bunları ancak bu tür çalıştay-
ları yaparak anlayabiliriz. Sadece sorunları anlamak
içinde yapılmıyor bu çalıştaylar. Aynı zamanda bir
işin nasıl yapılacağını, niteliklerinin nasıl belirlene-
ceğini belirlemek ve onun kültürünün oluşturulması
açısından da kurumlar için bu çalıştaylar çok
önemli.”

Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü,
gençlik üzerine yüz yüze konuşuyor olmanın çok de-

ğerli olduğunu ifade ederek, “Gençlik üzerinde ko-
nuşurken önemli araştırmalar yapmış olan hocaları-
mızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve gençlerin
katılımlarıyla hep beraber gençlik üzerinde konuşu-
yor olmak, gençlik için neler yapılacağını çözüm
önerileriyle konuşuyor olmak çok önemli” şeklinde
konuştu. 

“OLDUKÇA KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA”
Çalıştayı değerlendiren Dünya Ekonomik Fo-

rumu İstanbul Hup Global Shapers Üyesi Melis
Türker, “Gençlerimizin iklim değişikliğiyle alakalı
düşünceleri ve onların çözüm önerilerini ele alıyo-
ruz. Bu konuda İstanbul ve Esenyurt özelinde de
değişik sorunlara değiniliyor. Oldukça kıymetli ve
değerli bir çalışma” dedi.

Ankara Gençlik Örgütü Formu Derneği Üyesi
Ezgi Gedik ise “Yerel yönetimlerin karar alıcı pozis-
yonunda aslında kurumların olduğunu bilmek

lazım. Bu karar alıcı pozisyondaki kişilerin ve
kurumların kararlarını almadan önce,

stratejilerini ve politikalarını geliştir-
meden önce bu politikaların hedef

kitlelerine yönelik, hedef kitlele-
riyle bir araya gelecekleri faali-
yetlerde bulunmaları çok umut
verici. Esenyurt Belediyesi’ne
bu konuda teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Dr.
Öğretim Üyesi Yonca Altındal

da gençlerle var olunduğunu
belirterek, “Gençlerin gerçekten

hak temelli olarak gelişmekte
olan bir ülke açısından da temel di-

namik bir öge olması açısından bu ça-
lıştay çok değerli” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Normalde Gençlerin Güçlendirilmesi’
çalıştayının raporu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamuoyuyla paylaşıla-
cak. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin
düzenlediği Kırlangıç Gençlik
Festivali doludizgin devam
ediyor. Çeşitli etkinliklerle genç-
leri buluşturan festivalin
3.gününde sahne sırası
gençlerdeydi. 

Beylikdüzü Belediyesi
tarafından düzenlenen Kır-
langıç Gençlik Festivali, genç-
leri Yaşam Vadisi 2.etapta
buluşturmaya devam ediyor.
Çocuklar ve gençler, festivalin
3.gününde de alandaki oyun
gruplarında keyifli dakikalar

geçirdi. Etkinlikler kapsamında,
moderatörlüğünü spor spikeri
Emre Tilev’in yaptığı söyleşinin
konuğu, eski Beşiktaş Kulübü
ve Milli Takım futbolcusu
Ahmet Dursun oldu. Söyleşinin
ardından sahne birbirinden
yetenekli gençlere emanet
edildi. 2Day Dans Akademi’nin
dansçıları, koreografileriyle göz
doldururken İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nin Agâh isimli
müzik grubu da şarkılarıyla
coşkulu kalabalığa unutulmaz
bir akşam yaşattı. 

Sahne Sanatları öğrencilerinin
mezuniyet törenleri nefesleri kesti

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademileri
Sahne Sanatları mezuniyet törenlerinde sahne
alan öğrenciler ortaya koydukları muhteşem per-
formans ile adeta nefesleri kesti.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen mezuniyet törenlerine öğrencilerin aile-
lerin ve Büyükçekmeceli sanatseverlerin ilgisi de
çok yoğun oldu.

Büyükçekmece Halk Akademileri Sahne Sanat-
ları mezuniyet törenlerinde Ahu Aktay eğitmenli-
ğinde bale ve modern dans mezuniyet gösterisi,
Süreyya Adiloğlu eğitmenliğinde bale ve modern
dans mezuniyet gösterisi, Haydar Yıldız eğitmenli-
ğinde Latin dansları mezuniyet gösterisi gerçek-
leşti. Sahne sanatları öğrencileri renkli dans
performanslarıyla yoğun ilgi gördü. Mezuniyet tö-
reninin finallerinde Büyükçekmece Belediye Baş-
kan Yardımcıları Başak Sancar ve Dr. Evren Kılcı
tarafından Halk Akademisi Eğitmenleri Ahu Aktay,
Süreyya Adiloğlu ve Haydar Yıldız’a Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına
çiçek takdim edildi.

Özel gün ve haftalarda ortaya koyduğu etkinlik prog-
ramlarıyla gönüllerde taht kuran Başkan Mesut Üner,
‘’Hemşireler Günü’’ etkinliğiyle de yine taraflı-tarafsız tüm
Çatalca halkından tam puan aldı. 

Başta pandemi şartları olmak üzere, çok zorlu şart-
larda görevini yapmaya çalışan hemşireler için uzun süre-
dir böylesine keyifli program Çatalca’da hazırlanmamıştı.
Bunu bilen ve farkında olan Başkan Mesut Üner, Kültür
Etkinliklerinden Sorumlu Meclis Üyesi Tuba Uzun’a tali-
mat vererek çok özel yemekli bir eğlence programı hazır-
lanmasının talimatını verdi ve yine eksiksiz bir
organizasyon daha gerçekleşmiş oldu. Çatalca Belediye-
si’nin organize ettiği eğlence programında hemşireler, yeni-

len yemeğin ardından gönüllerince eğlenip, uzun süren
pandemi sürecinin stresini üzerinden attı. Eğlence progra-
mının sonunda emektar sağlık çalışanları hemşireler, Baş-
kan Mesut Üner’e böylesine değerli bir jest için çok
teşekkür ettiler.

Organize ettiği Hemşireler Günü Eğlencesi sonunda
açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Zorlu pan-
demi sürecinde kahramanca mücadele eden sağlık ordu-
muzun fedakar neferlerinden hemşire kardeşlerimize
Hemşireler Haftası’nda eğlence programı organize ettik.
Sizler için ne yapsak, unutulmaz emeklerinizin karşısında
az ve yarım kalır. Çatalca’mızda zorlu çalışma hayatınızda
asla yürümeyeceksiniz. Sizlere minnettarız.’’ dedi.

TEŞEKKÜRLER 
KANATSIZ MELEKLER

KIRLANGIÇ GENÇLİK FESTİVALİ’NDE
SAHNE GENÇLERİNDİ 

Vatanımız için
canlarını feda

eden aziz 
şehitlerimizi 

rahmet, minnet
ve saygıyla 

anıyoruz.
19 Mayıs

Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor

Bayramınız 
kutlu olsun.

Bağımsızlık mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı 
gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramımızı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımı sunarım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
kurtuluş  mücadelemizi başlatmasının  103. yılını kutluyor
kahraman ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
kurtuluş  mücadelemizi başlatmasının  103. yılını kutluyor
kahraman ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum 
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Yasef BAKIRCI 
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü

Vatanımız için
canlarını feda

eden aziz 
şehitlerimizi 

rahmet, minnet
ve saygıyla 

anıyoruz.
19 Mayıs

Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor

Bayramınız 
kutlu olsun.

ÇATALCA – ÜSKÜDAR DOSTLUĞU
Çatalca’ya efsane hizmetler kazandırırken Ar-Ge’ye büyük önem veren Başkan
Mesut Üner, yerinde araştırma ve geliştirme ziyaretlerine durmaksızın devam ediyor. 

Bu anlamda Başkan Mesut
Üner’in bu seferki ziyareti, Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men’e gerçekleşti.

İki başkan ziyaret sırasında
ilçelerindeki gerçekleştirdikleri
hizmetlerle ilgili istişarelerde bu-
lunup, gerçekleştirecekleri yeni
projelerle ilgili fikir alış-verişinde
bulundurlar. Oldukça samimi
geçen istişare toplantısı sonrası Se-
lanik’ten, Atatürk’ün doğduğu
evden aldıkları toprak ve bayrağı
bisikletle Samsun’a götüren bisiklet
sporcuları uğurlandı. Programın
sonunda ise engelliler haftasında
özel sporcular atletizm şenliğine
katılım sağlandı.

Üsküdar ziyareti sonrası açıkla-
malarda bulunan Başkan Mesut
Üner; ‘’Üsküdar Belediye
Başkanımız Hilmi Türkmen’in
misafiri olduk. Ziyaretimiz son-
rasında Selanik’ten, Atatürk’ün
doğduğu evden aldıkları toprak ve
bayrağı bisikletle Samsun’a

götüren bisiklet sporcularını
uğurladık. Sonrasında engelliler
haftasında özel sporcular atletizm
şenliğine katılım sağladık. Üsküdar
Belediye Başkanımız Hilmi Türk-
men’e ziyaretimiz sırasındaki
samimi ilgi ve alakası için teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar di-
lerim.’’ dedi.

Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin üreten ve kendine
yetebilen bir kent yaratma
hedefiyle hayata geçirdiği
Yaşam Bahçesi’nde yaz
mevsiminin ilk fideleri top-
rakla buluştu. İlçedeki ihti-
yaç sahiplerinin sofrasına
umut olan bahçenin bu yıl
ki dikiminde, artan fiyatlar
sonucu vatandaşın eriş-
mekte zorluk çektiği yazlık
sebzelere ağırlık verildi.
Emekçilerle birlikte fide
dikimine katılan Beylik-
düzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, pro-
jeyle şimdiye kadar 130 ton
mahsulün yaklaşık 30 bin
ihtiyaç sahibi haneye ulaştı-
ğını belirtti. 

Beylikdüzü Beledi-
yesi’nin bir yandan kent ta-
rımını desteklemek bir
yandan da ihtiyaç sahibi ai-
lelerin temiz ve güvenli gı-
daya erişimini sağlamak
hedefiyle ilçeye kazandır-
dığı Yaşam Bahçesi’nde
yaz mevsiminin ilk fideleri
dikildi. Bu yıl ki dikimde,

insanların her gün kullan-
dığı fakat artan fiyatlarla
birlikte erişmekte zorluk
çektiği mevsim sebzelerin-
den; domates, salatalık,
kabak, patlıcan ve biber çe-
şitlerine ağırlık verildi. Di-
kimde emekçilerle birlikte
fideleri toprakla buluştu-
ran Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat
Çalık, bu güne kadar 130
ton mahsulün yaklaşık 30
bin ihtiyaç sahibi haneye
ulaştırıldığını belirtti. 

Gıda yoksunluğunun
çözümünde kent bostanla-
rının önemli bir işleve sahip
olduğunu belirten Belediye
Başkanı Çalık, “Pandemi-
nin yarattığı kriz şimdi de
yerini, halkımızı derinden
etkileyen bir ekonomik
krize bıraktı. Kent yoksul-
luğu şiddetlenirken, yoksul-
luğun en temel gıda
ürünlerine erişimin bile ne
kadar zorlaştırdığına her
gün tanık oluyoruz. Bu yok-
sullukla mücadele etmek

için pandeminin başında
Beylikdüzü’ne Yaşam Bah-
çemizi kazandırmıştık. Bu-
güne kadar, burada
yetiştirdiğimiz tonlarca seb-
zeyi ihtiyaç sahibi komşula-
rımızın sofrasına taşıdık.
Buradan aldığımız ürünle-
rin bir kısmını da Beylik-
düzü Mutfak’a
göndereceğiz ve orada da
sıcak yemeğe dönüşecek.
İnşallah haziran ayında ha-
sadımızı hep birlikte yapa-
cağız.” ifadelerini kullandı. 

Başkan Dr. Akgün: Türk yerel 
demokrasisi adına düşündürücüdür

Türkiye Belediyeler Birliği
Encümen Üyeliği görevine bir
kez daha seçilen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Belediye gelirleri ile il-
gili bir düzenlemenin güçlü bir
hükümet tarafından bugüne
kadar yapılamamış olması Türk
yerel demokrasisi adına düşün-
dürücüdür” diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Bir-
liği’nin Mayıs ayı olağan Meclis
toplantısı Ankara’da gerçekleş-
tirildi. Birliğin 2021 yılı Faaliyet
Raporu ve Bütçe Kesin He-
sabı’nın görüşüldüğü toplantıda
Encümen üyeleri seçimi yapıldı.
Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, bir kez
daha Türkiye Belediyeler Birliği
Encümen üyesi seçildi.

“1390 belediye son derece
zor durumdadır”

Toplantıda konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, belediyecilikte 46
yılı geride bıraktığına dikkat çe-
kerek şöyle konuştu: “6 kez üst
üste seçilmiş belediye başkanı-
yım. Bir durum tespiti ortaya ko-
yacağız. Bu da yılda bir defa olan
faaliyet raporlarında konuşul-
ması gereken konular. Belediye-
lerin çok engin, ulvi görevleri
var. Nedir belediyelerin görev-
leri? Başka kurumlara verilme-

yen ne kadar iş varsa biz yaparız.
O zaman belediyelerin en
önemli meselesi bu ülkede para-
dır. 2004 yılında bitirildi. 2005 yı-
lında faaliyete, yürürlüğü giren
yasaları biz yaptık. O zaman
sayın Başbakanımız bize beledi-
yelerin finans yasasını da hazır-
lattı. Bütün yetkileri bize
verdiler. O yetkilerin kullanıl-
ması için finans yetkimiz finans
ile ilgili, belediyelerin gelirleri ile
ilgili bir yasal düzenleme bugüne
kadar yapılamadı. Bu nedenle
Türk Belediyeciliği çok yetkilen-
dirilmiş olmasına rağmen hiz-
mette geri kaldı. Bize
Türkiye’nin her tarafından arka-
daşlarımız telefonla ulaşıyorlar.
Yandık, bittik, gittik, maaşları
ödeyemiyoruz. Çöp toplayamı-

yoruz. Akaryakıt alamıyoruz.
Bunlar gerçek mi arkadaşlar?
Gerçek.  Belediye gelirleri ile il-
gili bir düzenlemenin güçlü bir
hükümet tarafından bugüne
kadar yapılamamış olması Türk
yerel demokrasisi adına düşün-
dürücüdür. Bu saatte yapılabilir
mi? Ekonomik şartlar dünyada
ve ülkemizde çok ağırlaştı. Sayın
Fatma Şahin Başkanımız dese ki
“Yapılacak’’ inanmam. Çünkü
şartlar gereği yapılamaz. Bunları
konuşacağız ki bundan sonraki
dönemlerde can çekişmekte olan
Türk yerel demokrasisine finans
açısından neler kazandırılabilir.
Her siyasetçi iktidarı, muhalefeti
hepsi düşünsün. Hepimiz düşü-
nelim.  1390 belediye son derece
zor durumdadır.”

ESENYURT’TA BAHAR, HIDIRELLEZ
ŞENLİĞİ İLE COŞKUYLA KARŞILANDI

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği ile
baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Esenyurt Roman Kültür
Evi’nde başlayan Hıdırellez Şenliği, sevilen sanatçı
Kibariye’nin Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği konser ile
devam etti. Şenliğe katılarak Hıdırellez neşesini
tüm Esenyurtlular ile birlikte paylaşan Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Hıdırellez, zorlukların bitmesi ve zorluk-
lara karşı beraber mücadele etmek
demek” diyerek birlik ve beraberliğe
vurgu yaptı.

Bereketin simgesi ve baharın
müjdecisi olan Hıdırellez, Esenyurt
Belediyesi’nin düzenlediği şenlik ile bir-
likte coşkuyla karşılandı. Fatih Mahallesi
Roman Kültür Evi önünde Roman
müzik grubunun çalgısı ile başlayan
Hıdırellez Şenliği'ne Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye
Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve
Hayrettin Babahan, İstanbul Roman Dernekleri
Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Roman-
lar Derneği Başkanı Özcan Makaracı ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Mahalledeki esnafları ziyaret edip vatandaşların
sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı, Anneler Günü'nü de
unutmayarak kadınlara çiçek takdim etti. Yakılan Hıdırellez
ateşinin üzerinden atlayan Başkan Bozkurt, romanlarla bir-
likte mani söyleyip dans ederek Esenyurtluların neşesine
ortak oldu. Şenlik, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda devam
etti. Kuştepe Roman Dans Grubu’nun gösterisinin ardından
gerçekleşen Kibariye konseri ile yüzlerce Esenyurtlu keyifli
anlar yaşadı. Hıdırellez coşkusunu taçlandıran konserin ardın-
dan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahneye çıkarak
Kibariye’ye çiçek takdim etti. Mutluluğun paylaşılarak

çoğaldığı şenliğe ilgi yoğundu.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,

Roman mahallesindeki canlılıktan dolayı mutluluk duy-
duğunu belirtti. Kültür zenginliğinin önemini vurgulayarak

birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Bozkurt,
“Romanlar, bu ülkenin rengi ve neşesi. O kadar

güzel bir coğrafyanın çocuklarıyız ki Karad-
eniz’de başka bir güzellik var, Anadolu’da

başka bir güzellik var, Güneydoğu’da başka
bir güzellik var, Trakya’da Rumeli’de
bambaşka bir güzellik var. Oranın havası
başka, rengi başka. Biz Anadolu
coğrafyasının bütün renklerini taşıyan bir
toplumuz. Doğanın yeniden yeşillen-
mesini, hayatın yeniden başlamasını hep
beraber kutlayacağız. Türkiye’nin her

yerinden gelen rengarenk insanlar nasıl bir
arada yaşıyorsa, İstanbul’a da Türkiye’ye de

örnek olacağız. İyi ki varsınız. Öyle eğlenelim
ki dertler kendilerine dert edinsinler” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden şenliğe de
katılan Belediye Başkanı, Hıdırellez coşkusunun

hissedildiği konser sonunda sahneye çıkarak sevilen sanatçı
Kibariye’ye çiçek takdim etti. Yaşadığı coğrafyadan gurur
duyduğunu söyleyen Bozkurt, “Çok şanslı bir topluluğuz. Bu
coğrafya çok özel bir coğrafya. Hıdırellez, zorlukların bitmesi
ve zorluklara karşı beraber mücadele etmek demek.
Dolayısıyla bizler Türkiye’nin her tarafında coşkuyla kutlanan
bu bayramı kutluyoruz. Esenyurtlu olmak başka, özel bir şey
diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, 8
Mayıs Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin gününü kut-
ladı. Kibariye ile birlikte sahneden özçekim yapan Kemal
Deniz Bozkurt, fotoğraf karesine Esenyurtlu vatandaşları da
dahil ederek Hıdırellez Şenliği’ni ölümsüzleştirdi.

YAŞAM BAHÇESİ’NDE YAZLIK
FİDELER TOPRAKLA BULUŞTU

Bağımsızlık mücadelemizin ilk ateşinin yakıldığı 
gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

Bayramımızı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımı sunarım

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak 
kurtuluş  mücadelemizi başlatmasının  103. yılını kutluyor
kahraman ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum 
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kurtuluş  mücadelemizi başlatmasının  103. yılını kutluyor
kahraman ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum 
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