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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

SINAN MEYDAN
“ATATÜRK 

HER ŞEYDEN ÖNCE 
UMUTTUR”

BEYLIKDÜZÜ’NDEKI 
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

BEYLİKDÜZÜ 23 NİSAN’I YENİ PROJELERLE KUTLADIBEYLİKDÜZÜ 23 NİSAN’I YENİ PROJELERLE KUTLADI

4

BEYLİKDÜZÜ’NDEBEYLİKDÜZÜ’NDE
23 NİSAN COŞKUSU23 NİSAN COŞKUSU

6

TARİHÇİ TARİHÇİ 
SINAN MEYDANSINAN MEYDAN10

RÖPORTAJ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDE 
EN DÜŞÜK ÜCRETEN DÜŞÜK ÜCRET
3 BİN 100 TL OLDU3 BİN 100 TL OLDU

9

BEYLİKDÜZÜ’NE BEYLİKDÜZÜ’NE 
DONANIMLI VE  DONANIMLI VE  
RENGARENK YENİ PARKLARRENGARENK YENİ PARKLAR

8
23 PARK

BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ 
KÜTÜPHANELER KÜTÜPHANELER 
215 BİN 512 215 BİN 512 
KULLANICIYI AĞIRLADIKULLANICIYI AĞIRLADI

18
KÜTÜPHANE

KABİRLERKABİRLER
DUASIZ KALMADIDUASIZ KALMADI

15

DİYETİSYEN DİYETİSYEN 
BILLUR FILIZBILLUR FILIZ30

RÖPORTAJ

EMEKÇİ KADINLAR EMEKÇİ KADINLAR 
UNUTULMADIUNUTULMADI

24

BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYESİBELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRÜ ZABITA MÜDÜRÜ 
ATILA UYSALATILA UYSAL

26
RÖPORTAJ

BEYLİKDÜZÜ’NDEBEYLİKDÜZÜ’NDE
PANDEMİ PANDEMİ 
İLE GEÇEN BİR YILİLE GEÇEN BİR YIL

36
PANDEMİ

BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYETBEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET  
MAHALLESİ MUHTARI MAHALLESİ MUHTARI 
PERIHAN MENGENPERIHAN MENGEN

40
BİR MAHALLE BİR MUHTAR

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI HALK GÜNÜ TOPLANTILARI 
PANDEMİ KOŞULLARINA PANDEMİ KOŞULLARINA 
UYGUN OLARAKUYGUN OLARAK
DEVAM EDİYORDEVAM EDİYOR

42
GÜNCEL

MERAL AKŞENER’DEN MERAL AKŞENER’DEN 
BEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARETBEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARET

14 YAŞAM BAHÇESİ’NE YAŞAM BAHÇESİ’NE 
YAZLIK FİDELER DİKİLDİYAZLIK FİDELER DİKİLDİ

23

ATA TOHUMLARIATA TOHUMLARI
TOPRAKLA BULUŞUYORTOPRAKLA BULUŞUYOR

22

YAŞAM VADİSİYAŞAM VADİSİ
DENİZLE BULUŞUYORDENİZLE BULUŞUYOR

29

KISA HABERLER

www.beylikduzu.istanbul0 8

IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

Beylikdüzü’nde göreve gelirken, 
Beylikdüzü’nü İstanbul’un nefesi 
yapma iddiasını ortaya koymuştuk. 
Doğaya ve yeşile duyarlı bir beledi-
yecilik anlayışıyla önceki dönemde 
İstanbul’a kazandırdığımız Yaşam 
Vadisi’nin yeni etaplarını hızla 
tamamlayıp kullanıma açmaya 
başladık. Bununla da kalmadık, 
Beylikdüzü’ne yeni yeşil alanlar 
kazandırmak için büyük bir gayret 
içine girdik. 

Beylikdüzü’nde yeşili çoğaltırken, 
mahallelerimize çocukların vakit 
geçirebileceği parklar kazandır-
mak için de çalıştık. Tamamını 
Master Plan’da belirlediğimiz 
parklarımızın tüm detaylarını teker 
teker tasarladık ve hepsini çocuk 
bahçesi anlayışıyla hayata geçir-
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Kentsel dönüşüme dair detayları 
haberimizden okuyabilirsiniz. 
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İyi okumalar dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

B
eylikdüzü Belediyesi, 23 
Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın 
101. yıl dönümünde 

ilçede yaşayan çocuklara 23 yeni 
park hediye etti. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında gerçekle-
şen törene; CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Faik Öztrak 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı 
Ömer Faruk Yazıcı, Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Mu-
rat Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe 
Başkanı Turan Taşkın Özer, ilçe 
belediye başkanları, iş insanları, 
STK temsilcileri ve ilçe protokolü 
katılım sağladı. Adnan Kahveci 
Mahallesi’nde bulunan ve adını 
çocukların verdiği parkta yapılan 
törenin ardından canlı bağlantıyla; 
Yuvamız Beylikdüzü Gürpınar 
Mahallesi Kreş ve Engelsiz Ya-
şam Merkezi, Yuvamız Beylik-
düzü Adnan Kahveci Mahallesi 
Kreş, Kütüphane ve Cami, Sivas 
Kongre Merkezi, Gençlik Evi ve 

Kütüphane projelerinin de temel-
leri atıldı. Etkinlikler kapsamında 
ayrıca 7’den 70’e tüm vatandaş-
ların kitaba ulaşabilmesi için yola 
çıkacak olan Beylikdüzü Gezici 
Hizmet Otobüsleri’nden Gezici 
Kütüphane de hizmete açıldı.

ÇALIK, “BEYLIKDÜZÜ’NÜ, 
ÜRETEN VE KENDINE YETEN 
BIR KENT HALINE GETIRMEK 
IÇIN ÇALIŞIYORUZ”

Çocuklara ve gençlere miras 
olarak çılgın projeler değil; bilim, 
sanat ve kültür ile yoğrulmuş 
bir gelecek tasarlamak için var 
gücüyle çalıştığını vurgulayan Baş-
kan Mehmet Murat Çalık, “Biz, 
23 Nisan’dan aldığımız ilhamla 
yaşamı, kültürü ve geleceği inşa 
ediyoruz. Egemenliğin bize verdiği 

özgüvenle ülkeyi sonsuza kadar 
yaşatmanın, çocuklarımıza yapı-
lan yatırımlardan geçtiğini biliyor 
ve adımlarımızı ona göre atıyoruz. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çocuklara armağan ettiği; dün-
yanın ilk ve tek çocuk bayramı 
olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ruhuyla, 23 
parkımızı çocuklarımıza armağan 
ediyoruz. Ayrıca, İstanbul’a Nefes 
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Merkezi, milli mücadele ruhunu 
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zi, inançların saygıyla yaşandığı 
bir kent inşa etmek için cami 
temelini atıyoruz.  

Ülkemiz zor günlerden geçiyor. 
Dayanışma ruhunun ne kadar 
kıymetli olduğunu bir kez daha 
anladık. Bu zor günlerden aldı-
ğımız derslerle, Beylikdüzü’nü, 
üreten ve kendine yeten bir kent 
haline getirmek için çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.  

IMAMOĞLU, “BEYLIKDÜZÜ 
ÇOK EMIN ELLERDE”

Mehmet Murat Çalık’ın Bey-
likdüzü’nü geliştirerek daha iyi 
yerlere taşıdığını belirten Ek-
rem İmamoğlu, “Görevi burada 
devrettiğimiz değerli başkanımız 
Mehmet Murat Çalık’ın artan bir 

hızla hizmetlerine devam ediyor 
olması, Beylikdüzü’nü geliştiriyor 
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minin, salgın hastalığın insanların 
hayatlarını zorlaştırdığı böylesi 
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KILIÇDAROĞLU, “ISTANBUL’U 
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MÜCADELE EDECEĞIZ”

Konuşmasında Başkan Çalık’a 
teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğ-
lu ise; “Belediye başkanlarımız 
gerçekten de pandemi öncesi, 
pandemi sonrası bir tarih yazı-
yorlar. Bütün baskılara rağmen, 
ellerindeki olanakları en iyi 
şekilde kullanıyorlar. Bugün Bey-
likdüzü’nde 23 parkımızı açıyo-
ruz. Sayın Çalık, size gerçekten 
yürekten teşekkür ediyorum. 
“Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız İstanbul’un yeşili en çok olan 
ilçelerinden birisidir Beylikdüzü” 
dedi. Daha da büyüyecek buna 
inanıyorum. Ama sadece burada 
değil birlikte İstanbul’u yemyeşil 
bir İstanbul yapma kararlılığında-
yız.” dedi.

BEYLIKDÜZÜ
23 NISAN’I 
YENI PROJELERLEPROJELERLE
      KUTLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. 
yıl dönümünde Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara 
23 yeni park hediye etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 
ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katılımıyla 

koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen açılış töreninin  
ardından 6 önemli projenin de temeli atıldı.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
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çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n

76

T
ürkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 101.yılı ve 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün çocuklara 

armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı Beylik-
düzü’nde coşkuyla kutlandı. Yaşam 
Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı 
ve Atatürk Anıtı’nda düzenlenen 
çelenk sunma töreni ile başlayan et-
kinlikler, Beylikdüzü Belediye TV de 
gerçekleşen 23 Nisan Özel Yayını 
ile devam etti. Etkinlikler kapsamın-
da ayrıca, 23 yeni parktan birinin 

de ismi belli oldu. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
belirlenen kriterler doğrultusunda 
Beylikdüzü’nün çocukları tarafından 
belirlenen parkın adını “23 Nisan 
Parkı” olarak açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
alınan sokağa çıkma yasağı sebe-
biyle evlerde kutlanan 23 Nisan 
coşkusu Başkan Mehmet Murat 
Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın katılı-
mıyla gerçekleşen mobil kortej ile 
devam etti. Mobil bando ekibinin 

de eşlik ettiği, 4 saat süren kortej 
Beylikdüzü’nün 10 mahallesinde 
vatandaşlar tarafından heyecan ve 
mutlulukla karşılandı. Vatandaşların 
bayramını kutlayan Başkan Çalık, 
“İnşallah pandemi koşulları ortadan 
kalktıktan sonra komşularımızla çok 
daha büyük bir coşkuyla bu bayram-
ları kutlayacağız. Beylikdüzü’nde 
çocuklarımızın aydınlık geleceği için 
yaptıklarımıza bakıp umutlu olmak 
için sebebimiz çok diyor, canla başla 
çalışmaya devam ediyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, çocukla-
rın bayram coşkusunu yaşaması 
ve yaşatması adına “23 Nisan 
çocuklarından Ata’mıza mektup 
var” diyerek oldukça anlamlı bir 
etkinliğe de imza attı. Çocuklar 
sevgi, özlem ve hayallerini Ata-
türk ile paylaşmak için yazdıkları 
mektupları ilçedeki muhtarlıklar-

da bulunan mektup kutularına ve 
atayamektup@beylikduzu.istanbul 
adresine e-posta ile gönderdi. 
Beylikdüzü’nün dört bir yanından 
çocukların hazırladığı 104 mek-
tup ve resim Beylikdüzü Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir 
hafta boyunca sergilenmek üzere 
vatandaşın ziyaretine açıldı. 

BEYLIKDÜZÜ’NDE   23 NISAN COŞKUSUBEYLIKDÜZÜ’NDE   23 NISAN COŞKUSU

Başkan Çalık, 23 Nisan Parkı’na ismi-
ni veren Kartal Doruk Erhan, Miran 

Orhan ve Hazel Özdemir ile bir araya 
gelerek hediyelerini takdim etti.  BEYLİKDÜZÜ’NÜN 

ÇOCUKLARINDAN 
ATA’YA MEKTUP VAR

ETKİNLİK
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

BEYLIKDÜZÜ’NE BEYLIKDÜZÜ’NE 
DONANIMLIDONANIMLI VE  VE 
RENGARENKRENGARENK  
 YENI PARKLAR YENI PARKLAR

Beylikdüzü’nün 
çocukları parka 

“23 Nisan Parkı” 
adını verdi.

B
eylikdüzü’nde yeşil 
alanları artırmak için 
çalışmalarını aralıksız 
sürdüren ve kişi başı-

na düşen yeşil alan miktarını 9.6 
metrekareye çıkaran Beylikdüzü 
Belediyesi son iki yılda ilçeye 40 

yeni park kazandırdı. Donanımlı 
ve nitelikli parkların 23’ü, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu’nun da katılımlarıyla çocuklara 
bayram hediyesi olarak 23 Nisan 
Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’na itha-
fen açıldı. Ata, Egemenlik, Eşitlik, 
Demokrasi ve Umut gibi isimlerin 
verildiği parkların sonuncusunun 
ismini Beylikdüzü’nün çocukları 
23 Nisan Parkı olarak belirledi. 

Çocukların özgürce 
koşup oynaması 
için konfor ve gü-
venliğin ön planda 
tutulduğu parklar, 
mimari ve peyzaj 
düzenlemeleriyle 
yetişkinler için de 
adeta bir buluşma 
noktası haline geldi.

K
amu emekçilerinin 
haklarını alması ve de-
mokratik bir düzende 
çalışmalarını sağlaması 

hedefiyle daima iş birliği içeri-
sinde olan Beylikdüzü Belediyesi 
ve DİSK Genel-İş Sendikası, 
toplu iş sözleşmesine imza attı. 
Hazırlanan toplu iş sözleşmesiyle 
birlikte, personele ödenen mali 

hakların artırılmasının yanı sıra 
iş barışını da sağlayacak şekilde 
bir ücret politikası yürütülecek. 
Sözleşme kapsamında, haftalık 
45 saat olan çalışma süresi 40 
saate indirilerek çalışma saat-
lerinde adalet sağlanırken mali 
haklarda yapılan düzenlemelerle 
3 bin 100 liranın altında ücret 
alan personel kalmayacak.

BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI’NDE 
EN DÜŞÜK ÜCRET
3 BIN 100 TL    

           OLDU
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

8

BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI 
IKI YILLIK PERIYOTTA; 

n Adnan Kahveci Mahallesi’ne ..12
n Barış Mahallesi’ne ....................2 
n Kavaklı Mahallesi’ne .................9 
n Marmara Mahallesi’ne .............6
n Yakuplu Mahallesi’ne ...............8 
n Cumhuriyet, Gürpınar ve 
    Dereağzı mahallelerine ise 
    birer tane yeni park kazandırdı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin son iki yılda ilçeye kazandırdığı 40 yeni parkın 23’ü, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ithafen çocuklara bayram hediyesi olarak açıldı.  

Farklı mahallelerde, çeşitli fonksiyonları barındıran parklar, çocuklara birbirinden 
renkli ve donanımlı oyun alanları sağlarken ailelere de sosyal yaşam alanları sunuyor.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

RÖPORTAJ

6 Ağustos 1915’te düşman bir 
kere daha Gelibolu’ya çıkar-
ma yaptı. Bu sefer Anafartalar 
bölgesinden karaya çıktılar ve 
bazı bölgeleri işgal ettiler. Bunun 
üzerine 8 Ağustos 1915 gecesi 
5. Ordu Komutanı Liman von 
Sanders Paşa, Mustafa Kemal’i 
Yıldırım Orduları Komutanlığı 
görevine getirdi. Albay Mustafa 
Kemal, 9 Ağustos 1915’te Birin-

ci Anafartalar Zaferini kazandı, 
10 Ağustos 1915’te Conkbayırı 
Taarruzu’nu  yönetti, 21 Ağustos 
1915’te de İkinci Anafartalar Za-
ferini kazandı. Böylece Mustafa 
Kemal “Anafartalar Kahramanı” 
olarak adlandırılmaya başlandı. 
Mustafa Kemal, Çanakkale’de 
savaşın kaderini değiştirdi,  
8 buçuk ay süren kara savaşları-
nın en kilit kahramanı oydu. 

Ç
anakkale Zaferi’nin 
önemini ve bu kah-
ramanlık öyküsünde 
Mustafa Kemal Ata-

türk’ün rolünü anlatır mısınız?

I. Dünya Savaşı’nda İtilaf devlet-
leri İstanbul’u ele geçirip Osmanlı 
Devleti’ni savaş dışında bırakmak, 
müttefikleri, Sovyet Rusya’ya 
yardım götürmek ve Almanya’yı 
yalnız bırakıp doğudan kuşatmak 
amaçlarıyla 1915 başlarında Ça-
nakkale önlerine geldiler. İngilte-
re, Çanakkale Boğazı’nın deniz 
yoluyla kolayca geçilebileceğini 
düşünüyordu. Ancak düşündükle-
ri gibi olmadı. 18 Mart 1915’te 
Çanakkale Boğazı’ndan geçmek 
istediklerinde bunu başaramadılar. 
Türk topçularının isabetli atışla-
rı ve Nusret Mayın Gemisi’nin 
döşediği mayınlar İngiliz, Fransız 
birleşik donanmasının 18 Mart’ta 
Çanakkale’den geçmesine engel 
oldu. Birleşik donanma önemli 
kayıplar verip geri çekildi. Böylece 
18 Mart 1915’te Çanakkale Boğaz 
Savaşları kazanıldı. Ancak İngiliz-
ler ve Fransızlar vazgeçmedi. Bu 
sefer Gelibolu Yarımadası’na çıkıp 
karadaki Türk kuvvetlerini etkisiz 
hale getirmeye karar verdiler. 25 
Nisan 1915 sabahı Gelibolu Yarı-
madası’na birkaç bölgeden büyük 
bir çıkarma yaptılar. Seddülbahir ve 

Arıburnu bölge-
lerinden yapılan 
çıkarmalarla 
Kilitbahir Pla-
tosu’nu ele ge-
çirmek istediler. 
25 Nisan sabahı 
Arıburnu’na ya-
pılan çıkarmada 
bölgede düşmanı 
karşılayan yeterli 
Türk kuvveti 
yoktu. O bölge-
deki 27. Alay’ın 
öncüleri bir süre 
düşmana diren-
meye çalıştılar.
Ancak zaman içinde eridiler ve 
geri çekilmeye başladılar. O sırada 
19. Tümen Komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal’in karargâhı Bigalı 
köyündeydi. Mustafa Kemal, 5. 
Ordu’nun yedek kuvveti durumun-
daydı. Ancak Arıburnu çıkarmasını 
haber alan Yarbay Mustafa Kemal, 
inisiyatif kullanarak emrindeki 57. 
Alay’ı harekete geçirdi. İki saatlik 
bir yürüyüşle Kocaçimentepe’ye 
geldi. 57. Alayı orada bir süre 
dinlenmeye bırakıp atına atlayarak 
Conkbayırı’na doğru ilerlerdi. Bu 
sırada düşmandan kaçan askerlerle 
karşılaştı. Onlara düşmandan ka-
çılmaz deyip süngü taktırdı ve yere 
yatırdı. Bu sırada 57. Alay’ı çağırdı 
ve 57.Alay’a “Ben size taarruzu 

değil ölmeyi emrediyorum” emrini 
verdi. Böylece Arıburnu sırtlarına 
çıkan düşman geri püskürtüldü. 
Mustafa Kemal böylece o gün 
Arıburnu’nda düşmanı durdurdu. 
Bu başarısından sonra Mustafa 
Kemal, Arıburnu Kuvvetler Ko-
mutanı yapıldı. Savaşı yönettiği 
yere Kemalyeri adı verildi. Ayrıca 
Albaylığa terfi edip madalyalarla 
ödüllendirildi. 

“ATATÜRK 
HER ŞEYDEN ÖNCE HER ŞEYDEN ÖNCE 

UMUTTUR”
Atatürk, Cumhuriyet ve Türk tarihi üzerinde okuyan, 

araştıran ve yazan tarihçi Sinan Meydan ile Atatürk’ün 
hayat hikâyesinden gençliğin çıkarması gereken mesajları, 
çocuklara verdiği önemi, bugünkü meclis sistemini ve son 

çıkardığı ’Yakın Tarih için Pusula’ kitabını konuştuk.

ŞENAY BAKIR.

Tarihçi Sinan Meydan, Tarihçi Sinan Meydan, 
Şenay Bakır’a konuştu.Şenay Bakır’a konuştu.

“BUGÜN 
GELDIĞIMIZ 

NOKTADA MAALESEF 
MECLIS ZAYIFLAMIŞ 

DURUMDA. 2017 BAŞKANLIK 
ANAYASASI ILE MECLISIN 
YETKILERI OLABILDIĞINCE 
AZALTILDI. TÜRKIYE’NIN 

YENIDEN GÜÇLENDIRILMIŞ 
MECLISE IHTIYACI 

VARDIR.“



KISA HABERLER

www.beylikduzu.istanbul0 8

IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

n Bu yıl Cumhuriyetimizin 
temel taşı olan TBMM’nin 
açılışının 101. yıl dönümü. 
TBMM’nin bugünkü yapısıyla il-
gili görüşlerinizi alabilir miyim?

23 Nisan 1920’de açılan TBMM, 
saray saltanatına karşı millet ege-
menliğini temsil ediyordu. TBMM 
açıldığında “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” ilkesiyle 
ülkeyi saltanattan cum-
huriyete taşıdı. Atatürk, 
önce Milli Mücadele’yi 
sonra Cumhuriyet 
Devrimi’ni meclisle 
gerçekleştirdi. Ata-
türk, meclis iradesinin 
üstünde bir karar alma-
dı.  Meclis iradesine hep 
saygılı oldu. Bugün geldiğimiz 
noktada maalesef meclis zayıflamış 
durumda. 2017 Başkanlık Anayasası 
ile meclisin yetkileri olabildiğince 
azaltıldı. Türkiye’nin yeniden güçlen-
dirilmiş meclise ihtiyacı vardır.  

n 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, neden ço-
cuklara atfedildi? Atatürk’ün 
çocuklara verdiği önemden 
bahseder misiniz?

Çünkü savaşlarda en çok zarar 
görenler hep çocuklar olmuştur. I. 
Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Sava-
şına, yıllarca süren savaş ortamında 
çocuklar çok zarar gördü. Savaşta 
yetim ve öksüz kalan çocukların sayı-
sı yüzbinleri buldu. Atatürk, 23 Nisan 
1920’de Ankara’da TBMM’yi açtı-
ğında önce öksüz, yetim, şehit çocuk-
larına, sonra kimsesiz tüm çocuklarla 
ilgilenilmesi için gerekli adımları attı. 
Bu kapsamda Ankara’da Atatürk’ün 
himayesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti 
(Çocuk Esirgeme Kurumu) kuruldu. 
İşte bu Çocuk Esirgeme Kurumu, 
her yıl TBMM’nin açıldığı günlerde 
çocuklar için etkinlikler düzenlemeye 
başladı. Atatürk bu çocuk etkinlikleri-
ne büyük önem verdi.Çocukları kabul 
etti. Onlara armağanlar verdi. İşte 
23 Nisanlarda düzenlenen bu çocuk 
etkinlikleri zamanla 23 Nisan Çocuk 
Bayramı halini aldı. 23 Nisan’ın ço-
cuklara armağan edilmesi, Atatürk’ün 
ve Cumhuriyeti kuranların çocuklara 
verdikleri değerin en somut kanıtla-
rından biridir. Çocuk ölüm oranları-

nın çok fazla olduğu bir dönemde, 
Atatürk anne ve çocuk sağlığına 
büyük önem verdi. CHP Parti prog-
ramında, anneler ve çocuklar için 
ülkenin her yerinde kreşler, çocuk 
yuvaları, ana kucakları, süt damlaları 
açılması istendi. Bu doğrultuda pek 
çok kreş, çocuk yuvası, süt damlası 

açıldı.

n 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıkan Ata-
türk yorgun ve yoksul bir halkı 
“Ya istiklal ya ölüm” parolasıyla 
ayağa kaldırmayı başardı. Peki, 
Atatürk bunu nasıl başardı?

 Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndaki 
başarı sırrı, milletin içinde, milletle 
birlikte hareket etmesiydi. Atatürk, 
Çanakkale’de kazandığı “Anafartalar 
Kahramanlığı” sayesinde Türkiye’de 
tanınmaya başlanmıştı. Halk onun 
adını duymuştu. Atatürk 1919’da 
Anadolu’ya geçtiğinde halk ona 
güveniyordu. Atatürk, bu güveni 
boşa çıkarmadı. İstanbul’daki saray 
hükümetinin tüm baskılarına karşın 
o halka inandı, halka güvendi, en 
önemlisi milletle birlikte hareket etti. 
Milli iradeye dayandı. TBMM’yi aça-
rak egemenliği kayıtsız şartsız millete 
verdi. Kurtuluş Savaşı’nı bir taraftan 
TBMM çatısı altında alınan milli 
kararlarla, diğer taraftan doğrudan 
doğruya milletten oluşturduğu düzenli 

ordu ile yani tamamen milletle birlik-
te yürüttü ve kazandı. 

n Sizce, Atatürk’ün hayat hikâ-
yesinden gençliğin çıkarması 
gereken mesajlar nelerdir?

Atatürk’ün hayatı gelecek kuşaklar 
için büyük dersler barındırmakta-

dır. Atatürk’ün hayatından 
alınacak en büyük ders, 

koşullar ne kadar kötü 
olursa olsun, en bü-
yük sorunların bile 
akılla, bilgiyle, ce-
saretle, özgüvenle, 
kararlılıkla, inançla 
çözülebileceğini 

göstermesidir. Ata-
türk’ün başarı sırla-

rından biri çok okumak, 
diğeri ise yeri ve zamanı 

geldiğinde adım atmaktır. Atatürk, 
ortak akla, milli iradeye büyük önem 
vermiştir. Bu bakımdan meclis onun 
için çok değerlidir.  Son tahlilde şunu 
söyleyebilirim ki, Atatürk, her şeyden 
önce umuttur, Atatürk’ün izinden 
gittiğini söyleyen insanların umutsuz 
olmaya hakkı yoktur. 

n Sinan Bey, son yazdığınız 
kitabınız ‘Yakın Tarih için Pu-
sula’nın içeriğinden bahseder 
misiniz? Kitapta okuyucuları 
neler bekliyor?

İnsanın güvenebileceği en sağlam pu-
sula özgür akıldır. Kant’ın ifadesiyle, 
“aklını kullanma cesaretini gösteren” 
aydınlanmış insan kendi yolunu bulur.

Bugün Türkiye’de yakın tarih hiç 
olmadığı kadar çarpıtılmakta ve bu 
çarpık tarih üzerinden yeni bir geç-
miş ve gelecek kurgulanmak isten-
mektedir. Böyle bir ortamda, yakın 
tarih konusunda yeterli bilgi birikime 
sahip olmayan insanların, özellikle 
genç kuşakların yolunu kaybetmesi 
hiç de zayıf bir olasılık değildir. İşte 
“Yakın Tarih İçin Pusula”, belgelere 
dayalı gerçek tarihi gözler önüne 
sererek yakın tarihte kaybolmanızı 
engellemek; yalan, yanlış ve çarpıt-
ma bombardımanı arasında güvenle 
yolunuzu bulmanıza yardım etmek 
için yazılmıştır. PUSULA’da yakın 
tarihin en çok çarpıtılan konularına 
belgelere dayalı bilimsel anlatımlarla 
yanıt verilmiştir.

“ISTANBUL’DAKI 
SARAY HÜKÜMETI’NIN 

TÜM BASKILARINA 
KARŞIN O HALKA INANDI, 

HALKA GÜVENDI, EN ÖNEMLI 
MILLETLE BIRLIKTE HAREKET 

ETTI. MILLI IRADEYE 
DAYANDI. TBMM’YI AÇARAK 

EGEMENLIĞI KAYITSIZ 
ŞARTSIZ MILLETE 

VERDI.”

“ATATÜRK’ÜN 
HAYATINDAN ALINACAK 

EN BÜYÜK DERS, KOŞULLAR 
NE KADAR KÖTÜ OLURSA 

OLSUN, EN BÜYÜK 
SORUNLARIN BILE AKILLA, 

BILGIYLE, CESARETLE, 
ÖZGÜVENLE, KARARLILIKLA, 
INANÇLA ÇÖZÜLEBILECEĞINI 

GÖSTERMESIDIR.”

C
ovid-19 virüsü yaklaşık iki 
yıldır hayatımızda var olan 
ve görmezden gelemedi-
ğimiz bir salgın halini aldı. 

Covid-19 salgını ve bu salgından 
korunmak için alınan tedbirler zorlu 
süreçleri de beraberinde getirdi. 
Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı 
etkisi altına alan bu salgın din, dil, 
ırk, cinsiyet ve yaş ayırt etmeksizin 
her bireyde etkisini sürdürüyor.
Bu etkiler sadece fizyolojik olarak 
nitelendirilmesi doğru olmayan, do-
laylı olarak ruh sağlığımızı da en az 
fizyolojik sağlığımız kadar etkiliyor.
Covid-19 salgını fizyolojik olarak 
herkese bulaşmasa da psikolojik 
olarak herkese bulaştı.

Salgın hastalığın ayrım yapmaksı-
zın her bireyi etkisi altına almasıyla 
birlikte ailelerin, bireylerin ve çocuk-
ların yaşam rutinlerinde değişiklikler 
oluşturuyor. Çocuklar okula gidemi-
yor, akranlarıyla birlikte vakit geçire-
miyor. Ailelerde iki türlü değişiklikler 
yaşanıyor. Evden çalışma, ücretsiz 
izin. Bunun yanı sıra normalinden  
fazla işinde vakit geçirme durumu 
gerçekleşiyor. Her iki durumu değer-
lendirmeye aldığımızda çocuklarda 
ebeveynlerinden uzun süreli ayrılık 
veya normalinden fazla birlikte vakit 
geçirme durumu oluşuyor.

Küçük çocuklarda bilişsel gelişim 
düzeyleri ve soyut düşünme yetenek-
leri henüz tam gelişmediği için her-
hangi bir tehikeye karşı olduğu gibi 
bu salgın hastalığa da yetişkinlerin-
den gördüğü ve öğrendiği tepkileri 
örnek alırlar. Bu tepkilerin yanı sıra 
sık ağlama, uyku sorunları,takıntılar, 
kâbus görme, içe kapanma, huy 
değişikliği, bakım verenine bağlı hale 
gelmek, iştah değişiklikleri rastlan-
ması olası ruhsal sorunlardır.

Çocuklara yaklaşım olarak yaş 
aralığı büyük önem taşımaktadır. 
3-6 yaş grubu çocuklarda Covid-19 
salgınıyla birlikte sürekli aynı konuş-
maları tekrarlamanız aynı sorulara 
yanıtlar vermeniz gerekebilir. Kaygı 
duygusu 3-6 yaş çocuklarda oluşabi-
leceği gibi kaygıyı artıran en önemli 
etken belirsizliktir. Çocuğun neyi 

ne kadar bildiğini öğrenip doğruları 
aktarmanız bu kaygı seviyesini azal-
tacaktır. 3-6 yaş çocuklarda soyut 
düşünme yetenekleri gelişmediği 
için göremedikleri virüs mikrop gibi 
canlıları anlamlandırmak da zorluk 
çekebilirler. Mikrop,virüs gibi mik-
roorganizmalara dair bilgi verirken 
yararlı olanlardan da bahsedilmelidir. 
Eğer bu yaş grubundaki çocukta 
Covid-19 salgınına dair herhangi bir 
merak soru sorma konuşma isteği 
yoksa sizin bilgi vermeniz kaygıya 
neden olabilmektedir. Ayrıca bu yaş 
grubundaki çocuklarda akranlarıyla 
olan ilişkisi sırasında kendinden 
başka bireyler olduğunu, farklı 
istekler ve gereksinimlerin olduğunu 
gösterir. Covid-19 salgınıyla birlikte 
çocukların akranlarıyla olan ilişkileri 
mesafeli. Özgürce dolaşıp yapmak 
istediği şeyler ve hedeflerinin artma-
sı gereken zamanda bulunan 3-6 yaş 
arası çocukların, merak duygusunun-
da kısıtlanmasına neden olmaktadır.

İlk okul dönemi çocuklar için ise 
Covid-19 salgınının etkisi yok sayı-
lamayacak kadar çoktur. Yeni okula 
başlayan çocuklarda “okul” “sınıf” 
“öğretmen” “öğrenci” kavramları 
karmaşıklık ifade edebilir. Bu duru-
mu yaşayan çocukların ebeveynleri 
endişelenmemelidir. Okul,sınıf,öğret-
men ve öğrenci ilişkisini anlamaları 
için onlara bu salgını neden oldukları 
aynı zaman bu kavramların bağlantı-
sını ve ilişkisini anlatarak zihinlerinde 
bu şemaların oluşması sağlanmalıdır. 
Öğretmen ve arkadaşlarıyla olan 
iletişimler güçlendirilerek telefon ko-
nuşması yapmaları, uzaktan eğitime 
düzenli katılmaları, düzenli ödev yap-
maları, uyku ve yemek saatlerinin 
olabildiğince aynı saatte sabit olması 
asıl okul düzenini öğrenmelerine 
anlamalarına yardımcı olabilecektir.

Ergenlik dönemindeki gençler 
için salgını küçümseme izolasyonlara 
karşı direnç söz konusu olabilmek-
tedir. Ergenlik dönemindeki gençler 
için bana bulaşmaz bana bir şey 
olmaz düşüncelerinin oluşması yaşın 
aynı zamanda bulunduğu dönemin 
etkileriyle oluşmaktadır. Bu du-
rumda genci dinlemek, tartışmaya 

girmemek, onlarla iletişim kurmak 
çok önemlidir. Ergenlik dönemi 
gençlerin duygu ve düşünceleri hızlı 
değişebilir günlük tutarak kendilerini 
ifade etmeleri daha iyi hissetmeleri-
ne neden olur. 

Peki yaz tatilini çocuklar 
nasıl değerlendirmelidir?

Bir kış dönemini evinde uzaktan 
eğitimle devam ettiren çocukların 
ebeveynleri yaz tatilinde küçük 
gruplar halinde çocukları bir araya 
getirip beraber vakit geçirmelerini, 
aynı zamanda da dönem içerisinde 
aldıkları eğitimin tekrarını etütler 
şeklinde yaptırıp çocukların hem 
birlikte olmalarını sağlayarak hem 
de eğitim süreçlerinin genel tekrarı 
seneye hazırlık olarak değerlendiril-
mesi faydalı olacaktır.

Eğitim süreçleri dahil olmak üzere 
salgında alınan tedbirlerle evlerde 
kalan çocuklarımızda yeme bozuk-
lukları da meydana gelebilmektedir. 
Bu nedenle yaz tatilini daha çok 
fiziksel aktivitelerle geçirmesi çocuk-
ların hem ruh sağlığını hem de fizyo-
lojik sağlığını olumlu etkiler. Akranla-
rıyla iletişim halinde olabileceği spor 
salonları, müzik kulüpleri vs çocuklar 
için çok yönlü destek sağlamaktadır. 
Tablet ve bilgisayar kullanımının 
arttığı bu dönemde çocuklar için 
ingilizce, almanca programlarını kul-
lanarak ikinci bir dil eklemesi faydalı 
olacaktır. Yaşam alanları kısıtlanan 
çocuklarımızda sosyalleşmenin dur-
duğu bu dönemlerde sinema, yemek 
gibi aktivitelerin olmaması çocuklar-
da hergün aynı düşüncesinin zihin-
lerinde yerleşmesine neden oldu yaz 
tatilinde bunları yapılmasının geri 
dönüşleri olumlu olacaktır. Salgının 
azalmasıyla birlikte öncelikle dikkatli 
bir şekilde sosyalleşecekleri ortam-
lar oluşturmak çocuklar üzerinde 
oluşturulan istemsiz kısıtlamaları ve 
baskıları azaltmayı sağlayacaktır.

COVID-19 SALGININDA 
ÇOCUK PSIKOLOJISI
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
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faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
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geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n

1514

KISA HABERLER

KISA HABERLER

www.beylikduzu.istanbul0 8

IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

B
eylikdüzü Belediyesi 
tarafından koronavi-
rüs salgını kapsamın-
da uygulanan sokağa 

çıkma kısıtlaması nedeniyle 
kabir ziyareti yapamayanlar 
için ilçedeki tüm mezarlıklar-
da Kuran-ı Kerim okutuldu. 
Yakuplu Mezarlığı, Kavaklı Eski 
Mezarlık, Kavaklı Yeni Mezarlık 
ve Gürpınar Mezarlığı’nı ziyaret 
ederek dua eden Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet 

Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde 
özellikle bu zorlu dönemde kur-
duğumuz dayanışma köprüleri, 
Ramazan’da daha da anlam 
kazandı. Ama önümüzdeki yıl 
Ramazan ayını bir arada idrak 
edeceğimizden kuşkum yok. 
Bu dayanışmayı sürdürmeye ve 
büyütmeye kararlıyız. Bu güzel 
kentte daha nice Ramazan 
sofralarında buluşacak, nice 
bayramları birlikte kutlayaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

KABIRLER
DUASIZ KALMADI

KABRİSTANLARIN 
TEMİZLİK VE 

BAKIM İŞLEMLERİ 
ÖZENLE YAPILDI

B
eylikdüzü Belediyesi, 
Ramazan ayı boyunca 
uyguladığı sosyal destek 
yardımlarıyla vatandaş-

ları yalnız bırakmadı. Koronavirüs 
salgınından dolayı evde karantina 

altında olan vatandaşlar başta ol-
mak üzere; yalnız yaşayan, yaşlı ve 
dezavantajlı vatandaşlar için günlük 
3 bin 100 kişilik sıcak yemek hiz-
meti verilirken gıda ve erzak desteği 
sağlamak amacıyla da 4 bin yardım 

kolisi dağı-
tıldı. Sosyal 
yardımların 
vatandaşlara 
ulaştırılma-
sında zaman 
zaman 
ekiplerle bir-
likte bizzat 

sahada yer alarak süreci yakından 
takip eden Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, Ra-
mazan ayının bereketinin Beylikdü-
zü’nün tamamına yaymaya gayret 
ettiklerini belirterek, “Zengin ve 
sağlıklı menülerin, hijyen kuralları 
çerçevesinde titizlikle hazırlanarak; 
mahalle muhtarlıkları, sosyal medya 
araçları ve kuruma gelen talepler 
doğrultusunda belirlenen vatandaş-
lara ulaştırılıyor. Ayrıca biz de bütün 
yönetim kadrosundan arkadaşları-
mızla birlikte gıda kolilerimizi ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıyoruz.” dedi.

RAMAZAN RUHU DOYASIYA YAŞANDI

Ramazan Bayramı dolayısıyla 
ilçedeki mezarlıklarda arife günü 
Kuran-ı Kerim okutularak dualar 
edilirken İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi iş birliğiyle de kabris-
tanların temizlik ve bakım işlem-
leri özenle yapıldı. Tüm mezar-
lıkların kireçleme, budama, ot 
yolma, çim biçme, yol, parke-ki-
lit taşı gibi bakımları yapılırken 
pandemi nedeniyle yakınları 
tarafından ziyaret edilemeyen 
ve yabani otlardan kaybolan 
mezarlıkların ortaya çıkartılma-
sı için ise ot biçme çalışmaları 
aralıksız olarak sürdürüldü. 

İ
stanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, İstanbul genelinde 
yürütülen Dinamik Dene-
tim Modeli kapsamında 

Beylikdüzü esnafını ziyaret 
etti. Beylikdüzü Kaymakamı 
Mustafa Altınpınar ve Bey-
likdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın da 
eşlik ettiği ziyarette esnafın 
pandemi sürecinde kurallara 
uyup uymadığı denetlenerek 
bilgilendirmeler yapıldı.

İ
Yİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, Beylikdüzü’nde 
bir dizi ziyaret gerçekleştir-
di. Ziyaretler kapsamında 

ilçe esnafını gezerek sorunlarını 
dinleyen Akşener ve beraberin-
deki heyet, Beylikdüzü Atatürk 

Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret 
ederek detaylıca gezdi. Kültür 
merkezi içerisinde yer alan Yaşar 
Kemal Kütüphanesi’nde gençlerle 
de sohbet eden Akşener, böyle 
donanımlı bir kütüphaneyi İstan-
bul’a kazandırdığı için Beylikdüzü 

Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. 
Ziyaret sırasında Akşener ile ilçe-
de yapılan ve yapımı devam eden 
proje ve çalışmaları da paylaşan 
Başkan Çalık, Fatma Ana Ceme-
vi ve Kültür Merkezi projesinin 
detaylarını aktardı.

MERAL AKŞENER’DEN 
BEYLIKDÜZÜ’NE ZIYARET

ISTANBUL VALISI
ESNAFI GEZDI
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

Ö
zgürlüğe atılan ilk 
adım, gençlere 
bırakılan ebedi 
emanet 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Beylikdüzü’n-
de büyük coşkuyla kutlandı. 
Koronavirüse karşı alınan 
tedbirler kapsamında Ya-
şam Vadisi Çanakkale Zafer 
Meydanı ve Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunma töreniyle başla-
yan etkinlikler, Beylikdüzü 
Belediye TV de gerçekleşen 
19 Mayıs Özel Yayını ile 
devam etti. Gerçekleşen canlı 
yayına, Türk Tarih Kurumu 
Eski Başkanı Yusuf Halaçoğ-
lu, Şair Ataol Behramoğlu 
ve Müzisyen Zeynel Tolga 
konuk oldu. Birbirinden 
renkli ve sportif faaliyetlerin 
gerçekleştiği gün kapsamında 
gençlerle bir araya gelerek 
bayramın coşkusunu payla-
şan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, 
ilçe esnafını da ziyaret ederek 
bayramlarını kutladı.

19 MAYIS 
RENKLI 

ETKINLIKLERLE ETKINLIKLERLE 
KUTLANDI

BEYLİKDÜZÜ SMART BEYLİKDÜZÜ SMART 
GENÇLER İÇİN HAZIRGENÇLER İÇİN HAZIR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin 
gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
Beylikdüzü’nde gurur ve coşkuyla Beylikdüzü’nde gurur ve coşkuyla 

kutlandı.kutlandı. Beylikdüzü Belediyesi, pandemi Beylikdüzü Belediyesi, pandemi
tedbirleri kapsamında günün anlam ve tedbirleri kapsamında günün anlam ve 

önemineönemine uygun rengarenk etkinliklere imza attı. uygun rengarenk etkinliklere imza attı.

Kutlamalar, Beylikdüzü Belediyesi 
Gençlik ve Spor İşleri  Müdürlü-
ğü’nün düzenlediği Kaykay Şenliği 
ve 19 Mayıs Gençlik Kupası Basket-
bol Turnuvası ile devam etti. Yaşam 
Vadisi 2. Etap’ta Türkiye’nin en derin 
kaykay havuzu ve en büyük kaykay 
parkı olma özelliğine sahip olan 
Beylikdüzü Kaykay Parkı gençlere 19 
Mayıs hediyesi olarak açıldı. Hayata 
geçirilen parkta 2024 Paris Olimpi-
yatları’na sporcular yetiştirileceğini 
belirten Başkan Çalık, “İstanbul’un en 
güzel atletizm pistlerinden bir tanesini 
Beylikdüzü’nde yapacağımızın sözünü 
bir kez daha gençlerimizin huzurunda 
veriyorum. Olimpiyatlara her dalda 
sporcu yetiştireceğimiz alanları gençle-
rimiz için üretmeye devam edeceğiz.” 
dedi. Oldukça renkli görüntülere sah-
ne olan kaykay gösterisinin ardından 
genç sporculara madalyalar verildi. 
Dopdolu geçen günün devamında 
19 Mayıs Gençlik Kupası Basketbol 
Turnuvası’na da katılan Başkan Çalık, 
ilk dörde giren takımlara ödül, kupa 
ve madalyalarını takdim etti.

Başkan Çalık, etkinliklerin ilk durağı olan 
Beylikdüzü SMART Fikir Atölyesi’ni 
gençlerle birlikte gezdi. Gençleri ve giri-
şimcilik ekosistemini destekleyen merkezin 
tamamen gençlerin duygu dünyasına uygun 
şekilde tasarlandığını belirten Çalık, “Bey-
likdüzü’nde yerel yönetime dair bir felse-
feyi yazmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu 
felsefenin yazılmasına gençlerimiz de katkı 
verecek. Gençlerin düşünce ve fikirlerini 
hayata geçirmek için var gücüyle çalışan bir 
Belediye Başkanı abileri var. 19 Mayıs çok 
önemli bir tarih ve bugün burayı hazır hale 
getirdik. Açılışımızı da inşallah gençlerimiz-
le birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Murat Çalık, Başkan Mehmet Murat Çalık, 
gençlerle basketbol oynadı.gençlerle basketbol oynadı.

   TÜRKİYE’NİN EN 
  DERİN KAYKAY PARKI 

BEYLİKDÜZÜ’NDE AÇILDI
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

0 9www.beylikduzu.istanbul

GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

BEYLIKDÜZÜ’NDEKI 
KÜTÜPHANELER 
215 BİN 512

KULLANICIYI AĞIRLADI
İlçe halkını okumaya teşvik etmek amacıyla 15 kütüphaneyi vatandaşların 

kullanımına sunan Beylikdüzü Belediyesi 2020 istatistiklerini ve en çok okunan 
ilk 10 kitabı paylaştı. Pandemi koşullarına rağmen bin 881 yeni üye ile 25 bin 
736 aktif üye sayısına ulaşan Beylikdüzü kütüphaneleri pandemi tedbirleri 
kapsamında gerekli tüm önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyor.

B
eylikdüzü genelinde 
merkez kütüphane, şube 
kütüphane, okul-şube 
kütüphane ve sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında 
hayata geçen özel kütüphaneler 
olmak üzere toplam 15 kütüp-
haneyi vatandaşların kullanımına 
sunan Beylikdüzü Belediyesi 2020 
istatistiklerini ve en çok okunan 
ilk 10 kitabı paylaştı. Son bir yıl 
içerisinde ilçede bulunan kütüp-
hanelerin 215 bin 512 kullanı-

cıyı ağırladığını belirten yetkililer 
ödünç verilen kitap sayısının ise 
37 bin 912 adete ulaştığını ifade 
etti. 2020 yılının en çok okunan 
kitapları ise şöyle sıralandı; Saf-
tirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi 
Yandık! / Jeff Kinney, Kürk Man-
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üye sayısına ulaşan Beylikdüzü 
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Beylikdüzü Belediye Başka-
nı Mehmet Murat Çalık, 
eşi Zehra Çalık ile birlikte 

BAKSM Yaşar Kemal Kütüpha-
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gelerek onlara “Dewey: Dünya-

nın Kalbine Dokunan Kütüpha-
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daşlara ödüllerini takdim etti.

57. KÜTÜPHANE HAFTASI BEYLIKDÜZÜ’NDE KUTLANDI

B
eylikdüzü Belediyesi, 
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Toplama Bilgisi Sorgulama, Encü-
men Gündem Sorgulama, Encümen 
Kararı Sorgulama, Etkinlik Bilgisi 
Sorgulama, Evrak Takibi, Günlük 
Faaliyet Planı Sorgulama, İhale Sor-
gulama, İmar Durum Bilgisi Sorgu-
lama, Meclis Gündem Sorgulama, 
Meclis Kararı Sorgulama, Nikah 
Salonu Durum Sorgulama, Nöbetçi 
Eczane Sorgulama ve Vefat Bilgisi 
Sorgulaması yapılırken; Gerçek Ki-
şiye Özgü Hizmetler kategorisinde 
ise Beyan Bilgileri Sorgulama, Sicil 
Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bil-
gileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri 
Sorgulama, Emlak Vergisi Bildirim 
Sureti / Rayiç Bedel Sorgulama, 
Bilgi Edinme Başvurusu ve Sorgu-
laması, Talep/Öneri Başvurusu ve 
Sorgulaması ile Hizmet Başvurusu 
olmak üzere 28 e-hizmet uygulama-
sı yer alıyordu. Yeni eklenen 8 adet 
e-hizmet uygulamasıyla vatandaş-
lar artık; Emlak Vergisi Bildirimi, 
Bilgilendirilme İsteği, Beyan Bilgileri 
Sorgulama (Tüzel Kişi), Sicil Bilgileri 
Sorgulama (Tüzel Kişi), Tahakkuk 
Bilgileri Sorgulama (Tüzel Kişi) ve 
Tahsilat Bilgileri Sorgulama (Tü-
zel Kişi), E-Bordro, Borç Ödeme 

(Başkası Adına)  hizmetlerinden de 
faydalanabilecek.

BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI’NIN 
HIZMETI ABD’DE 
ÖRNEK GÖSTERILDI

Beylikdüzü Belediyesi’nin ‘Esri 
Türkiye’ adlı yazılım şirketinin tek-
nolojik alt yapısından ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücün-
den faydalanarak geliştirdiği ‘Karar 
Destek Sistemi’ dünyanın en 
büyük CBS firması ESRİ tarafın-
dan ABD’ye örnek vaka hikâyesi 
olarak Sağlık ve Toplum hizmetleri 
başlığı altında yayınlandı. Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık’ın mesajının da İngi-
lizce olarak yayımlandığı haberde 
13.05.2020 tarihinde yayımlanan 
“Beylikdüzü’nde Kovid19’la Mü-
cadelede Mekânsal Veri Devrede” 
başlıklı haber referans alındı. Esri 
Türkiye’de Karar Destek Sistemi 
Uygulaması çalışması aynı zaman-
da “Beylikdüzü Belediyesi Başarı 
Hikayesi” olarak da yayınlandı.  

E- BELEDIYECILIK’DE  
DEV BIR ADIM DAHA ATILDI

Beylikdüzü Belediyesi’nin sunduğu 
yenilikçi hizmetlerde artık e-eksper 

uygulaması da yer alıyor. E-eksper 
uygulaması ile eksperler, erişmek 
istedikleri bilgi ve evraklara Beylik-
düzü Belediyesi kurumsal web sitesi 
üzerinden e-devlet uygulamasıyla 
giriş yaparak ulaşabilme imkânına 
sahip. Uygulama ile yapı ruhsatı, 
yapı kullanma izin belgesi, mimari 
proje, imar durumu, enerji kimlik 
belgesi, yapı tatil zaptı başvuru 
işlemleri gerçekleştirilebilecek. 
Uygulamaya giriş yapan eksperler; 
dosya inceleme başvurusu, dosya 
inceleme ücreti borç sorgulaması 
ve ödemesi, dosya inceleme başvu-
rularının durumları ve dosya incele-
me işlemleri yapabilecek. E-eksper 
uygulamasına Beylikdüzü Belediye-
si kurumsal web sayfası olan “www.
beylikduzu.istanbul “ adresinden 
erişim sağlandıktan sonra e-beledi-
ye ya da ana sayfada yer alan hızlı 
erişim sekmesine giriş yapılarak 
kolayca erişim sağlanabiliyor.  

BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI’NDE 
BELGE GÜVENLIĞI ÜST DÜZEYDE

Beylikdüzü Belediyesi, Cumhur-
başkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
tarafından başlatılan Elektronik 
Yazışma Projesi 2.0’a ilk geçiş 
yapan belediyelerden biri oldu. 
Hayata geçen proje resmi yazış-
maların elektronik ortamda çok 
daha güvenli ve etkin şekilde 
gerçekleşmesini sağlıyor. Resmi 
yazıdaki belge ve bileşenlerin, ta-
nımlanmış kurallara uygun, tek bir 
elektronik dosya halinde bir araya 
getirildiği EYS 2.0 ile belgeler 
artık, elektronik belge yönetim 
sistemleri arasında bütünlüğü 
sağlanarak, en üst seviye güvenlik 
önlemleri uygulanarak aktarılıyor.

BEYLIKDÜZÜ
E-BELEDIYE 
HIZMETLERINDE ÖNCÜ
Kentte yaşayan vatandaşlara verilen hizmet kalitesini yükseltmek için önemli adımlar atan Beylikdüzü 
Belediyesi, e-belediyecilik hizmetlerinde de öncü oldu. Pandemi koşullarında çeşitli iş ve işlemler için bele-

diye binalarına gelmek istemeyen vatandaşlar ise bu hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirtti.

HİZMET

KISA HABERLER
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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reçle ilgili vatandaşları bilgilendiren 
Çalık, uzlaşmada 2/3’lük çoğunluk 
sağlanarak dönüşümün başlayaca-
ğının müjdesini verdi.  Vatandaşla-
rın tüm süreçlerde yanında olmayı 
sürdüreceklerini de belirten Çalık, 
“Deprem bu ülkenin gerçeği ve 
hiçbir şey sizlerin canından kıymet-
li değil. İnşallah bu süreci en güzel 
şekilde tamamlayacağız” dedi. 

DÖNÜŞÜMÜN HER AŞAMASI 
BELEDIYE DENETIMINDE

Yakuplu Mahallesi’nde bulunan 
Menekşe Sitesi ve Poltaş Apart-

manı’nın yıkım çalışmalarını 
yerinde inceleyen ve kentsel dö-
nüşümün her aşamasının Beylik-
düzü Belediyesi’nin denetiminde 
sürdürüldüğünün altını çizen 
Başkan Çalık, “İstanbul’un en 
önemli ve acil çözülmesi gereken 
sorunlarının başında hiç kuşku-
suz deprem geliyor. Biz belediye 
olarak bu konuda üzerimize düşen 
her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. 
Beylikdüzü’nü daha dayanıklı bir 
hale getirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz, çalışmaya da devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

SITE SAKINLERIYLE KENTSEL 
DÖNÜŞÜM TOPLANTISI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, 1. Etap Kentsel 
Dönüşüm Toplantısı’nda Gürpı-
nar Mahalle sakinleri ile bir araya 
geldi. Toplantıya KİPTAŞ Genel 
Müdürü Ali Kurt, Genel Müdür 
Yardımcısı Gürkan Kaya, Gürpınar 
Mahalle Muhtarı Hüseyin Cesaret 
ve Beylikdüzü Belediyesi Meclis 
üyeleri katıldı. KİPTAŞ’ın koşulları 
iyileştirerek vatandaşları destekle-
yen bir adım daha attığını belir-
ten Başkan Çalık, “Hem ödeme 
koşulları açısından hem bulunduk-
ları binanın aynı konumunda yer 
alması adına KİPTAŞ yetkililerimiz 
birçok koşulu iyileştirdiler. KİPTAŞ 
ihalesini yaptı, koşullarını belirledi. 
Biz de harç indirimlerimizi yaptık. 
Beylikdüzü Belediyesi olarak tek 
derdimiz var; sizin yaşam hakkı-
nızın, güvenli konutlarda oturma 
hakkınızın devam edebilmesi” dedi. 

GÜRPINAR SITELER  
BÖLGESI’NDE UZLAŞI SAĞLANDI 

Sürecin yakın takipçisi olan Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Gürpınar Mahallesi 
Siteler Bölgesi’nde bulunan Enerji 
Arıkent Sitesi B Blok ve Güneş 
Apartmanı’nda gerçekleşen yıkımla-
ra KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt 
ile katılarak yerinde incelemeler 
yaptı. Enerji Arıkent Sitesi’ndeki 
binanın sadece 12 saatte yıkıldığını 
belirterek mevcuttaki binaların riskli 
durumuna dikkat çeken Başkan 
Çalık, dönüşümün zaman kaybet-
meden tamamlanması gerektiğini 
belirtti.  Gürpınar Siteler Bölgesi 
1.Etapta Beylikdüzü Belediyesi ve 
KİPTAŞ iş birliğiyle yürütülen sü-

  BEYLIKDÜZÜ’NDE 
BINALARLA BIRLIKTE
YAŞAM DA DÖNÜŞÜYOR

Olası bir depremde can ve mal kaybını en aza 
indirmek için kapsamlı bir kentsel dönüşüm 
hareketi yürüten Beylikdüzü Belediyesi çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki riskli yapılar 
hızla dönüşüm kapsamına alınırken yıllardır çözüm 
bekleyen Gürpınar Siteler Bölgesi’nde de sağlanan 
uzlaşı ile dönüşüm en kısa sürede başlıyor.

Başkan Mehmet Murat Çalık, 1. Etap Kentsel Dönüşüm 
Toplantısı’nda Gürpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta Gürpınar Siteler Bölgesi 1.etapta 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, yürütülen Mehmet Murat Çalık, yürütülen 
süreçle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.süreçle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

Ali KurtAli Kurt
Kiptaş Kiptaş 
Genel Genel 
MüdürüMüdürü
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Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
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düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

B
eylikdüzü Belediyesi tara-
fından toplamda 15 bin 
metrekarelik alanda hayata 
geçirilen ve kent tarımının 

önemli örneklerinden biri olan Umut 
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devam ediyor. İlçe halkı tarafından 
da yoğun ilgi gören alanda, doğal 
tarım ilkelerine bağlı kalarak üretimi 
yapılan meyve ve sebzelerde kimyasal 
ilaç ya da gübre kullanmadan insan 
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Büyükşehir ve Selçuk Belediyelerinin 
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BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI
TOHUM TAKASINDA

Ü
reten ve kendine yetebi-
len bir kent olma hede-
fiyle önemli adımlar atan 
Beylikdüzü Belediyesi 

tarafından hayata geçirilen Yaşam 
Bahçesi’nde yaz mevsiminin ilk 
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yer alan bahçede mevsim sebze 
ve meyvelerinden olan domates, 
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14 çeşit ürünün ekimi gerçekleşti. 
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kent tarımını desteklemek adına 
oldukça önemli bir adım olduğunu 
belirten Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl 
ki hedefimiz 60 ton.” dedi.

YAŞAM BAHÇESI’NE 
YAZLIK FIDELER DIKILDI

DOĞA
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

ÇALIK: KADININ OLDUĞU 
YERDE EMEK VARDIR 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
ilçe genelindeki çalışan kadınlarla 
işleri başında bir araya gelerek 
çiçek hediye etti. Başkan Çalık’a 
eşi Zehra Çalık, Belediye Başkan 
Yardımcıları ve Belediye Meclis 
Üyeleri de eşlik etti. Kadının olduğu 
her yerde emek olduğunu belirten 
Başkan Çalık anlamlı gününün 
önemine vurgu yaparak, “Bugün 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü. 
Dileğim kadınların daha özgür, 
ayakları yere daha sağlam basa-
cakları güzel günleri hep birlikte 
yaşamak. Kadının olduğu her yerde 
emek vardır.” şeklinde konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN KADIN 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANISI 
BEYLIKDÜZÜ’NDE YAŞAYACAK

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü kapsamında bir dizi etkinlik 
gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, 
pandemi sebebiyle hayatını kaybe-
den 42 kadın sağlık çalışanı anısına 
da bir hatıra ormanı oluşturdu. Ya-
şam Vadisi 4.etapta yer alan Kadın 
Sağlık Emekçileri Hatıra Ormanı’na 
günün anlam ve önemine uygun 
olarak 42 adet çitlembik ve ıhlamur 
ağacı dikildi. 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü kapsamında gerçek-

leşen etkinliğe Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın 
yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekille-
ri Özgür Karabat ile Turan Aydoğ-
du, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı 
Turan Taşkın Özer, CHP Beylikdüzü 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüs 
Ertürk, CHP Beylikdüzü İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin, 
Belediye Başkan Yardımcıları, mec-
lis üyeleri ve ilçe protokolü katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadının 
gücünü ve toplumdaki eşitliğini vurgulayan birçok özel program gerçekleştirdi.

8 Mart özel canlı yayın programı.

EMEKÇI KADINLAR    UNUTULMADI
ÇALIK, “KADINLARIN ÜZERINDE 
BÜYÜK SORUMLULUKLAR VAR”

Pandemi sebebiyle hayatını kaybeden 
kadın sağlık çalışanlarının anısının 
Beylikdüzü’nde yaşayacağını dile 
getiren Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “Burada 42 kadın 
sağlık çalışanımızın anısının bir hatıra 
ormanı ile Beylikdüzü’nde yaşamala-
rını sağlayacağız. Sağlık sektöründe 
yüzde 70 oranında kadın hâkimiyeti 
var. Her gün duygusal ve fiziksel yükü 
omuzlarında taşıyan kadın. Hastalığa 
maruz kalan sağlık çalışanlarımızın 

büyük bir kısmı kadın. Sadece pan-
demi koşullarında değil, diğer zaman 
dilimlerinde de kadınların üzerinde 
çok büyük sorumluluklar var” dedi. 

GIRIŞIMCI KADINLARDAN 
BAŞKAN ÇALIK’A ZIYARET 

Beylikdüzü Girişimci Kadınlar Plat-
formu üyesi kadınların da yer aldığı 
10 girişimci kadın Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı 
ziyaret etti. Başkan Çalık, eşi Zehra 
Çalık ve Belediye Meclis Üyesi Ebru 
Çevik ile birlikte başarılı girişimci 
kadınları Beylikdüzü Atatürk Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nde ağırladı. 
Görüşmede demir ustasından kâğıt 
kesme sanatçısına, eğitim koçundan 
e-ticaret uzmanına ve butik, moda 
tasarım ile organizasyon işlerine ka-
dar çeşitli meslek gruplarında başarı 
sağlamış girişimci kadınlar, kendi 
başarı hikâyelerini anlatarak sahip 
oldukları beceri ve hedefleri hakkın-
da görüş ve önerilerini belirtti.

TÜRKIYE’DE KADIN  
OLMAK KONUŞULDU

Beylikdüzü Belediyesi, “Tür-

kiye’de Kadın Olmak” konulu 
panel düzenledi. Duygu Demirdağ 
moderatörlüğünde gerçekleşen 
panelin katılımcıları Zehra Çalık, 
Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı 
Elif Necla Türkoğlu, Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı 
Canan Güllü ve oyuncu Mert Fırat 
olurken kadınların toplumdaki yeri, 
karşılaştıkları sorunlar ve cinsiyet 
eşitliğini sağlamak için atılacak 
adımlar konuşuldu. Aynı zamanda 
önemli gün kapsamında Beylikdü-
zü Belediyesi TV kanalı üzerinden 
canlı yayınla gerçekleşen Platform 
programında birbirinden değer-
li isimler önemli paylaşımlarda 
bulundu. Sosyolog ve yazar Nimet 
Erenler Gülkökü, Türkiye’de kadın 
olmayı toplumsal ve sosyolojik 
olarak ele alırken CHP İstanbul İl 
Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağır-
man ve İYİ Parti İstanbul Kadın 
Kolları Başkanı Av. Fisun Mehlika 
Toca partilerinin kadın politikala-
rını paylaştı. Avukat Tülay Bekar 
ise kadınların hakları, yasalar ve 
düzenlemeler hakkında önemli 
bilgiler aktardı.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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ziyaret ederek 
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çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
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düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

n Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 
hangi hizmetleri veriyorsunuz? 
Zabıta Müdürlüğü olarak her 
zaman vatandaşın yanındayız. 
Kötü hava şartlarında sokakta 
kalan evsiz vatandaşların otel veya 
barınma alanlarına taşınması, kayıt 
dışı ekonomiyi önlemek amacıyla 
seyyar faaliyetlere engel olmak gibi 
yasalarca öngörülen işlemleri yapı-
yoruz. Aynı zamanda doğal afetler 
esnasında vatandaşlarımıza yardım-
cı oluyoruz. Cenaze hizmetlerinde 
doktor ile irtibata geçerek şartlara 
göre doktorun ulaşımını sağlıyoruz. 
Sahil bandında ve diğer yasaklanan 
alanlarda ateş yakılmasını önlemek 
için ekiplerimiz çalışıyor. 

Kurban bayramında kurban satış ve 
kesim yerlerinde ulaşımı kolaylaş-
tırmak, saha içerisinde sıra düzeni 
sağlamak, kaçak kesimi engelle-
mek ve etlerin ihtiyaç sahiplerine 
dağıtımını sağlıyoruz. Kaymakamlık 
bünyesinde kurulan komisyonlarda 
(Tütün Komisyonu, Mobil Park, 
Mobil Huzur, Günübirlik Kiralık Ev-
lerin Denetimi ve Filyasyon Ekibi) 
görev almaktayız. Diğer müdür-
lüklerden gelen ruhsatsız iş yerleri, 
kaçak hafriyat, kaçak inşaat, ilan 
ve reklam tebligat gibi işlemlerin 
yapılmasını da yürütüyoruz. 

n Pandemi sürecinde müdür-
lüğünüze bağlı ekipler gece 
gündüz demeden sahada 
özverili bir çalışma yürüttü ve 
yürütmeye de devam ediyor. 
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salgınında genelgelerle yayımlanan 
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VATANDAŞIN 
HER ZAMAN
YANINDAYIZ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRÜ ATİLA UYSAL:

İlçede yaşayan vatandaşların gündelik hayatına 
güler yüzle dâhil olan Beylikdüzü Belediyesi 
zabıtaları, gece gündüz demeden görev başında 
Zabıta Müdürü Atila Uysal,  Uysal, 
“Vatandaşlarımızın her 
zaman yanındayız ve 
olmaya da devam edeceğiz” ğiz” 
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sorumluluk ve yetki 
alanlarına kadar tüm 
detayları paylaştı.

YAĞMUR ÖNCEL ÖZTÜRK.

H
alk arasında zabıta 
ekipleri çoğunlukla 
kontrol, denetim ve 
uygulamalar yapan 

kolluk kuvvetleri olarak bilinir. Bey-
likdüzü’ne geldiğinizde ise zabıta 
ekiplerinin bundan çok daha fazla-
sı olduğunu göreceksiniz. Çalışma-
larını büyük bir özveriyle sürdüren 

Beylikdüzü Belediyesi Zabıta 
ekipleri; çocukların okul giriş ve 
çıkış saatlerinde, trafikte, sahilde, 
kısacası vatandaşın ihtiyaç duy-
duğu her noktada görev başında. 
Öyle ki birlik ve beraberliğin öne-
minin bir kez daha ortaya çıktığı 
pandemi döneminde ekmek talebi 
olanların, hasta olup ilaçlarını 

isteyenlerin hatta yakınına doğum 
günü kutlaması için pasta talebin-
de bulunanların taleplerine karşılık 
vererek küçük tebessümlerin de 
sebebi oldular. Örnek gösterilecek 
bir çalışma sistemi ortaya koyan 
Beylikdüzü’nün gizli kahraman-
larını bir de Zabıta Müdürü Atila 
Uysal’dan dinledik. 
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nden tüm 
Istanbul’a nefes olan Yaşam Vadisi projesinin denizle buluşmasına 

çok az kaldı. Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 

Beylikdüzü, yıl sonu itibariyle denizle kucaklaşacak.

1 
milyon 200 bin metreka-
relik alanıyla İstanbul’un 
cazibe noktalarından 
biri olan Yaşam Vadisi 

Projesi’nin denizle buluşmasın-
da sona yaklaşıldı. Beylikdüzü 
Belediyesi ve İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından ortak-
laşa yürütülen çalışmalarla 3. 
etabı tamamlanan projenin 4. 
ve 5. etaplarında da çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Peyzaj 
çalışmaları devam eden 4.etap-
ta; soğuk piknik alanı, temalı 
çocuk oyun alanları, amfiler, 
kaskatlı şelale, workout alanı, 
temalı bahçeler, etkinlik alanları, 
engelsiz oyun alanı, wc, yürü-
yüş yolları, bisiklet yolları, spor 
alanları gibi konseptli peyzaj 
tasarımları ile ilçe halkının ye-
şilin bin bir tonuyla buluşacağı 
tasarımlar yer alıyor. 

Toplamda 5 etaptan oluşan 
ve ilk etabı 2017 yılında Bey-
likdüzü’ne kazandırılan Yaşam 
Vadisi’nin denizle buluşacağı 
78 bin metrekarelik son etabın-
da ise dere kenarında bulunan 
yolların stabilizesi, yeşil alan-
da dolgu ve ağaç dikimi gibi 
çalışmalar devam ediyor. Okuma 
bahçesi, kokulu bitkiler gösteri 
alanı, bisiklet parkurları, ahşap 
pergola oturma alanları ve bin 
metre uzunluğundaki dere kena-
rında bulunan yürüyüş yolları ile 
Beylikdüzü D100 karayolundan 
Marmara Denizi’ne kadar kesin-
tisiz bir yeşil koridor tasarlanıyor.

B
eylikdüzü Belediyesi ve 
İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi iş birliğiyle çalış-
maları yürütülen Yakup-

lu Kent Ormanı çocuk seslerinin 
kuş seslerine karıştığı, doğayla iç 
içe bir sosyal donatı alanı olarak 
Beylikdüzü’ne kazandırıldı. Ahşap 
malzemelerle yapılan çocuk oyun 
grupları, yürüyüş yolları, fitness 
aletleri, piknik alanları ve 300 

kişilik amfi tiyatro ile kır lokantası 
bulunan orman, 53 dönümlük 
alanda hayata geçirildi. Peyzaj 
düzenlemeleriyle de ziyaretçileri 
hayran bırakacak ormanda yer 
alan 224 ağaç korunarak mevcut 
ağaçların iki katı kadar ağaç di-
kildi. Projenin tüm İstanbulluların 
buluşma noktası haline geleceği-
ni belirten Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“Yakuplu’ya kapatılan bir alanı 
tekrar Yakuplu halkına kazan-
dırmış oluyoruz. Herkes burayı 
herhangi bir ücret ödemeden 
aktif bir şekilde, özgürce kullana-
bilecek. Sayın İmamoğlu ve İBB 
ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

YAŞAM VADİSİ
DENIZLE BULUŞUYOR

BEYLIKDÜZÜ’NE 
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YAŞAM

KISA HABERLER

www.beylikduzu.istanbul0 8

IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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Ö
zellikle mevsim ge-
çişlerinde bağışıklık 
sistemimizi güçlü 
tutmak ve bu dönemde 

karşılaşılabilecek hastalıklara karşı 
vücudumuzu koruyabilmek olduk-
ça önemli. Hele ki tüm dünyada 
etkisini artırarak sürdüren Covid 
19 pandemisiyle karşı karşıyay-
ken. Buradan yola çıkarak biz 
de Beylikdüzü Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan 
Diyetisyen Billur Filiz’in kapısını 
çaldık. Filiz, geçiş dönemlerinde 
bağışıklık sistemini güçlü tutmak 
ve sağlıklı beslenmenin önemine 
dikkat çekerken rastgele takviye 
gıda kullanılmaması yönünde de 
uyarılarda bulundu.…

n Mevsim geçişlerinde bağı-
şıklık sistemimiz zayıflıyor 
ve hastalıklara yakalanma 

riskimiz de haliyle artıyor. Bu 
dönemde nasıl bir beslenme 
önerirsiniz?
Mevsim geçişlerinde metaboliz-
manın çalışma hızı da değiştiğin-
den önceliğimiz vücudun düzenli 
işleyişini sağlayan besin öğelerinin 
alımını sağlamak. Özellikle vitamin 
ve mineral alımı da bu dönemde 
ön plana çıkıyor. Bağışıklık denil-
diğinde akla ilk olarak C vitamini 
gelir ancak yapılan çalışmalar D 
vitamini yetersizliğinin bağışık-
lığın hızlı düşüşünde daha etkili 
olduğunu göstermekte. Ancak D 
vitamini güneş ışığı yeterli alınma-
dığında aktive olmuyor. Bu sebeple 
yumurta sarısı, süt ürünleri, balık 
gibi D vitamini içeren besinlerin 
tüketimiyle birlikte günde en az 20 
dakika güneşlenmek gerekir. 

Kronik yorgunluklarla başa çıkmak 

içinse B12 ve B tipi (kırmızı et ve 
baklagiller) vitaminlerin tüketimine 
ve hücre yenilenmesi için de C 
vitamini (narenciye ve yeşillikler) 
gibi antioksidanların alımına özen 
gösterilebilir. Ek olarak antien-
falamtuar etki gösteren zencefil 
ve zerdeçalı günlük beslenmeye 
ekleyebiliriz. 

Ayrıca mevsim geçişlerinde vücu-
dun yeterli sıvı alması önemlidir. 
Bu nedenle günde ortalama 2 litre 
su ile yeşil çay, adaçayı, ıhlamur, 
hibisküs vb metabolizma için fay-
dalı bitki çaylarını tüketmek avan-
taj sağlar. Ancak unutulmamalıdır 
ki bağışıklık sistemini korumak için 
öncelikle vücudun gereksinimlerini 
iyi belirlemek gerekir. Herhangi 
bir besin öğesinin gereğinden fazla 
kullanımı başka sağlık sorunlarına 
neden olabileceğinden doktorunu-

MEVSİM
GEÇİŞLERİNDEKİ

BESLENMEYE DIKKAT
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü’nde görev 

yapan Diyetisyen Billur Filiz mevsim geçişlerindeki beslenmenin 
önemine ve diyetle ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.
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DOĞRU 
BESLENME VE 
DIYETLE ILGILI 

DOĞRU BILINEN 
YANLIŞLAR   

BAĞIŞIKLIĞIMIZI 
GÜÇLENDIRECEK 

BESINLER

TUTKU TALINLI.

n Kefir
n Pancar, havuç  
ya da şalgam 
n Maydanoz
n Zencefil 
n Zerdeçal
n Karabiber
n Tarçın
    n Karanfil
        n Sarımsak
           n Bal

Billur 
Filiz
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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Y
eni teknolojiye 
ve inovasyona 
yönelik girişim-
ciliğin destek-

lenmesi için çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi ile TEKMER 
ve TEKNOPARK projeleri 
için protokol imzaladı. 
İmza törenine Beylik-
düzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık ile 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkan 
Yardımcısı Mehmet Can, 
Vekil Rektör Prof. Dr. 
M. N. Alpaslan Parlakçı, 
Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Gonca Günay, Doç. 
Dr. Yiğit Dağhan Gökdel 
ve Genel Sekreter Buse 
Pınar Kaçar katıldı. İlk adı-
mı atılan projeler, bilim ve 
teknolojiye dayalı yeni fikir 
ve buluşlara sahip girişim-
cileri desteklerken bilimsel 
araştırma sonuçlarının kat-
ma değere dönüştürülme-
sine de katkıda bulunmayı 
hedefliyor. Projeler hayata 
geçtiğinde belediye, üni-
versite ve sanayi kuruluşla-
rının aynı ortam içerisinde 
araştırma, geliştirme ve 
inovasyon çalışmalarını 
sürdürdükleri, birbirleri 
arasında bilgi ve teknoloji 
transferi gerçekleştirdik-
leri alanlar oluşacak. Bu 
sayede girişimciler gerekli 
danışmanlık ve eğitimleri 
almanın yanı sıra sek-
töründe öncü şirket ve 
kuruluşlarla da bir araya 
gelerek iş birliği yapma 
imkânı yakalayacak.

E
ğitim ve öğretime sunduğu 
katkılarla büyük beğeni top-
layan Beylikdüzü Belediyesi, 
online İngilizce kurs eğitimi 

ile hizmet vermeye başladı. Educatek 
iş birliği ile dünyanın dil öğretimi, 
yöntem ve içerikleri konusunda lider 
kurumu olan Oxford Üniversitesi 
tarafından geliştirilen çev-
rimiçi İngilizce programı 
ilçe halkının kullanımına 
sunuldu. E-öğrenme plat-
formlarında çalışma, ilgi 
çekici içerik ve çevrimiçi 
öğrenme materyallerini 
kullanarak dil öğrenme-

nin yanında, İngilizce öğretmenleri 
tarafından çevrimiçi destek de yer 
alıyor. Başlangıç seviyesinden ileri se-
viyeye kadar Avrupa Birliği Ortak Dil 
Kriterleriyle uyumlu 12 kurs seviyesi 
bulunan program sonunda bitirilen 
seviyeye göre sertifika da verile-
cek. İlgi çekici ve etkili bir öğrenme 

platformu sunabilmek 
amacıyla eğlenceli 
videolar ve makalelerle 
zenginleştirilmiş bin kişi 
kapasiteli kurstan, Bey-
likdüzü’nde ikamet eden 
10 yaş üzeri vatandaşlar 
faydalanabiliyor.

B
eylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık ve eşi 
Zehra Çalık, 2 Nisan Dün-
ya Otizm Farkındalık Günü 

kapsamında Beylikdüzü Şehit Ömer 
Halisdemir Özel Eğitim Uygulama 
Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. 50 
öğretmen ve 100 öğrenciden oluşan 
merkezde özel gereksinimli çocuklarla 
bir araya gelen Başkan Çalık, sınıfları 
tek tek gezerek öğrencilere hediyeler 
takdim etti. Beylikdüzü Belediyesi 
olarak özel gereksinimli çocukların her 
zaman yanında olduklarını belirten Ça-

lık, okulun ihtiyaç ve eksikleri noktasın-
da da her zaman destek vereceklerinin 
altını çizdi. Başkan Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak özel eğitime ihtiyacı 
olan çocuklarımız için hizmet üretme-
ye, yeni merkezler açmaya gayret edi-
yoruz.  Şu an yeni bir Engelsiz Yaşam 
Merkezi için çalışmalarımız sürüyor, 
tamamlandığında çocuklarımıza en iyi 
şekilde eğitim verebilmek için var gü-
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ÇALIK: BİLİMİN VE AKLIN IŞIĞINDAN AYRILAMAYIZ

ONLINE INGILIZCE KURS EĞITIMI BAŞLADI

‘OTIZM ENGEL DEĞIL FARKLILIKTIR’

ŞAMPIYONLAR BAŞKAN ÇALIK’I ZIYARET ETTI

B
eylikdüzü 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 

Murat Çalık, 21 Mart 
Down Sendromu 
Farkındalık Günü 
kapsamında down 
sendromlu 10 çocuk 
ve aileleriyle bir araya 
geldi. World Point At 
Binicilik ve Gençlik 
Spor Kulübü’nde 
düzenlenen etkinlikte 
çocuklar uzmanlar 
eşliğinde at binerek 
keyifli dakikalar geçir-
di. Çocuklarla keyifli 
zaman geçirdiğini 
belirten Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat 
Çalık, “Bugün çok 
özel evlatlarımızla bir 
araya gelip keyifli za-
man geçirdik. Çocuk-
ların hayvan sevgisi 
muhteşemdi. Burada 
büyük bir enerji gör-
düm. Evlatlarımızın 
enerjisi muhteşem, 
onlarla bir arada ol-
maktan müthiş keyif 
alıyorum. İnşallah bu 
farkındalığın üst dü-
zeyde olduğu günleri 
hep birlikte yaşarız.” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇALIK 
ÖZEL ÇOCUKLARLA
BİR ARAYA GELDİ
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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B
eylikdüzü Belediyesi, 4 
Şubat Dünya Kanser Gü-
nü’ne dikkat çekmek ve 
kanseri yenmede bilinç-

lenmenin önemini vurgulamak ama-
cıyla Medicana İnternational İstan-
bul Hastanesi iş birliğiyle “Kanser 
Pandemi Tanımaz” konulu online 
seminer gerçekleştirdi. Düzenlenen 
seminere; İç Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Hakan Terekeci, Girişimsel 
Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Metin 
Çevener, Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Deniz Arslan ve Diyetisyen 
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Akülker, Sağlık İşleri Müdürü Meh-
met Esmer, müdürlük yetkilileri ve 
hastane yönetimi Medicana Hasta-
nesi önünde ellerindeki mor balon-
ları gökyüzüne bıraktı. 
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olan, önleyen veya kanseri geçiren 
bir besin olmadığına dikkat çekti.

DÜNYA KANSER GÜNÜDÜNYA KANSER GÜNÜ’NDE ’NDE 
ONLINE FARKINDALIK SEMINERIONLINE FARKINDALIK SEMINERI

H
ayata geçirdiği geri 
dönüşüm uygula-
malarıyla temiz bir 
çevrenin 

ve sağlıklı yaşam 
alanlarının oluşma-
sına katkı sağlayan 
Beylikdüzü Bele-
diyesi, çalışmala-
rını birçok alanda 
devam ettiriyor. 
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doğaya atılmadan 

geri dönüşüme kazandırılması 
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son olarak ilçe genelinde birçok 
noktaya atık kumbaraları ve 

Mobil Atık Getirme 
Merkezi (2.Sınıf Atık 
Getirme Merkezi) 
yerleştirdi. Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü ise 200 noktaya 
Giysi Tekstil Kumbara-
ları konumlandırarak 
“Beylikdüzü’nde hedef 
sıfır atık” dedi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE HEDEF SIFIR ATIK

B
eylikdüzü Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü 
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sokak hayvanları için harekete geçti. 
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B
eylikdüzü Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü 
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SOKAK HAYVANLARI IÇIN 
GÜNDE 4 TON MAMAGÜNDE 4 TON MAMA

LARVA ILAÇLAMALARI 
ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

KENTSELKENTSEL
DÖNÜŞÜMÜ DÖNÜŞÜMÜ 

ANLATTIANLATTI

BAŞKAN ÇALIK,BAŞKAN ÇALIK,
CANLI YAYINDACANLI YAYINDA

B
eylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Mu-
rat Çalık, Halk TV’de 
Fatma Nur Ak’ın 

canlı yayın programına konuk 
oldu. Gürpınar Siteler Böl-
gesi 1.Etap kentsel dönüşüm 
sürecine ilişkin önemli bilgiler 
veren Başkan Çalık, deprem 
gerçeğinin kaçınılmaz olduğunu 
hatırlatarak insan hayatının si-
yaset üstü düşünülmesi gereken 
bir kavram olduğunu belirtti.
Konuşmasında KİPTAŞ iş 
birliğiyle kentsel dönüşümü bir 
an önce gerçekleştireceklerini 
dile getiren Çalık, “Biz burada 
dönüşümü gerçekleştirmek için 
2014 yılından beri mücadele 
ediyoruz. Benim tek derdim 
var, o riskli yapılarda komşula-
rımızı oturtmamak. Bölgede bu-
lunan yapılar depreme ihtiyaç 
duymadan yıkılabilecek kadar 
dayanıksız. Ben göçük altında 
vatandaşlarını arayan bir beledi-
ye başkanı olmak istemiyorum” 
ifadelerini kullandı.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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BEYLİKDÜZÜ’NDE

PANDEMI 
ILE GEÇEN BIR YIL

Beylikdüzü Belediyesi 11 Mart 2020 tarihinde ülkede açıklanan 
ilk pozitif koronavirüs vakasının ardından geçen bir yıllık süreçte 

tedbir ve önlemi bir an olsun elden bırakmadan sayısız hizmet gerçekleştirdi. 
Kriz masaları kurarak sürecin her anını özenle yöneten Beylikdüzü Belediye 

Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın konuya ilişkin hassasiyetiyle pandemi 
dönemi boyunca tüm ekipler özveriyle çalıştı.

İlçe halkının genel sağlık ihtiyaçlarını destekleyebilecek 
donanımda kurulan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Hasta Nakil Hizmetleri kapsamında özel-

likle 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden alınarak tedavi 
olacakları hastaneye ulaştırılmalarını, tedavileri tamam-
lanan ve taburcu olan hastaların ise evlerine ulaşımını 
sağlıyor. Müdürlük; engelli, yatalak, yaşlı ve hasta vatan-
daşları sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına, hastalığın 
bulaşma riski olmadan gerek engelli nakil araçları gerekse 
ambulanslarla ulaşmalarını sağlıyor. İlçe halkının yaşana-
bilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 
randevularından en az iki gün önce 444 09 39 numaralı 
çağrı merkezinden Hasta Nakil Ambulans Birimi ile irtiba-
ta geçerek randevu oluşturmaları gerekiyor.

PANDEMI SÜRECINDE ÜCRETSIZ HASTA NAKIL HIZMETIPANDEMI SÜRECINDE ÜCRETSIZ HASTA NAKIL HIZMETI

n Tüm yardım ve destekler 75 bin 498 haneye ulaştı
n 45 bin gıda ve erzak kolisi 
n 3 bin 122 vatandaşa gıda kartı 
n Bin 980 haneye bebek maması, 110 haneye 
bebek bezi desteği
n 3 bin 597 oturum online kreş eğitimi 
n 20 bin haneye maske, dezenfektan ve 
bilgilendirme broşürü bulunan hijyen kiti 
n 169 Dayanışma Askısı ile 3 bin 100 haneye 
erzak yardımı
n 5 bin 400 haneye dezenfektan paspas 
n Dezenfektan kabin uygulaması da kamu kurumları 
arasında ilk kez Beylikdüzü’nde gerçekleşti. 
n 14 Altın Kural broşürleri ilçe genelinde dağıtıldı.
n Yaşam Bahçesi ile 50 tonun üzerinde mahsul ihtiyaç 
sahibi 9 bin 337 haneye ulaştırıldı.
n Sağlık çalışanları için 8 bin 500 adet siperlik üretildi. 
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Kadınlara istih-
dam sağlamak 
ve destek olmak 

amaçlı bir oluşum kur-
ma fikri üzerine yola 
çıkan 7 kadın kurucu 
üye, 2020 Temmuz 
ayında Kavaklı Mahal-
lesi Orhangazi Caddesi 
üzerinde mantı, yufka, 
tarhana, erişte ve reçel 
gibi gıda ürünlerini 
yapan “Kokina Mantı 
Evi” Kadın Girişimi ve 
İşletme Kooperatifi’ni 
kurdu. 

Kadınlar burada okuma 
yazma, ilk yardım, iş 
güvenliği ve hijyen 
eğitimlerini tamamlan-
dıktan sonra üretime 
başlıyor. Kadınlar 
tarafından tamamen 
doğal ve katkı maddesi 
olmadan üretilen ürün-
ler anlaşmalı kurumlara 
toptan olarak satılır-
ken, ayrıca burada 
bulunan restoranda ev 
yemekleri hizmeti de 
sunuyor. 
Evde oturmaktansa 

burada çalışarak sosyalleş-
tiklerini ve yeni deneyimler 
elde ettiklerini belirten 
kadınlar, bu çatı altında bir 
aile ortamının sağlandığını 
çok keyif alarak ve severek 
çalıştıklarını ifade ettiler. 
Kadınlar, emeklerinin 
karşılığı olarak kazandığı 
paralarla aile ekonomile-
rine katkı sağlarken aynı 
zamanda geleceğe güvenle 
bakan ve hem birbirleri-
ne hem de kendilerinden 
sonra gelecek olan giri-
şimci kadınlara da ilham 

oluyor. Kadınların 
istihdamı için 

sağlanan desteğin yanı sıra 
ayrıca burada çocuklara 
yönelik atölyelerde bulu-
nuyor. Çalışan kadınların 
çocukları için çeşitli eğitim-
lerin verildiği kooperatifte, 
çocukların kendi yetenek-
lerini sergileyebileceği, iyi 
oldukları alanda kendilerini 
ifade etme ve özgüven 
çalışmalarına dair birçok 
atölye çalışmaları da yine 
burada yapılıyor.
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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Ardahan doğumluyum ve 
1991’den beri İstanbul’da 
yaşıyorum. Metropolde 

40 çeşit çorbayla hizmet veren tek 
çorbacı olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. İlk şubem Gaziosmanpa-
şa’da, ikinci şubem Bayrampaşa’da 
ve üçüncü şubem ise Beylikdüzü’n-
de. Kendimi çorbalar konusunda 
geliştirdim. 7’den 70’e hitap 
edecek çorba çeşitlerimizle müşte-
riyi buluşturuyoruz. Bu kaliteyi ve 
hizmeti verebilmem sevgiyle bu işi 
yapıyor olmamla alakalı. 

Türk mutfağında çorbanın yeri 
çok farklıdır. Örneğin kahvaltıda 
çorba servisi bize hastır. Çorba 
tüketimi, hastalar ve çocuklar için 
son derece önemli. Çorba çeşidi-

nin bol olması o mutfağın kültü-
rünü yansıtır. Biz çorbaları içeriz. 
Batı’da ise çorbayı yerler. Çor-
balarımızın en kıdemlileri düğün, 
tarhana, bulgur, pirinç, nohut, 
mercimek, işkembe, kelle-paça ve 
bu enfes lezzetleri her gün Terbi-
yeli’de taptaze bir şekilde hazırlan-
mış vaziyette bulabilirsiniz. 

Çorba çeşitlerimiz çok ama başlıca 
sayacaklarım Kellepaça, Beyran, 
Mülayim, Mercimek, Mantar, Bro-
koli, İşkembe, Tarhana, Tuzlama, 
Tavuk suyu, Dil, Karalahana, 
Domates diye devam eder. 7 gün 
24 saat açığız ve yakın mesafelere 
paket servis hizmeti sunuyoruz. 
Kendimize has çorba, yemek, 
tatlı ve sunumlarımızla müşterimizi 

memnun ettiğimize inanıyorum. 
Gecenin bir yarısı ailesi veya 
arkadaşları ile kokoreççinin ya da 
çorbacının yolunu tutuyor.

Artık popüler olan sağlıklı beslen-
mek. Olması gereken de bu bir 
noktada. Annelerimizden daha 
az yağ ve şeker kullanıyoruz çoğu 
zaman. Aynı zamanda eskilerin 
yaşam kalitelerine bakınca onla-
rın daha sağlıklı ve uzun ömürlü 
olduklarını da gözlemleriz. Zey-
tinyağı artık herkesin mutfağının 
baş köşesinde. Ama tereyağının 
da yemeklere çok lezzet kattığını 
unutmamak gerekiyor. Zaten ben, 
biz Türkler dünyanın en sağlıklı 
yemekleri olan tencere yemekleri-
nin de mucidiyiz.

n Bu dükkanda neler satıyor-
sunuz? Bilgi verir misiniz?
Doğal ürünler satıyoruz burada. 
Doğal kozmetik ve yağlar. Antep 
yöresine ait baharatlar da satı-
yoruz. Salça ve biber gibi. Bütün 
ürülerimizin bakanlık onayı mev-
cuttur. Başka türlü zaten satılmaz. 
Gıda takviyelerimizin hepsi onaylı. 
Hemen hemen her türlü hastalığa 
iyi gelecek takviye ürünlerimiz var. 
7 yıldır burdayız. Daha önce de bu 
işi Avcılar’da yapıyorduk. Ürünleri 
alıp burada satıyoruz. İnternette 

satış yapmıyoruz. 
İşlerimiz çok kötü 
değil, idare ediyoruz. 
Pandemiye direnme-
ye çalışıyoruz. Bey-
licium AVM’deyiz. 
İnsanlar artık uğramı-
yor biliyorsunuz, sa-
dece ihtiyaca yönelik 
geliyor. Küçük, sıcak 
ve konumu güzel 
olan bir AVM. inter-
net satışına başlama-
yı düşünüyoruz.

BEYLIKDÜZÜ’NDE 
HIZMET VEREN 
ESNAFLARIMIZI 

TANIYALIM

ENIS AVŞAR
- ÇORBACI ADEN -

YUSUF KANDEMIR
- NAZ NATUREL -

MEHMET DEMIREL
- BY MEHMET MODA EVI -

n Kısaca kendinizi, işinizi anlatır mısınız?
Gurbetçi bir ailenin çocuğuyum. Annem ve ba-
bam Avusturya’ya çalışmaya gitmişler. Ben orada 
dünyaya gelmişim. İlkokul 1. sınıfı orada okumu-
şum ve ardından Türkiye’ye dönmüşüz. Türkçe 
bile bilmiyordum. İlkokul 2. sınıftan okula başlat-
tılar beni. Şehremini’ye yerleştik. Zeytinburnu’n-
da teknik lisede elektronik bölümünü bitirdim. 2 
yıllık bir okul kazandım. Bakırköy’de Sony elekt-
ronik servisinde bu işe başladım. Sonra kendime 
ufak ufak kariyer planlaması yaptım. Samsung, 
Beko TV fabrikası ve Star TV gibi birçok yerde 
çalıştım. En son Media Markt’ın teknik servisinde 
çalıştım. Ama hayalimde hep kendi işimi yapmak 
vardı. 3 yıl önce burayı açtık. Şu an Beylikdü-
zü, Esenyurt, Avcılar, Bahçeşehir’de televizyon 
özellikle olmak üzere elektronik üzerine her işe 
sahibiz. Bilgisayar, tablet, telefon gibi her alanda 
iş yürütüyoruz. Son 1 yıldır marka ayrımı gö-
zetmeden stoktan alıp mal satışına da başladık. 
İşimiz insanlara güven vermek. İnternet sitemiz 
var, her yerden ulaşabiliyorlar bize. Bostancı’ya 
bile gidiyoruz. 50 liralık bir iş için de 500 liralık iş 
için de gidiyoruz. Büyük marketlerde satılmayan 
birçok elektronik bizde var.

“KOKİNA MANTI EVİ KADIN GİRİŞİMİ 
VE İŞLETME KOOPERATİFİ’’ KURULDU

AVNI AKYILDIZ
- SEDU ELEKTRONIK -

Çok küçük 12 veya 13 
yaşlarında İstanbul’da 
çalışmaya başladım. 

O dönem hepimizin gözü 
açık ve çalışma arzusu içeri-
sindeydik. O zamanlar, şim-
diki dönemden çok farklıydı. 
Çok istekli ve yeteneklerini 
keşfetmeye hazır bir çocuk-
tum. Arkadaşlarım gezmeye 
veya oyun oynamaya gider-
ken, ben iş peşine düşer-
dim. O günlerden bugünlere 
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Beylikdüzü Bülteni bahar sayısında ilçemizde faali-
yetlerde bulunan esnaflarımızı tanıtmayı sürdürü-
yoruz. Bu sayımızda, 40 çeşit çorba ile 7’den 70’e 

herkese hitap ettiklerini ifade eden Enis Avşar’ı, 
doğal ürünler pazarı işletmecisi Yusuf Kandemir’i, 

elektronik uzmanı Avni Akyıldız’ı, By Mehmet 
Moda Evi işletmecisi Mehmet Demirel’i ve Kokina 

Mantı Evi Kadın Girişimi Kooperatifi’ni tanıtacağız...
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 

Cevahir Camii Beylikdüzü’nde ibadete açıldı. 
Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim 
Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel 
Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa 
edildi. Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami 
dualarla ibadete açılırken, caminin ilk Cuma 
namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve 
Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti 
temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir 
ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. 

“IYILIKTE YARIŞIRSAK IYI BIR KUL VE 
YURTTAŞ OLABILIRIZ”

Cami kelimesinin anlam itibariyle 
toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup 
birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n
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GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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n Kısaca kendinizden söz 
edip nasıl muhtar olduğunuzu 
anlatır mısınız?
Bulgaristan göçmeniyim. 1965’te 
doğdum. Evliyim ve bir çocuğum 
var. Bir de aramıza torunumuz ka-
tıldı. 2002’den beri burada muh-

tarım. Önceden Cengiz Tıraşoğlu 
vardı ve onun azasıydım. Ardından 
muhtarlığa başlamış oldum. Bura-
da aile gibiyiz. Vatandaşla ilişkileri-
miz aile ilişkisinden farksızdır.
 
n Muhtarın yurttaş, belediye 
ve hizmet ilişkisindeki ko-
numu nedir? Özellikle kadın 
muhtar olmak nasıl bir duy-
gu? Sahada insanlarla teması-
nızda nasıl bir farklılık yaşı-
yorsunuz?
Muhtar yurttaşın taleplerini alır ve 
çözülmesini sağlar. Bir köprü gö-
revi görür. Biz de bunu sağlıyoruz 
ve sağlamaya da devam edeceğiz. 
Kadın muhtar olmaya gelirsek; 
vatandaş kadın muhtara, kadın 
muhtar da vatandaşa karşı çok 
daha duyarlı. Dolayısıyla çok keyifli 
bir duygu. İnsanlarla aramızda çok 
güzel bir bağ var. Bu bağı kopar-
maya da hiç niyetimiz yok. Mahalle 
ilişkimiz çok iyi. Sorunu, derdi olan 
çok rahat bir şekilde gelebiliyor, 
biz de elimizden geleni yapıyoruz. 
Ben mahallemi ve insanlarını çok 
seviyorum, onlar da beni seviyor.
 
n Mahallenizi anlatır mısınız, 
nüfusu nedir?
Mahallenin nüfusu 25 bine yakın. 
1999 ara seçimleriyle kurulan bir 

mahalle. Büyükşe-
hir Mahallesi’nden 
ayrılarak kurulmuş 
bir mahalledir. 4 
bin 25 konutluk Bi-
zimkent sitesi ve et-
rafındaki sitelerden 
oluşan bir muhtarlık 
burası. Sınırları belli 
olan bir mahalle. 
Eğitim ve refah 
düzeyi yüksek olan 
bir mahalle. Çok 
inişli çıkışlı bir yer değil. Cumhu-
riyet Mahallesi, Beylikdüzü’nün 
görünen yüzü. Korulukları ve 
birçok yürüyüş alanları olan spor 
aktivitelerinin sağlanabildiği, nefes 
aldıran bir mahalle. Bu konuda 
herkesin rahat ettiği bir mahalle. 
Bu arada, burası biliyorsunuz 
çözüm merkezi. Belediye’nin ilk 
yaptığı muhtarlık burası.

n Geçmişle kıyas ettiğinizde 
mahallenin bugünkü durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz?
O dönemler okul bile yoktu... Şu 
anda mahallemizde çok okul var. 
Sosyal ve kültürel alanları çok. Za-
man geçtikçe mahalle çok yol kat 
etti. Özellikle Yaşam Vadisi buraya 
çok şey kattı. Yarısı bizde, yarısı ise 
Adnan Kahveci’de olan Yaşam Vadi-

BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET MAHALLESİ MUHTARI 

PERIHAN MENGEN

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Perihan Mengen, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Perihan Mengen, 
“Mahallemin insanları ile aile gibiyiz. Aramızdaki sevgi ile “Mahallemin insanları ile aile gibiyiz. Aramızdaki sevgi ile 

oluşan bu bağ hiçbir zaman kopmayacak.”oluşan bu bağ hiçbir zaman kopmayacak.”  dedi.dedi.

MÜGE CESUR ÖZMEN.

MAHALLE  
ONA EMANET

si’nin etkisini en iyi şekilde yaşıyoruz. 
Çok daha başka bir konuma taşıdığı-
nın altını çizmek isterim. Ayrıca son 
yapılan Atatürk Bulvarı, mahalleyi 
yine rahatlatan bir unsur oldu. Trafik 
bir nebze de olsa rahatladı.
 
n Siz mahalleye neler kazan-
dırdınız, eksikliğini yaşadığı-
nız sıkıntılar var mı?
Bu, mahallemizin çalıştığı 5’nci 
Belediye Başkanı. Ne istediysek 
hemen hemen hepsi gerçekleşti. 
Parklarımız, okullarımız, sağlık 
ocağımız, kültür merkezimiz, kapalı 
pazarımız var. Önceden vatandaş 
Atatürk bulvarı ile ilgili sorun payla-
şabiliyordu ama bulvar yapıldığı için 
artık bu konuda hiçbir sıkıntımız 
kalmadı. Çok fazla bir eksiklikten 
söz edemem ama bazı durumlarda 

vatandaşa yetişemediğimiz oluyor. 
Birilerinden yardım, destek istemek 
zorunda kalabiliyoruz. Bu da bizim 
için zaman zaman problem olabili-
yor. Bunu aşarsak eminim her şey 
çok daha güzel olacak.
 
n Belediye ile çalışmalarınız 
oluyor mu?
Belediye ile beraber yaptığımız ça-
lışmalar var ve iyi gidiyor. Belediye 
Başkanımız, amirleri sağ olsunlar 
bizi hiç kırmazlar. Belediye ile olan 
çalışmalarımız koordineli bir şekil-
de yürüyor. Geçmişte muhtarlığın 
bir geliri vardı. Yeni çıkan düzenle-
me ile bu gelir kısıtlandı. 2015’ten 
beri muhtarlık binaları yapıldıktan 
sonra giderleri belediye karşılama-
ya başladı. Bu bizi çok rahatlatan 
bir unsur. Eskisi gibi evrak vs. veril-

miyor. Her türlü giderler, belediye 
tarafından sağlanıyor.
 
n Çalışma saatleriniz nasıl? 
Pandemi dönemi mahalleniz-
de nasıl yaşanıyor?
Çalışma saatlerimiz 09.00 – 
16.00 arasında. Ama vatanda-
şımız bizi istediği her an arayıp 
ulaşabiliyor. Kapımız hep açık. 
Pandemi dönemi birçok yerde ol-
duğu gibi mahallemizde de sıkıntılı 
geçti. Yoğun yaşadık maalesef. 
Umarım tüm dünya da, bizim 
ülkemizde de bu salgın bir an 
önce son bulur. Salgın döneminde 
gerektiği zaman biz, belediye ve 
Kaymakamlık Vefa grubu elimiz-
den geldiğince yetişmeye gayret 
ettik. Vatandaşın yanında olduk ve 
olmaya da devam edeceğiz.
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birleştiren olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş 
olabiliriz.” dedi. 40-50 bin nüfusun olduğu 
yerde camiye ulaşmak için vatandaşların çok 
ciddi bir mesafe kat etmesi gerektiğinin altını 
çizen Çalık  “Bu mahallenin camiye ne kadar 
ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız 
çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.

IMAMOĞLU: CAMILERIMIZ BIZI BIR 
ARAYA GETIRIR, BULUŞTURUR

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 

bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin 
uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
lazım.” dedi.  n

BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
B EYLIKDÜZÜ 

Belediyesi, ilçede 
yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
projelerini sunacağı 
Beylikdüzü SMART Fikir 
Atölyesi ve Gençlik 
Merkezi’ni çok yakında 
hayata geçiriyor. Barış 
Mahallesi’nde yer alan ve 
yapımı bitmek üzere olan 
merkez, belediyenin 
girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

0 9www.beylikduzu.istanbul

GÜRPINAR POLIS MERKEZ 
AMIRLIĞI’NIN TEMELI ATILDI

BEYLIKDÜZÜ Beylikdüzü Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yeni 
hizmet binasının temeli, Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İl 
Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, 
siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarların 
katılımıyla gerçekleşti. Emniyet 
Müdürlüğü’nün genel kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanan, 2 bin 500 m2 inşaat 
alanına sahip yapının, sekiz ay içinde 
bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor. 
Temel atma töreninde konuşan Belediye 
Başkanı Çalık,“Emniyet teşkilatımıza, 
kurum kimliğini yansıtan, modern, etkin, 
vatandaşların ve polis memurlarımızın 
ihtiyacını gözeten yeni bir hizmet binası 
kazandırıyoruz.” diye konuştu.

ÖZMEN, EMEĞI GEÇENLERE  
TEŞEKKÜR ETTI

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk 
Özmen ise temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada “Beylikdüzü ilçesinde, Gürpınar 
Polis Merkez Amirliği’nin yenilenmesi işi 
ile ilgili emeği geçen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve tüm 
belediye çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum.” şeklinde konuştu. n

GÜRPINAR’A ENGELSIZ YAŞAM 
MERKEZI VE GÜNDÜZ ÇOÇUK BAKIMEVI
B EYLIKDÜZÜ’NÜ daha mutlu bir 

kent yapma hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçeye 
bir yeni proje daha kazandırıyor. 
Gürpınar Mahallesi’nde 1780 m2 inşaat 
alanına sahip Engelsiz Yaşam Merkezi 
ve Gündüz Çocuk Bakımevi için 
çalışmalar sürdüren Beylikdüzü 
Belediyesi  ‘Her Mahalleye Bir Kreş’ 
hedefinin bir ayağı olan proje ile hem 
belediyenin Engelsiz Yaşam Birimi 
öğrencileri için daha fonksiyonel bir 
merkez hem de çocuklar için nitelikli 
bir kreş alanı yaratacak. 

PROJELERIMIZI HAYATA GEÇIRMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ

İki katlı olarak planlanan yapı 
içerisinde kreş alanı; dört sınıf, 
yemekhane ve drama sahnesinden 
oluşurken Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
üç adet sınıf, yemekhane ve spor salonu 

bulunacak. Proje alanlarını sık sık 
ziyaret ederek incelemelerde bulunan 
ve süreçlerin yakın takipçisi olan 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “ Her Mahalleye Bir Kreş 
hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. 
Kasım ayında Kavaklı’da bir kreşimizi 

faaliyete hazır hale getirmiştik. Şimdi 
de Gürpınar Mahallesi’ne Engelsiz 
Yaşam Merkezi ve Gündüz Çocuk 
Bakımevi’ni kazandırıyoruz. 
Beylikdüzü’nde yılmadan ve 
yorulmadan projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. n
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IBRAHIM CEVAHIR CAMII  
IBADETE AÇILDI

GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim 
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çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 
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İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 
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getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler 
verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. 
Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi 
anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde 
yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst 
seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın 
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uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi 
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çalışmalar yapacağı, 
fikirlerini paylaşacağı ve 
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Atölyesi ve Gençlik 
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hayata geçiriyor. Barış 
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yapımı bitmek üzere olan 
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girişimcilik, teknoloji ve 
inovasyon ile ilgili 
faaliyetlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirici, destekleyici ve 
yardımcısı olan bir merkez olarak 
tasarlandı. 2021 yılının ilk aylarında 
faaliyete geçmesi planlanan merkezde 
vatandaşların bilime, bilimsel 

düşünceye, gelişen teknolojilere ilgisini 
artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, 
beceri ve üretim yeteneklerinin 
gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile 
katkıda bulunmak üzere farklı 
temalarda inovasyon projeleri 

geliştirildi. Çalışmaları 
yakından takip eden ve 
proje alanını sık sık 
ziyaret ederek 
incelemelerde bulunan 
Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Beylikdüzü 
Belediyesi olarak 
gençlerin fikirlerine sahip 
çıkıyor ve bu amaçla yeni 
merkezler hayata 
geçiriyoruz. En kısa 
sürede açmayı 
hedeflediğimiz bu alan da 
sosyal inovasyon 
merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

B
eylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, düzenli olarak 
gerçekleşen ve gelenek-

sel hale gelen Halk Günü Toplan-
tıları’nda ilçe halkıyla buluşmaya 
devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezi Trakya 
Salonu’nda pandemi koşullarına 
uygun gerçekleşen toplantılarda 
Başkan Çalık, kendisiyle görüşme 
talebinde bulunan vatandaşlarla 
bir araya gelerek, onların talep, 

şikâyet ve isteklerini dinliyor. 
Pandemiden kaynaklı işsizlik ve iş 
talepleri ise toplantının ana gün-
dem maddesini oluşturuyor. 

Vatandaşlar için yerinde ve hızlı 
çözüm bulmak amacıyla başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri ve birim 
müdürlerinden oluşan çözüm masa-
ları kurulurken, toplantı boyunca 
her vatandaşı dikkatle dinleyerek 
notlar alan Çalık, ise her talep ve 
öneriyi değerlendirmeye alıyor. 

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI 
PANDEMI KOŞULLARINA    
            UYGUN OLARAK

         DEVAM EDİYOR

Resimdeki
İsmini çocukla-

rımızın
verdiği, Beylik-

düzü çocuk
parkı

Aktif
Üflemeli
bir çalgı,

flavta

Gözde ağ
tabaka Gözetleme

Tembel

Kuzey
Avrupa'da

yaşayan iri bir
tür geyik

Tacikis-
tan'ın
plaka
işareti

Dağıstanlı

Akıllı, zeki

Uyarı

Göreceli
Anlatım

İzmir'in bir
ilçesi

İzlanda'nın
başkenti

Bir yıllık kuzu

Çok değerli bir
akvaryum

balığı

Oylumlu
İlçe

Ebru
Bir ülkeyle
ilgili olan

Mitos
Vişne

Dürüst, iyi
ahlaklı

Dua eden,
duacı

Asya'da bir
sıradağ

Değersiz,
önemi

olmayan
Gün

Kalınca,
yağlı çörek

Slayt

Lav
Bir ilimiz

Çok sesli
müzikte bir

beste

Ortaya
koyma,

gösterme

Baskılı
pamuklu
kumaş

Ceylan

Saf, dene-
yimsiz

Bir Orta
Çağ çalgısı

Hissedar Pervane Rus
alfabesi

Metin
üzerinde
düzeltme
yapma

Hava kirliliği
dumanı

Volkanik
patlama
çukuru

Bilim
Bir nota

Elektrik
sığa birimi

Etken,
etmen

Kullanıştan
kaldırma

Boru ses
Filmi de
çekilen,

batmış bir
transatlantik

gemi
Taş kırıkları
ile yapılan

yol

Tahta perde

Bir şeyin iki
ucu arası
uzaklığı

Duvar
yazısı

Verme,
ödeme

İhsas

Yoksul,
fakir

Bir savunma
sporu

Türkiye Radyo
Televizyon

Kurumu (kısa)

Zarafet

Düzmece,
sahte

Üzerine bildiri
asılan levha

İskambilde
koz

Şikâr

Lesotho
plakası

Adaletli
Kapak, cilt

Ayıplama

Bir nota
Bir tür
küçük
zurna

Geçimlik

Muğla
ilçesi

Anne

Yüce Namzet

Büyük bir
orman
ağacı

Kastamonu
ilçesi

İtalya’da
bir kent
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