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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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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

Pandemi mücadelesiyle geçen 
zorlu bir dönemin devamında, 
Beylikdüzü’nde yüzümüzü gelece-
ğe dönüyoruz. Güvenli, huzurlu ve 
mutlu yarınlar için bugünden çalış-
maya başladık. Zorluklar karşısın-
da yılmayan bir neslin yetişmesi 
ve karmaşık sorunlara dirençli bir 
kentin inşası için teknolojik ve 
akıllı çözümler geliştirmeye odak-
lanıyoruz. 

Bültenimizin kapak konusu 
Beylikdüzü Smart, son dönem-
de hayata geçirmekten gurur 
duyduğumuz projelerin başında 
geliyor. Geleceği hayal kuranlar 
şekillendirir; Beylikdüzü Smart da 
gençlerimizin kendilerini sınırla-
madan hayal kurabildikleri, yara-
tıcı fikirlerini geliştirebildikleri ve 
girişimci ruhlarını besleyebildikleri 
bir fikir atölyesi ve gençlik merke-
zi. Gençler burada eğitimlere ve 
etkinliklere katılma, iş dünyasıyla 
ve yatırımcılarla bağlantı kurma 
imkânına sahip olacak. Ülkemizde 
toplumsal sorunların çözümünde 
özellikle sosyal girişimciliğin öne-
minin farkındayız ve Beylikdüzü’n-
de sosyal girişimcilik ekosistemi-
nin gelişmesi için uğraş veriyoruz. 

Beylikdüzü’nü geleceğe hazırlar-
ken hem komşularımızla beledi-
yemizin iletişimini güçlendirmek 
hem de Beylikdüzü’nde sorunlara 
kalıcı, hızlı ve yerinde çözüm 
geliştirebilmek için Saha Çözüm 
Hareketi’ni başlattık. Saha Çözüm 
ekiplerimiz haziran ayından bu 
yana, Beylikdüzü’nde 100.657 ev 
ve 3.158 iş yerini ziyaret ederek, 
komşularımızın sorun, şikayet 
ve önerilerine kulak verdi. Saha 
Çözüm ekiplerimiz ziyaretlerini 
tamamladığında, ilçemizde çaldığı-
mız kapı sayısı 130 bini bulacak. 
Beylikdüzü’nde hiçbir komşumuz 
yalnız değil; belediyemiz her za-
man herkesin yanında.

Pandemi sürecinde eve kapanmak 
zorunda kalan çocuklar ve gençler 

zor günler geçirdi. Özellikle okul 
ortamından ve akran etkileşimin-
den mahrum kalmak, çocukların 
gelişiminde olumsuz etki yaratıyor. 
Biz bu nedenle bu süreçte dahi 
tedbirlerimizi alarak, Beylikdüzü 
Klasik gibi geleneksel etkinlikle-
rimizi gerçekleştirmeye çalıştık. 
Bültenimizin sayfalarında ayrıntıla-
rını okuyabileceğiniz Baba Çocuk 
Kampı, Uçurtma Şenliği, bisiklet 
turları ve çocuklara müze gezileri 
düzenledik. Spor kurslarımızdan 
ve açık hava spor etkinliklerimiz-
den, çocuklar ve gençler başta 
olmak üzere binlerce komşumuz 
faydalandı. 

Beylikdüzü’nde yeşil alanlarımızı 
hızla artırıyoruz. İBB tarafından 
çalışmaları tamamlanan Yakuplu 
Kent Ormanı’nı kullanıma açtık. 
23 Nisan’da çocuklarımıza arma-
ğan ettiğimiz 23 parktan sonra, 
22 yeni parkın daha yapımına 
başladık. Beylikdüzü’nde “Burada 
park olur mu?” denen her yere 
park yapıyoruz.  

Yaz aylarında orman yangınları 
ve seller ülkemizi acıya boğdu. 
Beylikdüzü Belediyesi olarak, 
afet bölgelerindeki insanlarımızın 
yanında olduk. Yaraları sararken 
de elimizden gelen desteği verece-
ğiz. Bu sayıda, Eski Orman Bölge 
Müdürü Faruk Çebi’nin orman 
yangınlarıyla mücadeleyi vatan 
savunmasına benzettiği yazısını 
okumanızı ayrıca tavsiye ederim.

Yaz mevsimini arkamızda bıra-
kırken, Beylikdüzü bugüne nefes 
yarına umut olsun diye azimle ve 
tutkuyla çalışmaya devam edece-
ğiz.   

İyi okumalar dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla

Değerli komşularım,

Mehmet Murat ÇALIK
Beylikdüzü Belediye Başkanı



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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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

YENILIKÇI FIKIRLERIN
BULUŞMA NOKTASI:

Beylikdüzü Belediyesi tarafından girişimcilik, deneyim, inovasyon ve ortak çalışma merkezi 
olarak hayata geçirilen Beylikdüzü SMART; ortak ve paylaşımlı çalışma alanları, 

toplantı salonları, bilgisayar atölyesi, etkinlik alanı ve kütüphane gibi imkânların 
yanı sıra dopdolu etkinlikleriyle de yenilikçi fikirleri ve girişimci ruhları destekliyor.

B
eylikdüzü SMART, Türkiye’de-
ki girişimcilik ekosistemine 
katkı sunma, genç girişimci-
lere yeni bakış açısı kazandır-

ma ve toplumsal gelişimi desteklemek 
amacıyla Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan hayata geçirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 
ziyaretçilerine kapılarını açan merkez; 
genç girişimcilerin, öğrencilerin ve yeni-
likçi fikirlerin bir araya gelerek tecrübele-
rini paylaşacağı ve fikirlerin geliştirileceği 
bir alan olarak tasarlandı. Barış Mahalle-
si’nde bulunan merkez içerisinde; çalış-
ma ortamları, toplantı salonları, etkinlik 
alanları, bilgisayar atölyesi, kütüphane 
ve çok amaçlı bir bahçe yer alıyor.

BEYLIKDÜZÜ SMART
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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

5

B
ir kenti planlarken aslında 
sadece o kenti değil, gele-
ceği de planlamış olursu-
nuz. Biz de bu düşünceden 

hareketle Beylikdüzü SMART’ı 
gençlerin ürettiği, geliştiği, paylaştığı, 
bir araya geldiği yeni nesil bir gençlik 
merkezi olarak planladık ve hayata 
geçirdik. Bu bakımdan gençlerin 
fikirlerini gerçekleştirmek, onları ge-
leceğe taşımak ve dünya ile rekabet 
edebilecek seviyeye gelebilmek için 
Beylikdüzü SMART’ı önemli bir adım 
olarak görüyoruz. 

Ve Başkanımız Mehmet Murat 
Çalık’ın da her zaman söylediği gibi 
yapılan her işin, atılan her adımın bir 
ruhu, bir felsefesi olmalı ve bir amaca 
hizmet etmeli. Beylikdüzü SMART’ın 
felsefesi gençlerin sesine kulak veren, 
belediyemiz ve gençler arasında bir 

köprü kuran, yaratıcı fikirleri destek-
leyen, geliştiren bir merkez olması. 

Biz gençlerden aldığımız güç ve ener-
jiyle, başkanımızın vizyonuyla burada 
birbirinden parlak fikirler çıkacağına, 
yenilikçi adımlar atılacağına ve ülke-
miz adına önemli bir örnek olacağına 
inanıyoruz. Ve tüm gençleri Beylikdü-
zü SMART’a bekliyoruz.

Ü
İkemizdeki gençlerin 
yaratıcı düşüncelerine, 
yeteneklerine, hayalleri-
ne yürekten inanıyoruz. 

Tam da bu amaçla Beylikdüzü 
SMART’ta, gençlerin önündeki 
en büyük engellerden biri olan 
fikrini hayata geçireceği ortam 
yetersizliğinin önüne geçmeyi ve 
ulusal, uluslararası girişimleri hayata 
kazandırmayı amaçlıyoruz. Gençler 
yeter ki çalışsın, üretsin ve dolu dolu 
projelerle, fikirlerle gelsin; biz onları 
elimizden gelen her konuda destek-
leme sözü veriyoruz.

Ayrıca biz Beylikdüzü SMART’ta 
sadece proje geliştirmeye değil, de-

neyim aktarımına da gençlerin keyifli 
vakit geçirmesine de oldukça önem 
veriyoruz. Bu bakımdan SMART 
Talks başlığı altında, alanında uzman 
konuşmacıları, girişimcileri, akade-
misyenleri ve toplumda söz sahibi 
yöneticileri gençlerle buluşturuyor, 
zaman zaman keyifli etkinlikler ger-
çekleştiriyoruz.

Ve tabii ki Başkanımız Sayın Mehmet 
Murat Çalık’a böylesine bir merke-
zi kentimize, ülkemize ve gençlere 
kazandırdığı için yürekten teşekkür 
ediyoruz. Ortaya koyduğu vizyonla 
Beylikdüzü’nü dünya standartlarında 
bir kent yapmak için genç arkadaşla-
rımızla durmadan çalışacağız.

CİHAN ŞEHLA
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İLETİŞİM VE PROJELER KOORDİNATÖRÜ

NEDEN

ONUR TİRENG
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON SORUMLUSU
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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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merkezler hayata 
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gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
düşüncelerini, duygularını biraz daha 
geliştirecekler hem de daha tecrübeli 
insanlar gençlerimizle deneyimlerini 
paylaşma imkânı bulacak.” dedi. n

B
eylikdüzü SMART’ın ilk 
etkinliğinde Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, gençlerle bir 

araya geldi. Gençlerin projelerini 
paylaştığı buluşmada Başkan Çalık, 
gençlerin fikirlerini ve birbirinden 
önemli projelerini can kulağıy-
la dinledi. Gençleri destekleyen 
projeler üretmeye devam edecek-
lerini belirten Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“Gençler, Beylikdüzü SMART’ta 

birlikte çalışıp, birlikte üretecek. 
Burada geliştirdikleri fikirler ülkemi-
zin ilerlemesine katkı sağlayacak. 
Gençlerimize inancım ve güvenim 
tam” ifadelerini kullandı.

DOPDOLU ETKINLIKLER 
GENÇLERI BEKLIYOR

Gençler, merkezde düzenlenen 
ekinliklerle de kendilerini geliştir-
me ve üretme imkânı bulacak. Bu 
kapsamda; ekosistemin önde gelen 

isimleri, girişimciler ve belediye 
proje yöneticilerinden mentorluk 
imkânının yanı sıra ihtiyaç duyulan 
alanlara yönelik eğitim ve etkinlikle-
re katılma, konuşmacılar, yatırımcı-
lar ve iş dünyası ile bağlantı kurma 
imkanı sunulacak. Aynı zamanda; 
Girişimcilik Destek Programları, 
SMART Gençlik Programları, Kadın 
Girişimcileri Destekleme Programı, 
Engelsiz Girişimcilik Programları, 
SMART Stage ile söyleşiler, dinleti-
ler ve etkinlikler düzenlenecek.

BAŞKAN ÇALIK GENÇLERLE BULUŞTU
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nsan yaratıcılığı boşluktan 
doğuvermez, durup durur-
ken ortaya çıkmış tek bir 
icat yoktur. Dünyaya yeni 

bir biçim vermek için dene-
yimlerimizden ve çevremizdeki 
hammaddelerden yararlanırız. 
İlerlememiz için temel ihtiyacımız 
olan yaratıcılık aslında çok basit 
bir süreçten ibarettir. Yaratım 
sürecinde tanıdık olan şeyler yeni 
şekilde bir araya getirilir. Bir fikir, 
eski unsurların yeni kombinas-
yonlarla birleşmesinden başka bir 
şey değildir. Çığır açıcı teknoloji-
ler yoktan var olmaz. Mucitlerin 
yaşadıkları dönemin en iyi fikir-
leri, mevcut fikirlerin üzerinde 
oynamalarıyla ortaya çıkar.

Dünyayı olduğu gibi değil de 
olmasını istediğimiz gibi hayal 
ederiz. “Şöyle olsa ne olur?” şek-
linde düşünce tarzımız bize her 
seferinde farklı bir bakış açısıyla 
olaylara ve şeylere bakmamıza 
neden olur.

Tekerleğin icadından önce kağ-
nıyı, at arabasını, otomobili, el 
arabasını, pateni ve daha milyon-
larca tekerlekli ürünü hayal ede-
mezdik. Bunların hepsi tekerleğin 
icat edilmesine kadar sınırlarımı-
zın dışında kalıyordu. Ama keşfin 
hemen ardından bizi onlara ulaş-
tıracak yeni yollar belirginleşmeye 
başladı. Sahi internet olmasa 
YouTube olur muydu?

Matbaanın mucidi Gutenberg, 
sıfırdan yeni bir 
teknoloji yaratma-
dı. Seyyar matbaa 
harfleri, mürekkep, 
kağıt ve cendere 
gibi tüm kilit par-
çalar zaten vardı. 
Sadece onları bir 
araya getirdi. İnsan-

ları sarhoş etmek için tasarlanmış 
bir cendereyi alıp, bunu bir kitle 
iletişim motoruna dönüştürdü. 
Walkman’a yolu açan, 1963’te 
icat edilen kaset teyp, kaset teybe 
yol açansa 1924’te icat edilen 
makara teyplerdi. Bu adımlar 
geriye doğru izlendiğinde, her 
şeyin kendinden önceki ekosis-
teminden ortaya çıktığını gör-
mek mümkündür. Cep telefonu 
bir icattır. İlk çıktığında sadece 
konuşup, mesaj atabildiğimiz tele-
fonumuza zaten var olan fotoğraf 
çekme, müzik dinleme, video 
izleme ve radyo gibi birçok özel-
likleri eklemek bir inovasyondur. 

Günlük dilde yenilikçilik ve yenile-
şim anlamında da kullanılan ino-
vasyon, yeni fikirleri (ürün, metot 
veya hizmet gibi) değer yaratan 
çıktılara dönüştürme sürecidir.
Ortaya çıkarılan değerin inovas-
yon olarak kabul edilebilmesi için, 
daha önce bir araya gelmemiş ve 
benzerine rastlanmamış, fikirlerin 
de tamamen özgün ve yaratıcı 
düşüncelerle bir araya gelmiş ol-
ması gerekir. İnovasyonu sadece 
bilim ve teknoloji değil aklınıza 
gelebilecek bütün alan ve disiplin-
lerde hayata geçirebilirsiniz.

İnovatif fikirlerin nereden gele-
ceği hiç belli olmaz. Doğa insa-
nın her zaman için ilk mektebi 
olmuştur. Sahi sürdürülebilir bir 
ekonomik model için 3.8 milyar 
yıldır test edilmiş ve onaylanmış 
bir işleyişe sahip olan doğadan 

neden ilham almıyoruz? Gözümü-
zün önündeki evrimin marifetle-
rinden neden faydalanmıyoruz? 

Çocuklarımıza nasıl bir dünya bı-
rakacağımızı henüz bilmediğimiz 
bu günlerde, doğayla kavga eden 
değil, ondan öğrenen ve ona say-
gı duyan bir yaklaşım tarzı benim-
seyebiliriz. Doğanın sürdürülebilir, 
zararsız, temiz ve yeni teknolojile-
ri yaratma fırsatı verecek müthiş 
bir potansiyeli var. 

Siz de hızlı trenin burnunun 
neden sivri, uçakların kanatları-
nın neden kıvrık ve teleskopların 
yapımında neden arı kovanlarının 
örnek alındığını merak etmiyor 
musunuz? 

Trafik kazalarında hasarı en aza 
mı indirmek istiyorsun? Ağacı sa-
niyede yirmi iki kez gagalayabilen 
ağaçkakanın mekanik şoku emen 
yapısı, bize örnek olamaz mı? 

Deprem sonrası arama ve kur-
tarma faaliyetlerinde kullanmak 
üzere sana yardımcı olacak birini 
mi arıyorsun? Baş aşağı yürüye-
rek küçücük deliklerden geçecek 
bir robotik bir canlıya mı ihtiya-
cın var? O zaman Geko kerten-
kelesini öneririm sana.

Kendini kendini temizleyen, kir 
ve leke tutmayan 
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ŞAFAK ALTUN - GAZETECI-YAZAR 

DUYDUĞUN İNOVASYONUN
AYAK SESLERİDİR
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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

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

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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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 bu yıl ye-
dincisi düzenlenen ve 
İstanbul’un, halkla açık 

havada buluşan tek klasik müzik 
festivali olma özelliği taşıyan Bey-
likdüzü Klasik Günleri, Türkiye’nin 
farklı noktalarında etkisini gösteren 
orman yangınlarına ithafen “Or-
man Hayattır” temasıyla düzenlen-
di. “Her notada nefes ve umut var” 
mottosu ile Yaşam Vadisi 1. etap 
içerisinde bulunan 6 Mayıs Genç-
liğimiz Var Sahnesi’nde düzenle-
nen etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı 
zamanda doğa ve müzik sevgisinin 
buluştuğu, Beylikdüzü’nün özellikle 
de kız çocuklarının sanat aracılığıy-

la güçlenmesine destek olan örnek 
ilçelerden biri olmasından ilham 
alarak “Sanatla Güçlenen Kadın-
lar” yaklaşımı oluşturdu.

DÜNYA MÜZIĞININ SEÇKIN 
ÖRNEKLERI SERGILENDI

Dört gün olarak planlanan ancak 
Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan 
sel felaketi nedeniyle gala konseri 
ileri bir tarihe ertelenen festivalin ilk 
gününde, 8 konservatuar kökenli 
kadın müzisyenden oluşan Allegra 
Ensemble sahne aldı. “İnce Şeyleri 
Anlama Vakti” konseriyle izleyici ile 
buluşan grup müzikseverlerden tam 
not aldı. Konserde dünya müzikleri 

tüm renkleriyle yansıtılırken Türk 
müziği ve ezgilerinden kopmadan 
seçkin örnekler sergilendi. 

ÜNLÜ PIYANISTLER  
BEYLIKDÜZÜ’NÜ BÜYÜLEDI

Festivalin ikinci gününde dünya 
çapında ünlü piyanistler Selin 
Şekeranber ve Yudum Çetiner, 
‘Kadife Bir Gece Bu’ piyano resi-
tali ile izleyicilere unutulmaz saatler 
yaşattı. Geleneksel Türk müziği ile 
klasik batı müziğini harmanlayarak 
dans ve müzik türlerini birleştiren 
Duo Blanc & Noir isimli piyano 
ikilisinin konseri izleyicilerin büyük 
beğenisini topladı. 

7. BEYLIKDÜZÜ 7. BEYLIKDÜZÜ 
KLASIK GÜNLERI KLASIK GÜNLERI 
MÜZIKSEVERLERDEN MÜZIKSEVERLERDEN 
TAM NOT ALDITAM NOT ALDI

BEYLİKDÜZÜ KLASİK

Istanbul’un, halkla açık havada buluşan 
tek klasik müzik festivali olma özelliği 

taşıyan Beylikdüzü Klasik Günleri 
unutulmaz anlara sahne oldu. Bu yıl 
yedincisi düzenlenen ve Türkiye’nin 
farklı noktalarında etkisini gösteren 
orman yangınlarına ithafen “Orman 

Hayattır” temasıyla başlayan festival, 
müzikseverlerin büyük beğenisini topladı.
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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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DÜNYA GENÇLIK GÜNÜ’NDE 
SAHNE GENÇLERINDI

Festivalin son gününe denk gelen 
Dünya Gençlik Günü’nde ise 
Beylikdüzü’nün genç yetenekle-
rinden oluşan Beylikdüzü Genç-
lik Senfoni Orkestrası sahnede 
yerini aldı. Şef Hakan Tepeli 
yönetimindeki, yaşları 14 ile 26 
arasında değişen ve 90 kişiden 
oluşan orkestra, Yaşam Vadisi’ni 
dolduran yüzlerce kişiye muhte-
şem bir müzik şöleni sundu. “Bir 
Yaprakta Bir Orman” isimli kon-
serde, Türk bestecilerine ait eser 
ve düzenlemeler BGSO yorumuy-
la yeniden hayat buldu.

Dinleyicilerin unutulmaz anlar yaşa-
dığı konser alanında pandemi süreci 
sebebiyle de sıkı tedbirler alındı. 
Vatandaşlar konser alanına ateşleri 
ölçülerek alınırken alanda bulunan 
oturma düzeni de sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak düzenlendi.  

“BEYLIKDÜZÜ BELEDIYESI 
OLARAK ÖZEL IŞLER  
YAPMAYA DEVAM EDECEĞIZ”

Müziğin iyileştirici gücüne her za-
man inandığını belirten Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Bu yıl Beylikdüzü Klasik 
Günleri’nin yedincisini düzenliyoruz 
ve gerçekten çok güzel bir ambi-

yans var burada. Pandemi koşulla-
rında insanlarımızın nefes almasını 
sağlamaya gayret ediyoruz. Sanatın 
iyileştirici, umut verici, tedavi edici 
yönünü kullanmak çabası içerisin-
deyiz. Memleketimizde son zaman-
larda çok kötü olaylar yaşadık. Bir 
nebze olsun bölgemizde yaşayan 
insanlarımıza Beylikdüzü Klasik 
Günleri ile nefes aldırma çabası içe-
risindeyiz. Ben biliyorum ki klasik 
müziğin olduğu ortamlarda kötü 
enerji olmaz. Güzel enerjileri Türki-
ye’nin dört bir tarafına yaymak ve 
bağ kurmak gibi bir hedefimiz ve 
idealimiz var. Beylikdüzü Belediyesi 
olarak özel işler yapmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz bölgesinde 
yaşanan ve tüm ülkeyi yasa 
boğan sel felaketi sebebiyle, 
7. Beylikdüzü Klasik Günle-
ri kapsamında 14 Ağustos 
tarihinde düzenlenecek olan 
“Çiçekli Perdelerin Arkası” 
isimli gala konseri ileri bir 
tarihe ertelendi.
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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

10

R
ed Bull Dance Your Style 
Türkiye finali, Beylikdüzü 
Yaşam Vadisi 6 Mayıs 
Gençliğimiz Var Sahne-

si’nde büyük bir coşkuyla gerçek-
leşti. Çeşitli sokak dansı stillerinin 
sergilendiği yarışmada birbirinden 
yetenekli dansçılar, birer dakikalık 
performansları ile dans pistinde 
hünerlerini sergiledi. Dans edecekleri 
şarkıyı piste çıktıkları an öğrenen 

16 dansçının doğaçlama bir şekilde 
ritme ayak uydurduğu yarışmada, 
kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan 
izleyiciler performansların sonunda 
kazananı belirledi. Heyecanla bekle-
nen finalde ise oyların çoğunluğunu 
alarak birinci olan Akay Üstünel, 
4 Aralık tarihinde Güney Afrika’da 
düzenlenecek Red Bull Dance Your 
Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi 
temsil etme hakkı kazandı.

 16 DANSÇI
YAŞAM VADISI’NDE
KIYASIYA YARIŞTI

Birçok sokak dansı türünün yer aldığı dans yarışması Red Bull 
Dance Your Style, Türkiye finalini Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs 

Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Birbirinden yetenekli 
16 dansçının katıldığı yarışmada kazananı izleyici oyları belirledi.

Big Poppa’nın DJ olarak 
yer aldığı yarışmada, Türk-
çe rap dünyasının sevilen 
isimlerinden Kamufle ile 
sevilen sanatçı Gökhan 

Türkmen şarkılarıyla coşku-
lu kalabalığa eşlik etti. 

Akay Üstünel, Güney 
Afrika’da düzenlenecek 

dünya finalinde 
Türkiye’yi temsil edecek.



Y
eni nesil kütüphane-
cilik anlayışıyla ilçeye 
kazandırdığı 17 kütüp-
hanede standartların 

üzerinde hizmet sunan Beylikdüzü 
Belediyesi, Melisa İşleyen Çocuk 
Kütüphanesi’ni faaliyete açtı. 4 
yaşında amansız bir hastalıkla 
savaşarak hayata gözlerini yuman 
Melisa İşleyen’in isminin yaşaya-
cağı kütüphanenin açılış törenine 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, sanatçı Zülfü 
Livaneli, İşleyen’in teyzesi Yasemin 
Hadivent ve ailesi ile ilçe proto-
kolü katıldı. Beylikdüzü Atatürk 
Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde 
bulunan Adile Naşit Çocuk Kü-
tüphanesi’nden sonra ikinci çocuk 
kütüphanesi olma özelliği Melisa 
İşleyen Çocuk Kütüphanesi, kapalı 
alanı ve bahçesiyle 4-8 yaş grubu 

arasındaki çocuklara hitap ediyor. 
Çocuklara özel tasarımıyla, Liva-
neli Özgürlük Parkı’nda bulunan 
kütüphane, bünyesinde 2 bin adet 
kitap koleksiyonu ve güncel çocuk 
dergileri bulunduruyor. 

“EVLATLARIMIZ BURADA FIKIRLE 
VE BILIMLE BULUŞSUNLAR”

Sanatçı Zülfü Livaneli ve Yase-
min Hadivent’in de katkılarıyla 
oluşturulan kütüphanenin açılış 
töreninde konuşan Mehmet Murat 
Çalık, “Ölüm yok olmak anlamına 
gelmez. Melisa kızımız bugün bizim 
aramızda ve hep aramızda olacak, 
ismi burada yaşayacak. Küçük 
kardeşlerine okuma sevgisini ve 
okuma aşkını bu kütüphanede ka-
zandıracak. Biz evlatlarımız burada 
fikirle ve bilimle buluşsunlar, o fikrin 

bilimin aydınlık ışığında yürüsünler 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

MELISA’NIN ADI SONSUZA 
KADAR YAŞAYACAK

Beylikdüzü Belediyesi’ne ve tüm 
katkı sunanlara duyarlılıkları için te-
şekkür eden Zülfü Livaneli, “Dün-
yaya çok kısa bir süre ‘merhaba’ 
diyen ama çok derin ve büyük izler 
bırakan ve ne yazık ki kaybettiği-
miz küçük yavrumuzun adına bir 
kütüphane açılışı için buradayız. Bu 
kitaplıkta çocuklar kitaplar oku-
dukları zaman Melisa’nın enerji-
sini hissetsinler, onun iyi niyetini 
hissetsinler ve dünyaya iyi bir birey 
olarak katkıda bulunsunlar diye bu 
kütüphaneyi açıyoruz. Bir de tabii 
Melisa’nın adı sonsuza kadar yaşa-
sın diye” ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ’NDEBEYLİKDÜZÜ’NDE
IKINCI ÇOCUK IKINCI ÇOCUK 
KÜKÜTÜPTÜPHHAANENESISI AÇILDI AÇILDI
Ilçede yaşayan minikleri okumaya teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız 
devam eden Beylikdüzü Belediyesi, kente ikinci çocuk kütüphanesini kazandırdı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke 
Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi 
ile Yuvamız Beylikdüzü: Hü-
seyin Tütüncü Gündüz Çocuk 
ve Bakımevi’nin minik öğren-
cileri, Beylikdüzü’ne kazan-
dırılan Melisa İşleyen Çocuk 
Kütüphanesi ile tanıştı. Livaneli 
Özgürlük Parkı’nda kapalı alanı 
ve bahçesiyle 4-8 yaş grubu 

arasındaki çocuklara hitap eden 
kütüphanede çocukların farkın-
dalıklarını artıracak etkinlikler 
düzenlendi. Etkinlikte kitapların 
serüveni, kütüphane kuralları, 
kütüphanelerden nasıl fayda-
lanacakları konusunda bilgiler 
verildi. Etkinlik sonunda ise tüm 
çocuklar kütüphaneye üye olup 
üye kartlarını teslim aldı. 

ÇOCUKLARA YÖNELİK KÜTÜPHANE ORYANTASYONU GERÇEKLEŞTİ
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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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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
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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 ŞENAY BAKIR.

n Beylikdüzü’ne aşina 
bir sanatçısınız. Sizi, 
en son, Livaneli 
Özgürlük Par-
kı’nda hizmete 
giren Melisa 
Işleyen Çocuk 
Kütüphane-
si’nin açılış 
töreninde ağırla-
dık. Bu kütüphane-
nin hikâyesini sizden 
dinleyebilir miyiz?

Öncelikle, başta Beylikdüzü Beledi-
ye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a 
ve tüm Beylikdüzü Belediyesi 
çalışanlarına, kütüphanenin açılma 
sürecinde gösterdikleri duyarlılık ve 
yardım için çok teşekkür ediyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
olduğu dönemde hayata geçirdiği 
güzel projelerden biri olan Livaneli 
Özgürlük Parkı, sadece şahsım 
için değil; Beylikdüzü için, İstanbul 
için, sanat için mutluluk verici, 
çok güzel bir hediyeydi. Minik 
Melisa’mızın ismini yaşatan çocuk 
kütüphanesi de bu parkın içinde, 
2021 yılının Haziran ayında açıldı.

Melisa İşleyen Çocuk 
Kütüphanesi’nin 

hikâyesine 
gelince... Me-
lisa’nın tey-
zesi Yasemin 
Hadivent, 
benim de 
çok sevdiğim, 

değerli bir ti-
yatro oyuncusu. 

Yasemin, amansız 
bir hastalığa yakala-

nıp 4 yaşında hayata gözlerini 
yuman yeğeni Melisa’nın ismini 
yaşatmak için bir kütüphane oluş-
turma fikri aklına geldiğinde, bunu 
benimle paylaştı. Bu hayali gerçek 

kılmak için Melisa’nın ailesiyle bir-
likte bir yola çıktık. Bu konuda, ne 
yapabileceğimizi araştırmaya baş-
ladığımızda, yolumuz, insana değer 
veren, sanata ve kültüre destek 
veren Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık ile kesişti. 
Başkan’a bu fikrimizi açtığımızda, 
kütüphanenin açılışında bizlere çok 
yardımcı oldu.

Açılışa, Melisa’nın annesi, babası, 
anneannesi, teyzesi; onu seven 
ve hikâyesini duyan herkes geldi. 
Açılış töreni hüzünlüydü, duygu 
dolu anlar yaşandı. Mevla, kimseye 
evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir 
sınav... Melisa’nın hastalık sürecini, 

“BEYLIKDÜZÜ

DOĞRU
KENTLEŞIYOR”
Zülfü Livaneli deyince akla edebiyat gelir, şiir gelir. Kalbe ve ruha iyi gelen melodiler, 

ilham veren şarkılar gelir. Daha özgür, daha mutlu yarınlara ulaşmak için durmadan 
çalışan bir fikir adamı gelir. En çok da kendine has kişiliğiyle sanatıyla iyi insan olmanın, 
üreten insan olmanın vücut bulduğu nevi şahsına münhasır bir insan gelir. Beylikdüzü 
Bülteni’nin yaz sayısında sayfalarımıza konuk ettiğimiz usta sanatçı Zülfü Livaneli 

ile hayata, sanata, kitaplara ve Beylikdüzü’ne dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

“LIVANELI 
ÖZGÜRLÜK 

PARKI’NDA ÇOCUKLARIN 
‘MELISA IŞLEYEN ÇOCUK 

KÜTÜPHANESI’ ARACILIĞIYLA 
KITAPLARIN SIHIRLI DÜNYA-
SIYLA DA BULUŞUYOR OL-

MASINI ÇOK DEĞERLI 
BULUYORUM.” 

Zülfü Zülfü 
Livaneli, Livaneli, 
Şenay Şenay 
Bakır’a Bakır’a 
konuştu.konuştu.



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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yakından takip ettiğim için ben de 
çok acı çektim. Melisa hastayken ona 
hastalıkla başa çıkabilmesi için cesaret 
vermek amacıyla ‘Melisa Orman’da 
adlı bir kitap da yazmıştım. Onun 
aramızdan bu kadar erken ayrılması 
beni çok derinden etkiledi. Tabii ki 
ailesinin, yakınlarının çektiği acıyla 
kıyaslanmaz.

Melisa İşleyen gerçekten mucize gibi 
bir kızdı. Müthiş sevimli ve güzel bir 
çocuktu. 4 yaşındaydı. Yaşı küçük-
tü ama kocaman bir yüreği vardı. 
İnanılmaz bir enerjiye, örnek alınacak 
bir iyi niyete ve empati duygusuna 
sahipti. Livaneli Özgürlük Parkı’nda 
çocukların ‘Melisa İşleyen Çocuk Kü-
tüphanesi’ aracılığıyla kitapların sihirli 
dünyasıyla da buluşuyor olmasını çok 
değerli buluyorum. 

n Besteleriniz birçok dile çev-
rilmiş, şarkılarınız ise belirli bir 
nesil tarafından ezbere biliniyor. 
Müziğin kendinizi ifade etmede 
yetersiz kaldığını mı düşündü-
nüz? Yazma ihtiyacı nasıl açığa 
çıktı, anlatır mısınız?

Çocukluğumda bana ‘Ne olmak 
istersin?’ diye sorulduğunda hep aynı 
cevabı verdim. ‘Yazar olmak, edebi-
yatçı olmak istiyorum’ dedim. İlkokul-
dan itibaren, deyim yerindeyse deliler 
gibi okuyan bir çocuktum. Aklımda 
sadece edebiyat vardı ama bir yandan 
da amatör olarak müzikle ilgileni-
yordum. Sonra koşullar, Türkiye’de 
yaşanan büyük kargaşalar, beni müzik 
yapmaya itti. Müziğim, hiç planlan-
mış olmamasına rağmen çok tanındı 
ve bestelerimle bu kadar sene devam 
ettim. Ama kitap yazmayı da sürdür-
düm. Bu müzikteki yetersizlikten değil 
de daha çok anlatacağınız şeylerin 
olmasından kaynaklanıyor. Çünkü 
müzik duyguları aktarmanıza yarıyor. 
Ağıt, sevinç, coşku, aşk...… Ama bir 
dönem ya da durum analizi yapacağı-
nız zaman, düşüncelerinizi aktaraca-
ğınız zaman, müzik bunun için iyi bir 
alan değil. O zaman yazmaya başlı-
yorsunuz. Ben, müziğe de edebiyata 
da topluma ulaşmanın değişik yolları 
olarak bakıyorum. 
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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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n Üç yıl aradan sonra 
‘Balıkçı ve Oğlu’ 
adlı romanınızla 
okuyucularınız-
la buluştunuz.  
Hikâyelerinizin 
her biri toplumu 
derinden etkileyen 
konular... Konu seçi-
minde sizin için belirle-
yici olan nedir?

Deyim yerindeyse ‘Ben konuları 
seçmiyorum, konular beni seçi-
yor’ diyebilirim. Çünkü hepimiz 
bu hayatın içinde yaşıyoruz. Bizi 
etkileyen haberler, olaylar var. 
Dinlediklerimiz var, tanık olduğu-
muz olaylar var, hatıralarımız var. 
Bunların içinde bazıları sıyrılıp 
kendilerini yazdırıyorlar.

Ben, Türkiye’nin sorunlarıyla ya 
da dünyanın sorunlarıyla ilgili kitap 
yazmıyorum. Birtakım karakterler 
yaratıyorum. Bu son kitabımdaki 
Mustafa ve Mesude gibi... Kitap-
ta, bu yoksul balıkçıların yaşadığı 
bir dünya var ve o dünya, elbette 
bizim gibi, sizin gibi çevresinde olup 
bitenlerden etkileniyor. Ekonomik 
olarak etkileniyor, psikolojik olarak 
etkileniyor. Biz, bu etkiler yoluyla so-
runları biliyoruz. Mesela, Mustafa ve 
Mesude, ekmek kapıları denizin işgal 
edilmekte, kirletilmekte olduğunu 
görüyorlar. Sonra köylerindeki or-

manların, akarsuların, 
doğal güzelliklerin 

yok edildiğini görü-
yorlar. Bu olanlar 
tabii ki kendilerini 
derinden etkiliyor 
ve o etki dolayı-

sıyla bunlar romana 
giriyor. Bu ikisini 

ayırt etmek gerekiyor. 
Ben sorunları anlatmak için roman 
yazmıyorum, roman yazdığım için 
sorunları anlatıyorum. 

n Son olarak, Beylikdüzü Be-
lediyesi’nin icraatları hakkında 
ve geçtiğimiz günlerde ziyaret 
edip gençlerle bir araya geldi-
ğiniz Beylikdüzü Girişimcilik- 
Deneyim-Inovasyon ve Ortak 
Çalışma Merkezi ile ilgili dü-
şüncelerinizi alabilir miyiz?

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun Beylikdüzü 
Belediye Başkanı 
olduğu dönemde 
yaptığı çalış-
maları, ilçeye 
yaptığı katkıları, 
hem Beylik-
düzü’ne hem de 
İstanbul’a nefes olan 
Yaşam Vadisi projesini 
takdirle izlemiştim. Şimdi de değerli 
dostum Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, Ekrem 

Başkan’ın başarılarının üstüne yeni 
başarılar ekliyor. Mehmet Başkan’ın 
Şehir Plancısı bir Belediye Başkanı 
olmanın tüm avantajlarını kullanarak 
Beylikdüzü’ne çok değerli kazanım-
lar sağlayacağına eminim. Beylik-
düzü’ne baktığımda, doğru kentleş-
meyi başarabilmiş; insana, doğaya 
saygılı, değişime ve inovasyona 
açık, çok medeni bir kent görüyo-
rum. Bu kent kimliğinin oluşmasın-
da, şüphesiz ki hem Ekrem Başka-
nın hem Mehmet Başkanın hem de 
belediye çalışanlarının emeği çok. 
Kendilerini tebrik ediyorum. 

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim, 
Beylikdüzü Smart B Fikir Atölyesi’nin 
Beylikdüzü’nün marka değerini yük-
seltecek, ilçeye büyük katkı sağlaya-
cak bir oluşum olduğu inancındayım. 
Bölgedeki gençlerin toplanıp birlikte 
üretmenin, dayanışmanın ve paylaş-

manın önemini kavrayaca-
ğı, çok doğru ve çok 

güzel bir merkez 
yapılmış. Bu-
rada, gençleri-
mizin girişimci 
fikirleriyle çok 

önemli inovas-
yonlara imza atıla-

cağını düşünüyorum. 
Smart’ın hayata geçirilme-

sinde emeği geçen herkesi kutluyor; 
Türkiye’nin geleceğine sundukları 
katkı için teşekkür ediyorum.

“BEN 
SORUNLARI 

ANLATMAK IÇIN 
ROMAN YAZMIYORUM, 

ROMAN YAZDIĞIM 
IÇIN SORUNLARI 
ANLATIYORUM.“

Zülfü Livaneli, Beylikdüzü 
Smart’ı ziyaret etti.

“BEYLIKDÜZÜ’NE 
BAKTIĞIMDA, DOĞRU 

KENTLEŞMEYI BAŞARABIL-
MIŞ; INSANA, DOĞAYA SAYGILI, 

DEĞIŞIME VE INOVASYONA 
AÇIK, ÇOK MEDENI BIR KENT 

GÖRÜYORUM.”
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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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O
rman yangınlarıyla ilgili 
ağzı olan herkes konuşu-
yor. En doğruyu yangın 
olmadığı zamanlarda 

da konuşabilen uzmanlar söylüyor.  
Orman yangınlarıyla mücadelede 
aya, mevsime ya da ağaç türüne 
bakılmaksızın meteorolojik veriler 
anlık takip edilmelidir. Ekstrem 
iklim koşullarında (yüksek sıcaklık, 
düşük bağıl nem, şiddetli rüzgar) 
ormancılığın tüm işleri askıya alına-
rak koruyucu önlemler için alarma 
geçilmelidir. Yangın uzmanı olma-
yan üst düzey yöneticilerin orman 
yangınlarını söndürme çalışmalarına 
doğrudan müdahale etmesi kesinlik-
le doğru değildir. Kaş yapayım der-
ken, göz çıkarmaya benzer. Makam 
güçlerini yangın mahallinden gelen 
taleplerin hızla karşılanması için  
kullanmalıdırlar.

Köz üzerinde ter akıtanların 
hakkı verilmelidir

Orman yangınlarıyla mücadelenin 
kahramanları köz üzerinde ter akı-
tan orman işçilerimizdir.

Orman yangınlarıyla mücadele 
onlarsız düşünülemez. Umarım ve 
dilerim ki yangınlarda olduğu gibi 
yangın sonrasında da kıymetleri 
bilinsin. Yıllardır verilmeyen hakları 
bir an önce verilsin. Zira takdir 
edersiniz ki demode olmuş sistem-
lerden ve sorumluluk üstlenmeyen 
anlayışlardan dolayı her yangın 
sezonunda Türk ormancısı ateşle 
sınava tabi tutuluyor. Köz üzerinde 
ter akıtan isimsiz kahramanların 
dünyada başka örneği olmayan 
destansı mücadelesi bürokratik 
oligarşiye heba ediliyor. Yazık!

Değişen hiçbir şey yok...

2009 yılında Orman Mühendisliği 
Dergisi’nde yayınlanan “Türk Or-
mancısının Ateşle Sınavı” başlığın-
daki makalemde orman yangınlarıy-
la mücadelede yaşadığımız sorunları 
dile getirmiştim.

Sorunların çözümü için bugüne 
kadar gerekli adımlar atılmadı. Be-

delini çok ağır ödüyoruz. 2008’de 
yaşadığımız büyük Antalya yangı-
nından sonra orman yangınlarıyla 
ilgili makale yazdım. 2009’da 
Orman Mühendisliği Dergisi’nde 
de yayınlanan makalemde orman 
yangınlarında yaşadığımız sorunları 
ayrıntılarıyla dile getirdim. Aradan 
12 yıl geçti, hiçbir şey değişmedi!

Sen, ben, o yok kamu gücü var

Orman yangınlarıyla mücadele 
vatan savunması gibidir. Hattı mü-
dafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. 
O satıh, tüm canlılar ve onların 
yaşam alanlarıdır. Hiçbirinin zarar 
görmemesi için verilen mücadelede 
sen, ben ve o yoktur. Devlet ve 
milletle bütünleşmiş sadece kamu 
gücü vardır.

Orman yangınları konusunda bilme-
den konuşanlar veya bilmeyenleri 
konuşturanlar en az yangınlar kadar 
ülkemize zarar veriyorlar. Üniver-
sitelerde ormancılık eğitimi almış, 
arazide de yıllardır yangınlarla 
mücadele etmiş tecrübeli mühendis-
lerimiz ve bilim insanlarımız varken 
orman yangınları konusunda ilgisiz 
insanları konuşturmak ve toplumu 
yanlış bilinçlendirmek en hafif tabi-
riyle ahlaksızlıktır.

Ormanlar neden yanıyor?

Ekstrem iklim koşullarında ormana 
sıçrayan en ufak bir ateş parçasının 
süratle büyük bir faciaya dönüşme 
olasılığı çok yüksektir. Bu durumda 
teyakkuza geçilerek en ufak bir 
kıvılcıma anında müdahale edilmek-
tedir. Elimizdeki tüm olanaklar ne 
yazık ki bazen yeterli olamamakta-
dır. Bundan dolayı aynı zaman dili-
minde geniş alanlarda ve çok sayıda 
orman yangını yaşanabilmektedir.

Kandan, kaostan ve acıdan beslenen 
PKK terörünün ormanları da yakar 
realitesinin etkisinde kalınarak oluş-
turulan sabotaj algısı gerçek sorunla-
rın tartışılmasını zorlaştırabiliyor.

Kuraklığın da etkisiyle orman 
yangınlarının büyüme istidadı çok 

artmıştır. Orman yangınlarıyla   
mücadele sistemini sil baştan değiş-
tirmek zaruri olmuştur. Önleyici ted-
birlerin alınmasında ve yangınların 
söndürülmesinde yerel yönetimler 
de sisteme doğrudan dahil edilme-
lidir. Orman yangınlarının nedenini  
otelle de ilişkilendirmek asla doğru 
değildir. Yangınlar otel de dahil her 
türlü yapılaşmayı kolaylaştırmaz, bi-
lakis daha da zorlaştırır. Gerçekleri 
bilmeden konuşmak ormanlarımıza 
yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Unutmayalım ki ormanlar hepi-
mizindir. Yanan ormanların yapı-
laşmaya açılması mevzuata göre 
mümkün değildir. Yangından önce 
verilmiş bazı otel izinleri bu gerçeğe 
inanmayı zorlaştırıyor. Yangından 
önce verilen otel izinlerini yangın-
dan sonra iptal edecek yeni mevzu-
ata acilen ihtiyaç vardır.

Hava filomuzun  
güçlendirilmesi gerek

Orman yangınlarından sonra başla-
tılan ağaçlandırma kampanyalarının 
uygulamada önemli bir karşılığı 
yoktur. Yangından zarar gören çam 
ormanlarının yenilenme kabiliyeti 
çok yüksektir.

Yanan sahanın yangına dayanıklı 
ve yöreye ait olan ağaç türleriyle 
takviye edilmesi yeterlidir.

Yangınların söndürülmesinde çok 
büyük önemi olan hava filomu-
zun oluşturulması için “Ülkemin 
Ormanları Yanmasın” adı altında 
bağış kampanyası başlatılmasını 
öneriyorum.

Can kaybı yok demeyin!

İnsan kaybı yaşanmayan orman 
yangınlarını “can kaybı yok” diye 
sunmamalıyız. Yanan ormanların 
canlı olduğunu ve yüz binlerce canın 
da yuvası olduğunu unutmamalıyız.

FARUK ÇEBI - ESKI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE
VATAN SAVUNMASINA BENZER!



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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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’nin 
Yaşam Vadisi 2. etapta 
hayata geçirdiği Kaykay 
Parkı, gençlerin uğrak 

noktası haline geldi. 5.5 metre 
ile Türkiye’nin en derin kaykay 
havuzu olma özelliğine sahip 
olan park, toplam alanı 3 bin m2 
olmakla birlikte, bin 432 m2 kay-

kay alanıyla profesyonel ve yarı 
profesyonel kişilerin kullanımına 
uygun olarak tasarlandı. Türki-
ye’de tasarlanmış, kaykaycıların 
hızlanmak için ayaklarını kaykay 
tahtasından indirmeden serbestçe 
kaydıkları en büyük çanak disipli-
nindeki olimpik beton kullanılarak 
yapılan tesis, toplamda dört farklı 

açıyı da içerisinde barındırıyor. 
Vatandaşların da hoşça vakit 
geçirebilecekleri alanın çevresinde 
ise ayrıca macera parkuru ve kuru 
havuz alanları da bulunuyor. Ulus-
lararası standartlara sahip olan 
Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 
2024 Paris Olimpiyatları’na spor-
cu yetiştirilmesi de amaçlanıyor. 

ILKLER   BEYLIKDÜZÜN’DE
Türkiye’nin en derin kaykay havuzu olma özelliğine sahip olan Kaykay Parkı 
hizmete açıldı. Uluslararası standartlarda olan ve açıldığı günden bu 
yana gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kaykay Parkı’nda aynı zamanda 

2024 Paris Olimpiyatları’na sporcu yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

KAYKAY PARKI’NA YOĞUN İLGİ

TÜRKİYE’DE İLK OLMA 
ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR ÇOK 
PROJE BEYLİKDÜZÜ’NDE 

HAYAT BULUYOR



B
eylikdüzü Belediyesi 
tarafından Yaşam Vadisi 
2. etap ile 3. etap kesi-
şiminde yapımına başla-

nan ve Türkiye’de ilk olma özelliği 
taşıyan Su Park Müzesi’nin çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. 
Yaklaşık 3 bin m2’lik alanda yer 
alan projeyle kent toplumunda 
su bilinci oluşturmak ve oldukça 
önemli bir sorun olan susuzluğa 
dikkat çekebilmek hedefleniyor. 
İçerisinde birçok endüstriyel obje 
bulunan alanda; su ile ilgili birçok 
kitabın sunulduğu Su Kütüphane-

si, su fotoğrafları, su tasarımları, 
su resimleri gibi sanat üretimleri-
nin paylaşıldığı Su Sergisi, su ile 
ilgili farklı deneyimlerin yaşatıldığı 
Su Odaları ve çeşitli yiyeceklerin 
su ile sunulduğu, su sohbetlerinin 
paylaşıldığı Su Kafe bulunuyor. 
Su teması üzerine programlanan 
ve vatandaşları bilinçlendirmeye 
yönelik tasarlanan projeyle aynı 
zamanda çeşitli su deneyimleri 
yaşatılırken suyun değeri ve sür-
dürülebilir yönetimi konusunda da 
güçlü bir bilgilendirme platformu 
oluşturulacak.

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Su Park Müzesi’nin çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Yaşam Vadisi 2. etap ile 3. etap kesişiminde yaklaşık 3 bin 
m2’lik alanda yer alan projeyle kent toplumunda su bilinci oluşturmak 
ve susuzluğa dikkat çekebilmek hedefleniyor.

Suyun insan hayatı için ne 
kadar önemli olduğuna dikkat 
çeken ve Su Park Müzesi ile 
vatandaşların suyu deneyimle-
yebileceği alanlar oluşturulaca-
ğını belirten Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Burada tüm komşuları-
mızın suyu deneyimleyebilece-
ği, suyun ve doğanın kıymetini 
anlayacağı alanlar oluşturaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’UN 
GÜZELLİĞİ İSTANBUL’A 
YETER, HERHANGİ 
BİR BETON KANALA 
İHTİYACI YOK”

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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SU PARK MÜZESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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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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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

V
atandaşlara konforlu ve 
nitelikli pazar alanları 
oluşturmak için çalışma-
larını sürdüren Beylikdü-

zü Belediyesi, Yaşam Vadisi 1. etap 
içerisinde yapımına başladığı Pazar 
İstanbul projesinde sona yaklaştı. 
22 bin 995 m2’lik inşaat alanında 
hayata geçirilen pazar yeri aynı 
zamanda çeşitli sportif faaliyetlere 
de imkân sunacak. Yaklaşık bin 
500 tezgâhın yer alacağı pazar katı, 
belirlenen günlerin dışında bisiklet 
yolu, yürüyüş rotası, basketbol sa-
hası ve masa tenisi gibi fonksiyonla-
rıyla spor tesisi özelliği de taşıyacak. 
Teras katında yiyecek ve içecek 
dükkanları bulunurken otopark 

katında deneme kabinleri, mescit, 
abdesthane, asansör ve WC’ler hiz-
met verecek. Tüm detayları özenle 
tasarlanan projede bulunan 276 
araç kapasiteli otopark alanı aynı 
zamanda olası bir afet durumunda 

lojistik merkezi olarak kullanılacak. 

“TÜRKIYE’NIN EN GÜZEL 
PAZARLARINDAN OLACAK”

Pazar alanını ziyaret ederek incele-
melerde bulunan Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdü-
zü’ne yeni bir pazar alanıyla birlikte 
kapalı spor salonu olarak da kulla-
nabilecek bir alan kazandırıyoruz. 
Burası aynı zamanda olası bir afet 
anında lojistik merkez olarak da 
kullanılabilecek ve de Türkiye’nin 
en güzel pazarlarından bir tanesi 
olacak. Burada muazzam bir iş 
çıktı. Emek veren herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKIYE’NINTÜRKIYE’NIN
EN NITELIKLI 
PAZAR ALANIPAZAR ALANI

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata geçirilen Pazar 
İstanbul projesi hızla sona yaklaşıyor. Yaşam Vadisi 1. etap içerisinde yer alan 

pazar yeri, belirlenen günlerin dışında vatandaşların sportif faaliyetlerde bulunabileceği, 
olası afet anında ise lojistik merkezi olarak kullanılabilecek bir alan olarak tasarlandı.

Ziyareti sırasında 
basketbol potaların-
da atış yapan Çalık, 
alanın açılmasıyla 

birlikte gençlerin NBA 
standartlarında pota-
larda basketbol oyna-
yabileceğini belirtti.  
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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 BELEDİYESİBEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
ARTCONTACT İSTANBUL ARTCONTACT İSTANBUL 

ÇAĞDAŞ SANAT FUARIÇAĞDAŞ SANAT FUARI’NDA YER ALDI’NDA YER ALDI

B
eylikdüzü Belediyesi Sa-
nat Koleksiyonu Seçkisi, 
1-6 Haziran tarihleri 
arasında Yenikapı Dr. Mi-

mar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen ArtConta-
ct İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda 
sergilendi. Beylikdüzü Belediyesi 
Galeri Alanı’nda ziyarete açılan 
koleksiyonda, Beylikdüzü Belediye-
si’nin 2015 -2018 yılları arasında 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslarara-

sı resim çalıştaylarından 15 sanatçı-
nın eserlerinden oluşan bir seçki ile 
Heykel Sempozyumları’nda yapılan 
heykellerin fotoğrafları sanatsever-
lerin beğenisine sunuldu. Sergide 
aynı zamanda, belediyenin her yıl 
gerçekleştirdiği Uluslararası Taş ve 
Metal Heykel Sempozyumları ile 
ilçeye kazandırılan kamusal alan 
heykellerinin fotoğraf albümleri, zi-
yaret edenleri Beylikdüzü’nde ufak 
bir gezintiye çıkardı. 

“SANATIN VE 
SANATÇININ YANINDAYIZ”

Sanatı ve sanatçıyı her zaman 
destekleyen bir yaklaşımla çalış-
maların sürdürüldüğünü belirten 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, bu yıl ilk 
kez İstanbul’da yeni bir başlangıç 
yapan ArtContact İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı’nda yer almanın mut-
luluğunu yaşadıklarını belirtti.

İ
stanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
beraberindeki heyet, Beylik-
düzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. 

İmamoğlu, ziyaretinde, Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık ile birlikte Volvo Kavşağı 
D-100 Bağlantı Yolu çalışması ve 

Erdemli Caddesi’nde yürütülen 
altyapı çalışmalarını denetledi. 
Son olarak Beylikdüzü Belediye-
si tarafından ilçeye kazandırılan 
Pazar İstanbul’u da gezen İmamoğ-
lu, projenin detaylarını dinleyerek 
emeği geçenlere teşekkür etti. 
Aynı zamanda ziyaret kapsamında 

oldukça anlamlı bir buluşma da 
gerçekleşti. Başkan Çalık, geçmiş 
günlerde saha gezisinde tanıştığı 
minik Eylül’ü söz verdiği gibi İma-
moğlu ile bir araya getirdi. Başkan 
İmamoğlu, büyük bir heyecanla 
sevgisini gösteren Eylül’ü evinde de 
ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

İMAMOĞLU:İMAMOĞLU:
BEYLIKDÜZÜ’NÜBEYLIKDÜZÜ’NÜ
KEYIFLE VE KEYIFLE VE 
GURURLA GEZIYORUZGURURLA GEZIYORUZ



‘BURADA PARK OLUR MU?’‘BURADA PARK OLUR MU?’  
DENEN HER YEREDENEN HER YERE
PARK YAPIYORUZPARK YAPIYORUZ

Beylikdüzü Belediyesi, kentin hemen her noktasında yaptığı parklarla 
çocuklara güvenli oyun alanları oluşturmaya devam ediyor. İlçede çalışmaları eş 
zamanlı olarak devam eden 19 parka 3 yeni parkın daha eklendiğinin müjdesini 
veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentimize tasarım yönünden fark 
yaratacak birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları içinde bulunduran 22 yeni 

park daha kazandırıyoruz. ‘Burada park olur mu?’ denen her yerde park yapmaya 
devam ediyoruz ve yakında komşularımızın hizmetine sunacağız” dedi. 

B
eylikdüzü Belediyesi, 
kentin daha yeşil ve daha 
yaşanabilir olması adına 
hız kesmeden ilçeye yeni 

parklar kazandırmaya devam ediyor.  
İlçede çalışmaları eş zamanlı olarak 
devam eden 19 parka 3 yeni parkın 
daha eklendiğinin müjdesini veren 
Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıldö-
nümünde 23 parkımızı çocukları-
mıza armağan etmiştik. Şimdi ise 
kentimize tasarım yönünden fark 
yaratacak, birbirinden farklı dona-
nım ve fonksiyonları içinde bulundu-
ran 22 yeni park daha kazandırıyo-
ruz. ‘Burada park olur mu?’ denen 

her yerde park yapmaya devam 
ediyoruz ve yakında komşularımızın 
hizmetine sunacağız” dedi.

BIRBIRINDEN DONANIMLI 
YENI PARKLAR

Çocukların güvenle koşup oyna-
yacakları, yetişkinlerin ise keyifli 
vakit geçirecekleri park alanların-
dan 4 tanesinde ise çalışmalar İBB 
iş birliğiyle yürütülüyor. Parkların 
içerisinde; çocuk oyun alanları, 
amfiler, temalı bahçeler, etkin-
lik alanları, engelsiz oyun alanı, 
yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor 
alanları, oturma ve dinlenme alan-
ları tasarlanıyor. Adnan Kahveci 

Mahallesi’nde 6, Yakuplu Mahalle-
si’nde 5, Kavaklı Mahallesi’nde 4, 
Marmara Mahallesi’nde 3, Sahil, 
Barış, Büyükşehir ve Dereağzı Ma-
halleleri’nde ise birer adet olmak 
üzere yenilikçi ve modern tasarı-
mıyla dikkat çekecek toplam yirmi 
iki yeni park alanı yakın zamanda 
Beylikdüzü’nde hayat bulacak.

Çocukların güvenle 
koşup oynarken va-
tandaşların da huzur 
içinde keyifli vakit 
geçirecekleri park 
alanlarına ilişkin 

çalışmalar, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerince titizlikle 

yürütülüyor.
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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
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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

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, kent tarımını 
destekleyerek ihtiyaç sahibi vatandaş-
ların sebze ve meyve ihtiyaçlarının gi-
derilmesine katkı sunan Yaşam Bah-
çesi’nde yaz hasadına katıldı. Yaşam 

Vadisi 3. etaba teğet 20 
dönümlük alanda yer alan 
bahçedeki hasada, Başkan 
Çalık’ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan 
Taşkın Özer, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri 
ve muhtarlar da eşlik etti. Hasada katılan Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, mahsullerin 
Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin sofrala-
rına ulaştırılmaya devam ettiğini belirterek, “Bu kentin 
toprakları bu kentin yoksullarını doyuracak” dedi. 

YAŞAM BAHÇESİ’NDE
YAZ HASADI YAPILDI

B
eylikdüzü Belediye Başka-
nı Mehmet Murat Çalık, 
sabahın erken saatlerinde, 
Beylikdüzü’nün temizliği 

için gece gündüz durmadan çalışan 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri ile bir araya geldi. Beylikdü-
zü Belediyesi Temizlik İşleri Ambarlı 
Şantiyesi’nde gerçekleşen buluşmaya; 
Başkan Mehmet Murat Çalık’ın yanı 
sıra; belediye meclis üyeleri, başkan 
yardımcıları ve birim müdürleri katıl-
dı. Ekiplerin günlük hareket planları, 
karşılaştıkları sorunlar ve talepleri 
üzerine sohbet gerçekleştiren Başkan 
Çalık, sohbetin ardından sahaya çıka-
cak olan temizlik araçlarını uğurladı. 
Toplu temizlik çalışmalarına destek 
veren Çalık, daha güzel ve daha 
temiz bir Beylikdüzü için çalıştıklarını 
ifade ederek, “Hep birlikte bu kente 
hizmet etmek için çabalıyor ve ter 
döküyoruz. Biz bu kentte aldığımız 
sorumluluğu en iyi şekilde yerine 
getireceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÇALIK BAŞKAN ÇALIK 
TEMIZLIKTEMIZLIK
ÇALIŞMALARINA ÇALIŞMALARINA 
KATILDIKATILDI

Çalık, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sezen Aksu 
Parkı’nda yapılan toplu temizlik çalışmalarına destek verdi.

Yaşam Bahçesi’nde yaz mevsi-
minde; kabak, domates, salatalık, 

biber çeşitleri, patlıcan, kayısı, 
karpuz ve kavun ürünlerinden 36  

tona yakın mahsul elde edildi.



YAKUPLU YAKUPLU 
KENT ORMANIKENT ORMANI  
KAPILARINI AÇTIKAPILARINI AÇTI

Y
akuplu Kent Or-
manı, çocuk sesle-
rinin kuş seslerine 
karıştığı ve doğayla 

iç içe bir sosyal donatı alanı 
olarak kapılarını Beylikdüzü hal-
kına açtı. Ahşap malzemelerle 
yapılan çocuk oyun grupları, 
yürüyüş yolları, fitness aletle-
ri, piknik alanları, 300 kişilik 
amfi tiyatrosu ve donanımlı bir 
sosyal tesisi bulunan orman, 50 
dönümlük alanda hayata geçi-
rildi. Peyzaj düzenlemeleriyle de 
ziyaretçileri hayran bırakacak 
ormanda yer alan 224 ağaç 
korunarak mevcut ağaçların iki 
katı kadar ağaç dikildi. Nitelikli 
hale getirilen ormanın açılı-
şı; İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, Esenyurt 
Belediye Başkanı Kemal Deniz 
Bozkurt, ilçe protokolü ve 
vatandaşların katılımıyla gerçek-
leşti. Çocuklar için boyama ve 
masal atölyeleri, cep sahneler-
de Beylikdüzü Gençlik Senfoni 
Orkestrası’nın genç yetenekleri-
nin konserleri ve çeşitli etkinlik-
ler gün boyunca devam etti.

Açılışta yaptığı konuşmasına, ilçe 
belediyeleri ile iş birliği içerisinde 
çalışan bir Büyükşehir Belediyesi’nin 
olmasının büyük şans olduğunu vur-
gulayarak başlayan Başkan Mehmet 
Murat Çalık, “Doğayla savaşan değil, 
doğayla uyum içinde yaşayan nesiller 
yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de 
doğayla uyumlu, çevreye saygılı kent-
sel planlamayı benimsiyoruz. Beylik-
düzü İstanbul’un kişi başına en çok 
yeşil alan düşen ilçelerinden biri olsa 

da, ‘Bu kadar yeşil bize yeter’ deme-
den, daha da yeşil bir Beylikdüzü için 
gayret sarf ediyoruz. Yakuplu Kent 
Ormanı ile hem Yakuplu mahallemize 
hem de Beylikdüzümüze yepyeni bir 
yaşam alanı kazandırıyoruz. Beylikdü-
zü’nü yaşayan, nefes alan ve İstan-
bul’a nefes aldıran bir kent haline 
getirmek için canla başla çalışmayı 
sürdüreceğiz. Beylikdüzü bugüne 
nefes, yarına umut ve örnek olmaya 
devam edecek” ifadelerini kullandı. 

“DOĞAYLA SAVAŞAN DEĞİL, DOĞAYLA UYUM İÇİNDE 
YAŞAYAN NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”
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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

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından çalışmaları tamamlanan 

Yakuplu Kent Ormanı doğayla iç içe bir 
sosyal donatı alanı olarak Beylikdüzü’ne 
kazandırıldı. 50 bin m2’lik alanda hayata 
geçen ve içerisinde farklı fonksiyonları 

barındıran alan İstanbul’un önemli 
buluşma noktalarından biri haline geldi.



Açılış öncesi alanda vatandaşlarla bir araya 
gelen Ekrem İmamoğlu ise “Doğayı ko-
rumak; yaşamı korumak ve doğayı geliş-
tirmektir. Yeşil alanları büyütmek geleceği 
kurtarmaktır. Bugün burada çok güzel bir 
ormanımızı tamamladık. Ayrıca içerisinde 
İBB’nin en uygun ücretlerle vatandaşlarına 
hizmet vereceği keyifli bir sosyal tesisimiz de 
açılıyor. Oraya bütün vatandaşlarımızı bekli-
yorum. Yeşille ilgili yatırımlarımız çok güçlü 
bir biçimde yürüyor. Milyonlarca metrekareyi 
bu kente kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi, 
koronavirüs ile mücadele 
kapsamında uygulanan 
pazar günü sokağa çıkma 
yasağının kaldırılmasının 
ardından, ilk pazar günün-
de ilçe halkını Yakuplu 
Kent Ormanı’nda bir 
araya getirdi. Düzenlenen 
etkinlikte çocuklar için 
masal atölyesinin yanı sıra 
cep sahnede Beylikdüzü 
Gençlik Senfoni Orkest-
rası’nın genç yetenekleri-
nin konserleri ile her yaş 
grubundan insan doyasıya 

eğlendi. 
Etkinlikler 
kapsamın-
da ayrıca 
7’den 
70’e tüm 
vatan-
daşların 
kitaba 
ulaşabil-
mesi için 
yola çıkan 
Beylikdü-

zü Gezici Hizmet Otobüs-
leri’nden Gezici Kütüpha-
ne de hizmet verdi.

BEYLİKDÜZÜ 
HALKI YAKUPLU 

KENT ORMANI’NDA 
BULUŞTU

Tören sonrasında etkinlik Tören sonrasında etkinlik 
alanlarını gezen Çalık, alanlarını gezen Çalık, 

vatandaşlarla ve çocuklar-vatandaşlarla ve çocuklar-
la bir araya gelerek hatıra la bir araya gelerek hatıra 

fotoğrafı çektirdi.fotoğrafı çektirdi.
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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, 
bölgenin Batı İstan-
bul’un cazibe merkezi 
olması için çalışmala-

rını sürdürüyor. Beylikdüzü Be-
lediyesi Gençlik ve Spor İşleri 
Müdürü Fidan Gül, bu kapsam-
da neler yaptıklarını anlattı...
 
n Belediyenizin öncelikli 
hedefi ne?
Beylikdüzü Belediyesi olarak 
vizyonumuz; doğru planlama ve 
yönetimle gelecek yüzyılını tasar-
layan; canlı bulvarları, tematik ve 
insanı kucaklayan parkları ile şe-
hir hayatında sokakları, caddeleri 
ve denizi yaşamını ayrılmaz par-
çası haline dönüştüren; kültürel  
ve sanatsal etkinlikleri ile cazibe 
merkezi haline dönüşen; batı 
İstanbul’un ve civar bölgelerin 
markası olan yıldız bölge olmak.

n Tüm toplumlarda çok 
önemli olan spor kültürü 
için ne yapıyorsunuz?
Belediyemiz vizyonu kapsamın-
da Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü olarak spor kültürü-
nün toplumsal anlamda dezavan-
tajlı gruplarını listenin en başına 
aldık. Çocuklardan yaşlılara, 
kadınlardan erkeklere tüm Bey-
likdüzü halkında spor kültürü 
oluşmasını sağlamak, sporu 
sevdirmek, halkımızın sağlığını 
korumak, genç ve dinç kalmasını 
sağlamak, aynı zamanda kişisel 
yeteneklerini geliştirmek için 
katkıda bulunmayı amaç edindik.

n Faaliyetleriniz neler?
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

olarak ilçemizin farklı mahalle-
lerinde açık ve kapalı alanlarda 
yıl içinde birçok yerel, ulusal ve 
uluslararası organizasyona imza 
atıyoruz. Bu kapsamda ilçe spor 
kulüplerimizle, ilgili federasyon-
larımızla koordineli çalışmalar 
yapmaktayız.

n Detay verebilir misiniz?
Uluslararası cimnastik yarışma-
sı, uluslararası ‘Jiujitsu En-Jutsu 
MMA Grapling’ organizasyonu, 
Avrupa Gençler Paletli Yüzme 
Şampiyonası, uluslararası triatlon 
yarışması, satranç turnuvası, Ulu-
sal Gazi Koşusu, 19 Mayıs Genç-
lik Basketbol Kupası, geleneksel 
olta balıkçılığı organizasyonu, 
bisiklet şenliği, ‘skatepark’ organi-
zasyonu düzenledik. Yarışmaların 
sayısını artırmak için federasyon-
lar ile görüşmeler sürdürülüyor. 

n En çok ne ilgi çekiyor?
Anne-çocuk, baba-çocuk kamp-
larına aileler büyük ilgi gösterdi. 
Anneler Günü ve Babalar Günü 
haftasında düzenlenen kamplara 
katılan ebeveynler, hayatlarının 
en güzel deneyimini çocuklarıyla 
birlikte yaşadılar.

RÖPORTAJ
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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

ANIL BODUÇ.

ÇOCUKLARDAN 
YAŞLILARA, KADIN-

LARDAN ERKEKLERE SPOR 
KÜLTÜRÜ OLUŞMASINI SAĞLA-

MAK, SPORU SEVDIRMEK, HALKI-
MIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK, DINÇ 
KALMASINI SAĞLAMAK, KIŞISEL 

YETENEKLERINI GELIŞTIRMEK 
IÇIN KATKIDA BULUNMAYI 

AMAÇ EDINDIK

SPOR KÜLTÜRÜNÜN SPOR KÜLTÜRÜNÜN 
ADRESI BEYLIKDÜZÜADRESI BEYLIKDÜZÜ
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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 Maddi yardımlar da var mı?
İlçemizde sporu ve sporcuyu teşvik 
ve desteklemek şiar edindiğimiz bir 
diğer önemli konu. ‘Başarı ve Ödül 
Yönetmeliği’ kapsamında ilçemiz-
de bulunan, yarışmalarda başarı 
elde ederek dereceye giren sporcu-
larımıza ödül veriliyor ve kulüplere 
malzeme yardımı sağlanıyor.

n Yaz-kış spor okulları?
En değerli varlıklarımız çocukla-
rımız. Maalesef pandemi döne-
minde evlerde eğitimlerine devam 
etmek zorunda kalan çocuklarımız 
için daha önceki yıllarda hizmet 
veren spor okullarımıza hız kesme-
den devam ediyoruz. Her yıl dü-
zenli yaptığımız kurslarımızı ‘2021 
Yaz-Kış Spor Okulları şeklinde 
gerçekleştiriyoruz.

n Kaç branşta eğitim var? 
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 
sağlıklı ve güçlü bir nesil oluşması-
na katkı sağlamak amacıyla açtığı 
Yaz-Kış Spor Okulları, her yıl 14 
farklı branşta binlerce çocuk ve 
gencimize hizmet veriyor. Son 1 
yılda basketboldan futbola, cim-
nastikten rüzgar sörfüne uzanan 
geniş yelpazede düzenlenen kurs-
lara katılan binlerce çocuk, hem 
ilgi duyduğu spor dalında ücretsiz 
eğitim alma şansına kavuştu hem 
de yaşıtlarıyla birlikte spor yapma-
nın tadını çıkardı. 

n Engelliler de unutulmadı... 
Özel gereksinimli bireylere yönelik 
olarak düzenlenen ‘engelsiz bas-
ketbol, engelsiz cimnastik, engelsiz 
masa tenisi, engelsiz tekvando, 
engelsiz yüzme kurslarında özel 
sporcular yeteneklerini geliştirip 
özgüven kazandı. 

n Anadolu Efes ile iş birliği?
Basketbolun en büyük organi-
zasyonu EuroLeague’in kurum-
sal sosyal sorumluluk programı 
‘One Team’ için gerçekleştirdiği 
projeler ile, son 2 yılda ‘One 
Team Ödülleri’ne aday gösteri-
len Anadolu Efes ile Beylikdüzü 

Belediyesi, 2018-2019 sezonunda 
‘Özel Olimpiyatlar Türkiye’ ile iş 
birliği yaptı. Katılımcıların kişisel ve 
sosyal gelişimlerine önemli katkı-
larda bulunan, 8 hafta süren; 16 
özel sporcunun katıldığı çalışmalar 
Beylikdüzü Belediyesi Aydın Örs 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Anadolu Efes ‘One Team’ elçileri 
Sertaç Şanlı 2018-2019 sezonun-
da, Tolga Geçim de 2019-2020 
sezonunda özel sporcular ile bir 
araya geldi. Projede iletişim kurma, 
sosyalleşme, takım çalışması, 
paylaşma ve spor yapma alışkanlığı 
kazanma gibi konularda eğitimler 
verildi. Bu proje ile Anadolu Efes, 
Türk basketbol tarihindeki ilk ‘One 
Team Altın Ödülü’nü elde etti. 

n Yetişkinlere yönelik  
faaliyetler neler?
İlçe genelinde açık ve kapalı spor 
alanlarımızda farklı yaş gruplarında 
ve farklı branşlarda hizmet etmek-
teyiz. Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü, yetişkin kadın ve er-
keklere yönelik olarak açtığı spor 

kurslarıyla ilçe sakinlerini sağlıklı 
bir yaşam için spora davet ediyor. 
Son 1 yıl içinde aerobik, fitness, 
pilates olmak üzere 3 branşta 
açılan kurslara binlerce kişi katıldı. 
Beylicium AVM, Zübeyde Ana 
Spor Salonu, Özgecan Aslan Spor 
Salonu, Kavaklı Kurs Merkezi 
Spor Salonu’nda verilen eğitimler-
le sporsever Beylikdüzü sakinleri, 
daha sağlıklı bir yaşama adım attı.

n Başka etkinlikler?
Açık havada spor yapmak isteyen-
ler için havaların ısınması ile bir-
likte hayata geçirilen ‘Beylikdüzü 
Nefes Alıyor’ etkinliği de büyük ilgi 
görüyor. Yaşam Vadisi, Belediye 
Parkı (Çamlık Alan), Yakuplu Kent 
Ormanı’nda düzenlenen zumba, 
pilates gibi sportif aktivitelerle 
vatandaşlarımız hem sabah sporu 
yapıyor hem de zinde kalıyor. 
Her hafta perşembe günleri bir 
mahallemizde ‘Beylikdüzü Sağlığa 
Pedallıyor’ projemiz ile ilçemizde 
bisiklet kullanımını teşvik ediyo-
ruz. ‘Barış ve Sevgi Buluşmaları’ 
(Sokak basketbolu, tavla, tenis, 
zumba gösterileri, masa tenisi); 
atletizm (Yaşam Vadisi Koşusu), 
bowling turnuvası, Türkiye Kaykay 

Şampiyonası (Skatepark), masa 
tenisi turnuvası, bisiklet turu 
(Çanakkale Şehitlerine Saygı), 
olta balıkçılığı yarışması, doğa 
yürüyüşü gibi birçok branş ve 
alanda etkinlikler düzenleniyor. 

Bu yarışma, organizasyon ve 
etkinlikler planlı bir şekilde her yıl 
devam edecek.

YAZ-KIŞ SPOR 
OKULLARI, HER YIL 14 

FARKLI BRANŞTA BINLERCE 
ÇOCUK VE GENCIMIZE HIZMET 

VERIYOR. BEYLIKDÜZÜ’NÜN FARKLI 
MAHALLELERINDE AÇIK VE KAPALI 

ALANLARDA YIL IÇINDE BIRÇOK 
YEREL, ULUSAL VE ULUSLARA-

RASI ORGANIZASYONA 
IMZA ATIYORUZ
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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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Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente 
kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. 
İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad 

olsun.” ifadelerini kullandı.
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Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı 
olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya 
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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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BEYLIKDÜZÜ’NE YENI GENÇLIK MERKEZI
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Belediyesi, ilçede 
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faaliyetlerinin ve 
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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

T
arım ve Orman 
Bakanlığı’nın 2017 
yılında Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK 
BİLGEM işbirliği ile hazırladığı 
Türkiye Çölleşme Modeli ra-
porunda bilim insanları; Tür-
kiye arazisinin %12.7’si zayıf, 
%53.2’si orta ve % 25.5’inin 
yüksek çölleşme riski altında ol-
duğunu belirtti. Orta yüksek risk 
grubunda belirtilen arazilerin 
çölleşme ve arazi bozulumuyla 
ilgili mücadelede hızlı ve etkin 
önlemler alınmaması durumun-
da yakın gelecekte Türkiye yüz 
ölçümünün yaklaşık yarısının 
(%48.6) yüksek çölleşme riski 
altında olduğu değerlendirildi. 
Doğaya yapılan yatırımları her 
zaman öncelikli tutan ve yeşil 
alan hedefini daha da üst sevi-
yelere taşımak için adımlar atan 
Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdü-

zü genelinde yaptığı çalışmalar 
kapsamında 389 bin 864 met-
rekare yeni yeşil alan ile birlikte 
toplam yeşil alan miktarının 3 
milyon 509 bin 490 metrekare-
ye ulaştığını belirtti. Bu kapsam-
da ayrıca ilçe genelinde 5 bin 
186 adet yetişkin ağaç ve 144 
bin 389 adet fidan, çalı ve bitki 
dikildiği söylendi.  

HER ŞEY DAHA YEŞIL BIR 
BEYLIKDÜZÜ IÇIN 
Daha yeşil bir Beylikdüzü için 
40 yeni parkı kente kazandı-
ran belediye, kentin bereketli 
topraklarında üretimi canlandır-
maya, bununla birlikte yeşil ve 
sosyal alanların sayısını artırma-
ya da yönelik çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. Doğayı 
koruyan vadilere, yeşil alanla-
ra, kent ormanlarına, üreten 
topraklara, yaşam bahçelerine, 
temiz bir çevre oluşturmak adı-

Türkiye Çölleşme Modeli raporunda bilim 
insanları; Türkiye arazisinin %12.7’si za-
yıf, %53.2’si orta ve % 25.5’inin yüksek 
çölleşme riski altında olduğunu belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi son iki yılda 
yaptığı yeşil alan faaliyetleriyle ilçede 
kişi başına düşen yeşil alan miktarını 

9.6 metrekareye çıkardı.

Yakuplu Kent Ormanı ile kente 
yepyeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

Toplamda 5 etaptan oluşan ve 1 milyon 
200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdü-

zü’nden tüm Istanbul’a nefes olan Yaşam 
Vadisi projesinin son etap çalışmaları 

tamamladığında kent denizle buluşacak.

ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA   MÜCADELEDE ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA   MÜCADELEDE 
BEYLIKDÜZÜ

IISTANBUL’A  NEFES OLDUSTANBUL’A  NEFES OLDU
Türkiye yüzölçümünün yaklaşık yarısı (% 48.6) 

yüksek çölleşme riski altında. Bu veriden yola çıkarak 
Beylikdüzü Belediyesi, çölleşme ve kuraklıkla 

mücadele kapsamında ilçede birçok projeyi hayata 
geçirdiklerini ve bu riski ortadan kaldırmak adına 

doğayı koruyan adımlar attıklarını açıkladı.
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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

na Beylikdüzü’nde “Bugüne Nefes 
Yarına Umut” oluyor. Çölleşme 
olgusunun sadece söz konusu kentin 
değil, ülkenin de önemli bir sorunu 
haline geldiği gerçeğiyle çalışmala-
rını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 
gerek çölleşme ve kuraklıkla mü-
cadelede gerekse toprağın doğru 
ve verimli kullanımı adına pek çok 
önemli projeye imza atıyor. Örne-
ğin son olarak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından çalışmaları 
tamamlanan Yakuplu Kent Ormanı 
ile kente yepyeni bir yaşam alanı 
kazandırıldı. 50 dönümlük alanda 
hayata geçirilen, peyzaj düzenle-
meleriyle de ziyaretçileri hayran 
bırakan ormanda yer alan 224 ağaç 
korunarak mevcut ağaçların iki katı 
kadar ağaç dikildi. 

KENT TARIMINA BÜYÜK KATKI
Öte yandan belediye tarafından 
ilçe halkının toprakla olan bağını 
kuvvetlendirmek ve kent tarımını 

desteklemek amacıyla oluşturulan 
20 bin metrekarelik Umut Meyve 
Ormanı ve Hobi Bahçeleri’nde 
çoğaltılan ata tohumları da toprakla 
buluşmaya devam ediyor. 2018 
yılında 12 tür ve 32 çeşit tohumla 
başlanılan ata tohumu çoğaltımı 
21 tür, 519 çeşide yükseldi. İsmini 
Beylikdüzülü vatandaşların verdiği 
ve Yaşam Vadisi 3. etaba teğet, 20 
bin m2’lik bir alana sahip olan Ya-
şam Bahçesi’nde ise olgunlaşan tüm 
ürünler, yenilerinin yetişebilmesi 
adına toplanırken Beylikdüzü’ndeki 
ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmak 
üzere Beylikdüzü Gıda Bankası’na 
teslim ediliyor. Çocukların kent 
tarımını öğrenmesi ve üretmenin 
önemini kavraması adına belediye 
tarafından ayrıca Küçük Bahçıvan-
lar Parkı da hayata geçirildi. Parkta 
çocuklara tarım eğitimi verilirken 
aynı zamanda çocuklarla birlikte 
toplamda 2 bin 350 adet sebze 
dikimi de gerçekleştirildi.

ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA   MÜCADELEDE ÇÖLLEŞME VE KURAKLIKLA   MÜCADELEDE 
IISTANBUL’A  NEFES OLDUSTANBUL’A  NEFES OLDU

Bakanlık tarafından 
yayımlanan raporda, 
Beylikdüzü’nün de 
içinde bulunduğu orta 
risk sınıfının yüksek risk 
grubuna dönüşmemesi 
için; çeşitli politikaların 
yürütülmesi gerektiği 
vurgulandı. Beylikdüzü 
Belediyesi bu bağlamda 
hayata geçirilen proje-
lerden bir diğerini Ya-
şam Vadileri olduğunu 
belirtti. Okuma bahçele-
ri, kokulu bitkiler gösteri 
alanları, bisiklet par-
kurları, ahşap pergole 
oturma alanları ve dere 
kenarında bulunan yürü-
yüş yolları ile Beylikdüzü 
D-100 karayolundan 
Marmara Denizi’ne 
kadar kesintisiz bir yeşil 
koridor oluşacak.

YAŞAM
VADİLERİ TÜM 
İSTANBUL’A 
NEFES OLDU

Üretim boyunca herhangi bir 
kimyasal kullanılmadan ve 
doğal tarım ilkeleri uygula-
narak yerel tohumdan üre-
tilen fidelerle organik sebze 

meyve yetiştiriliyor.
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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

S
porun her türünü des-
tekleyerek sporcuların 
yanında olan Beylikdüzü 
Belediyesi, Türkiye MMA 

Federasyonu ile Senjutsu Spor 
Kulübü tarafından ikincisi düzen-
lenen MMA Grappling Turnuvası 
Senjutsu Cup–2’ye ev sahipliği 
yaptı. Açılış törenine; Beylikdüzü 
Belediyesi 1. Başkanvekili Serdal 
Mumcu, Başkan Yardımcısı Emel 
Turan, Belediye Meclis Üyesi Ali 
Mesut Çelik, Gençlik ve Spor 

Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, 
MMA Federasyon Başkanı Ali 
Arık, Türkiye Ju-Jitsu Federasyon 
Başkanı Semih Işık, Senjutsu Spor 
Kulübü Başkanı İlhan Yalın, kulüp 

temsilcileri ve sporcular katıldı. 
Beylikdüzü Hidayet Türkoğlu Spor 
Salonu’nda gerçekleşen turnuvada, 
Türkiye’nin farklı noktalarından 
gelen 16 kulüp ve 125 sporcu 
kıyasıya yarıştı. İki gün boyunca 
süren etkinliğin finalinde en çok 
sporcusu dereceye giren Senjutsu 
Dojo Kulübü turnuvayı birinci ola-
rak tamamladı. Son gün gerçekle-
şen ödül töreninde, dereceye giren 
tüm sporculara madalya, kupa ve 
sertifikaları takdim edildi.

T
ürkiye’nin en köklü en-
gelli örgütü olan Türkiye 
Sakatlar Derneği’nin 
Beylikdüzü Şubesi, 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 
Cumhuriyet Mahallesi’nde hayata 
geçirilen dernekler yerleşkesinde 
açıldı. Açılış törenine; Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, Avcılar Belediye Başkanı 
Turan Hançerli, Türkiye Sakatlar 
Derneği Genel Başkanı Şükrü 
Boyraz, dernek üye ve yöneticile-
ri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK 
temsilcileri ve vatandaşlar katıl-
dı. Açılış konuşmasına Türkiye 
Sakatlar Derneği’nin bir şubesini 
Beylikdüzü’nde açmanın onurunu 
yaşadıklarını belirterek başlayan 
Başkan Mehmet Murat Çalık, 
“Engelli yurttaşlarımızın hayatın 
her alanında olmasını ve hayata 
eşit katılmalarını istiyoruz. Bura-
da yerel yöneticilerin çok ciddi 
sorumlulukları var. Engelsiz bir 
Beylikdüzü hedefimiz var ve bunu 
sağlamak için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Beylikdüzü’nde insanları 
engelli gören zihniyeti, yani zi-
hinlerdeki engelleri kaldırabilmek 
için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ 
BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ AÇILDIBEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ AÇILDI

SENJUTSU CUP-2SENJUTSU CUP-2
BEYLİKDÜZÜ’NDE DÜZENLENDİBEYLİKDÜZÜ’NDE DÜZENLENDİ
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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

29

B
eylikdüzü Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü bünyesin-
de faaliyet gösteren KÜL-
TÜRSEM’in yaz dönemi 

kursları tüm hızıyla devam ediyor. 
10 farklı branşta ücretsiz eğitim 
imkanı sunan kurslar, ilçenin birçok 
farklı merkezinde uzman eğitmenler 
eşliğinde sürdürülüyor. Yoğun ilgi 
gören kurslara çocuk ve yetişkin 
kategorileri olmak üzere toplamda 

4 bin 480 vatandaş kayıt yaptırır-
ken tüm eğitimler, sosyal mesafe ve 
hijyen kuralları gözetilerek 30 Eylül 
tarihine kadar devam edecek. 7-13 
yaş arası çocuklar; keman, gitar, 
bağlama, resim, bale, İngilizce ve 
matematik branşlarında eğitim alır-
ken yetişkin kategorisinde; keman, 
gitar, bağlama, resim, modern dans, 
halk oyunları ve İngilizce branşların-
da eğitim imkânı sunuluyor.

KÜLTÜRSEM KURSLARINA KÜLTÜRSEM KURSLARINA 
4 BİN 480 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI4 BİN 480 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

“MUHARREM LOKMASI “MUHARREM LOKMASI 
GÜZELLİKLERE VESİLE OLSUN”GÜZELLİKLERE VESİLE OLSUN”

K
aracaahmet Sultan 
Gürpınar Cemevi’nde 
gerçekleşen oruç lok-
masında, okunan dualar 

eşliğinde oruçlar açılırken, birlik 
beraberlik mesaj-
ları verildi. Tüm 
Alevi vatandaş-
ların ibadet ve 
dualarının kabul 
olmasını dileyen 
Başkan Çalık, 
“Alevi canları-
mızla bir arada 
güzel bir ortam 
oluşturuldu ve 
lokmamızı dağıt-
tık. Paylaştığımız 
Muharrem lok-
ması güzelliklere 

vesile olsun. Allah tutulan oruçları, 
yapılan tüm ibadetleri kabul eyle-
sin. İnşallah daha sağlıklı ve güzel 
günlere bütün insanlık olarak adım 
atarız” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi, bu 
yıl da Muharrem Ayı’nda 
ihtiyaç sahiplerini unutma-
dı. Kadın ve Aile Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından 
tespit edilen bin 547 ihtiyaç 
sahibi haneye gıda alışveriş 
kartı, belediye ekiplerince 
tek tek ulaştırıldı. 

MUHARREM 
AYINDA BİN 547 
HANEYE GIDA KARTI 
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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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merkezimiz olacak. Burada 

gençlerimiz hem kendi fikirlerini, 
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B
eylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukları 
farklı spor aktiviteleriyle buluşturmak ve 
yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak 

amacıyla açılan Yaz Spor Okulları, tüm heyeca-
nıyla başladı. Pandemi tedbirleri doğrultusunda 
kontenjanlar sınırlı sayıda tutulurken toplamda 2 
bin 266 öğrenci, 12 farklı branşta ücretsiz eğitim 
alma imkânı yakaladı. Büyük ilgiyle karşılanan spor 
okullarında; basketbol, voleybol, çocuk zumbası, 
jimnastik, masa tenisi, satranç, futbol, tenis, izcilik, 
tekvando, aikido ve golf branşları yer alıyor. Engelsiz 
branşlarda ise basketbol, jimnastik, masa tenisi ve 
tekvando alanlarında verilen eğitimlerle özel ge-
reksinimli çocuklar yeteneklerini keşfetme imkânı 
buluyor. Çocuklar için gerekli tüm tedbir ve önem-
lerin alındığı derslerin büyük bir çoğunluğu ise açık 
alanlarda, branşında uzman eğitmenler eşliğinde 
sürdürülüyor. 6 Temmuz tarihinde başlayan dersler, 
Beylikdüzü sınırları içerisinde bulunan 22 farklı alan 
ve tesiste devam ederken 4 Eylül tarihinde düzenle-
necek madalya ve sertifika töreniyle sona erecek.

B
eylikdüzü Belediyesi tarafından 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nde İstanbul’a kazandırılan 
Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, minik ziya-
retçilerini ağırladı. Öğrenciler, Hababam Sınıfı 

romanıyla tanınan değerli yazar Rıfat Ilgaz’ın hatırala-
rının yanı sıra Cumhuriyet eğitim tarihi objelerinin de 
sergilendiği müzeyi meraklı gözlerle gezdi. Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da öğrencilerle 
birlikte keyifli zaman geçirdiği 
gezinin ardından çocuklara kitap-
lar hediye edildi. Müze içerisinde 
pek çok yazar ve şairin isminin 
ölümsüzleştirildiğini ifade eden 
Başkan Çalık, “Tüm evlatlarımızı 
ve velilerini burada ağırlamak-
tan mutluluk duyarız. Rıfat Ilgaz 
Eğitim Tarihi Müzesi’ne herkesi 
bekliyoruz” çağrısında bulundu. 

BEYLİKDÜZÜ’NDE 
ÇOCUKLAR YAZI 
SPORLA GEÇİRİYOR

ÖĞRENCİLER RIFAT 
ILGAZ EĞİTİM TARİHİ 
MÜZESİ’Nİ GEZDİ 
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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 Belediye-
si’nin bu yıl dördün-
cüsünü düzenlediği 
Geleneksel Ödüllü 

Olta Balıkçılığı Yarışması, 
Beylikdüzü Gürpınar Sahi-
li’nde gerçekleşti. Beylikdüzü 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü ve Gür-
pınar Olta Balıkçıları Derneği 
iş birliğiyle düzenlenen orga-
nizasyonda hem yarışmacılar 
hem de seyirciler heyecan dolu 
anlar yaşadı. Balıkçılığa gönül 
veren amatör ve profesyonel 
vatandaşları bir araya getiren 
etkinliğe, Yem ile Balık Av-
lama kategorisinde yarışmak 
üzere toplam 100 yarışmacı 
katıldı. Yarışma belirli kurallara 
dayalı, yakalanan balığa zarar 
vermeden, sağlıklı ve canlı 
olarak suya bırakma prensip-
leri doğrultusunda gerçekleşti. 
Yoğun katılımın olduğu yarış-
manın açılış töreninde konuş-
ma yapan Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“Beylikdüzü Belediyesi olarak 
amatör spor ve sporcunun her 
zaman yanında olmaya gay-
ret ediyoruz. Doğayı koruyup 
farkındalık yaratacak etkinlik-
lerimiz artarak devam edecek.  
Yarışmaya katılan herkese rast 
gelsin” ifadelerini kullandı.

B
eylikdüzü Belediyesi, 
sinek türlerine karşı ma-
hallelerde gerçekleştirdiği 
ilaçlama çalışmasına ara-

lıksız devam ediyor. Veteriner İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile koordineli 
olarak yaz aylarında artan sıcaklıkla 
birlikte ortaya çıkan sinek, sivri-
sinek ve haşerelere karşı cadde, 
sokak, park ve yeşil alanlarda belirli 
periyotlarla etkin ilaçlama çalışması 

gerçekleştiriyor. Yaz aylarında artan 
sinek ile insan sağlığını tehdit eden 
ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü 
kemirgen ve uçan haşereye yönelik 
ilaçlama hizmetleri teknik donanım-
lı araçlar ve deneyimli personelle 
yürütülüyor. İlaçlama sırasında, in-
san sağlığına zarar vermeyen 
maddeler kullanan ekipler, günlük 
ilaçlama hizmetinin yanı sıra ilçede 
yaşayan vatandaşlardan gelen ta-
lepleri de değerlendirmeye alıyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI 
ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tutulan balıkların ağırlık ve büyüklükleri esas alınarak puanlama yapılan 
yarışmanın sonunda; 825 puanla Murat Çetin birinci, 375 puanla Erhan 
Asker ikinci, 305 puanla Bora Özgen üçüncü oldu. Trofede ise Haluk Gö-
nenç yakaladığı 38 cm uzunluğundaki balık ile ödüle layık görüldü. Ödül 
töreninin ardından tüm yarışmacılara çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

OLTA BALIKÇILARI OLTA BALIKÇILARI 
BEYLİKDÜZÜBEYLİKDÜZÜ

SAHİLİ’NDE YARIŞTISAHİLİ’NDE YARIŞTI



B
eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Doğu Anadolu Bölgesi 
gezisinin ikinci ayağında Tunceli’de de 
çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Çalık, 

Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve CHP Tun-
celi İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ile birlikte Tunceli 
ve Pertek’te vatandaş ve bölge esnafıyla bir araya 
geldi. Çalık, Tunceli gezisinin ilk gününde bölge 
esnafıyla yaptığı sohbetin ardından Nazımiye 
Belediyesi’ni de ziyaret etti. Gezinin ikinci günün-
de ise Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ile 
birlikte Pertek sokaklarını gezerek halkla sohbet 
etti. Çalık, Pertek ziyareti sonrası yaptığı açıkla-
mada, “Pertek sokaklarında halkla bir araya geldik 
ve vatandaşın sorunlarını dinledik. Vatandaşımızın 
gündeminde maalesef ekonomik sıkıntılar var. Bu 

zor günleri hep birlikte aşacağız. 
Burada Keban Barajı sebebiyle 
taşları tek tek numaralandırılarak 
taşınan Sungur Bey Camii ve 
Çelebi Ağa Camii’ni de ziyaret 
ettik. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
1937’de yaptığı son gezi bu 
bölgeye olmuş. Bu harika tarih 
turuyla Tunceli ziyaretimizi nok-
talıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle 
Türkiye’ye örnek olacağız” dedi.

E
rzincan’a gerçek-
leştirdikleri ziya-
retler kapsamında 
çeşitli temaslarda 

bulunan Beylikdüzü Beledi-
ye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık ve Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel 
bölgenin basın mensup-
larıyla da bir araya geldi. 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Erzincan İl Başkanlığı’nın 
organizasyonu ile gerçek-
leştirilen toplantıya, CHP 
Erzincan İl Başkanı Ayhan 
Doğan, İl Yönetim Kurulu 
üyeleri ve bölgenin ba-
sın temsilcileri de katılım 
sağladı. Basın toplantısında 
yaptığı konuşmaya Erzin-

can’da olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirerek 
başlayan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “Karşılıksız 
sevgi hizmettir. İstanbul’da 
bulunan Erzincanlı komşu-
larımız var. Biz de onlara 
hizmet üretiyoruz. Biz 
sadece İstanbul’da hizmet 
üretmiyoruz, yaptığımız hiz-
metlerle Türkiye’nin farklı 
noktalarına örnek olma 
çabası içerisindeyiz. Sosyal 
belediyeciliğin aslında bele-
diyelerde nasıl yapıldığını ve 
nasıl yapılması gerektiğini 
vatandaşlarına anlatan bir 
belediyecilik anlayışıyla yol 
yürüyoruz” dedi.

YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLEYAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZTÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAĞIZ

Toplantının ardından heyet;  Cumhuriyet 
Halk Partisi İl Başkanlığı’nı, Erzincan Valisi 
Mehmet Makas’ı, Binali Yıldırım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i, Erzincan 
Belediye Başkanı Bekir Aksun’u, Erzincan 
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u, Üzümlü 
Kaymakamı Enver Yılmaz ve Üzümlü Bele-
diye Başkanı Ahmet Sazlı’yı makanmlarında 
ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerin ardından 
heyet, bölge esnafını gezerek sohbet etti.

İKİNCİ DURAK TUNCELİİKİNCİ DURAK TUNCELİ

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer 
Genç’in Tunceli’nin Nazımiye ilçesindeki kabrini ziyaret etti 
ve halkla bir araya gelerek vatandaşın sorunlarını dinledi.  
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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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ZİYARETLER
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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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3 
Haziran Dünya Bisiklet 
Günü’nde Beylikdüzü 
Belediyesi ve Beylikdüzü 
Kırlangıç Bisiklet Kulübü 

iş birliğiyle düzenlenen “Beylikdüzü 
Sağlığa Pedallıyor” etkinliği Yaşam 
Vadisi 1. etapta yapıldı. Yaşam Va-
disi’nde yapılan etkinlikte yarışmacı-
lara HES kodu sorgulama, program 

kayıt ve kit dağıtımı gerçekleştirilir-
ken, “Çanakkale Şehitler Abidesi 
Rölyef Alanı’ndan başlayan bisiklet 
turu Enver Adakan Caddesi üze-
rinden Beylikdüzü Meydan’a kadar 
sürdü. Sosyal mesafe kurallarına 
dikkat edilerek gerçekleştirilen 
etkinliğe çok sayıda genç ve çocuk 
bisiklet sürücüsü de katıldı.

BİSİKLETSEVERLERBİSİKLETSEVERLER
BEYLİKDÜZÜ’NDE PEDALLIYORBEYLİKDÜZÜ’NDE PEDALLIYOR

Beylikdüzü Belediyesi 
Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü ve 
Beylikdüzü Kırlangıç 
Bisiklet Kulübü iş birliğiyle 
Beylikdüzü Yaşam Vadisi 
2. etapta gerçekleştirilen 
Bisiklet Şenliği’nde ise 
03- 14 yaş grubundaki 
çocuklar doyasıya pedal 
çevirdi. Çok sayıda va-
tandaş ve ailelerin tribün-
de takip ettiği etkinlik 
oldukça renkli görüntülere 
sahne olurken farklı yaş 
gruplarında düzenlenen 
yarışlar sonucunda çocuk-
lara katılım madalyası ve 
sertifika verildi.

BİSİKLET ŞENLİĞİ 
COŞKUSU 
YAŞAM VADİSİ’NDE

B
eylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Ça-
lık, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe 
Başkanı Av. Turan Taşkın Özer 
ve Beylikdüzü Belediyesi meclis 
üyeleri ile birlikte Nevşehir’in 
Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 
58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı 
Bektaş Veli Anma Törenleri ve 
Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katıldı. 
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif 
Yoldaş Altıok ve Avanos Belediye 

Başkanı Celal Alper 
İbaş’ı makamlarında 
ziyaret eden Başkan 
Çalık, Beylikdüzü 
Belediyesi tarafından 
içerisindeki oyun 
gruplarının yaptırıldığı 
Hacı Bektaş Serçeşme 
Park’ında da ince-
lemelerde bulundu. 
Çalık, ziyaretlerin ardından Hacı 
Bektaş’ta bulunan iş yerlerini 
ziyaret ederek, esnafla sohbet etti. 
Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri 

için Nevşehir’de bulunan Başkan 
Çalık, daha sonra değerli halk 
ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i mezarı 
başında andı.

BAŞKAN ÇALIK NEVŞEHİR’DEBAŞKAN ÇALIK NEVŞEHİR’DE
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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
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lazım.” dedi.  n
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yaşayan gençlerin bir araya 
gelip kendi gelişimleri için 
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fikirlerini paylaşacağı ve 
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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 Beledi-
yesi Gençlik ve 
Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafın-

dan bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen Baba Çocuk Kampı 
yine renkli görüntülere 
sahne oldu. Beylikdüzü’nde 
ikamet eden 30 baba ve 40 
çocuğun katılımıyla gerçek-
leşen etkinlikte; kampçılık 
ve yön bulma gibi eğitimler 
verilirken aynı zamanda 
çeşitli atölye programları da 
düzenlendi. Pandemi önlem-

leri kapsamında gerçekleşen 
organizasyonda farklı bir 
hafta sonu deneyimi ya-
şayan babalar ve çocuklar 
hem doğanın tadını çıkardı 
hem de birlikte kaliteli vakit 
geçirmenin keyfini yaşadılar. 
“Baba benimle oynar mı-
sın?” sloganıyla düzenlenen 
etkinlikte ayrıca tüm katılım-
cılara günün anısına hediye-
ler takdim edilirken, yarış-
malarda dereceye girenlere 
ise madalyaları grup liderleri 
tarafından takıldı.

BABA ÇOCUK KAMPI RENKLİ BABA ÇOCUK KAMPI RENKLİ 
GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDUGÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

B
eylikdüzü Belediyesi 
Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, 
doğal kaynakların 

daha verimli kullanılması, atık 
oluşum sebeplerinin gözden 
geçirilerek atık oluşumunun 
engellenmesi, atığın oluşması 
durumunda ise kaynağında ayrı 
toplanması amacıyla bir proje 
başlattı. Sıfır atık projesi kap-
samında hayata geçen “Atık 
ilaçları topluyor, doğayı koruyo-
ruz” sloganıyla başlatılan uygu-

lamayla ilçede bulunan 
24 gönüllü eczaneye 
atık ilaç toplama kutula-
rı yerleştirildi. 1. Bölge 
İstanbul Eczacı Odası ile birlikte 
yürütülen projeyle; ilaçların 
evsel atıklardan ayrıştırılması, 
bilinçsizce mutfak, banyo ve 
tuvalete dökülen atık ilaçların 
şehir kanalizasyon sistemi ve 
dolayısıyla arıtma tesislerinden 
tekrar suya, havaya ve toprağa 
geçerek vatandaşlara ulaşması-
nın engellenmesi amaçlanıyor.

ÇEVRE DOSTU ATIK 
İLAÇ PROJESİ BAŞLADI
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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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İ
lk olarak yangınların etkili olduğu 
bölgelerden biri olan Bodrum’a, 
Bodrum Belediyesi’nin hizmetleri-
nin aksamaması adına 13 kişiden 

oluşan ekip ve 2 adet katı atık toplama 
aracı gönderildi. Ardından Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın talima-
tıyla Afet Koordinasyon Heyeti oluş-
turularak Bodrum, Milas ve Marmaris 
ilçelerine doğru yola çıktı. 

Belediye Başkan Yardımcısı Mülayim 
Demirtaş, Meclis Üyesi Nazife Figen 
Karahan, Projeler ve İletişim Koor-
dinatörü Cihan Şehla ve Sağlık İşleri 
Müdürü Mehmet Esmer öncülüğün-

deki heyet, bölgede bulunan beledi-
yelerin Yangın Koordinasyon Mer-
kezleri’ni ziyaret etti. Afet bölgesinde 
incelemelerde bulunan ve belediye 
yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler 
sonucu yangında zarar gören vatan-
daşların ihtiyaçlarını belirleyen heyet, 
gerekli desteğin sağlanması adına titiz 
bir çalışma başlattı. Belirlenen ihtiyaç-
lar doğrultusunda içerisinde seyyar 
duş, seyyar tuvalet, plastik su tankı ile 
sıvı el sabunu, şampuan, ıslak mendil, 
dezenfektan, maske, yanmaz eldiven 
ve el feneri gibi ihtiyaç malzemeleri 
bulunan 2 adet destek tırı afet bölgele-
rindeki yetkililere teslim edildi.

B
eylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Beşik-
taş Belediye Baş-

kanı Rıza Akpolat ile birlikte 
11 Ağustos tarihinde şiddetli 
sağanak yağışın ardından 
yaşanan sel felaketinden en 
çok etkilenen Kastamonu’nun 
Bozkurt, Abana, Çatalzeytin ve 
Azdavay ilçelerini ziyaret etti. 
Yaşanan felaketin yanlış şehir 
planlamasından kaynaklandığı-
nın altını çizen Şehir ve Bölge 
Plancısı Çalık, “Yanlış şehircilik 
uygulamalarının nasıl felaketler 
yarattığını tüm Türkiye acı bir 
şekilde izlemiş oldu. Kentlerin 
uzmanlar tarafından planlanma-
sı şart” diye konuştu.

BEYLIKDÜZÜ 
YANGIN BÖLGESİNDEKİ 
YARALARI SARDI

       SELİN VURDUĞU       SELİN VURDUĞU
KASTAMONU’YA KASTAMONU’YA 

GEÇMIŞ OLSUN ZIYARETIGEÇMIŞ OLSUN ZIYARETI

Yangından etkile-
nen tüm bölgelerde 
yaraları dayanışmayla 
saracaklarını belirten 
Başkan Çalık, “Da-
yanışma köprüleri 
kurarak emekle ve iş 
birliğiyle güzel ülke-
mizi yeniden yeşerte-
ceğiz. Dayanışmamız 
omuz omuza sürecek 
ve zarar gören tüm 
bölgelerimiz en kısa 
sürede eski haline 
gelecektir” dedi.

DAYANIŞMA 
KÖPRÜLERİ
KURACAĞIZ
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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

K
ent içi tarımı ve üreten 
kent bilincini güçlendir-
mek için çalışmalarını 
sürdüren Beylikdüzü 

Belediyesi, doğal tarım ilkelerine 
bağlı kalarak yaptığı uygulamalar-
la da örnek teşkil ediyor. İlçe hal-
kını doğayla buluşturan Yaşam 
Bahçesi ile Hobi Bahçeleri’nde 
ki ilaçlama çalışmaları, herhangi 
bir kimyasal kullanılmadan yürü-
tülüyor. Bitkilerin bitlenmesine 
karşı doğal yöntemlere başvur-
duklarını belirten Umut Meyve 
Ormanı ve Hobi Bahçeleri 
Sorumlusu Beyza Cengiz, küçük 
alanda üretim yapan üreticilerin, 
yaprak bitleri ve kırmızı örüm-
ceklere karşı evde de bulunan 
birkaç malzeme ile doğal ilaçlar 
yapabileceğini belirtti.

Yaşam Bahçesi ile Hobi Bahçeleri’nde herhangi bir 
kimyasal kullanılmadan ilaçlama yaptıklarını belirten 
Beylikdüzü Belediyesi Umut Meyve Ormanı ve Hobi 

Bahçeleri Sorumlusu Beyza Cengiz, yaprak bitleri 
ve kırmızı örümceklere karşı evde de kolayca 

hazırlanabilecek bir ilaç tarifini sizler için paylaştı.

GEREKLI MALZEMELER:
n Bir orta boy kuru soğan
n Acı biber (acı ne kadar fazla olursa etkisi o kadar fazla olur)
n Tercihen klorsuz 1 litre su
n Süzgeç 
n Basınçlı ilaçlama pompası 

TARIF: Soğanları 4-5 parçaya böldükten sonra 1 litre suyu ilave ederek 
rondoda çekin. İyice eridiğine emin olduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı 
pul biber ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kapağı kapalı bir kavanozda 
24 saat karanlık ve serin bir yerde beklettikten sonra ertesi gün süzerek 
pompa yardımıyla yaprakların altına, üstüne ve gövdeye uygulayabilirsiniz. 

PÜF NOKTASI:
n Tercihen akşam serinliğinde uygulayarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.
n Bitkilerde ve meyve ağaçlarında 15 günde bir bu tarifi uygulayarak bit 
gibi zararlı canlılardan koruyabilirsiniz.

BİTKİLERİNİZİ KORUMAK İÇİN DOĞAL İLAÇ TARİFİ

15 dönümlük Yaşam Bahçesi gibi büyük alanlarda 
tıbbi bitkilerden yararlandıklarını belirten Beyza 
Cengiz, “Mayıs papatyası diye tabir edilen tıbbi 

papatyayı 40-45 dakika suyla haşlıyoruz ve daha 
sonra süzerek içerisine sıvı yağ veya zeytinyağı ile 

seyreltip bitkilerimize uyguluyoruz” dedi.  BITKI BITKI 
BITLENMESINE BITLENMESINE 

KARŞI KARŞI 
DOĞAL DOĞAL 
ÇÖZÜMÇÖZÜM
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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

S
osyal belediyecilik 
anlayışıyla hem Bey-
likdüzü’ne hem de İs-
tanbul’a nefes olacak 

projeler üretmeye devam eden 
Beylikdüzü Belediyesi, 5 saha 
çözüm aracı ve 70 kişilik ekip 
ile ilçede kapsamlı bir “Saha 
Çözüm Hareketi” başlattı. 
Beylikdüzü’nde yer alan tüm 
hane ve iş yerlerini sosyal 
mesafe kuralına dikkat ederek 
iki kişilik gruplar halinde ziya-
ret etmeye başlayan ekipler, 
talep ve şikâyetleri dinleyerek 
ilgili birim ve müdürlüklerle 
paylaşmak üzere notlar aldı. 
Vatandaşlarla bire bir iletişi-
mi güçlendirmeyi amaçlayan 
çalışma kapsamında, Beylikdü-
zü Belediyesi’nin son iki yılda 
yaptığı tüm çalışmaları içeren 
dergi ile birlikte dezenfektan 
ve maske bulunan çantalar da 
ekipler tarafından vatandaşlara 
takdim ediliyor.

BEYLIKDÜZÜ’NDE
SAHA ÇÖZÜM HAREKETI
Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların talep ve şikâyetlerine yerinde ve hızlı çözüm üretmek 
için ilçede kapsamlı bir “Saha Çözüm Hareketi” başlattı. Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane 
ve iş yerlerini iki kişilik gruplar halinde ziyaret etmeye başlayan 70 kişilik saha çözüm ekibi, 
tüm mahallelerde bugüne kadar 100 bin 657 hane ve 3 bin 158 iş yerinin kapısını çaldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 5 saha çözüm aracı ve 70 kişilik ekip ile 
ilçede kapsamlı bir “Saha Çözüm Hareketi” başlattı.

Saha Çözüm ekipleri Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde, her kapıyı çalıyor.
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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

BIZIM ESNAFIN DILINDEN
Beylikdüzü Bülteni’nin yaz sayısında ilçemizde mesleklerine gönül vermiş 

esnaflarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yazı dizimizde, 13 yıldır 
Beylicium AVM’de hizmet veren Terzi Harun Tekneci’yi ve mesleğiyle aşk 

yaşayan Kuaför Muhammed Ali Bulum’u sayfamıza taşıyoruz.

Ü
niversite okuyamadım. Çev-
remde tekstilci tanıdıklarım 
olduğu için bir meslek sahibi 
olmak istedim. Tekstil sek-

töründe iş hayatına başladım. Yirmi 
yıl önce tadilat işleri ile başlayarak bu 
günlere geldim. 15 yıldır Beylikdüzü’n-
de yaşıyorum. 13 yıldır da Beylicium 
AVM’de hizmet vermekteyim. Genellik-
le abiye tadilat ağıklıklı işler yapıyorum. 
Aslında bizim mesleğin açılımı düzeltme 
anlamı taşıyan ‘komandatura’ diye 
geçer. Ancak bizim alışkanlıklarımıza 
uymadığı için terzi adını kullanıyoruz. 
Haftanın her günü, pazar günü dahil 
hizmet vermekteyiz. Özel hayatımızı 
akşamdan akşama idare ediyoruz.

İ
stanbul Üniversitesi Fel-
sefe bölümü mezunuyum.  
Kadın kuaförü mesleğime 
futbol hayatıma son vere-

rek bir anda merakla başla-
dım. 24 yıldır Beylikdüzü’n-
de ikamet ediyorum 13 yıldır 
da bu meslekle aşk yaşıyor 
ve sanatımı icra ediyorum. 
Son 5 yıldır kendi salonumu 
işletiyorum. Haftanın 7 günü 
hizmet vermekteyiz. 13 
yıllık meslek hayatımda her 
zaman öncelğim müşterileri-
min memnuniyeti olmuştur. 
Kendi salonumu açmamda 
beni yüreklendiren değerli 
müşterilerim sevenlerim 
oldu. Mesleğimin en sevdi-

ğim yanı misafirlerimizin bir 
şekilde hayatlarında dokunuş 
yapıyor olmam. En mutlu 
günlerinde onlarla anılar 
biriktirmem oldu. Biz büyük 
bir aileyiz. Moda her geçen 
gün yenileniyor ve değişi-
yorken bizde aynı dinamizm 
ile her geçen gün yenilene-
rek hizmet vermeye devam 
edeceğiz.

HARUN TEKNECI
– YAKAMOZ TERZİ - 

MUHAMMED ALI BULUM – BY ALİ BULUM -

“OKUYAMADIM BİR MESLEK 
SAHİBİ OLAYIM DEDİM”

“MESLEĞİMLE AŞK YAŞIYORUM”



B
eylikdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiy-
le projelendirdiği Gezici 
Hizmet Otobüsleri’nden 

birini daha ilçeye kazandırdı. 7’den 
70’e tüm vatandaşların kitaba 
ulaşabilmesi için hayata geçirilen 
Gezici Kütüphane’nin ardından 
Mobil Sağlık Aracı da yola çıktı. 
Beylik Pazar Alanı’nda gerçekleşen 

açılış törenine, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın 
yanı sıra projenin hayata geçmesi-
ne katkıda bulunan Muya Anonim 
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 
Özkan Acar, siyasi parti temsilcile-
ri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 
Açılışta konuşma yapan Belediye 
Başkanı Çalık, “Mobil Sağlık Aracı 
ile birlikte Beylikdüzü’nün daha 

dezavantajlı mahalle ve sokakların-
da hizmeti vatandaşın ayağına gö-
türeceğiz. Bu proje inşallah erken 
tanı ve teşhiste vatandaşlarımızın 
işine yarayacak. Yaptığımız her 
iş bugüne nefes yarınlara umut 
olmaya devam edecek” ifadele-
rini kullandı. Başkan Çalık, açılış 
kurdelesinin kesilmesinin ardından 
otobüsü detaylıca gezdi.

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, 
belediye bünyesinde verilen sağlık 
hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişe-
meyen vatandaşlara hizmet götüre-
cek. Farklı lokasyonlarda belirli süre-
lerde bulunacak hizmet otobüsünde, 
pek çok sağlık hizmetinin yanı sıra 
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün verdiği 
hizmetlere yönelik bilgilendirmeler 
de yapılacak. Mobil Sağlık Aracı 

içinde verilmesi mümkün olmayan 
hizmetler ise gerekli yönlendirmeler 
ve vatandaşlardan alınan talepler 
doğrultusunda Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü hizmet binasında yerine 
getirilecek. Aynı zamanda ilçedeki 
özel sağlık kuruluşları ile yapılacak 
anlaşmalar sonucunda vatandaşların 
farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaç-
larına da çözümler üretilecek. 

Tören kapsamında, Florya Medical 
Park Hastanesi’nin katkılarıyla 13 ya-
şındaki Serebral Palsi hastası İbrahim 
Demir için özel hazırlanmış bisiklet ile 
6 yaşındaki özel gereksinimli Emirhan 
Akıncı’ya sağlanan medikal malzeme 
desteğini Başkan Çalık takdim etti.

Beylikdüzü Belediyesi, Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Beylikdüzü Belediyesi, Gezici Hizmet Otobüsleri’nden 
biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Proje ile 

Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların sağlık Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların sağlık 
hizmetlerine kolayca erişebilmesi hedefleniyor.hizmetlerine kolayca erişebilmesi hedefleniyor.

 MOBIL SAĞLIK ARACI
HIZMET IÇIN IÇIN
YOLA ÇIKTYOLA ÇIKTII

VATANDAŞLAR PEK ÇOK 
SAĞLIK HİZMETİNE KOLAYCA ERİŞECEK
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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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GELENEKSEL Türk mimari konseptiyle, 
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Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen 
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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 
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SERKAN ÇAR.

n Merhaba, bize kendinizden 
biraz bahsedebilir misininiz?
Ben Fatma Tolga 1949 Tirebolu 
Giresun doğumluyum. Trabzon 
Lisesi mezunuyum. 1993 yılından 
beri Beylikdüzü’nde oturuyorum. 
Eşimi 1998 yılında kaybettim. Bir 
oğlum, bir kızım ve birde dünya 
tatlısı torunum var. 1999 yılından 
beri Büyükşehir Mahalle muhtarlı-
ğını devam ettiriyorum.  

n Büyükşehir Mahallesi’ni 
anlatır mısınız?
Büyükşehir Mahallesi yeşil alanları, 
bol korulukları, park ve bahçeleri 
bakımlı, altyapısı sağlam ve düzgün 
bir mahalledir. Gecekondulaşma 
ve çarpık yapılaşmayı Büyükşehir 
Mahallemizde göremezsiniz. 
Binalarımızın konumları 
hava sirkülasyonları hesap-
lanarak düzenlenmiş olup 
ferah ve aydınlıktır. Mahal-
lemizde kayda değer bir 
eksiklik yoktur.

n Demokrasinin temel yapı taşı 
ve ilk basamağı muhtarlardır. 
Vatandaşlar devlet ile olan ile-
tişimde ilk bağı sizinle kuruyor. 
Buradan yola çıkararak muh-
tarın görev tanımı ve yapması 
gerekenleri paylaşır mısınız?
Şu an için söylemek gerekirse 
muhtarların fazla yetkisi olduğu 
zannediliyor. Tabii önceden öyley-
di. İlk muhtar olduğum dönemde 
mahallede ölen kişiyi biliyordum. 
Doğan kişiyi, mahalleye geleni, ma-
halleden gideni biliyordum. Çünkü 
bunun kayıtlarını muhtar tutuyordu. 
Tabii Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi 
(MERNİS) hayata geçtikten sonra 
artık vatandaşın muhtarla ilişkisi 
kesildi. Şöyle ki vatandaşa isterseniz 

muhtara gidip kayıt yaptırabilirsiniz 
dendi. Dolayısıyla biz şuan yetkisiz 
yetkili durumundayız. Fakat işimi-
zi severek yapıyoruz. Biz köprü 
olmak zorundayız; idarecilerle, yerel 
yönetimlerle köprü vazifesi görmek 
zorundayız. Mahallede yanmayan 
sokak lambalarından, yeşil alanlara, 
toplanmayan çöplerden başıboş 
hayvanlara kadar problemleri yerel 
yönetimlere ve ilgili kurumlara bildi-
rip sorunların çözüme kavuşturulma-
sı için yapmamız gereken her şeyi 
yaparız. Mahallemizin nüfusu yaşlı 
emekli komşularımız var ve onların 
ihtiyaçlarını karşılamak için beledi-
yenin evde yaşlı bakım hizmetleri 
konusunda verdiği desteği onlara 
ulaştırmak için de destek veriyoruz. 

“BEYLIKDÜZÜ“BEYLIKDÜZÜ
ISTANBUL’UNISTANBUL’UN
YILDIZIDIR”YILDIZIDIR”
Beylikdüzü’nün gözde mahalle-
lerinden olan Büyükşehir Mahal-
lesi’ni, yirmi yılı aşkın bir tecrübe 
ile yürüten Fatma Tolga’dan 
dinledik. Tecrübeli muhtar 
bazen mahalle sakinlerinin 
elektrik faturalarını yatırıyor 
bazen de vatandaşların göz 
damlalarını damlatıyor. Tüm 
yaşadıklarını birer tecrübe olarak 
gören Fatma Tolga, Beylikdü-
zü’nde yaşadığı için çok mutlu 
olduğunu söylüyor.



n Işinizde ne gibi 
zorluklarla karşılaşıyorsunuz, 
beklentileriniz nelerdir?
İnsanlar hiçbir zaman “şu da çok 
güzel olmuş muhtarım” demiyor-
lar. Herkes şikâyet ediyor. Top-
lumumuz eleştirmeyi çok seviyor 
maalesef. Bizler devletin mahalle-
deki en küçük birimiyiz. Her derdi 
önce biz duyar ve ilgili kurumlara 
iletip takip ederiz. Sorumluluğu-
muz çok büyük. Bu nedenle ku-
rumlarla omuz omuza çalışmalıyız.

n Büyükşehir Mahallesi’nin en 
iyi noktaya gelmesi için ne tür 
çalışmalar yapıyorsunuz? Ma-
halle sakinleri ile bu konudaki 
temaslarınız nasıl?
5 dönemlik bir süreci ele alırsak 
eğer, eski dönemlerde belediye 
otobüsleri yoktu, otobüsleri böl-
gemize getirebilmek için imzalar 
topluyorduk. Yeşili korumak adına 
mücadele ediyorduk. Beylik-
düzü’nde çarpık bir yapılaşma 
olmadı zaten. Vatandaşlarımız 

için kapımız her zaman 
açık ve buraya gelen tüm 
komşularımızı memnun 
göndermeye çalışırız. 

n Bu işi yaparken ba-
şınızdan ilginç olaylar 
geçiyor mu? Geçiyor-
sa birkaçını anlatır 
mısınız?
Eski muhtarlık binamız-
dayken sağlık ocağına 
gelen vatandaşlarımız 
olurdu, onların göz 
damlalarını ben dam-
latırdım. Elektrik ve 
su faturalarını getirip 
bırakanlar olurdu. 
Yaşlı komşularımız 
sen yatır muhtarım 
derdi. Tabii sizi 
istismar edenler de 
çok oluyordu. İlk 
dönem çok inandım 
ve çok ağladım. 
Bunlar tecrübe oldu 
benim için. Kısaca-
sı buraya gelen hiç 

kimse kötü gitmez. Hiçbir şey 
yapamasak bile derdini dinleriz.  
Severek yapıyorum ben işimi gittiği 
yere kadar da devam edeceğim. 

n Beylikdüzü Belediyesi ile 
iletişiminiz nasıl?
Her konuda gayet iyi ve etkili 
bir iletişim içeresindeyiz. Gerek 
altyapı gerekse çevre ve vatandaş 
odaklı hizmetler konusunda tüm 
birimler ile iletişimimiz devam 
ediyor. Aynı şeklide WhatsApp  
grubumuz var. Belediye ile alakalı 
olarak her sıkıntıda eksik olma-
sınlar her derdimize anında cevap 
veriyorlar. İlçemizde yapımı devam 
eden yeraltı çöp konteynerleri-
nin olması bizim için çok önemli 
ayrıca mahallemizde geri dönüşüm 
kutuları ve atık kutuları mahalle sa-
kinlerimiz tarafından sürekli olarak 
kullanılıyor. Bilinçli komşularımın 
olması da ayrıca beni mutlu ediyor.   

n Beylikdüzü hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Beylikdüzü benim için geleceğin 

ve İstanbul’un yıldızıdır. Bir insanın 
Beylikdüzü’nde yaşaması için bir 
sürü sebebi var. Çarpık bir kent-
leşme anlayışının olmaması ve en 
önemlisi doğa ile iç içe bir hava-
sının olması burayı farklılaştırıyor. 
Çevreden ilçemize gelip hayran 
olan çok sayıda insan var ve bu 
insanlarla iletişim kurduğumuz 
zaman gerçek anlamda Beylikdü-
zü’nün güzelliğine ve özgünlüğüne 
hayran kalıyorsunuz. 

n Ülkemizin yaşadığı en büyük 
sorunlardan biri hiç kuşku-
suz düzensiz göç. Özellikle 
son yıllarda artan göçleri göz 
önünde bulundurursak eğer 
Büyükşehir Mahallesi’nde du-
rum nedir?
O kadar enteresan ki göç idare-
sinden bize gelip mahallenizde 
kaç göçmen var diye soruyorlar. 
Bizde yok ki! Kayıt yok ortada. 
Zannediliyor ki halen muhtarlık-
larda eski sistem devam ediyor. 
Şöyle ki önceden mahallemize 
gelen komşularımız yönetimden ve 
karakoldan yazı getirerek muhtar-
lığa kayıt olurlardı. Karakollarda 
sabıka kayıtları kontrol ediliyordu. 
Dolayısıyla yasadışı bir durumu 
ve usulsüzlüğü önlemiş olduk. 
Böylelikle mahallemize kayıt dışı, 
nereden geldiği belli olmayan 
insanların gelmesini önledik. Bana 
göre işin duygusal boyutunu bıra-
kacak olursak eğer düzensiz göç 
ülkemiz için çok büyük bir sorun. 
Önce kendi ülkemizi ve vatandaş-
larımızı düşünmek zorundayız. Şu 
anda mahallede ne kadar göçmen 
oturuyor bunun hakkında bilgi 
sahibi değiliz maalesef.

n Son olarak eklemek istediği-
niz bir şeyler var mı?
Büyükşehirde yaşamaktan dolayı 
mutluyum, 93 yılından beri burada 
yaşıyorum. Buraya geldiğim 
zaman dünya varmış diyorum. 
Mahallemizde ikamet eden tüm 
komşularımız bu anlamda çok 
şanslı. Bilinçli ve duyarlı mahalle 
sakinleri ile birlikte yaşamak ayrıca 
beni oldukça da gururlandırıyor.
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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

41
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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

B
eylikdüzü bu Kurban Bay-
ramı’nda da birlik, bera-
berlik ve dayanışmanın en 
güzel örneklerini sergiledi. 

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 
bayram öncesinde ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarına bayramlıkları 
ulaştırılırken bir yandan da Beylikdü-
zü Modern Kurban Satış ve Kesim 
Alanı’nda uygun şartları oluşturmak 
için ekipler gece gündüz çalıştı. Bay-
ramda bağışlanan 32 ton kurban eti 
ise sosyal incelemeler sonucu tespit 
edilen 6 bin 500 ihtiyaç sahibi aile-
ye tek tek ulaştırıldı.  

KURBAN SATIŞ VE KESIM ALANI 
BU YIL DA TAM NOT ALDI 
Yakuplu Mahallesi’nde toplamda 
20 bin m2 üzerine kurulu olan 
Beylikdüzü Modern Kurban Satış 
ve Kesim Alanı’nda sağlıklı ve 
uygun şartları oluşturmak adına 
çalışan ekipler temizlik, bakım ve 
altyapı gibi tüm gerekli çalışmaları 
düzenli olarak titizlikle yürüttü. İlaç-
lama hizmetinin yanı sıra vatandaş-
ların hem kurbanlıklarını seçip hem 
de kesim yaptırabilecekleri alan 
her gün yıkanarak gerekli dezen-
feksiyon uygulamaları da yapıldı. 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı, 
veteriner hekimlerin 24 saat hazır 
bulunduğu alanda tüm uygulamalar 
eksiksiz yapılırken aynı zamanda 
vatandaşlar tarafından yapılan 
kurban bağışları da ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılmak üzere kabul edildi. 
Alana girişlerde Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından kurban-

lıkların küpe ve sağlık kontrolleri de 
dikkatle sağlandı. 

ÇOCUKLARIN ERKEN  
BAYRAM SEVINCI 
Beylikdüzü Belediyesi aynı zaman-
da her yıl olduğu gibi bu Kurban 
Bayramı öncesinde de yardımlarını 
sürdürdü. Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından gerekli sos-
yal incelemeler sonucu tespit edi-
len ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk-
ları, erken bayram sevinci yaşadı. 
Kurban Bayramı’na sayılı günler 
kala 2 bine yakın çocuk, yeni bay-
ramlık kıyafetlerine kavuştu. 

6 BIN 500 IHTIYAÇ SAHIBI  
AILEYE KURBAN YARDIMI 
Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü tarafından sosyal incelemeler 
sonucu tespit edilen 6 bin 500 
aileye et yardımı ulaştırmak için 
yola çıktı. Endüstriyel dolaplarda 
dinlendirilen kurbanlık etlerin 
dağıtımı, vatandaşlara sağlıklı bir 
şekilde ulaşması için soğutuculu 
araçlar ve uzman ekiplerle birlikte 
gerçekleştirildi. Beylikdüzü’nün 
hayırsever vatandaşları ve Bey-
likdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla 
yürütülen et dağıtımında, toplam 
32 ton kurban eti paketlenmiş bir 
şekilde ihtiyaç sahibi ailelere tüm 
hijyen ve sosyal mesafe kuralları 
gözetilerek tek tek ulaştırıldı.

Bayram öncesinde 
ilçedeki kabristan-
ların temizlik ve 
bakım işlemlerini 
de özenle gerçek-
leştiren Beylikdüzü 
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğiyle mezarlıkların kireçleme, budama, 
ot yolma, çim biçme, yol, parke-kilit taşı gibi 
bakımlarını gerçekleştirdi. Yabani otlardan 
kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için-
se ot biçme çalışmaları aralıksız olarak sürdü. 

Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet 
Murat Çalık bayram 
namazını, Beylik-
düzü Kaymakamı 
Mustafa Altınpınar, 
siyasi parti temsil-
cileri ve vatandaşlarla birlikte Fatih Sultan 
Mehmet Camii’nde kıldı. Bayram namazının 
ardından Beylikdüzü Modern Kurban Satış 
ve Kesim Yeri’ni ziyaret eden Başkan Çalık, 
Beylikdüzü Kaymakamı Mustafa Altınpınar 
ile birlikte ikram çadırında vatandaşlara 
kavurma ve pilav ikramında bulundu.

MEZARLIKLARDA BAKIM VE TEMİZLİK MEZARLIKLARDA BAKIM VE TEMİZLİK 
ÇALIŞMALARI YAPILDIÇALIŞMALARI YAPILDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, Modern Kurban Satış ve 
Kesim Alanı’nı ziyaret ederek esnaf 
ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye tarafın-Belediye tarafın-
dan her bayram dan her bayram 
olduğu gibi bu olduğu gibi bu 
bayram da ilçe-bayram da ilçe-
deki tüm mezar-deki tüm mezar-
lıklarda Kuran-ı lıklarda Kuran-ı 
Kerim okutula-Kerim okutula-
rak dua edildi. rak dua edildi. 
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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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BAYRAMBAYRAM

KURBAN BAYRAMIKURBAN BAYRAMI
TÜM MANEVİYATIYLA YAŞANDITÜM MANEVİYATIYLA YAŞANDI

Arife günü, gelenekselleşen “En Temiz 
Çadır” ödülleri sahiplerini buldu. 7’ncisi 
düzenlenen, büyükbaş ve küçükbaş çadır 
sahiplerinin ödüllendirildiği törende, bü-
yükbaş çadırlarında 1’inciye tam, 2’nciye 
yarım, 3’üncüye çeyrek altın verilirken 
küçükbaşta 1. olan çadır  
sahibine ise çeyrek  
altın hediye  
edildi.
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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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Okyanus

İyimser

Kaya
balığının
bir çeşidi

Asya’da bir
ırmak Periyot Tatlı

yiyecek

Hafif bir
yarış kayığı

Tabaklan-
mış ceylan

derisi
Uyruk

Töre dışı

İlgeç Mermer Ülkü Kalp kası
kasılması

Küçük
torba

Gece

Açık saman
rengi

İyi ahlak

Amirler
Dişi deve

Sporda
çıkış

Söz Bir göz
rengi

Engelleri
aşma

kararlılığı

Katının
sıvılaşması Öncesiz Balıkesir'in

bir ilçesi

Motorlu iş
makinesi

Hac dışında
Kabe ziyareti

Bölüşmek,
paylaşmak Ödün Endüstri Eksiksiz,

tam Arıtılmış

Mililitre
(kısa)

Yalvarma

Hep aynı
durumda

kalan
Sinirli

Askerler

Türler,
çeşitler

Bel kemiği

Hatıra

Mahşer
günü

Kafa tutan,
başkaldıran

Taraf

Vedia

Kayın
Püskürtü

Kadın saç
tuvaleti

Bilgisayar
ekranı Ağabey İtina Sürüngen

bir hayvan

Şahıs, zat
Havva’nın

Batı
dillerindeki

adı

1

2

3

4

5

6
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9

10

11

12

13

14 15

16

17

18
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