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Değerli komşularım,

B

eylikdüzü’nde bu yıl da
sonbahara, sanat, edebiyat ve
müzikle dopdolu girdik. 30
Ağustos Zafer Bayramı’nda
başlayan 9. Beylikdüzü Barış ve Sevgi
Buluşmaları’nın bu yılki teması ‘Ortak
Akıl, Ortak Çaba ve Ortak Yaşam’ oldu.
Zira Beylikdüzü Belediyesi olarak
özellikle son dönemde giderek zorlaşan
hayat şartlarında, kentimizi geleceğe
taşırken ‘ortak aklın ve çabanın’ fark
yaratma gücüne derinden inanıyoruz.
Beylikdüzü’nde mevcut ortak
değerlerimizi koruyor, bir yandan da
yeni ortak yaşam alanlarını kentimize
kazandırıyoruz. İlçemiz çok değil, 8 yıl
öncesine kadar kentten kopuk, bakımsız
bir yer iken, şimdi denizle ilişkisi
güçlenmiş, yeşil alanları artmış, sosyal ve
kültürel hayatı canlanmış, direnci
yükselmiş, ekonomisi gelişmiş bir kent.
Beylikdüzü’nde hayalimiz, Beylikdüzü
halkının bir araya geldiği, birbirine
gülümsediği mekanları ve zamanları
çoğaltmak. Bu bir tesis de olabilir, park
da, bir festival de. Hayalimiz bu güçlü
ortaklığın, farklara değil benzerliklere
odaklanan bakış açısının tüm Türkiye’de
benimsenmesidir.
Kentimizi geleceğe taşırken ortak çabayı
ve katılımcılığı odağına alan, ortak
yaşamın inşasına çalışan bu akla biz
‘Beylikdüzü Aklı’ diyoruz.
Beylikdüzü aklı; gençleri önemseyen,
çocukların mutluluğunu önceleyen,
kadınları her adımda dahil eden, ihtiyacı
olan herkese güç veren, kronik sorunlara
kökten çözümler üreten bir akıl. Herkes
için daha iyisini isteyen, bunun için
çalışan, daha yaşanabilir bir kent için
fikir geliştiren bir düşünme biçimi
Beylikdüzü Aklı. Kutuplaşmayı,
çatışmayı bir kenara itip ortak
değerlerimize, çoğulculuğa, iş birliğine,
birlikte yaşamaya ve birlikte üretmeye
odaklanan bir akıl. Örneğin, bu ay
bültenimizin arka kapak konusu olan
Beslenme Saati projemiz Beylikdüzü
aklının bir ürünüdür. Ekonomik krizin

etkisiyle tüm illerimizde ve ilçelerimizde
olduğu gibi, Beylikdüzü’nde de çok zor
durumda kalan aileler var. Bu aileler
çocuklarının beslenme çantasına yiyecek
koymakta zorlanıyor. Çocuklarımızın
ihtiyaç duyduğu gıdaya erişebilmesini
sağlamak öncelikle anayasal bir hak
olarak sosyal devletin konusudur. Yerel
yönetimlere bu anlamda bir yetki ve
bütçe tanımlanmasa da, çocuklarımızın
günü aç geçirmesine seyirci kalamazdık.
Bu amaçla geçtiğimiz yıl Beslenme Saati
projesini geliştirdik. Okulların
açılmasıyla ikinci dönemine girdiğimiz
proje kapsamında Beylikdüzü’nde her
gün 1075 çocuğumuza beslenme çantası
hazırlıyoruz. Yerelin imkanlarıyla
başlattığımız bu sosyal adalet projesinin
benzerlerinin yeni eğitim-öğretim
yılında ülkemizin farklı il ve ilçelerinde
de hayata geçmesi, giderek
yaygınlaşması bu zor günleri birlikte
aşmak adına umut verici. Zira hepimiz,
çocuklarımızın yetersizlik duygusuyla
değil, özgüvenli ve mutlu bir şekilde
büyümelerini istiyoruz. Bunun için
elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz.
Okullarda yaptığımız çalışmalardan
çocuk tiyatrosuna, çevre ve bahar
şenliklerinden yeni spor tesisimize ve
hayvan sevgisini aşılamak için
hazırladığımız kitaba, yaz boyunca
çocuklara yönelik hizmet, etkinlik ve
projelerimizi bültenimizin sayfalarında
görebilirsiniz.
Beylikdüzü Bülteni’nde ayrıca; spordan
sağlık hizmetlerine, altyapı
çalışmalarından sosyal tesislere ve
kültürel etkinliklere, kentimizde yaz
boyunca yaşanan tüm gelişmeleri
bulabilirsiniz. Keyifli okumalar
diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla

KÜLTÜR-SANAT

KÜLTÜR-SANAT

ŞEHRİN YENİ SANAT NOKTASI
BEYLİKDÜZÜ’NDE AÇILDI
Beylikdüzü Belediyesi ve Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle İstanbul’a
kazandırılan Galeri Beylikdüzü sanatseverlere kapılarını açtı. Galeri, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu özel
koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

İ

stanbul’un yeni kültür ve sanat noktası
olarak kente kazandırılan Galeri
Beylikdüzü kapılarını açtı. Beylikdüzü
Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür
Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen
galeride ilk olarak, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun 1990’1ı yıllardan bu yana
oluşturduğu özel koleksiyon sergilenmeye
başladı. Küratörlüğünü İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Mahir Polat’ın üstlendiği özel
koleksiyonda; illüstrasyondan desene,
gravürden heykele, baskı sanatından dijital
sanata 103 sanatçının imzasını taşıyan
birbirinden değerli 400’ün üzerinde eser yer
alıyor. Koleksiyonun yanı sıra vatandaşlar için
bir buluşma noktası haline de gelen Galeri
Beylikdüzü; zengin koleksiyonu, uluslararası
geçici sergileri, konservasyon birimleri, örnek
eğitim programları, çeşitli konserler,
konferanslar, sanat atölyeleri ve
seminerleriyle çok yönlü bir müze ortamı
sunacak.
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ÇALIK: YARATICI BIR TOPLUM,
DÜŞÜNCE VE SANATIN ÖZGÜRCE ICRA
EDILMESIYLE OLUR
Açılışta yaptığı konuşmasında sanatın ve
sanatçının toplumun ilerlemesindeki önemine
değinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak
düzenlediğimiz etkinliklerle 2014 yılından bu
yana yüzlerce sanatçının eserini ilçemize
kazandırdık. Devleti, kentleri ve toplumu
yönetirken bireyin yaratıcılığını gözeten
politikalar önemsenmelidir. Bu konuda
Beylikdüzü ailesi olarak oldukça şanslıyız.
Çünkü sanatı seven, sanatçılara değer veren,
onları destekleyen ve de sanatı koruma altına
alan eşsiz bir komşuya, eşsiz bir Beylikdüzü
evladına sahibiz. Sayın Ekrem İmamoğlu bu
kentin evladı olarak şu an burada bulunan
galerinin bu kente kazandırılmasında çok önemli
bir görevi üstlendi. Bu sanat merkezinin hayata
geçmesinde emeği olan herkese şükranlarımı
sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

www.beylikduzu.istanbul

Festivalin ilk gününde sahne alan Selen Beytekin, dinleyicilere kendi
bestelerinden de örnekler sundu

A lo Loco Band konserindeki latin dans gösterileri büyük beğeni topladı.

YAŞAM VADİSİ’NDE CAZ RÜZGÂRI ESTİ
Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Müzik
Günleri, cazın önde gelen isimlerini Yaşam Vadisi’nde ağırladı.

B

eylikdüzü Belediyesi tarafından
geleneksel hale gelen ve bu yıl
dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü
Caz Günleri, 6 Mayıs Gençliğimiz Var
Sahnesi’nde gerçekleşti. 24-26 Haziran tarihleri
arasında düzenlenen festivalin ilk gününde caz
müziğin güçlü seslerinden Selen Beytekin sahne
aldı. Caz müziğin en güzel parçalarının
seslendirildiği gecede sahne performansıyla
beğeni toplayan sanatçı, dinleyicilerden büyük
alkış aldı. Festivalin ikinci gününde ise Küba
Latin Caz Grubu A Lo Loco Band ile Yaşam
Vadisi, Küba ezgileri ile yankılandı. İzleyenlerin
keyifli anlar yaşadığı konserde, latin dans
gösterileri ise büyük beğeni topladı.

www.beylikduzu.istanbul

FESTIVALI KAPANIŞI “PARKLARDA
CAZ” ILE OLDU
Beylikdüzü Caz Müzik Günleri’nin
kapanışını ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV)’nin yeşille cazı bir araya getirdiği
Parklarda Caz etkinliği yaptı. Beylikdüzü
Belediyesi’nin katkılarıyla Yaşam
Vadisi’nde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak,
Genç Caz+ finalistlerinden Chai Moto ve
Always Knows sahne aldı. Baturay Yarkın
Trio ve Nağme Yarkın’ın performanslarıyla
devam eden konserde, punk ruhuyla caz
yapan ve enerjisi bitmek bilmeyen
Botticelli Baby caz severlere unutulmaz bir
akşam yaşattı.

3 gün süren festivale katılım oldukça yoğundu
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KÜLTÜR-SANAT

TARIM

FİDELERİMİZİ TOPRAKLA
BULUŞTURUYORUZ
Bahçenizde veya balkonunuzda sağlıklı meyve
ve sebzeler yetiştirmek ister misiniz? Cevabınız
evet ise bu yazıyı mutlaka okumalısınız.

Beylikdüzü
Belediyesi “Fide
Bizden Hasat
Sizden” sloganıyla
2022 yılı yaz
döneminde 4 bin
500 fideyi
vatandaşlara dağıttı.

D
BEYLİKDÜZÜ İKİNCİ KEZ ARTCONTACT
ÇAĞDAŞ SANAT FUARI’NDA
Beylikdüzü Belediyesi Sanat Koleksiyonu Resim ve Heykel Seçkisi, ArtContact
İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl ikinci
kez gerçekleştirilen ve 30 farklı ülkeden sanatçıların eserlerinin de görücüye çıktığı
fuarda, Beylikdüzü Belediyesi 16 resim ile ahşap ve metal heykellerden oluşan
eserlerle yerini aldı.

B

eylikdüzü Belediyesi Sanat
Koleksiyonu Resim ve Heykel
Seçkisi, Dr. Mimar Kadir Topbaş
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat
Fuarı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Resim, fotoğraf ve görkemli heykellerin
sergilendiği fuarda 30 farklı ülkeden sanatçıların
eserleri görücüye çıktı. Bu yıl ikincisi
düzenlenen sanat fuarında Beylikdüzü
Belediyesi’nin resim çalıştayları, heykel
sempozyumları ve sanat buluşmaları ile ilçeye
kazandırdığı 16 resim ile ahşap ve metal
heykellerden oluşan eserler yerlerini aldı.
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Belediye’nin ilçeye kazandırdığı eserlerin
bulunduğu fuarda ayrıca Beylikdüzü Çoksesli
Gençlik Korosu da sergiledikleri performansla
ziyaretçilerin beğenisini topladı.
ÇALIK: SANATA VE SANATÇIYA
DESTEK VERILMESI GEREKIYOR
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ise eşi Zehra Çalık ile birlikte Yenikapı
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi’nde düzenlenen ArtContact İstanbul
2. Çağdaş Sanat Fuarını ziyaret etti. Fuardaki
standları tek tek ziyaret ederek beğenisini
dile getiren ve sanatın dönüştürücü bir güce

sahip olduğunu belirten Başkan Çalık, “Yerel
yönetimlerin sanata ve sanatçıya destek vermesi gerekir. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin bu alanı sanat için ayırmış
olması gerçekten takdire şayan. Biz de
Beylikdüzü Belediyesi olarak eserlerimizle
sanatseverlerle buluştuk. Sanatçılarımız çok
güzel işler çıkarmışlar. Bizler sanatın ve
sanatçının Beylikdüzü’nde huzurla yaşayacağı
bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. Her
zaman ifade etiğimiz gibi Beylikdüzü sanat ve
sanatçı dostudur. Onu da bugün burada gösterdik. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

www.beylikduzu.istanbul

oğal tarımın yaygınlaştığı bu dönemde
vatandaşları balkon bahçeciliğine
yönlendirerek evlerinde sağlıklı meyve
ve sebze yetiştirmelerini amaçlayan Beylikdüzü
Belediyesi, “Fide Bizden Hasat Sizden”
sloganıyla 2022 yılı yaz döneminde 4 bin 500
fide dağıttı. Hobi Bahçeleri Sorumlusu Beyza
Cengiz ise sizler için “Ev ortamında fide nasıl
yetiştirilir? Toprak hazırlığı nasıl yapılır?” gibi
soruları cevaplayarak fide dikiminin püf
noktalarını paylaştı.

EVDE FİDE DİKİMİNİN PÜF NOKTALARI

BUNLARA DİKKAT!

MALZEMELER
• 2 ölçü* Torf (Nemli ortamda bitkilerin çürümesiyle oluşan bir toprak karışım materyali. Bu toprağın
gevşek kalmasını ve su tutma kapasitesini artırmasını sağlar)
• 1 ölçü yanmış hayvan gübresi
• 1 ölçü elenmiş bahçe toprağı

• Özellikle sebze fidesi dikiminde saksı
seçimi çok önemli. Örneğin; domates,
saçak kök atan bir bitkidir. Bu nedenle
genişçe bir saksı seçimi doğru olacaktır.
• Saksının altında mutlaka su tahliye deliği
olmasına dikkat edin, yoksa da makas
veya tornavida yardımıyla açabilirsiniz.
• Bitki biraz daha büyüyünce yanına sırık
desteğiyle bağladığında bitkinin
eğilmesini engellemiş olursunuz.
• Fide dikiminden sonra saksıyı direkt
güneş alan bir yere almanız gerekiyor.
Gölgede kaldığı takdirde fideniz güneşe
ulaşmak isteyeceği için ince, cılız, boy atan
ama çiçek açmayan bir bitki haline
gelecektir.
• İki üç günde bir toprağı kontrol ederek
sulama yapmanız gerekir.

(*ölçü, kullanılan kaba göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin; 1 su bardağı toprak kullanılıyorsa diğer
malzemeleri de su bardağı ölçüsünde ekleyebilirsiniz.)

YAPILIŞI
• İlk olarak tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz.
• Saksının altına su taşmasını önlemek için bir tabak veya leğen koyuyoruz.
• Saksımızın dibine ponza taşı veya çakıl taşlarından koyuyoruz. (Bu işlem suyun drenajında faydalı
olacak.)
• Daha sonra hazırladığımız toprak karışımını, üstünde dört parmak kalacak şekilde saksıya
koyuyoruz.
• Toprağın ortasına bir çukur açıyor, fidemizi açtığımız bu çukura dikiyoruz. Elimizle biraz bastırıp dik
durmasını sağlıyoruz.
• Can suyu dediğimiz ilk suyunu saksının altından su çıkana kadar veriyoruz. (Klorsuz veya dinlenmiş
su kullanmak önemli)

www.beylikduzu.istanbul
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YAŞAM

HİZMET

İLÇEMİZİN GURURU
BEYLİKDÜZÜ ÇOKSESLİ GENÇLİK KOROSU”
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan
Beylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu, İzmir Çok Sesli Korolar
Festivali ile 6. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’nde sahne
alarak Beylikdüzü’nü başarıyla temsil etti.

B
65 YAŞINDA
HAYALİ
GERÇEK
OLDU
Ünlü aktör Robert De
Niro’nun “Stajyer” filmi
Beylikdüzü’nde gerçek
oldu. Çocuklarını büyütmek
uğruna üniversiteye
gidemeyen Ayten Baran
önce üniversiteye girdi,
ardından da 65 yaşında, her
yaştan herkese eşit
imkanlar sağlanan
Beylikdüzü Belediyesi’nde
staja başladı. En büyük
hayaline 65 yaşında
kavuşan Baran yaşıtlarına,
“Öğrenmenin ve mücadele
etmenin yaşı yok”
tavsiyesinde bulundu.
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eylikdüzü Çoksesli Gençlik Korosu
(BÇGK) İzmir ve Çanakkale’de
düzenlenen iki ayrı müzik festivaline
katılarak Beylikdüzü’nü temsil etti.
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri
Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılında kurulan
ve 14 ile 26 yaş arasındaki 40 yetenekli

gençten oluşan koro ilk olarak 11-15 Mayıs
tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir
yanından gelen 75 koroyu ağırlayan İzmir
Çok Sesli Korolar Festivali’ne katıldı. Şef
Korhan Doğan yönetimindeki koro, jüri
ödüllerinde “Program zenginliği ve
çeşitliliği” ödülüne layık görüldü.

BÇGK, İzmir Çok Sesli Korolar Festivali’nde
gösterdikleri başarılı performansıyla “Program
zenginliği ve çeşitliliği” ödülüne layık görüldü.

2018 yılında kurulan ve 14 ile 26 yaş arasındaki 40
yetenekli gençten oluşan koro, sahneledikleri
performansla ilk ödüllerini aldı.

BÇGK TAM NOT ALDI
Ardından temmuz ayında 12’si
Türkiye’den 9’u da yurtdışından olmak
üzere toplamda 21 koronun
müzikseverlerle buluştuğu 6.Çanakkale
Uluslararası Koro Festivali’ne katılan
BÇGK, oldukça başarılı bir performans
sergiledi. Zengin repertuarıyla beğeni
toplayan koro, salon konserini Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ
Kongre Merkezi’nde, açık hava konserini
ise Morabbin Park’ta gerçekleştirdi.

Beylikdüzü’nün gençleri 6.Çanakkale Uluslararası
Koro Festivali’nde

MADIMAK’TA HAYATINI KAYBEDENLER
BEYLİKDÜZÜ’NDE ANILDI

Ç

Koşturmak insana, hastalığını da unutturuyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, beni görünce şaşırdı. Benim
yaşımda birinin stajyer olarak çalışması
hoşuna gitti” diye konuştu.

“ÖĞRENMENIN VE MÜCADELE
ETMENIN YAŞI YOK”
Resim sanatıyla da ilgilenen Baran,
“Öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı
yok” diyor. Üniversitede gençlerle arasının
iyi olduğunu dile getiren Baran, “İnsan
nefes aldığı sürece hedefine gitmeli.
‘Yaşlandım bir köşeye geçip oturayım’ yok.

“AYTEN HANIM AZMI VE
ÇALIŞKANLIĞIYLA HEPIMIZE ÖRNEK
OLUYOR”
Beylikdüzü’nde her yaştan herkese eşit
imkanlar sağlandığını dile getiren Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Ayten hanım bizi mutlu etti. Azmiyle, çalışkanlığıyla hepimize örnek oluyor. Biz de
Beylikdüzü Belediyesi olarak onun yanında
olmaya devam edeceğiz. Bu enerji herkese
örnek olmalı. Biz de çok keyif alıyoruz kendisiyle birlikte çalışmaktan. Beylikdüzü’nün
farklı bir enerjisi var. O enerji stajyerimize de
yansımış.” ifadelerini kullandı.

ocuklarını büyütmek için
üniversiteye gidemeyen 3 çocuk
annesi 65 yaşındaki Ayten Baran en
büyük hayalini gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Gelişim
Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünü
kazanarak üniversite hayatına adım atan Baran,
staj için Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurdu.
Başvurusu kabul edilen Baran, Grafik Tasarım
Ofisi’nde 5 arkadaşıyla birlikte hayalini
kurduğu çalışma ortamına kavuştu.

www.beylikduzu.istanbul

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yakılan Madımak Oteli’nde hayatını
kaybeden yazar, şair ve düşünürler Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü
Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma
programında hayatını kaybedenler için zakirler tarafından söylenen
deyişlerle semah dönüldü.

2

Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta ateşe
verilen Madımak Oteli’nde yanarak ya
da dumandan etkilenerek hayatını
kaybeden yazar, şair ve düşünürler katliamın
29. yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü
Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen anma programında
Sivas’ta hayatını kaybedenler için zakirler
tarafından söylenen deyişlerle semah
dönüldü. Anma programı, Mustafa Özarslan,
Nilüfer Sarıtaç ve Gökhan Gökmen’in,
hayatını kaybedenler için söylediği türkülerle
sona erdi.

www.beylikduzu.istanbul

“Pir Sultanlar ölmez”
29 yıl önce katledilen 33 kişiyi rahmet ve
minnetle anan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Burada amaç sadece
alevi inancı değildi. Eşit, özgür ve bir arada
yaşamak isteyen herkese karşı işlenen
suçtu. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta insanlık
öldü ama ne fayda; Pir Sultanlar ölmez.
Sazın üstüne saz, sözün üstüne söz gelmez.
Toplumsal vicdanın rahatlaması gerek.
Toplumsal vicdan hala rahat değil.
Sorumlular maalesef ortaya çıkarılmadı.
Toplumsal barışın en büyük engeldir bu”
diye konuştu.
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İBB’DEN BEYLİKDÜZÜ’NE ÖNEMLİ
ÇEVRE YATIRIMI

BEYLİKDÜZÜ-AVCILAR TRAFİĞİNİ
RAHATLATAN KAVŞAK HİZMETE AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beylikdüzü’nde su baskınlarını önleyecek atık su,
yağmur suyu ve dere ıslahı çalışmalarını tamamladı.

Beylikdüzü ile Avcılar arasındaki trafik sıkışıklığını büyük oranda gideren, Haramidere
Ambarlı Caddesi-Liman Yolu Caddesi kesişimi yol ve kavşak projesi hizmete açıldı.

İ

Caddesi, Enver Adakan Caddesi, Liman
Yolu Caddesi, Osman Gazi Caddesi,
Demokrasi Caddesi gibi ana arterler ve
diğer sokaklarında atık su ve yağmur suyu
ayrımı yapıldı.” diye konuştu.

B

“ÇEVRE KIRLILIĞININ ÖNÜNE GEÇILDI”
Törenin açılış konuşmasını yapan İSKİ
Genel Müdürü Şafak Başa, “Bölgede 45
kilometre atıksu, 20 kilometre yağmur
suyu kanalı ile 5 km dere ıslahı imalatı
tamamlandı. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet

“İBB ARTIK 16 MILYON İSTANBULLUNUN
SESINE KULAK VEREN DEMOKRATIK BIR
YAPIYA SAHIP”
İBB ile ilçe belediyelerinin iş birliği
yapmasının elzem hale geldiğini dile
getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Ortak akla inanan,
ayrımcılık yapmayan Ekrem İmamoğlu
yönetimindeki İBB, bugün sadece nitelikli
hizmet sunmakla kalmayıp ilçeler arasında

BB’nin köklü kurumu İSKİ,
Beylikdüzü’nde su baskınlarını önleyecek
atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı
yatırımlarını tamamladı. Beylikdüzü’nün
tamamı ile Büyükçekmece ve Esenyurt
ilçelerinin bir kısmını ilgilendiren projenin
tamamlanması nedeniyle, Barış Mahallesi’nde
“150 Günde 150 Proje Maratonu” kapsamında
tören düzenlendi.
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ayrım gözetmeden yatırım yapan bir kurum
haline gelmiştir. İstanbul’da farklı siyasi
tercihlerden dolayı cezalandırma dönemi
sona ermiştir. İBB artık 16 milyon
İstanbullunun sesine kulak veren
demokratik bir yapıya sahip olmuştur.
Vatandaşlarımızın kendi kendine
yetemediği bu dönemde İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü
Belediyesi olarak kaynaklarımızı verimli
kullanıp, icraat odaklı çalışmaya, yenilikçi
projeleri hayata geçirmeye, sorunları
çözmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.
“ALTYAPI HIZMETLERINI
VATANDAŞLARIMIZA ANLATMAMIZ
GEREKIYOR”
Belediyecilikte bazı hizmetlerin “görünmez”
olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu ise “Altyapı
hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız
gerekiyor. Neyin nasıl ihmal edildiğini ve bu
ihmalin karşılığında vatandaşlarımızın nasıl
sorunlarla karşılaştığını, hangi kronik
problemlerin onların önünde ciddi bir problem
olarak büyüdüğünü bilmeleri gerekiyor. Bunu
anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini
kullandı.
Eski alt yapı sisteminin tamamen yenilendiği
projeye 2019 Haziran’dan itibaren 880 milyon
lira harcandı. Yatırımların toplamının, devam
eden projeler sonunda 1.6 milyar lirayı bulması
bekleniyor.

www.beylikduzu.istanbul

eylikdüzü ile Avcılar arasındaki
trafik sıkışıklığını büyük oranda
gideren Haramidere Ambarlı
Caddesi-Liman Yolu Caddesi
kesişimi yol ve kavşak projesi yapımı
tamamlanarak hizmete açıldı. Projenin
detaylarıyla ilgili bilgiler veren İBB Genel
Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay,
“Avcılar’ın Cihangir-Ambarlı gibi
mahallelerinin güneyinden gelen araçlar ile
bölgedeki ticari işletmeler ve TIR
garajlarındaki araçlar Ambarlı Limanı’na ya da
Yakuplu’ya ulaşabilmek için Haramidere
Kavşağı’nı kullanmak zorunda kalıyordu.
Ambarlı Caddesi üzerinde, 350 metre
uzunluğunda alt geçit yapılarak alt geçit

üzerinden döner kavşak oluşturulmuş ve bu
sayede kesintisiz ulaşım koridoru sağlanmıştır.
Bu sayede D-100 Karayolu bypass edilmiştir.”
diye konuştu.
“AVCILAR VE BEYLIKDÜZÜ ARASINDA
ILK KEZ DIREKT BIR BAĞLANTI OLACAK”
Projeyle trafikte rahatlamanın olacağını
söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bir hayalimizi daha
gerçekleştiren İBB Başkanımız Ekrem
İmamoğlu’nu ve çalışma arkadaşlarını tebrik
ediyor, yürekten teşekkür ediyorum. Bu
proje ile Avcılar ve Beylikdüzü ilçeleri
arasında ilk kez direkt bir bağlantı olacak. Biz
bir taraftan bölgede yaşayan komşularımızı

rahatlatırken bir taraftan da ülke ekonomisi
için canla başla çalışan sanayici dostlarımızın
işlerini kolaylaştırıyoruz. Dün olduğu bugün
de, yarın da, gelecekte de bu topraklar için
üretenin, emek verenin ve bu topraklarda
huzurla yaşamak isteyenlerin yanında
olacağız” şeklinde konuştu.
“BU HATTIN BITIRILMESIYLE BAŞKA
BIR BAĞLANTI YOLUNU DA YAKIN
ZAMANDA HAYATA GEÇIRECEĞIZ”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projenin
Bey-San, Haramidere ve Organize Sanayi
Bölgesinin yoğunluğunu karşılayacağını
belirterek, “Bu konu yıllardır dile getirilirdi.
Gelip bunu bitirmek, hediye etmek bize nasip
oldu. Bu hattın bitirilmesiyle başka bir
bağlantı yolunu da yakın zamanda hayata
geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

www.beylikduzu.istanbul
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RÖPORTAJ I ELİF ÜNAL ÖZDOĞAN

GRUP GÜNDOĞARKEN İLE

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE...
Kendine has müzik tarzları ile yıllara meydan okuyan Grup Gündoğarken, Beylikdüzü
Yaşam Vadisi “6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi” nde unutulmaz bir konser verdi. Konser
sonrası grup adına Burhan Şeşen merak ettiğimiz tüm soruları yanıtladı.
Grup Gündoğarken müzik hayatına nasıl
başladı?
Grup Gündoğarken resmi olarak 1983 yılında
kuruldu ama öncesinde sürekli şarkı yazan
gitar çalan vokal yapan bir aileydik zaten.
Amca İlhan Şeşen, yeğenler Burhan-Gökhan
Şeşen. Bizdeki müzik yeteneğini keşfeden ve
bizi sonsuz destekleyen ise Ankara’ dan gelen
abi şarkısına ilham kaynağı olan İlhan Şeşen’
in ağabeyi bizlerin ise babası Turhan Şeşen ,
havacılık sektöründe lakabıyla Şeşen Kaptan
idi. Zaten onun çabaları sonucu Hodri
Meydan Kültür Merkezi’ nde verdiğimiz bir
konserde oranın Genel Sanat Yönetmeni olan
Levent Kırca’ nın bizi keşfetmesiyle de
profesyonel müzik hayatımız başladı.
Grubun yaşadığı ayrılık, enerjisini nasıl
etkiledi?
İlhan Şeşen’ in kariyerini tek başına sürdürme
kararından bugüne yaklaşık 20 sene geçti.
Gündoğarken o günden bu güne yoluna iki
kardeşle devam ediyor.
Gündoğarken bizim için sadece bir müzik
grubu değil, hayata bakışımızı, yaşam
felsefemizi de içinde barındıran bir yapı. Doğal
olarak şarkılarımız bizi olduğu kadar aslında
dinleyicilerimizi de o yola çekmeye çalışan ama
mesaj kaygısı taşımayan didaktik olmayan
şarkılar.
Gökhan’ın müziğimizi özetleyen çok güzel bir
sözü var. “Biz asfalttan değil patikadan gitmeyi
seviyoruz” diye. Bizim dinleyicilerimiz insan ve

Dinleyicilerimiz insan ve hayvan
haklarına saygılı, çevreye duyarlı,
çocuk tacizine ve kadına şiddete
kesinlikle karşı çıkan, demokratik
ve özgür bir ülkede yaşamak için
çabalayan insanlardır.
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hayvan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, çocuk
tacizine ve kadına şiddete kesinlikle karşı çıkan,
demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak için
çabalayan insanlardır” diye düşünüyoruz.
Bu değişim bestelerinizi etkiledi mi?
Bu değişim bestelerimizi etkilemedi. Aksine
bestelerimizin ön plana çıkmasını sağladı.
Yıllardır ayrılmayan bir grup olarak
birbirinizin bestelerine ya da sözlerine
eleştirisel bakabiliyor musunuz?
Tabii ki! Bizler zaten dünya görüşü olarak da
eleştiri ve özeleştiri kavramlarını içselleştiren
insanlarız. Gündoğarken şarkısının en iyi bir
şekilde dinleyiciye ulaşma sürecinde ufak
tefek tartışmalar olması kaçınılmaz.
Sizleri dinleyen kemik bir kitle var. Bu
kitlenin dışında z kuşağından aldığınız
tepkiler nasıl? Siz bu kuşağı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Geçenlerde bir İzmir konserinde 17-18
yaşlarında bir genç kız neredeyse bütün
şarklılarımıza eşlik etti. Konser sonrası
tanışmak için kulise geldiğinde bizi nereden
tanıyorsun şarkılarımızı nasıl biliyorsun
sorusuna verdiği “dedemden” cevabı aslında
birçok şeyi özetliyor. 3 kuşağa da hitap
etmek kolay bir şey değil. Gençlerin birçoğu
şarkılarımızı biliyor ama ana akım medya
bize pek yer vermediğinden dolayı bizi pek
tanımıyor. Bizler için şarkılarımız bilinsin,
sevilsin, söylensin bu çok daha önemli!
En son 2020’de bir single çalışmanız
oldu. Sonrasında pandemi süreci başladı.
Süreç sizi nasıl etkiledi?
Pandemi süreci ve yazık ki en olumsuz bir
şekilde müzik sektörünü etkiledi. Hayatına
kıyan, enstrümanlarını satan, başka iş
kollarına yönelen birçok müzisyen oldu.
Özellikle bizler gibi konser yaparak hayatını
sürdürmeye çabalayan müzisyenler için önce

Gündoğarken bizim için sadece
bir müzik grubu değil, hayata
bakışımızı, yaşam felsefemizi de
içinde barındıran bir yapı.
pandemi, ardından gelen saat kısıtlaması,
iptal edilen konserler festivaller bizim de çok
zor günler geçirmemize neden oldu.
Şubat 2022’de Grup Gündoğarken
olarak metaverse konseri veren ilk Türk
grup oldunuz. İlk olmak size neler
hissettirdi?
Metaverse doğruyu söylemek gerekirse
bildiğimiz bir şey değildi. Konser öncesi
uzun uzun anlattılar biz de anlamaya
çalıştık. Ama konser sonrası gelen
tepkilerden çok önemli bir iş yaptığımızı
anladık. Özellikle z kuşağı gençler bu
konseri çok önemsediler. Hem bu yüzden
hem de ilk kez Türkiye’ de metaverse
konseri yapmaktan dolayı çok mutluyuz.
Gelelim Beylikdüzü’ne Daha önce
Beylikdüzü’nde bir konser verdiniz mi?
Burada yaşayan dinleyicilerinize ne
söylemek istersiniz?
Evet daha önce bir kez çalmıştık Yaşam
Vadisi’nde. Ama bu sefer çok farklı şarkılarla
büyük usta Nazım Hikmet’ e saygı
niteliğindeki “Memleket Nazım Hikmet”
konseptiyle sahne aldık. Beylikdüzü’ nde
oturanlar çok şanslı. Zira hem şehircilik,
çevrecilik hem de sanatsal faaliyetler
açısından çok zengin bir ilçe Beylikdüzü.
Beylikdüzü sakinlerine ve de bizi bu coşkulu
kitleyle buluşturan Beylikdüzü Belediye
Sayın Mehmet Murat Çalık’ a çok teşekkür
ediyoruz. En kısa zamanda yeniden
görüşmek dileğiyle…
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

BEYLİKDÜZÜ’NÜN ORTAK DİLİ

BARIŞ VE SEVGİ
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Beylikdüzü
9. Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri
arasında sanat, eğitim, edebiyat ve müzik dünyasının önde
gelen isimlerini Beylikdüzü’nde ağırladı. 30 Ağustos Zafer
Bayramı coşkusuyla başlayan ve binlerce kişiyi bir araya
getiren festival, altı gün boyunca birbirinden renkli
görüntülere sahne oldu.

B

eylikdüzü Belediyesi tarafından
düzenlenen Beylikdüzü 9.Barış ve
Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos – 4
Eylül tarihleri arasında sanat, eğitim,
edebiyat ve müzik dünyasının önde gelen isimlerini Beylikdüzü’nde ağırladı. 30 Ağustos Zafer
Bayramı coşkusuyla başlayan ve binlerce kişiyi
bir araya getiren festival, altı gün boyunca birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Beylikdüzü’nün tüm renklerinin bir arada olduğu ve İstanbul halkının heyecanla beklediği
Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın bu yıl dokuzuncusu düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı
kortej yürüyüşü ve Erol Evgin konseriyle başlayan festival; sanat, müzik, edebiyat, ekonomi ve
eğitim dünyasının önde gelen isimlerini
İstanbullular ile buluşturdu. 30 Ağustos – 4
Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve büyük
bir ilgiyle takip edilen festival; Çardak Altı
Sohbetleri, Sahaf Festivali, konserler ve spor
turnuvalarına ev sahipliği yaptı.
KİTAPSEVERLER SAHAF FESTİVALİ’NDE
BULUŞTU
Bu yıl 6.sı düzenlenen Sahaf Festivali’nde
Türkiye’nin farklı noktalarından gelerek
Beylikdüzü’nde buluşan yirmi dört sahaf, yüz bine
yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturdu.
Festivalde pek çok ilk baskı ve imzalı kitabın yanı
sıra; harita, belge, orijinal nüsha, plak ve afişler de
yer aldı. 27 Ağustos’ta başlayan festival kapsamında birçok değerli ve nadide eser, Sahaf
Koordinatörü Ümit Nar’ın münadiliğinde gerçek-
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leşen kitap mezatlarında açık artırma usulüyle
satışa sunuldu. Etkinlikte ayrıca festivalin klasikleşen isimlerinden şair Hüseyin Avni Dede’nin
yanı sıra bu yıl ilk kez bir cilt ustası da yer aldı.
“ORTAK AKIL, ORTAK ÇABA VE ORTAK
YAŞAM” KONUŞULDU
Ekonomi, eğitim, teknoloji ve sanat gibi konuların konuşulduğu Çardak Altı Sohbetleri’nin bu
yıl ki teması ise “Ortak akıl, ortak çaba ve ortak
yaşam” oldu. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşilerde; ekonomi yazarları Murat
Muratoğlu ve Yalın Alpay ‘Ekonomide Ortak
Çaba’, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık ve Beylikdüzü Siyasi Parti İlçe
Başkanları ‘Yerel Siyaset ve Müşterekler’, Prof.
Dr. Mehmet Sungur ve yazar Ömür Kurt
‘Eğitimde Ortak Akıl’, Doç. Dr. Yavuz Samur ve
Dr. Çağla Gül Şenkardeş ‘Dijital Çağda Ortak
Yaşam’, şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile
müzisyen Haluk Çetin ise ‘Kültür-Sanatta Ortak
Çaba’, konulu keyifli sohbetler gerçekleştirdi.
BİNLERCE KİŞİ KONSERLERDE
DOYASIYA EĞLENDİ
Cumhuriyet Etkinlik Alanı ile Yaşam Vadisi 6
Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen konserlerde ise Volkan Konak, Niyazi
Koyuncu, Antakya Medeniyetler Korosu,
Madrigal ve Elif Buse Doğan sevilen şarkılarını Barış ve Sevgi için seslendirdi. Festival
boyunca konserlerden önce sahne alan Ersin
Show ise eğlence dolu anlar yaşattı.

İki özel eser
satışa sunuldu
Gece Mezatı’nda Nutuk ile Atatürk’ün az bilinen
bir fotoğrafı da açık artırmayla satıldı. 1927
baskısı, Osmanlı Türkçesi Nutuk, bin 600 liraya
satılırken, Atatürk’ün İsmet İnönü, Mareşal
Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşa ile olan
orijinal fotoğrafı 500 liraya alıcı buldu.

ATÖLYE ÇALIŞMALARINA YOĞUN İLGİ
Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü standını ziyaret eden vatandaşlara; ata tohumları, ıhlamur ve kurutulmuş
meyvelerin yanı sıra ahşaptan yapılan anahtarlık, kaşık, topaç ve magnet çerçeve gibi
hediyeler verildi. Ayrıca; buğday çimi ekimi,
çiçek dikimi, külahta kuşyemi yapımı ve
tohum topu yapımı atölyeleri de vatandaşlar
tarafından büyük ilgi gördü.
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ÇALIK: BESLENME SAATİ
BİR SOSYAL ADALET PROJESİDİR

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun eşit şartlarda ve sağlıklı beslenebilmesi
için hayata geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında ikinci dönem başladı. Sosyal
incelemeler sonucu tespit edilen ilkokul çağındaki toplam bin 75 öğrencinin beslenme
çantası, her gün Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor. Belediyenin kurumsal logosunun
bulunmadığı çantaları ebeveynler, on mahallede oluşturulan dağıtım noktalarından
ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor.

B

eylikdüzü Belediyesi’nin,
ilköğretim çağındaki çocuklar
arasındaki gıdaya erişim
eşitsizliğini ortadan kaldırılmak
ve bu eşitsizliğin neden olduğu psikolojik
baskıyla mücadele etmek amacıyla hayata
geçirdiği ‘Beslenme Saati’ uygulamasında
ikinci dönem başladı. Sosyal incelemeler
sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin
ilköğretim çağındaki çocuklarına, yeni
dönemde de beslenme çantası desteği
verililiyor. Kamuoyunda büyük yankı
uyandıran ve 14 Şubat- 6 Haziran tarihleri
arasındaki ilk döneminde 963 öğrenciye
ulaşan uygulamanın ikinci döneminde ise
bin 75 çocuğun beslenme çantası belediye
tarafından hazırlanıyor. Diyetisyen ve gıda
mühendislerinin de onayları alınarak
Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanan beslenme
çantalarının içerisinde sandviç, kuruyemiş,
meyve ve süt gibi temel ihtiyaçlar yer
alıyor. Ebeveynler, üzerinde Belediye’nin
kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları,
on mahallede oluşturulan dağıtım
noktalarından ücretsiz teslim alarak
çocuklarına ulaştırılıyor.
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“BIN 75 EVLADIMIZIN BESLENME
ÇANTASINI HAZIRLIYORUZ”
‘Beslenme Saati’ uygulamasının ikinci
dönemine ilişkin detayları basın toplantısında
kamuoyu ile paylaşan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ekonomik
krizin iyice şiddetlenmesiyle çocukların
yeterli beslenemediğini, ailelerin çocukların
beslenme çantasına bir sandviç koyacak gücü
bile olamadığını, hatta bu yüzden kimi
çocukların eğitimden koptuğunu gördük.
Beylikdüzü’nde hiçbir çocuğumuzun ne
okulda aç olmasını ne de akşam saatinde
yatağa aç girmesini istemiyoruz. Bu aslında
çocuklara borçlu olduğumuz ahlaki bir görev.
Bu sebeple ‘Beslenme Saati’ projesini hayata
geçirdik. İlk dönem 963 çocuğa ulaştığımız
projenin ikinci döneminde bin 75 evladımızın
beslenme çantasını hazırlıyoruz. Şunu da
belirtmek istiyorum ki bu projede hiçbir
zaman daha çok çocuğa ulaşmak gibi bir
hedefimiz olmadı. Dilerim, her aile kendi
evladına yetebilecek bir ekonomik düzeyi
sağlar. Bu proje, yerelin imkanlarıyla
yapılmış bir sosyal adalet projesidir. Umarım

bu uygulama yaygınlaşır ve devlet projesi
haline gelir. Bir an önce gerekli adımların
atılması gerektiğini düşünüyorum. Hak ettiği
değeri çocuklarımıza vermemiz lazım. Bir
çocuğun kaderi yoksulluk olamaz, yoksunluk
hiç olamaz. Yerel yöneticiler olarak gücümüz
yettiği kadar destek olmaya gayret etmeliyiz.”
şeklinde konuştu.
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İLGİ ODAĞINDA SIRA
ALFA KUŞAKTA

T

ürkiye’de çekirdek aile üye sayısı
eskiye oranla gittikçe düşüyor. Eski tip
Türk aile yapısı daha -çok kardeşli- bir
aile ortamı yaratıyor iken bu günlerde
kardeşler aracılığıyla gelişen sosyal uyum ve
iletişim kabiliyetinde görev artık kreş ve
anaokullarına düşüyor.
Z Kuşağı eğitim öğretimle ilgili deneyimlerini iyi
kötü bir şekilde atlatıp artık geleceğini kurma
telaşına girmişken, artık yatırım yapılması
gereken bir Alfa kuşağı geliyor.
2011 yılından sonra doğanları içine alan Alfa
Kuşağı şu sıralar ilköğretim sıralarını iştigal
ediyorlar.
Peki bu kuşak ne istiyor?
Alfalar, Z kuşağı gibi teknolojiyi ve dijital
dünyayı henüz gelişme aşamasında değil,
gelişimin tam ortasında yakalayan, dijital dünya
ve sosyal medyayı hayatlarının her alanına
entegre eden ilk nesil neredeyse.
Y kuşağı gibi, internetsiz ve akıllı teknolojinin
olmadığı bir dünyayı tahayyül dahi edemeyen
bir nesil olarak, ailelerin en dertli olduğu
konu, bu nesli, teknolojiden ne kadar uzak
tutup, ne kadar içinde tutacakları sorusu
oluyor. Geçtiğimiz son iki yıl tüm dünyayı
etkisi altına alan pandemi ile birlikte eğitimöğretimin de çevrimiçi eğitimle sürmesi bu
kaygıları daha da pekiştirdi. Neredeyse iki yılı
fiziksel sınıf ortamından ve sosyal
paylaşımdan uzak geçiren alfa kuşağı bu
anlamda çevrimiçi eğitime çok kolay adapte
olabilmeyi başardı.
Ancak bu çevrimiçi ortam, aynı zamanda ne
yazık ki bu kuşağın önceki nesillerin aksine
çok fazla paylaşımdan hoşlanmadığı
gerçeğini bir kez daha gösterdi.
Alfa kuşağı önceki nesiller gibi kurallar ve
kısıtlamalarla disipline olmuyor. Baskın,
otoriter ve kontrolcü ebeveyn modeline karşı
bir direniş gösteriyor. Dijital dünya ve sosyal
medya onları sınırsız bir dünyaya açarken
enerjilerini kontrol altına almaları zorlaşıyor.
Toplumsal normlar onların dünyalarında
geçersiz ve saçma birer kural olarak
algılanıyor ve bireysel bir tarzda, konfor
odaklı bir nesil olarak Y kuşağı ebeveynlerini
bu kuşağa nasıl yaklaşacakları konusunda
bazen şaşırtıyor. Bu yönleriyle ise şimdiye
kadar ki en sıra dışı nesil olmaları bekleniyor.
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Zübeyde AĞSAKALLI
Eğitimci & Kişisel Yabancı Dil Koçu

ALFA KUŞAĞININ GÖNLÜNÜ
KAZANMA
Öncelikle okulların ve sınıfların, teknolojinin
kullanıldığı ekipmanlarla donatılması bu kuşağın
öğrenme deneyimlerini baştan yaratacak en
önemli faktör.
Bu kuşak için “yapmak” ve “deneyimlemek” çok
önemli olacak, bu yüzden de okullarda onlara bu
alanların açılması gerekir. Okulların,
eğitimcilerin ve tüm eğitim kurumlarının bu
süreci yönetmek için yeni kuşağı ve öğrenme
biçimlerini keşfetmesi gerekiyor.
Bu anlamda teknolojiye ve dijital dünyanın
anahtar kelimelerine uzak aileler ve öğretmenler
için bu kuşağın saygısını kazanmak oldukça
meşakkatli.
Çocukları teknolojik donanımlı yetiştirmek
isterken aynı anda dijital dünyanın zararlarından
nasıl koruyacağımız aileler için en büyük soru
işaretlerinden biri. Çocuğunuzla birlikte robotik
kodlama eğitimi almak, seçtiğiniz bir oyunu
birlikte, belirli saatlerde, ona eşlik ederek oynamak,
akıllı cihazların kullanımına hakim olarak, dijital
dünyayı ilgilendiren belgeselleri, haberleri,
gelişmeleri onunla paylaşıp fikrini almak, sosyal
medyada geçirdiği süreyi faydalı paylaşımlar
yaparak geçirmeye teşvik etmek, alfa neslinin
gönlünü ve saygısını kazanmanız için ufak tüyolar.
TÜM NESİLLER İÇİN DİL PROBLEMİ:
İlköğretime hazırlık, liseye hazırlık, üniversiteye
hazırlık derken okul zamanı başladığında
ailelerin bir diğer korkulu rüyası ise öğrencilerin
dil eğitimleri için doğru eğitim kurumlarını
bulabilmek.
Dil eğitimi evde başlar
Ülkemizde en yanlış bilinenlerden biri de dil
eğitimine dair tüm performansı okuldan,
kurslardan ve öğretmenlerden beklemek.
Dil bir kültürdür. Tıpkı yerel kültürümüz,
mutfak kültürümüz gibi dil de bir coğrafyaya ait
duyguları, düşünceleri, ahlakı, alışkanlıkları
gösteren bir kültürün ürünüdür. Ancak
ülkemizde yabancı dil ne yazık ki salt bir ders
olarak algılanıyor ve aşılamaz bir korku olarak
nesilden nesile geçiyor.

evde çocuğumuza kendimiz dil öğretelim” diye
düşünmeleridir.
Biz eğitimciler olarak, ebeveynlerden onların
çocuklara dil bilgisi ya da konu anlatmalarını
beklemiyoruz.
Peki çocuğa evde yabancı dil kültürü
kazandırmanın püf noktaları nelerdir?
1 yaşından itibaren evde yabancı müziğin
dinlenildiği bir ortam yaratmak. 3 yaşına kadar
çocuk yabancı dile direniş göstermeyecektir.
Dolayısıyla bu yaş aralığında bu çalışmaya
başlamanız, sonrasında anadilde kendini ifade
etmeye başlayacağı yaşa kadar başka bir dili
dinleme- konuşma konusunda direniş
göstermesini engelleyecektir.
Yabancı müzik ya da yabancı kaynaklı dizi- film
izlemek bir kültürdür. Bu kültürü önce ailenin
benimsemiş olması, bunu çocuğa dayatma
yapmadan, doğal akışta bu ortamı yaratması kritik
noktadır.
Okumayacak, anlamayacak dahi olsa
kütüphanesinde yabancı hikaye kitapları, sözlük
ya da benzeri kaynakları bulundurmak onun dil
öğrenimine merakını tetikleyecektir.
Seçtiğiniz yabancı dil kursunda anadilde eğitim
veren eğitimci bulunduran ve doğru müfredat
kullanan bir kurs olmasına dikkat edilmelidir.
Yaş ve seviyeye göre seçtiğiniz yabancı şarkıları
birlikte ezberleyip, karaoke yaparak eğlenceli hale
getirerek teşvik edici olabilirsiniz.
Dil öğreniminde ülkece en yaygın alışkanlığımız,
dayatmacı bir eğitim sistemi nedeniyle
öğrenmekten ve konuşmaktan korkmamızdır. Bu
ufak adımlarla yabancı dil kültürüne aşina olan
çocuklar, içten gelen bir motivasyonla öğrenmeye
hevesli olacaklardır.

Evde çocuğuma dil öğretebilir miyim?
Genelde tüm anne babaların en mağdur
oldukları noktalardan biri; “Biz bilmiyoruz ki
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30 TON KURBAN BAĞIŞI
7 BİN 462 AİLEYE ULAŞTIRILDI
Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere
desteğini sürdürdü. Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları ve Belediye’nin katkılarıyla
yürütülen et dağıtımında, toplam 30 ton kurban eti 7 bin 462 aileye ulaştırıldı.

B

eylikdüzü Belediyesi bu yıl da
Kurban Bayramı’nda ihtiyaç
sahiplerini yalnız bırakmadı.
Beylikdüzü’nün hayırsever
vatandaşları tarafından bağışlanan toplam 30
ton kurban eti Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından sosyal incelemeler
sonucu tespit edilen 7 bin 462 aileye ulaştırıldı.
Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen
kurbanlık etlerinin dağıtımı, vatandaşlara
sağlıklı bir şekilde ulaşması amacıyla 4 soğuk
hava depolu araç ve uzman ekiplerle birlikte 5
merkezden gerçekleştirildi.
“KURBAN BAYRAMI’NIN BEREKETINI
BEYLIKDÜZÜ’NDE HER DÖNEM
YAŞIYORUZ”
Kurban Bayramı’nın bereketini Beylikdüzü’nde
her yıl yaşadıklarını belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde
Kurban Bayramımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da
en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma
duygularıyla geçirdik. Bu yıl 30 ton kurban bağışı
aldık ve bağışları 7 bin 462 ailemize paylaştırdık.
Yaklaşık olarak dörder kiloluk olarak paketlenmiş
etler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Beylikdüzü’nde her daim komşularımızın
yanında olmaya gayret ediyoruz.” dedi.

YAŞAM BAHÇESİ 33 BİN 500 HANENİN
SOFRASINA UMUT OLDU
Beylikdüzü’nün
en temiz kurban
çadırları ödüllendirildi
Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda bu yıl da
ödül heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Belediyesi’nin arife günü
gerçekleştirdiği ve gelenekselleşen “En Temiz Çadır” ödülleri
gerekli takip ve incelemeler sonucu sahiplerini buldu. Bu yıl
8’incisi düzenlenen ödül töreninde, toplam 60 çadır
arasından en temiz ve hijyenik olanlar altınla
ödüllendirildi. Düzenlenen törende; Büyükbaş
çadırlarında 1’inciye tam, 2’nciye yarım,
3’üncüye çeyrek küçükbaşta ise 1’inciye
çeyrek altın hediye edildi.
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan çocukların kent tarımını öğrenmesi ve üretmenin önemini kavraması amacıyla hayata geçirilen Küçük
Bahçıvanlar Parkı’nda ise yaz mevsiminin ilk fideleri dikildi. Bin metrekarelik ekim alanına sahip parka mevsim sebzelerinden domates, salatalık, kabak, patlıcan ve
biber çeşitlerinin olduğu toplam 5 çeşit ürünün ekimi gerçekleşti. Ekim alanında çocuklarla bir araya gelerek fideleri toprakla buluşturan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada 2 bine yakın fide diktik. Çocukların enerjisi muhteşemdi. Bence en verimli bahçemiz burası olacak.” dedi.
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaşam Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı.
Yaşam Bahçesi’nin ilçedeki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirten Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Üreten ve kendine yetebilen bir kent yaratma
hedefiyle çıktığımız bu yolda şimdiye kadar toplam 150 ton mahsulü, 33 bin 500 ihtiyaç
sahibi haneye ulaştırdık.” dedi.

B

eylikdüzü Belediyesi tarafından
kent tarımını desteklemek ve
ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı
gıdaya erişimini sağlamak
amacıyla hayata geçirilen Yaşam
Bahçesi’nde yaz hasadı yapıldı. Yaşam
Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük bir alana
sahip olan Yaşam Bahçesi’nin bu yıl ki yaz
döneminde domates, salatalık, kabak,
patlıcan ve biber çeşitleri olmak üzere 20
tonun üzerinde mahsul elde edildi.
Toplanan ürünler Beylikdüzü Gıda
Bankası’na teslim edilerek, ilçede yaşayan
ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı.
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ÇALIK: GIDA YOKSUNLUĞUNUN
ÇÖZÜMÜNDE KENT BOSTANLARI
ÖNEMLI BIR IŞLEVE SAHIP
Yaşam Bahçesi’nin ilçedeki dayanışma ruhunu
güçlendirdiğini ifade eden Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gıda
yoksunluğunun çözümünde kent bostanları
önemli bir işleve sahip. Bu doğrultuda
pandeminin başında ilçemize Yaşam
Bahçesi’ni kazandırmıştık. Üreten ve kendine
yetebilen bir kent yaratma hedefiyle çıktığımız
bu yolda şimdiye kadar toplam 150 ton
mahsulü, 33 bin 500 ihtiyaç sahibi haneye
ulaştırdık.” şeklinde konuştu.
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TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN PROJE

Beylikdüzü Belediyesi’nin bir ilke imza attığı sokak toplayıcılarını kayıt altına alma projesi
Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurumlara yol gösteriyor. Proje, Türkiye genelinde
sayıları 500 bini bulan kâğıt toplayıcılarına umut ışığı oldu.

G

eri dönüşüm işçilerinin sorunlarını
çözmek ve çalışmalarını modern bir
yapıya kavuşturmak için önemli bir
adım atan Beylikdüzü Belediyesi,
Beylikdüzü Geri Dönüşüm İşçileri Destek
Projesi ve Atık Ara Depolama Merkezi projesini
hayata geçirdi. Türkiye’de bir ilk olan proje;
toplayıcıların daha fazla ekonomik kazanç elde
etmesini sağlamayı, atıkları cadde ve sokaklar
yerine kendilerine tahsis edilmiş modern ara
depolama merkezinde depolamalarını ve ilçede
çalışan geri dönüşüm işçilerini kayıt altına
almayı amaçladı.
SİSTEME KAYITLI ÇALIŞAN SAYISI
250’YE ULAŞTI
Proje kapsamında içerisinde; idari tesis, dinlenme
tesisi, atık depolama odaları, sıfır atık ayrıştırma
kompleksi ve Beylikdüzü Sıfır Atık Sokak
Toplayıcıları Derneği’nin bulunduğu oldukça
kapsamlı bir Atık Ara Depolama Merkezi geri

dönüşüm işçileri için hazırlandı. Sisteme kayıtlı
çalışan sayısının 250’ye ulaştığı proje, pek çok
kuruma da örnek oldu. Bugüne kadar; Marmara
Belediyeler Birliği, Çanakkale İl Özel İdaresi,
İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumların yanı
sıra Büyükçekmece, Avcılar, Şişli, Başakşehir,
Çorlu, Çanakkale, Sakarya, Bursa gibi birçok
belediyeye de tanıtıldı.
HERKESİN KAZANDIĞI BİR SİSTEM
Projeyle ilgili vatandaşlardan olumlu geri
dönüşler alındığını ifade eden Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Daha
önce geri dönüşüm işçilerinin sorunlarının
çözümüne dair somut bir adım atılmamıştı. Artık
kıyafetleri ve kimlik kartları sayesinde belediye
olsun, güvenlik güçleri olsun hepsi onları tanıyor.
Üstelik gelirleri de arttı. Hem onlar kazanıyor
hem de sistemdeki atık, çöpe değil geri dönüşüme
gidiyor. Bir yandan da toplanan atıklar kayıt altına
giriyor ve vergilendiriliyor. Bu sistem başlamadan

önce kayıt dışı 600 kişi varken şimdi kayıtlı 250
kişi var. Hedefimiz yıl içerisinde bu rakamı 400’e
çıkarmak. Herkesin kazandığı bir sistem olsun
istiyoruz.” şeklinde konuştu.
BUGÜNE KADAR TOPLANAN ATIK 500
TONA YAKLAŞTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da örnek
gösterilen projenin detaylarını paylaşan
Beylikdüzü Belediyesi Sıfır Atık Sorumlusu Tuncay
Canpolat ise “Beylikdüzü’nde ikamet etmek, başka
işte çalışmıyor olmak gibi başvuru koşulları
belirledik. Kaymakamlığımız, güvenlik güçlerimiz
ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
personelleri ile beraber 24 saat denetlemeler yaptık
ve sisteme kayıtlı olmayanların çalışmasına
müsaade etmedik. Bu sistemle toplayıcılar,
öncekine nazaran yüzde 20 daha fazla kazanıyor.
Günden güne kayıt dışının tamamen ortadan
kalkmasıyla bu oran artacaktır. İlk ay 50 ton
toplanan atık bugün yaklaşık 500 tona ulaştı.” dedi.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYE
Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çevre dostu projeler
hayata geçiren Beylikdüzü Belediyesi, “Sıfır Atık” belgesi
almaya hak kazandı.

B

eylikdüzü Belediyesi, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı’nın çevre ve insan
sağlığının korunmasını
hedefleyen sıfır atık yönetim sistemini
tamamlayarak, “Sıfır Atık” belgesi almaya
hak kazandı. Çalışmalar kapsamında 2021
yılı ve 2022’nin ilk 6 ayında 2 bin706 ton
ambalaj atığı, 402 ton atık cam, 145 ton
bitkisel atık yağ, 4.71 ton elektronik atık, 97
ton madeni atık yağ, 3.2 ton atık pil, 1.96 ton
atık ilaç ve 882 ton tekstil atığı toplanarak
ekonomiye kazandırıldı.
ATIKLAR EKONOMIYE
KAZANDIRILIYOR
Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Toplanan atıklar sayesinde hem sağlıklı
bir çevre imkanı sağlıyoruz hem de atıkları ekonomiye kazandırıyoruz” dedi. Sıfır Atık yönetmeliği kapsamında yapılan çalışmalara da
değinen Başkan Çalık, “Bu kapsamda Dereağzı
Mahallesi’nde 6 bin 500 m2 alan üzerine mevzuatlara uygun 14 farklı atık türünün depolanabileceği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi kurduk.
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Her mahallede en az bir adet olabilecek şekilde
ve ulaşılabilir noktalarda konumlandırılmış 7
farklı atık türünün atılabileceği 14 Mobil Atık
Getirme Merkezimiz mevcut. Bunun yanı sıra
cadde ve sokaklara 200 geri dönüştürülebilir
atık kumbarası, 200 tekstil kumbarası, 125 cam
kumbarası ile 25 adet atık ilaç kumbarası yerleştirdik. Belediye hizmet binalarımız ile muhtarlıklarımızda da bitkisel atık yağ toplama
noktaları oluşturduk.” ifadelerini kullandı.
“BEYLIKDÜZÜ’NDE HIÇBIR ATIK
ÇÖP DEĞIL”
Beylikdüzü’nde hiçbir atığın çöp olmadığı dile
getirerek kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kurumlara da atık kutuları yerleştirildiğini
belirten Başkan Çalık, “Belediyemiz ile irtibat
kurulması durumunda 5 kilogram üzeri atık yağ
ile elektronik atıkları kapıdan da alıyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşları, okullar başta
olmak üzere apartman ve siteler, AVM, süpermarketler, sağlık merkezleri, işyerlerinden geri
dönüştürülebilir atıklar hazırlanan takvim doğrultusunda lisanlı firmalarımız tarafından toplanıyor. Çevre bilincinin oluşturulması ve geri
dönüşümün öneminin anlaşılması amacıyla
çalışmalarımız aralıksız sürecek” diye konuştu.

400 Kilogram Atık Pil
Geri Dönüşüme
Kazandırıldı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından ilçe genelindeki eğitim kurumlarına
atık pil toplama kutuları teslim edildi. Hem
öğrenciler hem de velilerin destek verdiği
projede toplam 400 kilogram atık pil
toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.
Dereceye giren okulların ödüllendirildiği
kampanyanın sonunda ise en çok atık toplayan
Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu 2-B sınıfı
öğrencilerine hediyeler verildi.
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

OKULLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM
YILINA HAZIRLANDI
Öğrencilerin güvenli ve
sağlıklı koşullar altında
eğitimlerini
sürdürebilmeleri için tüm
ekipleriyle aralıksız
çalışan Beylikdüzü
Belediyesi, 2022-2023
eğitim öğretim yılı öncesi
ilçedeki okullarda pek çok
çalışma gerçekleştirdi.

B

eylikdüzü Belediyesi, 2022-2023
eğitim öğretim yılı öncesi, okullardaki
eğitim sürecinin güvenli ve
sürdürülebilir olması adına ilgili tüm
birimleriyle çalışmalar yaptı. Bakım, onarım,
peyzaj ve dezenfeksiyon gibi işlemler ekiplerce
titizlikle yürütülürken talepler doğrultusunda
okullara fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Fen
İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan
okullarda, boyama ve ıslak hacim yenileme gibi
bakım ve onarım çalışmalarını yürütürken Park
ve Bahçeler Müdürlüğü; peyzaj düzenlemeleri,
ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve
budama işlemlerini gerçekleştirdi. Çocukların
sağlıklı ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için

Veteriner İşleri Müdürlüğü haşere ilaçlaması ve
dezenfeksiyon çalışmalarını yaparken Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, okul
bahçelerinin yıkanarak temizlenmesini sağladı.
Okullara Donanımlı Alanlar
Beylikdüzü Belediyesi tüm bakım, onarım ve
tadilat çalışmalarının yanı sıra gelen talepler
doğrultusunda okullara donanımlı alanlar da
kazandırdı. Bu kapsamda; Gürpınar 75. yıl
Cumhuriyet İlkokulu’nda yapılan konferans
salonu tamamlandı. Beylikdüzü Sosyal Bilimler
Lisesi’ndeki konferans salonu ile Yaşar Acar Fen
Lisesi okul girişindeki yenileme çalışmaları
devam ediyor.

“YAŞAM VADİSİ TÜRKİYE İÇİN ÇOK
DEĞERLİ BİR PROJE”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
beraberindeki heyet ile birlikte Beylikdüzü’nü ziyaret etti. Ziyaretinde Yaşam
Vadisi’ni gezen Kılıçdaroğlu, “Her geldiğimde biraz daha güzelleştiğini görüyorum.
İstanbul ve Türkiye için çok değerli bir proje” dedi.

C

HP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve beraberindeki heyet
ile birlikte Beylikdüzü’nde
ziyaretler gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev
sahipliğinde ilk olarak Yaşam Vadisi’ni gezen
Kılıçdaroğlu, Vadi’ye üçüncü kez geldiğini
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belirterek, “Her geldiğimde biraz daha
güzelleştiğini görüyorum. İstanbul ve Türkiye
için çok değerli bir proje.16 milyon insanın
yaşadığı bir kentte insanların nefes alması
lazım. İnsanların özgürce gezmesi lazım.
Doğayla kucaklaşması lazım. Çocukların ve
yaşlıların da böyle bir mekana ihtiyacı var.”
ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU YAŞAM BAHÇESI’NDE
Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin bir
sonraki durağı Sanatla Yaşam Atölyeleri oldu.
Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan Yaşam
Bahçesi’ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu son
olarak Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı
iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Galeri
Beylikdüzü’nü gezdi.
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VADİ’DE KEYİFLİ
BİR YOLCULUK
Yaşam Vadisi’nde haftanın 7 günü hizmet veren gezi
trenleri, yeşil alan içerisinde keyifli bir yolculuk imkanı
sunuyor. Vadi’nin 1. etabındaki Çanakkale Meydanı ve
Atatürk Anıtı’ndan sefere başlayan trenler, hafta içi
13.00-23.00 arası, hafta sonu ise 12.00- 23.00 saatleri
arasında hizmet veriyor.

HİZMET
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SOSYAL TESİSLER

Beylikdüzü’nün uğrak noktaları arasında yer alan Beylikdüzü Belediyesi Sosyal Tesisleri,
hem keyifli sohbetlerin hem de özel günlerin vazgeçilmez adresi.
Deniz Kıymet: 12 yıldır Beylikdüzü’nde
yaşıyorum. Gezi trenleri, insanların Yaşam
Vadisi’nin güzelliklerini görerek dolaşması
için çok güzel bir opsiyon. Yaşam Vadisi
Beylikdüzü’nün en güzel projesi. Burası
gençlere eğlenebileceği, yetişkinlere de
kafalarını dinleyebileceği alanlar sunuyor.
Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye
Başkanımız çok güzel bir iş yaptı. Hepimiz
çok memnunuz.

Tuğhan Karaaslanoğlu: Büyükçekmece’de
oturuyorum fakat çok sık Beylikdüzü’ne
geliyorum. Her gün Yaşam Vadisi’nde
kaykay kayıyoruz. Kaykay sporuyla
ilgilendiğim için belediyenin yaptığı Kaykay
Parkı’nı da her gün kullanıyorum. Gezi
trenleri de çok güzel olmuş, insanı gayet
mutlu hissettiriyor.

Trenlerin ilk misafirleri, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Beylikdüzü Belediyesi’nin
kreşlerinde eğitim gören çocuklar oldu.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN

Gezi trenleri Yaşam
Vadisi’ne çok yakıştı

Sevcan Çelebi: 4 yıldır Beylikdüzü’nde
oturuyoruz. Yaşam Vadisi her gün sosyal
aktivitelerimizi yerine getirdiğimiz bir yer.
Gezi trenleri de Yaşam Vadimizin eksiğiydi
ve tamamlandı. Çok güzel oldu, Vadi’ye ayrı
bir renk kattı.

www.beylikduzu.istanbul

İ

lçede yaşayan vatandaşların bir
araya gelerek sosyalleşebilmeleri
için alanlar oluşturan
Beylikdüzü Belediyesi, sosyal
tesisleriyle kaliteli hizmet sunuyor.
Belediye tarafından ilçeye
kazandırılan Barış Kafe, Yaşam Kafe,
Marmara Sosyal Tesisleri, Yakuplu
Sosyal Tesisleri ve Emekliler Lokali
her gün çok sayıda vatandaşı
ağırlıyor. Keyifli vakit geçirmek
isteyenlere yeşille iç içe ve konforlu
alanlar sağlayan sosyal tesisler;
düğün, nişan, kına, sünnet,
mezuniyet töreni, doğum günü ve iş
toplantıları gibi organizasyonlara da
ev sahipliği yapıyor.

BARIŞ KAFE
Huzurlu bir ortamda günün yorgunluğunu
atmak isteyenlerin bir diğer tercihi ise Barış
Mahallesi Nigar Şahin Parkı’nın içerisinde
bulunan Barış Kafe. Renkli iç
dekorasyonuyla beğeni toplayan tesiste,
çeşitli organizasyonlar da gerçekleşiyor.

YAŞAM KAFE
Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde hizmet veren
Yaşam Kafe, sade ve rahat ortamıyla ilçe halkı
tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşların
kolay ulaşabileceği bir noktada bulunan tesisin,
670 metrekarelik açık alanının yanı sıra 135
metrekarelik kapalı restoran bölümü bulunuyor.

EMEKLİLER LOKALİ
Sadece yaş almış bireylerin değil 7’den 70’e
herkesin uğrak noktalarından biri olan Emekliler
Lokali ise Büyükşehir Mahallesi’nde hizmet
veriyor. Ağaç gölgesinde soluklanmak isteyenler
için açık alanda hizmet veren tesis, içerisinde
kütüphanesi olan bir kapalı alana da sahip.

YAKUPLU SOSYAL TESİSLERİ
Yakuplu Sosyal Tesisleri, kır bahçesinde 500
kişi, kapalı alanında ise 400 kişi kapasitesiyle
hizmet veriyor. Doğayla iç içe olan tesis,
çardakların bulunduğu kafe kısmında ailece
vakit geçirmek isteyenlere de bir alan
sunuyor.

MARMARA SOSYAL TESİSLERİ
Özel günlerin bir diğer adresi olan Marmara Sosyal
Tesisleri ise 473 metrekarelik bir alanda misafirlerini
ağırlıyor. Beylikdüzü Kadir Topbaş Parkı içerisinde
bulunan tesiste çocuklar oyun parkında doyasıya
eğlenirken ebeveynleri de çardak alanlarında
kendilerine vakit ayırabilmenin tadını çıkarıyor.

SONBAHAR VE
YAKLAŞAN KIŞ
AYLARI İÇİN BİRKAÇ
HATIRLATMA

HİZMET

T
YAŞAM VADİSİ DENİZLE BULUŞTU

İBB tarafından düzenlenen 150 gün 150 proje kapsamında 1 milyon 200 bin
metrekarelik büyüklüğü ile İstanbul’un en büyük kent parklarından biri olan Yaşam
Vadisi’nin 3,4 ve 5’inci etapları hizmete açıldı.

B

eylikdüzü’nde 1 milyon 200 bin
metrekare büyüklüğü ile İstanbul’un en
yeşil ve en büyük kent içi parklarından
biri olan Yaşam Vadisi’nin 3,4 ve 5’inci
etapları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. İBB
tarafından düzenlenen 150 günde 150 proje
kapsamında gerçekleşen açılışa Başkan İmamoğlu
ve Başkan Çalık’ın yanı sıra; İSKİ Genel Müdürü
Şafak Başa, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda
vatandaş katıldı. Dünyanın önde gelen tasarım ve
mimarlık ofislerinin katılımıyla, uluslararası jüri
değerlendirmesi sonucunda hayata geçen Yaşam
Vadisi kurgulanırken doğaya uyumluluğu ön
planda tutuldu. İçerisinde; 28.5 km yürüyüş yolu, 15
km bisiklet yolu, çim teraslar, seyir terasları, bitki
tünelleri, göletler, şelaleler, çeşitli bahçeler, spor ve
oyun alanları, sanat atölyeleri, anıtlar, meydanlar,
oturma ve piknik alanlarının yanı sıra 6 Mayıs
Gençliğimiz Var Sahnesi, Türkiye’nin en derin
kaykay havuzu olan Kaykay Parkı ve Yaşam
Bahçesi de bulunan Vadi’nin 5.etabıyla ise
Beylikdüzü denizle buluştu.
“Beylikdüzü bu projeyi ilk hayata
geçirmenin keyfini ve gururunu yaşıyor”
Açılışta yaptığı konuşmasında ‘İstanbul’da beton
vadiler değil, yaşam vadileri dönemi başladı’
ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu, “Yaşam
Vadisi’nin İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde
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yaşamı nasıl değiştirdiğini, insanlara nasıl
katkılar sunduğunu bilen en iyi kitleyle,
Beylikdüzü halkıyla bir aradayım. Yaşam Vadisi
bu şehirde nasıl o önemi sağlanmışsa ya da o
değişimi sağlanmışsa aynı şekilde İstanbul
geleceği açısından da çok önemli bir proje
olduğunu her yerde söylüyorum. Bu doğal hava
koridorları, onun sunduğu oksijen, sağlıklı
yaşam, sağlıklı nesillerin de varlığına sebep
oluyor. Şehrin tam göbeğinde, tabiatın ortasında
özgür, mutlu ve doya doya yaşayabilmek
gerçekten büyük bir nimet. O bakımdan tekrar
ifade edeyim ki Yaşam Vadisi’nin belki de yaşamı
nasıl değiştirdiğini en iyi bilenler sizlersiniz.
Beylikdüzü bu projeyi ilk hayata geçirmenin de
bence hem keyfini hem de gururunu yaşıyor.”
şeklinde konuştu.
“Burası sadece Beylikdüzü için değil, tüm
İstanbul için bir vaha niteliğindedir”
Yaşam Vadisi’nin sadece bir park olmadığını
vurgulayan Mehmet Murat Çalık ise,
“Beylikdüzü’nden tüm İstanbul’a örnek olan ve
sadece Beylikdüzülülere değil, İstanbullulara da
nefes aldıran Yaşam Vadisi, ülkemizin kent parkı
kavramını da değiştirdi. Önceki dönemlerde
Beylikdüzü halkının ortak bir yaşam alanı
maalesef yoktu. Komşularımız geniş kent
parklarına ulaşmak için uzun yollar kat etmek
zorunda kalıyordu. Bu mekansızlık
Beylikdüzü’nde sürdürülebilir olmayan bir

geleceğe işaret ediyordu. Biz Beylikdüzü’nde
Ekrem Başkanımızla birlikte bir hayal kurduk.
Kentimizin ortak yaşamını güçlendirmenin
hayaliydi bu. Ne mutlu ki 2019 yılında, bu hayali
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Büyükşehirde
İstanbul’un hayaline dönüştürdük. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi 150 günde 150 proje
kapsamında 16 milyon İstanbullunun hayatını
kolaylaştıracak ve güzelleştirecek projeleri
İstanbul halkıyla buluşturuyor. Yaşam Vadisi de
bu projelerimizden bir tanesi. Burası sadece
Beylikdüzü için değil, aslında tüm İstanbul için bir
vaha niteliğindedir. Yaşam Vadisi sadece bir park
değildir. Beylikdüzü halkının hayatına enerji
mutluluk ve özgürlük hissini katan ortak bir
yaşam alanıdır.” şeklinde konuştu.

üm dünyayı etkileyen “Corona Virüs
Pandemisi” nin başlaması üzerinden
yaklaşık iki buçuk yıl geçti. 2022 Eylül
ayı itibarıyla “Pandeminin sona erdiği
ve artık COVID-19’un grip gibi bir hastalığa
dönüştüğü” düşüncesini fazlaca iyimser
bulmaktayım. Omicron’ un yeni alt varyantları
nedeniyle Dünya’da ve Türkiye’de son günlerde
vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmakta.
Beklendiği gibi vaka sayılarındaki artışa paralel
olarak ölüm oranları da artmaktadır. Omicron
varyantı ilk ortaya çıktığı günlerde “grip gibi”
geçirilebilmekteyken yeni alt varyantlarda bu
durum değişti. Öte yandan toplum genelinde
belirgin bir rahatlama oldu, alınması gerekli
birtakım önlemler terk edildi. Mevcut tabloda
yaşlı, ek hastalığı olan, immun yetmezlikli
bireylerde COVID’e bağlı ağır hastalık riski
halen yüksektir. Yaşlılarda aşının yarattığı
koruyuculuk maalesef daha düşük. Aşı
konusunda yetkili otoritelerin uyarılarını,
mesleki tecrübeye sahip hekimlerin tavsiyelerini
dinlemek yerine çoğu bilgi kirliği kaynaklı,
ispatlanmış ve haklı hiçbir dayanakları olmayan
bazı söylemlere halkın bir kesimi rağbet
etmektedir. Bunun sonucu olarak toplum
genelinde tam ve etkin bir Corona Virüs
aşılanma sürecine ait aksamalar olmaktadır.
Gerek aşı çekimserliği gerekse “Artık pandemi
bitti!” önyargıları ile hatırlatma dozları da ihmal
edilmektedir. Tam doz aşılı olanlar ülkemizde
maalesef halen yüzde 30 civarındadır. Son

“Yeşil İstanbul vizyonuna katkı sunmak
için de var gücümüzle çalışıyoruz”
Projenin teknik detayları hakkında bilgi paylaşan
Şafak Başa ise, “Bugün burada çok önemli bir çevre
projesini hayata geçirmenin mutluluğunu
yaşıyoruz. İSKİ olarak İstanbul’un her noktasına 7
gün 24 saat sağlıklı içme suyu vermenin ve atık
suların çevreye zarar vermeden uzaklaştırmanın
yanında Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu “Yeşil
İstanbul” vizyonuna katkı sunmak için de var
gücümüzle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Açılış
konuşmalarının ardından gerçekleşen “Doğa İçin
Çal” grubunun konseri ile Vadiyi dolduran
vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.

www.beylikduzu.istanbul
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aşıdan itibaren 6 ay ve daha fazla süre geçtiğinde
ne yazık ki bağışıklık azalmaktadır. Yeni
varyantların kazanılmış antikordan kaçma
özelliği olduğu için kişiler tekrar hasta
olabilmektedir. Varyantlara etkisi daha fazla
olan ve halen üzerinde çalışılmakta olan yeni
aşılar uygulamaya girene kadar özellikle mRNA
(Biontec) aşıları ile hatırlatma dozları
tamamlanmalıdır. Sonbaharda olabilecek ciddi
vaka artışları göz önüne alınarak aşılama süreci
hızlanmalıdır.
Hatırlatma dozları mutlaka kışa kadar
yapılmalı
12 yaş altı çocuklar aşılama programına
alınmalı, genç nüfusun ailedeki yaşlılara
hastalığı bulaştırması önlenmeli.
Daha kolay bulaşan Omicron alt
varyantlarından korunmak için kapalı
alanların yanı sıra, toplu ulaşım ve çarşı-pazar
gibi kalabalık açık alanlarda da maske
kullanılmalıdır.
Başta okullarda olmak üzere, toplu yaşam
alanlarında hızlı tanı ve izolasyon imkanı
sağlayan hızlı antijen testleri yaygın uygulanır
hale getirilmelidir.
Sonbahar ve kış aylarında toplum sağlığını
olumsuz etkileyen diğer bir bulaşıcı enfeksiyon
hastalığı da mevsimsel grip(influenza)tir. Bilindiği
üzere bu hastalık; ateş, halsizlik, eklem-kas
ağrıları, öksürük, ishal gibi belirtilerle ciddi bir iş
gücü kaybı ve okul devamsızlığına neden

olabilmektedir. Kalabalık alanlarda sınırlı vakit
geçirilmesi, maske, el hijyeni gibi konulara dikkat
yanı sıra grip aşısı bu hastalıktan korunmak için
en etkili yoldur. Her yıl mevsimsel gribe neden
olan grip virüsü değişebilmektedir ve dolayısıyla
aşının içeriği de her yıl değişmektedir. Son
yıllarda kullanılan aşılarda influenza A’nın iki alt
tipi ve influenza B’nin de bir alt tipi yer
almaktadır. Aşı yapıldığı grip sezonu için etkilidir.
Bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı
tekrar yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi aşı
yapıldıktan iki hafta sonra başlar, Ekim ve Kasım
ayları grip aşısının yapılması için uygun zamandır.
Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna
kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık
6-8 ay sürer. 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı kişiler, 6
ay- 18 yaş arasında olup uzun süre aspirin
kullanması gerekenler, şeker hastalığı dahil
herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım
dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar,
kronik böbrek hastalığı olanlar, kronik kalp ve
damar sistemi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi
baskılanmış kişiler (kronik kan hastalığı olanlar,
kanser hastaları, immunsupresif ilaç kullananlar,
HIV/AIDS hastaları), huzurevi, bakımevi vb.
ortamlarda yaşayanlar, aşırı kilolu olanlar, gebeler
risk grubunda olduğu için grip aşısı yaptırmalıdır.
Son 2 yıldır yaygın maske kullanımı nedeniyle
önceki yıllara göre daha az gördüğümüz grip
vakalarının bu yaz getirilen maske kullanımı
serbestliği sonucu önümüzdeki sonbahar ve kış
dönemi artış göstereceğini öngörmekteyiz. Aşı
konusunda önemli bir hatırlatma da risk
grubunda olanların bakteriyel zatürreden
koruyucu özellikteki pnomokok aşılarını
yaptırması gerektiğidir.
Pandemi süresince ihmal edilebilmiş bazı sağlık
kontrolleri de kış ayları başlamadan
tamamlanmalıdır.
Her zaman yaptığımız hatırlatmalardan olan;
yeterli uyku, kilo kontrolünün sağlanması,
düzenli spor yapma, sigara ve diğer tütün
mamullerinin kullanılmaması, gerekli vitamingıda takviyelerinin alınması ve kronik
hastalıklara ilişkin ilaçların düzenli kullanımı
konuları kış aylarında daha çok önem
kazanmaktadır.
Sonbaharda adeta sanat eserine dönüşen
doğanın, her yaştan insanı neşelendiren keyifli
kar yağışlarının tadını çıkaracağımız sağlıklı ve
güzel günler dileğiyle…

www.beylikduzu.istanbul
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SPORUN NABZI
BEYLİKDÜZÜ’NDE ATIYOR

Beylikdüzü yeşil alanları, parkları, sahili ve spor tesisleriyle
sporseverlerin de vazgeçilmezi…

S

ağlıklı ve zinde bir Beylikdüzü hedefiyle
spor alanındaki hizmet ve projelerini her
geçen gün artıran Beylikdüzü Belediyesi,
7’den 70’e tüm vatandaşların sporla iç içe
olabileceği etkinlikler düzenlemeye devam
ediyor. Beylikdüzü; geniş bisiklet yollarıyla
bisiklet sporuna gönül verenlere, sahiliyle
yüzücülere, park ve yeşil alanlarıyla ise
zumbadan kaykaya kadar farklı birçok branşla
ilgilenenlere alanlar sağlıyor.
400 TRİATLET BEYLİKDÜZÜ’NDE
MÜCADELE ETTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor
İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve
Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlediği
İstanbul Sprint Triatlonu’nda 400 sporcu kıyasıya
yarıştı. Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde
gerçekleşen etkinlikte sporcular; 750 metre
yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu
etaplarında mücadele etti. 18 – 74 yaş arası triatlon
lisansına sahip sporcuların yarıştığı
organizasyonda, sprint triatlon branşında genel
klasman kategorisinde dereceye giren sporcular
ödüllendirildi.
YAŞAM VADİSİ’NDE RENKLİ
ETKİNLİKLER
1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla
sporseverlerin uğrak noktalarından olan Yaşam
Vadisi, yaz döneminde çeşitli etkinliklere ev
sahipliği yaptı. Beylikdüzü Belediyesi’nin
Decathlon iş birliğiyle düzenlediği Spor
Festivali’nde vatandaşların; futboldan
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OLİMPİYAT ŞAMPİYONUNUN İSMİ
BEYLİKDÜZÜ’NDEKİ SPOR TESİSİNE VERİLDİ

basketbola, masa tenisinden okçuluğa kadar pek
çok farklı branşı deneyimlemeleri için özel
alanlar kuruldu. Dopdolu geçen festivalde dj
performans ve zumba ile eğlence üst seviyelere
taşınırken çeşitli yarışma ve turnuvalarla tatlı bir
rekabet yaşandı. Öte yandan festival boyunca
gerçekleştirilen bisiklet check-up atölye
etkinliğinde ise vatandaşlar, bisikletlerine
ücretsiz olarak bakım yaptırma fırsatı yakaladı.
Vadi’ye renk katan bir diğer etkinlik ise
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen
Zumba Şenliği oldu. Belediyenin düzenlediği
Yaz Spor Okulları’nda eğitim alan çocukların
gösterisi ile başlayan şenlik, zumba antrenörü
Didem Zeybek’in yetişkinler için hazırladığı
zumba gösterisiyle devam etti.
PEDALLAR SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN
ÇEVİRİLDİ
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü’nün, Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet
Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediği
“Beylikdüzü Sağlığa Pedallıyor” etkinliği ise
bisiklet sporuna gönül veren her yaştan vatandaşı
bir araya getirdi. Sağlıklı yaşamı desteklemenin
yanı sıra bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı da
hedefleyen ve Mayıs ayında başlayan etkinlik, her
ayın son perşembe günü ilçenin farklı
noktalarında devam etti.
4 BİN 450 ÖĞRENCİ YAZI
SPORLA GEÇİRDİ
Yaz ayları boyunca 4 bin 450 öğrencinin eğitim
aldığı Yaz Spor Okulları’nın kapanışı da görkemli

Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve
Yüzme Havuzu hizmete açıldı. Tesise, “Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal
ettim” diyen İBB Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu milli paralimpik yüzücü Koral
Berkin Kutlu’nun ismi verildi

bir törenle yapıldı. Kavaklı Hasan Doğan
Stadyumu’nda gerçekleşen törende, 17 farklı
tesiste 51 eğitmen tarafından basketboldan
voleybola, çocuk zumbasından jimnastik ve
masa tenisine kadar 15 farklı branşta eğitim alan
sporcular renkli görüntüler oluşturdu.
30 AĞUSTOS ZAFER KUPASI
BEYLİKDÜZÜ’NDE YAPILDI
Türkiye Kaykay Federasyonu ve Beylikdüzü
Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 30 Ağustos
Kaykay Park Disiplini Zafer Kupası, Yaşam
Vadisi 2.etapta bulunan Kaykay Park’ta
gerçekleşti. İki gün boyunca süren şampiyonada,
aralarında milli kaykaycıların da olduğu kadın ve
erkek kategorilerinde yarışan 24 sporcudan 13’ü
finale kaldı.

www.beylikduzu.istanbul

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
açılış öncesi Koral Berkin Kutlu ve ailesiyle bir
araya geldi.

B

eylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi
3.etapta hayata geçirdiği Koral Berkin
Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu,
30 Ağustos’un 100. yılında hizmete açıldı.
Dünya çapında sayısız başarı elde eden milli
paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu’nun
ismini taşıyan ve 2 bin 800 m2’lik alana sahip

www.beylikduzu.istanbul

olan tesiste; açık ve kapalı olmak üzere 2 adet
yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu,
tenis kortu, pilates, aerobik ve zumba salonu
yer alıyor. Aynı zamanda hamam ve sauna gibi
fonksiyonları da barındıran tesis, sosyal donatı
alanlarıyla çok amaçlı bir kompleks olma
özelliği de taşıyor.

Başarılı yüzücü açılış töreninin ardından, tesis
içerisinde bulunan havuzda kısa bir yüzme
performansı gerçekleştirdi.
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BEYLİKDÜZÜ’NE
YENİ BİR YAŞAM
ALANI DAHA

KIYI VE DENİZ TEMİZLİĞİ FARKINDALIK OLUŞTURDU
Beylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran
Marmara Denizi Günü
kapsamında “Denizler Kolay
Kirlenecek Kadar Küçük, Zor
Temizlenecek Kadar Büyük”
sloganıyla farkındalık yaratacak
bir etkinliğe imza attı.

Son üç yıl içerisinde
68 yeni park ve Yaşam
Vadisi dahil toplam
728 bin metrekare alanı
ilçeye kazandıran
Beylikdüzü Belediyesi,
yeni bir yaşam alanını
daha hizmete açtı.
Marmara Mahallesi’nde
yıllardır atıl durumda
bulunan 4 bin 200
metrekarelik alan,
gerekli çevre
düzenlemeleri yapılarak
ilçe halkının hizmetine
sunuldu.

M

armara Mahallesi İhlas
Marmara Evleri Gülistan
Sokakta yıllardır atıl durumda
bulunan 4 bin 200
metrekarelik alan, Beylikdüzü Belediyesi
tarafından gerekli çevre düzenlemeleri
yapılarak ilçe halkının hizmetine sunuldu.
Etkinlikte çocuklar için çeşitli atölye
aktiviteleri ile sahne şovları ve animasyon
gösterileri düzenlenirken, açılışa katılan
vatandaşlara da yiyecek ve içecek
ikramlarında bulunuldu.

Toplanan tüm atıkların sergilenmesiyle birlikte farkındalığın artırıldığı program, dalış ekibinin denizde
Türk Bayrağı ile verdiği pozla noktalandı.

Çevredeki okullardan gelen öğrenciler, STK’lar ve belediye çalışanlarıyla birlikte kıyıdaki çöpler toplandı.

MUHARREM AYINDA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ
Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi ile Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde canlarla
aynı sofrayı paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, birlik ve beraberlik mesajı vererek
tutulan oruçların kabul olmasını diledi.
Açılış programında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, doğayla uyum içerisinde yaşayan
nesiller yetiştirmek için yeşil alanları artırdıklarını belirterek, “Bizim anlayışımızda milletin derdine derman olan,
millete nefes aldıran ve gerçekçi çözümler üreten projeler var. Biz bu kente hizmet üretmek için varız.” dedi.

B

irlik, beraberlik ve kardeşliğin
sembolü olan Muharrem ayı
Beylikdüzü’nde tüm maneviyatıyla
yaşandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, Yas-ı Matem orucunun
10. gününde Karacaahmet Sultan Gürpınar
Cemevi, 12. gününde ise Beylikdüzü Fatma Ana
Cemevi ve Kültür Merkezi’nde oruç açma
lokması verdi. Bereket ve hoşgörünün hâkim
olduğu sofralarda canlarla bir araya gelen
Başkan Çalık, vatandaşlarla sohbet ederek tüm
ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

“Muharrem
lokmalarımız
güzelliklere vesile
olsun”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Beylikdüzü Kavaklı Merkez Camii’de gerçekleşen
dağıtıma katıldı.

6 Ayrı noktada aşure dağıtıldı

ÇOCUKLAR AÇIK HAVADA FILM
IZLEMENIN KEYFINI YAŞADI
Piknik alanında belediye tarafından düzenlen açık hava sinema etkinliği de çocuklar
tarafından büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte alanı dolduran çocuklar “Neşeli
Ayaklar 2” adlı animasyon filmini seyrettiler. Film gösterimi öncesi ise izleyicilere
patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.
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B

eylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran
Marmara Denizi Günü kapsamında
Gürpınar Sahili’nde kıyı ve deniz dibi
temizliği gerçekleştirdi. Marmara Denizi’ne
kıyısı olan 60 ilçe belediyesinin eş zamanlı olarak
düzenlediği etkinlikte kıyı ve deniz dibi temizliği
yapıldı. Deniz dibini tarayan Beylikdüzü
Belediyesi Nefes Sualtı Dalış Ekibi ise denizden
cam şişe, telefon, plastik ambalaj ve metal kutu
gibi atıklar çıkardı. Marmara Denizi’nde etkisini
gösteren müsilaj sorununa da dikkat çeken dalış
ekibi, müsilajın deniz dibinde oluşturduğu
tabaka sebebiyle derinlerdeki atıklara
ulaşamadıklarını belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muharrem ayında geleneksel hale gelen
aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. İlçe sakinlerinin meydan, pazar alanı ve cami gibi yoğun
olarak kullandığı alanlarda gün boyunca toplamda 15 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure ikramları; Fatih
Sultan Mehmet Camii, Beylikdüzü Metrobüs Meydanı, Beylikdüzü Metrobüs Durağı, Gürpınar Cuma
Pazarı, Kavaklı Mahallesi Merkez Camii ve Yakuplu Mahallesi Evlat Camii olmak üzere 6 farklı
noktada gerçekleşti.

www.beylikduzu.istanbul
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Muharrem ayında
Beylikdüzü’nde birlik ve
beraberliğin en üst
seviyede olduğunu dile
getiren Başkan Çalık,
“Kerbela mazlumlarını
rahmetle andığımız
Muharrem ayında
canlarla aynı sofrayı
paylaştık. Muharrem ayı
barışın, kardeşliğin, huzur ve
paylaşmanın en üst düzeyde olması
gereken bir ay. Paylaştığımız Muharrem
lokmaları güzelliklere vesile olsun.”
ifadelerini kullandı.
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SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM ARTIK ÇOK KOLAY
Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gezici Hizmet Otobüsleri’nde biri olan Mobil Sağlık
Aracı, son bir yılda yaklaşık 2 bin 300 kişiye ulaştı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesi
için yola çıkan araç, yeni rotalarıyla vatandaşa hizmet götürmeye devam edecek.

B

eylikdüzü Belediyesi’nin ilçeye
kazandırdığı Gezici Hizmet
Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık
Aracı, sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle
erişemeyen vatandaşlara hizmet götürmeye
devam ediyor. Hizmet otobüsünde hemşirelik
hizmetlerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı,
beslenme ve diyet, fizik tedavi gibi konularda
ön bilgilendirmeler yapılıyor. Sağlık aracında
ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında

göz tarama ve işitme testleri de
gerçekleştiriliyor. Mobil Sağlık Aracı içerisinde
gerçekleştirilemeyen işlemler ise gerekli
yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan
talepler doğrultusunda Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nde yerine getiriliyor. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları ile
yapılan anlaşmalar sonucunda vatandaşların
farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaçlarına da
çözümler üretiliyor.

Belirlenen tarihler doğrultusunda
Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezen
otobüsün sonraki lokasyon ve saat bilgileri
Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya
hesaplarından duyuruluyor. Araç ile ilgili
detaylı bilgi almak için belediyenin 444 09 39
numaralı çağrı merkezinden iletişime
geçilebilir.

BELEDİYE HER DAİM BİZİMLE

Beylikdüzü Belediyesi’nin Milli Mücadele ruhunu ilçede yaşatmak için hayata geçirdiği
Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi hizmete açıldı.
4 Eylül Sivas Kongresi’nin 103.yıldönümünde ilçeye kazandırılan merkezin cephesi, Sivas
Kongresi’nin yapıldığı bina ile birebir aynı tasarlanarak inşa edildi.

Beylikdüzü Dereağzı Muhtarı Eşref Taşkıran, mahalledeki sorunların
çözümü noktasında Beylikdüzü Belediyesi’nin her zaman yanlarında
olduğunu belirtti.
Dereağzı Mahalle muhtarı olarak
mahalleye dair neler söylemek istersiniz?
Öncelikle herkesin bildiği gibi Beylikdüzü’müzün
10 güzel mahallesinden bir tanesiyiz. Kuzeyimizde
Adnan Kahveci Mahallesi, batımızda Gürpınar,
doğumuzda Kavaklı ve güneydoğumuzda ise Sahil
Mahallesi var. Yine güneyimizde Marmara
Denizi’ni görmek mümkün. Bu anlamda oldukça
zengin, yeşili ve mavisi bol bir mahalleyiz.
Mahallenizi oldukça güzel tarif ettiniz.
Peki mahallede devam eden son
çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Mahallemizde birçok anlamda devam eden
çalışmalar mevcut. Özellikle belediyemizin
Beylikdüzü’müzün tüm mahallelerine olduğu
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G

gibi bize karşı da özverili ve ilgili bir yaklaşımı
var. Yol düzenlemelerine son sürat devam edildi,
ciddi asfaltlama çalışmaları yapıldı. Yine park ve
önemli çevre çalışmalarına imza atıldı.
Söylediklerinizden yola çıkarak
Beylikdüzü Belediyesi ile ilişkilerinizin
‘güzel’ diye nitelendirilebileceğini
söyleyebilir miyiz?
Elbette güzel. Belediye ile sürekli olarak irtibat
halindeyiz. Zaten biz muhtarlar belediyelerin
bir anlamda şubesi sayılırız. Bazen belediyedeki
müdürler bizlere teşekkür bile ediyor; “Bizim
göremediğimizi görüyorsunuz” diyorlar. O
yüzden muhtarlık meselesi önemlidir. Bizim
belediyeyle ilişkimiz çok iyi.

MİLLİ MÜCADELE RUHU
BEYLİKDÜZÜ’NDE

Peki son olarak Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’ı sorsak...
Kendisi oldukça ilgili bir belediye başkanı.
Muhtarlarla ilişkileri gayet iyi. Mahalle ile ilgili
bir sorun varsa hemen kendisine birebir
iletebiliyor ve kısa zamanda çözüm alabiliyoruz.
Yine vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini
kendisine birinci ağızdan iletebiliyoruz. O
sebeple kendisine çok teşekkür ediyorum.

www.beylikduzu.istanbul

azi Mustafa Kemal Atatürk’ün
‘Cumhuriyetin temeli burada atıldı’
dediği, Milli Mücadele Dönemi’nin
simgesi olan 4 Eylül Sivas
Kongresi’nin yapıldığı binanın replikası
Beylikdüzü’nde yapıldı. Beylikdüzü
Belediyesi’nin, Milli Mücadele ruhunu ilçede
hakim kılmak için hayata geçirdiği Beylikdüzü
Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik
Merkezi Sivas Kongresi’nin 103.yıldönümünde
hizmete açıldı. Fonksiyonlarıyla her yaş
grubundan vatandaşa hizmet sunacak
merkezin içerisinde; Sivas Kongresi Salonu,
robotik kodlama atölyesi, etüt merkezi,
kütüphane, eğitim sınıfları, kadın el sanatları
atölyesi, çok amaçlı salon gibi alanlar yer alıyor.

www.beylikduzu.istanbul

Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika
Caddesi’nde bulunan kompleks yapı bin 77
metrekarelik alana sahip.
SIVAS KONGRESI’NIN YAPILDIĞI
BINANIN REPLIKASINI BÜYÜK BIR
TITIZLIKLE INŞA EDILDI
4 Eylül ruhunun, hayatın her alanında verilen
mücadeleye ilham olması gerektiğini belirten
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık “Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk
önderliğinde milletimizin bağımsızlık yolunda
verdiği Milli Mücadele’nin fitilinin ateşlendiği
gündür. Sivas Kongresi, millet egemenliğine
dayanan yeni bir devletin doğuşunun
müjdecisidir. Sivas Kongresi, Milli

Mücadele’nin önemli aktörlerinden olan
kadınların örgütlenmesine de ön ayak
olmuştur. Böyle özel bir günde ilçemize,
Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül
1919 Gençlik Merkezi’ni kazandırmaktan
dolayı çok mutluyuz. Sivas Kongresi’nin
yapıldığı binanın replikasını büyük bir
titizlikle inşa ettiğimiz bu yapı, Milli Mücadele
ruhunu başta çocuklar ve gençler olmak üzere
tüm komşularımıza yaşatacaktır. Bu merkezin
ilçemize kazandırılmasında bizlerle iş birliği
yapan Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal
Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile
merkezimizin inşasını üstlenen Demir Grup
Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir’e
teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI DOPDOLU BİR
ETKİNLİKLE KUTLANDI

GRUP GÜNDOĞARKEN
ŞARKILARINI NAZIM
HİKMET İÇİN SÖYLEDİ
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı Beylikdüzü’nde dopdolu
bir etkinlikle kutladı. West
İstanbul Marina’da düzenlenen
kutlama kapsamında çocuklara
yönelik çeşitli atölyeler, dans
gösterisi ve caz müziğin başarılı
isimlerinden Selen Beytekin
konseri gerçekleşti.

U

sta şair Nazım Hikmet, vefatının 59.
yılında Beylikdüzü’nde anıldı.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam
Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde
düzenlenen anma etkinliğinde, Grup
Gündoğarken sevilen şarkılarını bu kez Nazım
Hikmet için seslendirdi. Etkinliğe katılan
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte grubun “Bana
esmeyi anlat” isimli şarkısına eşlik etti. Başkan
Çalık, “Biz bu toprakları ve bu toprakları var eden
değerleri çok seviyoruz. Nazım Hikmet de bu
değerlerden bir tanesiydi.” ifadelerini kullandı.

T

ürk denizlerinin bağımsızlığını ilan
ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı, Beylikdüzü’nde kutlandı.
Beylikdüzü Belediyesi tarafından West
İstanbul Marina’da düzenlenen kutlama
kapsamında çocuklara yönelik çeşitli atölyeler,
dans gösterisi ve konser gerçekleşti. Çocuklar,
kendileri için özel olarak hazırlanan eğitici
atölyelerde eğlenerek öğrenmenin tadını
çıkardı. Büyük ilgi gören etkinliğin devamında
ise caz müziğin başarılı isimlerinden Selen
Beytekin sahne aldı. Caz ve blues müziğin
sevilen parçalarını seslendiren Beytekin,
dinleyicisinden tam not aldı.

ULUSLARARASI PROJENİN BİR AYAĞI
BEYLİKDÜZÜ OLDU

İ

stanbul İsveç Başkonsolosluğu ile İsveç Enstitüsü tarafından desteklenen ve Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından yürütülen Küp Projesi’nin İstanbul’daki ev sahiplerinden
biri de Beylikdüzü Belediyesi oldu. Lise çağındaki gençlerin insan hakları konusunda bilgi ve
farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen projenin çalışmaları Beylikdüzü SMART’ta
yürütüldü. 5 aylık süreçte insan hakları eğitimleri alan gençler, ifade özgürlüğü ve eşitlik
konularına odaklanarak afiş, poster, heykel ve resimler üretti. Ortaya çıkan eserler ise
Beylikdüzü SMART’ta sergilendi.

KİTAPLAR GELECEĞE UMUT OLDU

H

ayata geçirdiği geri dönüşüm
uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren
Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kent
Konseyi ile birlikte Kitap Toplama Projesi başlattı.
“Kitaplar, Bugüne Nefes Yarına Umut Olsun”
sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen proje
kapsamında; roman, hikaye ve ansiklopediler
kütüphanelere, ders ve test kitapları ise ihtiyaç
sahibi öğrencilere, yıpranmış kitaplar ise geri
dönüşüme kazandırıldı.

Festivalde sahne alan, Selen Beytekin ünlü caz
eserlerinden oluşan geniş repertuvarıyla
dinleyicisinden tam not aldı.

“EVLATLARIMIZIN TOPLUMLA BARIŞIK OLMASI İÇİN
YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, site toplantılarında komşularıyla buluşmaya devam
ediyor. Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Hasbahçe Sitesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan
Çalık, belediye tarafından yürütülen çalışma ve hizmetleri aktardı.

İ

lçede yaşayan vatandaşlarla ortak masalarda
bir araya gelmeye devam eden Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan
Hasbahçe Sitesi sakinleriyle buluştu. Site
sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Çalık,
“Evlatlarımızın toplumla barışık olması için
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Benim için
önemli olan çocuklar, gençler ve kadınlar. Bu
üç grup mutlu olduğunda toplumda mutlu
olur.” diye konuştu. Beylikdüzü’nde yapılan
yatırımlarda kaynakları doğru kullandıklarının
da altını çizen Çalık, “Sizin kaynaklarınızı
doğru ve verimli bir şekilde kullanarak sizlere
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Çocuklardan gelen spor sahalarının
yenilenmesi isteğine de olumlu yanıt veren
Çalık, “Evlatlarımızın toplumla barışık olması
için yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

hizmet üretiyorum. Bu koltuğun büyüsüne
kapılan insanlardan değilim. Hizmet yarışı
içinde olan bir kardeşinizim” ifadelerini
kullandı.

www.beylikduzu.istanbul

KİTAP OKUMA
SÖYLEŞİLERİNE DESTEK

H

er fırsatta gençlerle bir araya gelmeye
özen gösteren Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez
öğrencilerle kitap söyleşisinde buluştu. BAKSM
Gençlik Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşiye
Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Okuma
Kulübü’nde yer alan 18 öğrenci katıldı. Nobel
Edebiyat Ödüllü Albert Camus’un “Veba” adlı
romanı üzerine gerçekleştirilen söyleşide
Başkan Çalık, kitap okumanın önemine
değinerek, kitabın gençlerin geleceği açısından
vazgeçilemez olduğunu vurguladı. Sohbet
ortamında gerçekleşen söyleşide Başkan Çalık
öğrencilerden soruları da içtenlikle yanıtladı.

www.beylikduzu.istanbul

OKUMA YAZMA KURSU YENİ MEZUNLARINI VERDİ

B

eylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki okuma yazma oranını artırma hedefiyle hayata geçirdiği
Okuma Yazma Kursu bu yıl ki mezunlarını da verdi. 7 aylık eğitim sürecinin ardından
kursu başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen törenle katılım belgelerini aldı. Bir dönem boyunca emek veren kursiyerlerin
belgelerini ise projenin fikir sahibi olarak hayata geçirilmesini sağlayan Zehra Çalık, Beylikdüzü
Belediyesi Başkan Yardımcısı Meltem Başa, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şeyma Yemişli ve
eğitmen Çiğdem Gülbaş takdim etti.
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BEYLİKDÜZÜ ÇOCUK TİYATROSU MİNİK
SEYİRCİLERİYLE BULUŞTU

BEYLİKDÜZÜ’NDE BİR İLK!
Türk Hava Kuvvet Sporları Şampiyonası Beylikdüzü’nde düzenlendi.
Çocukların gelişimine katkı
sunacak içerik ve öğretici
konularla sahneye çıkan
Beylikdüzü Belediyesi Çocuk
Tiyatrosu ilçenin birçok
noktasında minik seyircileriyle
buluştu.

İ

B

eylikdüzü Belediyesi Çocuk Tiyatrosu,
ilçede yaşayan çocukların kültürel ve
kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak
ve çocukları tiyatronun büyülü dünyasında
yolculuğa çıkarmak için perdelerini açtı. İlk
olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Şener Şen Salonu’nda “Donkişot Bir
Şövalye Doğuyor” adlı oyun ile seyirciyle
buluşan Çocuk Tiyatrosu, yaz dönemi boyunca
da Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Yaşam
Vadisi Sanatla Yaşam Atölyesi alanında
tiyatroseverlerle buluştu. Çocuklar tarafından
büyük beğeniyle takip edilen tiyatro, eylül

lk kez 2020 yılı Haziran ayında
düzenlenmesi planlanan ancak COVID-19
salgını önlemleri ve uygulamaları
nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında
yapılamayan Türkiye Hava Kuvvet Sporları
Şampiyonası (Turkish Air Power Athletics
Championship) 26 Haziran 2022’de
gerçekleştirildi.

ayının ikinci haftasından itibaren Şener Şen
Sahnesi’nde Pazartesi günleri hariç haftanın
her günü gündüz iki seans olarak devam
edecek.

BEYLİKDÜZÜ’NÜN KALDIRIMLARI YENİLENİYOR

Kubist AVM’de bulunan Pole2Fit Stüdyosu,
şampiyonayı düzenleyip aynı zamanda ev
sahipliği yaptı. Yarışmaya İstanbul, İzmir,
Antalya ve Ankara’dan toplam 21 sporcu
katıldı. En küçüğü yedi yaşında olan
yarışmacılar aerial hoop, aerial cube, aerial
silks, aerial sling aletlerinde performans
gösterdiler.

ÇOCUKLAR ÇEVRE ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU
‘Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla düzenlenen çevre konulu yarışmalarda dereceye giren çocuklar Çevre
Şenliği’nde buluştu. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi
düzenlenen şenlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık çocuklarla bir araya geldi.
3.’lere ise su geçirmez bluetooth hoparlör
hediye edildi.

Beylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki kaldırımlara kimlik kazandırıyor. Yapılan çalışmayla Beylikdüzü’nde
aynı zamanda güvenli bir yaya altyapısı da inşa ediliyor.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık: Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her
yerine engelsiz erişimini sağlamak.
Beylikdüzümüzün her kaldırımının,
vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına
olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz.

B

eylikdüzü Belediyesi ilçe genelindeki
kaldırımlara kimlik kazandırmak
amacıyla hummalı bir çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda ilk olarak;
altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda,
kaldırımları, vatandaşların daha konforlu bir
şekilde kullanması amacıyla teknik
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görevlilerden oluşan özel bir ekip kuruldu.
Beylikdüzü’nün tüm mahallelerinde
incelemelerde bulunan Başkan Çalık,
“Amacımız, vatandaşlarımızın kentin her
yerine engelsiz erişimini sağlamak. İnşaat
yapan firmaların ve altyapı çalışmalarında
görev alan arkadaşlarımızın sürecin içinde yer

alacağı ve Beylikdüzümüzün her kaldırımının
vatandaşımızın konforlu şekilde kullanmasına
olanak sağlayacak hale gelmesini istiyoruz.
Önümüzdeki günlerde kaldırımlarda çok ciddi
bir sağlıklaştırmaya gideceğiz. Bir kentin
kaldırımları medeniyet ölçüsüdür.” diye
konuştu.

www.beylikduzu.istanbul

D

ünya Çevre Günü” dolayısıyla çevre
konulu; resim, afiş, fotoğraf ve
mektup yarışması düzenleyen
Beylikdüzü Belediyesi, yarışmada başarılı
olan çocukları Çevre Şenliği’nde buluşturdu.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen
şenlik, Yaşam Vadisi 1. Etap’ta bulunan 6

www.beylikduzu.istanbul

Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde
gerçekleşti. Etkinlik boyunca çeşitli atölye
çalışmalarıyla becerilerini geliştiren
çocuklar, alana kurulan oyun gruplarında da
gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamında
düzenlenen yarışmalarda tüm kategorilerde
dereceye giren öğrencilerden, 1.’lere büyük
ekranlı tablet, 2.’lere oyuncu kulaklığı ve

“ÖRNEK ALINACAK IŞLER YAPIYORUZ”
Çevre Şenliği’nde çocuklarla birlikte
olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getiren Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, “Çevre sorunları her geçen gün
hayatımızın merkezine oturuyor ve küresel
ısınmanın yaratmış olduğu iklim değişikliği
süreçleri insanlığı daha derinden etkileyen
bir noktaya doğru ilerliyor. Beylikdüzü
Belediyesi olarak 2014 sürecinden itibaren
yaklaşık 8 yıl içerisinde bir kentin kaderi
nasıl değiştirilir ve daha iyi noktaya gelir
hep birlikte gördük. Son üç yıl içerisinde 65
park ile yaklaşık 800 bin metrekare yeşil
alanı kentin kullanımına açtık. Atık toplama
hizmetinde de 39 belediye içerisinde örnek
alınacak işler yapıyoruz.” şeklinde konuştu.
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‘AFET ANINDA
BEYLİKDÜZÜ MODELİ’
BAŞARI HİKAYESİ OLARAK
YAYINLANDI

B

eylikdüzü Belediyesi’nin karla mücadele
kapsamında uyguladığı “Afet anında
Beylikdüzü Modeli” ‘Esri Türkiye’ adlı
internet sitesinde başarı hikayesi olarak
yayınlandı. Belediyenin, Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS)’nin gücünden faydalanarak geliştirdiği
modelin yayınlandığı haberde, Beylikdüzü’nde
karla hızlı ve etkin mücadele referans alındı.

“HOŞ GELDİN BEBEK”
ZİYARETLERİ DEVAM
EDİYOR

B

eylikdüzü Belediyesi’nin 2015 yılında
başlattığı “Hoş Geldin Bebek”
ziyaretleri devam ediyor. İlçedeki yeni
doğan bebekleri ve ailelerini yalnız bırakmayan
Belediye’nin ailelerin ekonomisine katkı sunmak
amacıyla hazırladığı setlerde yeni doğan bir
bebeğin 0-2 aylık dönem içerisinde ihtiyaç
duyabileceği tüm malzemeleri yer alıyor.
Setlerde; hastane çıkış seti, zıbın takımları,
tırnak makası, biberon, derece, ıslak mendil ve
bebek bezi gibi malzemelerin yanı sıra emzirme
önlüğü ve göğüs pedi gibi annelerin kullanacağı
eşyalar da bulunuyor.
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BEYLİKDÜZÜ ŞEHİT
AİLELERİ DERNEĞİ AÇILDI

B
BEYLİKDÜZÜ BATMAN’DAN KANADA’YA
ÖĞRENCİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

B

atman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi
öğrencileri, “50 Kitap, 50
Dünya”projesi kapsamında Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret
etti. Lisede düzenlenen proje kapsamında kitap
okuma yarışması yapılarak, hedeflenen kitapların tamamını okuyan ve başarılı olan 15 öğrenci
İstanbul gezisi ile ödüllendirildi. Geziye katılma
hakkı kazanan öğrenciler, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a mektup yazarak
Beylikdüzü gezisi için destek istedi.
Öğrencilerin ricasını kırmayarak Beylikdüzü’ne
davet eden Başkan Çalık, öğrencileri BAKSM’de
karşıladı. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu
ifade eden Başkan Çalık öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar dileyerek, öğretmen ve
öğrencilere Nutuk kitabı hediye etti.

eylikdüzü Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanan Beylikdüzü Şehit Aileleri
Derneği (BEYŞAD) Yaşam Vadisi 2. Etap’ta açıldı.
Yönetiminin 7 şehit yakınından oluştuğu derneğin
açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bu vatan için şehit ve gazi
olmuş tüm vatan evlatlarına karşı
sorumluluğumuz var. Ben de Beylikdüzü Belediye
Başkanı olarak sizler için var gücümle
çalışacağımın sözünü vermek istiyorum. Her
daim yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR BAHAR ŞENLİĞİNDE
DOYASIYA EĞLENDİ

B

eylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
çocuklara yaz tatili öncesi karne hediyesi olarak
düzenlenen Çocuk Bahar Şenliği eğlence dolu
anlara sahne oldu. Yakuplu Kent Ormanı’nda
gerçekleşen şenlikte çocuklar ve aileleri; atölye
çalışmaları, spor etkinlikleri, bando ekibi, DJ
performansı ve dans gösterileriyle dopdolu bir
gün geçirdi. Çeşitli ikramların da yapıldığı
etkinlikte, halat çekme ve çuval yarışında

KANADALI ÖĞRENCILER YAŞAM
VADISI’NDE
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünde
Çevre ve Kültürel Miras konularında yüksek
lisans ve doktora yapan bir grup Kanadalı
öğrenci, Yaşam Vadisi’nde incelemelerde
bulundu. Beylikdüzü Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi’nin de eşlik ederek ayrıntılı bilgi aktardığı gezide öğrenciler;
Japon Bahçesi, Biyolojik Gölet ile Sanatla
Yaşam Atölyeleri’nin aralarında bulunduğu
mekanları tek tek ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca,
vadinin sınırları içerisinde bulunan Yaşam
Bahçesi ve yapımı devam eden Su Park Müzesi
hakkında da bilgiler aldı. 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi’nin etaplarını inceleyen öğrenciler, doğal alanların yanı
sıra çocuk oyun alanları ve göletlerin oldukça iyi
tasarlandığını ifade ederek hep bir ağızdan
“Teşekkürler Beylikdüzü” dedi.

www.beylikduzu.istanbul

çocuklar arasında tatlı bir rekabet yaşanırken
Senzala Team dans grubunun gösterisi büyük
alkış topladı.
Alanda ayrıca belediyenin hizmet otobüsleri
olan Gezici Kütüphane ile Mobil Sağlık Aracı da
hizmet verdi. Çocukların doyasıya eğlendiği
günün sonunda ise çevre temizliği konusunda
farkındalık yaratmak amacıyla çöp toplama
yarışması düzenlendi. Etkinlik alanındaki atıkları toplayan miniklere hediyeler verildi.

ENGEL TANIMAYANLARIN
GÜNÜ ETKİNLİKLERLE
KUTLANDI

B

eylikdüzü Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler
Haftası kapsamında düzenlediği
etkinliklerle ilçedeki farkındalığı artırdı.
Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin el emeği
ürünlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başlayan
etkinlikler, halk oyunu gösterisi ve tiyatro
gösterimiyle devam etti. Hafta kapsamında
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, bir günlük temsili olarak askerlik yapacak
gençleri belediye binasının önünden uğurladı.
Ayrıca engel tanımayan bireylerin istihdamını
artırmak için de İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü tarafından toplu mülakat
gerçekleştirildi.

www.beylikduzu.istanbul
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HAYVANLAR İLE DOĞRU İLETİŞİM

Beylikdüzü Belediyesi çocuklara hayvan sevgisini erken yaşta aşılamayı, patili
dostlarımıza nasıl davranmalı, iletişim nasıl kurulmalı sorularını hedef alarak ilçede
yaşayan çocuklar için eğlenceli bir kitap hazırladı. Büyük beğeni toplayan kitabın yazarı
ve çizeri Sevil Keleş, kitap hakkındaki sorularımızı cevapladı.
Hayvanlar ile doğru iletişim kitapçığı
fikri nasıl ortaya çıktı?
Beylikdüzü’ nde yaşıyorum. İlçe halkı
hayvanları çok seviyor. Örneğin bulunduğum
mahallede sokak köpekleri, sokak kedileri
sürekli besleniyor seviliyor. Yolda çocukları
görüyoruz arkadaş gibi köpeklerle kedilerle
oynuyorlar. Fakat bazı zamanlarda medyada
üzücü durumlarla da karşılaşabiliyoruz.
Hayvanlara yanlış yaklaşımlardan dolayı
çocuklar yaralanabiliyor.

Kitabın ana fikri Belediye Başkanı’mız Mehmet
Murat Çalık, belediyemizin Veteriner İşleri
Müdürlüğü ve Beylikdüzü Belediyesi Proje
Koordinatörü Cihan Şehla’ nın ortak kararları
sonucu ortaya çıktı.
Bu aşamada çizer olarak dâhil olmak ve
karakterlere karar verme süreci nasıl
gelişti?
Benim asıl mesleğim iç mimarlık ama
kalbimdeki bir diğer mesleğim çizerlik.

Çeşitli çocuk kitaplarında ve dergilerinde
çizerlik yapıyorum. Bu konu bana
geldiğinde ve böyle güzel bir projede yer
aldığım için çok mutlu oldum.
Karakterlerimiz tabi ki canımız
köpeklerimiz, kedilerimiz, kuşlarımız.
Çocuklarımıza olumlu resimler göstererek
doğruya yönlendirmek istedim. Çocuk
karakterler, köpekleri ve kedileri sadece
seviyor onlara asla vurmuyorlar.
Projeye dahil olan kimler vardı?
Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın
Mehmet Murat Çalık, İletişim ve Projeler
Koordinatörü Sayın Cihan Şehla,
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ve kitabın son düzenlemesini
yapan belediyemizin grafik ekibi ve ben.
Bu projede sizi etkileyen en büyük
sebep neydi?
Çizerlik hayatımda hep çocukları doğruya
yönlendirmeyi ve yüzlerinde kocaman
gülücükler yaratmayı hedefledim. Hayvanlara
da her zaman yardımcı olmaya çalışan bir
vatandaş olarak bu projede iki konuya da
değinmiş oldum. Haberlerde köpekten korkup
koştuğu için yaralanan, yanında yavrusu olup
sinirlenen köpekler yüzünden yaralanan
çocuklar duyuyoruz hep. Maalesef çoğu
zaman bunun nedeni yanlış yaklaşımlar
oluyor. Bunun doğrusunu anlatmak hem
çocuklar hem de hayvanlar açısından olumlu
olacaktır.
Proje kapsamında Veteriner İşleri
Müdürlüğü ile ortak bir çalışma oldu.
Bu çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ kitapçık için
böyle bir teklif ile geldiğinde çok
heyecanlandım. Kitapçığın yazarlığını ve
çizerliğini üstlendim. Projede yer alan herkes
çocukların iyiliği odaklı yolda ilerledi.
Peki son olarak bu kitapçığa
nasıl ulaşabiliriz?
İlçede bulunan çocuklarımız için
hazırlanan kitapçığı Veteriner İşleri
Müdürlüğü’müzden alabilirler.
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“Yoksulluk Bir Çocuğun
Kaderi Olamaz!”

