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Beylikdüzü; milli duyguları coşkuyla, 
maneviyatını da iç huzuruyla yaşayan bir 
ilçe. Gün gelir, 1919 metrelik bayrağı açıp 
Atası’nın izinde kilometrelerce yürür; gün gelir, 
binlerce insan aynı iftar sofrasında buluşup 
ellerini gökyüzüne açar. Türkiye’ye örnek bir 
Cemevi tasarımı için yarışma da düzenlenir 
Beylikdüzü’nde; ilçenin eski sakinlerinden 
Rum mübadillerin katıldığı dini törenler de 
gerçekleştirilir.

Daima özgür, daima mutlu bir Beylikdüzü 
hedefiyle yola koyulan Beylikdüzü Belediyesi, 
herkesi kucaklayacak etkinlikleriyle ilçenin 
birlik ve kardeşlik ortamını geliştiriyor, 
güçlendiriyor. Gelin, bu amaçla son bir yıl 
içinde düzenlenen etkinliklerden bazılarını 
hatırlayalım.

BİZİ BİZ YAPAN
DEĞERLERE
SAHİP ÇIKIYORUZ
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1919 METRELIK DEV BAYRAKLA ATA’NIN IZINDE
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Beylikdüzü açılan 1919 metrelik bayrakla 
kaplandı. Başta Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, genci yaşlısı, binlerce 
kişi Beylikdüzü Metrobüs meydanından başlayarak Cumhuriyet Caddesi etkinlik alanına kadar dev 
bayrakla yürüdü.  
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Beylikdüzü, 77. ölüm yıl dönümünde, 
Ata’sını çeşitli etkinliklerle andı. 
Atatürk’ün ruhuna FSM Camii’nde 
Mevlit okutuldu, Gürpınar 
Cemevi’nde lokma dağıtıldı.

Atatürk’ün ruhuna mevlit ve lokma

Beylikdüzü’nde Kurban Bayramı, Modern 
Kurbanlık Satış ve Kesim Yeri’ne gösterilen yoğun 

bir ilgi ile başladı. Bu sene yeni yeri Ambarlı 
Tır Parkı bölgesinde bulunan kurbanlık alana 

2500 büyükbaş ile 2500 küçükbaş hayvan giriş 
yaptı. Vatandaşların hijyenik bir ortamda kurban 

alışverişini yaptığı merkezde, modern kesimhane 
hizmeti de sunan Beylikdüzü Belediyesi, bayramın 

birinci günü alanda kesilen ilk kurban etinden 
yapılan kavurmayı vatandaşlara pilavla birlikte 

ikram etti.

Bayramın ilk kavurması sevgiyle paylaşıldı

Muharrem Ayı dolayısıyla Beylikdüzü’nde kazan kazan 
aşure kaynadı. Beylikdüzü Belediyesi, semtin farklı 
noktalarında yaklaşık 34 bin kase aşure dağıttı.  

Muharrem’de aşure bereketi  
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Kavaklı Mahallesi’nde hizmete açılacak, Türkiye’ye 
ve Dünyaya örnek oluşturacak Cemevi için açılan 

proje yarışması sonuçlandı. 2016 yılının yaz aylarında 
başlayıp bir yıl içerisinde tamamlanacak  2900 m2’lik 

yapıda, cem meydanı, muhabbet meydanı, çok amaçlı 
salon, kitaplıklar ve okuma salonu, derslikler, etkinlik 
alanları, kapalı ve açık otopark, idari birimler ve diğer 

hizmet birimleri yer alacak. 

Beylikdüzü Cemevi’nin projesi yarışmayla belirlendi

Beylikdüzü Belediyesi, hepimizin yüreğini dağlayan 
şehit haberleri nedeniyle Şehitlere Saygı Gecesi 

düzenledi. Gecede bir araya gelen binlerce 
vatandaş, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal 
Marşı’nı söyledi. Başta Mustafa Kemal Atatürk 

ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerin 
ruhu için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mehmet Akif 

Ersoy’un yazdığı Çanakkale Şehitlerine Kasidesi 
okundu.  

Şehitlere Saygı Gecesi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
1922 yılında mübadele sonucu Yunanistan’a göç 
eden Rum mübadilleri, Beylikdüzü’nde ağırladı. 
İmamoğlu ve Gürpınarlılar Göçmenler Derneği’nin 
misafirlerini makamda ziyaret eden İstanbul Rum 
Patriği I. Bartholomeos da Rum ziyaretçilerle birlikte 
Güpınar’daki tarihi çeşmede düzenlenen dini töreni 
yönetti.

Rum mübadiller Gürpınar’da dua etti 
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Çanakkale Zaferi ve aziz şehitler, Beylikdüzü 75. 

Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirdikleri programda anıldı. 

Hayırlı İftar Sofrası programı ile 10 bin vatandaş, bin 

geceden daha hayırlı Kadir Gecesi’nde bir araya geldi, 

iftar yaptı. Gece, tasavvuf müziği dinletisi ve Kuran-ı 

Kerim Tilaveti ile taçlandı.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezi ve 

Gürpınar Aşık Veysel Sahnesi’nde çocuklar 

için düzenlenen özel etkinlikler, yarışmalar 

ve kostümlü bando ekibi, Hollanda’dan ilk 

kez Türkiye’ye gelen sokak tiyatrosu grubu 

TeatroPavana’nın büyüleyici gösterileri 

çocuklara 23 Nisan’ı dolu dolu yaşattı.

23 Nisan neşesi her yere yayıldı

30 gün boyunca Büyükşehir,  

Barış, Yakuplu, Gürpınar ve Kavaklı 

Mahalleleri’nde birbirinden farklı 

etkinliklerle Ramazan’ın geleneksel 

ve manevi değerleri yaşatıldı.

Ramazan her mahallede ayrı bir tatla yaşandı 

Çanakkale geçilmez ve unutulmaz

Kadir Gecesi ruhları arındırdı 
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2015 Nobel Kimya ödülü sahibi, ünlü Türk bilim 
adamı Aziz Sancar’ın bundan sonraki hayatında 
Beylikdüzü’nün unutulmaz bir yeri olacak. Çünkü 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 
Aziz Sancar arasındaki görüşmeler sonucunda 
önemli bir karara varıldı: Aziz Sancar Bilim ve Sanat 
Merkezi, Beylikdüzü’nde açılacak. 

Uluslararası boyutta hizmet verecek olan merkez, 
gelecekte büyük bilimsel başarılara imza atacak 
gençlerimiz için çok değerli  bir öğrenme ve 
araştırma ortamı sunacak. Merkezin kuruluşu 
ve işleyiş süreci bütünüyle Profesör Doktor Aziz 
Sancar’ın rehberliğinde gerçekleşecek.  

İlk adım olarak, Aziz Sancar’ın belirlediği bir 
akademisyen grubuyla bu merkezin fiziki altyapısı ve 
teknolojik donanım açısından temel ihtiyaçları tespit 
ediliyor. Bu çerçevede, İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) ile Beylikdüzü Belediyesi arasında da bir 
protokol imzalandı. Beylikdüzü Belediyesi, Merkezin 
projesini, Aziz Sancar ve İTÜ öğretim üyelerinin 
çizeceği bilimsel çerçeve içerisinde gerçekleştirecek. 

Merkez, lise ve üniversite çağındaki gençlere, 
bilimsel çalışmalara katılma ve özel araştırma 
projelerini yürütebilme gibi olanaklar sunacak. Yalnız 
Beylikdüzülü değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin her 
yerinden yetenekli gençler, Merkez’in donanımlı 
laboratuvarlarından ve yeni buluşlar için ilham 
veren ortamından yararlanabilecek. Merkezde  
aynı zamanda kimi özel sanatsal çalışmaların 
yapılabileceği alanların ve bir bilim müzesinin 
bulunması da planlanıyor.
 
Öz geçmişteki o kısa cümle

“Araştırmacı gençlerimize katkıda bulunabilmek için, 
Aziz Sancar hocamızın öncülüğünde, ne gerekiyorsa 
yapacağız” diyen Başkan Ekrem İmamoğlu hayalini 
şu sözlerle anlatıyor: “Gelecekte büyük başarılara 
imza atacak, Nobel ödülleri kazanacak bilim 
adamlarımızın özgeçmişlerinde bir kısa cümle olarak 
yer almanın gururunu bütün Beylikdüzü’ne yaşatmak 
istiyoruz.” 

İşte o cümle: “İlk ciddi bilimsel çalışmalarımı henüz 
bir lise öğrencisiyken Beylikdüzü Belediyesi Aziz 
Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdim.”

AZİZ SANCAR - İTÜ -  BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

YENİ NOBELLER İÇİN
DEV İŞ BİRLİĞİ

Merkez, lise ve üniversite çağındaki gençlere, 
bilimsel çalışmalara katılma ve özel araştırma 
projelerini yürütebilme gibi olanaklar sunacak. Yalnız 
Beylikdüzülü değil, İstanbul’un ve Türkiye’nin her 
yerinden yetenekli gençler, Merkez’in donanımlı 
laboratuvarlarından ve yeni buluşlar için ilham 
veren ortamından yararlanabilecek. Merkezde  
aynı zamanda kimi özel sanatsal çalışmaların 
yapılabileceği alanların ve bir bilim müzesinin 
bulunması da planlanıyor.

Öz geçmişteki o kısa cümle

“Araştırmacı gençlerimize katkıda bulunabilmek için, 
Aziz Sancar hocamızın öncülüğünde, ne gerekiyorsa 
yapacağız” diyen Başkan Ekrem İmamoğlu hayalini 
şu sözlerle anlatıyor: “Gelecekte büyük başarılara 
imza atacak, Nobel ödülleri kazanacak bilim 
adamlarımızın özgeçmişlerinde bir kısa cümle olarak 
yer almanın gururunu bütün Beylikdüzü’ne yaşatmak 

İşte o cümle: “İlk ciddi bilimsel çalışmalarımı henüz 
bir lise öğrencisiyken Beylikdüzü Belediyesi Aziz 
Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdim.”
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İKİNCİ YILA
DAMGA VURAN 
AÇILIŞLAR
2014 Nisanında Ekrem İmamoğlu başkanlığında göreve gelen 
Beylikdüzü Belediyesi’nin yeni yönetimi, özenle hazırlanmış, 
uzun vadeli bir bakış açısıyla planlanmış projelere imza atmak 
kararlılığında. Belediye yönetiminin görevdeki ikinci yılı bu 
nitelikteki projelerin hayata geçirildiği bir dönemin
başlangıcı oldu.  

İşte ikinci yıla damga vuran açılışlar:  

MAHALLE EVLERİ 
Cumhuriyet ve Marmara mahallelerinde, vatandaşın 
kolayca ulaşabileceği yerlerde açılan Mahalle 
Evleri, içlerindeki muhtarlık binaları, Belediye 
Çözüm Merkezi bürolarıyla mahallelerin önemli 
merkezlerinden biri olacak. “Mahallemiz Cumhuriyet” 
ve “Mahallemiz Marmara” adıyla açılan mahalle 
evlerinin yanı sıra Yakuplu Mahalle Muhtarlığı da yeni 
binasına kavuşturuldu.  

MADDE BAĞIMLILIĞI 
DANIŞMA MERKEZİ
Çağımızın yaygın sorunu olan madde bağımlılığıyla 
mücadele amacıyla Gürpınar Mahallesi’nde 
açılan merkezde klinik psikologlar ve iyileşme 
koordinatörleri madde bağımlılarına ve ailelerine 
hizmet veriyor. 2015 yılının Kasım ayında açılan 
merkeze ilk üç ay içinde, yardım almak amacıyla 106 
başvuru yapıldı.
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KAPALI HAVUZ VE SPOR 
MERKEZİ 
Özellikle Marmara, Yakuplu ve Kavaklı gibi 
bölgelerinin uzun yıllardır beklediği “Beylikdüzü 
Belediyesi Kavaklı Kapalı Havuz ve Spor Merkezi”  
hizmete girdi. Toplam 2000 m2 alana sahip merkezde 
yetişkinlere yönelik 200 m2’lik, çocuklar için de
20 m2’lik kapalı havuz mevcut. 

YAŞAM CAFE
Yaşam Vadisi 1. etaba kazandırılan Yaşam Cafe, vadi 
manzarasının keyfini çıkarıp yeşile doymak isteyenler 
için hizmet veren bir Beylikdüzü Belediyesi Sosyal 
Tesisi.  

BARIŞ CAFE
Beylikdüzü Belediyesi’nin Nigar Şahin Parkı’na 
kazandırdığı Barış Cafe, çocukları oyun oynarken 
dinlenmek, soluklanıp bir sıcak çay içmek isteyenler 
için hizmete girdi.

BARIŞ MAHALLESİ SOSYAL 
YAŞAM MERKEZİ

Beylikdüzü Semerkand Line AVM’de oluşturulan 
Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezti, 735 m2’lik 
alan içerisinde kuruldu. 565 m2’si İSMEK kurslarına 
tahsis edildi. 170 m2’lik alan ise Beylikdüzü 
Belediyesi’nin dans kursları merkezi olarak hizmet 
veriyor.

GEÇİCİ HAYVAN BAKIM EVİ VE 
HAYVAN HASTANESİ  
Baştan aşağı yenilenen ve içerisinde tam teşekküllü 
bir hayvan hastanesi oluşturulan Geçici Hayvan 
Bakım Evi Merkezi, yüksek standartları ve hizmet 
kalitesiyle bütün hayvanseverlerin gönlünde taht 
kuruyor. 
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE SİNEMASI VE TİYATRO SALONU
Beylicium AVM’deki Beylikdüzü Belediye Sineması ve Belediye Tiyatro Salonu, bu iki sanat dalının değerli 
örneklerine ulaşmak için yetişkinlere ve çocuklara yeni ve kaliteli bir alternatif sunuyor.  

GÜRPINAR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Gürpınar Mahallesi’nde, 5.000 m2’lik iç mekana sahip bu tesis, içindeki kütüphanesi, düğün salonu, gençlere 
yönelik spor ve sosyal aktivite merkezi, bayanlara yönelik spor salonu, kültürel ve mesleki kurslar için 
derslikleriyle bölgede sosyal yaşamın yeni merkezi olacak. Gürpınar Sosyal Yaşam Merkezi 2016 yılının ilk 
yarısı bitmeden hizmete geçecek. 
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MARMARA SOSYAL TESİSLERİ
Marmara Mahallesi’nde Kadir Topbaş Parkı içerisinde kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla hizmete giren 
Beylikdüzü Belediyesi Marmara Sosyal Tesisleri önemli bir çekim merkezi.   

ÖZGECAN ASLAN KÜLTÜR MERKEZİ
Marmara Mahallesi’nde açılan Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde, kadınlara yönelik pilates, aerobik, fitness 
salonu, açık ve kapalı etkinlik salonları, 5 adet sosyal ve kültürel kurs salonu, 100 kişilik konferans ve çok 
amaçlı salon yer alıyor. Bunun yanında, mevcut binaya ek olarak 180 m2’lik bir kütüphane ve kafe de merkez 
kapsamında hizmet verecek şekilde tasarlandı.
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Büyükşehir Mahallesi’ndeki Beylik Pazarı’nın, 
2015 Şubatında, yoğun kar yağışına dayanamayıp 
yıkılmasıyla başlayan gelişmeler adım adım mutlu 
sona doğru gidiyor. 

Beylikdüzü Belediyesi’nin, sorunları köklü ve kalıcı 
bir biçimde çözme yaklaşımı meyvelerini vermeye 
başladı. İşte mutlu sona doğru atılan 3 bilinçli ve 
kararlı adım:

Adım 1 - Belediye yönetimi, ilk olarak kullanılamaz 
durumdaki Beylik Pazarı’nı hızla Adnan Kahveci 
Mahallesi’ndeki kapalı pazar alanına taşıdı ve 
vatandaşın pazarsız kalmasına izin vermedi.

Adım 2 - İkinci adımda Adnan Kahveci Kapalı Pazar 
alanının bütün sorunları giderildi ve burası örnek bir 
pazar alanı olarak yeniden düzenlendi.

Adım 3 - Ve işte son adım. Yıkılan Beylik pazarına çok 
yakın bir yerde, Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde yeni ve modern bir pazar alanının 
yapımı için çalışmalar başlatıldı. Burası, kaliteli bir 
pazar alanını ve çok daha fazlasını içeren bir semt 
çarşısı olarak düzenlenecek.

3 ADIMDA
KESIN VE KALICI ÇÖZÜM
BEYLİK
PAZARINDA
MUTLU SON!
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OLAĞANÜSTÜ BIR ÇABA
Halen Beylikdüzü’nün semt pazarları arasında en büyüğü 
olan Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Beylikdüzü Beylik Kapalı 
Pazarı, son bir yılda baştan sona elden geçti, yenilendi. 
Yenilenme sürecinde yapılanlar saymakla bitecek gibi değil:    

 - Belediye yönetimi 2014 yılında göreve geldiğinde, Adnan 
Kahveci kapalı pazar alanının 20 milyon lira borcu olduğunu 
ve alacaklı müteahhitlerin açtığı davalar nedeniyle pazar 
alanında iyileştirme çalışmaları yapılamadığını gördü.  
Şeffaf ve disiplinli bir bütçe yönetimi sergileyen Belediye, 
kısa sürede pazar alanının borçlarını kapattı. Burası artık 
sorunsuz olarak Beylikdüzü halkının.

- Pazarın çatı izolasyonu gerçekleştirilerek yağışlarda 
oluşan sıkıntılı durumların önüne geçildi.
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- Pazar esnafının işlerinin ve vatandaşın alışverişinin 
aksamaması için alanda bulunan elektrik trafosunun 
güçlendirmesi yapıldı. 

- Pazarın temizliği için bir dizi önlem alındı; mazgallar 
elden geçirilerek, oluşacak su baskınları ve kötü 
kokuların önüne geçildi. Balıkçıların bulunduğu 
kısmın su izolasyonu yapıldı.

- Sirkülasyonu çok olan pazara 128 kamera 
yerleştirilerek 7 gün 24 saat esnaf ve vatandaşların 
güvenliği kontrol altında tutulmaya başlandı. 

- Semt pazarının kurulduğu, çarşamba ve pazar 
günleri ile organik ürünler pazarının kurulduğu 
cumartesi günlerinde ilçe içerisinde onlarca 
noktadan pazara ücretsiz servis ulaşımı sağlandı.  
Araç bekleyenler için banklar ve aydınlatmaların da 
mevcut olduğu bekleme durağı inşa edildi.   

- Satın almak istedikleri kıyafetleri denemek 
isteyenler için aynalı, temiz, bakımlı deneme kabinleri 
oluşturuldu.

- Yeni konulan asansörle pazarın yenilenen 
tuvaletlerine, mescid ve bebek bakım odasına 
ulaşım oldukça kolaylaştırıldı. Ayrıca bu asansör ve 
tuvaletler engelli vatandaşların da kullanıma uygun 
bir şekilde tasarlandı.

- Pazarın 350 araç kapasiteli açık ve 650 araç 
kapasiteli kapalı otoparklarının aydınlatmaları 
yenilendi. Açık otoparka dönük olan kısımda 
sundurma oluşturularak burada bulunan tezgahların 
kışın yağışlardan, yazın ise sıcaktan korunması 
sağlandı. Vatandaşların bu bölümde rahatça 
dolaşabilmesi sağlandı. 

- Vatandaşların alışveriş arasında soluklanıp, 
dinlenmesi için pazar alanına 30 adet yöre evi     
kazandırıldı.   

- Pazara küçük çocuğuyla gelenler için ücretsiz 
bebek arabası hizmeti ve mevsime göre sıcak-soğuk 
içecek ikramıyla rahat bir alışveriş imkanı sunulmaya 
başlandı.     
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CUMHURIYET CADDESI’NDE YENI PAZAR YERI
Beylik Pazarı’nın, Adnan Kahveci mahallesindeki yeni 
yerinde bütün bunları gerçekleştiren Beylikdüzü 
Belediyesi bir yandan da eski Beylik Pazarı’na yakın 
bir yerde ikinci bir semt pazarı oluşturmak için kolları 
sıvadı. 

Yeni pazar alanı, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 
halihazırda etkinlik alanı olarak kullanılan yaklaşık 
10.000 m2’lik bir alanda kurulacak. Burası, açık iç 
avlusu, doğal havalandırması, yer altı otoparkı ile 

içinde tam teşekküllü bir semt pazarı da barındıran 
iki katlı bir çarşı olacak. Böylece vatandaşlar buradan 
çok yönlü olarak yararlanma imkanı bulacak. Pazar 
esnafının yanı sıra, bölgedeki küçük esnafın da ticari 
etkinliğini artıracak olan bu özel semt çarşısı, pazara 
çıkmanın yanı sıra, açık alanda alışveriş yapmanın da 
keyfini yaşatacak. Cumhuriyet Caddesi’ndeki yeni 
semt çarşısı, sunduğu imkanlarla, Beylikdüzü’nün 
önemli merkezlerinden biri haline gelecek.  
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Beylikdüzü, bina çölüne dönüşmekte olan 
İstanbul’da eşsiz bir vaha. Beylikdüzü’n de 

kişi başına düşen yeşil alan miktarı, Avrupa 
standartlarında. Belediye Başkanı Ekrem 

İmamoğlu göreve geldiği 2014 yılında, 
“İlçenin yeşil alanlarının miktarını artırmak 

ve kalitesini yükseltmek” hedefini ortaya 
koymuştu. İkinci yılın sonunda ortaya çıkan 

tablo, hedeflenenin
de üzerinde bir başarıya işaret ediyor. 

Yandaki sayılar bu başarıyı açıkça ortaya 
koyuyor ama lütfen bu sayıları şöyle bir 

okuyup geçmeyin. Bu sayılar her birimize 
önemli bir sorumluluğumuzu da hatırlatıyor. 

Çünkü bu sayılar Beylikdüzü’nün geleceği 
adına tek tek hepimize zimmetlenmiş, 

hepimizin sahip çıkıp koruması gereken ortak 
zenginliğimizin, yeşil varlığımızın bir özeti aynı 

zamanda.  

Yeşilin her tonuyla
BEYLİKDÜZÜ
BİR PARK
CENNETİ
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İlçedeki mevcut yeşil alan 2014 yılında 1 milyon 662 bin m² iken, 2015 yılında
1 milyon 856 bin m²’ye çıktı.    

2014 yılında Beylikdüzü’ne 11 bin 327 m2’lik park alanı kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, 2015’te 
çıtayı daha da yükseltti ve genişliği 18 bin 653 m2 ‘yi bulan 9 yeni park yaptı. 

20 bin 631m2’lik 6 adet park 2015 yılı içerisinde kapsamlı bir biçimde elden geçirildi, yenilendi.

2014’te 307 bin 540 adet mevsimlik bitki dikilmişti, 2015’te bu sayı 501 bin 78’e çıktı. 

2014 yılında 34 bin ağaç, ağaççık, çalımsı bodur bitki dikilmişti, geçtiğimiz yıl bu sayı
85 bin adeti buldu.

Parklara 2014 yılında 11 adet, 2015 yılında 36 adet çocuk oyun grubu montajı yapıldı. 2014 yılında 6 
takım fitness aleti montajı yapılmışken, 2015 yılında bu sayı 18 takıma çıktı

Doğru yere doğru ağaç dikim çalışmaları yapıldı. Örneğin, Serinpınar Caddesi’ne süs eriği, 
Eğitim Vadisi Bulvarı’na at kestanesi, Mustafa Kemal Caddesi’ne çınar ağacı, Ulusal Caddesi’ne 
Ihlamur ağacı, Hürriyet Bulvarı’na erguvan dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Emniyet’in koordineli  çalışması ile parklar 7/24 koruma altına 
alındı.

Beylikdüzü’nün yeşilliğine yeşillik katacak Yaşam Vadisi 1. Etap’ın 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda bitirilmiş olması hedefleniyor.
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Büyük küçük demeden her uygun yeri park ve yeşil alan yapmaya kararlı 
olan Beylikdüzü Belediyesi, Cep Park uygulamasına da hız verdi. 2015 yılı 
içinde, kent hayatının koşuşturması içinde soluklanma imkanı veren 5 adet 
Cep Park açıldı. Barış, Gürpınar ve Kavaklı Mahalleleri’ndeki bu parklarda 
her türlü hava koşullarına dayanıklı, sağlıklı ahşap malzeme kullanılıyor, 
uygun bitkilerle peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Barış Mahallesi 
Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki 650 m²’lik cep parkta bir de kütüphane 
bulunuyor.  

CEP PARKLAR
NEFES
ALDIRIYOR

Hayvanların açık havada oynayabilecekleri ve koşturabilecekleri, enerjilerini 
atabilecekleri ortamlar oluşturmak amacıyla hayata geçirilen pati parkların 
içerisinde atlama ve tırmanma platformları, oyun tüneli, otomatik suluk, 
hayvan dışkısı atık bidonları bulunuyor. Hayvan sahipleri için de uyarı 
levhalarının olduğu parkın içerisinde patili dostlar da etrafa zarar vermeden 
ve kısıtlanmadan vakit geçirebiliyor. Ilçede Sezen Aksu, Şener Şen ve Aliya 
Izzet Begoviç Koruluğu Parklarında pati park mevcut.

PATİLİ
DOSTLARIMIZ 
İÇİN
PATİPARKLAR

IZCI KAMP ALANI GELIYOR 
Çocukların doğada vakit geçirebilecekleri alanları 
çoğaltmak, çeşitlendirmek amacıyla Beylikdüzü’nde 
bir izci kampı oluşturmak için çalışmalar başladı. 
Dereağzı Mahallesi Gülben Sokak üzerinde 4 bin 
500 m2’lik alanda kurulacak kamp; miniklere eğitim 
istasyonu, etkinlik tören alanı, tırmanma duvarı, geçiş 
istasyonu ve yemekhane gibi imkanlar da sunacak. 
Kampın 2016 yılında tamamlanması planlanıyor.

ÇEVRECI AYDINLATMA
Beylikdüzü’nün parklarının aydınlatılması da çevreci  
bir yaklaşımla ele alınıyor. Beylikdüzü Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü’nin, parklara yerleştirmeye 
başladığı yeni bir aydınlatma sistemi yüzde 66’ya 
varan elektrik tasarrufu sağlıyor. Gün ışığını 
otomatik olarak algılayan bu sistemde,  parkların 
aydınlatılmasının istenilen zaman aralıklarında 
kontrol edilmesi mümkün oluyor. Böylece, 
aydınlatmaya gerek duyulmayan zaman aralıklarında 
oluşabilecek enerji kaybı engelleniyor. Aydınlatma 
seviyesi orantılı olarak düşürülüyor, tehlike arz eden 
karanlık alanlar da oluşmuyor.

9 BIN FIDANDAN 9 BIN FIDAN
Yalnız parklar değil, Beylikdüzü Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla 
ilçenin dört bir yanı yeşilleniyor, çiçekleniyor, 
ağaçlanıyor. Müdürlüğün önemli destekçilerinden 
biri de ilkokul öğrencileri. Belediye’nin temin ettiği 
fidanları elleriyle dikerek ağaç dikim seferberliğine 
katılan öğrenciler son iki yılda tam 9 bin ağacın 
ilçede hayat bulmasına katkı sundular.

20



4.000 m² alana sahip olan park, Yaşam Vadisi 1.Etap’a uygun tasarımı ile araç 
yolundan arındırılmış, yoğun renk geçişlerinin olduğu bir proje. Park yoldan 
geçerken dinlenmek için uygun bir ortam sunuyor.

Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi Üzeri (Dora Park Sitesi Önü)

SON 1 YILDA YAPILAN
5 BÜYÜK PARK
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7000 m² alana sahip olan Mehmetçik Parkı, taş derzli yeşil alanlarla, farklı 
tasarımı olan oturma ve dinlenme birimleriyle doğal ve nefes alınabilecek 
modern bir ortam sunuyor. Aynı zamanda, Cumhuriyet Caddesi Yayalaştırma 
Projesi’nin örnek çalışması olan ve sadece dinlenme, nefes alma amaçlı olarak 
tasarlanan Mehmetçik Parkı’nın içerisinde bir de ahşap kütüphane var.

5000 m²’lik alana sahip olan park içerisinde; aile sağlığı merkezi, çocuk oyun 
grubu, fitness aletleri, aydınlatma, çok amaçlı iki adet saha tasarlandı ve uygun 
peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Üzeri (Mehmetçik Parkı)

Adnan Kahveci Mahallesi 654 Ada İçi Yavuz Sultan Selim
Bulvarı ile Cebeci Caddesi Kesişimi (Emincan Site İçi Yeşil Alan)
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 3.500 m²’lik projelendirilmiş alana sahip bu parkta uygun peyzaj bitkilerinin 
ve modern kent mobilyalarının kullanıldığı bir çevre duvarı yapıldı, tamamen 
dinlenme birimlerinin olduğu yeşil alanlar oluşturuldu. Vatandaşın sağlık 
hizmetinden kolayca yararlanabilmesi için de Aile Sağlığı Merkezi yapımına 
başlandı.

1000 m²‘lik alana sahip olan parkta 2 adet çok amaçlı saha bulunuyor. 

Dereağzı Mahallesi 858-859 Ada 2041 Parsel Mete Sokak Üzeri 
(Ramazan Kızılkaya Camii Etrafı Park)

Marmara Mahallesi Yurt Caddesi Üzeri Park (Eston 3 Site Önü Park)
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Beylikdüzü Kültür Merkezi ve Kavaklı Kurs 
Merkezi’nde düzenlenen BEYGEM kurslarında 
merkezi sınavların yanı sıra, 6’ıncı sınıftan 12’inci 
sınıfa kadar tüm ortaöğretim öğrencileri için derse 
destek kursları da veriliyor; takviye amaçlı etüt 
çalışmaları yapılıyor. Üniversite sınavına hazırlık 
kurslarından lise mezunu gençler de yararlanabiliyor.

2015 Eylül’ünde başlayan BEYGEM kurslarına yaklaşık 

1250 öğrenci kayıt yaptırdı. Kurslarda haftanın 6 
günü çeşitli branşlarda dersler var. Güler yüzlü bir 
ortam sunan  BEYGEM Öğrenci İşleri Birimi, öğrenci 
ve velilere kolayca ulaşarak bilgi akışını eksiksiz bir 
biçimde sağlıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
BEYGEM kurslarında, öğrencilerin kendini anlaması, 
problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması ve 

İster lise, ister üniversite...
Tüm merkezi sınavlara 
hazırlıkta Beylikdüzü Belediyesi, 
öğrencilerin ve ailelerinin yanında. 
Beylikdüzü Gençlik ve Eğitim 
Merkezi’nde (BEYGEM) düzenlenen 
ücretsiz TEOG – YGS – LYS 
Hazırlık Kursları, deneyimli, 
alanında uzman öğretmen kadrosu 
tarafından veriliyor.  

TEOG, YGS ve LYS’de 
başarının adresi
BEYGEM
KURSLARI
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sorumluluk isteyen hedeflerine ulaşabilmeleri için 
profesyonel Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
hizmeti de veriliyor.

Bu çerçevede:
• Sevgi, ilgi ve başarıya yönelik etkinlikler
• Öğrenci öğrenme programı ve takibi

• Ölçme ve değerlendirme çalışmaları
• Deneme sınavları ve konu analizleri
• Haftalık ve aylık aralıklar ile veli-öğrenci-  
   öğretmen görüşmeleri
• Kitlesel başarıya yönelik özel programlar
• Öğrenci başarı ve devamsızlık takibi
• Bilgilendirme ve motivasyon seminerleri yapılıyor.

BEYGEM, 2016’da yepyeni yüzü ile öğrencileri hayata hazırlamaya 
devam edecek. Bu çerçevede: 

İlkokul ve ilköğretim öğrencilerine yönelik, yabancı öğretmenlerin 
destekleyeceği yabancı dil kursları açılacak.
İki yılda bir devlet memuru alımı yapmak için Lise- Ön lisans 
mezunlarına uygulanan KPSS-B sınavına yönelik hazırlık kursları 
verilecek. 
Matematik dersine ilgiyi artıracak atölye çalışmaları yapılacak. 
Muhakeme yeteneğini geliştirmek amacıyla düşünme becerileri 
atölyesi açılacak.
İlköğretim öğrencilerinin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak, el 
becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini keşfetmek amacıyla yaz 
okulu çocuk akademisi kurulacak. 
Üniversite ve meslek tanıtımı ile kariyer planlamasına katkı sağlamak 
amacıyla kariyer günleri zirvesi düzenlenecek. 
Öğrenme becerilerini geliştiren hafıza teknikleri ve zihin haritaları 
kursu açılacak.
Sınavlarda zaman yönetimine katkı sağlamak ve okuma alışkanlığını 
geliştirmek amacıyla, anlayarak hızlı okuma kursu açılacak.
Engelli öğrenciler ile akranlarını bir araya getirerek ortak bir çalışma 
sonucu ürün çıkarabilecekleri kısa süreli atölye çalışmaları yapılacak.
Sınav sonuçlarının ve rehberlik anketlerinin değerlendirilerek daha 
hızlı sonuçlara varılması, çözüm amaçlı müdahale yapılabilmesi, 
detaylı bilgilendirme amaçlı ölçme-değerlendirme birimi kurulacak.

2016’DA 
YENİ 
KURSLAR
AÇILIYOR
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BEYLİKDÜZÜ

Ekmek kadar, su kadar ihtiyacımız var barışa ve sevgiye.  Bu 
nedenle Barış ve Sevgi Buluşmaları her geçen yıl çok daha 
fazla yüreği ortak duygularda birleştiriyor; Beylikdüzü birlik ve 
beraberliğin adresi haline geliyor. 

Barış ve sevginin 
buluştuğu yer
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Barış ve sevginin 
buluştuğu yer

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın ilkinde, yaşanan 
coşkuya 155 bin kişi ortak olmuştu. 29 Ağustos-
6 Eylül 2015 günleri arasında gerçekleşen
2. buluşma da ise tam 348 bin 500 kişiyi ağırladı 
Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı.

Kimler yoktu ki 2. Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda?
• 30 Ağustos’ta Zafer Bayramı’nın coşkusunu insanın 
içinde hissettiren açılış konseriyle Candan Erçetin.

• Sonraki günlerde sahne alan Leman Sam,

Apolas Lermi, Fatih Erkoç, Gülşen, Orhan Ölmez, 

• Gösterileriyle yakın coğrafyamızın renklerini bizimle 
paylaşan yabancı halk oyunları grupları…

SIVAS KONGRESI YENIDEN 
TOPLANDI
Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın yalnızca bir konser ve 
eğlenme amaçlı etkinlik olmadığını, ortak değerleri 
yaşatma ve paylaşmayı da amaçladığını gösteren ör-
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YOL BOYU
BARIŞ...
YOL BOYU
SEVGİ…

neklerden biri de Sivas Kongresi’nin 96. Yıl Dönümü 
Kutlamaları oldu. Bu amaçla düzenlenen konserin 
yanı sıra, Sivas Kongresi’nde alınmış kararlar etkinlik 
alanında okundu ve oylamaya sunuldu.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden 
yolda çok önemli bir dönemeç olan Sivas Kongresi 
Kararları’nın 96 yıl sonra binlerce vatandaş tarafın-
dan coşkuyla yeniden kabul edilmesi herkese duygu-
sal anlar yaşattı.

Barış ve Sevgi Buluşmaları’nın tamamlanmasının 
hemen ardından, 9 Eylül günü, Şehitlere Saygı Gecesi 
düzenlendi. Bu gecede binlerce Beylikdüzülü’nün bir 
araya gelmesi de millet olmanın, iyi günde de kötü 
günde de birlikte olma kararlılığının çok değerli bir 
örneğini oluşturdu.  

Buluşmaların unutulmazlarından biri 
de festival bandosu ve festival araçları 
ile binlerce insanın yer aldığı Barış 
ve Sevgi Korteji’ydi. Beylikdüzü Kent 
Konseyi üyeleri, Beylikdüzü Yaz Okulları 

öğretmen ve öğrencileri, Anka Bisiklet 
Grubu, Yunanistan, Romanya, Polonya, 
Gürcistan ve Makedonya Halk Oyunları 
Grupları gibi yurt içi ve yurt dışından 
temsilcilerin katıldığı, bando ve dans 
gruplarının eşlik ettiği yürüyüş birbirinden 
renkli görüntülere sahne oldu. Kapalı 
pazar alanından başlayarak Cumhuriyet 
Caddesi Etkinlik Alanı’na dek süren yürüyüş 
boyunca binlerce vatandaş birlik ve 
kardeşlik mesajı verdi.  
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Beylikdüzü Belediyesi Yaşar Acar Spor Tesisi ve 
Öğrenci Yurdu 2016 yılı içerisinde Barış Mahallesi,  
Volvo Kavşağı’nda yer alan Yaşar Acar Fen Lisesi 
alanında hizmete açılacak. Bağışçısı Yaşar Acar’ın 
adını taşıyan entegre tesiste 16 metreye 30 metre 
boyutlarında çok amaçlı spor salonu, eğitim konseptli 

kafeterya, danışma ve idari birimler, kitap kafesi, vadi 
terası, 80 kişilik yemekhane ve mutfak, müzik odası, 
etüt ve bilgisayar odası, jimnastik ve fitness salonu 
gibi pek çok imkan bulunacak. Ayrıca, eşya, dinlenme 
ve çamaşır odalarının da bulunacağı tesisin yurt  
bölümü tam 72 yatak kapasitesi sunuyor. 

Beylikdüzü Belediyesi örnek bir uygulama ile ilçeye 
yapılacak “Cemevi Kültür Merkezi”nin projesini ulusal 
bir yarışma sonucunda tespit etmişti. Uzmanlardan 
oluşan seçici kurulun belirlediği Cemevi projesi, 
Belediye tarafından hayata geçirilecek ve Beylikdüzü 
Cemevi 2017 yılında hizmete açılacak. 

İşte bu sürecin kendisi de bir yarışmaya girdi ve 
ödül kazandı. “Cemevi Kültür Merkezi ve Çevresi” 

projesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin 
(SODEM) Yerel Yönetim Ödülleri’nde Kentsel Gelişim” 
kategorisinde ödüle layık görüldü.
122 üye belediye ile Türkiye’de 15 milyon nüfusu 
temsil eden SODEM’in proje yarışmasında 100 
Belediye 500 projeyle yarıştı, bunların içinden 70 
proje ödül aldı.

Öğrenciler için yurt ve spor tesisi

Beylikdüzü Cemevi Projesi ödül kazandı
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Yardımlaşma bilincinin en güzel örneklerinin 
yaşandığı bir yer Beylikdüzü. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlara mutlaka bir yardım eli uzanır, zor 
durumda olana mutlaka destek çıkılır.

Komşusu açken tok yatmamak, bir elin verdiğini öteki 
elin görmemesi gibi geleneksel değerlerimizi kendine 
rehber edinen Beylikdüzü Belediyesi de vatandaşlar 
arasında gönülden gönüle kurulan merhamet 
köprüsünü ete, kemiğe büründürüyor. Belediye’nin 
sunduğu Dost Eller Mağazası ve Gıda Bankacılığı 
hizmetleri bu konuda çok önemli bir işlev üstleniyor.

Beylikdüzü Belediyesi Dost Eller Mağazası ve Gıda 
Bankası, ilçede yaşayan herkesi mutlu edebilen  
iki önemli organizasyon. İster ihtiyaç sahibi ister 
gönüllü bağışçı olarak bu merkezlerle iletişime geçip 
dayanışmanın, yardımlaşmanın, bir ve birlik olmanın 
güzelliğini derinden hissedebilirsiniz. 

Biz ne kadar anlatmaya çalışsak eksik kalır. Gelin, son 
bir yıl içinde yaşanmış olaylardan bazılarını Dost Eller 
Mağazası çalışanlarından dinleyelim..

Dost Eller ve
Gıda Bankası’yla
BEYLİKDÜZÜ’NDEN
MUTLULUK
MANZARALARI

30



ŞUBAT SOĞUNDA BIR GÜN…

“Bir gün genç bir kadın ile minik oğlunu çöp konteynerinde 
bir şeyler ararken görünce hemen Dost Eller Mağazamıza 
çağırdık. Küçük çocuk soğuktan titriyordu ve annesi ısıtmak 
için hırkasıyla onu sarmaya, teselli etmeye çalışıyordu.

Şubat ayının sert soğuğunda kadın ve çocuğun ayağında 
yırtık terlikler vardı. Dost Eller Mağazası’nın tüm personeli 
olarak çocuğa hemen mont ve ayakkabı temin ettik. 
Çocuğun ısınması sağladık. Mağazadan anneye gerekli giyim 
yardımı anında yaptık.

Küçük çocuk ve annesini uğurlarken, onların gülen gözleri 
hepimizi çok duygulandırdı. Keşke mümkün olabilseydi de 
bu mont ve ayakkabıları bize temin eden bağışçılarımız da 
anne ve çocuğun gözlerini görebilselerdi. ”
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Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası’ndan, normal şartlarda hayatını 
sürdürebilecek kadar gıdayı temin edemeyen, beslenmelerini 
gerçekleştiremeyen dul, yetim, kimsesiz; kaza ya da kronik 
hastalıklar sonucu geçici olarak iş göremez hale gelen aileler 
faydalanıyor. Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğüne bizzat başvuruda bulunarak ya da 444 09 39 No’lu 
Çağrı Merkezi’ni çağrı merkezini arayarak  Gıda Bankası’ndan 
yararlanmak mümkün.

Beylikdüzü Gıda Bankası’na bağışta bulunmak isteyenler de aynı 
Çağrı Merkezi’ne ya da ve Belediye’nin 0212 880 61 00 No’lu 
telefonunu arayabilirler.  Ayrıca, Beylicium AVM’de bulunan El Ele 
Yaşam Derneği’ne giderek; nakdi ve kuru gıda, temizlik malzemesi, 
sıfır giyim eşya bağışında bulunabilirler.

Aralık ayında hizmet vermeye başlayan Gıda Bankası aracılığıyla ilk 
üç ayda 53 aileye bebek bezi, 55 aileye bebek maması ve süt yardımı 
yapıldı. 2015’te 307 aileye erzak yardımı sağlanırken. 2016 yılının ilk 
üç ayında ise 498 aile daha bu hizmetten faydalandı.

ÖNCE GELINLIK SONRA 
BÜTÜN BIR EV…
“Evlenmek üzere olan bir çift Dost Eller Mağazası’na 
geldi. Kiraladıkları evde yeni bir hayat kuracaklardı 
ama hiç eşyaları yoktu. Ortada bir gelinlik bile yoktu.  
Önce nişanlı kızımıza kına elbisesi ve gelinlik temin 
ederek ilk büyük ihtiyaçlarını ortadan kaldırdık.

Daha sonra, Beylikdüzü halkının bağışladığı 
ev eşyaları ile ihtiyaçları da çok büyük ölçüde 
karşılanarak çiftimizin mutlu, sıcak yuvalarının 
kurulmasına vesile olduk. Düğün davetiyelerini 
getirerek bizleri de mutlu günlerine davet ettiler. 
Aslında bu, bizim kadar o ev eşyalarını bağışlayanların 
da yaşaması gereken bir mutluluk.”

GIDA
BANKASI
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Bu mağazada, sosyal inceleme ile belirlenen ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza sıfır ve ikinci el
olmak üzere; giyim, ev eşyası, ev tekstili gereçleri; 
yeni evlenecek çiftlere çeyiz, nişanlık, gelinlik; ilk 
defa anne olacak anne adaylarına ise yeni doğan 
bebek eşyaları veriliyor. Dost Eller Mağazası’ndan 
yararlanmak ya da bağışta bulunmak için
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat 
başvuruda bulunmak ya da  444 09 39 No’lu Çağrı 
Merkezi’ni aramak mümkün.   

2015 yılı itibarı ile 6,187 kişiye Dost Eller 
Mağazası’ndan giyim ve ev tekstili ürünleri verildi. 
812 aileye ev eşyası yardımı yapıldı. 2016 yılının ilk üç 
ayında ise 410 vatandaş Dost Eller Mağazası’ndan 
yararlandı.

DOST ELLER 
MAĞAZASI

BIR BISIKLETLE DÜNYALAR 
BAĞIŞLANDI
“Bazen başkaları için sıradan bir eşya, yoksul 
vatandaş için bir hazinedir. Baba işsiz ve dört çocuğu 
var. Ailenin en küçük çocuğu hastaymış ve doğum 
günü gelmiş. Sürekli babasına “Keşke benim de 
bir bisikletim olsa” diyormuş. Baba da maddi gücü 
olmadığı ve çocuğunun isteğini karşılayamadığı 
için çok üzülüyormuş. Baba sonuçta kalkıp Dost 

Eller Mağazası’na geldi, durumunu anlattı. Öyle 
dokunaklı anlatıyordu ki babanın durumuna kayıtsız 
kalmak mümkün değildi. Hemen depoda bisiklet 
olup olmadığına baktık ve tam da babanın çocuğuna 
uygun olacak şekilde, vatandaş bağışı bir bisiklet 
bulduk ve babaya teslim ettik. Baba sevinç gözyaşları 
ile oradan ayrıldı. Babanın mutluluğu hepimizin 
mutluluğu oldu. Bir bisikletle babaya ve oğluna 
dünyalar bağışlamış gibi olduk”.
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Denizin olduğu yerde yaşlanır mı hiç insan? 
Göz alabildiğine mavinin, yeşilin ortasında? 
Örneğin Beylikdüzü’nde, Gürpınar sahilinde…

Gürpınar Sahili, ilçenin bir nevi sayfiyesi. 
Günlük iş rutininden sıkılıp bir mola almaya 
gelenlerden tutun da, deniz ve piknik keyfi 
yapmak isteyenlere kadar pek çok kişinin 
saklı cenneti bu sahil.  

Beylikdüzü Belediyesi’nin çalışmaları 
sonucunda Marmara Denizi’nin en güzel 
kıyılarından biri haline gelen Gürpınar sahili, 
124 bin m²’lik geniş bir alan. Bu alanın üçte 
ikisinden fazlası yeşil alan olarak düzenlenmiş 
durumda.

GÜRPINAR SAHILI

ŞEHRİN
GİZLİ CENNETİ
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ISTER PIKNIK, ISTER 
MANGAL KEYFI
2015 yazı içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce 
Gürpınar sahilindeki sıcak ve soğuk piknik alanları 
birbirinden ayrıldı. Çevredekileri etkilemeden 
mangal keyfi yaşamak mümkün hale geldi. Sıcak 
piknik alanına 15 adet 250 kişi kullanım kapasiteli 
çoklu mangal üniteleri ve 80 adet piknik masası 
yerleştirildi. Mangalsız piknik alanına ise 30 adet üstü 
açık ve kapalı piknik masaları konuldu. Özel tasarım 
olarak yapılan 1 adet 6’lı, 2 adet 3’lü çeşme de sahilin 
değişik noktalarına yerleştirildi. Böylelikle oluşan 
sıkıntılı durumların önüne geçildi.
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BISIKLETÇILER SIZI 
SAHILE ALALIM
Hafta sonları yapılan piknik keyfinin ardından biraz 
da spor iyi olur diye düşünenler için de birçok 
seçenek mevcut. Yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda 
bisiklet yolunda vatandaşlar kendi bisikletleriyle 
ya da bisiklet kiralama noktasından alabilecekleri 
bisikletlerle sporlarını yapabiliyorlar. Bisikletiyle 
gelenler için de sahilin giriş ve çıkış noktalarında 
bulunan 300 kapasiteli duraklarda bisikletleri 
muhafaza etmek mümkün. 

“OTURMAYA MI GELDIK”
Gürpınar sahilinde sakin ve huzurlu vakit geçirmek 
için gereken her şey var. Ama  içi içine sığmayan, 
yerinde duramayanlar için de alternatifler mevcut. 
Örneğin, 384 m²’lik plaj voleybol sahasında çekişmeli 
maçlar yapabilir, sahildeki spor aletleriyle çalışabilir, 
2.5 kilometrelik sahil bandından rahatça yürüyebilir 
ya da koşabilirsiniz. Çocuklar için doya doya 
oynayabilecekleri parkların yanı sıra, eğlenceli bir 
macera yaşayacakları 25 metre uzunluğundaki ahşap 
teleferik de bulunuyor. 
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DENİZ KEYFİ 
İÇİN HER ŞEY 
TAMAM

Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte Beylikdüzü 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
tarafından deniz suyu ölçümlerine başlanıyor. 
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’nin koordine ettiği 
çalışmalarda deniz suyunun bakteri değerine 
bakılıyor, periyodik olarak ölçümler yapılıyor.

Gürpınar Sahili’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından görevlendirilmiş 14 cankurtaran 
dönüşümlü olarak görev yapıyor.  Aynı zamanda, 
Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 1 kaptan ve 
cankurtaran da botla sahilden denetleme yapıyor, 
denize girenlere göz kulak oluyor. Ayrıca 3’ü 
engelli tuvaleti olmak üzere toplamda 8 tuvalet ve 
2 duş da Gürpınar Sahili’nin keyfini yaşayanların 
hizmetinde. 

Beylikdüzü Belediyesi de çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek Gürpınar Sahili’ni hareketlendiriyor.  
Örneğin 2015 yılının haziran ayında Gürpınar 
Sahili’nde düzenlenen “Karpuz Kabuğu Denize Düştü” 
buluşmasında karpuz ikram edilen vatandaşlar çeşitli 
etkinliklerle eğlenceli ve hareketli bir gün geçirdiler. 
Özellikle yaz aylarında bu tür organizasyonlar sık sık 

gerçekleştiriliyor. Ayrıca sahilde bulunan dalgıç ve 
rüzgar sörfü kulüpleri de farklı etkinlikler düzenliyor.

Gürpınar Sahili’n de huzur ve güvenin eksik olmaması 
için Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Ekipleri yaz ayları 
boyunca tam zamanlı hizmet veriyor.
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Çözüm Merkezi’ne, Beylikdüzü Belediyesinin
444 09 39 no’lu telefonunu arayıp 0’ı tuşlayarak ya 
da şimdilik 2 noktada hizmet veren Çözüm Merkezi 
büroları aracılığıyla da ulaşmak mümkün. Marmara 
ve Cumhuriyet Mahalleleri’ndeki Çözüm Merkezi 
büroları, Beylikdüzü Belediyesi tarafından inşa edilen 
Muhtarlık ve Çözüm Merkezi binalarında hizmet 
veriyor. Muhtarlık ve Çözüm Merkezleri’nin ilçenin 
bütün mahallelerine yaygınlaştırılması için çalışmalar 
sürdürülüyor. 

Çözüm Merkezi bürolarında bulunan Belediye 
görevlileri vatandaşın şikayet ve taleplerini can 
kulağıyla dinliyor ve hızla gerekli yönlendirmeyi 
yaparak sorunun Belediye birimlerince çözüme 
ulaştırılması konusunda ilk adım atılmış oluyor.  
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Beylikdüzü 
Belediyesi, buradan da gelen talep ve şikayetleri 
alıyor. Gelen talepler mesai saatleri dışında ise birim 
müdürlerine anında telefon ile ulaşılarak hızlıca 
nöbetçi ekiplere aktarılıyor. 

Çözüm Merkezi’nin Çağrı Merkezi kısmında 11, 
Muhtarlık Çözüm Merkezi kısmında 3, Sosyal Medya 
kısmında ise 4 personel hizmet veriyor. 

Bir yıl içerisinde 444 09 39 numaralı hat üzerinden 
merkeze tam 10 bin 46 talep gelmiş ve bu taleplerin 
9 bin 427 tanesine olumlu, 619 tanesine olumsuz 
cevap verilmiş. Çözülemeyen sorunların başında 
Beylikdüzü Belediyesi’nin yetkisi içerisinde olmayan, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, BEDAŞ gibi 
kurumları ilgilendiren konular geliyor.

444 09 39’U
ARAYIP 0’I TUŞLAYIN,  
ÇÖZÜMÜN
MERKEZİNE ULAŞIN
Beylikdüzü Belediyesinin çözüm bulmasını istediğiniz bir konu mu var?
Öyleyse Çözüm Merkezi hizmetinizde.

Beylikdüzü Belediyesi Çözüm Merkezi 24 saat aralıksız çalışıyor. Çözüm 
Merkezi’ne bildirilen şikâyet ve talepler gelir gelmez Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi’ne (EBYS) girilerek Belediye’nin ilgili müdürlüklerine 
aktarılıyor. Müdürlükler hızlı bir şekilde konuyu inceleyerek mümkün olduğu 
durumlarda sorunu derhal çözüyor, değilse de sorunun çözülmesi için 
çalışmaları başlatıyor.

Her koşulda vatandaş, başvurusu hakkında, telefon, sms ya da e-posta 
yoluyla en kısa sürede bilgilendiriliyor. Acil müdahale edilmesi gereken 
şikâyetlerin giderilebilmesi için Çözüm Merkezi, müdürlükler ile birebir irtibat 
kurarak, en kısa sürede sonuç alınabilmesine katkıda bulunuyor.

38



İLGİNÇ
DERTLERİN DE
ÇÖZÜM
MERKEZİ

Çözüm Merkezi’nin 7/24 susmayan telefonları pek çok sıra 
dışı ve gülümseten olaya da sahne oluyor elbette. Örneğin,  
“Kuşum ishal oldu, ne yapabilirim?” diye soran da var, güzellik 
yarışmalarına katılan köpeğinin sokak köpekleri yüzünden 
psikolojisinin bozulduğundan şikayet eden de. İşte, Çözüm 
Merkezi çalışanlarının ağzından, yaşadıkları kimi ilginç örnekler:

- “Gerçekten Beylikdüzü Belediyesi mi diye kontrol etmek 
için aradım” diyen bir hanımefendi, çok çapkın biri olan eşine 
zaman zaman 444 09 39 No’lu telefondan mesaj gelmesinden 
şüphelendiğini belirterek bizden, eşinin Beylikdüzü’nde  ev 
kiralayıp kiralamadığını bulmak için yardımcı olmamızı istedi.”

-  “Köpeklerin boş arsada cilveleştiklerini belirten vatandaş, 
önlem alınmasını talep etti.”

- “Vatandaş İmar Müdürlüğü ile görüşmek istediğini belirtti, 
aktarma işlemini gerçekleştireceğim zaman ‘Hanımefendi 
sizden bir ricam olacak, felç geçirdim, duaya ihtiyacım var, 
bana dua eder misiniz?’ dedi”.
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Yeni öğretim yılının ilk gününü, insanın içini açan, 
sağlıklı fiziki koşullara kavuşmuş okullarında 
karşılayan çocukları bekleyen bir başka sürpriz daha 
vardı. Beylikdüzü Belediyesi eğitim hayatına yeni 
başlayan 4 bin, birinci sınıf öğrencisine birer okul seti 
hediye etti. Yıl içerisinde 4 bin öğrencinin kilo - boy 
oranları ölçülerek, doğru beslenme önerilerinde 
bulunuldu, doğru diş fırçalama teknikleri öğretildi. 

OKUL BAHÇESİNDE EKİP 
BİÇTİLER
Çocukların dijital dünyaya hapsolmasını önlemek, 
onların doğayı tanımalarını sağlamak da eğitimin bir 
gereği. Beylikdüzü Belediyesi de çocukların, toprakla 
haşır neşir olabilmeleri için harekete geçti; hem de 
okullarının bahçesinde...

“Hangi okul yönetiminin hangi tadilat talebi varsa, eksiksiz yerine getirilecek!” 
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu talimatı, yaz aylarında 
okulları birer şantiyeye dönüştürüyor. 

Beylikdüzü Belediyesi, 2015 yazında da, ilçedeki 47 ilk ve ortaöğretim okulunun 
ihtiyaçlarını gidermek için kolları sıvadı. Kapı ve pencerelerden tuvaletlere, 
engelli rampa ve asansörlerinden boya badanaya kadar ne gerekiyorsa yapıldı. 

KONU EĞİTİM OLUNCA
HİZMETTE
TENEFFÜS YOK!
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İlçe genelinde bahçesi müsait olan 5 okulda hobi 
bahçeleri oluşturuldu. Belediye ve Beylikdüzü Kent 
Konseyi’nin birlikte yürüttüğü projenin ilk uygulaması 
Galip Balkar Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.  
Çocuklar bahçeye kara lahana, beyaz lahana, havuç, 
pırasa, tere, roka, kıvırcık, maydanoz ve fıstık çamı 
gibi bitkilerin tohumlarını ekti; ayva, nar gibi meyve 
verecek ağaçları dikti. Hobi bahçelerinde kendi 
başlattıkları bir sürecin bütün aşamalarını yakından 
izleyen çocuklar, vakti gelince, çabalarının meyvesini 
dalından alıyor.

HAYVAN SAĞLIĞI EĞİTİMİ 
ALDILAR
Geçtiğimiz yıl boyunca hayvan sevgisinin 
pekiştirilmesi adına da eğitim programları 
düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü uzmanları, ilçedeki 15 ilköğretim 

okulunda toplam 5370 öğrenciye “Hayvan Sevgisi 
ve Sağlığı Eğitimi” verdi. Eğitime katılan öğrenciler, 
sokaktaki hayvanların yaşantısını, süs, çiftlik, kümes 
hayvanlarını ve hayatımızdaki yelerini öğrendi.

4. SINIFTA İLK KİTAPLARINI 
YAYINLADILAR
Beylikdüzü Belediyesi, çocukların hayallerini 
gerçekleştirmek için önayak oldu, geleceğin 
minik yazarları ilk satırlarını Beylikdüzü’nde yazdı. 
Büyükşehir İlkokulu, 4-D ve 4-F sınıfı öğrencilerinin 
özenle yazdıkları hikayeler kitaplaştırıldı. Baskısı 
yapılan kitaplarını büyük bir heyecanla bekleyen 
geleceğin minik yazarları “Yazarlığa İlk Adım” adıyla 
hazırladıkları kitaplarını Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı.
  
GERİ DÖNÜŞÜM BİRİNCİSİ 
OLDULAR
Ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırmada 
İstanbul birincisi ve bitkisel atık yağları geri 
dönüşüme kazandırma konusunda en başarılı 
ilçelerden birisi olan Beylikdüzü’nün bu özelliği 
nereden mi geliyor? Elbette çocuklarımızın 
olgunluğundan, sağduyusundan, ailelerinin 
özeninden. Kimbilir, belki de ilçedeki resmi ve özel, 
ana sınıf, ilkokul ve ortaokullardaki 25 bin öğrenciye  
“Geri Dönüşüm Eğitimleri” veren Beylikdüzü 
Belediyesi’nin de bu gurur verici tabloda bir katkısı 
vardır.

Beylikdüzü 365 41



BEYLİKDÜZÜ
DENİNCE
YAŞAM VADİSİ 
AKLA GELECEK
Açtığı parklarla ilçeyi bir park cenneti haline getiren Beylikdüzü 
Belediyesi bu yeşil alanlara muazzam büyüklükte bir yenisini daha 
katmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Tam 1 milyon metrekarelik bir alana yayılacak olan Yaşam Vadisi 
tamamlandığında, Beylikdüzü’nün sembollerinden biri haline 
gelecek.
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Yaşam Vadisi tamamlandığında koşu ve yürüyüş 
yolları, şelale, süs havuzu, kaya bahçeleri, seyir 
terasları, oturma locaları, çim terasları, bisiklet 
yolları, biyolojik gölet, sanat atölyeleri ve sergi 
alanları, kafeterya ve restoran, oyun alanları (bocce, 
gateball, satranç), bitki gösteri alanları, sarı-siyah anı 
parkı, Japon bahçeleri, sosyal etkinlik alanları gibi 
sayısız imkan sunacak ziyaretçilerine.

E-5’ten Kavaklı ve Gürpınar Sahili’ne ulaşımı büyük 
ölçüde kolaylaştıracak, vatandaşların şehrin 
kalbinde temiz havanın keyfini ve yeşilin tadını 
çıkarabilecekleri Yaşam Vadisi’nin nihai tasarımı 
uluslararası bir yarışma ile belirlenecek. Bu amaçla 
Beylikdüzü Belediyesi şehir planlama, kentsel peyzaj 

ve mimari alanlarında ülkemizde ve uluslararası 
camiada uzmanlıklarını kanıtlamış isimlerden oluşan 
bir jüri oluşturdu. Ön elemeler sonucunda 2016 yılı 
içerisinde 5 proje ekibi belirlenecek ve bu ekipler 
Yaşam Vadisi’nin tasarımı için özel olarak çalışacak. 
İlçe merkezinin, vadi nedeniyle bölünen iki yakası 
arasındaki sürekliliği sağlayacak “Yaşam Vadisi Köprü 
ve Bağlantılarının Projesi’de ulusal ölçekli bir mimari 
yarışmayla belirlendi.

Yalnızca kent ve çevre hassasiyetleriyle, bütünüyle 
bilimsel ve objektif olarak tasarlanan Yaşam Vadisi  
yalnız İstanbul’un değil, Türkiye’nin de örnek yeşil 
alan uygulamalarından biri olacak

BİNBİR
ÇİÇEKLİ
VADİ

Alabildiğince yeşil ve mavi gökyüzü kaplı olacak Yaşam 

Vadisi’nde, parklar dışında kalan alanlar da çeşitli bitkilerle 

kaplanacak. Alanda kaya bahçeleri, kaktüs türü bitkiler 

bahçesi, şifalı ve aromatik bitkiler, zehirli bitkiler, fosil ağaçlar, 

sonbahar kızarması gösteren bahçeler gibi eğitici, öğretici ve 

bitkileri sevdirmeye yönelik özel temalı bahçeler oluşturulacak. 

BEYLİKDÜZÜ
DENİNCE
YAŞAM VADİSİ 
AKLA GELECEK
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“Gelin adayının ağzının kokup kokmadığını kontrol 
etmemi isteyen anneler de oldu; hiçbir şey duyup 
hissetmediği söylenen, bitkisel hayattaki hastanın, 
dişi çekildikten sonra, gözlerinde minnetle baktığını 
gördüğüm de... Az ya da çok, herkesin bir derdi var ve 
onlara yardımcı olabilmek çok güzel bir duygu.”

Beylikdüzü Belediyesi diş hekimi Müzeyyen 
Şengezer’in, son bir yıldaki çalışmaları sırasında 
yaşadıklarını düşününce aklına ilk gelenler bunlar.

Beylikdüzü Belediyesi fizyoterapisti Doğukan 

Çavlu’nun da aklına, kalça protezi ameliyatı 
geçirdikten sonra Belediye’den fizik tedavi hizmeti 
alan Yüksel Hanım’ın eşi İsmail Bey geliyor: 

“Bel fıtığından dolayı yürüyemediğini, temel 
ihtiyaçlarını gideremediğini söyleyen İsmail Bey, 
eşinin hastalığından sonra yaşadıkları zorlukları 
anlatırken ağlamaya başladı. Aslında o eve Yüksel 
Hanım’ın tedavisi için gitmiştik ve kayıt yaptırmadan 
İsmail Bey’e bakmam mümkün değildi ama öyle içe 
dokunan bir hali vardı ki dayanamadım. Yat bakalım 
İsmail amca, inşallah sana bir faydam dokunur 

SAĞLIĞIN YOLU
BELEDİYE’DEN
GEÇER
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diyerek kanepeye yatırdım. Tedavi bittiğinde yattığı 
yerden neredeyse zıplayarak kalktı İsmail Amca. 
Tek seansta bel fıtığından kurtulmuştu. Ama İsmail 
Amca yine ağlamaya başladı. Neyse ki bu sefer 
mutluluktandı. Meslek hayatımın belki de en güzel ve 
en duygulu anlarından biriydi”…

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 
çalışanlarının böyle pek çok hatıraları var. Göreve 
geldikten kısa bir süre sonra Belediye bünyesinde 
bir Sağlık İşleri Müdürlüğü kurulması talimatı veren 
Başkan Ekrem İmamoğlu, bir belediyenin yasal 
olarak sunabileceği sağlık hizmetlerinin tamamının 
Beylikdüzü halkına verilmesi için son derece kararlı. 
Bu kararlılığın bir sonucu olarak, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü pek çok alanda vatandaşın ayağına sağlık 
hizmeti götürüyor.

-  Ağız ve Diş Sağlığı Bakım ve Tedavisi 
- Diyet ve Beslenme Danışmanlığı
- Evde Bakım Destek

- Yaşlı Emekli Engelli Rehabilitasyon ve                 
   Nakil   
- Fizyoterapi 
- Hasta Nakil Ambulansı 
- Koruyucu Sağlık ve Sağlığın                        
   Geliştirilmesi
- Defin Hizmeti

uygulamaları vatandaşa sunulan hizmetlerden 
bazıları.

Bu hizmetlerden yararlanmak için Beylikdüzü 
Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444-09-39 numaralı 
hattını aramanız yeterli. Sağlık İşleri Müdürlüğü 
çalışanlarının her zaman dediği gibi, “Umarız bize hiç 
ihtiyacınız olmaz ama ne zaman ihtiyacınız olursa 
yardım ve desteğe hazırız.”  
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EVDE BAKIM HIZMETI
Rahatsızlığı olan ve Evde Bakım Hizmeti için talepte bulunan vatandaşların evlerine rutin bir şeklide ziyaretler 
gerçekleştiren sağlık ekipleri, hastalıkların gerektirdiği işlemleri doktor reçeteleri doğrultusunda uyguluyor. 
Doktor muayenesinin yanında, serum takma, pansuman, tansiyon, kan alma, kolestrol ve AKŞ ölçümü 
gerçekleştiriliyor. 

Tedavi süreçleri doğrultusunda kontrol ziyaretleri de yapan görevli personeller, günlerinin neredeyse 
tümünü hastayla birlikte geçiren yakınlarına da “Hasta Başı Eğitimi” vererek onların hayatını kolaylaştıracak 
püf noktaları sunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü şimdiye kadar 8.480 kişiye Evde Bakım Hizmeti verdi.

HASTA NAKIL HIZMETI
Tedavi için hastaneye veya başka tedavi merkezlerine gitmek için nakil yardımı isteyen hastaların nakil 
ambulansıyla ulaşımı sağlanıyor. İşlem bittikten sonra, hastalar evlerine naklediliyor.  Hasta nakil 
hizmetinden yararlanmak için belirli bir süre öncesinden Müdürlüğü bilgilendirmek gerekiyor. Bugüne değin 
1.589 hastanın nakli sağlandı 
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DIŞ SAĞLIĞI HIZMETI
Haftanın belirli günlerinde, önceden randevu 
alarak Belediye’nin ücretsiz diş sağlığı hizmetinden 
yararlanmak mümkün. Diş bölümünde yapılan 
muayenenin ardından gerek görülürse tedaviye 
başlanıyor. Diş çekimi, diş taşı temizliği gibi işlemlerin 
yapıldığı Diş Sağlığı Bölümü’nde son bir yıl içerisinde 
4.455 kişinin tedavi gördü.

DIYETISYEN HIZMETI
Sağlıklı bir yaşama adım atarak bugününü 
iyi yaşamak ve geleceğine yatırım yapmak 
isteyen vatandaşlara Diyetiysen hizmeti 
veriliyor. İlk olarak vücut kitle endeksi, 
boy ve kilo ölçümlerinin yapılarak 
uygun beslenme düzeni planlanıyor. İlk 
muayenenin ardından belirli aralıklarla 
kontrollerin yapıldığı birimde 2015 yılında 
3.150 kişi sağlıklı yaşama attı.

EVDE FIZYOTERAPI HIZMETI
Evinden çıkamayacak derecede rahatsız veya engelli bireylere evlerinde ortopedik ve nörolojik kökenli tüm 
bozukluklarda uygulanabilecek standart tedavi protokollerini uygulayan Beylikdüzü Belediyesi fizyoterapisti, 
son bir yıl içinde toplam 237 kişiye derman oldu.    
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GÖZ ÖN TANI VE IŞITME TESTLERI 
Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri gerek müdürlük binasında gerekse vatandaşların toplu olarak bulunduğu 
yerlere giderek göz ön tanı ve işitme testleri uyguluyorlar. Böylece genç-yaşlı tüm vatandaşları göz ve 
kulak sağlıkları konusunda ne durumda olduklarını görebiliyor. Müdürlük ekipleri gerekli durumlarda tıbbi 
müdahaleler yapılması için vatandaşları yönlendiriyor. Bu testler son bir yıl içerisinde 5.536 vatandaşa 
uygulandı.

CHECK-UP HIZMETI
Bir yaştan sonra sağlık konusuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Bu bakış açısıyla 40 yaş üzeri, SGK’lı 
vatandaşlara check-up hizmeti verildi. Vatandaşların kardiyoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları, beyin 
cerrahisi, ortopedi, göğüs hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon muayeneleri yapıldı. 
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HAYAT HER YAŞTA GÜZEL
Yaşlı, emekli ve engelli vatandaşların hayata daha fazla karışması, köşelerine çekilip kalmaması için de 
etkinlikler düzenleniyor. Kimi zaman şehir gezilerine götürülen bu gruptaki vatandaşlar Beylikdüzü Belediyesi 
Sineması’nda film izlemek üzere evlerinden alınıp film sonrası tekrar evlerine bırakılıyor.

SAĞLIK IÇIN EĞITIM
Çocuk alerjisi ve sağlıklı beslenme, 
kalp masajı ve suni solunum, ağız ve  
diş sağlığı, ev kazaları gibi konularda 
vatandaşlara eğitimler düzenleyen 
Sağlık İşleri Müdürlüğü “Sınıfta Doktor 
Var” sloganıyla da  ilçedeki okullarda 
seminerler düzenliyor, çocuklara 
gelişim, sağlık, beslenme ve enfeksiyon 
gibi konularda eğitiyor.
  
“Gebe Okulu” da ilçenin anne adaylarını 
bir ömür sürecek yolculuklarında 
işlerine yarayacak bilgilerle donatan, 
önemli bir hizmet. Aşamalı olarak 
yapılan eğitimlerde bugüne değin 119 
anne sertifika alarak anneliğe bilgiyle ve 
güvenle adım attı.

DEFIN HIZMETI
Sağlık İşleri Müdürlüğü vatandaşların en zor günlerinde de yanında. Defin işlemlerini gerçekleştirmek için 
7/24 telefonun ucunda olan müdürlük hekimleri, defin muayene hizmeti de gerçekleştiriyor.
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1- Yeni birim kuruluyor
Afet yönetiminin tek elden yönetimi için Beylikdüzü 
Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’ne bağlı yeni bir 
birim kurma hazırlıkları yürütülüyor. Tecrübeli bir 
ekipten oluşacak Deprem ile Diğer Afetleri Araştırma 
ve Geliştirme Şefliği, halkı bilinçlendirici eğitimler 
düzenleyecek, can kaybının yaşanmaması için 
Beylikdüzü’ne kılavuzluk yapacak.

2- Her eve, her binaya ulaşılacak
Belediye ekipleri Beylikdüzü’ndeki tüm bina ve 
haneleri ziyaret ederek vatandaşlara afet çantası ve 
bilgilendirici broşürler dağıtacak. Afet anında kolayca 
organize olabilmek ve iletişimi sağlayabilmek adına 
yapılması gerekenler anlatılacak. 

3- Gezici Tır mahallelere konuşlanacak
Bilinçlenme kampanyası boyunca, deprem ve afet 
yönetimi konusunda bilgilendirici materyallerle 
donatılmış bir Gezici tır mahallelerde konuşlanacak.  
Gezici tırda görev yapan uzman ekipler, vatandaşların  
sorularını cevaplayacak, eğitimler verecek.  

4- Deprem toplanma alanları belirlenecek
Beylikdüzü genelinde, deprem toplanma alanı 
olabilecek 650 nokta tespit edildi. Bu alanların 
uygunluğu değerlendirilerek nihai toplanma noktaları 
vatandaşlara duyurulacak. Afet sonrası geçici 
barınma alanlarının iyileştirilmesi için hazırlıklar 
yapılacak. 

HERKESE GÖREV
DÜŞÜYOR,
DEPREME HAZIRLIK
SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR
Beylikdüzü Belediyesi, olası deprem ve çeşitli afetler anında 
nasıl hareket edilmesi gerektiğini ortaya koyan kapsamlı bir 
planlama içinde. Kendi içinde gerekli organizasyonu sağlayan 
Belediye, ilçenin her yönüyle depreme hazır olabilmesi için 
büyük bir seferberlik başlatıyor. Bu seferberlikten tam verim 
alabilmek ise ancak Beylikdüzü’nde yaşayan herkesin üzerine 
düşen görevleri yerine getirmesiyle mümkün.

İşte, “Depreme Hazırlık Seferberliği” çerçevesinde atılacak
10 adım.
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5- Özel gruplara özel eğitim verilecek
Nüfus - mekan ilişkisi analiz edilerek, deprem öncesi 
eğitim çalışmaları kapsamında, 5 gruba özel bir ağırlık 
verilmesi kararlaştırıldı. Apartman görevlileri, site 
yöneticileri, öğrenciler, öğretmenler ve muhtarlar  
özel ve yoğun bir eğitim programından geçirilecek. 

6- Yangın musluklarının dağılımı netleşecek
Deprem sonrası haritası üzerine de çalışacak 
Uzmanlar;  ilçedeki hastane, sağlık ocağı, eczane, 
itfaiye birimi gibi kuruluşların dağılımı ile yangın 
musluklarının dağılımını karşılaştıracak. Çıkan 
tabloya, göre yangın musluklarının en uygun, en 
verimli şekilde dağılımı sağlanacak. 

7- Gönüllü sağlık personeli belirlenecek
Bir deprem ya da afet anında acil müdahale 
gerektiğinde, mahallelerde hazır olabilecek 
gönüllü doktor ve diğer sağlık personeli önceden 
belirlenecek. Gönüllü sağlıkçıların gerektiğinde 
kolayca organize olabilmeleri için önlemler alınacak. 

8- Dezavantajlı grupların ulaşımı sağlanacak
Yaşlı, engelli, hasta gibi dezavantajlı grupların deprem 
sorası toplanma alanlarına ulaşımlarına destek 
olacak olan Belediye ekiplerinin organizasyonu 
sağlanacak. 

9- Telsiz altyapısı kurulacak
Afet anlarında yaşanan telefon hat kesilmelerinin 
ve koordinasyonsuzluğun önüne geçmek ve sürekli 
iletişimi sağlayabilmek için telsiz ile iletişimin
alt yapısı kurulacak. Öte yandan baz istasyonlarının 
durumu da bu açıdan kontrol edilecek.

10- Alternatif ulaşım ağı geliştirilecek
Afet sonrasında yaşanabilecek ulaşım sorunlarına 
karşı alternatif bir ağ geliştirilecek. Beylikdüzü’ne 
ulaşımın can damarı olan E-5’te yaşanabilecek 
trafik kitlenmelerine karşı, ilçedeki marina ve sahilin 
alternatif, bir ulaşım ağı olarak kullanılabilmesi için 
hazırlıklar yapılacak. Araç ulaşımının bütünüyle 
sekteye uğraması durumunda, bisikletlerden kolayca 
yararlanılabilmesi sağlanacak. 
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BİR DEMET
KOMŞU...

1933 doğumlu Abdullah Ekmen, 
ortaokul öğrencisiyken gelmiş 
İstanbul’a. Tam 40 yıldır 
Beylikdüzü’nde yaşıyor. Antikacı 
Dede olarak da biliniyor. 

Beylikdüzü’nün Antikacı Dede’si

Avrupa ve dünya şampiyonalarında aldığı 
madalyalarla  güreş sporunun başarılı 

temsilcilerinden Bilal Tabur, Grekoromen Güreş 
Milli Takım Teknik Direktörlüğü de yapmış. Katıldığı 

ilk uluslararası şampiyonanın tarihi 1969 yılına 
kadar giden Tabur, antrenörlük yapmaya devam 

ediyor. 

 Güreş minderlerinin şampiyon hocası

1937 doğumlu Mübeccel İmamoğlu, Beylikdüzü 
Kültür Merkezi’ndeki Sanat Atölyesi’ni sabah 10’da 
açıyor, saat 16.00’ya kadar öğrencilerine ders veriyor.  
Olgunlaşma Enstitüsü mezunu olan İmamoğlu,  
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurslar açmış, kermes 
ve sergiler düzenlemiş. “Çocukluğumda annemden 
iğne iplik ister kanaviçe yapar, bir ayda bir yatak 
örtüsü bitirirdim.” diyor.

Sanata adanmış bir ömür

Beylikdüzü’nü paylaştığımız komşularımızdan 
bazılarını yakından tanımaya ne dersiniz…
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Beylikdüzü Belediyesi Roman Ritim Grubu,  
Yakuplu Mahallesi’nden 14 genç sanatçıdan 

oluşuyor. Cumartesi günleri, Beylikdüzü Kültür 
Merkezi’nde toplanıp müzik eğitimi alan grup 
üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Seymen Alar, 
Emirhan Alar, Şahin Alar, Mustafa Ekim, Mert 

Çakmak, İsmail Çakmak, Yunus Çokatan, Muzaffer 
Özer, Özgür Çokgezer, Kenan Pilgir, Yunus Başak, 

Oktay Padır, Yusuf Çokgezer, Cüneyt Çakmak.

Yaşları küçük, sanatları büyük 

Şair, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, 
yönetmen, meddah, araştırmacı, reklam metini 
yazarı, gazeteci… Yılmaz Gruda’nın koltuğunun 
altındaki karpuzlar saymakla bitecek gibi değil. 

Kıdemli bir Beylikdüzü sakini olan Yılmaz Gruda’nın 
yazdığı 2’si ödüllü toplam 16 kitabı bulunuyor. 73 

yıldan beri şiir yazan Gruda, 65 yıldır sahnelerde…

65 yıldır sahnelerde

Beylikdüzü 75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi mezunu, 
Down sendromlu Türkü Ertuğrul 2014 yılında Yüksek 
Öğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) 165 puan aldı. 
YGS’de engelsiz öğrenciler için başarı puanı olan 140’ı 
aşarak büyük bir başarıya imza atan Türkü Ertuğrul’un 
adı, otizmli öğrencilerin eğitim gördükleri Beylikdüzü 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’n de Belediyece 
yaptırılan 4 yeni dersliğe verildi.

Kromozom farkıyla fark yarattı 
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12 bin m2 alana sahip 3 katlı BKM’nin tüm 
mekanik, elektrik, havalandırma tesisatları 
ve altyapısı yenilenecek, izolasyon sorunları 
bütünüyle çözülecek. Yenileme çalışmaları 
kapsamında yapılacaklardan bazıları şunlar: 

- Binanın dış cephesi modern bir görünüme 
kavuşturulacak ve led ekran sistemi kurulacak. 

- Hem tiyatro hem nikah salonu olarak kullanılan 
kısım birbirinden ayrılacak ve 100 kişi kapasiteli bir 
nikah salonu yapılacak.

-  Tiyatro / konferans salonuna balkon ilavesi 
yapılarak kapasite artışı sağlanacak.

- 3 adet cep sineması açılacak.

- İlave sergi salonları oluşturulacak.

- Merkez’de bulunan kütüphane büyütülerek daha 
verimli kullanılabilmesi sağlanacak. 

- Müzik aletleri ve kitap satışının da yapılacağı bir 
kafeterya düzenlenecek.

- Merkezin, Cumhuriyet Caddesi’ne bakan cephesi 
açılarak dışarıdan da kullanılabilecek bir kafeterya 
oluşturulacak.

-  Çocuk oyun alanı ve kütüphanesi, bilardo ve masa 

tenisi salonu, pilates ve  aerobik salonu, soyunma 
odaları, işitsel sanatlara ait sınıflar gibi yeni alanlar 
oluşturulacak.

- Geniş katılımlı birçok etkinliğin düzenlendiği çok 
amaçlı salon ve VIP Salonu yenilenecek.

Bütün bu yenileme ve geliştirme çalışmalarının 
ardından BKM’de dolu dolu vakit geçirmenin tadı bir 
başka güzel olacak.  

BKM’NİN DÖNÜŞÜ 
MUHTEŞEM
OLACAK
İlçemizin kültür, sanat, eğitim ve eğlence kaynağı Beylikdüzü Kültür 
Merkezi’ne (BKM) son iki yıldır yoğun bir ilgi ve talep var. Beylikdüzü’nde 
sosyal hayatın en önemli merkezlerinden biri haline gelen BKM’nin bu 
talebi karşılayabilmesi için, kapsamlı bir yenileme projesi başlatıldı. 2016 
ortasında başlanacak çalışmalarla baştan aşağı yenilenecek ve inşa edildiği 
dönemden kalma ciddi teknik sorunları giderilecek olan BKM,
2017’nin mart ayında yeniden hizmete açılacak. 
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ON BİNLERİN 
YOLU BKM’DEN
GEÇTİ

Geçtiğimiz bir yıl boyunca Beylikdüzü Kültür Merkezi

on binlerce vatandaşı ağırladı. Tam olarak söyleyecek olursak:

 28 konseri 15 bin kişi izledi

 249 çocuk tiyatrosu gösterimi ve çocuk filmleriyle   

 32 bin çocuk güzel ve kaliteli vakit geçirdi.

 11 konferansta 2.750 kişi, değerli akademisyenleri,   

 gazetecileri ve sanatçıları dinleme fırsatına kavuştu.

 Binlerce kişi 26 resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

“KİTAPLAR      
 ÇOK PAHALI”
 DİYENLERE
 DUYURULUR

40 bin kitabı ve süreli yayınlarıyla çok değerli bir imkan sunan 

BKM kütüphanesinin 9.100 kayıtlı üyesi son bir yılda toplam 24 

bin kitabı okuyup iade etti. Ne yapıp edin, yeni dönemde çok 

daha geniş ve kullanışlı hale gelecek olan kütüphaneye mutlaka 

yolunuzu düşürün. 
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Pazara gidip gelmek ya da 
Belediyenin etkinliklerine 
katılmak için kullanılan ücretsiz 
servislerde… 

Belediye’nin düzenlediği kültür 
gezilerinde… 

Yardımseverlerin bağışladıkları 
eşyaların evlerinden alınıp ilgili 
merkezlere taşınmasında… 

Cenaze sahiplerinin ulaşım 
ihtiyaçlarının giderilmesinde…

Beylikdüzü Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü, konforlu 
araç filosu ve deneyimli 
ulaştırma görevlileriyle her an 
vatandaşın yanında. 

VATANDAŞIN 
EMRİNDE

KONFORLU 
ARAÇ
FİLOSUYLA
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Cenaze sahipleri 444 09 39 numaralı Çağrı 
Merkezi’ni arayarak talepte bulunabilirler. 
Araç, İstanbul dışına gidecek ise 
başvurunun Ölüm Belgesiyle yapılması 
gerekiyor; şehir içindeyse telefonla 
bildirilmesi yeterli.

ARAÇ
TALEBİNDE
BULUNMAK İÇİN

Müdürlük, 45 koltuk kapasiteli 6 otobüsü ve 9 
minibüsü ile hizmet veriyor. Bu araç filosu 2015 yılı 
boyunca kültür gezileri için 103; şehir dışı cenaze 
işlemleri için 314; İstanbul sınırları içindeki cenaze 
işlemleri için ise bin 231 araç talebini karşıladı. İlçede 
ikamet eden cenaze sahipleri Türkiye içerisinde 
ulaştırılmak istedikleri her noktaya taşındı. 

Vatandaşlara sağlıklı bir şekilde güvenli hizmet 
sunabilmek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi 
bünyesindeki araçlar, düzenli olarak muayene ve 
kontrolden geçiyor. Ayrıca, kiralık araçlar firma 
yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. Şoförler ve 
diğer Müdürlük çalışanlarının sağlık kontrolleri ise 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından planlanarak 
gerçekleştiriliyor. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü cenaze ve 
taziye dolayısıyla oluşan araç dışı ihtiyaçların 
karşılanmasına da yardımcı oluyor. 2015 yılı 
içerisinde vatandaşlardan gelen 663 talep üzerine 48 
bin 195 adet sandalye, 6 bin 248 masa ve 125 çadırla 
hizmet verildi. Müdürlük, aynı zamanda, ilçedeki 35 
ibadethanenin de düzenli temizliğini gerçekleştiriyor.
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Yanında da güzel bir demli çay ya da kahve olsun. Bir de 
yeşillikler içinde huzurlu bir ortam, güzel bir manzara, kaliteli 
hizmet ve uygun bir fiyat...

Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal tesislerinde bütün bunlar 
zaten standart. 2014’ten önce özel şirketlere devredilmiş 
olan sosyal tesisleri geri alan ve ilçeye yeni sosyal tesisler 
kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, herkesi bu imkandan 
yararlanmaya davet ediyor. Belediye iştiraklerinden BEYAŞ 
A Ş işletmesinde açılan sosyal tesisler, farklı konseptleriyle, 
ilçenin dört bir yanına dağılmış durumda. Yeni sosyal tesisler 
de planlanıyor.

İster biraz dinlenip soluklanmak için, ister nişan,
düğün ya da özel yemek ve kutlamalar için.
Beylikdüzü’nde yaşamanın tadı biraz da
Belediye’nin sosyal tesislerinde çıkar... 

BU YAZIYI
SOSYAL TESİSLERDE
OKUYUN!
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Açıldığı günden itibaren Marmara 

Mahallesi sakinlerinin uğrak mekanı 

olan tesise otobüs ve minibüsle de 

ulaşım oldukça kolay. Bulunduğu yeşil 

alanın revize edilerek düzenlenmesi 

sonucu mahallenin incisi olan mekan, 

alt katta kafeteryası, üst katta alakart 

restoranıyla hizmet veriyor. 

Adres: Marmara Mahallesi, Eston 

Reşitpaşa 2 Evler, Beylikdüzü 

Telefon: 0212-875-50-12

Marmara Sosyal Tesisleri
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Yeşillikler içindeki tesis, yenilenen 

salonu, kameriyeleri, bahçesi ve yeni 

açılan kafeteryasıyla misafirlerini 

ağırlıyor. Düğün, nişan, kına gecesi 

gibi organizasyonların yapılabileceği 

350 kişilik kapalı ayrı bir bölümü 

bulunan tesis, kır düğünü yapmak 

isteyen çiftler için de 500-1000 kişilik 

bahçe alanı sunuyor. Uygun fiyatlı ve 

kaliteli hizmetiyle talepleri karşılayan 

mekanın bahçesinde, küçük çapta 

bir toplantı, yemek ya da kutlama 

yapmak isteyen konuklar için bir de 

serender mevcut.

Adres: Marmara Mahallesi, Hürriyet 

Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 

Güzide Sokak No:8, Beylikdüzü

Telefon: 0212-876-95-94

Yakuplu Sosyal Tesisleri

Türkiye’nin en büyük Botanik Parkı 

olarak düzenleme  çalışmaları 

devam eden 1 milyon m2’lik Yaşam 

Vadisi manzaralı bu tesis, huzurlu 

ve keyifli bir ortam sunuyor. 

Yaşam Cafe açık havanın tadını 

çıkarmanın yanı sıra, doğum günü 

ve benzeri kutlamalar için de 

ideal.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi, 

Buse Sokak, No:5 Beylikdüzü 

Telefon: 0212-872-50-12

Yaşam Cafe
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Nigar Şahin Parkı içerisinde bulunan, 

çocukları parkta oynarken biraz 

da dinlenmek isteyen ebeveynler 

için altın değerinde olan bu cafe, 

mahalle sakinlerinden oldukça 

rağbet görüyor. Özel günlerini aileleri 

ve dostlarıyla beraber kutlamak 

isteyenler için nezih ve ferah bir 

ortam sunuyor.

Adres: Barış Mahallesi, Adaçiftliği 

Caddesi, Emirgan Sokak, Beylikdüzü 

Telefon: 0212-871-00-71

Çamlığın içerisinde nefes alabileceğiniz 

ve hoşça vakit geçirebileceğiniz, okuma 

köşesine çekilerek kütüphanesinden 

faydalanabileceğiniz şehrin, merkezinde 

cennetten bir köşe... Adının emekliler 

lokali olduğuna aldanmayın, içeri 

girebilmek için emeklilik şartı aranmıyor.

Adres: Büyükşehir Mahallesi, 

Cumhuriyet Caddesi No: 7, Beylikdüzü 

Telefon: 0212-871-00-71

Emekliler Lokali

Barış Cafe
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“BENİM
SEVGİLİ
BAŞKANIM”BAŞKANIM”BAŞKANIM”

Gazeteci Şirin Mine Kılıç’ın,
“Benim Sevgili Başkanım -
Ekrem İmamoğlu: Sıra dışı bir 
başarı ve liderlik öyküsü” adlı kitabı 
Humanist Kitap Yayıncılık tarafından 
yayınlandı. 

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun hayatını 
anlatan, belediye başkanlığındaki 
farklı uygulamalarına, yerel 
yönetim anlayışına yer veren 
kitap, okurlara sıra dışı bir lider 
portresi sunuyor. Kitapta, 
Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk 
ve ilk gençlik yıllarına dair 
gülümseten, düşündüren, 
ders veren olaylar, önemli 
değerlendirmeler de var. 
Bunlardan bazılarını 
Beylikdüzü sakinleri için 
derledik:
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ÇOK SEVIMLIYDI, BIRAZ 
DA HAYLAZDI…

“Ekrem, işte bu evliliğin, 4 Haziran 1970’te dünyaya 
gelen ilk meyvesiydi... Çabuk algılayan bir çocuktu. 
Yaşı ilerledikçe de bazı kişilik özellikleri belirmeye 
başladı. Daha okula başlayacak yaşa bile gelmemişti, 
ancak eviyle, annesiyle, yakın çevresiyle ilgiliydi. 
Evleri çok kalabalıktı. Büyük dede, nine, babaanne, 
dede, baba, babanın iki bekâr kardeşi hepsi bir 
aradaydı. Kız kardeşi doğana kadar evdeki tek 
çocuk Ekrem’di. Bunun avantajı ve dezavantajları 
vardı elbette. Birçok yerden emir alan bir çocuktu 
ama aynı zamanda dedenin de şımarttığı tek 
çocuktu. Ticaret yaptıkları için büyük amcaları da 
yıllarca aynı evde kaldı. Evdeki üç kadından ikisi 
ninesi ve babaannesiydi, en genç kadın annesiydi. 
İş ve aş bekleyenlerin fazlalığı annesinin iş yükünü 
oldukça ağırlaştırıyordu. Ortalama bir çocuğun 
olabileceğinden çok daha fazla duyarlıydı Ekrem. 
Annesine yardım etmeyi görev biliyor, çevresini 
gözlemliyor ve kendi kendine görevler çıkarıyordu.
 

(Annesi) Hava Hanım’ın aktardıklarına göre yaşıtlarına 
göre daha iri bir bedene sahip olan Ekrem, ilkokula 
başladığında, altı yaşında bile değildi. “Çok sevimliydi,” 
diyor Hava Hanım, “Biraz da haylazdı. Bahçede 
koştururdu. Çok zeki bir çocuktu.”  

ÖNDE OLMAK DEĞIL, 
SORUMLULUK ALMAK 
ISTIYORDU

“Küçük Ekrem, ilkokul için Trabzon merkezde 
bulunan Kanuni Süleyman İlkokuluna yazdırıldı. 
Adını, Trabzon’da doğan ve 14 yaşına kadar orada 
yaşayan Kanuni Sultan Süleyman’dan alan bir okuldu 
burası. İmamoğlu, ilkokulda zorlanmadı, çok iyi bir 
öğrenciydi, hep sınıf birincisi ya da ikincisi oluyordu, 
karnesi her zaman “Pekiyi” doluydu. İkinci sınıftan 
itibaren de mezun olana kadar hep takdirle geçti.

Küçük yaşına rağmen Ekrem’in en belirgin özelliği 
okulda tanımlanmıştı: Sorumluluk! Okulda bir 
gezi düzenlenecek olsa Ekrem organize etmek, 
sorumluluk almak istiyordu. Belki gayesi “önde 
olmak” değildi ancak, daha ilkokul yıllarındayken 
hissetmeye başladığı bu duygu, çocuk yaşlarda 
farkına varmasa da, ileriki yaşlarda belirginleşecek 
olan bir liderliğin en önemli unsurlarından biriydi.

Okul dışındaki hayatı da sorumluluk vasfını 
doğruluyordu. Örneğin aile çevresinde bir inşaat 
yapılacağı zaman canla başla çalışan hep Ekrem’di. 
“Kaytarma” diye tabir edilen durumu anlayamıyordu 
ve bu tür sorumluluk savsaklamalarına çok tepkiliydi.”   

ÇOCUKKEN BILE HERKESE 
YARDIM EDERDI

“Belki farkında bile değildi ama, o küçük yaşta 
sorumluluk ve eğitim kavramlarını hayatının 
merkezine çocuk yaşta koymuştu bile. Ekrem, 
kendisine sorumluluk verilmesini beklemiyor, 
sorumluluğu kendi kendine almaya çalışıyor adeta 
sorumluluk alanları yaratıyordu. Bunların başında 
insanlara yararlı olma sorumluluğu vardı.
Çocukluk arkadaşı Sadettin Çoban o yılların en iyi 
tanığı: “Çocukluk dönemimizde her günümüz beraber 
geçti. Birlikte Kuran kursuna giderdik. Beraber futbol 
oynadık. Futbol oynadığımız zamanlarda kaleciydi. 
Arkadaş canlısıydı, herkesle kısa sürede arkadaş 
olurdu. Açık sözlüydü, insanlarla kolay iletişim 
kurardı, öz güveni yüksekti. Bunda ailesinin ona 
verdiği özgürlüğün de payı vardı. Birileri aç dururken 
onun zoruna giderdi. Çocukken bile herkese yardım 
ederdi.”

1970'lerin başında, babası
Hasan Imamoğlu'yla.
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BIR DAHA ÖĞRETMENINE 
HEDIYE ALMADI, ÇÜNKÜ… 

“Yardımseverliği, ilkokulda sınıfının neredeyse 
yarısının Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 
çocuklardan oluşması nedeniyle “erken yaşta” 
öğrendi. O çocuklar, hem kişiliğini hem de 
psikolojisini derinden etkiledi. Çocukluk arkadaşı 
ve dayısının oğlu Volkan İnan için ilkokul günleri 
bugünkü kadar taze: “Çocuk Esirgeme Kurumu 
okulumuzun hemen karşısındaydı. Aslında çocukların 
çoğunun anne babası vardı ama yoksullardı, 
köylerde yaşıyorlardı, çocuklarına bakamıyorlardı. 
Biz her şeyimizi o çocuklarla paylaşırdık, çikolata 
alsak onlara da alırdık, beraber oynardık, başka bir 
dünyanın çocukları olduğunu hiç düşünmezdik. 
Ekrem onlarla bağını hiçbir zaman koparmadı ve hâlâ 
da görüşüyor.” 

İlkokul ikinci sınıfta yaşadığı bir olay ise küçük 
Ekrem’in hafızasından hiç çıkmadı. Küçük Ekrem, 
sınıf öğretmeni Songül Aytekin’e büyük bir sevgiyle 
bağlıydı. Öğretmenler gününde Ekrem, hediye olarak 
Songül öğretmenine bir şişe kolonya getirmişti. 
Ancak sınıfta öğretmenine hediye alan başka 
çocuk yoktu. O gün yaşadığı üzüntüyü hiçbir zaman 
unutmadı. “Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan gelen 
çocukların mahcubiyetini görünce çok etkilenmiş ve 
üzülmüştüm. Bir daha öğretmenime hediye almadım” 
dedi yıllar sonra verdiği röportajlardan birinde.”

POPÜLER AMA MÜTEVAZI 
BIR FUTBOLCU

“Lise yıllarında futbol takımında oynamak ve kaleci 
olmak Ekrem’i okulun popüler simalarından biri 
haline getirmişti. Ancak o hayatının her döneminde 
olduğu gibi iletişime açık ve son derece mütevazıydı. 
Liseden takım arkadaşı Coşkun Yılmaz, o yıllardaki 
Ekrem’i “sadık ve güvenilir” olarak tanımlıyor: “Girdiği 
ortamlarda daima dikkat çekerdi.
Çünkü her konuda fikri vardı ama, başka fikirleri de 

değerli görürdü. Sorunlarla karşılaştığımızda, bir 
yolunu bulur, pratik olarak bizi çözüme ulaştırırdı. 
Dürüstlüğüyle tanınırdı. Son derece sadık ve 
güvenilir bir arkadaştı. Büyüklerine karşı saygılı 
olduğu, aynı zamanda da başarılı olduğu için 
öğretmenlerimiz tarafından sevilir ve takdir görürdü.” 
Lise arkadaşı Coşkun, unutamadığı anekdotlardan 
birini şöyle aktarıyor:  “Lisede bir final maçı 
penaltılara kalmıştı. Ben penaltıyı kaçırdım. Son 
penaltıyı rakip takım atacaktı. Çok üzgündüm. Ekrem 
bana gelip sarılarak penaltıyı kurtaracağını söyledi. 
Ve penaltıyı kurtararak hem beni hem de okulumuzu 
sevince boğdu. Şampiyonluğumuzda büyük pay 
sahibi oldu.”

FUTBOL AŞKINI KIBRIS’A 
DA TAŞIDI

“Ailesi mühendis olmasını arzuluyordu. Ekrem için 
de cazipti bu seçim. İnşaat mühendisi olacaktı. 
Ancak babasının korktuğu bir kez daha başına 
gelmişti. Ekrem futbol aşkı yüzünden mühendisliği 
kazanamadı. Lise son sınıfta okul takımının 
maçları yüzünden derslerden iyice uzaklaşmıştı. 

Ekrem Imamoğlu'nun kalecilik kariyerindeki
ilk futbol takımı: Trabzon Yıldızlıspor.

Orta okul mezuniyet töreninde
(ayakta sağ başta)
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Hızlandırılmış kurslara gitti, özel ders aldı ama 
sınavlarda yeterli olmadı. Türkçe-Matematik puanı 
ile İktisat, İşletme gibi bölümleri kazanabilirdi. 
Ancak aile mühendislikte ısrar etti ve sonuç 
hüsran oldu. Bir yandan da sevinmişti. Futbol 
oynamaya devam edebilirdi. 2. Ligdeki Sebatspor ile 
profesyonel sözleşme imzalaması söz konusuydu. 
Babası bu haberi alır almaz devreye girdi. Ekrem’i, 
Ali İmamoğlu ile birlikte Kıbrıs’a gönderdi. Kıbrıs’ta 
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sınavlarına girdi ve 
İnşaat Mühendisliği’ni kazandı. Ancak Doğu Akdeniz 
Üniversitesi’nde geçirdiği birkaç gün içinde fikrini 
değiştirdi ve amcasını ikna ederek Girne Amerikan 
Üniversitesi’nde İşletme bölümüne yazıldı. 

Futbol aşkını da yanında getirmişti Ekrem. Kıbrıs’ın 
önemli takımlarından Türk Ocağı Limasol Spor 
Kulübü’nün antrenmanına gitti. Kalede denediler, 
beğendiler. Artık takımın kalecilerinden biriydi ve 
henüz 17 yaşındaydı.”

ÜLKESINE, MILLETINE, 
DININE BAĞLI BIR 
ÇOCUKTU

O yıllarda Kıbrıs Türk Ocağı Spor Kulübü’nün 
Başkanı olan Aysol Cibo, takımdaki Ekrem’i şöyle 
anlatıyor: “Bana Trabzonlu Ekrem adında bir kaleci 
var, idmanlara katılmak istiyor dediler. Gelsin 
deneyelim dedim. Ekrem’i aldık, çok da başarılı 
oldu, kulübe hemen ısındı. Ekrem bizde oynamaya 
başladıktan bir süre sonra Trabzon’dan gazeteciler 
gelip bizimle röportaj yaptılar. Hepsi Ekrem’in 
tanıdığıydı. Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına 
rağmen bunu bize hiç hissettirmemişti. Ekrem, 
garibanların hayatla mücadelesini burada öğrendi. 
Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü, yabancı kulüplerden 
gelenleri pek içine almazdı. Ama Ekrem’i çok sevdiler, 
çok iyi arkadaşlık kurdular. Maça çıkmadan önce 
motivasyon konuşması yapardık, Ekrem’in gözleri 
dolardı. Ülkesine, milletine, dinine bağlı bir çocuktu. 
Bizimle zaman geçirdikçe, bizi tanıdıkça, bizim 
değerlerimizi anladıkça bizden çok etkilendi. Bizim 
gibi sosyal demokrat oldu. Biz birbirimize her zaman 
destek olurduk, ne solcuyduk, ne sağcı ama sosyal 
demokrattık.”

ISTANBUL’DA ILK YILLAR…

İmamoğlu Ailesi 1987’de İstanbul’a taşınmış ve 
taahhüt işlerine başlamıştı. Ailenin yaşadığı ilk semt 
Üsküdar Bağlarbaşı’ydı. Aile burada iki yıl yaşadıktan 
sonra Kadıköy Göztepe’ye taşındı. Ekrem İmamoğlu 
eğitimine 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü’nde devam etmeye başladı. Aile 
Beylikdüzü’nden ilk arsayı 1991’de satın almıştı. Ama 
Ekrem İmamoğlu’nun günlük hayatı İstanbul’un 
pek çok semtinde geçiyordu. Çünkü bir inşaatları 
Merter’de, diğeri Beylikdüzü’nde, evleri Göztepe’de, 
büroları Kadıköy’de, okulu ise Avcılar’daydı. Bu 
semtler arasında her gün 7-8 araç değiştirince 
İstanbul’u köşe bucak öğrendi İmamoğlu.

USTASI KADAR USTA BIR 
PATRON

İnşaatlar, okul, futbol derken, Ekrem İmamoğlu 
babasının yönlendirmesiyle ticari hayatındaki 
yoğunluğu daha da arttıracak yeni bir sektöre 
girdi. Gıda sektörüne girdiler. Bir de ortak bulundu. 
İşe birlikte başlayacak, bir süre sonra işi ortağa 
devredeceklerdi. Tüm hazırlıklar buna göre başlatıldı. 
Ancak açılışa iki hafta kala ortak ortadan kayboldu. 
Baba İmamoğlu kararlıydı, oğlunu görevlendirdi ve 
Güngören’de İmamoğlu Akçaabat Köftecisi adlı ilk 
köfteci dükkanını 1992’de açtılar.

Köfte işiyle birlikte mesaisi saat 05.00’te başlayıp, 
gece 24.00’te bitmeye başladı. Etler Bolu’dan satın 

Ekrem Imamoğlu’nun yönetimini üstlendiği
aile işletmesi, Imamoğlu Akçaabat Köfte

Salonu.  Güngören - 1992.
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alınıyordu. Ekrem İmamoğlu ayda bir iki kez satın alma işini 
de üstleniyordu. Kimse ondan talep etmemişti ama içindeki 
“İşin her yönünü bilmeliyim” dürtüsü onu motive ediyordu. 
Köfte yapmayı öğrenmek için Akçaabat’a gidip dört gün 
kaldı. İşin esasını Akçaabat’ın tecrübeli ustalarından öğrendi. 
Döndüğünde, dükkandaki ustası ile arasındaki ilişki de değişti. 
Usta artık işinde çok daha dikkatliydi, çünkü köfteyi düzgün 
yapmadığında, İmamoğlu önlüğü takıp işe girişiyordu. “Ustalık 
isteyen bir işe girdiyseniz, o işi en az ustanız kadar iyi yapmayı 
bilmelisiniz” diyordu çevresine.

 

“SENDEN BU KADAR DAIREYI 
NEDEN ALDIM BILIYOR 
MUSUN?”

Gıda işi hiçbir zaman yalnızca gıda olmadı Ekrem İmamoğlu 
için. Köfte sattığı yüzlerce insana ev satmayı da başardı. 
Babası işin başında böyle olacağını söylemişti ona: “Buradan 
çok insanla tanışır, çok daire satarız.” Satış işindeki başarısının 
sırrı aslında basitti: Dürüstlük, samimiyet ve yüksek müşteri 
memnuniyeti... 

Bu sır, tek bir müşteriye onlarca daire satmasına dahi neden 
olmuştu. O müşteri bir gün telefonla çorba ısmarlamış, o 
sırada dükkanda kimse olmadığı için İmamoğlu çorbaları 
kendi arabasına koyup, sıcak sıcak yetiştirmişti. Müşteri bir 
gün sohbet sırasında “Senden bu kadar daireyi neden aldım 
biliyor musun?” diye sormuştu. “Hayır” dedi İmamoğlu. “Çünkü 
senden ısmarladığım çorbalar hiçbir zaman soğuk gelmedi.”

EVLILIK VE AILE HAYATI

“90’lı yıllar çok yoğun geçti Ekrem İmamoğlu için. 
Genç yaşta çok önemli kararlar verdi ve uyguladı. 
Bunlar arasında en hızlı olanlardan biri evlilikti. 
1994’te, ailesini Trabzon’dan tanıdığı, ağabeyiyle olan 
arkadaşlığı nedeniyle iş yerlerine gidip geldiği Dilek 
Kaya ile tanıştı. Kaya Ailesi tekstil sektöründeydi. 
İlk görüşte hissettiği aşk, kısa sürede evlilik teklifi 
yapmasına neden oldu. Fakat reddedildi. Çünkü 

Dilek üniversiteye gitmek istiyordu... İmamoğlu’nun 
“Hem oku, hem de evlenelim” teklifini kabul etmedi. 
Dilek o yıl üniversiteyi kazanamayınca İmamoğlu’nun 
“ikna gücü” bir kez daha devreye girdi. Bu kez aldığı 
yanıt “evet”ti. 

18 Kasım 1995’te evlendiler. Nişanlılıkları sürerken 
Dilek, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı 
Enstitüsü Turizm Bölümü’ne kaydoldu. Bu kayıttan 
ailenin haberi olmamıştı. Yalnızca Ekrem İmamoğlu 
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biliyordu. Çok sevdiği eşinin üniversite okuma 
hayalinin gerçekleşmesi için her türlü desteği 
vermeye hazırdı. Dilek önce bu programa devam 
etti. Evliliklerinden iki yıl sonra, 1997’de oğulları 
Selim dünyaya geldi. Aynı süreçte Dilek, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde Kamu 
Maliyesi Bölümünde okumaya başladı. Ardından Arel 
Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi’nde yüksek lisans 
yaptı. Selim’den sekiz yıl sonra, 2005’te ikinci oğulları 
Semih ve 2011’de kızları Beren dünyaya geldi.”

Ekrem Imamoğlu ailesiyle. Babası Hasan
Imamoğlu, annesi Hava Imamoğlu, eşi Dilek,

çocukları Selim, Semih ve Beren.
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Kadınlar için eğitim seferberliği

Müdürlüğün ilk işlerinden biri, kendi bünyesi 
içerisinde bir “Aile ve Kadın Akademisi Birimi” 
oluşturarak kadınlara yönelik çok boyutlu bir eğitim 
seferberliği başlatmak oldu. Bu çerçevede yürütülen  
“Evlilik Öncesi ve Sonrası Eğitim Programı” ile “Ana-
Baba Okulu Eğitim Programı” kadınların aile hayatı 
içerisinde daha bilinçli ve mutlu olmaları için oldukça 
işlevli. Ana-Baba Okulu Eğitim Programı kapsamında 
2015 yılı içerisinde 120 katılımcı sertifika aldı.

Özellikle ileri yaştaki kadınların ihtiyacı olduğu 
tespit edilerek Okuma Yazma Kursu başlatıldı. Halen 
bu kursta 50 katılımcı eğitim alıyor. “Çocuğuma 
Matematiği Nasıl Anlatırım?” gibi, farklı konulardaki 
eğitim seminerleriyle de kadınlara günlük 
hayatlarında yardımcı olacak bilgiler ulaştırılıyor.

“Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, kadının hayat şartlarına bakın”.
Bu ünlü sözü gerçeğin bir ifadesi olarak kabul eden Beylikdüzü Belediyesi, 
kadınların kendilerini özgür ve mutlu hissedebilecekleri bir sosyal hayatın ilçede 
kök salması için çalışıyor. Bu yolda atılan ilk adım, kadınlara yönelik çalışmaları 
verimli ve etkili bir biçimde yürütebilmek için, 2015 yılında Kadın ve Aile 
Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulması olmuştu.

BEYLİKDÜZÜ 
HERKESTEN ÇOK 
KADINLARINDIR
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Dışarıda hayat var!

Beylikdüzü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü de düzenlediği kurslarla kadınları daha 
üretken ve sosyal bir yaşama davet ediyor.
Halı dokuma, kaligrafi, hat, resim, rölyef, ahşap 
dağlama, diksiyon, salon dansları ve halk oyunları 
gibi farklı dallardaki sınıflarda hem yeteneklerini 
geliştiriyorlar hem de eğlenceli zaman geçiriyorlar.
Sağlıklı bir yaşam için spor ve egzersize yönlendirilen 
kadınlar için ücretsiz step, pilates ve aerobik dersleri 
de veriliyor. Günün çeşitli saatlerinde Beylikdüzü 
Kültür Merkezi, Beylicium Spor Merkezi, Semerkant 
Yaşam Merkezi’nde yapılan dersler kısa süre içinde 
Gürpınar’da ve Yakuplu’da da başlayacak. 
Bu hizmetlerden yararlanmak ve bilgi almak için
444 09 39 No’lu telefondan Beylikdüzü Kültür ve 
Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ulaşabilirsiniz.

Zor zamanlarında kadınların 
yanında

Hayatın acı-tatlı yanları var ve acı yanlarını kadınlar 
çoğu zaman erkeklerden daha ağır yaşayabiliyor. Bu 
nedenle, Beylikdüzü Belediyesi,  kadınlara yönelik 
destek hizmetlerine özel bir ağırlık veriyor. Örneğin  
kadınlar, Aile Danışma Merkezi’nden psikolojik destek 
alabiliyor. Yaşlı ve hasta kadınların ev temizliği, 
kuaförlük hizmetleri gibi ihtiyaçları evlerinde,  
Belediye ekiplerince karşılanıyor. 

Ayrıca, günlük hayatta yemeğini yapmakta zorlanan, 
maddi durumu elverişli olmayan ve sosyal inceleme 
sonucu belirlenen 110 aileye toplamda her gün 
280 kişilik yemek ulaştırılıyor. 2015 yılı içerisinde 
aşevinden 72 bin 896 kişilik sıcak yemek ihtiyacı 
karşılandı. 
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Hayatı paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak için...

ÖZGECAN ASLAN KÜLTÜR MERKEZİ 
“Bazen tek bir isim öyle çok şey anlatır ki...  
Sayfalarca yazının, saatlerce konuşmanın 
anlatamadıklarını  bazen tek bir isim dile 
getirebilir. Bir isim bazen ülkenin gerçeklerinin, 
toplumun duygularının simgesi olur. Tıpkı 
Özgecan Aslan gibi...

Bugün Özgecan Aslan ismini her duyuşumuzda, 
kadına yönelik şiddeti, kadınların uğradığı 
haksızlık ve adaletsizlikleri hatırlıyor ve bunlara 
tüm kalbimizle isyan ediyoruz.

Özgecan Aslan ismi, yalnızca kadınların değil, 
erkeklerin ve bütün canlıların şiddetten uzak, 
özgür ve mutlu yaşamasını isteyen  bu ülkenin 
bütün vicdanlı insanlarını aynı duygu ve 
düşüncelerde birleştiriyor, buluşturuyor. 

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde hizmete 
açtığımız, Beylikdüzü Belediyesi Özgecan Aslan 
Kültür Merkezi de böyle anlamlı buluşmaların 
merkezi olacak. Kadınların sosyal hayata daha 
aktif ve özgürce katılmaları için yeni fırsatlar 
sunacak.”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
bu sözlerle anlattığı Özgecan Aslan Merkezi 8 
Mart 2016’da, aralarında Özgecan Aslan’ın babası 
Mehmet Aslan’ın da bulunduğu çok sayıda davetlinin 
katılımıyla açıldı. 

Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nin, kadınlara sunduğu 
imkanlar şöyle:
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Öğrenmek, üretmek, paylaşmak için...   
Merkezde bulunan 5 derslikte kadınlara yönelik 
atölye çalışmaları yürütülecek. Atölye çalışmaları, 
birlikte öğrenmek, üretmek, paylaşmak isteyen 
kadınlar için vazgeçilmez bir alışkanlık, yeni bir hayat 
biçimi vaat ediyor. Atölyeler üç başlık altında faaliyet 
gösterecek:

- Hobi Kursu Atölyeleri (Bu atölyelerde biçki – dikiş,   
   nikah şekeri süslemesi, sabun yapımı, peçetelik               
   yapımı, lohusa hazırlıkları gibi konularda  eğitimler     
   almak mümkün olacak)
- Resim, ebru atölyesi
- Bilgisayar atölyeleri 

Görmek, dinlemek ve okumak için 
 Merkezin giriş katında, geniş bir alana yayılmış sergi 
salonu bulunuyor. Bu salonda, hem atölyelerde 
üretilenler hem de başka sanatçıların eserleri  
sergilenecek. İkinci katta bulunan 102 kişilik seminer 

salonu kadınlar için bir başka önemli buluşma 
noktası. Burada düzenlenecek eğitim seminerlerinde 
amaç; öncelikle kadınları ihtiyaç duydukları alanlarda 
bilgilendirmek olacak. Seminer salonu, kadınları 
uzmanlar, bilim insanları, edebiyatçılar ve sanatçılarla 
buluşturacak. Kültür Merkezi’nin bahçesinde ayrı 
bir yapı olarak bulunan kütüphane, ilçemizin ilk 
cafe – kütüphanesi olarak hizmet verecek. Burada 
okumanın en keyifli halleri yaşanacak. 

Hareketli ve sağlıklı bir yaşam için 
Merkezde kadınlara yönelik 3 spor salonu bulunuyor. 
- Pilates ve aerobik salonu
- Jimnastik salonu 
- Fitness salonu  

Spor salonları,  hareketli ve sağlıklı bir yaşam için 
uzman gözetiminde spor yapmak isteyenlerin 
vazgeçilmezi olacak.

Çocukların gelişimi ve mutluluğu için 
Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde çocukların 
fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için de 
birçok   spor, sanat ve beceri kursu düzenlenecek: 
Resim ve ebru kursları, halkoyunları kursu, bilgisayar 
kursları, atölye çalışmaları (drama, pandomim, yazım, 
kukla yapımı vs.), jimnastik kursu, taekwondo kursu 
gibi kurslar sayesinde çocuklar yeni yetenekler 
kazanacak, içlerindeki sporcuyu, sanatçıyı 
keşfedecek.
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Gürpınar’da, Okutan İş Merkezi olarak bilinen ancak 
sağlıklı bir şekilde kullanılmayan binayı kiralayan 
Beylikdüzü Belediyesi, burayı bir Sosyal Yaşam 
Merkezi’ne dönüştürdü.  

2016 yılının yaz aylarıyla birlikte hizmete geçecek 
Sosyal Yaşam Merkezi, Gürpınar’ın sosyal hayatına 
büyük bir canlılık ve değişim getirecek. Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu merkezde 
yaşanacakları şöyle özetliyor: “Gürpınarlılar 
burada eğitimden sağlığa, sanattan spora, hayatın 
her alanında hizmet alacak, meslek öğrenecek, 
düğününü derneğini yapacak, mutluluğunu, 
umutlarını paylaşacak. Burası kelimenin tam 
anlamıyla sosyal yaşamın yeni merkezi olacak ve 
bu merkezin yaratacağı hareketlilik bölgenin sosyal 
ve ekonomik gelişmesine çok önemli bir katkı 
sağlayacak”  

5.000 m2’lik iç mekana sahip Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde sunulacak hizmetlerden bazıları şöyle:  

- 500 m2’lik düğün salonu
- 400 m2’lik gençlere yönelik spor ve sosyal
   aktivite merkezi
- 230 m2’lik kütüphane
- Kadınlara özel spor salonu
- Lise ve üniversite öğrencilerine ders ve sınav              
   takviyesi için ücretsiz kursların verileceği 26 adet  
   derslik
- Her yaştan Gürpınarlıların ücretsiz          
    yararlanabileceği mesleki ve kültürel kursların   
    yapılacağı salonlar
- Geleceğin yıldızlarının keşfedilmesine de aracılık  
   edecek olan sahne sanatları eğitim salonu
- Muhtarlık hizmet alanı ve mescit.

Sosyal Yaşam Merkezi’nde, Gürpınar Muhtarlığının 
yanı sıra, Beylkdüzü Belediyesi’nin Sağlık İşleri, Kadın 
Aile Hizmetleri, Kültür Müdürlüğü ile Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Hizmet Birimleri de bulunacak. 

Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde vatandaşla anında iletişim ve çözüm için 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür ve 
Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne ait hizmet birimleriyle de 
hizmet verecek. Gürpınar Muhtarlık da binada yerini 
alacak. 

Adres: Gürpınar Mahallesi, Millet Caddesi,
No: 19, Beylikdüzü

Gürpınar’da, Okutan İş Merkezi olarak bilinen ancak 
sağlıklı bir şekilde kullanılmayan binayı kiralayan 

SOSYAL YAŞAM
MERKEZİ’YLE
GÜRPINAR’IN
KADERİ
DEĞİŞİYOR
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Beylikdüzü Belediyesi, doğudan batıya kardeşlik 
köprüsü kuruyor. Beylikdüzü’nün kardeş
belediyeleri giderek artıyor. 

Ekim 2015’te Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde
alınan kararla Balıkesir- Manyas, İstanbul Adalar,
Sinop - Dikmen, Trabzon - Düzköy,  Artvin –Ardanuç 
ve  Kıbrıs - Girne Belediyeleri, Beylikdüzü Belediyesi

ile “Kardeş Belediye” olarak kabul edildi. 
Romanya’nın Köstence şehrine bağlı Mangalia 
ilçesiyle de kardeş kent protokolü imzalama 
konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede 
Mangalia’yı ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Mangalia Belediye Başkanı Cristian Radu 
ile iki kent arasında kurulacak ilişkileri görüştü. 

Medyanın usta isimleri Beylikdüzü’nde

Ardanuç’tan Mangalia’ya kardeşlik köprüsü

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği ve her ay farklı 
bir ismin konuk olduğu “Medya Söyleşileri”nde ünlü 
gazeteci ve haberciler, Beylikdüzü halkıyla buluşuyor. 
Gazetecilik ortamının ve gazetecilik mesleğinin 
masaya yatırıldığı söyleşilerde, özellikle medya ve 
özgürlük ilişkisi tartışılıyor.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği söyleşilerde 
şu ana kadar Fatih Portakal, Zafer Arapkirli, Murat 
Güloğlu ve Özge Uzun ağırlandı.
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Dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden 
aşar! Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü bu atasözünden aldığı ilhamla 
çalışıyor. 2014 yılında 26 yeni yol açan 

Müdürlük, 2015’te tam yüzde 73’lük bir 
artışla ilçeye 45 yeni yol kazandırdı. 2015 
yılında Beylikdüzü’nde açılan yeni yolların 

uzunluğu neredeyse 10 kilometreyi buluyor. 

Yeni yollar kadar, mevcut yolların da 
iyileştirilmesi, kalitesinin artırılması da 

önemli elbette. Bu amaçla çalışmalarına 
hız veren Fen İşleri Müdürlüğü’nün ıslah 

çalışmalarında 2015’te, bir önceki yıla 
oranla yüzde 248 daha fazla alt temel 

malzeme kullandı. Benzeri bir artış da asfalt 
kaplama ve yama çalışmalarında yaşandı. 

Trafiğin akışı açısından önem taşıyan 
bazı yollar özel uygulamalarla iyileştirildi. 

Anadolu ve Kışla Caddeleri ile Onur sokak 
bu tür uygulamaların gerçekleştirildiği 

örneklerden üçü. 

YOLLARDA
KALİTE  VE
KONFOR
ARTIYOR 
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Anadolu Caddesi
600 metre prestij yol çalışması gerçekleştirilerek yol 
genişletildi, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şerit haline 
getirildi. 67 adet direk kullanılarak aydınlatması 
yapılan caddeye ayrıca cep otoparkları ve bisiklet 
yolu yapılarak modern bir görünüm kazandırıldı.

Kışla Caddesi
Yeni açılan ve büyük öneme sahip 1.300 metrelik 
Kışla Caddesi, Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki 
Beylik Pazarı’nın da trafiğini rahatlatacak alternatif 
yol olma özelliği taşımakta. 55 adet direk dikilerek 
aydınlatması da yapılan caddede, 1.300 metre 
uzunluğunda bisiklet yolu da mevcut.

YOLLARDA
KALİTE  VE
KONFOR
ARTIYOR 
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Onur Sokak
Anadolu Caddesi ve Kışla Caddeleri’nin D -100 ile bağlantısını sağlayan sokağa, 500 metre bisiklet yolu 
kazandırıldı; 13 direk dikilerek sokağın aydınlatması tamamlandı.

Önümüzdeki aylarda köklü yenileme çalışmalarıyla iyileştirilecek caddeler arasında Yavuz Sultan Selim 
Bulvarı, Enver Adakan ve Çalışlar Caddeleri de bulunuyor.

AYDINLATMADA
BÜYÜK HAMLE

Elektirik ve sokak aydınlatma işleri BEDAŞ’ın yetkisinde 
ama Beylikdüzü Belediyesi vatandaşların taleplerini 
gözeterek bu konuda da çalışmalar sürdürüyor. BEDAŞ 
ile ortaklaşa çalışarak 2014 yılında 68 elektrik direği 
diken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2015’te yüzde 
324’lük bir artışla tam 288 yeni elektrik direği dikerek. 
Beylikdüzü sokaklarının aydınlatılmasında çok önemli 
bir görev üstlendi. 
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ENGELLER
ORTADAN
KALDIRILIYOR

Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarının önemli bir 
bölümünü de engellilere yönelik çalışmalar 
oluşturuyor. Bu kapsamda Beylikdüzü’nde 
550 noktada kaldırım dönüşlerinde 10.000 m2 
parke taşı düşürülerek engelli  ve bebek arabalı 
vatandaşların yürümesine uygun hale getirildi. 
Kavaklı Sağlık Ocağı engelli rampası, Beylik 
Pazarı’na engelli asansörü ve engelli tuvaleti 
yapıldı. Ayrıca 2015 yılında 47 okulda yenileme 
ve 24 idari binada tadilat çalışmaları yapıldı. 
Büyükşehir Orta Okulu, Büyükşehir İlk Öğretim 
Okulu, Çağdaş Yaşam Kamuran Emiroğlu İlk 
Öğretim Okulu, Pınarkule Ortaokulu, Neşe Sever 
İlköğretim Okulu’na engelli rampaları yapıldı. 

Sağlıklı ulaşım için...
Evet, dağ ne kadar yüce olsa, yol üstünden aşar 
ama günümüzde yolun da üstünden motorlu taşıtlar 
aşıyor. Fen İşleri Müdürlüğü yollardaki ulaşımın 
sağlıklı işleyebilmesi için de geçtiğimiz yıl çok önemli 
çalışmalara imza attı:

- 105 bin metre yol çizgisi, 31 bin metre otopark 
ve pazar çizgisi çizilerek trafiğin düzenli ve güvenli 
akmasına destek olundu. 

- 2014 yılında hız kontrolünü sağlamak amacıyla  
yapılan 52 metre plastik kasise %86’lık  artış ile 97 
metre daha eklendi. 

- Akşam saatlerinde sürücülere yardımcı olacak 
455 kedi gözüne ek olarak 205 tane daha eklendi.  
Böylece  660 kedi gözüyle  Beylikdüzü’nde ulaşımın 
gece de sıkıntısız işleyeilmesine katkıda bulunuldu. 

- Yayaların güvenliği için 3 bin 166 metre yaya geçidi 
ve tarama çizgisi yeniden çizildi. 

- Son bir yılda 129 farklı yolda bordür ve tretuvar 
çalışmaları yürütüldü. Bordür  çalışmalarında yüzde 
126’lık, tretuvar çalışmalarında yüzde 43’lük bir artış 
gerçkleştirildi.
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İşverenler ve iş arayanlar, Beylikdüzü Belediyesi 
Kariyer Merkezi (BEYKAM) aracılığıyla buluşuyor.  
Online sistemle, işverenin işgücü talebi alındıktan 
sonra bu talep ilan ediliyor. Merkeze başvuru yapmış 
ve CV’si kaydedilmiş, aranan kriterlerle eşleşen 
adaylara hızla ulaşılıyor ve istihdam gerçekleşene 
kadar bu aktif süreç işliyor. 

BEYKAM’ın iş arayanlarla iş gücü arayan iş yerlerini 
eşleştiren, geniş kapsamlı, kullanımı son derece 
kolay bir internet portalı bulunuyor. http://beykam.
com adresli bu portalda; CV oluşturmak, işgücü 
ilanı vermek, bilgi güncellemek, iş ve işçi aramak son 
derece kolay. Ayrıca, BEYKAM’da haftanın 3 günü 
işverenler ile iş arayanların bir araya getirildiği toplu 
görüşmeler ve seminerler düzenleniyor.

Beylikdüzü Beylicium AVM içerisinde hizmet 
vermekte olan BEYKAM’a her gün ortalama 60 
civarında iş arayan başvuruyor. İşverenler ise 2015 
yılı içerisinde BEYKAM’dan toplam 2096 işgücü 
talebinde bulundu. Yapılan eşleştirme çalışmaları 
sonucu taleplere uygun bulunan 574 kişi BEYKAM 
aracılığıyla işe yerleştirildi. Öte yandan, BEYKAM’ın 
İŞKUR desteği ile 2015 yılında ikincisini düzenlediği 
“Beylikdüzü Engelsiz İstihdam Fuarı” ile ilçedeki 
işverenler ile iş arayan engelliler bir araya getirildi.  
Yapılan 650 mülakat sonucu 55 engellinin istihdamı 
sağlandı. 

KADIN ISTIHDAMINA
DESTEK
Beylikdüzü’ndeki kadınların iş gücüne katılımını 
arttırmak amacıyla BEYKAM ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı iş birliğiyle “İş’te Destek” projesi de başlatıldı. 
Bu proje çerçevesinde: 

• Kadınlara yönelik CV oluşturma, iş bulma becerileri 
kazandırma, mülakat teknikleri konularında 
danışmanlık desteği veren kariyer koçluğu hizmeti 
sağlamak

• Sivil toplum örgütleri ve özel sektörde kadın 
dostu uygulamalar konusunda farkındalık düzeyini 
arttırmak

• Kadınların özlük hakları ve çalışma hayatında 
karşılaşabileceği problemlerde faydalanabileceği 
destekler konusunda bilinçlendirilmesi gibi hizmetler 
veriliyor. 
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yılı içerisinde BEYKAM’dan toplam 2096 işgücü 
talebinde bulundu. Yapılan eşleştirme çalışmaları 
sonucu taleplere uygun bulunan 574 kişi BEYKAM 
aracılığıyla işe yerleştirildi. Öte yandan, BEYKAM’ın 
İŞKUR desteği ile 2015 yılında ikincisini düzenlediği 
“Beylikdüzü Engelsiz İstihdam Fuarı” ile ilçedeki 
işverenler ile iş arayan engelliler bir araya getirildi.  
Yapılan 650 mülakat sonucu 55 engellinin istihdamı 

kazandırma, mülakat teknikleri konularında 
danışmanlık desteği veren kariyer koçluğu hizmeti 
sağlamak

• Sivil toplum örgütleri ve özel sektörde kadın 
dostu uygulamalar konusunda farkındalık düzeyini 
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İŞ VE İŞÇİ ARAYANLARIN
İLK ADRESİ

BEYKAM:
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Beylikdüzü’nde 
ONLAR
HUZURUN 
GÜVENCESİ

Okul ve cami önlerinde, parklarda, halk 
konserlerinde ya da sahilde... Huzurlu bir Beylikdüzü 
için Beylikdüzü Belediyesi zabıta ekipleri sürekli 
görev başında. Farklı konularda mesleki etiğimler 
almış, doğru iletişim kurma tekniklerine hakim bu 
ekipler, diğer görevlerinin yanı sıra ilçede güvenliğin 
sağlanmasına da katkıda bulunuyorlar; motorlu ya da 
yaya olarak...

ÇOCUKLARIN ABİLERİ, 
ABLALARI…
Her gün öğrencilerin okula giriş ve okuldan çıkış 
saatlerinde okul önlerinde trafiği düzenlemek 
ve öğrencilere yardımcı olmak için çalışıyor 
zabıta ekipleri. Onları, trafiğin yoğun olduğu 12 
okulun önünde çocuklara abilik, ablalık yaparken 
görebilirsiniz.  

DİLENCİLİĞE AMAN YOK!
Dilencilik faaliyetlerini önlemek amacıyla ayrı bir ekip 
oluşturan Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bu 
çalışmaları sonucunda geçtiğimiz yıl dilencilik yapan 
55 kişiyi yakaladı. Bu kişilere gerekli cezai yaptırımı 
uyguladı ve dilencilik yapmaları engelledi. 
Zabıta görevlileri, dilencilik  ve seyyar satış 
faaliyetlerini önlemek için Cuma namazı saatinde 12 
adet camide ve etrafında görev yapıyor,  

SAHİLLER GÜVENDE
Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından piknik 
yapmak ve denize girmek amacı ile yoğun talep 
gören sahil bandında görev yapan zabıtalar, mangal 
yakılması yasak olan alanların kontrolünü yaparak 
vatandaşlar uygun alanlara yönlendiriyor.
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ASLAN
YATTIĞI YERDEN
BELLİ OLUR Her şey, çöpünden arınmış, 

katı atıkları ayrıştırılmış, 
havası temiz, çevresi düzenli, 
yaşayanlara gurur verecek bir 
Beylikdüzü için….

Beylikdüzü Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu amaçla canla başla çalışıyor.  
Ekipler neredeyse günün her saatinde çöp topluyor; sokaklar, pazarlar, bisiklet yolları, otoparklar, 
ibadethanelerin dış bahçeleri süpürge ekipleri tarafından süpürülüyor; pazar yerleri, cadde ve sokaklar 
yıkanıyor.  

“Yıkanıyor” deyip geçiyoruz ama bunun ne anlama geldiğini yeterince hissediyor muyuz acaba? 
Beylikdüzü’nde geçtiğimiz yıl yalnızca pazar yeri, cadde ve sokakların yıkama işlemi için tam 30.780,63 ton 
su kullanıldı. Dünyada ve ülkemizde giderek azalan su kaynaklarını düşününce,  hepimizin cadde ve sokak 
temizliği konusunda ne kadar özenli olması gerektiğini bir kez daha hatırlamamızda yarar var.   
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Temizlik için de eğitim şart
Nüfusu 300 bine yaklaşan Beylikdüzü’nde 
geçtiğimiz yıl tam 100 bin ton çöp toplandı. Tamı 
tamına söyleyecek olursak, 99.958,12 ton. Böyle 
bir çöp miktarıyla baş edebilmek için vatandaşın 
bilinçlendirilmesi de çok önem taşıyor.  Bu amaçla 
kapsamlı bir bilgilendirme ve eğitim faaliyeti de 
yürütülüyor.

2015 yılı içerisinde 25 bin öğrenci çevre ve geri 
dönüşüm eğitimi aldı. İlçenin çeşitli yerlerinde 
kurulan Belediye standlarında ve ziyaret 
gerçekleştirilen hanelerde 10 bin vatandaş geri 
dönüşüm çalışmaları ve yürütülen kampanyalar 
hakkında bilgi sahibi oldu. Böylece ambalaj atıklarının 
kaynağında ayrı toplanması ve atıkların Kavaklı 
Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atıkları Ayrıştırma 
ve Transfer İstasyonu’na getirilerek geri dönüşüme 
kazandırılması mümkün oldu.

Denetimi elden bırakmadan…
Eğitim önemli ama denetimsiz de olmaz. 
Beylikdüzü’nün temiz kalması için sık sık denetimler 
gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ekipleri  geçtiğimiz yıl 29 adet hava kirliliği denetimi 
gerçekleştirdi. Kantin, kafe, restoran gibi mekanlarda 
554 kez atık bitkisel yağ denetimi yapılarak yağların 
lavaboya dökülmesi önlendi ve kullanılmış yağların 
lisanslı firmalara teslim edilmesi sağlandı. 

Yeni nesil çöp konteynerleri
Kötü kokuyor ve görüntüye neden olmaması için 
geçtiğimiz yıl 700 adet konteyner tamir edildi, 3.000 
adet konteyner de boyandı. Yeni açılan sokaklara 375 
adet yeni çöp konteyneri yerleştirildi. 

Her yerde olduğu gibi Beylikdüzü’nde de, çöp 
konteynerlerinin kamyonlara aktarıldığı saatlerde 
mecburen oluşan ses kimi vatandaşları rahatsız 
edebiliyor. Belediye bu duruma da bir çözüm 
geliştirdi ve hem estetik hem de modern bir 
görünüme sahip olan Yerüstü Modüler Konteyner 
Sistemi’ni ilçeye getirdi. İlk etapta Barış, Büyükşehir, 
Cumhuriyet, Yakuplu, Marmara, Adnan Kahveci 
Mahallelerinde 155 noktaya 182 adet yeni çöp 
konteyneri yerleştirildi.

GERİ
DÖNÜŞÜMDE 
BU BAŞARI
HEPİMİZİN

Geri dönüşümü mümkün olan kağıt, karton, metal, cam 
ve kompozit gibi malzemeler okullar, alışveriş merkezleri, 
süpermarketler, konutlar, siteler, kamu binalarına yerleştirilen 
geri dönüşüm kutuları ve konteynerlerde toplandı. İlçedeki 
vatandaşların ve iş yerlerinin bilgilendirilmesi ve katılımı sonucu 
geçtiğimiz yıl:

   19.943,65 ton ambalaj atığı, 
   143.987 kg bitkisel atık yağ, 
   2.344,7 kg atık pil, 
   367.000 kg atık elektrikli ve elektronik eşya, 
   55.000 kg ömrünü tamamlamış lastik ve
   154.032 kg atık motor yağı dönüştürüldü. 

Teşekkürler Beylikdüzü. Önümüzdeki yıl çok daha fazlasını 
başarmak dileğiyle…
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BAKIM EVI YENILENDI

Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları, adı 
üstünde, sokaklardır. Mutlu ve güvende oldukları 
için sokaklarda, insanlarla bir arada yaşamayı tercih 
ederler. Ancak bazen hayat onlara acımasız davranır 
ve sokakta başlarının çaresine bakamayacak hale 
düşerler. Yardıma ve bakıma muhtaç olurlar. 

İşte o zaman, şefkatli bir elin uzanıp onları eski 
sağlıklı ve güçlü hallerine kavuşturması ve yeniden 
doğal ortamlarına bırakması gerekir. Beylikdüzü 
Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakım Evi işte bu 
şefkatli eldir. 

Sokak hayvanlarının daha iyi standartlarda bakım 
alabilmesi için Geçici Hayvan Bakım Evi’ni baştan 
aşağı yenileyen Beylikdüzü Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü, tesiste tam teşekküllü bir hayvan 
hastanesini hayata geçirdi. Röntgen, kan sayım 
cihazı, biyokimya analizatörü gibi donanımlarla sokak 
hayvanlarının sağlığı için bütün imkanlar seferber 
edilmiş durumda.
 
Hayvan hastanesinin dışında Merkezde, doğal yaşam 
alanları, tedavi ünitesi, sahipsiz felçli hayvan bakım 
üniteleri, yaşlı kedi evi gibi bölümler de hizmet 
veriyor. Ayrıca idari binasını yenileyen müdürlük, 
personeline daha verimli bir çalışma ortamı sunuyor. 

ONLARIN MUTLULUĞU
BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR    
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MAMAMATIKLER IŞ BAŞINDA 
İlçenin çeşitli yerlerine geri dönüşümü teşvik eden, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlayan ve güneş 
enerjisi ile çalışan 3 mamamatik kazandıran Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu sayıyı 10’a çıkarmayı 
planlıyor.  Hem çevreci hem de hayvan haklarına saygılı bir yaklaşımla tasarlanmış Mamamatik’lere 
kullanılmış plastik pet şişeler atarak sokak hayvanları için mama sağlamak mümkün oluyor.  

- Son bir yılda 1.437 sokak hayvanı tedavi edildi.
- 2015 yılının nisan – aralık ayları arasında 203 hayvan 
 sahiplendirildi.
- Kısırlaştırılan ve işaretlenen sokak hayvanı sayısı önceki 
 yıla oranla yüzde 50’lik bir artış sağlandı ve tam 853 
 sokak hayvanına ulaşıldı.
- Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı yüzde 47’lik bir artışla 
 1.284’e ulaştı.  
- 7 adet büyük, 60 adet küçük kedi evi, sokakta hayvan 
 bakımı yapılan sitelere ulaştırıldı.  

SAYILARLA 
SOKAK
HAYVANLARI

UNUTULMAZ 
BİR DOSTLUK 
HİKAYESİ
İngiltere
Beylikdüzü Hattı

Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakım Evi’nde tedavi gören felçli 
ya da bacağı noksan köpekler 
için yürütülen özverili çalışmalar 
İngiltere’de yaşamakta olan Üçgül 
Özgenoğlu’nun da dikkatini çeker.  
Sosyal medyada gördüğü bu 
köpeklerin fizik tedavilerine katkı 

sağlamak isteyen Özgenoğlu derhal Veteriner Müdürlüğü’yle irtibata 
geçer. İngiltere’den Beylikdüzü’ne, köpeklerin beden ağırlıklarına göre 
ayarlanarak vücutlarına tam uyarlanabilen 3 özel yürüteç gönderir.  
Gerçek bir hayvan dostu olan Özgenoğlu’nun bu özverili davranışı 
sayesinde hareket kabiliyetleri artan köpeklerin yaşadığı mutluluk 
görmeğe değerdir.   
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İlçe sınırları içindeki sahipsiz sokak hayvanlarının 
rehabilitasyon çalışmaları da yoğun biçimde 
sürdürülüyor. Bu kapsamda kısırlaştırma 
ameliyatları uygulanıyor, kuduz aşısı kampanyaları 
düzenlenerek hayvanlar aşılanıyor, kulak küpesi 
ve deri altı mikroçiplerle işaretlenerek kayıt 
altına alınıyor. Hastalanmış, kaza geçirmiş ve kırık 
vakalarının tedavisi sağlanıyor. Felç geçirmiş ve 

yürüyemeyen köpekler, ergonomik bir yürüteçle 
dolaştırılıyor. Rehabilite edilmiş sokak hayvanlarının 
sahiplendirilebilmesi için çalışmalar sürüyor. 
Öte yandan, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlarla 
ilgili bilgilendirme ve hayvan sevgisinin 
yaygınlaştırılması amacıyla Beylikdüzü’nde 15 
ilköğretim okulunda toplam 5370 öğrenciye “Hayvan 
Sevgisi” eğitimi verildi.

Bir yandan sokak hayvanlarının sağılığı ve mutluluğu için çalşan 
Beylikdüzü Belediyesi bir yandan da kent zararlılarıyla yoğun bir 
mücadele sürdürüyor. Yaz aylarında gündeme gelen sivrisinek 
sorununu daha oluşmadan engelleyebilmek için, Beylikdüzü’nde ilk 
kez yapılan bir uygulamayla rogarların ve kanalizasyon hatlarının 
termal sisleme ile ilaçlanması yapıldı. Bu sayede yumurtlama riski 
taşıyan sivrisinekler daha ortalığa çıkmadan bertaraf edildi.
Kent zararlılarına karşı yürütülen diğer çalışmalar ise şöyle: 

- Kamu binaları, aile sağlığı merkezleri, pazar yerleri, umumi 
 tuvaletler gibi yerler, kent zararlıları ile mücadele kapsamında 
 ilaçlandı.  

- Okullar tatil dönemlerinde haşereden ve mikroplardan 
 arındırılmak amacıyla ilaçlandı.

- İlçede ilk kez tüm ibadethanelerde ilaçlama ve dezenfeksiyon 
 çalışmaları yapıldı.

- Yaz boyu, geceleri ULV cihazlarıyla tüm mahallelerde ilaçlama 
 yapıldı. 

- Modern Kurbanlık Satış ve Kesim Merkezi, kurban süresi boyunca 
 hem haşerelere hem de bulaşıcı hastalık riskine karşı ilaçlandı. 

Bu çalışmalar sonucunda, toplam 3.055 noktada üreme 
kaynaklarının tespiti ve ilaç uygulaması yapıldı, 84 nokta kent 
zararlılarına karşı, 247 nokta ise enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara 
karşı ilaçlandı. 

AŞILI VE KAYIT ALTINDA

İlaçlama
Çalışmalarıyla 
HİJYENİK
BEYLİKDÜZÜ
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Beylikdüzü’nde 

BAŞLIYOR

“BİSİKLET
 ÇAĞI”

Genç, yaşlı herkesi bisiklet kullanmaya ve daha 
hareketli bir yaşama teşvik eden Beylikdüzü 
Belediyesi, ilçede “Bisiklet Çağı”nı başlatacak 
hamleler gerçekleştiriyor. Belediye; bisiklet yolları 
yapımına hız verdi, sahilde bisiklet kullanımını 
kolaylaştırdı ve bisiklet sevdalılarının çalışmalarına 
destek olmaya başladı.

8 kilometre bisiklet yolu
Geçtiğimiz yıl içerisinde, Adnan Kahveci Mahallesi, 
Anadolu Caddesi, Kışla Caddesi ve Onur Sokak’ta 
toplam 2400 metre uzunluğunda bisiklet yolu yapıldı. 
Yeni bisiklet yolları çalışmaları da tempolu biçimde 
sürüyor. Yakın bir zamanda bisiklet yolu yapılacak 
caddeler arasında:  Yavuz Sultan Selim Caddesi, 
Enver Adakan Caddesi, Davutpaşa Caddesi ve 
Çalışlar Caddesi  bulunuyor. Böylece Beylikdüzü, 
2016 yılı içerisinde, 8 kilometrenin üzerinde bisiklet 
yoluna kavuşmuş olacak. 

Sahilde bisiklet keyfi
Gürpınar Sahili, yol boyunca uzanan ve yenilenen 

bisiklet yolu, bisiklet kiralama ve park durakları ile 
deniz havası alarak pedal basmak isteyenler için 
ideal bir seçenek haline geldi. Sahildeki 300 bisiklet 
kapasiteli kiralama duraklarından her yaş grubundan  
amatör ve profesyoneller, mevsim koşulları uygun 
olduğu sürece, bisiklet kiralayabiliyor. Ayrıca pek 
çok noktada güvenli park imkanı sağlayan bisiklet 
parkları oluşturuldu. 

Kırlangıç Bisiklet Kulübü sizi bekliyor
Ağustos 2015’te kurulan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet 
Spor Kulübü de ilçede bisiklete yönelik ilginin bir 
başka göstergesi. Halen 70 civarında gönüllüsü 
bulunan kulübün etkinliklerine katılmak için tek şart 
bisiklete gönül vermiş olmak. Kulübün faaliyetleri 
arasında, hafta sonu ve perşembe akşamı turları gibi 
düzenli bisiklet gezilerinin yanı sıra, 8 Mart Kadınlar 
Günü Turu, Çanakkale Şehitleri’ni Anma Turu gibi özel 
etkinlikler de var. Kulübe üye olmak için, Belediyenin 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Bürosu’na 
başvurabilirsiniz.
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Vatandaş haklıdır! Beylikdüzü Belediyesi bu prensiple 
hareket ediyor. İnsanlar elbette istek ve talepte bulunacak, 
şikayetlerini dile getirecek, çözüm isteyecektir. Bu onların 
en doğal hakkıdır. Belediye de gereğini yapmalı, çözüm 
üretmelidir. Bu da Belediye’nin en temel görevidir.

Peki, ya vatandaş çözümü yanlış kurumdan talep ediyorsa? 
O zaman da görev, vatandaşa işin aslını anlatmak ve çözüm 
için doğru adresi göstermektir. Tıpkı Beylikdüzü Belediyesi’nin 
yapmakta olduğu gibi.

ELEKTRIK KESINTILERINDEN TRAFIĞE...

SIK SORULAN
SORULAR VE
CEVAPLARI
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Beylikdüzü Belediyesi’ne iletilen istek ve şikayetlerin 
önemli bir bölümünü belediyenin görev ve yetki 
alanı dışındaki konular oluşturuyor. Vatandaşlar, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, BEDAŞ, İGDAŞ 
gibi kurumların sorumluluğundaki konularda da 
Beylikdüzü Belediyesi’nden çözüm bekliyor.

Belediye ekipleri bu gibi durumlarda da vatandaşa 
yardımcı olabilmek için çaba sarf ediyor ve yol 
göstererek ya da gerektiğinde yetkili kurumlarla 
bizzat irtibat kurarak sorunların çözümüne katkı 
sunmaya çalışıyor.

Yetkisi dışında olduğu halde Beylikdüzü 
Belediyesi’ne en çok yöneltilen soruların cevaplarını
Belediye yetkililerinden aldık. 

1- YANMAYAN SOKAK 
LAMBALARI VE SÜREKLİ KESİLEN 
ELEKTRİKLER İÇİN NEREYE 
BAŞVURABİLİRİM?
- Aydınlatma konusunda yasal yetkili kurum 
BEDAŞ’tır. Buna rağmen eğer Belediyemize 
başvurursanız Fen İşleri Müdürlüğümüze şikâyetinizi  
iletip BEDAŞ kurum yetkilileri ile irtibat kurulmasını 
sağlıyoruz. BEDAŞ’ın yeterli kalmadığı yerlerde 

sokak lambalarının ampul değişimi, yıkılan direklerin 
tamiri, bozuk olan sokak lambalarının düzeltilmesi 
de Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Arızanın 
giderilmesi için çalışma sürecinin de takipçisi 
oluyoruz.

Beylikdüzü’nde elektrik kesintilerinin başlıca sebebi 
geçmişten günümüze yeterli altyapı çalışmalarının 
yapılmayışıdır. Trafolar yeterli olmadığından 
dolayı sıkça elektrikler kesilmektedir. Geçtiğimiz 
günlerde TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ) ile 
Beylikdüzü’nün gelecek yıllarının elektrik ihtiyacını 
karşılayacak önemli bir anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşmayla Belediyemiz tarafından yetkili kurum 
olan BEDAŞ’a yeni trafoların yerleştirebilmesi için 
alan tahsisi yapılmış olup, yakın zamanda trafolar 
yerleştirilecektir. 

2- BEYLİKDÜZÜ’NE E-5’TEN 
GİRİŞTE YOĞUN BİR ARAÇ 
TRAFİĞİ SÖZ KONUSU. BU 
SIKINTIYI GİDERECEK BİR PROJE 
VAR MI?

-Bu konuda yetkili kurum olan İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Dairesi’ne çeşitli alternatif 

projelerimizi sunduk. Bu projelerimizin hayata 

geçirilmesi için ilgili kurumlardan onay ve cevap 

bekliyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz.

3- ARAÇLAR, KALDIRIMLARA 
VE YAYA GEÇİTLERİNE PARK 
EDİLİYOR. BUNUN İÇİN NE GİBİ 
BİR ÖNLEM ALIYORSUNUZ?

-Araçların kaldırımlara ve yasak yerlere park 

edilmeleri konusunda yetki sahibi olan kurum İlçe 

Emniyet Müdürlüğü’dür. Zabıta Ekiplerimizin bu 

konuda yasal bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. 

Ancak, vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına 

tarafımıza gelen şikayetler ekiplerimizce İlçe Emniyet 

Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşılmaktadır. Cezai işlem 

uygulanabilmesi için vatandaşlarımızın şikayetlerini 

Emniyet Müdürlüğü yetkililerine bizzat bildirmesi 

gerekmektedir.
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4- İLÇEDE BAŞIBOŞ GEZEN 
SOKAK KÖPEKLERİNİ NEDEN 
TOPLAYAMIYORSUNUZ? 
- Kanun gereği, sokak hayvanlarının toplanmaları 

yasaktır. Ancak kısırlaştırma, tedavi ve aşılarının 

yapılması için toplanıp gerekli müdahaleler 

yapıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakılmaları 

gerekmektedir. Hayvan haklarını düzenleyen 

mevzuata göre uygulamanın bu şekilde yapılması 

zorunludur. Bu nedenle, barınaklarda sadece hasta 

ve saldırgan sokak hayvanları ile bakıma muhtaç 

hayvanlar tutulabilmektedir. 

Beylikdüzü genelinde 600 civarı sokak hayvanımız 

bulunmaktadır, bunların kısırlaştırma ve aşıları 

yapılmış olup düzenli olarak kontrol ve takipleri 

ekiplerimizce yapılmaktadır. 

5- DEVLET HASTANESİ NE ZAMAN 
HİZMETE AÇILACAK?
- Devlet Hastanesi Beylikdüzü’nün önemli bir 
ihtiyacıdır ve Sağlık Bakanlığı’nın yetkisindeki bu 
konuyu Belediye olarak biz de yakından takip 
ediyoruz. Bakanlık yetkililerince tarafımıza bildirilen 
tarihe göre Devlet Hastanesi en geç 2016 yılının yaz 

aylarında açılmış olacaktır.

6- KAPALI SPOR SALONU NE 
ZAMAN AÇILACAK VE BİZ 
YARARLANABİLECEK MİYİZ?

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığı iş birliğince İl Özel İdaresi tarafından 

yapılan kompleksin açılış tarihi Belediyemizin yaz 

okulları dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu 

tesisin Belediyemize tahsis edilen bölümlerinde 

düzenlenecek tüm spor etkinliklerimizden 

Beylikdüzü’ndeki vatandaşlarımız ücretsiz olarak 

yararlanabilecektir.
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Tiyatro ve sinemaya özel bir önem veren Beylikdüzü 
Belediyesi, bu iki sanatın en güzel örneklerini 
ilçeye getirmekle kalmıyor, birbiri ardına açtığı yeni 
salonlarla da daha fazla vatandaşa ulaştırıyor. 

Sinema ve tiyatro gösterimlerinin yapıldığı 
Beylikdüzü Kültür Merkezi ve Gürpınar Aşık Veysel 
Sahnesi’ne 2016 Ocak ayından itibaren Beylicium 
AVM’deki Belediye Sineması ve Belediye Tiyatro 
Salonu da eklendi. Kısa bir süre önce vizyondan 
kalkmış, çocuk ve yetişkinlere yönelik kaliteli filmlerin 
izlenebildiği Belediye Sineması’ndan yararlanmak 
için Beylicium AVM’nin 3. katındaki gişeden bedelsiz 
olarak bilet almak gerekiyor. Aynı gişeden Beylikdüzü 
Belediyesi Tiyatro Salonu’ndaki oyunlar için de 
bilet alınabilir. Bugüne değin Belediye Sineması’nda 
gösterilen filmler arasında  Av Mevsimi, 12 Yıllık 
Esaret, Astraboy, Devrim Arabaları, Cesur Balık 

1, Kaybedenler Kulübü, Yahşi Batı, Çalgı Çengi, 
Kabadayı, Küçük Kardeş, Tatlı Bela, Marslı da 
bulunuyor.

Özel ve devlet tiyatrolarının seçkin eserlerinin 
sergilendiği  Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde 
yetişkinler için düzenlenen sahnelenecek tiyatroların 
biletleri online olarak www.beylikduzu.bel.tr 
üzerinden veya kültür merkezinde bulunan gişeden 
alınabiliyor. Çocukların ise sadece salonlara seans 
saatinden yarım saat önce gitmeleri yeterli. 

KALİTE
ARTTIKÇA
İLGİ DE
ARTIYOR

2015 yılında Beylikdüzü Belediyesi salonlarında sergilenen tiyatro 
oyunu ve izleyici sayısı yüzde 20’lik bir artış gösterdi. Kültür Merkezi 
tiyatro sahnesi, 15 bin yetişkini  58 oyunla buluşturdu. Çocuklara 
yönelik 98 oyun sergilendi ve yüzde 57’lik artışla 22 bin küçük 
Beylikdüzülü tiyatro izledi.   

2014 yılında 90 filmin gösterildiği Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde bu 
sayı 2015 yılında 146’ya çıktı. Yüzde 30’luk bir artışla salonlar tam
10 bin çocuğa sinema keyfi yaşattı.
 

Beylikdüzü Belediye Sineması ilk üç ayda 23 bin izleyiciye ulaşırken, 
Belediye Tiyatro Salonu da 2 bin çocuğu ağırladı. 

BEYLİKDÜZÜ’NDE 
İZLENİR

SİNEMA VE 
TİYATRO
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ENGELLİLERLE
BİR ARADA
MUTLU BİR YAŞAM

Bütün mesele, yaşadığımız kente bir de engellilerin 
gözüyle bakabilmek. O gözle bakılınca, engellilerin 
önüne ne çok engel çıkarılmakta olduğu açıkça 
görülüyor. Peki, engellilerin yaşadıkları sorunları fark 
etmeye nasıl başlayabiliriz? Tabii ki eğitimle!
Beylikdüzü Belediyesi’nin farkı da işte buradan 
başlıyor.

Toplumun bütün kesimlerine yönelik düzenlenen 
“Engellilerle Bir Arada Mutlu Yaşam Eğitimi” adlı 
eğitim programının ilk öğrencileri, Beylikdüzü 
Belediyesi yönetim kadrosu ve çalışanları oldu. 
Böylece Belediye, bütün birimleriyle, engelli 
bireyin psikolojisi, sahip olduğu haklar gibi pek 
çok konuda bilgilendi; kente ve hayata engellilerin 
gözüyle bakmayı öğrendi. Bu yaklaşımın sonuçlarını 
Beylikdüzü’nün dört bir yanında görmek mümkün.

457 engelli rampası yapıldı
Beylikdüzü’nün fiziki koşullarını engellilere uygun 

hale getirmek için başlatılan seferberlik 2015 yılında 
da artarak devam etti. Yol, kaldırım, okul, sağlık 
ocakları ve kapalı pazar alanlarında çalışmalar 
yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 550 noktada 
ve kaldırım dönüşlerinde görme engellilere yönelik 
10 bin m2 parke taşı döşedi. Ada Çiftliği Caddesi’nde 
4 bin 550 m2’lik kaldırım, engelli vatandaşların 
yürümesine uygun hale getirildi. 

2015 yılında Adnan Kahveci, Barış, Büyükşehir, 
Dereağzı, Gürpınar, Kavaklı, Marmara ve Yakuplu 
Mahalleleri’nde gerekli sokak, cadde, bulvar ve 
okullarda tam 457 adet engelli rampası yapıldı. 

Engelli tuvaletleri açıldı
Adnan Kahveci Mahallesi’nde kurulan Kapalı Beylik 
Pazarı’na da engelli asansörü ve engelli tuvaleti 
kazandırıldı. Gürpınar Dalyan Sahili, Cumhuriyet 
Caddesi’nde bulunan Atrium Parkı, Yakuplu Sosyal 
Tesisleri ve  Beylicium AVM, engelli tuvaletleri 
kazandırılan yerler arasında.

Marmara Mahallesi İhlas Marmara Evleri 1. Kısım 
Ada Mevkii’ndeki çarpık merdivenleri yeniden 
düzenleyen Beylikdüzü Belediyesi ortasından uygun 
eğimle rampa geçirilen merdivenin başta engelliler 
ve  yaşlı ve çocuk arabası kullananlar olmak üzere 
vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği hale getirdi.
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Engelsiz okullar
Okul çağındaki engelli çocukların hayatlarını 
kolaylaştırmak önemli hedeflerden biri. Bu amaçla 
ihtiyaç duyulan okullara engelli asansörleri yapıldı, 
engelli tuvaletleri açıldı. Büyükşehir ilk ve Ortaokulu, 

İhlas ilkokulu, Çağdaş Yaşam Kamuran Emiroğlu 
İlköğretim Okulu, Fatma Şensoy İlköğretim Okulu, 
İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pınarkule 
Ortaokulu, Neşe Sever İlkokulu 2015 yılında engelli 
rampası yapılan okullar arasında.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede bulunan engellileri ve yaşlıları Yakuplu 
Sosyal Tesisleri’nde ağırlıyor. Her ay rutin olarak düzenlenen, 
müzik ve eğlence dolu geçen kahvaltılı etkinlikte o ay içerisinde 
doğum günü olan vatandaşlara toplu doğum günü kutlaması da 
yapılıyor. Vatandaşlar kendileri için özenle düzenlenen etkinlikte 
gönüllerince eğleniyor. Beylikdüzü Belediyesi, engelliler için özel 
olarak tasarlanmış araçlarla ring sefer düzenleyerek vatandaşların 
aileleriyle birlikte ulaşımlarını sağlıyor.

HER AY
MUTLAKA
BULUŞUYORUZ

 “İSTİHDAMDA 
ENGEL
TANIMIYORUZ”

Beylikdüzü Belediyesi, İŞKUR’un 
da desteğiyle engelli vatandaşların 
işe yerleştirilmeleri konusunda 
örnek bir çalışmaya imza atıyor. 
2 yıldır düzenlenen “Beylikdüzü 
Engelsiz İstihdam Fuarı”nda 
ön görüşmelerle hangi alanda 
istihdam edilebilecekleri tespit 
edilen engelli vatandaşlarımız 
kendileri için uygun şirketlerin 
temsilcileriyle buluşturuluyor. 
Geçtiğimiz yıl, 229 engelli mülakata 
alındı ve bunlardan 55’i işe 
yerleştirildi.

Beylikdüzü 365 91



SİZ DE
GEZMEK
İSTERSENİZ

Katılımcılara ikramların yapıldığı, müzelere ücretsiz 
girişin sağlandığı gezilere geçtiğimiz yıl boyunca 
toplam 13 bin 668 kişi katıldı. Katılımda eşitliği 
sağlayabilmek için her bir vatandaş yıl içerisinde 
düzenlenen gezilerden ancak birine katılabiliyor.  

6513 kişinin katıldığı Çanakkale gezisi, en yoğun 
ilginin yaşandığı geziydi. Kasım ayı boyunca süren ve 
yalnızca Anıtkabir’in değil, Atatürk’ün Evi, ilk Meclis 
binası gibi yerlerin de ziyaret edildiği Ankara gezisi 

de oldukça ilgi çekti. Ankara gezisine tam 3.240 
vatandaş katıldı. 

Camileri, türbeleri ve tarihi eserleriyle ünlü 
şehirlerimiz Bursa’yı 1.935 kişi, Edirne’yi ise 1.170 
kişi gezdi. Şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları için 
düzenlenen Konya gezisine bu özellikleri taşıyan 
270 kişi katıldı. İstanbul’un önemli dini ve tarihi 
merkezlerine düzenlenen gezilere ise 540 kişi katıldı. 

Geçtiğimiz yıl boyunca Edirne’de, 
Ankara’da, Çanakkale’de, Bursa’da, 
Konya’da binlerce Beylikdüzülü görüldü. 
Etraflarına merakla bakıyor, rehberlerinin 
verdiği bilgileri can kulağıyla dinliyor ve 
her fırsatta fotoğraf çekiyorlardı. Onlar, 
Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 
gezilere katılarak tarih ve kültür yolculuğu 
yapmanın tadını çıkaran gezginlerdi…   

Kültür gezileri 2016 yılında da aynı tempoda devam edecek. 
Gezilere katılım ve rezervasyonla ilgili olarak ön koşullar şöyle:

 Beylikdüzü İlçe sınırlarında ikamet etmek

 Şahsen başvuru yapmak (Bilet kesileceği için telefon  
 ile rezervasyon yapılmıyor.)

 7 Yaş üzeri çocuklar geziye katılabilirler

 Bir kişi sadece 1. dereceden yakınları (Anne - baba,   
 kardeş ve çocukları) için bilet alabilir

Detaylı bilgi için  444 09 39 No’lu telefondan Beylikdüzü 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü arayabilirsiniz. 

Geçtiğimiz yıl boyunca Edirne’de, 
Ankara’da, Çanakkale’de, Bursa’da, 
Konya’da binlerce Beylikdüzülü 
görüldü. Etraflarına merakla bakıyor, 
rehberlerinin verdiği bilgileri can 
kulağıyla dinliyor ve her fırsatta 
fotoğraf çekiyorlardı. Onlar, Beylikdüzü 
Belediyesi’nin düzenlediği gezilere 
katılarak tarih ve kültür yolculuğu 
yapmanın tadını çıkaran gezginlerdi…   

KÜLTÜR
GEZİLERİNE
13 BİN KİŞİ
KATILDI
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Halk oyunları, bağlama, salon dansları, Türk Halk 
Müziği, Türk Sanat Müziği, ritim, perküsyon, bateri, 
bale ve tiyatro alanlarında yeteneğiniz varsa, 
kendinizi sanatla ifade etmek istiyorsanız, doğru 
adres Beylikdüzü Belediyesi Kültür Sanat Kursları. 
Yetişkin ve çocuklar olmak üzere iki ayrı gruba 
yönelik düzenlenen ücretsiz kurslar, hafta içi ve hafta 
sonlarında Beylikdüzü Kültür Merkezi, Barış Mahallesi 
Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium Spor Merkezi 
ve Beylicium Erol Günaydın Sahnesi’nde uzman 
eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin 
usta sanatçı Yılmaz Gruda, öğrencilerine tiyatro 
sanatının inceliklerini öğretiyor.

KURSIYERLER SAHNEYE…
Beylikdüzü Belediyesi Kültür Sanat Kursiyer Gösteri 
Grupları yıl sonu gösterileri düzenlemekle kalmıyor, 
Belediye’nin çeşitli etkinliklerinde sahne alarak 
da yeteneklerini sergiliyorlar. Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi, “insan 
böyle zamanlarda sahnedekileriyle, seyircileriyle 
Beylikdüzü’nün kocaman, neşeli bir aile olduğunu bir 
kez daha hissediyor, mutlu oluyor”.  

Kursiyer Gösteri Gruplarının gösterilerini ilçe ve 
hatta İstanbul dışında da sergileyebilmesi için 
girişimler yürütülüyor. 

KIMIMIZ SAHNEDE,
KIMIMIZ SEYIRCI
BİZ KOCAMAN,
NEŞELİ BİR
AİLEYİZ
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Bir yıl boyunca müzik dünyasının birçok yıldızı 
Beylikdüzü’nde iz bıraktı. Müziğin her türünden değerli 
sanatçılar Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği konserlerde 
dinleyicileriyle buluştu.  

Klasik müzik, kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidinin 
yaşandığı türlerden biriydi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen  
Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri de oldukça ilgi çekti. 
Beylikdüzü, şimdiden klasik müzik severlerin gönlünde özel 
bir yere sahip olmaya başladı.

KLASİK MÜZİKTE 
YILDIZLAR GEÇİDİ
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5 kıta ve 72 ülkedeki konserleriyle Dünyanın 
tanıdığı piyanistimiz Devlet Sanatçısı Gülsin Onay.

Gerçek bir müzik akademisyeni ve virtüöz Prof. 
Dr. Devlet Devrim Öztaş.

Her çaldığı parçanın hikayesini konuklarına büyük 
bir özenle anlatan, ünlü İran’lı piyanist Soroush 

Dehbasti.

Piyanonun sihirli parmakları

Yılın oda müziği grubu seçilen ve bu sene 10. sanat 
yılını kutlayan  Golden Horn Brass.   

İki Grammy Ödüllü, dünyaca ünlü efsane sanatçı 
saksafoncu Ernie Watts ve caz müziğinin Türkiye’deki 
en önemli temsilcilerinden piyanist Kerem Görsev.   

Türkiye’nin Pavarottisi olarak anılan Opera Sanatçısı 
Hakan Aysev,  

Caz, opera ve oda müziğinin ustaları

24 – 28 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında düzenlenen klasik müzik 

festivali Beylikdüzü Klasik’te 
bu müziğin seçkin temsilcileri 

dinleyicilerle buluştu. Marinada, 
koruda ve Cumhuriyet Meydanı’nda 

düzenlenen klasik müzik 
konserlerine, Türkiye’nin en önemli 

baritonlarından Eralp Kıyıcı, yeni 
kuşağın dikkat çeken sopranosu 
Aslı Akar, piyanist Duygu İnandık 
gibi isimler katıldı. Deneyimli Bas 

Mithat Karakelle, seyircilerle 
opera dünyası hakkında değerli ve 

eğlenceli bilgileri de  paylaştığı, özel 
bir konser verdi.

Marinada, koruda, meydanda klasik müzik
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BEYLİKDÜZÜ
BEĞENDİ VE 
PAYLAŞTI
Günümüzün çok önemli bir bölümü ekrana bakarak 
geçiyor; televizyon ekranına, bilgisayar ekranına ya da 
cep telefonu ekranına.

Ekranda gördüklerimizle duygulanıp düşünüyor, 
üzülüyor ya da seviniyoruz. Ve belki de artık başkalarıyla 
en çok, ekranda gördüklerimizi paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl içinde Beylikdüzü Belediyesi ve Başkan 
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından 
yapılmış, iz bırakmış ve çok paylaşılmış gönderimlerden 
bazılarını hatırlamaya ne dersiniz.
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Beylikdüzü’nü ilgilendiren tüm kararlar her ay yapılan 
Belediye Meclisi toplantılarından çıkıyor.  Bazen oy 
birliği bazen oy çokluğu ile alınan kararların sonunda 
hep Beylikdüzü kazanıyor.

Bu kararları alan Beylikdüzü Belediyesi’nin Meclis 
Üyeleri de 2015 yılı boyunca Beylikdüzü için en iyisini 
bulmak adına yoğun bir tempoyla çalıştı. 

Geçtiğimiz yıl alınan kimi Meclis kararları arasında:
- İlçeye yeni ve modern görünümlü modüler çöp  
 konteyner sisteminin getirilmesi 

- Marmara Mahallesi’nde açılan kültür merkezine 
 Özgecan Aslan adının verilmesi

- İhlas Marmara Evleri 1. Kısım’a Aile Sağlığı Merkezi 
 açılması

ORTAK AKIL VE BİRLİK RUHUYLA

BEYLİKDÜZÜ’NÜN MECLİSİ
GÖREV BAŞINDA
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BEYLİKDÜZÜ
BELEDİYE
MECLİSİ
ÜYELERİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu; Nazım Çuhalı, Muazzez 

Deniz Çakıroğlu, Mehmet Aziz Gökdeniz, İsmail Doğan 

Subaşı, Fatih Keleş, Erkan Erdoğan, Nejla Kotil, Mülayim 

Demirtaş, Halil Haluk Karataş, İlyas Yılmaz, Ebru Çevik, 

Fuat Bayazıt, Ömer Şatır, Nazife Figen Karahan, Müslüm 

Akülker, Gülüzar Bektaş, Durmuş Şahin, Turan Serdar 

Çakmak, Ahmet Bağbekleyen.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu; Seyithan İzsiz, Gürkan 

İzzet Paksoy, Ebru Habip, Aytaç Aydın, Eyyüp Demirhan, 

Serkan Küçük, Ali Gürsel Ovalı, Mücahit Birinci, Ömer 

Meşe, Yavuz Demirci, Nihat Kılıç, Rukiye Doğruyol.

- Gürpınar Mahallesi’nde bulunan SGK’ya ait 
 arazinin kamu hizmetinde kullanılmak üzere 
 Belediye tarafından satın alınması

- Birçok şehirle kardeş belediyelerle çalışmalar 
 gerçekleştirilmesi 

- Şehit Necdet Aydoğdu’nun isminin bir parka 
 verilerek hatırasının yaşatılması

- Beylikdüzü’ne vizyon katacak Kadın-Erkek Fırsat 
 Eşitliği Komisyonu’nun kurulması ve ilçeye değer 
 katacak daha birçok karar bulunuyor.

Bütün bu kararlar alınırken fikir ayrılıkları olmadı mı? 
Tabii ki oldu. Fakat Meclis, sağduyulu davranarak, 
ortak akılla, Beylikdüzü adına en doğru kararı 
alabilmek için birlik olmayı da başardı. 
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Amatör ya da profesyonelce… Tek başına ya da takım olarak… Beylikdüzü Belediyesi spor yapmak 
isteyen herkese destek oluyor. İster ilçenin dört bir yanına dağılmış onlarca parka yerleştirilen 
spor aletleriyle, ister Beylikdüzü Belediyesi’nin ücretsiz spor kurslarına katılarak sağlık ve zindelik 
kazanabilirsiniz. Pilatesten yelkene, okçuluktan aerobiğe çok farklı dallarda kurslar düzenleniyor. 

Basketbol, futbol, voleybol, Taekwondo, yüzme, masa tenisi, jimnastik özellikle çocukların ve 
gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar. Geçtiğimiz yıl 6.000 civarında çocuk ve genç, Beylikdüzü 
Belediyesi spor okullarında terledi. İçlerinde spora özel yeteneği olanlar, Belediye’nin çeşitli spor 
kulüpleriyle yürüttüğü iş birlikleri sonucunda kulüplere yönlendirildi. Bu gençler başarılarıyla 
Beylikdüzü’nün gururu oldular. 

SIZ YETER KI
VAKIT AYIRIN
SPOR İÇİN
ALTERNATİF ÇOK
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Yeni spor sahaları açıldı
Herkesin spor yapma imkanına kolayca 
ulaşabilmesini hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi 2015 
yılı içerisinde ilçenin farklı bölgelerine yeni tenis, 
basketbol, futbol sahaları kazandırdı. Denizin verdiği 
o eşsiz atmosferi sporla birleştirmek için Gürpınar 
Mahallesi’nde bulunan Piri Reis Parkı’na ve Sahil 
Mahallesi’nde bulunan deniz kıyısına plaj voleybolu 
için saha oluşturuldu. Bir önceki yılda yapılmış spor 
temalı 13 parka 8 yeni park daha eklendi. Ayrıca 
mevcut basketbol, futbol, tenis sahaları elden 
geçirilerek yenilendi.  

Bu tatlı rekabete siz de katılın
Spor demek biraz da insanın kendisiyle ve kendisine 
denk rakiplerle yarışması demek. Yarışmanın insanı 
canlandıran, motive eden bir tarafı var ve yarışmak 
için mutlaka profesyonel olarak sporla ilgilenmek de 
gerekmiyor. Beylikdüzü Belediyesi, düzenlediği halka 
açık sportif yarışmalarla da herkesin içindeki sporcu 
ruhu harekete geçiriyor. Yıl içerisinde, masa tenisi, 
bowling, voleybol ve plaj voleybolu, atletizm gibi 
dallarda düzenlenen halk turnuvalarında vatandaşlar 
tatlı bir rekabet içerisinde spor yapıyor, eğleniyor ve 
sosyalleşiyor.

Siz de mutlaka bir fırsat yaratın ve bu tatlı rekabetin 
içinde yer alın 

Çeşitli branşlarda 23 spor kulübüne ev sahipliği yapan 

Beylikdüzü, dolayısıyla birçok değerli sporcunun da evi. Bu 

kulüplere ve onların sporcularına desteği de görev kabul eden 

Beylikdüzü Belediyesi, Belediye Meclisinde alınan kararlar 

doğrultusunda, ferdi sporculara ve spor kulüplerine başarı 

oranlarına göre maddi yardımda bulunuyor.

Türkiye’nin en eski spor kulüplerinden biri olan İstanbulspor 

da, Beylikdüzü’nü evi olarak kabul eden kulüplerden biri. 

İstanbulspor ile Beylikdüzü Belediyesi arasındaki iş birliğinin 

sonucu olarak İstanbulspor  basketbol takımı yoluna artık  

“İstanbulspor Beylikdüzü” olarak devam edecek, kulüp merkezi 

de Beylikdüzü’ne taşınacak. 

KULÜPLERE DE 
TAM DESTEK
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