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Vefatının 83. yıldönümünde

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan 

ayrılışının 83. yıldönümünde tüm yurtta 
saygı, sevgi ve özlemle anıldı.. Saat 9’u 
5 geçe sirenler çalarken, bir dakika say-
gı duruşunda bulunuldu. 
Beylikdüzü Yaşam Vadisi Çanakkale 
Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’nda-
ki Çelenk Sunma Töreni ile başlayan 
Atatürk’ü anma etkinlikleri gün bo-
yunca devam etti. Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
törende yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: ‘Ebedi Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılı-
şının yıl dönümünde; sevgiyle, öz-
lemle, saygıyla, minnetle anıyoruz. 
Yolundan ve fikirlerinden asla ay-
rılmayacak, emanetini sonsuza dek 
yaşatacağız. Söz veriyoruz.’.

Resim Sergisi
Saatler 13.00’ü gösterdiğinde Samsun 
Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 
işbirliğiyle Beylikdüzü AKM’de ‘Atatürk 
Samsun’da’ isimli serginin açılışı yapıldı. 
Etkinlikler kapsamında ayrıca, Beylikdü-
zü Belediyesi tarafından geleneksel hale 
gelen Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitler için ikindi namazı sonrası FSM 
Camii’nde, saat 18.00’da ise Gürpınar 
Cemevi’nde mevlid okutularak lokma 
dağıtımı yapıldı. Saat 20.30’da Beylik-
düzü AKM’de, Ali Altay’ın “Ata Türküleri” 
isimli konserinde Gazi Mustafa Kemal’in 
sevdiği türküler hep bir ağızdan seslen-
dirildi.
Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi ve Bizim-
kent Derneği de, Yaşam Vadisi’ndeki 
törenlerde yer alarak, Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundular. ½

Ata’mızı saygıyla andık

BEYLİKDÜZÜ’NDE 09.05’TE 
HAYAT DURDU

Resim serigisnden.
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Gerek ağaçların bakımı ve korunması, gerekse çevre temizliği konusunda herhangi bir 
olumsuzlukla karşılayacak çocuklar, blok yöneticileri ile Toplu Yapı ve 
Dernek Yönetimine başvurarak yardım alabilecekler.

Geçtiğimiz aylarda başlattığımız 
‘Bizimkent’teki ağaçları sahiplen-

diriyoruz’ projemiz devam ediyor. İkinci 
grup sahiplenme uygulaması, 16 Ekim 
günü yapıldı ve daha güzel bir çevre, 
daha temiz bir Bizimkent anlayışı pe-
kiştirildi.. Bizimkent Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Müjdat Akar, projeye 
beklediklerinin üzerinde bir ilgi olduğu-
nu belirterek, bu ağaçların korunması, 

bakımı ve çevre temizliğinin yapılması 
konusunda herkesi işbirliğine çağırdı. 

Ağaç sahiplendirme projesi ile çocuklara 
hem ağaç sevgisi aşılamak, hem de site-
mizdeki ağaçları tanımak ve sorumluluk 
bilincini artırmak amaçlanıyor. Dernekten 
yapılan açıklamaya göre gelen talepler 
toplanarak, belirli periyotlar içinde sahip-
lendirme işlemine devam edilecek..

İlk grupta olduğu gibi, bu grupta da 
ağaç sahiplenen çocuklar, tüm ar-
kadaşlarını projeye katılmaya ça-
ğırdılar. Gerek ağaçların bakımı ve 
korunması, gerekse çevre temizliği 
konusunda herhangi bir olumsuz-
lukla karşılayacak çocuklar, blok 
yöneticileri ile Toplu Yapı ve Dernek 
Yönetimine başvurarak yardım alabi-
lecekler. ½

Ağaç sahiplendirme 
projesinde ikinci adım...



Metal Takı Çeşitleri

“Sevgi ile Kalın”

Size Özel...
Beylicium AVM’de Hizmetinizdeyiz

İp Çeşitlerimiz:
Paraşüt İpi, Misina, Lastik Misina, Paracord İp, Mumlu İp, Deri İp

İSMEK Kurs Malzemeleri
Halk Eğitim Kurs Malzemeleri
Piercing Modelleri

Kristal Boncuk Çeşitleri
Doğal Taşlar
Fümo Boncuk

Beylicium AVM alt kat

www.lirik_boncukwww.lirikboncuk.com.tr

0 531 796 64 66
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29 Ekim’de alanlardaydık

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıldönü-
mü, tüm yurtta olduğu gibi Beylik-

düzü’nde de coşkuyla kutlandı. Kutla-
malar, 28 Ekim Perşembe günü Yaşam 
Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve 
Atatürk Anıtı alanında düzenlenen tö-
ren, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Bizimkent Der-
neği ve Bizimkent Toplu Yapı Yönetimi 
olarak bizler de komşularımızla birlikte 
çelenk sunma töreninde yer aldık..

Sanatla nefes almak..
Kutlamalar kapsamında Beylikdüzü 
AKM’deki 7. Beylikdüzü Resim Çalışta-
yı sergi açılışına katılan Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdü-
zü’nde sanatla nefes almaya ve umut 
aşılamaya devam edeceklerini belir-
terek şunları söyledi; ‘Sanat, bize her 
daim umut aşılar. Bu zorlu günlerde en 
çok ihtiyacımız olan şey umuttur.  98 
yıl önce bugün bu ülke için en önemli 

kazanımlarından biri Cumhuriyet ilan 
edildi. Sözde değil özde demokrasiyi 
tesis ederek geleceğe emin adımlarla 
yürümek, artık en önemli hedefimizdir. 
Bu uğurda mücadele vermekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. Zorluklar karşısında 
asla pes etmeyeceğiz. Yolun yolumuz-
dur büyük Atatürk, şartlar her ne olursa 
olsun; yolundan dönersek namerdiz. 
Bugün Cumhuriyet Bayramı, bugün 
günlerden sanat, bugün günlerden 

Beylikdüzü’nde
“Cumhuriyet” coşkusu
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kutlamalar kapsamında yaptığı konuşmada,
‘Zorluklar karşısında asla pes etmeyeceğiz. Yolun yolumuzdur büyük Atatürk,
şartlar her ne olursa olsun; yolundan dönersek namerdiz’ dedi.
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umut ve bugün günlerden Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’e özlem, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun ve 
Cumhuriyetimiz var olsun’.

CUMHURİYET
Bağımsızlık ateşini sen yaktın, 

Düşmanları birer birer önüne kattın,
Devrimlerinle karanlığı aydınlattın
Hiç yoktan yeni bir ülke yarattın.

Zaferlerinle bir anıt diktin,
Onun adına Cumhuriyet dedin,
O, sonsuza dek yükselecek,

Süzülen bayrağım hiç inmeyecek.
Bizim yolumuz Ata’mızın yolu,

Kalplerde Vatan ve İman sevgisi dolu
Sensin özgürlüğü getiren Eyy Türk oğlu,
Güneş gibi ufkun kenarından yükseldin.

Birer birer engelleri aştın,
Sayende yok oldu sonunda düşman,

Hiç yıkılmaz bu Cennet Vatan,
Bu Vatan kanlarla yoğrulmuş,
Uğruna nice canlar verilmiş,

Senin göstermiş olduğun yol Hürriyet,
Yakışmaz bize esaret,

Var oldukça CUMHURİYET..

İbrahim ARIKAN
Avcılar Belediye Zabıta Memuru

Tan Taşçı 
Müzikseverlerle birlikte sevilen şarkılarını seslendiren Taşçı, Beylikdü-
zü’ne unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyen binlerce kişi de Taş-
çı’nın şarkılarına eşlik ederken, Türk Bayraklarıyla büyük coşku yaşattı 
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da etkinlik alanına gelen, Cum-
huriyete sahip çıkan vatandaşlara teşekkür ederek, sanatçı Tan Taşçı’ya 
çiçek ve plaket takdim etti. ½

Cumhuriyet Yürüyüşü
Beylik Pazar Alanı’ndaki ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ne, Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanında binlerce va-
tandaş da katıldı. Marşlar ve sloganlar eşliğinde devam eden yürüyüşün 
ardından, Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Tan Taşçı konseri ile kutlama-
lar devam etti.

Bizimkent Derneği ve 
Bizimkent Toplu Yapı 
Yönetimi olarak bizler de 
komşularımızla birlikte çelenk 
sunma töreninde yer aldık..
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Bizimkent Derneği
Genel Kurulu yapıldı

9 Ekim günü Bizimkent Dernek Lokali’nde yapılan Genel Kurul toplantısında, Müjdat Akar, 
Nurcan Polat, Cengiz Karadağ, Mehmet Balcı ve Adil Ayık’tan oluşan Yönetim Kurulu, 
bir dönem daha görev yapmak üzere seçildi.

Pandemi koşulları nedeniyle uzun süredir yapılamayan 
Bizimkent Derneği Genel Kurulu, 9 Ekim günü Dernek 

Lokali’nde gerçekleştirildi. Müjdat Akar Başkanlığındaki Yö-
netim Kurulu, bir dönem daha görev yapmak üzere yeniden 

seçildi. Genel Kurulda, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu 
Asil ve Yedek Üyeler de belirlendi..

Görev dağılımı şu şekilde oluştu.  

Aynı ekip,
aynı anlayış

Yönetim Kurulu 
Asil Üyeler
Müjdat AKAR - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet BALCI - 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Adil AYIK - 
Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

Nurcan POLAT - 
Sayman

Cengiz KARADAĞ - 
Genel Sekreter

Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeler
Yener Oktay ÖNDER
Hüseyin MENEKŞE
Mustafa KAHRAMAN
Besim CEBECİOĞLU
Tayfur ELMAS

Denetim Kurulu 
Asil Üyeleri
Mehmet ÖZER
Alemşah İLDAN
Müzeyyen ELVAN

Denetim Kurulu 
Yedek Üyeler
Cengiz DELİKTAŞ
İbrahim Ufuk TARHAN
Erdoğan YÜKSEL

Disiplin Kurulu 
Asil Üyeler
Halil Haluk KARATAŞ
Ayşe ALTINÖZ
Selahattin DOĞRUYOL

Disiplin Kurulu 
Yedek Üyeler
Duygu MIZRAKÇI
Necdet ÖZNALÇIN
Mürüvvet TÖRELİ
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Bizimkent Derneği’nin gezileri başladı

Doğa ve tabiat harikası Yedigöller’de, Nazlı, Göl İnce Göl, Kuru  Göl, Dilek  Çeşmesi,  Ağlayan Kaya-
lar, şelale, ardından derin göl, serin göl sırasıyla  gezildi. Manzara, doğa ve selfie çekimleri yapıldı

İlk durağımız Yedigöller

Bizimkent Derneği ve Çatalca Travel 
işbirliği ile gerçekleştirilen gezileri-

mize, pandemi süreci nedeniyle uzun bir 
süre ara verilmişti. Ve 7 Kasım günü, ilk 
gezimiz doğa ve tabiat harikası Yedigöl-
ler’e yapıldı.

Rehber Harun Arıkan eşliğinde sabah erken 
saatlerde Derneğimizin yanında bulu-
nan otoparktan yola çıkan komşuları-
mız, saat 7.00 civarında sabah kahval-
tısı için Köfteci Yusuf’te mola verdiler. 
Neşeli bir ortam içinde yenilen leziz 

köftelerin ardından Bolu’ya doğru yola 
devam edildi.

Saat 10.30’da Bolu’ya varan kafilemiz, 
buradan iki ayrı minibüsle ve bir saatlik bir 
yolculuğun sonunda Yedigöller’e vardı. 

Ve Yedigöller
Doğa ve tabiat harikası Yedigöller’de, Naz-
lı, Göl İnce Göl, Kuru  Göl, Dilek  Çeşmesi,  
Ağlayan Kayalar, şelale, ardından derin göl, 
serin göl sırasıyla  gezildi. Manzara, doğa 

ve selfie çekimleri yapıldı. Dönüşte te-
pede eşsiz dağ manzarası eşliğinde ek-
mek arası köfte, sucuk, ayrandan oluşan 
öğlen yemeği yendi. Çaylar de içildikten 
sonra, küçük araçlarla tekrar şehir mer-
kezindeki  otobüse dönüldü.
Daha sonra ise  Topuk Yaylası’na doğ-
ru yola çıkıldı. Havanın kararmış olması  
nedeni ile gölet etrafında yürüyüş yapıla-
madı. Ancak buradaki eşsiz hilal ve yıldız 
manzarası eşliğinde çay kahveler içildi 
ve bir sonraki gezide buluşmak dilekle-
riyle, dönüş yoluna geçildi. ½
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Bizimkentliler, tabiat ve doğa     harikası Yedigöller’de…
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Bizimkentliler, tabiat ve doğa     harikası Yedigöller’de…
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TOFD Başkanı Semra Çetinkaya:

Bir gün kızım karşıma geldi ve bana şöyle dedi, ‘Anne, sen hiç anneni yoğun bakım kapısında bekledin 
mi, hiç ameliyathane kapısında bekledin mi.. Biz seni ne kadar çok bekledik biliyor musun, seni çok 
ama çok seviyoruz’ dedi. Suratıma şiddetli bir şamar yemiş gibi oldum. Bir karar vermek zorundaydım, 
yaşayacaktım ve yarım da olsa anne olacaktım..

Bu sayımızın konuğu, Bizimkent Derneği olarak birlikte çok sayıda projeye imza attığımız TOFD Genel Başkanı 
Sayın Semra Çetinkaya.. Yoğun bir tempo içinde çalışan, omurilik felçlilerinin her türlü sorunlarını çözmeye 
çalışan Çetinkaya ile yapılan çalışmalar hakkında görüştük. Ve sonrasında hikayesini dinledik…

- Semra Hanım, öncelikle TOFD’nin kuru-
luşunu anlatır mısınız? Neler yapıyorsu-
nuz?
- Derneğimiz 1998 yılında kuruldu. O dönemde ben, 
1994 yılında geçirdiğim bir trafik kazası sonucu 
omurilik felçlisiydim. Benim için oldukça zor bir sü-
reçti, her şeyi sorguluyordum, Allahım, neden ben, 
diyordum. Derneğimizin Kurucu Başkanı Prof. Dr. 
Şafak Karamehmetoğlu, Omurilik Felçlileri Derneği 
kurmak istiyordu. Omurilik felçlisi, bir çok insan gibi 
anne karnında sağlıklı bir gelişim gösterdikten son-
ra dünyaya geliyor, okuyor, evleniyor, iş sahibi olu-
yor ve başına böyle bir olay geldiğinde de, yaşamda 
kazandığı her şeyi kaybedebiliyor. Yeniden yapılan-
ması gerekiyor. Her şeyden önce psikolojik olarak, 
evet ya, bu benim başıma geldi, ancak hayat sadece 
yürümekten ibaret değil, kendi başıma durmalıyım, 
toplum içinde yaşama devam etmeliyim, eğitim al-
malıyım, istihdam edilmeliyim, sokağa çıkmalıyım 
diye bir çok konuyu düşünmeli. İşte burada benim 
gibi artık tekerlekli sandalyede yaşamayı öğrenmiş 
kişi olarak, bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünü-
yoruz. Böylelikle Dernek bünyasına katılmış oldum. 
Bize, sosyal hizmetlere bir çok müracaatlar geliyor, 
ben yürüyemiyorum, ne yapacağım, bunun tedavisi 
hiç mi yok, ben böyle yaşayamayacağım, okula gide-
miyorum, işe alan yok şeklinde. İşte bu tür sorunların 
çözümü için, bir çok ulusal ve uluslar arası projeler 
gerçekleştirmekteyiz. 

‘Belediye Başkanlarına
çağrımdır, lütfen engele 
ruhsat vermeyin’
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- Bunlardan biri de çok ses ge-
tiren kapak projesiydi.
- Evet doğru, sevdiğim bir proje. Biz o 
kadar çok iş yapıyoruz ki, Bakanlıklarla 
çalışıyoruz, üniversitelerle, okullarla çalı-
şıyoruz, eğitimler veriyoruz. Omurilik fel-
ci nedir, nasıl oluşur, omurga nedir, hangi 
sebeplerden dolayı hasar olur, ilk yardım-
da dikkat edilmesi gerekenler nelerdir 
şeklinde. Çünkü maalesef bizlerin hatası 
var elbette, sığ sulara balıklama atlamak, 
emniyet kemeri takmamak, alkollü araç 
kullanmak, hız yapmak gibi. Ülkemiz-
de insanlar çok iyi niyetli ama bilinçsiz. 
Bir kaza anında yaralının kolundan, ba-
cağından tutup çekiştirerek hastaneye 
götürmeye çalışıyorlar, Oysa öncelikle 
yaralı kişinin boynunu sabitlemek, sırtını, 
omurga yapısını düz tutmak ve sedyeyle 
taşımak gerekiyor. Hasta oturur vaziyette 
götürülmemelidir. İşte tüm bu yanlışlar, 
hastanın kalıcı sakatlıklar yaşamasına 
neden oluyor. Bakanlıklarla yaptığımız 
çalışmalarla, engelsiz hastane, engelsiz 
okul gibi projelerle toplumu bilinçlen-
dirmeye çalışıyoruz. Belediye Başkan-
larına ‘Engele ruhsat verme Başkanım’ 
diyoruz. Özellikle eski binalarda ram-
palar yok, kapı genişlikleri, banyo kapı-
ları uygun genişlikte değil. Örneğin ben 
omurilik felçlisi olduğumda, önce kendi 
evimde yaşadım bu sorunları. Evimdeki 
halı, tekerlekli sandalyemin gitmesine 
engel oluyordu, kaldırdım. Kapılardan 
geçemiyordum, genişlettim. Beklenme-
dik bir durum yaşıyorsunuz, yeniden ha-
yata bağlanmak çok değerli. Bu nedenle 
‘Kapak’ olayı, bize çok güzel bir kaynak 
sağladı. Sosyal hizmetlerdeki arkadaşla-

rımız, sosyal incelemesini yaptığı engelli 
ve engelli ailesinin ihtiyaçlarına göre me-
dikal malzeme temin ediyorlar. Kapak 
kampanyası şöyle işliyor, Kampanyayı 
Ege Üniversitesi başlatmıştı. Projenin iki 
ayağı vardı, ilki çevreyi korumaktı, çünkü 
doğa bu kapakları yok edemiyordu. Aynı 
zamanda geri dönüşümü de oldu-
ğundan, bu sosyal projede yer alarak 
manuel sandalye temin etmek iste-
dik. Kısa zamanda Türkiye’nin en çok 
ses getiren kampanyası oldu. Daha 
sonra Ege Üniversitesi bu kampan-
yayı durdurdu, toplanan tüm kapaklar 
çöpe gitti. Üniversite, bu işi bizim yürüt-
memizi önerdi. Burada bir konuya daha 
değinmek isterim, bahsedilen kapaklar, 
yalnız mavi kapak dediğimiz meşrubat 

kapağı değil, şampuan kapakları, temiz-
lik ürünleri kapakları, yoğurtların kalın 
kapakları, plastik askılar da bu gruba 
girmektedir. Kapaklar buraya geliyor, bu-
rada temizleniyor, çuvallara konuluyor, 
Çevre Bakanlığı’ndan onay almış geri 
dönüşüm firmalarına satılıyor. 

- Bu sandalyeleri alan hasta-
ların, ömür boyu kullandıkları 
sanılıyor. Sandalyelerin de bir 
ömrü var mı?.
- Elbette.. Örneğin ayakkabınızın kaç 
sene ömrü var? Sandalyeler de mekanik 
bir cihaz, belli bir ömrü vardır. Mazgallar 
var, yokuş var, zemin bozuklukları var, 
bunlar sandalyelerin ömrünü etkiliyor. 
Tekerlekli sandalyeler de bizim ayakka-
bımız. SGK dört senede veriyor, biz iki-üç 
senede vermeye çalışıyoruz.

- Semra Hanım, az önce Belediye 
Başkanları’na çağrı yaptığınızı 
söylemiştiniz, dergimiz aracılığı 
ile bir çağrı da Ekrem Başkana 
yapabilir misiniz?
- Tabii, Ekrem Başkanımız sağ olsun her 
zaman bizimle birlikte. Derginiz aracılığı 
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ile çağrımı yineliyorum, ‘Sevgili Başka-
nım, lütfen engele ruhsat vermeyin’..  
Eğer yeni yapılarda engele ruhsat ve-
rilmezse, o zaman herkes erişilebilir bir 
dünyada yaşamış olur. Sen-ben diye, 
engelli-engelsiz diye bir şey kalmaz. 
Yapılarda rampalar oluşturulmalı ve bu 
rampaların eğitinin en fazla yüzde altıyı 
geçmemesi gerekir. Eğer yüzde 10’un 
üzerinde olursa, başka birinden yardım 
alma durumunda kalabiliriz. 

- En önemli sorunlardan biri de 
istihdam.. Bu konuya değinir 
misiniz?
- Çok büyük sıkıntı var bu konuda. Ken-
dimden örnek vereyim, ben burada gö-
nüllü çalışıyorum, her hangi bir maaş 
almıyorum. Ancak benim evime gelen fa-
turaları kimse ödemiyor, kendim ödemek 
zorundayım. Biz burayı kurduğumuzda 
Belediye Başkanımız, Ahmet Bahadırlı 
idi, kendisine işe ihtiyacım olduğunu ilet-
tim, sağ olsun bir alış veriş merkezinde 
beni işe soktu. Orada 11 sene çalıştım 
ve üç tane genel müdür değişti. Son 
gelen genel müdür vakıf kökenliydi, ka-
rizmatik, şık ve güzel giyinen biriydi. İşe 
başladıktan iki gün sonra bir toplantı 
yaptı, danışmada çalışan arkadaşlarımın 
müşteriyi ayakta karşılamasını istiyorum 
dedi. 130 çalışandan ayağa kalkamayan 
bir tek ben vardım. Anlayamıyordum bir 
türlü, 11 senemi vermiştim. Ertesi gün 
müdürümüz beni odasına çağırdı. Semra 

Hanım, sizden çok memnunuz ama ben 
burada çalışan arkadaşlarımın, otellerde-
ki resepsiyon sisteminde olduğu gibi, hoş 
geldiniz deyip ayağa kalkmasını bekliyo-
rum dedi. Evet, dün söylemiştiniz ama 
durumu biliyorsunuz, ben kalkamıyorum 
dedim. Sonuç, işinize son vermek duru-
mundayım dedi.. Ben tam hayata tutun-
muşken bir şekilde tekrar öldüm. Dava 
açtım, davayı kazandım ama işe alınma-
dım. Buna benzer çok hikayelerimiz var. 
Tekerlekli sandalye kullanan arkadaşla-
rımızın iş bulması neredeyse imkansız. 
Erişim, ulaşım ülkemizde çok sıkıntılı. İşte 
bu nedenle Başkanlara  çağrı yapıyorum, 
ulaşımdaki engelleri kaldırın diye. Avrupa 
ülkelerine gittiğimizde rampalar, yollar, 
trafik ışıklarının bizlere göre yapıldığını 
görüyoruz. Saygısız bir insan üzerimden 
geçip asansöre binmiyor, beni bekliyor, 
benden sonra biniyor. Gerçi ülkemizde 
Derneğimizin kuruluşundan sonra iyi 
şeyler yapıldı, ancak yeterli değil. 

- O kara güne, yani 1994 yılına 
dönelim, Adana’ya doğru yola 
çıktınız. Sonrası?
- Evet, İstanbul’dan Adana’ya doğru bir 
arkadaşımla birlikte yola çıktık. Çalışı-
yordum, sigorta acentem vardı. Yaşım 
32, genç ve sağlıklı idim. O yaşlarda in-
sanlar, başlarına her an bir şey gelece-
ğini düşünmez, yaşar yaşadığınca.. İki 
çocuğum var, o zamanlar 7 ve 11 yaş-
larındaydı. Eşim beni terk etmişti. Sigorta 
acentem, yalnız İstanbul’un değil, Türki-
ye’nin en tanınan firmalarından biriydi. 
Önemli bir anlaşmayı imzalamak için gi-
diyordum. Uçaklar o dönemde grevdey-
di, dolayısıyla arabayla yola çıktık. Öğlen 
saatleriydi, bazı noktaları hatırlıyorum, 
bazılarını hiç hatırlamıyorum. Hatırladık-
larımdan biri, otobandaki Mersin-Adana 
yol ayrım tabelasıydı. Neredeyse gelmiş 
sayılırdık, araç telefonundan şirketi ara-
dım, arkadaşlar biz Adana’ya vardık me-
rak etmeyin dedim. Arabayı arkadaşım 
kullanıyordu, ben bağdaş kurmuş, kuru 
yemiş yiyor ve kitap okuyordum. Trafik 
polisi durdurdu, emniyet kemerimiz takılı 

olmadığı için ceza yazdı, ödedik cezayı. 
Hatta memur beyle şakalaştık, pantolon 
kemerlerimizi gösterdik, takılı olduğunu 
söyledik, gülüştük. Sonrasında yola de-
vam, yine emniyet kemerleri takılı değil. 
Keskin bir virajı alamadık, uçurumdan 
aşağı yuvarlandık. Arkadaşım vefat et-
miş, ben çok hasar almıştım. Araba son 
model Mercedes’ti, taklalar attıktan son-
ra dört teker üzerinde durmuştu. Yani 
kemer takıl olsaydı belki de kazayı hafif 
atlatacaktım. İlk yardıma koşan insan-
ların yanlışlıkları, beni çekerek yukarı 
çıkarmaları.. Kırık kemiğim omuriliğimi 
kesiyor. İlk yardıma gelenler, telefondaki 
son numarayı arıyorlar, kazayı bildiriyor-

Umre gezisinden.
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lar. Uçaklar grevde olduğu için kimse de 
gelemiyor yanımıza. Adana’da kız karde-
şimin doktor görümcesi vardı, beni bul-
muş. Nabız, tansiyon sıfır. Tomografide 
omurgamda kırık olduğu anlaşılıyor. Kırık 
kemik parçaları omuriliğimden temizle-
niyor, tomografim İstanbul’da müşterim 
olan Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’na gön-
deriliyor. Hocam, gerekli tedbirleri alarak 
İstanbul’a getirilmemi istiyor. Ve yoğun 
bakımdan uçakla İstanbul’a geliyorum. 
Bir dizi ameliyatlar, yoğun bakım süreç-
leri.. Bacaklarımı soruyorum, ne oldu 
bacaklarıma, kestiniz mi, diye.. Aldığım 
cevap, bacaklarında kırık var, acı duy-
mayasın diye uyuşturduk.. İnanıyorum.. 
Daha sonra odama geçtiğimde hocama 
ilk sorduğum soru, ne zaman yürüyece-
ğim oldu.. Yüzüme baktı, yatağın kenarı-
na oturdu, Semra, sen bir kaza geçirdin, 
omurgan kırılmış, omuriliğin hasar gör-
müş dedi. Eee iyi de ameliyat oldum 
ya, ne zaman düzelecek dedim. Yürü-
me şansın yüzde 1 dedi.. 
Ben felç olamam diyordum kendi kendi-
me, bir sabah uyandığımda yere yine ba-
sacağıma, yürüyeceğime inanıyordum. 
Hatta dört beş ay sandalye bile almamış-
tım. 
- Halen yüzde 1 umudunuz de-
vam ediyor mu?
- O süreçten sonra hiç umudum olmadı. 
Genç ve hayat dolu bir insandım, böyle 

bir şeye hiç hazır değildim. Omurilik ha-
sar alınca geri dönüş yok. Eğer birtakım 
şeyleri iyiye çevirmeyi istiyorsanız, fizik 
tedavinizi aksatmadan yapıyorsanız, bu 
işi başaracağım diyorsanız, en fazla be-
nim kadar olabiliyorsunuz.

- Çocuklarınızla iletişiminiz na-
sıl oldu?
- İlk başlarda elbette bir gerginlik var-
dı. Örneğin bir bardak su istiyorsunuz, 
biraz geciktiğinde çıldırıyorsunuz. Açık 
söyleyebilirim, ben çocuklarıma, hasta 
olduktan sonra istemeden çok eziyet et-
tim. Annem bana bir karar ver, eşyalarını 
ve çocukları al bize gel dedi. Yapamadım, 
çocuklarımın ezilmesine tahammülüm 

olmazdı. Babam ve annem ataerkil aile 
yapısından geliyor, onların yanında bacak 
bacak üstüne atamazsınız, yere uzanıp 
yatamazsınız. Yani çocuklarımın sıkı di-
siplinli bir ortamda olmasını kabul ede-
medim. Anne bana izin verin, bu işi kendi 
başıma halledeceğim dedim. Annem 
çok kızdı, üzüldü, ağladı, sen nasıl biz-
lerin yanına gelmezsin diye.. Sonrasın-
da başladık yaşamaya, acıkıyoruz, evde 
kadın vardı, parasını veremedim, gitti. 
Çok geniş çevrem vardı, Semra, bir şey 
gerekirse ara bizleri diyorlardı. Kimseyi 
aramadım. Çünkü benim her an her şeye 
ihtiyacım oluyordu. İki çocuğum beni 
yedirdi, içirdi, giydirmeye çalıştı, yanlış 
yaptılar elimdeki kumandayı attım, terlik 
attım, olmuyor, yapamıyoruz dedim. Bir 
gün kızım karşıma geldi ve bana şöyle 
dedi, ‘Anne, sen hiç anneni yoğun bakım 
kapısında bekledin mi, hiç ameliyathane 
kapısında bekledin mi.. Biz seni ne ka-
dar çok bekledik biliyor musun, seni çok 
ama çok seviyoruz’ dedi. Suratıma şid-
detli bir şamar yemiş gibi oldum. Bir ka-
rar vermek zorundaydım, yaşayacaktım 
ve yarım da olsa anne olacaktım..
- Bir de Umre’ye gidişiniz var, kı-
saca anlatır mısınız?
- Evet, 21 engelli arkadaşımı yaklaşık 
beş yıl önce Umre’ye götürdüm. Rahmet-
li Ramazan Başkanımızla konuşmuştuk 
bu konuyu, bana başlarında olmamı ve 
benim de gitmem gerektiğini söylemiş-
ti. Arap hava yolları uçağıyla giderken, 
Türkçe bilen tek bir hostes vardı. Pilotu 
çağırır mısınız dedim. Çağırdı. Kendimi 
tanıttım, Derneğin Genel Başkan Yar-
dımcısıydım o zaman, benim boyum ve 
bacaklarım uzun,VIP’deki koltuk araları 
daha geniş, mümkünse burada oturabi-
lir miyim dedim. Tabii dedi. Ama ben 21 
kişiyim dedim, şaşırdı.. Onlar ordayken 
ben VIP’de oturamam dedim. Sonuçta 
hep birlikte ön tarafta oturduk, güzel bir 
anıydı.. Rabbim çok yardımcı oldu, her 
zaman şükrediyorum..
- Teşekkür ediyoruz, size ve 
tüm TOFD camiasına iyi günler 
diliyoruz.½

Umre gezisinden.
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Yalnız Bizimkentte değil, tüm ülkede ticari hayatı olumsuz etkileyen pandemi süreci, özellikle aşılan-
masın artması ile olumlu bir yola girmişti. Bizimkent esnafı da, bu kötü günlerin ardından toparlanma 
sürecinde eski günlere dönmenin sevincini yaşamaktaydı. Ancak her geçen gün artan vaka sayıları, yeni 
bir dalga mı geliyor? Endişesini de gündeme getirdi. Dileğimiz, bu endişenin gerçekleşmemesi… Tüm 
Bizimkent esnafına sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyoruz.

Beş yılı aşkın bir süredir Bizimkentte hizmet vermekteyiz. Bu-
rada güzel çevre edindik, komşularımızla sıcak ilişkiler kur-
duk. Ancak çok sarsıcı bir Covid-19 süreci yaşadık ve hala ya-
şıyoruz. Her esnaf gibi bizim de satışlarımız ve ciromuz düştü. 
Ancak hizmet anlayışımızdan hiç taviz vermedik. Burada ev 
yemekleri yapıyoruz, sebze yemekleri, kurabiyeler, içli köfte, 
yaprak dolma ve mantı en fazla tercih edilen yiyeceklerimiz. 
Ben Urfa’lıyım ve dolayısıyla yöremizin salçasından baharatına 
tüm ürünleri kullanıyoruz. Mardin yemeklerinde de çok güzel 
çeşitlerimiz bulunmaktadır. 

Yurt içi ve yurt dışı turlarımızın 
yanında sigortacılık, uçak bileti 
ve vize işlemleri gibi her türlü 
turizm uygulamaları ile Bizim-
kentlilere hizmet vermekteyiz. 
Burada 3. yılımızı  doldurduk ve 
iyi bir müşteri potansiyeli oluş-
turduk. Belki farklı bir durum 
olacak ama, pandemi dönemin-
den fazla etkilenmedik diyebili-
rim. Evet, Türkiye genelinde tu-
rizmde büyü sıkıntılar yaşandı, 
ancak bizim için en güzel olay, 
rezervasyon iptallerinin yaşan-
maması idi. Yani müşterilerimiz, 
iptal yerine ileri tarih uygulama-
sını tercih ettiler.
Turizmde en çok tercih edilen 

Özellikle doğum günü, düğün, nişan gibi toplantılarda, kom-
şularımızın isteğine  göre çeşitli yiyecekler hazırlayıp teslim 
ediyoruz. Bize sipariş verildiği andan itibaren, az önce de söy-
lediğim gibi başta kurabiye, içli köfte, mantı ve yaprak sarma 
olmak üzere titizlikle hazırlıyoruz ve toplantılara ayrı bir renk 
ve tat katıyoruz. 
Bunun yanında yine Bizimkent ve çevre esnafı ile komşuları-
mıza, öğle ve akşam yemekleri olarak üç çeşit yiyecek hazırlı-
yoruz. Tüm Bizimkentli komşularımıza saygılar sunuyorum. ½

bölgeler, Akdeniz ve Ege oluyor. 
Ancak kültür turları ve kış turiz-
mine de gerçekten büyük ilgi 
var. Yurtdışı turlarda en çok ter-
cih edilen yerler ise, başta İtalya, 
Fransa ve Almanya olmak üzere 
Balkan ülkeleri..Genelde Mayıs 
ve Ekim ayları arası yaz turizmi 
mevsimi olarak değerlendirilir. 
İçinde bulunduğumuz aylardan 
başlayarak, kış turizmi de önemli 
bir yer bulmakta. Özellikle Uludağ, 
Kartalkaya ve Palandöken, bu kı-
şın en gözde merkezleri olacak 
kanısındayız. Yılın yorgunluğunu 
atmak üzere kış turizmini tercih 
edecek komşularımıza şimdiden 
iyi tatiller diliyorum.. ½

Yeni dalga tehlikesi... 

MUTLU EV YEMEKLERİ (195 Ada) – Firuzan ORMAN

ARAS TURİZM (194 Ada) – Sena BİNGÖL
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Bizimkentin en eski esnaflarından biriyiz. 2006 senesinde 
başladık ve 15 yıldır aralıksız hizmet vermekteyiz. Elbette pan-
demi döneminde sıkıntılı günler yaşadık, üç ay kapalı kaldık. 
Ancak burada müşteri portföyümüz oldukça iyi, kısa zamanda 
toparlandık. 
Bu senenin trend modelleri olarak, düz kesimler, balyajlar ve 
ışıltılı saçlar ön planda.. Renk olarak ise, karamel fonlar çok 
tercih ediliyor. Az önce de söylediğim gibi komşularımızla uzun 

Bizler, Mayıs ayından beni Bizimkentteyiz, yani altı ayı geçen bir 
süredir seramik üretimi yapıyoruz. Seramik işini öğrenmek iste-
yen gerek çocuklara, gerekse yetişkinlere kurs veriyoruz. Bunun 
yanında atölyemizde fırınımız da olduğundan, evlerinde üretim 
yapanların çalışmalarını da pişiriyoruz. Kurslarımız, günlük work-
shoplar olduğu gibi, haftalık dört saatlik süre ile verilmektedir. 
Yani ayda 16 saat seramik eğitimi almak isteyenlere, işin teknik 

süredir çok yakın bir ilişkideyiz ve karşılıklı olarak en yakışan 
saç modelini belirliyoruz.
Ben aynı zamanda film, reklam ve dizi çekimlerine de gidiyo-
rum. Burada istenilen saç modelleri olsun, makyaj olsun her 
türlü çalışmayı yapıyorum.  Örnek olarak vermek gerekirse, 
Turkcell ve Vodafone çekimlerinde bulundum ve çalışmalar 
yaptım.. Dileğimiz, pandeminin artık olmadığı sağlıklı günlerde 
hizmet vermeye devam etmektir.. ½

yanlarını öğretiyoruz. Kurslarımıza katılanlar, seramik çamuru 
ile çeşitli tekniklerle şekiller yapabiliyorlar. Örneğin biblo, fincan, 
bardak, tabak gibi.. Yaz döneminde özellikle çocuklara daha 
yoğun kurs veriyorduk, ancak okulların açılması ile, daha fazla 
yetişkinlere yönelik çalışıyoruz. Amacımız, Bizimkentli komşula-
rımıza seramigi sevdirmek ve evlerinde kullanabilecekleri çeşitli 
ürünler yapmanın mutluluğunu paylaşmaktır. ½

TRENDLY KUAFÖR (186 Ada) – Cafer GÜNEŞ

ARI SERAMİK ATÖLYESİ (196 Ada) - Tuba ŞİMŞİRGİL, Sanem HİÇDÖNMEZ



BiZiMKENT DERGiSi / BEYLiKDÜZÜ

18 Bizimkenthaber@gmail.com

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’ın hedefi,

Mahalle Toplantıları kapsamında Bizimkenti ziyaret eden Başkan Mehmet Murat Çalık, Bizimkent Dernek 
Lokali’nde yaptığı sunumda, başta Atatürk Bulvarı Projesi olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Başkan Çalık, Bizimkenti yakından takip ettiklerini ve her türlü sorunlarına çözüm bulmayı 
amaçladıklarını da söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, ‘Mahalle Top-

lantıları’ kapsamında 24 Eylül günü 
Cumhuriyet Mahallesi’ni ziyaret etti. 
Bizimkent Dernek Lokali’ndeki top-
lantıya Bizimkentli komşularımızın 
yanında, çok sayıda Cumhuriyet Ma-
hallesi sakini, muhtarlar ve belediye 

görevlileri katıldı.. Bizimkent Derneği 
Başkanı Müjdat Akar, toplantının açı-
lışında yaptığı konuşmada Başkan 
Mehmet Murat Çalık’ı ağırlamaktan 
onur duyduklarını belirterek, baş-
ta Atatürk Bulvarı yol projesi olmak 
üzere, bugüne kadar yaptığı hizmet-
lerden dolayı teşekkür etti. 

Çalışmalar ve Projeler
Bizimkentlilerle birlikte olmaktan mut-
luluk duyduğunu belirten Başkan Çalık, 
Bizimkent Dernek Lokali’ndeki sunum-
da, belediye olarak yaptığı çalışmalar  
ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. 
Cumhuriyet Mahallesi’nde 721 ton as-
falt çalışması gerçekleştirdiklerini söy-

‘Daha mutlu bir 
Bizimkent Sitesi’



BiZiMKENT DERGiSi / BEYLiKDÜZÜ

19Bizimkenthaber@gmail.com

leyen Çalık şöyle devam etti: ‘Bildiğiniz 
gibi Cumhuriyet Mahallesi’nde trafiği 
önemli ölçüde rahatlatacak yol projesi 
ve çevre düzenlemesini gerçekleştir-
dik. Bu çalışmaları gerek vatandaşla-
rımızın, gerekse Bizimkentlilerin talep-
leri doğrultusunda düzenledik. Bunun 
yanında 23 bin metrekarelik yol bakım 
ve tamirat çalışmasını da gerçekleştir-
dik. Atatürk Bulvarını yeniden düzenle-
dik. Caddeye hem prestij, hem de yol 
üstü 256 araçlık parklanma alanı ka-

zandırdık. Toplamda 140 bin adet ağaç 
ve fidan diktik. Mahallemizde yaşayan 
65 bin 160 kişi kütüphanelerimizden, 
16.827 kişi de Kültürsem kurslarımız-
dan faydalandı’.

Bizimkente hizmete devam…
Konuşmasında Bizimkent Sitesi’ne 
yapılan çalışmaları da paylaşan Çalık, 
şunları söyledi: ‘Bizimkent, her zaman 
yakından takip ettiğimiz ve ilgi göster-
diğimiz bir site. Buraya hizmetlerimiz 
aralıksız devam edecektir. Amacımız, 
daha mutlu bir Bizimkent oluştur-
maktır. Şimdiye kadar sitede yaşayan 
yüzlerce kişi, sağlık ve spor hizmet-
lerimizden faydalandı. Masa, sandal-
ye, bank, piknik masası desteğinin 
yanı sıra, sitedeki tüm oyun grubu ile 

spor aletlerinin de bakım ve onarımla-
rı yapıldı. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi 
hanelerimize, erzak ve gıda yardımı 
da sağladık. Elbette ki çalışmalarımız 
aralıksız devam edecektir. Daha önce 
de sizlerle konuştuğumuz gibi, otopark 
sorununun çözümüne yönelik proje-
lerimizi de hayata geçireceğiz. Bizim-
kent sitesinin Atatürk  B u l v a r ı ’ n a 
bakan kesimde, caminin yanında 
otopark yapılması konusunda çalı-
şıyoruz ve kısa zamanda bu projeyi 
de hayata geçireceğiz. Gerek Bizim-
kentli komşularımıza, gerekse tüm 
Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimize, 
katılımlarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu tür toplantıların 
daha sık yapılmasını da arzulamak-
tayım’. ½



BiZiMKENT DERGiSi / BEYLiKDÜZÜ

20 Bizimkenthaber@gmail.com

Tabiat, doğa, macera ve heyecan…

Doğayla baş başa bir ortamda yürüyüş yapmanın keyfini hiç yaşadınız mı? Spor ayakkabılarınızı alın, 
montunuzu çekin ve adımlarınızı atmaya başlayın.. Günlük sıkıntılarınızın ve yoğun streslerin geride 
kaldığını göreceksiniz..

Genelde bilinen parkurlar, yani ön-
ceden keşfedilmiş parkurlar ve 

yürüyüş güzergahlarında yapılan yürü-
yüşler, elbette tabiatla ve doğayla bu-
luşmanın mutluluğunu insana vermek-
tedir. Fakat şahsen ben, bilinmeyeni, 
keşfedilmemiş olanı ve mümkünse el 
değmemişe yolculuk yapmayı ve yeni 
yerler keşfetmeyi tercih ediyorum.
Doğa yürüyüşlerimizi de buna göre ya-
pıyoruz. Bilinmeyenin izinde yürüyüş 
yapmak ve tekrar dönüş yolunu bula-
bilmek, bir çok kez kendi yolunu aç-
mak zorunda kalmak, insanın içindeki 
macera duygusunu da tatmin etmekte.
Zaten doğaya yolculuğun kendisi, başlı 

başına bir maceradır. Şehir yaşamının 
insanı ait olduğu yerden, yani tabiatın 
kendisinden uzaklaştırılması, insanın 
kendisine yabancılaşmasını sağlamış, 
bu da bence insan ruhunun yorulma-
sına ve değer verdiği şeylerin sunileş-
mesine yol açmıştır.
-Hayattan heyecan 
duyamıyor musunuz?
-Çocuklar evde bilgisayar 
başından kalkmıyor mu?
-Hiper aktiflik gibi sorunları mı var?
-Ders çalışmaya odaklanmayıp, 
zorla mı çalıştırılıyorlar?
Hepsinin çaresi, tabiatın ta içerisinde.. 
Bilinmeyene yapacağınız bir ufak yol-

culuk, çıkış zamanınız belli, ama va-
rış zamanınız belli değil. İşte bu, her 
şeyin ilacı..

Gümüşpınar’ı keşfetmek
Bu konuda Gümüşpınar’ı örnek verebi-
lirim. Çatalca civarında, Saray yakınla-
rında.. İşte çıkış noktanız belli. Dereleri 
aşarak, zaman zaman bir kısım yerleri 
tırmanarak, çoğunlukla orman içeri-
sinde su yolunu izleyerek yapacağınız 
kendine has tehlikelerle dolu üç saatlik 
bir yürüyüş neticesinde, adrenalin so-
nucu mutluluk hormonu endorfin, do-
ruk noktasına çıkacak. Ve yürüyüş so-
nunda yakılan güzel bir ateş etrafında 

Doğayla Yolculuk
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oturulup yapılan abartılı  değerlendir-
meler ve güzel sohbetler, sizde unutul-
mayacak bir lezzet ve sürekli aynı şeyi 
tekrar etmek için bir istek uyandıracak.
Her yürüyüş, her seferinde kendi başı-
na bir serüvendir. Ve bir dayanışmanın 
hikayesidir.  Önem vermediğiniz, ya da 
minik gördüğünüz detayların nasıl bü-
yük tehlikelere yol açabileceğini orda 
daha iyi kavrayacak, doğaya saygı 
duymayı ve sahip olduğunuz, değerini 
bilmediğiniz bir çok şeyin kıymetinin 
farkına varacaksınız.

Ekipman
Çok özel ekipmanlara gerek yok, iyi bir 
bot, iyi bir pantolon, yedek iç kıyafet, 
ufak bir sırt çantası, bir miktar su, ka-
ban, bıçak, el lambası, düdük ve her 
şeyden önce yürüyüş sonunda ateş 
yakabilecek çakmak gibi ekipmanlar, 
ihtiyacınız olacak şeyler. Ayrıca yürü-
yüş öncesi karşılaşılacak tehlikeler ve 
bu tehlikelere karşı önlemler konusun-
da tecrübeli kimseler tarafından bilgi-

lendirilmeniz çok önemlidir. Olabilecek 
olumsuz senaryolara karşı nasıl bir yol 
izleneceği, yürüyüş öncesinden konu-
şulmalı ve hazırlıklı olunmalıdır.

Dikkat…
Örneğin, dere geçerken ıslanmamak 
adına taşlar üzerinden atlanmaması, 
ormanda kırık onlarca sivri ağaç kök-
lerine karşı dikkat edilmesi, tırmanma-
larda kaygan kayalara ve sıkıştırıldı-
ğında tehlike yaratacak sürüngenlere 
karşı da uyanık olmak gerektiği gibi..
Yürüyüş esnasında izinizi kaybetme-
mek, tekrar başa dönebilmek için, bazı 
basit bilgiler gerekmektedir. Bunlar, çı-
kış istikametinizi aklınızda tutmanız ve 
dönüş istikametinizi bulmak için çok 
önemlidir.
Ayrıca, uzun yürüyüşlerde, önceden 
haritadan muhtemel yerleşim yerlerini 
belirlemeniz, acil durumlar için faydalı 
olacaktır.
Yine en az bunun kadar önemli olan bir  

diğer konu da, sınırlarınızı tanımaktır. 
Yani beş saatlik gücünüz varsa, bunun 
yarısını gidiş istikametine, yarısını da 
dönüş için ayırmanız gerekir. Yoksa bit-
kinlik, zihinsel ve ruhsal çöküntüyü ge-
tirir ve bu da dönüş yolunuzu bulmanızı 
engeller. Doğadaki canlılara saygı duy-
mak ve tedbirli olmak da çok önem-
lidir. Hiçbir zaman bir hayvandan hızlı 
koşamazsınız, bunu unutmayınız. Yani, 
korku, paniklemek değil, soğukkanlı ve 
akıllı davranarak, hayvana karşı tehdit 
oluşturmadığınızı ona hissettirme-
niz gerekir. (Tabii espri yapmamız da 
gerekirse, hayvanın bunu anlamasını 
umacaksınız).
Keyifli yürüyüşler…½

TAHA ATASAVUN
Bizimkent Toplu Yapı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Uzun süren pandemi döneminin ardından

Kurslarımızın, yaz dönemine kadar aralıksız devam edeceği duyuruldu.
Tüm kursiyerlerimize sağlıklı bir dönem ve başarılar diliyoruz.

İki yıla yakın bir süredir pandemi 
nedeniyle yapılamayan Bizimkent 

Derneği kursları, Kasım ayı itibariy-
le yeniden başladı. Beylikdüzü Halk 
Eğitimi Merkezi ve Derneğimiz iş-
birliğiyle gerçekleştirilen kurslara, 
komşularımız büyük ilgi gösterdiler. 
Geçtiğimiz yıllarda kurslarımızda yer 
alanların yanı sıra, yeni komşularımız 
da aramıza katıldılar. Kurslarımızın, 
yaz dönemine kadar aralıksız devam 
edeceği duyuruldu.. Tüm kursiyerle-
rimize sağlıklı bir dönem ve başarılar 
diliyoruz.. 
Dergimiz yayına hazırlandığı sıralar-
da Türk Sanat Müziği ve folklor kurs-
ları için çalışmalar devam etmektey-
di. Konu ile ilgili Dernek tarafından 
gerekli açıklama yapılacak..

THM
En fazla ilgi gösterilen kurslarımızın 
başında THM geliyor. Pandemi ön-
cesinde verdikleri konserlerle büyük 

beğeni kazanan THM korumuzu, bu 
yıl Doğan Tecir hocamız çalıştıracak. 
THM kursları, Cuma akşamları saat 
19.00’da Bizimkent Dernek Lokali’n-

Kurslarımız
yeniden başladı
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de gerçekleştirilecek.
THM Koromuzda geçtiğimiz yıllarda yer 
alan komşularımızın yanı sıra, bu yıl yeni 
kursiyerler de kurslara kayıt yaptırdılar. 
Toplamda 40’ı aşkın komşumuz  kursla-
rımızda katılacak.

Bağlama
Bağlama kurslarımız, geçtiğimiz dönemlerde 
olduğu gibi Bizimkent Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Karadağ tarafından verilecek. Perşem-
be akşamları Dernek Lokali’nde yapılacak 
kurslara, özellikle yeni komşularımızın kayıt 

yaptırdıkları dikkat çeken Cengiz Karadağ, 
bağlama çalmasını hiç bilmeyen kişilere 
bir ay süreyle öncelikle nota dersi veril-
diğini belirterek şunları söyledi: ‘Bir aylık 
sürenin sonunda, bağlama üzerinde no-
talı çalışmalara başlıyoruz. Kurslarımıza 
aksatmadan devam edenlerin, yaklaşık 
üç aylık bir süre sonra bir parçayı çala-
bilecek duruma gelebilecekler’.

Çanta yapımı
Yeni dönemde atık kağıt ve muhtelif 
ambalajdan aksesuar çanta yapımı 
kurslarımız, Ayfer Mutlu hocamızın 
nezaretinde çalışacaklar. Kurslar, Salı 
sabahları Dernek Lokalimizde gerçek-
leştirilecek.

Tiyatro
Fatih Akkaya hocamız tarafından verilecek 
Tiyatro kurslarımız, Dernek Lokalimizde Çar-
şamba akşamları yapılacak. Çalışma progra-
mı ile üzerinde sergilenecek oyun hakkında, 
Fatih Akkaya hocamız gerekli bilgileri verecek.

Yabancı dil 
Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce 
kursları verilecek. Almanca hocamız Sa-
yın Gamze Kılıçsel. Kurslar, Pazartesi ve 
Cumartesi sabahları dernek Lokalimizde 
yapılacak. İngilizce kurslarımız ise, yapı-
lan çalışmalar netleştikten sonra Dernek 
Yönetimi tarafından açıklanacak.

Amigurumi (Bez bebek)
Geçtiğimiz dönemlerde özellikle ev ha-
nımları tarafından büyük ilgi gören 
Amigurumi (Bez bebek) kurslarımız 
ise, Çarşamba sabahları Dernek Loka-
limizde yapılacak.

Gravür ve ahşap boyama
Gravür ve ahşap boyama kurslarımız,  
Cuma ve Cumartesi günleri 11.00 – 
17.00 saatleri arasında Beylikdüzü 
Halk Eğitimi Merkezi binasında ger-
çekleştirilecek. ½
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Ceza . 10 bin TL

Evde beslenen köpekler için bu yılın sonuna kadar çip taktırmayan hayvan sahiplerini, 10 bin TL cezanın 
yanında, hayvanlarına el konulması tehlikesi de bekliyor. Kediler için belirlenen süre ise 2022 yılı sonu..

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği arasında 

imzalanan protokol sonucunda, sahip-
li kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip 
takma zorunluluğunun getirilmesinin ar-
dından verilen sürede ilk aşamaya yakla-
şıldı..Resmi Gazete’de yayınlanan karara 
göre, köpeklere bu yıl, kedilere ise, 2022 
yılı sonuna kadar mikroçip takılması zo-
runlu oldu.

Ceza 10 bin TL
Uygulamayla beraber hayvanların soka-
ğa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan 
hayvanların bulunabilmesi, ve hayvan 

hastalıklarının kontrol altına alınması 
amaçlanıyor. Bu yıl sonuna kadar köpek-
lerine mikroçip taktırmayan hayvan sa-
hiplerine, 10 bin lira ceza uygulanacak. 
Kediler için ceza uygulaması için de son 
gün 2022 yılı sonu. 

Nasıl takılıyor?
Oldukça küçük boyutlardaki mik-
roçip, hayvanın boyun altına yer-
leştiriliyor ve bir barkod okuyucu 
tarafından okunarak, hayvanın bilgi-
lerine ulaşılıyor. İlk önce kentlerde-
ki yerel yönetimlere bu mikroçipin 
kodu bildiriliyor. Böylelikle çip takı-

lan hayvanın, kanunen size ait oldu 
tescilleniyor. Aynı zamanda mikroçip 
sayesinde, kaybolan hayvanın kime 
ait olduğu ve adresi de bulunuyor.

Kedi ve köpeğinize el konulabilir
Örneğin evde bakılan bir köpek, site ve 
apartman içinde çok bağırıyor ve kom-
şuları rahatsız ediyor. Şikayet halinde 
zabıta ekiplere geldiğinde, öncelikle 
köpeğin kaydını soruyor. Köpeğin kay-
dının bulunmaması durumunda, para 
cezasının yanında köpeğe ve kediye el 
koymaya kadar giden cezalar da söz 
konusu olabiliyor. ½

Ev hayvanlarına çip 
takmak için son günler..
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Proje Bizimkent Derneğii’nden, destek GCL firmasıntan,

Teslim edilen elektronik atıklar karşılığında GCL firması, kütüphanemize kitap bağışında buluna-
cak. Halen 4.500’e yaklaşan kitap sayısıyla, Beylikdüzü’nün en büyük özel kütüphanelerden biri 
olma durumundaki kütüphanemizdeki sayının, projenin de katkısıyla yıl sonunda 5.000 rakamına 
ulaşması hedefleniyor.

Bizimkent Derneği tarafından 
düzenlenen ‘Elektronik atık-
ta hedef 3 ton’ projesinde, 
ilk aşamada toplanan atıklar, 
Beylikdüzü Belediyesi’nin yetki 
verdiği GCL firmasına teslim 
edildi.. GCL firması, teslim alı-
nan elektronik atıklar karşılı-
ğında, kütüphanemize kitap 
bağışında bulunacak.. Halen 
4.500’e yaklaşan kitap sayı-
sıyla, Beylikdüzü’nün en büyük 
özel kütüphanelerden biri olma 
durumundaki kütüphanemizde-
ki sayının, projenin de katkısıy-
la yıl sonunda 5.000 rakamına 
ulaşması hedefleniyor.
Hem doğaya ve çevreye zarar 
veren elektronik atıkların top-
lanması, hem de karşılığında 
kütüphanemize kitap kazan-
dırılması açısından projenin 

komşularımız tarafından des-
teklenmesi, büyük önem ta-
şıyor.. Bilindiği gibi elektronik 
atıklarda bulunan cıva, kurşun 
gibi ağır metaller, doğaya karış-
tığı zaman, otizmi destekleyici 
unsurlardan biri olmakta..
Geçtiğimiz yıl düzenlenen 
kampanyalarda,  1 tonu aşkın 
elektronik atık toplanarak GCL 
firmasına teslim edilmişti. Bi-
zimkentli komşularımız, bozuk 
telefon, bilgisayar, televizyon, 
çamaşır makinesi, buzdolabı 
gibi eşyalarını Derneğimize tes-
lim ederek kampanyaya katkı-
da bulunabilecekler.
Projeye katılarak kampanyamı-
za destek veren ve kütüphane-
mizin zenginleşmesine katkıda 
bulunan tüm komşularımıza 
teşekkür ediyoruz… ½

Elektronik atıklar, 
kitaba dönüşüyor
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TOFD’li dostlarımıza destek olmak amacıyla,

Bizimkentli komşularımızın da, 3430’a 10 TL karşılığında atacağı mesajlar ile, 
TOFD’li dostlarımıza destek olmasını bekliyoruz..

N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 7 Kasım 
günü koşuldu. Maratonu, erkeklerde 
Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanır-
ken, kadınlarda ise birinciliği Kenyalı 
atlet Sheila Jerotich elde etti. İBB iştiraki 
Spor İstanbul tarafından organize edilen 
ve N Kolay’ın isim sponsörlüğünde ger-
çekleşen maratonda geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da ‘Halk Koşusu’ da ya-
pıldı.. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün 
250 metre gerisinden başlayan maraton, 
Sultanahmet Meydanı’nda son buldu. 
Maratonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte baş-
lattılar. Akşener’in göğüs numarasının 
2023, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 1923 
olması da, dikkat çeken noktalardan bi-
riydi..

Bizimkent’ten destek
Bizimkent Derneği olarak bizler de Omu-
rilik Felçliler Derneği’ndeki dostlarımıza 
destek olmak adına, N Kolay İstanbul 
Maratonu’nda yer aldık. Dernek Yönetim 
Kurulu Başkanı’mız Müjdat Akar, 15 ki-
lometrelik halk koşusunu tamamlayarak 
derneğimizi temsilen maratonda yer aldı.
Bizimkentli komşularımızın da, 3430’a 

10 TL karşılığında atacağı mesajlar ile, 
TOFD’li dostlarımıza destek olmasını 
bekliyoruz. ½

Bizimkent Derneği, 
İstanbul Maratonu’ndaydı
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Sayfamızda yer almasını istediğiniz şiirlerinizi, Derneğimize iletmenizi bekliyoruz.

CUMHURİYET
Cumhuriyet fazilettir, idrak edip görene
Görmek için o erdemi, irfan gerek fen gerek
İradeyi elde tutup, kimsin diye sorana
Sormak için bu soruyu, insan gerek sen gerek.

Seçmeyi sana bıraktım, özgürce kullan diyor
Ümmet olma vatandaş ol, eşitçe dillen diyor
Hesabına uymayana, seçimle çullan diyor
Varmak için bu bilince, erdem gerek dem gerek.

Cumhura hak kullandıran, başka bir sistem yoktur
Eşitliği öğütleyen, seni yaradan haktır
Başka türlü bir idare, bilki zehirli oktur
Kırmak için bu kaderi, ayan gerek yön gerek.

Altın tepside sunulmuş, istemeden al diye
Egemenliğini kullan, bu düzende kal diye
Çağdaş dünyaya entegre, hep medeni ol diye
Ermek için bu hedefe, lisan gerek san gerek.

Seçilmektir çoban iken, devletin tepesine
Köle olmamak demektir, faninin kapısına
Yetki devrini tanımaz, zadelik yapısına
Örmek için bu duvarı, izan gerek zan gerek.

Elinle ilah yaratma, haşa uymaz dinine
Ata’mızı mahçup etme, zul getirme genine
Şeytan fırsatını kollar, taşlar döşer yoluna
Vurmak için bu Fakir’e, imkan gerek kan gerek.

Mehmet Çiçek  / 25.10.2016

10 KASIM
Her ON KASIM’ da ağlarım 
Sensiz geçen günlerime yanarım
Neredesin hey ulu önderim
Sensiz kan doldu gözlerim

Seni her zaman özler olduk
Yollarını gözler olduk
Tam bitip yok olmuştu ki
Atam seninle yeniden doğduk

Bu cennet gibi vatanın
Etrafı hep düşman dolu
Atam sen rahat uyu
Biz bozarız her oyunu

İnan ölmedin sen yaşıyorsun
Devrimlerinle her an çoşuyorsun
Engelleri bir bir aşıyorsun
Her ON KASIM’ da yeniden küllerinden doğuyorsun

İbrahim ARIKAN Avcılar / Zabıta

CUMHURİYET BAYRAMI
29 Ekim 1923’de kuruldu Cumhuriyet
Ey millet, sen de bu güzelliği fark et
Daha da güzel günler gelecek elbet
Getirecek bu güzel günleri Ahmet, Mehmet.

Başta Atam olmak üzere bu vatanı kuranlar
Bu vatan için yüz binlerce şehit yatanlar
Şanlı bayrağımızı göklerde dimdik tutanlar
Sağ olun, var olun Ayşe’ler, Fatma’lar, Ali’ler Hasan’lar.

Kolay kazanılmadı bu cennet vatanımız
Bir karış toprak giderse acır bir yanımız
Dillere düşer geçmişteki şehidimiz, şanımız
Hesap sormaz mı bizden, amamız, babamız, bacımız.

Sahip olalım memleketin her bir köşesine
Çok acı çekti atalarımız, biz sarılalım kardeşçesine
İhtiyacımız var birliğe, beraberliğine, bir dost sesine
Yalnız bir dost sesine değil, hem sesine, hem nefesine.

Çıkacaktır memleketin içinden hayini, yılanı, çıyanı
Zaman en iyi ilaçtır, onun da çıkar en sonunda yalanı
Elekten geçecektir hayin, yılan, çıyan düzeni
Doğruluktadır birliğin ve beraberliğin önemi..

Cengiz KARADAĞ / 18.11.2008

Şi ir
   Köşesi

BİZİM ANNEMİZ
Bir insan var tanıdığım
Dünyalar tatlısı, dünyalar iyisi
O kadar şanslıyım ki
O yüce insan benim ANNEM.

Kimselere benzemez
Kötülük nedir bilmez
Kalbinden sevgisi eksilmez
O yüce insan benim ANNEM

Çevresi ona hayrandır
Herkes onu örnek alır
Tanıyanların saygısını kazanır
O yüce insan benim ANNEM

Benim ANNEM dünyalar iyisi
Dört oğlu var eksilmez sevgisi
O kadar şanslıyız ki
O yüce insan bizim ANNEMİZ..

Metin KARADAĞ / 07.05.1994
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Selanik’te halktan biri olarak doğdu… Adı, Mustafa’ydı… Mustafa Kemal oldu… 
Gazi Mareşal Mustafa Kemal oldu… Türk Milleti’nin en büyük evladıydı… Mazlum 
uluslar ve Türk Milleti O’na Atatürk dedi… 34 yaşında, Çanakkale’de Truva’nın 
intikamını aldı… 40 yaşında, 1683’te İkinci Viyana ile başlayan Türk çekilmesini, 
238 yıl sonra Sakarya’da durdurdu… 

Evliliği, fırtınalı denizde bir yolculuktu… Savaşta yendiği düşmanının, O’nun 
önünde saygı duruşu tarihte bir ilkti… “Bunalıyorum çocuk, büyük bir acı içinde 
bunalıyorum…” dediği günler oldu… “Beni hatırlayınız…” sözcükleri, hüzünlü bir 
veda gibiydi… “Ölüm demek böyle olacak kızım...” dediğinde, sona yaklaştığının 
farkındaydı… Son anı, ulu bir çınarın köklerinin sökülmesi misali, devlerin 
savaşında son perdeydi… 

Türk gençliğine emaneti, çok sevdiği milletine vasiyeti oldu… Tarihin kıskandığı 
bir lider… Ama bir insan… Savaşın ve barışın efendisi… İşte O’nun hikâyesi… 
Belgelere ve kendi sözlerine bağlı kalarak… Siz, çocuklarınız ve gelecek kuşaklar 
için yazılmıştır…

Adı bilinmeyen bir ülkede, dünya kuruldu kurulalı görülmemiş bir olay gerçekleşir: 
Ölüm, o güne kadar yerine getirdiği görevinden vazgeçer ve hiç kimse ölmez. Bir anda 
ülkeye dalga dalga yayılan sevinç çok geçmeden yerini hayalkırıklığı ve kaosa bırakır.
Ölüm ve ölümsüzlük karşısında insanın şaşkınlığını, çelişkili tepkilerini ve ahlaki 
çöküşünü, edebi, toplumsal ve felsefi anlamda derinlikli bir biçimde işleyen José 
Saramago, geçici olanla ebedi olanı birbirinden ayıran kısa mesafenin meseli sayılacak 
Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş’u, başladığı gibi bitiriyor: “Ertesi gün hiç kimse ölmedi.”

Kendisinin çok başarılı ve sevilen bir oyuncu olduğu, Hollywood’un parlak 
ışıklarından ziyadesiyle faydalandığı doğru. Ama belki de geçmişe sünger 
çekmenin zamanı gelmiştir artık. Hatta biraz şişmanlamasının da zamanı 
gelmiş olabilir, ne de olsa tüm o diyetlerden bıkmış durumda. Akla hayale 
sığmayacak yöntemlerle içindeki sıkıntı bulutundan kurtulmayı denese de bir 
türlü başaramaz. Ünlü bir aktör ve dinozor kafatası koleksiyoncusu olan dostu 
Nicolas Cage’in önerileri bile yaşadığı çöküşten kurtaramaz onu.
 
Fakat sonra Georgie ile tanışır; acımasız ustası ve hayatının aşkı. Hemen ardından 
da senarist Charlie Kaufman’ın yardımıyla sınırlarını epey zorlayacak bir rol 
teklifi alır. Belki de yıllardır beklediği rol bu olacak, sonunda Oscar heykelciğine 
kavuşacak ve böylece işler nihayet yoluna girecektir...
 
Ancak kâinatın Jim için başka planları vardır!

Tarihin Kıskandığı Lider
Yazar: Naim BABÜROĞLU
Yayınevi: İnkılap Kitabevi 

Ölüm Bir Varmış, Bir Yokmuş
Yazar: Jose SARAMAAGO
Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi

Anılar ve Yanılsamalar
Yazar: Jim Carrey – Dana Vachon
Yayınevi: Epsilon Yayınevi

Yeni Çıkan Kitaplar



Bizimkent Dernek Lokalimizde oluşturmaya başladığımız kütüphanemiz gün geçtikçe 
zenginleşiyor. Kitap bağışlarınızla birlikte büyümeye devam eden ve çeşitliliğini artıran 
kütüphanemiz için önümüzdeki dönemde bir açılış organizasyonu da planlanıyor. Beylik-
düzü Belediyesi Yaşar Kemal Kütüphanesinin katkı ve desteğiyle başlattığımız kütüphane 
oluşturma çalışmamızda,  birbirinin aynı ya da fazla kitaplar, Anadolu’daki köy okulları-
na gönderilerek, buradaki çocukların da okumalarına  katkı sağlanacak.  Sigara içilmeyen 
ve yaşam vadisi 
manzaralı loka-
limizde yer alan 
kütüphanemize 
tüm Bizimkent-
lileri bekliyo-
ruz. Kütüpha-
nemizden kitap 
alarak evlerinde 
okumak isteyen Bizim-
kentli komşularımız, 
kimliklerini beyan ede-
rek ücretsiz olarak iste-
dikleri kitapları alabi-
lecekler. 
Kitap bağışlarınızın 
devam etmesini 
bekliyor, tüm ilgi-
li kişilere teşekkür 
ediyoruz. ½

Kitaplar 2. baharını yaşasın 

yapan herkese teşekkür ederiz...

Not: Bağış yapılan 
kitapların büyük 
çoğunluğu “Köy 
Okullarına” 
gönderilmektedir.

BİZİMKENT 
DERNEĞİ 

0212 872 76 72 

  Kitap Bağışı
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U-12 takımımız çalışmalarını sürdürüyor,

Başkan Serkan Hacıoğlu, takıma katılmak isteyen çocukların velilerinin,
Çağatay Çeşme hocamızı, 0531 672 60 12 numaralı telefondan arayabileceklerini söyledi.

Basketbola gönül veren Bizim-
kentli çocuklar ve gençler için 

oluşturulan takımımız, çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. Bizimkent 
Doğa Basketbol takımı, Salı ve Per-
şembe akşamları Beylikdüzü Spor 
Kompleksinde antrenmanlarını sür-
dürüyor. Spor Kulübü Başkanı Serkan 
Hacıoğlu, gençlerle çok iyi bir uyum 
içinde olduklarını belirterek şunları 
söyledi: 

Talep velilerden geldi
‘Takımımızı oluşturduğumuzda ve çalış-
malarımıza başladığımızda, takımda yer 
alamayan çocukların velilerinden çok 
sayıda istek aldık. Takıma dahil olmak 
isteyen çocuklar için yeni kayıt açılması 
talep edilmekteydi. Bizler de durumu de-
ğerlendirdik, daha geniş bir kadro ile ve 
Çağatay hocamızın da katkılarıyla yeni 
kayıtlar açtık. Basketbol takımımızda 
yer almak isteyen çocuklarımızın velileri, 

Bizimkent 
Doğa Basketbol için 
yeni kayıtlar açıldı
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Çağatay Çeşme hocamızı, 0531 672 60 
12 numaralı telefondan arayarak, gerekli 
işlemlerini yaptırabilirler’.

Yaza kadar devam
Serkan Hacıoğlu, çocukların eğitimlerini 
aksatmadan çalışmalarını sürdürdük-
lerini de kaydederek şöyle devam etti: 
‘Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz 
ve yaza kadar aralıksız bu çalışmaları-
mız devam edecek. Şuna inanıyorum 
ki çocuklarımız çok istekli ve çok yete-
nekli. Kısa zaman içinde büyük gelişim 
gösterdiler. Söylediklerimizi istediğimiz 
şekilde yapıyorlar. Burada velilerimize de 
teşekkür etmek istiyorum, gerçekten çok 
iyi bir yaklaşım içindeler, kendileriyle her 
zaman görüşüyoruz, karşılıklı bilgi alış-
verişinde bulunuyoruz. Bu çocuklarımız, 
yakın bir gelecekte Türk Basketbolu-
nun önemli isimleri arasına girecektir. 
Önümüzdeki dönemlerde farklı yaş 
gruplarına yönelik çalışmalarımız da 
olacaktır, bu konuda Bizimkent Haber 
Dergimiz aracılığıyla gerekli açıklama-
lar yapılacaktır’. �
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Beylikdüzü Resmi Daireler  Telefon

Bizimkent Yönetimleri Telefon

Beylikdüzü Resmi Daireler  Telefon

Beylikdüzü Resmi Daireler  Telefon

Beylikdüzü Kaymakamlığı 0212-876 99 66
Beylikdüzü Belediyesi 444 0 939
Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü 0212-879 10 21
Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü 0212-876 98 22
Beylikdüzü Milli Eğitim Müd.  0212-875 27 25
Beylikdüzü Mal Müdürlüğü  0212-876 98 91
Beylikdüzü Vergi Dairesi  0212-422 89 21
Beylikdüzü Tapu Müdürlüğü  0212-395 17 62
Beylikdüzü Müftülüğü  0212-872 29 23
İtfaiye Beylikdüzü  0212-872 16 87

BİZİMKENT GÜVENLİK MERKEZİ  0212-872 95 55  
7/24 HİZMET
BİZİMKENT GÜVENLİK AMİRİ  0533-954 05 81  
7/24 HİZMET
BEYLİKDÜZÜ POLİS KARAKOLU  0212-872 87 00
BİZİMKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ  0212-872 98 88
BİZİMKENT DERNEK YÖNETİMİ  0212-872 76 72

İski Beylikdüzü  0212-852 35 86
Bedaş Avcılar  0212-590 09 92
İgdaş Avcılar  0212-499 22 22
Beylikdüzü Devlet Hastanesi  0212-856 27 40
B.çekmece Sgk Hastanesi  0212-881 22 83
B.çekmece Devlet Hastanesi  0212-883 79 89
Esenyurt Devlet Hastanesi  0212-596 19 99
Telekom Beylikdüzü  0212-871 50 00
Halk Eğitim Beylikdüzü  0212-873 07 25

186 ADA YÖNETİMİ  0212-872 97 46
187 ADA YÖNETİMİ  0212-873 22 86
189 ADA YÖNETİMİ  0212-872 60 98
190 ADA YÖNETİMİ  0212-872 96 71
194 ADA YÖNETİMİ  0212-873 25 94
195 ADA YÖNETİMİ
196 ADA YÖNETİMİ  0212-872 99 79

Kırtasiye / Tuhafiye Telefon  Adres Eczane / Sağlık Telefon  Adres
Candan Kırtasiye 0212-873 22 39 187 Ada-D16:1
Işık Kırtasiye 0212-871 03 10 187 Ada-D21:2
Anka Tuhafiye 0545 841 58 67 189-Ada-10 V

Bizimkent Eczanesi 0212-872 19 58 187 Ada-D12:2
Bizimkent  Veteriner Klıniği 0506-701 66 57 187 Ada-D12:1
Chıcpaws Pet Kuaförü 0538 720 26 69 195 Ada-D14:1
Patili Pet Shop 0212 872 08 00 189 Ada-D29:1

Elektronik / Servis Telefon  Adres Sigorta Telefon  Adres
Tefal Servis  0212-873 01 67  190 Ada-D30:2
Tefal Servis  0212-873 01 67  190 Ada-D31:1
İntes Elektronik  0212-924 17 82  194 Ada-D25:2

Anadolu Sig. Acenta Yüksel Sig.  0212-873 30 02  196 Ada-D3:2

Emlak Danışmanları Telefon  Adres Kuru Temizleme / Terzi / Diğer Telefon  Adres

Çdm Emlak  0532-284 08 21  195 Ada-D10:2
Çıtır Emlak  0212-872 10 01  187 Ada-D17:2
Çınar Emlak  0532-385 10 25  196 Ada-D06:1
Tema Emlak  0212-872 39 17  196 Ada-D2:1

Aras Turizm  0212-872 70 05  194 Ada-D23:1
Arı Seramik Atölyesi 0531 660 91 99 D 01 :2
Tuma Yapı İnşaat  0212-871 12 60  194 Ada-D22:1
Ütücüm  0212-872 53 38  196 Ada-D4:1

Bayan Kuaför-Manikür-Spa Telefon  Adres Bayan Kuaför-Manikür-Spa Telefon  Adres

Erkek Kuaförü Telefon  Adres

Trendly Bayan Kuaförü  0212-872 11 10  186 Ada-D8:2
Değişim Kuaför  0212-871 25 59  187 Ada-D12:1
Esfira Kuaför  0212-872 23 71  187 Ada-D20:2
Filiz Kalıcı Makyaj    189 Ada-D26:2
Ema Hair Salon  0212-871 09 81  189 Ada-D27:2
Figaro Kuaför  0212-873 59 87  189 Ada-D28:1
Magical Beauty Güzellik Sln.  0212-872 43 40  190 Ada-D31:2
The Harem Masaj Salonu  0212 873 30 01  190 Ada-D32:2
Can Hair Stüdyo  0212-872 10 55  190 Ada-D33:1
Zerrin Manikür Pedikür  0212-871 12 42  190 Ada-D33:2
Bg Bayan Kuaförü    195 Ada-D19:2
Kuaför Cem  0212-872 79 71  195 Ada-D18:2

Piga Pilates    195 Ada-D19:1
Behice Güzellik    195 Ada-D15:1
Ess Manıcure Studıo 0537-858 81 10 196 Ada-D07:2
Kuaför Esma  0212-873 98 00  196 Ada-D3:1
Işıltı Bayan Kuaförü  0212-871 00 40  196 Ada-D6:2
Sezgin Kuaför    196 Ada-D2:2
Show Time Kuaför  0212-999 77 54  196 Ada-D7:1

Vip Kuaför  0212-873 26 58  195 Ada-D11:2
G-D Erkek Kuaförü  0212-872 67 15  196 Ada-D1:1

Önemli Telefonlar

Market / Şarküteri Telefon  Adres Market / Şarküteri Telefon  Adres
Kent Market  0212-871 39 39  186 Ada-D9:2
Zarif Tekel  0212-873 78 78  186 Ada-D5:1
Çatalca Balyort Süt Ürünleri  0212-872 83 33  187 Ada-D13:1
Sera Market  0212-873 36 10 187 Ada-D16:2
Çağan Market  0212-873 67 04  189 Ada-D28:2
Kardeşler Market  0212-872 29 70  194 Ada-D24:1

Ege Görkem Market  0212-873 20 30  195 Ada-D11:1
Nar Market  0212-873 21 22  195 Ada-D15:2
Evreşelim Çiftliği  0212-872 96 62  195 Ada-D18:1
Akgül Market  0212-873 22 21  196 Ada-D4:2
Malatya Pazarı 0552 566 04 81 194 Ada-D.25.2

Bizimkent Esnafları

Bilgi değişikliği veya yeni taşınma olduğunda derneğimize bildirmeniz rica olunur.










