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Yerel yönetimler; halkla doğrudan teması olup halka en yakın duran, halkın
sorunlarını bilen ve bu sorunlara çözüm üreten yapılardır. 21. yüzyılda yerel
yönetimlerin işlevleri ve fonksiyonları daha da önemli hâle gelmiş, halkın
belediyelerden beklentileri arttığı gibi, belediyelerin de halka bakışı, sunduğu
hizmetlerin niteliği ve vizyonu değişmiştir. Geçen yüzyılda temsili demokrasi
anlayışı hâkimken bu yüzyılda katılımcı demokrasi anlayışı öne çıkmaktadır.
Katılımcılığın en yoğun olarak yaşandığı yapıların başında ise yerel yönetimler
gelmektedir.
Günümüzde artık belediyelerin sosyal politika alanında rollerinin olduğu
toplumcu belediyecilik ve sosyal belediyecilik gibi kavramlar gündeme
gelmektedir. Her iki yaklaşım da belediyelerin yerel düzeyde sosyal politikalara
katılımını öngörmektedir. Toplumcu belediyecilik yetkilerin ve kaynakların halk
yararına toplum için kullanılmasını, sosyal belediyecilik ise kent içinde
dezavantajlı gruplara sosyal yardımlar yaparak yerel refahın artırılmasına katkı
yapmayı amaçlamaktadır (Yönten & Şimşek, 2016, s. 1). Toplumcu ve sosyal
belediyecilik anlayışı, yurttaşa en yakın mekanizmaların başında gelen yerel
yönetimlere ülkenin sosyal politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında
önemli roller vermektedir.
Bu makale kapsamında ele alacağımız Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmetleri ve
vizyonu incelendiğinde yerel yönetim anlayışının “toplumcu ve sosyal
belediyecilik” anlayışı ile uyuşmakta olduğu görülmekte; bu anlamda yetkilerin
ve kaynakların yurttaş yararına toplum için kullanıldığı, yerel refahın
artırılmasının da öncelendiği değerlendirilmektedir.
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Sosyal Politika Kavramı ve Belediyeler
Sosyal politika kavramı, 19. yüzyılda gerçekleşen ekonomik ve sosyal
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal politikanın dar ve geniş
anlamda iki tür tanımı vardır. Dar anlamda sosyal politika “sanayileşmenin
doğurduğu sosyal problemleri çözme amaçlı geliştirilen kamu politikalarının
toplamı” olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamda ise sosyal politika “genelde
toplumun değişik sosyal kesimlerinde ortaya çıkan muhtelif sosyal sorunları
ortadan kaldırmayı amaçlayan herkesin sosyal refahını temin etmeyi ve
yaygınlaştırmayı hedefleyen önlemlerin ve uygulamaların bütünü” şeklinde
tanımlanmaktadır (Özdemir, 2007, s. 15). Birtakım sosyal problemlerin
çözümüne odaklanan sosyal politika yaklaşımı, aynı zamanda refahın toplum
tabanına yaygınlaştırılmasını da esas almaktadır.
Sosyal belediyecilik kavramı, sosyal devlet anlayışının yerel yönetim
düzeyindeki bir yansıması olarak da değerlendirilmektedir. Sosyal belediyecilik,
temelde sosyal risk gruplarına ve dezavantajlı kesimler olarak ifade edilen
kadınlara, çocuklara, yaşlılara, yoksullara, işsizlere ya da etnik kimlik, cinsiyet,
göçmenlik gibi nedenlerle toplumdan dışlanmış gruplara yönelik hizmetler
sunulmasıdır. Ülkemizde sosyal belediyecilik olarak nitelendirilebilecek
uygulamalar 1970’li yıllarda başlamış, 1990’lı yıllarla birlikte belediyelerin
sosyal nitelikleri daha da ön plana çıkmıştır. 2000’li yıllar, yaşanan toplumsal ve
idari dönüşümün yasal düzeyde karşılık bulduğu dönemlerdir. Belediyeler, kalıcı
şekilde işsizlik ve yoksulluk sorunları çözülünceye kadar yoksulluğun
derinleşmesini engelleyecek bir sosyal organizasyon işlevi görmektedir (Koç &
Ökmen, 2015, s. 71). Bu işlevleriyle de belediyeler toplumsal huzura ve barışa
katkı sunmakta; işsizliğin, yoksulluğun ve çaresizliğin beraberinde getireceği
sorunlar yumağından toplumu korumaktadır.
Sosyal belediyecilik; “sunduğu sosyal nitelikli mallarla ve hizmetlerle
yurttaşlara daha iyi bir hayat standardı sunmayı hedefleyen ve onların bütçesine
2

sosyal adalet sağlayıcı biçimde katkı yapan” belediyeciliği ifade etmektedir. Bu
kapsamda belediyelerin ortaya koydukları sosyal politikalarla ve uygulamalarla
bir yandan kent halkının refahını, huzurunu ve esenliğini artırarak sosyal barışı,
adaleti ve toplumdaki dengeyi sağlaması, bir yandan da yerel ölçekte sosyal
kalkınmayı gerçekleştirmeleri öngörülmektedir (Aygen, 2014, s. 174).
Sosyal belediyecilik; belediyeye, bulunduğu mahallin fiziki yapısına dair
hizmetlerin yanında sosyal alanlarda da planlama ve düzenleme işlevi yükleyen
bir anlayışı ifade etmektedir. Bu anlayıştan hareketle belediyelerin kültür, sağlık,
eğitim, turizm, kentleşme, konut, sosyal yardımlaşma ve dayanışma gibi birçok
sosyal faaliyeti yerine getirmeleri beklenmektedir (Adıyaman & Demirel, 2011,
s. 117). Dolayısıyla yerel yönetimlere çok boyutlu bir anlam yüklenmekte, kent
yaşamının düzenlenmesinden kentte yaşayan insanların kültürden sağlığa kadar
pek çok temel ihtiyacının eksiksiz şekilde karşılanması da beklenmektedir. Yeni
yüzyılda insanların taleplerinin ve beklentilerinin daha da artması, farklı
toplumlarla ve kültürlerle kurdukları iletişim ve etkileşim sayesinde beğeni
düzeylerinin yükselmesi, araştıran/soruşturan bir kimliğe sahip olmaları,
belediyelerin yenilikçi bir hizmet anlayışına sahip olmalarını zorunlu
kılmaktadır. İnovasyunu önceleyen, yenilik peşinde koşan, dünyayı izleyen,
halkın taleplerine ve beklentilerine duyarlı bir yerel yönetim anlayışı artık
çağımızda kabul görmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’na ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na
bakıldığında belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında yapabilecekleri
hizmetler genel olarak şöyle sıralanmaktadır: (1) Kimsesizlerin, evsizlerin,
sokak çocuklarının ve muhtaç kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak,
öksüzlere çocuk yuvaları ve kreşler yapmak, yaşlılara huzurevleri tesis etmek;
(2) sağlık merkezleri, sağlık ocakları, gezici sağlık otobüsleri, ön tanı merkezleri
açmak, hastaneler civarında hasta yakınları için misafirhaneler oluşturmak; (3)
kültür, sanat ve spor tesisleri açmak; (4) tiyatro, sinema, kütüphane ve kültür
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merkezlerini mahallelere kadar yaygınlaştırmak; (5) fakir, muhtaç ve yaşam
mücadelesi veren kesimlere yönelik aş evleri ve imarethaneler kurmak; (6)
özürlüler için ulaşım, eğitim ve sosyokültürel ortamlarda kolaylık sağlayıcı
tedbirler almak; (7) beceri ve meslek edindirme kursları açmak; (8) parklar,
bahçeler ve piknik alanlarını yaygınlaştırmak; (9) doğal dengeyi koruyan ve
çevresel şartları düzenlenmiş ucuz konut alanları üretmek; (10) iş kuracak
kadınlara ve gençlere yönelik rehberlik hizmetleri yapmak, onlara makine ve
ekipman desteği sağlamak; (11) tanzim satış mağazaları ve ekmek fabrikaları
kurup gıda, kömür, ilaç, kırtasiye malzemesi yardımı yapmak; (12) toplumsal
gruplara, sivil toplum kuruluşlarına ve kitle örgütlerine rehberlik etmek, onlarla
dayanışma ve yardımlaşmayı geliştirmek ve (13) gençlerin, engellilerin ve
kadınların toplumsallaşmalarını sağlayacak merkezler açmaktır (Adıyaman &
Demirel, 2011, s. 117). Görüldüğü gibi kanun, yerel yönetimlere topluma ve
bireye sahip çıkabileceği pek çok alanda hizmet üretme imkânı sağlamış, aslında
belediyelere toplumcu ve sosyal belediyecilik görevleri yüklemiştir. Belediyeler
için toplum yararına hizmet üretmek, toplumun tüm kesimlerinin taleplerine ve
ihtiyaçlarına çağın gerekleri doğrultusunda cevap vermek yasal bir gereklilik
olarak değerlendirilmelidir.

Toplumcu ve Sosyal Belediyecilik Perspektifinden Beylikdüzü Belediyesi
Beylikdüzü Belediyesi’nin yerel yönetim vizyonu, toplumcu ve sosyal
belediyecilik anlayışına karşılık gelen bir yaklaşıma sahiptir. Yetkilerin ve
kaynakların halk yararına toplum için kullanılması açısından toplumcu bir
nitelik taşıyan Beylikdüzü Belediyesi’nin yönetim anlayışı, sunduğu sosyal
nitelikli mallarla ve hizmetlerle yurttaşlara daha iyi bir hayat standardı
sağlamayı

hedeflemesi

açısından

da

sosyal

belediyecilik

anlayışını

yansıtmaktadır. Beylikdüzü Belediyesi’nin toplumcu ve sosyal belediyecilik
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anlayışı, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapılan hizmetler ele alındığında
daha net ve açık olarak görülecektir.
Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmet anlayışı ve yerel yönetimlere yaklaşımını
Belediye

Başkanı

Ekrem

İmamoğlu,

Habertürk

Televizyonu

“Bakış”

programında Noyan Doğan’a şu ifadeyle özetlemektedir: “Mutluluğun ve
özgürlüğün doya doya yaşandığı bir ilçe; Beylikdüzü…” (İmamoğlu, 2016).
İmamoğlu’nun altını çizdiği “mutluluk” ve “özgürlük” kavramları, Beylikdüzü
Belediyesi’nin mottosunu oluşturmakta; yapılan her icraat ve hizmet bu iki
temel kavramın altını doldurmakta, daha da güçlenmesini hedeflemektedir.
Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaptığı eğitimden sağlığa, çevreden aileye her
alandaki hizmette önceliği insanların mutlu olmasına vermekte, Beylikdüzü
sakinlerinin

yaşam

kalitelerini

artırmayı,

sosyal

çevreyi

korumayı

önemsemektedir. Özgürlük ise, mutlulukla birlikte anılması gereken bir olgudur;
mutluluğun çoğaltıldığı mekânlarda, bireyler de kendilerini daha özgür
hissetmekte, yönetime katılma iradesi göstermekte, ilçesine, çevresine,
komşusuna sahip çıkmaktadır.
Beylikdüzü Belediyesi’nin, Beylikdüzü sakinleri ile birlikte el ele vererek
katılımcı, mutluluğu ve özgürlüğü esas alan bir yönetim modeli geliştirmesi,
doğal

olarak

yapılan

hizmetlere/icraatlara

da

yansımaktadır.

Aşağıda

sunacağımız Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmet vizyonu, bu konuda açıklayıcı
bir tablo sunmaktadır.

Beylikdüzü Belediyesinin Stratejik Hizmet Vizyonu
Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçe sakinlerine sunduğu pek çok alandaki hizmetler
şu ana başlıklar altında incelenecektir: sağlık, eğitim, kadın ve aile, spor, çevre,
sosyal yardımlar, kent ve gelecek vizyonu.
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Belediyenin resmî web sayfasında, belediye başkanının kişisel web sayfasında
ve belediyenin basılı tanıtım kitaplarında ve broşürlerinde yapılan hizmetler ve
etkinlikler ayrıntılı olarak anlatılmakta, tanıtılmaktadır. Bu açıdan belediye
yönetiminin, ilçe sakinleri ile hem dijital ortamlarda hem de yazılı materyaller
üzerinden etkili bir iletişim kurduğu, yaptığı hizmetlerin içeriğini ve kapsamını
detaylı şekilde sunduğu görülmektedir. Burada ele alacağımız hizmet vizyonu,
zaten kurumsal ortamlarda var olan bilgileri tekrar etmek olmayacak, yapılan
hizmetleri özetledikten sonra aslında arka planında yatan felsefenin ne olduğuna,
“mutluluk ve özgürlük” mottosu ile nasıl bir ilişkisinin bulunduğuna dikkat
çekmek şeklinde olacaktır.

Beylikdüzü’nün Sağlık Vizyonu
Beylikdüzü Belediyesi “mutlu toplumun” yolunun “sağlıklı toplum” olmaktan
geçtiğine inanmakta, bu nedenle ilçede sağlık alanında kapsamlı bir faaliyet
yürütmektedir. Beylikdüzü sakinlerinin yaşam kalitelerinin artırılması öncelikli
hedef olarak görülmektedir. İlçe genelinde verilen ücretsiz poliklinik hizmetleri,
psikolojik destek, tıbbi danışma, evde bakım ve sosyal destek hizmetleri ile
ihtiyaç hâlinde sağlanan ambulans hizmeti Beylikdüzü Belediyesi’nin genel
sağlık vizyonunun temel unsurlarını oluşturmaktadır.
Rakamlara bakıldığında Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçe genelinde sunduğu
ücretsiz sağlık hizmetlerinden çok sayıda kişinin yararlandığı görülmektedir.
Örneğin evde bakım hizmetlerinden 8.480, diş sağlığı hizmetlerinden 4.455,
diyetisyen hizmetinden 3.150, hasta nakil hizmetinden 1.589, göz ön tanı ve
işitme testleri hizmetinden 5.536, evde fizyoterapi hizmetinden ise 237 kişi
yararlanmıştır. Modern koşullarda, uzman kişilerce ve herhangi bir ücret talep
edilmeksizin sunulan sağlık hizmetleri, Beylikdüzü Belediyesi’nin toplumcu ve
sosyal belediyecilik anlayışının en önemli göstergelerinden biri olarak
değerlendirilmelidir.
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“Sağlığın yolu belediyeden geçer.” sloganıyla sunduğu sağlık hizmetlerinin
amacına vurgu yapan Beylikdüzü Belediyesi, önceliğinin beden ve ruh sağlığı
yerinde bir toplum inşa edilmesine katkı sunmak olduğunu ifade etmektedir.
Ancak beden ve akıl sağlığı yerinde bireylerin mutlu ve özgür toplumun
temelini oluşturacağı vurgulanmaktadır.
Beylikdüzü Belediyesi’nin sağlık üzerinden ilçe sakinleri ile kurduğu etkili
iletişim ve karşılıklı muhabbet de kayda değerdir. Beylikdüzü Belediyesi diş
hekimi Müzeyyen Şengezer, mesleğini yaparken yaşadığı duyguları şöyle ifade
etmektedir: “Gelin adaylarının 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, 2015, s. 44).
Bir başka sağlık çalışanı Fizyoterapist Doğukan Çavlu’nun anlattıkları da benzer
bir duyguya işaret etmektedir: “Bel fıtığından 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 e-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 dedim, kanepeye
yatırdım. Tedavisi bittikten sonra İsmail Amca yattığı yerden neredeyse
zıplayarak kalktı, tek seansta bel fıtığından kurtulmuştu. Ama İsmail Amca yine
ağlamaya başladı. Neyse ki bu sefer mutluluktan ağlıyordu. Bu olay meslek
hayatımın en güzel ve en duygulu anlarından biriydi…” (Beylikdüzü Belediyesi,
2015, s. 44).
Beylikdüzü Belediyesi’nin sağlık hizmetleriyle ilgili vizyonunun aynı zamanda
sağlık çalışanları tarafından da benimsendiği, paylaşıldığı görülmektedir. Bu çok
önemli bir unsurdur çünkü Belediye Başkanlığı hangi hizmeti planlarla
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planlasın, bunları sahada uygulayan kişiler çalışanlardır. Çalışanların planlanan
hizmetlerin amacına uygun şekilde davranması, Beylikdüzü sakinlerinin
mutluluğunu öncelemesi, onlarla duygudaşlık içerisinde bulunması ve onların
kalplerini kazanması kayda değer bir çabadır. Bu tablo, belediye yönetiminin
yaptığı icraatların amacını öncelikle çalışanlarına anlattığını, onları motive
ettiğini ve ortak bir vizyonla hareket ettiklerini göstermektedir. Gönüllerin
kazanılmasında, ortak bir sempati oluşturulmasında, mutlu ve sağlıklı bir toplum
inşa edilmesinde bu tablonun payı büyüktür.
Beylikdüzü

Belediyesi’nin

bulunmaktadır.

Beylikdüzü

koruyucu

sağlık

sakinlerinin

konusunda
eğitimlerle

da

faaliyetleri

bilinçlendirilerek

hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çocuk alerjisi ve
sağlıklı beslenme, kalp masajı ve suni solunum, ağız ve diş sağlığı, ev kazaları
gibi temel konularda eğitim verilmekte, halkın bilinçlenmesi sağlanmaktadır.
Çocukların sağlığı konusuna ayrıca hassasiyet gösterilmekte, “Sınıfta Doktor
Var” uygulamasıyla okulları ziyaret eden hekimler, öğrencilere sağlıklı
beslenme ve hastalıklardan korunma konularında eğitim vererek onlarda
farkındalık oluşturulmasını sağlamaktadır.
Anne adayları da sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Açılan “Gebe Okulu” ile anneler doğum öncesi ve sonrası temel konularda
bilgilendiriliyor, eğitim sonrasında da sertifikalarını alıyorlar. Geçen yıl 119
anne adayının katıldığı gebe okulu; sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir topluma katkı
sunmak isteyen bir anlayışı temsil ediyor.
Engelli vatandaşların Beylikdüzü Belediyesi’nin sağlık vizyonunda ayrı bir
yerleri vardır. Engelli hakları konusunda öncelikle engelli bireylere ve ailelerine
doğru bilgilendirme, yönlendirme veya gerekli durumlarda ücretsiz danışmanlık
hizmeti sağlanmakta; “engelli sağlık kurulu raporu” çıkartılması için devlet
hastanelerinden “heyet raporu” randevusu alınmakta, heyet raporu ile engelli
maaşı, evde bakım maaşı, indirimli seyahat, engelli indirimli tarifeleri için tüm
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kurum ve kuruluşlara gerekli yönlendirmeler yapılarak destek olunmaktadır.
Ayrıca engellilerin hayata ve topluma katılımları için tiyatro, resim, ritim ve
Taekwondo

gibi

çeşitli

kurslar

düzenlenmekte

ve

çeşitli

aktiviteler

hazırlanmaktadır. Engelli bireyler doğum günlerinde de hatırlanmakta, evlerinde
onlarla beraber kutlanarak yerel yönetim-vatandaş birlikteliğine iyi bir örneklik
ortaya konulmaktadır.

Beylikdüzü’nün Eğitim Vizyonu
Mutlu ve özgür bir Beylikdüzü hedefinin temel taşlarından birini eğitim
oluşturmaktadır. Beylikdüzü Belediyesi işe ilçedeki okulların ihtiyaçlarını
gidererek

başlamakta,

önce

altyapı

sorunlarını

çözmeyi

amaçlamakta,

sonrasında ise eğitimin kalitesini artırma, çocukların ve gençlerin donanımlı
yetişmesini öncelemektedir. 2015 yılında ilçedeki 47 ilköğretim ve ortaöğretim
okulunun tüm ihtiyaçları belediye tarafından karşılanmış, sağlıklı bir eğitim
altyapısı oluşturulmuştur. Beylikdüzü Belediyesi ilkokula ilk defa başlayan 4 bin
öğrenciye eğitim seti hediye ederek onların okullarına neşe içerisinde
başlamasını temin etmiş, ayrıca kilo-boy oranlarını ölçerek sağlıklı beslenme
konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmış, diş fırçalama başta olmak üzere
sağlıkla ilgili bilgileri aktarmıştır. “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.”
ilkesini gözeten belediye yönetimi, öğrencilerin bedenen ve fikren gelişimini
yakından takip etmekte, imkânları ölçüsünde onların ihtiyaçlarını karşılamayı
amaçlamaktadır.
Öğrencilerin doğayı sevmeleri, çevreyi tanımaları, toprak ile haşır neşir olmaları
da belediyenin bir diğer eğitim faaliyetini oluşturmuştur. “Eğitim sadece sınıfta
verilmez” düsturundan hareketle seçilen 5 okulda hobi bahçeleri oluşturulmuş,
öğrenciler toprağı çapalayıp tohum ekmiş, vakti gelince de ektikleri ürünleri
toplamışlardır. Böylece iyi eğitim alan, aynı zamanda doğayı tanıyan, çevreye
saygılı, toprak ananın yüceliğini bilen nesillerin ilk tohumları atılmıştır.
9

Beylikdüzü’nde öğrencilere hayvan sevgisi de aşılanmıştır. İlçedeki 15 okulda
toplam 5.370 öğrenciye hayvan sevgisi ve sağlığı eğitimi verilmiştir. Öğrenciler
sokaktaki hayvanların yaşantısını, süs, çiftlik ve kümes hayvanlarının
hayatımızdaki yerini öğrenme imkânı buldu. Bir başka eğitim de çevre
konusunda verildi. 25 bin öğrenci geri dönüşüm eğitimi aldı, çevreyi koruma
bilinci edindi.
Öğrenciler okumaya teşvik edildiği gibi yazmaya da özendirildi. Büyükşehir
ilkokulu öğrencilerinin yazdığı hikâyeler, belediye başkanlığının öncülüğünde
kitap hâline getirildi. Minik yazarlar yazmanın, düşünmenin, üretmenin hazzını
daha ilkokul çağlarında tattı, gelecek için önemli bir kazanım elde edildi.
Öğrencilerin bedenen, fikren ve zihnen gelişmesi için Beylikdüzü Belediyesi’nin
açtığı kültür sanat kursları, spor okulları ve gençlik eğitim merkezleri önemli
fonksiyonlar icra etmektedir.
Beylikdüzü Belediyesi kültür-sanat konularında güz ve yaz döneminde çeşitli
branşlarda öğrencilere kurs hizmeti vermektedir. Çocuklar için resim, tiyatro,
drama, gitar, keman, bağlama, ritim ve perküsyon, halk oyunları, bale ve
modern dans ile güzel sanatlara hazırlık kursları dikkat çekmektedir.
Yaz ve kış dönemi olmak üzere hizmet veren spor okulları ise 5-14 yaşları
arasındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenmektedir. Yaz ve kış spor okulları;
futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, satranç, jimnastik, taekwondo,
yelken, tenis, ragbi ve okçuluk branşlarında eğitim vermektedir.
Beylikdüzü Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BEYGEM); TEOG, YGS,
LYS’ye hazırlık ve okul derslerine takviye etüt çalışmalarıyla öğrencilere destek
olmaktadır. BEYGEM eğitim programlarından ortaöğretim 6, 7 ve 8. sınıf
öğrencileri, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler
yararlanmaktadır.
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Beylikdüzü Belediyesi okul çağındaki öğrencilerin donanımlı sınıflarda kaliteli
bir eğitim almalarını önemsemekte, ayrıca öğrencilerin sınıf dışında da doğayla,
çevreyle, toplum ile ilgili konularda da sürekli eğitilmesini, bilgilendirilmesini
öncelemektedir.
Beylikdüzü Belediyesi öğrencilerin yanısıra, yetişkinler için de eğitim imkânları
sunmakta, açtığı kurslarda “yaşam boyu eğitim” felsefesine uygun olarak
bireylerin ilgi alanlarına yönelik olarak talep ettikleri her türlü eğitim imkânını
onlara sunmayı eğitim vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir.
Beylikdüzü’nde hayata geçirilecek olan “Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi”
sadece Beylikdüzü ilçesi için değil, tüm Türkiye için çok önemli bir kazanıma
işaret etmektedir. Nobel Ödülü sahibi Aziz Sancar’ın rehberliğinde kurulan
merkez, gençlere stratejik önemi olan bir öğrenme ve araştırma ortamı sunacak,
dünya çapında bilim insanlarımızın yetişmesi için ilk tohumlar burada
atılacaktır.

Beylikdüzü’nün Kültür ve Sanat Vizyonu
Beylikdüzü sakinlerinin barınma, altyapı gibi çeşitli hizmet ihtiyaçlarının
karşılanması kadar önemli olan bir diğer konu da kültür ve sanat alanındaki
etkinlik ve hizmetlerdir. Beylikdüzü Belediyesi’nin bu konuda son derece hassas
olduğu görülmekte, vatandaşların kültüre ve sanata erişimlerini kolaylaştırmak,
onları kaliteli kültür ve sanat ürünleri ile beslemek için yoğun çaba
harcanmaktadır. Bu yoğun çabaların detayları, ayrı bir metin olarak hazırlanacak
olan “Beylikdüzü’nde Kültür ve Sanat” bölümünde kapsamlı şekilde ele
alınacağı için burada genel vizyona işaret edilecektir.
Öncelikli olarak Beylikdüzü Belediyesi mekân olarak güçlü bir kültür ve sanat
altyapısı kurmuştur. Beylikdüzü Kültür Merkezi, Gürpınar Zübeyde Ana Kültür
ve Sosyal Yaşam Merkezi, Yakuplu Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı
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Kurs ve Kültür Merkezi ile Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi ilçe
genelindeki kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.
Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde 4 adet tiyatro sahnesi bulunmaktadır:
Beylikdüzü Kültür Merkezi Tiyatro Salonu, Beylicium AVM Beylikdüzü
Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Beylicium AVM Erol Günaydın Sahnesi ve
Gürpınar Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Aşık Veysel Sahnesi (Gürpınar
Aşık Veysel Sahnesi). Bu tiyatro sahneleri genç yaşlı, kadın erkek, çocuk genç
her yaştan Beylikdüzü sakinlerini tiyatro eserleri ile buluşturmakta, onları
sanatla beslemektedir.
“Barış ve Sevgi Buluşmaları”, Beylikdüzü’nün geleneksel hâle getirdiği, kültür,
müzik ve sanatı halk ile buluşturduğu çok kapsamlı bir etkinliktir. 2015 yılında
yapılan

Barış

ve

Sevgi

Buluşmaları’nı

348

bin

500

kişi

izlemiş,

Beylikdüzü’ndeki coşkuya ortak olmuştur. Böylesine yüksek bir katılım
Beylikdüzü sakinlerinin sanata, kültüre ve müziğe verdiği önemi göstermekte,
belediye yönetiminin bu alanlara yaptığı yatırımların doğruluğunu da teyit
etmektedir.
Beylikdüzü çağdaş ve modern mekânlarıyla kültür ve sanat ile iç içe yaşayan bir
ilçe görünümü arz etmekte, her geçen gün de müzikten, tiyatrodan, sinemadan,
geleneksel sanatlardan payına düşeni fazlasıyla almaktadır.
Beylikdüzü’nün “mutluluk ve özgürlük” hedefinin gerçekleşmesinde kültürel ve
sanatsal faaliyetler can suyu olmakta, ilçedeki barış, kardeşlik ve sevgi
çemberinin daha da genişlemesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Beylikdüzü’nün Kadın ve Aile Vizyonu
Beylikdüzü Belediyesi için aile toplumun temelini oluşturmakta, kadınlarımız
ise toplumumuzun baş tacı olarak görülmektedir. Bu kapsamda ilçede aile ve
kadınlara yönelik olarak çok boyutlu bir hizmet felsefesi yürütülmektedir. “Bir
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uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, kadınların hayat şartlarına bakın”
ilkesini rehber edinen Beylikdüzü Belediyesi’nin, kadınların kendilerini özgür
ve mutlu hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı kendisine hedef olarak seçtiği
görülmektedir. Bu hedefe ulaşmak için atılan ilk adım da 2015 yılında belediye
bünyesinde “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü” kurulması olmuştur.
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kadınların eğitim, istihdam, sağlık, hukuk
vb. alanlarda fırsat eşitliğinden yararlanabilmelerini sağlamak amacı ile
bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Ayrıca kadına yönelik yerel ve sosyal
politikalar üretmek, projeler geliştirmek, kadınların yanında çocuk, yaşlı, engelli
vb. tüm grupların belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmalarını sağlamak
da müdürlüğün ana hedefleri arasında yer alıyor. Sosyoekonomik yetersizliği
olan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyim, eşya, gıda, sıcak yemek, kişisel bakım
hizmeti de yine bu birim tarafından karşılanıyor.
Aile hizmetleri çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi’nin kurduğu “Aile ve Kadın
Akademisi” dikkat çekmektedir. Bu akademi ile her yaş grubundaki
vatandaşların yaşam kalitelerinin artırılması ile topluma tam ve eşit katılımları
hedeflenmektedir. Bu kapsamda aile içi iletişim ve aile birliğini güçlendirmeye
yönelik eğitim programları düzenlenmekte, açılan kurslarda “bilinçli evlilik”
konularında yurttaşlara uzmanlarca gerekli bilgiler aktarılmaktadır.
“Ana Baba Okulu” da bir başka dikkat çeken projedir. Bu proje ile de
Beylikdüzü’nde yaşayan annelerin ve babaların bedensel ve ruhsal yönden
sağlıklı, yapıcı, yaratıcı, sorumluluk duygusu gelişmiş, duygu ve düşüncelerini
özgürce ifade edebilen, özgüvene sahip, başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilen
bireyler olmaları ve sosyal becerileri gelişmiş çocuklar yetiştirebilmeleri
amaçlanmaktadır. Bu programa öğrencilerin velileri, ilgilenen her anne ve baba
adayı, anneanne ve dede veya bakıcılar katılabilmektedir.
Evlilik kurumu, Beylikdüzü Belediyesi’nin özel önem verdiği konular arasında
yer almaktadır. Bunun için evlilik öncesi ve sonrası eğitim programları
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düzenlenmektedir. Bu program, evlilik uyumunda eşlerin evlilik öncesi
hazırlığında ve evlilik sorunları henüz ortaya çıkmadan eğitim almaları, evlilik
hayatına hazırlanmaları, evlilik öncesi süreçte birbirlerini iyi tanımaları, etkili
iletişim kurma yollarını öğrenme ve olası sorunlarla başa çıkabilmeyi becerme,
evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilme amaçlarını taşımaktadır.
Yine belediye bünyesinde kurulan Kadın İstihdamı ve Aile Hakları Birimi, ilçe
sınırları içerisinde yaşayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını
artırıcı, kadınların her alanda olduğu gibi iş alanında da statüsünü güçlendirerek
çalışmalar gerçekleştirebilmesini hedeflemektedir.
Beylikdüzü Belediyesi, özgür ve mutlu bir ilçe inşa etmenin yolunun aileyi
güçlendirmekten ve kadınlarımıza gereken önemi vermekten geçtiğine
inanmaktadır. Bu nedenle ilçe çapında aile ve kadınlarla ilgili kapsamlı
çalışmaların yapıldığı görülmekte, ilçe sakinlerinin de bu hizmetlerden yoğun
olarak yararlandıkları gözlenmektedir.

Beylikdüzü’nün Spor Vizyonu
Beylikdüzü

Belediyesi’nin

hizmetleri

içerisinde

sporun

ayrı

bir

yeri

bulunmaktadır. Sadece çocuklar ve gençler değil, yetişkinler de spora teşvik
edilmekte, özendirilmekte, onların spor yapabileceği yeterli tesisler ve mekânlar
inşa edilmektedir. Bu kapsamda yaz ve kış spor okulları düzenlenmekte,
eğiticiler nezdinde vatandaşların ilgi duydukları sporu yapmaları temin
edilmektedir.
Yetişkinlere yönelik olarak da ilçenin geneline yayılmış kurs merkezlerinde
pilates, aerobik, step, fitness kursları düzenlenmekte, ilçe sakinlerinin sağlıklı
bir yaşam sürmelerine katkıda bulunulmaktadır.
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Beylikdüzü’nün Çevre Vizyonu
“Aslan yattığı yerden belli olur” prensibiyle hareket eden Beylikdüzü
Belediyesi, ilçeyi çöpünden arındırılmış, katı atıkları ayrıştırılmış, havası temiz,
çevresi düzenli, yaşayanlara gurur verecek bir yer hâline getirmeyi
hedeflemektedir.
İlçede temizliğe büyük önem verilmektedir. 2015 yılında ilçede 100 bin ton çöp
toplandı, temiz bir çevre için eğitimin şart olduğundan hareketle 25 bin
öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verildi. Belediye görevlileri ilçe
çapında yürüttüğü kampanya ile 10 bin kişiyi geri dönüşüm konusunda
bilgilendirdi.
İlçenin temizliğine katkıda bulunmak için mevcut çöp konteynerleri elden
geçirildi, eksiklikleri giderildi, daha işlevsel hâle getirildi. Yeni açılan sokaklara
375 adet yeni çöp konteyneri konuldu. Ayrıca ilçe genelinde 155 noktaya 182
adet yerüstü modüler konteyner konularak çöplerin daha sağlıklı ve modern
şartlarda toplanması sağlandı.
Beylikdüzü ilçesinde geri dönüşüm konusunda yapılan bilgilendirme ve
kampanyalar neticesinde 19.943 ton ambalaj atığı, 143.987 kilo bitkisel atık,
2.344 kilo pil, 367.000 kilo atık elektrikli ve elektronik eşya, 55.000 ömrünü
tamamlamış lastik ve 154.000 kilo atık motor yağı dönüştürüldü. Bu rakamlar
yapılan bilinçlendirme kampanyalarının olumlu sonuç verdiğini ve Beylikdüzü
halkının da temiz çevre konusunda Belediye yönetimine tam destek sunduğunu
göstermektedir.
Temiz çevre konusunda duyarlı olan Beylikdüzü Belediyesi ilçe çapında
denetimleri de sıkı bir şekilde uygulamakta, 2015 yılında 29 defa hava kirliliği,
554 kez de atık bitkisel yağ denetiminin yapıldığı görülmektedir.
Ağacın, parkların bol olduğu bir ilçe Beylikdüzü… Özellikle “Yaşam Vadisi”
projesi bittiğinde Beylikdüzü çok önemli bir sembol mekân kazanacaktır. Türlü
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bitkilerin, ağaçların süsleyeceği yaşam vadisi, sadece ilçe sakinlerine değil, tüm
İstanbullulara hitap edecek; yaşama keyif ve özgürlük katacaktır.
Beylikdüzü’nde ağaçların yanında hayvanlar da korunmaktadır. İlçede
veterinerlik hizmetleri eksiksiz sunulmakta, sokak hayvanları tedavi edilmekte,
bakımları yapılmakta, barınma imkânları sağlanmaktadır. Hayvanlarla ilgili her
türlü eğitim çalışmaları da periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.

Beylikdüzü’nün Sosyal Yardım Vizyonu
“Toplumcu ve sosyal belediyecilik” anlayışını benimseyen Beylikdüzü
Belediyesi, ilçe çapındaki ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi, onların incitilmeden
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çok boyutlu bir çalışma yürütmektedir.
Oluşturulan Dayanışma Evi-Dost Eller Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin
talepleri karşılanmakta, evlenen kızlara çeyiz, yeni doğan bebeklere ihtiyaç
duyacakları eşyalar temin edilmektedir. Yine belediye tarafından kurulan Gıda
Bankası da benzer bir işlevi görmekte, ihtiyaç sahibi ailelerin yiyecek-içecek
ihtiyacını karşılamaktadır.
Yemek yapma imkânı bulamayan ya da maddi olarak zorluk içerisinde olan
yurttaşlar için belediye aşevi hizmeti sunmakta, yemekler ihtiyaç sahiplerinin
evlerine teslim edilmekte, onların toplum içerisinde rencide olmalarının önüne
geçilmektedir.
Beylikdüzü Belediyesi’nin “eve hizmet” anlayışı sadece yemek ile sınırlı
değildir. Talep edildiğinde evlere kuaför hizmeti ve temizlik hizmeti de
sunulmaktadır. Böylece ilçe sakinlerinin ihtiyaç duyacakları hizmetler belediye
imkânları çerçevesinde karşılanmaya çalışılmaktadır. Kuaför hizmetinin, yemek
gibi temel bir ihtiyaç olmadığı hâlde belediye tarafından sunulması anlamlıdır.
Çünkü insanların gündelik hayatlarına devam edebilmeleri, moral ve
motivasyonlarının

yüksek

olması,

sadece
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karınlarını

doyurmaları

ile

sağlanamaz. İnsanları hayata bağlayan alışkanlıklarının devam ettirilmesi,
sağlıklı ve bakımlı olmalarının sağlanması da önemlidir. Bu açıdan belediye
yönetimi bu tür inceliklerle mutluluğun kapısını aralamakta, ilçe halkının
yaşama tutunmasına katkıda bulunmaktadır.
Belediye iyi gün dostu olduğu kadar, acıları paylaşan, kötü günlerinde de ilçe
halkının yanında olmaya özen gösteren bir anlayışa sahiptir. Cenazesi olan ilçe
sakinlerinin bu konudaki her türlü talepleri ücretsiz şekilde karşılanmakta, taziye
yemeği verilmekte, zor zamanlarında sağlanan destek ile acılar paylaşılmaktadır.
Yerel yönetimlerin vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmesi;
eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını gidermede güçlük yaşayan
bireylere destek olması, aynı zamanda toplumsal huzura ve barışa da katkı
sunmaktadır. Yerel yönetimlerin kimseyi aç ve açıkta bırakmaması, zora
düşenin elinden tutması, acısı olanın acısını paylaşması, mutluluğu çoğaltması
millet olma şuurumuzu da güçlendirmektedir. Bu açıdan Beylikdüzü’ndeki
sosyal belediyecilik vizyonu takdire şayandır. Paylaşmanın, bölüşmenin,
yardımlaşmanın ve fedakârlığın çoğalması, kardeşliğimizi, dostluğumuzu,
muhabbetimizi de kuşkusuz çoğaltacaktır.

Beylikdüzü’nün Kent ve Gelecek Vizyonu
Beylikdüzü yeşili koruyan, planlı gelişen, çevreye duyarlı, estetik değerlere
önem veren ve insani değerleri gözeten bir ilçe olarak öne çıkmaktadır.
İstanbul’un en büyük sorunlarından biri olan çarpık yapılaşmaya izin vermeyen
belediye, Beylikdüzü’nü “daha yaşanabilir bir yer” hâline getirmek için geleceğe
yönelik planlar ve projeler yürütmektedir.
Beylikdüzü Belediyesi, 2015 yılında Adnan Kahveci, Büyükşehir, Dereağzı ve
Marmara mahallelerinde 5 yeni park açtı. Mevcut yeşil alanları korumakla
yetinmeyen, yeni yeşil alanlar oluşturmayı önemseyen belediye yönetimi,
17

sahilleri de daha işlevsel hâle getiriyor. Gürpınar sahili yeniden düzenlendi;
piknik yapmak, mangal keyfi sürmek isteyenler için uygun mekânlar yapıldı.
Beylikdüzü sakinleri ile deniz adeta yeniden buluşturuldu. Ayrıca 25 kilometreyi
bulan bisiklet yolu da meraklıları için farklı ve sağlıklı bir alternatif
oluşturmaktadır.
Beylikdüzü Belediyesi, altyapı başta olmak üzere, ilçenin fiziki şartlarının
iyileştirilmesi, geliştirilmesi çabasını sürdürmekte, çağdaş ve modern bir
kentleşme örneği sergilemektedir.
Bunun yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi’nin kent vizyonunun odağında insan
bulunmaktadır. Her şeyin insana odaklanarak, insanın mutluluğunu ve
özgürlüğünü esas alarak yapma gayreti, beraberinde huzuru, güveni, kardeşliği
ve sevgiyi getirmektedir.
Demokratik değerleri önemseyen, şeffaflığı özümseyen, katılımcılığı teşvik eden
bir yerel yönetim anlayışı, kültürle, bilimle, sanatla, müzikle, tiyatroyla
harmanlanınca ortaya yaşanabilir yerler çıkmaktadır.
Özetle;

Beylikdüzü

Belediyesi’nin

buraya

kadar

anlattığımız

hizmetlerine/icraatlarına, ilçe sakinlerine yönelik aktivitelerine ve programlarına
bakıldığında görülen şudur: “mutluluğu ve özgürlüğü” esas alarak yola çıkan,
insanı tüm hizmetlerinin odağına koyan belediye yönetimi, ilçe sakinleriyle ele
ele verip içinde huzurlu ve mutlu bireylerin yaşadığı, yaşam kalitesinin üst
düzeyde olduğu, insanların kendisini özgür hissettiği bir belde inşa etmiştir.
Mutluluk bulaşıcıdır; tüm İstanbul’a yayılması, yaygınlaşması ve bulaşması da
en büyük dileğimizdir.
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