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Şahinkaya İ.Ö.O. öğrencileri 
Çanakkale’yi ziyaret ettiler

Beykoz Konakları Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 
Şahinkaya İlköğretim Okulu öğrencileri 
için 29 Mart’ta Çanakkale gezisi düzenledi. 
Kiralanan otobüsle Çanakkale’ye giden 
öğrenciler, Şehitlik, Conk Bayırı, 57. Piyade 
Alayı Şehitliği gibi Çanakkale’de görülmesi 
gereken yerleri gezdiler. Öğrenciler, gezide 
Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgi edinmenin 
yanında, Türk askerlerinin savaştıkları 
cepheleri ve şehitlikleri gördükleri için duygu 
dolu anlar yaşadılar.

Öğrencilerden gezi notları 
Sayın Beykoz Konakları Vakfı, öncelikle bizi 
Çanakkale’ye götürdüğünüz için teşekkür 
ederim. Sayenizde şehitlerimizin mezarlarını, 
savaştığı yerleri görme şansını yakaladık. 
Cepheleri gezdik, fotoğraflar çektik, yeni 
arkadaşlarla tanıştık. Hiç unutamayacağımız 
bir anımız oldu. Askerlerimiz o cephelerde 
savaşmış olmasalardı, şu anda belki de biz 
bu kadar rahat ve huzurlu olamayabilirdik. 
Şehitlerimiz inşallah yattıkları yerlerde 
huzurlulardır. Biz de onların sayesinde 
mutlu ve huzurluyuz. Hakkınız ödenmez. 
(Sümeyye Çamurcu)

Sayın Beykoz Konakları Vakfı, Türk tarihinde 
önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale 
Zaferi’nin kazanıldığı toprakları, Türk 
askerlerinin gözünü kırpmadan savaştığı, 
canını verdiği ve bizlerin daha huzurlu ve 
özgür yaşamamız için yattığı toprakları görme 
ve tanıma fırsatını buldum. Bu imkanları bize 
sağladığınız için size çok teşekkür ederiz. 
(Sevilay Özkan)

Sayın Beykoz Konakları Vakfı, Çanakkale 
gezisine gitmemiz, bizim oradaki savaş 
alanlarını, şehitlikleri görmemiz için 
sağladığınız imkanlardan dolayı size 
teşekkür ederim. Orada birçok bilgi edindik, 
duygulandığımız anlar da oldu. Güzel bir gün 
geçirdik. Sağladığınız imkanlardan dolayı size 
teşekkür ederim. (Ebru Türk)

Sevgili Beykoz Konakları Vakfı, öncelikle bize 
Çanakkale’ye gitme imkanı verdiğiniz için 
size çok teşekkür ederim. Türk tarihinde bir 
dönüm noktası olan Çanakkale’yi görmek, 
bizim için canını ortaya koyan, savaşan 
Türk askerlerinin mezarlarını görmek benim 
için onur ve gurur vericiydi. Size tekrardan 
teşekkür ederim. (Gizem Yıldız)



Beykoz Konakları Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı, 8 Mart “Dünya 
Kadınlar Günü”nde, kadınlara özel 
bir etkinlik düzenledi. Konak Cafe’de 
canlı müzik eşliğinde düzenlenen 
geceye, 18 Konak sakini kadın katıldı. 
Beykoz Konaklı kadınlar, o geceye 
özel hazırlanan lezzetli mönüyü 
birlikte yediler. Canlı müzik eşliğinde 
gönüllerince eğlendiler. Birbirlerinin 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak 
geceden hoş anılarla ayrıldılar.

Bedes tarafından 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi kutlaması 
için bir yürüyüş düzenlendi. Beykoz Konakları Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı yürüyüşe tır temin ederek destek 
verdi. Saat 19.00’da Beykoz 10 Çeşmeler’de başlayan 
yürüyüşte, en önde Türk Bayrakları ve çiçeklerle 
süslenen, üzerinde ses sisteminin kurulu olduğu, 
yaşlılara oturma olanağı sağlanan bir tır yer aldı. 

Tırın arkasından halk yürüdü. Etkinlikte, güçlü bir ses 
sistemi eşliğinde milli marşlar söylendi ve Beykoz 
Belediyesi’nin tören alanında İstiklal Marşımız okundu. 
Günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma 
sonrasında 5 dakika boyunca Çanakkale Belgeseli 
izlendi. Çanakkale Türküleri söylendikten sonra 
program sona erdi. 

Beykoz 
Konakları’nda 
“Dünya Kadınlar 
Günü” kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi’ni yürüyüşle kutladık



Doğum gününüz kutlu olsun
Can Gürsoy .....................01 Nisan
Gül Özyer  ..................... 02 Nisan
İsmail Akgündüz ........... 03 Nisan
Ayhan Özel  ...................04 Nisan
Saliha Tansu Özkök ......04 Nisan
Hadi Özalp ..................... 05 Nisan
Naz Özkaya ...................06 Nisan
Nilüfer Yıldırım ..............06 Nisan
Hande Sarılgan ............. 07 Nisan
Bülent Güngör .............. 07 Nisan
Şefika Kırçuval ..............09 Nisan
Nuriye Kızıltay ..............09 Nisan
Şebnem Üner .................10 Nisan
Kutlu Oytaç ....................10 Nisan
Melike Çetin ...................10 Nisan
Berna Pekkutlucan ........10 Nisan
Mehmet Ali Oyal ........... 11 Nisan

İnci Aslı Özel ................... 11 Nisan
Lal Işık ............................. 11 Nisan
Sanem Dağdelen ...........12 Nisan
Ayşe Umur .....................12 Nisan
Faruk Kıztan ...................12 Nisan
Zehra Gürsoy .................13 Nisan
Gizem Selçuk .................14 Nisan
Ayla Severge .................15 Nisan
Anıl Adakul .....................16 Nisan
Mert Balcı .......................16 Nisan
Tülay Usta ......................17 Nisan
Filiz Baldaner .................17 Nisan
Ayka Ayşe Solu .............17 Nisan
Yalçın Erceber ................18 Nisan
Uğur Işık .........................18 Nisan
Durmuş Döven ...............18 Nisan
Serpil Selçuk ..................19 Nisan

Burçak Temizkanoğlu ...22 Nisan
Tuğçe Kölük ....................22 Nisan
Berke Kaşdaş .................23 Nisan
Egemen Döven ..............23 Nisan
Egemen Selçuk ..............23 Nisan
Serpil Toy....................... 27 Nisan
Serap Beşer................... 27 Nisan
Salih Güneyman  .......... 30 Nisan

Özlem-Bülent Başer .........................................................4 Nisan
Ayka Ayşe-Erhan Solu .................................................... 10 Nisan
Gamze-Mustafa Çamoğlu ...............................................15 Nisan
Özlem-Hüseyin Özkaya .................................................. 26 Nisan

Evlilik yıldönümünüzü kutlarız



Atık piller 
sağlığımızı tehdit ediyor!

Gün geçtikçe artan nüfus, kentleşme ve teknolojinin 
gelişmesi beraberinde bazı sorunları da getiriyor. 
İnsanların sürekli tüketmesi, çevre kirliliğine ve 
atıklara neden oluyor. Atık türlerinden birisini de piller 
oluşturuyor. Günlük hayatımızda evlerde ve işyerlerinde 
kullandığımız pek çok cihazda pil bulunuyor. Her pilin 
kullanım alanı ve ömrü değişiyor. Türlerine göre pilleri; 
ucuz pil olarak adlandırılan ve yaygın olarak kullanılan 
“manganez (çinko karbon) piller”, yüksek enerji 
gerektiren cihazlarda (MP3 çalar, fotoğraf makinesi) 
tercih edilen “alkalin piller” ve şarj cihazı aracılığıyla 
kullanılan “şarj edilebilir piller” olarak sıralayabiliriz. 

Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, manganez, lityum, 
demir, nikel, kobalt ve bazı kimyasal maddelerden 
üretiliyor. Pillerin kullanımı bittikten sonra çöpe atılması 
çevre açısından büyük tehlike teşkil ediyor. Tek bir AAA 
kalem pilin 4 metrekarelik toprağı kirlettiğini ve bu toprağı 
üretim yapamaz hale getirdiğini düşünürsek, pillerin 
zararlarını daha iyi anlayabiliriz. Pillerin içindeki metaller 
zamanla bozularak serbest kalıyor ve havaya, toprağa, 
oradan da yeraltı sularına karışıyor. Tüm ekosistemi 
etkileyerek insanlara kadar ulaşıyor. 

Pillerin içindeki cıva, içme suyu ya da gıda zinciri 
aracılığıyla, deri ya da solunum yolu üzerinden hızla 
insan vücuduna girebiliyor. Araştırmacılar, cıvanın 
insan vücudunda nörolojik bozukluklara, merkezi sinir 
sisteminin tahribine, kansere, böbrek, karaciğer ve beyin 
dokularının tahribine neden olabileceğini söylüyorlar. 
1990 yılı öncesine kadar manganez ve alkalin pillerin 
bünyesinde yüzde 2 oranında cıva vardı. 1991’den itibaren 
pillerin içindeki cıva miktarı kademeli olarak azaltılmaya 

başladı ve bugün cıva miktarı yüzde 0,0005’e kadar 
düşürüldü. Aynı zamanda bünyesinde cıva içermeyen 
piller üretime girdi. 

Pillerin içeriğinde bulunan ağır metaller arasındaki en 
tehlikeli toksik maddelerden bir diğeri de kadmiyum. 
Pillerin çöpe atılmasıyla bozularak içme suyu ve toprağa 
karışan kadmiyum akciğer hastalıklarına, prostat 
kanserine, kansızlığa, doku ve böbrek üstü bezlerinin 
tahribine neden olabiliyor. İnsan vücuduna giren tehlikeli 
toksik maddelerden olan kurşun da işitme bozukluğunu, 
kansızlığı, mide ağrısını, böbrek ve beyin iltihaplanmasını, 
kısırlığı ve kanseri beraberinde getirebiliyor.  

Pillerin insan sağlığına zararları saymakla bitmiyor… 
Bütün bu zararlardan korunmak için bitmiş pilleri çöpe 
atmamalı, atık noktalarına ulaştırmalıyız. Türkiye’de atık 
pillerin ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesiyle 
yetkilendirilmiş tek kuruluş olan Taşınabilir Atık Piller 
(TAP) Derneği 2004’ten beri çalışmalarını sürdürüyor. 
TAP Derneği belediyeler, okullar, kamu kurumları ve özel 
sektör şirketleri gibi çeşitli kuruluşlarla ortak çalışarak 
Türkiye genelinde çok sayıda atık pil toplama noktası 
oluşturdu. Atık pillerinizi muhtarlıklar, hastaneler, okullar, 
camiler, marketler ve eczaneler gibi farklı yerlerdeki 
en yakın atık noktalarına ulaştırabilirsiniz. Ya da TAP 
Derneği’nden atık pil toplama kutusu temin edebilirsiniz. 
Beykoz Konakları sitesi de bu konuda duyarlı davranıyor, 
sitenin girişinde atık pil kutusu bulunuyor. Kutu doldukça 
içindeki piller, ana pil depolarına boşaltılıyor. Beykoz 
Konakları sakinlerinin tükenen pillerini sitedeki pil atık 
kutusuna atmaları, hem çevremizi hem de sağlığımızı 
korumak adına son derece önemli.
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