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(Rasim ŞİMŞEK) Gazeteci Mithat Bereket ve Başkan Murat Aydın;
Zeytinburnu Belediyesi Yerel Gündem 21 Gençlik Kent Meclisi yemeğinde
gençlere seslendi
Z.BURNU- Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Yerel Gündem 21
çalışmalarıyla ilgili Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı 'Zeytinburnu Yerel
Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi'nce sürdürülen çalışmalar
doğrultusunda gerçekleştirilen Gençlik Kent Meclisi üyelerine
Merkezefendi'de bulunan Gölet Restaurant'da yemek verdi.
Zeytinburnu'nda bulunan 13 lisenin sınıf temsilcilerinden oluşan Gençlik
Kent Meclisi' üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Belediye Başkanı
Murat Aydın, "Yerel Gündem 21" kesinlikle bir siyasi yapılanma değildir.
Siyasi ve dünya görüşü ne olursa olsun Zeytinburnu'nda yaşayan her Türk
gencinin bu imkandan yararlanma şansı bulunuyor" dedi. Geleceğin
bugünün gençlerine ait olduğunu bildiren Başkan Aydın, "Geleceğin
sahipleri, alınacak kararlara da şimdiden katılmalıdırlar" dedi.
Toplantıya konuşmacı olarak katılan Gazeteci Mithat Bereket ise gençliğin
içinde bulunduğu durumun günün koşullarına göre değerlendirilmesi
gerektiğine değinerek, gençlerin sorunlarının çözümü için Yerel Gündem
21 ve benzeri sosyal etkinleklere katılması gerektiğini kaydetti. Türkiye'de
mevcut sosyo-ekonomik koşulların güllük gülistanlık bir ortam
sağlamadığını öne süren Bereket, "Ancak, etrafımıza iyi bakarsak, özellikle
de görmek için bakarsak, içinde bulunduğumuz durumu daha iyi görür ve
anlarız. Birçok alanda dünyanın birçok bölge ve ülkesinden çok daha iyi
durumdayız. Ülke içi huzur ile sosyal barışın olmadığı ülkeler ile
durumunuzu karşılaştırın ve bu güzelliğin kıymetini bilin. Burada sizi çok
iyi anlayan bir belediye başkanınız var. Sizleri, sizlerin geleceğinizle ilgili
görev ve yetki alacağınız alanlara şimdiden hazırlamak amacıyla yapılan
bu çalışmalara katılmanızı istiyor. Böyle bir imkandan kesinlikle yararlanın.
Gençlik Kent Meslisi üyelerinin AB ülkelerine gitme imkan ve
olanaklarından bahsediyor. Kesinlikle, bu tür çalışmalara katılın,
yaşamınızla ilgili kararlara katılın, bunlara katılırken de, kendinizi iyi
tanıyın ve kararlarınızı yine siz verin, geleceğinizi siz belirleyin" dedi.
Kent YAŞAM
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Öğrencilere tercih desteği
Zeytinburnu Belediyesince organize edilen "Kariyer Günleri" kapsamında,
İstanbul'daki 6 üniversite tarafından kurulan bilgilendirme standlarında,
ÖSS sonrası adaylara doğru tercih yapmaları konusunda destek
sağlanıyor. Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon
Merkezinin başlattığı "Kariyer Günleri'' kapsamında, İstanbul, Kültür, Bilgi,
Kadir Has, Mimar Sinan ve Haliç üniversitelerinden uzman rehberlerin,
kurulan standlarda öğrencileri doğru tercih yapmaları konusunda
bilgilendirdiği kaydedildi. İstasyon çıkışında araç trafiğine kapalı
alanda kurulan 7 standda ücretsiz sunulan danışmanlık hizmetine,
adayların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.
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