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‘Kadınlar Günü’ne özel serg�‘Kadınlar Günü’ne özel serg�‘Kadınlar Günü’ne özel serg�
Esenler Beled�yes� Sanat Ev� (ESEV) öğrenc�ler�n�n, Dünya Ka-

dınlar Günü’ne özel hazırladığı “Ahsen-Hayata Hayat Verenler” 
adlı res�m serg�s�, Bağımsız Sanat Vakfı’nda z�yarete açıldı.

SEV öğrenc�ler�n�n 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
hazırladığı res�m serg�s� İstan-
bul Fat�h’te bulunan Bağımsız 

Sanat Vakfı’nda sanatseverlerle buluş-
turdu. ESEV’de eğ�t�m alan res�m öğren-
c�ler�n�n k�ş�sel çalışmalarının yer aldığı 
serg�n�n açılışına ESEV Genel Sanat Yö-
netmen� Abdülbak� Kömür, ESEV res�m 
eğ�tmen� Kader Peker, Bağımsız Sanat 
Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı ve çok sayıda 
sanatsever katıldı.

Günlük hayatta kadının yer�, sıcak b�r 
yuva, anne-çocuk �l�şk�s�, geleneksel ve 
modern kadın temalı 31 eser�n yer aldığı 
serg�n�n küratörlüğünü ESEV res�m eğ�t-
men� Kader Peker üstlend�. Geçen aralık 
ayından bu yana serg�ye hazırlandıkla-
rını bel�rten Peker, “Serg�n�n �çer�ğ�nde 
kadına ş�ddet� çok fazla �şlemek �steme-
d�k. Bunu zaten çok fazla olaylarda, her 
yerde duyuyoruz. Bunu yansıtmaktansa 

EEE �nsanlara güzel anlarını hatırlatalım de-
d�k. Hem modern kadınlarımız hem de 
yöresel kadınlarımız var tablolarımızda. 
Her b�r�n�n hayatını harmanlayıp sunmak 
�sted�k. Hem özgün çalışmalar, hem de 
prodüks�yonlarımız var. Eserler� yapan 
arkadaşlarımızın çoğu 40 yaş üzer�nde 
ve bu onlar �ç�n büyük b�r başarı” şekl�n-
de konuştu.

Daha önce de öğrenc�ler�yle b�rl�kte Dr. 
Kad�r Topbaş Kültür Merkez�’nde b�rçok 
kez serg� açtıklarını kaydeden Kader Pe-
ker, şöyle devam ett�:

Serg�de eser yapan öğrenc�ler�m ara-
sında 5-6 yıl boyunca eğ�t�m alanlar var. 
Onların bu serg�yle b�rl�kte b�raz öz gü-
venler� yer�ne gels�n �sted�k. Çünkü �çle-
r�nde artık profesyonel ressamlığa aday 
olanlar var. Farklı yerlerde serg� açarak, 
onların b�raz yollarının açılmasını �st�yo-
rum. 

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Yen� hükumet konağı bu yıl Yen� hükumet konağı bu yıl Yen� hükumet konağı bu yıl 
h�zmete g�recekh�zmete g�recekh�zmete g�recek

Vatandaşlara �dar�, sağlık, 
sosyal, kültürel �mkanlar suna-
cak olan Gaz�osmanpaşa Hü-
kümet Konağı, b�rçok kamu b�-
r�m�n� bünyes�nde buluşturarak 
vatandaşın �şlemler�n� kolay-
laştıracak.

OKİ tarafından �nşa ed�len Ga-
z�osmanpaşa Hükumet Konağı 
yakın zamanda tamamlanıyor. 
Yen� hükümet konağında Tapu 

Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Em-
n�yet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, 
İlçe Tarım Gıda Müdürlüğü, Gençl�k ve 
Spor İlçe Müdürlüğü ve Kaymakamlık 
h�zmet verecek. 

Selçuklu m�mar� ç�zg�ler�nden es�nlen�p 
Anadolu’nun geleneksel yapı malzemele-

TTT

r� kullanılarak �nşa ed�len hükumet ko-
nağı, modern ve geleneksel m�mar�s�yle 
�lçen�n şeh�r k�ml�ğ�ne ve modernleşme-
s�ne de öneml� katkı sağlayacak.

25 b�n 325 metrekarel�k alan üzer�ne 
�nşa ed�len Hükumet Konağı, vatandaş 
odaklı h�zmet anlayışını yansıtan etk�n, 
ver�ml� ve şeff af kamu h�zmet�n�n sunul-
masına �mkân sağlayacak. Proje kapsa-
mında gerçekleşt�r�len altyapı ve çevre 
düzenleme çalışmalarıyla da vatandaşla-
rın her türlü �ht�yacının karşılanab�leceğ� 
�dar�, sağlık, sosyal, kültürel �mkanlar 
sunulacak. Proje kapsamında 6’sı en-
gell� otoparkı olmak üzere 136 araçlık 
otopark, bay-bayan mesc�t, 160 k�ş�l�k 
yemekhane, 330 k�ş�l�k konferans salonu 
�nşa ed�l�yor.
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Gaz�osmanpaşalı sporcular Gaz�osmanpaşalı sporcular Gaz�osmanpaşalı sporcular 
Hırvat�stan’da b�z� tems�l edecekHırvat�stan’da b�z� tems�l edecekHırvat�stan’da b�z� tems�l edecek

19 Yaş Altı Türk�ye Badm�nton Şamp�yonası’na Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� Spor Kulübü damga vurdu. 4 kategor�de kürsüde yer 
almayı başaran Gaz�osmanpaşalı sporcular, N�san ayında Hır-
vat�stan’dak� Uluslararası Gençler Badm�nton Şamp�yonası’nda 
ülkem�z� tems�l etme hakkı kazandı. Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 
Spor Kulübü, takım ve antrenör sıralamalarında da Türk�ye 2’nc�-
s� oldu.

nkara’da yer alan Türk�ye 
Badm�nton Federasyonu 
Ol�mp�yat Hazırlık Merkez�’n-
de düzenlenen 19 Yaş Altı 

Türk�ye Badm�nton Şamp�yonası çek�ş-
mel� müsabakalara sahne oldu. Turnu-
vaya katılan 610 sporcu N�san ayında 
Hırvat�stan’da gerçekleşt�r�lecek olan 
Uluslararası Gençler Badm�nton Şam-
p�yonası’nda ülkem�z� tems�l edeb�lmek 
�ç�n madalya mücadeles� verd�. 

Turnuvanın 5 kategor�s�nde de mücade-
le eden Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Spor 
Kulübü Badm�nton sporcuları 4 kategor�-
de kürsüde yer almayı başardı.

AAAAAA Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Spor Ku-
lübü’nde; Tek Bayanlar kategor�s�nde 
Zeynep Akden�z 1’�nc� olarak altın ma-
dalya alırken, Tek Erkekler kategor�s�nde 
Hasan Berkay Günbaz ve Barış Özkan 
3’üncülüğü paylaştı. 

Ç�ft Erkekler kategor�s�nde Hasan Ber-
kay Günbaz, Nurullah Saraç (Ankara) 
�le b�rl�kte Türk�ye 1’�nc�s� oldu. Karışık 
Ç�ftler de �se Yunus Emre Karakaş ve 
Zeynep Akden�z Türk�ye 2’nc�s� olarak 
gümüş madalya elde ett�. Ayrıca Gaz�os-
manpaşa Beled�yes� Spor Kulübü takım 
ve antrenör sıralamalarında da Türk�ye 
2’nc�s� olma başarısını elde ett�.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E BAYRAMPAŞA’DAN İDLİB’E 
8 TIR YARDIM8 TIR YARDIM8 TIR YARDIM

Bayrampaşa Beled�yes�, İnsan� Yardım Vakfı (İHH) ve Mega Cen-
ter �şb�rl�ğ� �le İdl�b ve kırsalında bulunan s�v�llere 8 TIR �nsan� 
yardım malzemes� gönder�lecek.

ayrampaşa Kocatepe Mahal-
les�’ndek� Mega Center’dan 
11 Mart Çarşamba günü saat 
11.00’de hareket edecek olan 

TIR’lar �nsanı yardım malzemes� yüklü 
olarak Sur�ye’n�n İdl�b kent�ne hareket 
edecek. 

Konvoyda bulunan �nsan� yardım mal-
zemeler� bölgedek� s�v�llere dağıtılacak.

BBBBBB İç savaşın hüküm sürdüğü Sur�ye’n�n 
İdl�b kent� son günlerde büyük b�r traje-
d�ye sahne oluyor. Türk�ye, burada ya-
şanan trajed�n�n önüne geçmek �ç�n her 
alanda büyük çaba sarf ed�yor.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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ÇAMLICA KÜLTÜR GEZİSİ BAŞLIYORÇAMLICA KÜLTÜR GEZİSİ BAŞLIYORÇAMLICA KÜLTÜR GEZİSİ BAŞLIYOR
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n 

düzenled�ğ� kültür gez�ler� �le 
�lçe sak�nler� Cumhur�yet tar�h�-
n�n en büyük cam�s� olan Çam-
lıca Cam�� �le Çamlıca Tepes�’n� 
layacak.

ayrampaşa Beled�yes� Kültür 
Müdürlüğü ve Hayır Kapısı bu 
yılk� kültür gez�ler�n� Çamlı-
ca Tepes� �le başlatıyor. Salı 

ve perşembe günler� günüb�rl�k olarak 
düzenlenen gez� programı kapsamında 
vatandaşlara Cumhur�yet tar�h�n�n en bü-
yük cam�s� olan Çamlıca Cam�� �le Çamlı-
ca Tepes� rehber eşl�ğ�nde gezd�r�lecek. 
10 Mart Salı günü başlayacak gez�n�n 16 
N�san’a kadar devam ett�r�lmes� planlanı-
yor. Gez�ye katılmak �steyen vatandaşla-
rın Bayrampaşa Beled�yes� Çağrı Merkez� 
(444 1 990), Akıllı Kent H�zmet Merkez� ya 
da Kültür Müdürlüğü’ne kayıt yaptırma-
ları gerek�yor. Gez�ye Başkan At�la Aydı-
ner’�n eş� ve Hayır Kapısı Koord�nasyon 
Merkez� Başkanı Melahat Aydıner öncü-
lük ed�yor.

Büyük Çamlıca Cam��…

BBBBBB

İstanbul’un yen� semboller�nden b�r� 
hal�ne gelen ve �badete açıldığı günden 
bu yana m�lyonlarca k�ş�n�n z�yaret ett�ğ� 
Büyük Çamlıca Cam�� hakkında b�lmen�z 
gerekenler...

Büyük Çamlıca Cam��, her b�r bölümünde 
en �nce ayrıntısına kadar düşünülen de-
taylarıyla �lg� çekerken, heybetl� yapısına 
yakışır anlamda bazı rakamsal büyük-
lükler� de kapsıyor. 6 m�narel� olmasıyla 
�manın şartlarını tems�l ed�yor. İmanın 
şartlarını tems�len 6 m�narel� �nşa ed�len 
Büyük Çamlıca Cam��’n�n 3 şerefel� 4 
m�nares� Malazg�rt Zafer�’ne �thafen 107,1 
metre, 2 şerefel� 2 m�nares� �se 90 metre 
yüksekl�ğ�nde.

Cam�n�n 72 metre yüksekl�ktek� ana 
kubbes� İstanbul’da yaşayan 72 m�llet�, 
34 metre çapındak� kubbes� İstanbul’u 
s�mgel�yor. Cam�n�n ana kubbes�n�n üze-
r�nde 3 metre 12 sant�metre gen�şl�ğ�nde, 
7 metre 77 sant�metre yüksekl�ğ�nde, 4,5 
ton ağırlığında alem var.

Nanoteknoloj�yle renklend�r�len ve 3 par-
çadan oluşan alem, dünyanın en büyük 
alem� olma özell�ğ�n� taşıyor.

Büyük Çamlıca Cam��, 5 metre gen�şl�-
ğ�nde, 6,5 metre yüksekl�ğ�nde ve 6 ton 
ağırlığındak� ana kapısıyla dünyadak� en 
büyük �badethane kapılarından b�r�ne de 
sah�p.

Büyük Çamlıca Cam��, 3 b�n 500 metre-
karel�k sanat galer�s�, 3 b�n metrekarel�k 
kütüphane, b�n 71 k�ş�l�k konferans sa-
lonu, 8 sanat atölyes�, 3 b�n 500 araçlık 
kapalı otoparkı bünyes�nde barındırıyor. 
Cam�, ses, ışık, ısıtma, havalandırma ve 
güvenl�k s�stemler�yle de farkını ortaya 
koyuyor.
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SPOR PROTOKOLÜNÜ İMZALADILARSPOR PROTOKOLÜNÜ İMZALADILARSPOR PROTOKOLÜNÜ İMZALADILAR
Bayrampaşa’dak� spor faal�yetler�n� daha etk�l� ve organ�ze b�-

ç�mde gerçekleşt�rmek amacıyla, Bayrampaşa Kaymakamlığı, 
Bayrampaşa Beled�yes�, Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 
�le Bayrampaşa Gençl�k H�zmetler� ve Spor İlçe Müdürlüğü ara-
sında ‘Bayrampaşa Spor L�g�’ protokolü �mzalandı.

ayrampaşa Kaymakamlı-
ğı, Bayrampaşa Beled�yes�, 
Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü �le Bayrampaşa 

Gençl�k H�zmetler� ve Spor İlçe Müdürlü-
ğü �şb�rl�ğ� �le okul çağındak� öğrenc�lere 
resm� müsabaka ortamı oluşturmak ve 
aralarındak� spor d�s�pl�n�n� pek�şt�rmek 
�ç�n Çet�n Emeç Stadı’nda dörtlü proto-
kol �mzalandı. 

İmzalanan protokolle hayata geç�r�le-
cek Bayrampaşa Spor L�g� projes�yle, 
�lçedek� 50 b�n öğrenc�ye ver�lecek spor 
eğ�t�mler�n�n ardından branşlarında ba-
şarılı olanlara destek sağlanacak. Öğren-
c�ler, spor l�g�nde basketbol, voleybol, 
futbol, atlet�zm ve sokak basketbolu g�b� 
branşlarda hünerler�n� serg�leyeb�lecek.

Protokol �mza tören�nde konuşan Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 

BBBBBB “Bayrampaşa sporun ve Balkanlar’ın 
başkent�, tur�zm�n merkez�. Böyles� ca-
z�be merkez� olan b�r �lçede spor b�z�m 
�ç�n çok öneml�. Arda Turan ve Nec�p 
Uysal g�b� değerler�n yet�şt�ğ� bu yerde 
hem futbolcuları hem de basketbolcuları 
yet�şt�receğ�z. Voleybolda marka hal�ne 
geld�k. 

Okçulukta da aynı şek�lde çok �ler�de-
y�z. Bugün, çok öneml� b�r projen�n �mza 
tören�ne katıldık. Kaymakamlığımız, �lçe 
m�ll� eğ�t�m müdürlüğümüz, �lçe spor 
müdürlüğümüz ve beled�yem�z arasında 
�mzaladığımız dörtlü protokol �le 50 b�ne 
yakın öğrenc�m�z sport�f akt�v�telerden 
faydalanacak. Bu ves�leyle öğrenc�ler�-
m�z arasındak� spor faal�yetler�n� daha 
etk�l� ve organ�ze b�ç�mde gerçekleşt�re-
ceğ�z. Projem�z�n �lçem�z ve öğrenc� kar-
deşler�m�z �ç�n hayırlı olmasını temenn� 
ed�yorum.” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA BAYRAMPAŞA BAYRAKLARLA 
DONATILDIDONATILDIDONATILDI

Bayrampaşa Beled�yes�, Türk�ye’n�n bekası �ç�n büyük b�r mü-
cadele veren kahraman askerler�m�z�n İdl�b’de rej�m unsurlarının 
saldırısı sonucu şeh�t olmasının ardından �lçen�n dört b�r yanını 
Türk bayrakları �le donattı.

ayrampaşa  Beled�yes�, Tür-
k�ye’n�n bekası �ç�n büyük b�r 
mücadele veren kahraman 
askerler�m�z�n İdl�b’de rej�m 

unsurlarının saldırısı sonucu şeh�t ol-
masının ardından �lçen�n dört b�r yanını 
Türk bayrakları �le donattı.

Konuyla �lg�l� b�r açıklama yapan Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
“Kahraman Mehmetç�kler�m�ze destek 
olmak ve onlara sevg�m�z� göstermek 
�ç�n Bayrampaşa’mızı al bayrağımız �le 
donattık. 

BBBBBB Rabb�m, ülkem�z�n bekası �ç�n müca-
dele veren ordumuzu her da�m muzaff er 
kılsın, askerler�m�z� her türlü tehl�keden 
korusun. Kalb�m�z ve dualarımız her 
zaman kahraman Mehmetç�kler�m�zle.” 
�fadeler�n� kullandı.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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Bayrampaşa Beled�ye Mecl�-
s�’nde grubu bulanan 4 part� or-
tak b�ld�r�yle İdl�b’dek� saldırıyı 
kınadı. AK Part�, CHP, İYİ Part�, 
MHP Mecl�s Grupları �le bağım-
sız üyen�n ortak açıklamasıyla 
İdl�b saldırısı ş�ddet ve nefretle 
kınandı.

ayrampaşa Bayrampaşa Be-
led�ye Mecl�s�’nde AK Part�, 
CHP, MHP ve İYİ Part� �le ba-
ğımsız üye, ortak b�ld�r�yle, 

Sur�ye’n�n İdl�b kent�nde rej�m unsurla-
rının Türk askerler�ne düzenled�ğ� hava 
saldırısını kınadı.

Bayrampaşa Beled�yes� Mecl�s Başkan 
Vek�l� Al� Hacınoğmanoğlu’nun okuduğu 
b�ld�r�de, AK Part� adına Grup Başkanve-
k�l� Can Gökhan Balekoğlu, CHP adına 
Grup Başkanvek�l� Ahmet Çapık, İYİ Part� 
adına Grup Başkanvek�l� Tufan Babar, 
MHP adına Tarık Buğra Özgecan ve Ba-
ğımsız Mecl�s Üyes� Murat Aytek�n’�n 
�mzası yer aldı.

Ortak b�ld�r�de, şunlar kayded�ld�:

“27 Şubat 2020 geces� Sur�ye İdl�b ger-
g�nl�ğ� azaltma bölges�nde Türk S�lahlı 
Kuvvetler�’ne a�t konvoya yapılan ha�n 
saldırıda 33 kahraman evladımız şeh�t 
olmuş,  32 evladımız �se yaralanmıştır. 
Acımız büyüktür. Az�z m�llet�m�z�n başı 
sağ olsun.
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Bu alçak ve menfur saldırıyı Bayrampaşa 
Beled�ye Mecl�s�’ndek� aşağıda �mzası 
bulunun part� grupları olarak, ş�ddetle ve 
nefretle kınıyoruz. Askerler�m�ze yapılan 
saldırılara karşılık verme hakkımız saklı 
kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan �nsan� 
dramlara man� olmak �ç�n uluslararası 
hukukun destekled�ğ� b�ç�mde çözümün 
s�yas� yöntemlerle olması gerekt�ğ�n� 
�fade ed�yoruz.

Kahraman Türk Ordu-
su’nun kend�s�ne ver�len 
görevler�, her zaman 
olduğu g�b�, bundan 
sonra da üstün başarıyla 
gerçekleşt�receğ�ne olan 
�nancımız tamdır. Türk�ye 
Cumhur�yet�, her türlü 
tehd�d� ve tehl�key� berta-
raf edecek güce ve karar-
lılığa sah�pt�r.

Bayrampaşa Beled�ye 
Mecl�s� olarak, dün oldu-
ğu g�b� bugün de Meh-

metç�kler�m�z�n yanında olduğumuzu; 
asker�m�ze, vatanımıza ve bayrağımıza 
saldırı karşısında part� pol�t�kalarımız 
farklı olsa da ortak hareket edeceğ�m�z� 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Öte yandan, mecl�s üyeler�n�n 33 şeh�d�-
m�z�n fotoğrafının yer aldığı kartları yaka-
larına taktığı görüldü.
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Bayrampaşa’nın sev�len esnafl arından İsmet Beyaz vefat ett�.

efah Part�s� dönem�nde başla-
yan teşk�lat çalışmalarına Has 
Part� ve daha sonra Ak Par-
t�’ye katkı vererek devam eden 

İsmet Beyaz, kalp kr�z� sonucu hayata 
veda ett�.

Bayrampaşa Merkez Cam��’nde öğlen 
namazının ardından kılınan cenaze na-
mazısı sonrası Arnavutköy mezarlığına 
defned�ld�.

Merhuma Allah’tan rahmet, a�les� ve 
dostlarına sabr-ı cem�l n�yaz ed�yoruz.




