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Bulgar�stan’dak� Soydaşlarımızla Bulgar�stan’dak� Soydaşlarımızla Bulgar�stan’dak� Soydaşlarımızla 
Gönül Köprümüzü Güçlend�r�yoruzGönül Köprümüzü Güçlend�r�yoruzGönül Köprümüzü Güçlend�r�yoruz
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �le Bulgar�stan Kırcaal� Beled�-

yes�, kardeş beled�yec�l�k protokolü kapsamında düzenle-
nen programda b�r araya geld�.

az�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
Kırcaal� Beled�ye Başkanı 
Hasan Az�s �le Gaz�osman-

paşa Rumel� Platformu Başkanı Nurgün 
Güngören ve beraber�ndek� heyet� maka-
mında ağırladı. Usta, görüşmede kardeş 
şeh�r Kırcaal� �le kültürel ve ekonom�k 
d�yalogların gel�şt�r�lmes�n�n önem�ne 
d�kkat çekt�.
Başkan Usta, “Kırcaal� b�z�m �ç�n Bal-
kanlarda öneml� b�r merkez. 2006 yılında 
kardeş şeh�r olduğumuz Kırcaal� �le uzun 
b�r süre d�yaloglarımız oluşmuştu. 2016 
yılından sonra bazı sıkıntılardan ötürü 
b�raz kes�nt�ye uğramıştı. Bugün Kırcaal� 
beled�ye başkanımız ve ek�b� �le �l baş-
kanımızla ve Kırcaal�’den gelen hemşeh-
r�ler�m�zle hem hasret g�derd�k hem de 
bu d�yalogların, �l�şk�ler�n devam etmes� 
noktasında da mutabakat sağladık. Uma-
rım hem Kırcaal� hem de Gaz�osman-
paşalı hemşer�ler�m�z adına bu kültürel 
bağları devam ett�r�r�z. İk� bölge arasında 
önce kültürel anlamda sonra ekonom�k 

GGGGGGGGG anlamda sonra s�yas� anlamda bu gel�ş-
mey� ve d�yaloğu sürdürmüş oluruz” ded�. 
Kırcaal� Beled�ye Başkanı Hasan Az�s, 
“Uzun zamandır kardeş beled�yeler�m�z 
�le görüşme fırsatımız olmadı. Pandem� 
sürec�n� herkes yaşıyor. Buna rağmen 
hasretl�k götürmek �ç�n gel�p, kardeş be-
led�yem�z özell�kle Gaz�osmanpaşa Be-
led�yem�ze ve Türk�ye’de Trakya Bölges�, 
İstanbul, Bursa İzm�r’dek� tüm kardeş 
beled�yeler�m�z� b�r selamlama programı 
ayarladık. Hal hatır sorup, uzun zamandır 
görüşmed�ğ�m�z konularda görüşler�m�z� 
paylaşıyoruz” d�ye konuştu.

Gaz�osmanpaşa Rumel� Platformu Baş-
kanı Nurgün Güngören �se, “B�z�m hem 
burada hem de sınırın öbür tarafında bı-
raktığımız soydaşlarımıza karşı üzer�m�z-
de b�r sorumluluğumuz olduğunu düşü-
nüyoruz. B�z bu tür temaslardan manev� 
olarak da mutlu oluyoruz. Her �k� beled�ye 
başkanımıza da bu temastan dolayı te-
şekkür ed�yoruz” �fadeler�n� kullandı.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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BAYRAMPAŞA’NIN YENİ SEMBOLÜ BAYRAMPAŞA’NIN YENİ SEMBOLÜ BAYRAMPAŞA’NIN YENİ SEMBOLÜ 
‘SAAT KULESİ’‘SAAT KULESİ’‘SAAT KULESİ’

İlçeye yen� b�r sembol daha kazandırmak �ç�n kolları sıva-
yan Bayrampaşa Beled�yes�, sanat ve estet�k dolu güzel b�r 
‘saat kules�’ yaparak Bayrampaşa’ya ayrı b�r renk kattı. Nu-
munebağ Caddes�’ndek� Kad�fe Kavşağı’na yerleşt�r�len kule 
�le Bayrampaşa d�nam�k b�r k�ml�ğe kavuştu.

lçeye yen� b�r sembol daha kazan-
dırmak �ç�n kolları sıvayan Bayram-
paşa Beled�yes�, sanat ve estet�k 
dolu güzel b�r ‘saat kules�’ yaparak 

Bayrampaşa’ya ayrı b�r renk 
kattı. Numunebağ Caddes�’n-
dek� Kad�fe Kavşağı’na yer-
leşt�r�len kule �le Bayrampaşa 
d�nam�k b�r k�ml�ğe kavuştu.

Bayrampaşa Beled�yes�, 
Yen�doğan Mahalles� Numu-
nebağ Caddes�’ndek� Kad�fe 
Kavşağı’na tar�h� dokulu ve 
estet�k görünümlü şık b�r ‘saat 
kules�’ yaptı. İlçen�n yen� sem-
bolü olan kule, kent� daha da 
renklend�rd� ve şehre d�nam�k 
b�r k�ml�k kazandırdı.

“KENTİMİZE RENK        
KATACAK”

Kulen�n Bayrampaşa’ya 
çok yakıştığını söyleyen Baş-
kan At�la Aydıner, “İlçem�ze 
saat kules� yapmak �ç�n hal-
kımıza söz verm�şt�k. Bugün 
verd�ğ�m�z sözü tutmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. 
İnanıyorum k�, saat kulem�z 
�lçem�z�n yen� sembolü olacak 

İİİ ve kent�m�ze ayrı b�r renk katacak. Tar�h 
kokulu, sanat dolu kulem�z�n �lçem�z �ç�n 
hayırlı olmasını temenn� ed�yorum” ded�.
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Arama Kurtarma Derneğ�’ne Arama Kurtarma Derneğ�’ne Arama Kurtarma Derneğ�’ne 
Malzeme Desteğ�Malzeme Desteğ�Malzeme Desteğ�

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, arama kurtarma faal�yetler�n-
de kullanılmak üzere Gaz�osmanpaşa Arama Kurtarma Der-
neğ�’ne (GOPAK) malzeme desteğ� verd�. 

fetlere hazırlık kapsamında 
çalışmalarını sürdüren Gaz�-
osmanpaşa Beled�yes�, Elazığ 
ve İzm�r depremler�ndek� ara-

ma kurtarma çalışmalarında etk�n rol alan 
Gaz�osmanpaşa Arama Kurtarma Der-
neğ�’ne (GOPAK) malzeme desteğ� verd�. 
Derneğ�n �ht�yaçları doğrultusunda; 1 
adet sedye, 4 adet �lkyardım çantası, 300 
adet maske, 2 adet kırıcı-del�c� matkap, 
2 adet testere, 2 adet arama kurtarma 
kaskı, 20 adet eld�ven ve 10 adet yangın 
söndürme tüpü, Beled�ye Başkanı Hasan 
Tahs�n Usta tarafından, GOPAK Başkanı 
F�kret Beşoğlu’na tesl�m ed�ld�. Program-
da konuşan Başkan Usta, her mahallede 
b�r yedek arama kurtarma ek�b�n�n olması 
gerekt�ğ�n�, bu konuda gönüllüler�n farkın-
dalık çalışmalarıyla eğ�t�leceğ�n� �fade ett�.

Her vatandaşın arama kurtarma ek�p-
ler�n�n b�r parçası olması gerekt�ğ�n� 

AAAAAA söyleyen Başkan Usta, “Arama kurtar-
ma ek�b�m�z�n zaten sürekl� kullandığı 
ve �ht�yaç duyduğu malzemeler� onlara 
verd�ğ�m�z �ç�n değ�l, arama kurtarma 
yapısı �çer�s�nde bu tür malzemelere �h-
t�yaç duyulduğunu her b�r�m�z öğrenel�m 
ve görel�m d�ye farkındalık oluşturmak 
adına bu paylaşımı s�zlerle yapıyoruz. İlk 
afet okulunun s�zler�n desteğ�yle eğ�t�me 
başlamış olması, b�zde de büyük b�r so-
rumluluğunun farkında olduğumuz ger-
çeğ�n� ortaya koymakta. Her mahallede 
b�r yedek arama kurtarma ek�b� olacak 
kadar gönüller�m�z� bu farkındalık çalış-
malarıyla donatmalıyız. B�ze düşen görev 
bu. S�ze düşen görev �se hep beraber 
bu algıyı yaygınlaştırarak, her b�r vatan-
daşımızın bu arama kurtarma ek�pler�n�n 
b�r paydaşı olarak kend�n�, geleceğ�n� ve 
büyükler�n� kurtaracak b�r operasyonu 
burada paylaşmasıdır” ded�.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Kentsel Dönüşümde Kentsel Dönüşümde Kentsel Dönüşümde 
4.896 Konut Tamamlandı4.896 Konut Tamamlandı4.896 Konut Tamamlandı

Gaz�osmanpaşa’da yapımı tamamlanan 244 konutluk Yıldız-
tabya Mahalles� 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projes�’nde hak 
sah�pler�n�n da�reler� noter huzurunda gerçekleşt�r�len kura 
çek�m�yle bel�rlend�. 

entsel dönüşüm çalışmala-
rının hız kesmed�ğ� Gaz�os-
manpaşa’da hak sah�pler� 
konutlarına kavuşmaya de-

vam ed�yor. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
Toplu Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) ve 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �ş b�rl�ğ�yle 
Yıldıztabya Mahalles�’nde yapımı tamam-
lanan 244 konut �ç�n noter huzurunda 
kura çek�m� yapıldı. Gaz�osmanpaşa 
Kültür ve Sanat Merkez� Davet Salonun-
da gerçekleşt�r�len kura çek�m�ne İstanbul 
M�lletvek�l� Hasan Turan, Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
�lçe protokolü ve hak sah�b� vatandaşlar 
katıldı. Programda hak sah�pler�, yatay 
m�mar�de �nşa ed�lm�ş, deprem standart-
larına uygun, yeş�l alanları ve otoparkı 
olan konutlara kavuşmanın sev�nc�n� 
yaşarken, Başkan Usta da vatandaşların 
sev�nc�ne ortak oldu.
Kentsel dönüşüm kapsamında geçt�ğ�m�z 
ay Sarıgöl Kentsel Dönüşüm Projes�’n�n 

KKK

de kurasını çekt�kler�n� vurgu-
layan Başkan Usta, “Bugünkü 
projem�z şehr�m�z açısından özel 
b�r proje. Konforlu, kal�tel� ve 
m�mar� açıdan estet�k, tamamen 
yatay m�mar�ye özgü b�r proje 
ve gerçekten önemsed�ğ�m�z ve 
özell�ğ� olan b�r proje. Tüm hak 
sah�pler�m�ze hayırlı olsun” ded�.
Yıldıztabya 1. Etap Kentsel Dö-
nüşüm Projes�’n�n donatılarıyla 
ve yatay m�mar�s� �le �lçede b�r �lk 

olduğunun altını ç�zen Başkan Usta, �nşa-
atın 400 günde tamamlandığını söyled�. 
Başkan Usta, projen�n �k�nc� etabının da 
çok kısa sürede tamamlanacağını �fade 
ett�. Usta, bugüne kadar 4.896 konutun 
hak sah�pler�ne tesl�m ed�ld�ğ�n�, 3.300 
konutun �nşaatının sürdüğünü ve 3.000 
konutun da başlama aşamasında olduğu-
nu sözler�ne ekled�.
Yen� ev�ne kavuşacağı �ç�n çok mutlu ol-
duğunu kaydeden Sevda Buzman, “Çok 
mutluyum, uzun zamandır bekl�yordum. 
En sonunda kavuştuk. Rabb�m herkes� 
kavuştursun. Çok heyecanlıyım” d�ye 
konuştu.
Kura sonucundan çok mutlu olduğunu 
bel�rten Şaban Okç�men �se, “Gaz�os-
manpaşa Beled�yes�’ne çalışmalarından 
ötürü çok teşekkür ed�yorum. Bu süreçte 
k�ra anlamında b�z� mağdur etmed�. Çok 
mutluyum. Emeğ� geçen herkese çok 
teşekkür eder�m” �fadeler�n� kullandı.

yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 555



Yüz Yüze Eğ�t�mler BaşladıYüz Yüze Eğ�t�mler BaşladıYüz Yüze Eğ�t�mler Başladı
Pandem� sürec�nde uzaktan eğ�t�mlerle öğrenc�lere destek 

olan Gaz�osmanpaşa Beled�yes� B�lg� evler� ve Gençl�k Mer-
kez�, kapılarını yen�den öğrenc�lere açtı. Yüz yüze eğ�t�me 
kavuşan l�se ve ün�vers�te adayları, Cov�d-19 tedb�rler� eşl�-
ğ�nde ders başı yaptı.

ünyayı ve ülkem�z� etk�s� 
altına alan Cov�d-19 salgını 
dolayısıyla yüz yüze eğ�t�-
me geç�c� süreyle ara veren 

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, bu süreçte 
öğrenc�ler�n dersler�nden ger� kalmaması 
adına onl�ne eğ�t�m h�zmet� gerçekleşt�rd�. 
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın yüz yüze eğ�-
t�m kararının ardından Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� B�lg� Evler� ve Gençl�k Merkez� 
de kapılarını yen�den öğrenc�lere açtı. 
Sınıf kapas�tes�n�n yarı yarıya düşürüldü-
ğü eğ�t�m b�r�mler�ne g�r�şlerde HES kodu 
kontrolü ve ateş ölçümü yapılırken, ders-
lerde maske, mesafe ve h�jyen kuralları 
uygulanıyor.

6 Haz�ran’da gerçekleşt�r�lecek olan L�-
selere Geç�ş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 
b�lg� ev� 8. sınıf öğrenc�ler�ne; Türkçe, 
Matemat�k, Fen ve Teknoloj�, İng�l�zce, 
İnkılap Tar�h� ve D�n Kültürü olmak üzere 
6 branşta eğ�t�mler ver�l�yor. Haftanın 5 
günü gerçekleşt�r�len dersler, müfredat 

DDDDDD dah�l�nde uzman eğ�t�mc�ler tarafından 
anlatılıyor. Derslerde b�re b�r soru çözüm-
ler� ve tekrarlarla öğrenc�ler�n konuları 
pek�şt�rmes� sağlanıyor. Düzenl� deneme 
sınavları �le değerlend�rmeler�n yapıldığı 
b�lg� evler�nde rehberl�k ve sosyal akt�-
v�telerle öğrenc�ler ps�koloj�k yönden de 
sınava hazırlanıyor.

Ün�vers�teye adaylarına yönel�k gerçek-
leşt�r�len Yükseköğret�m Kurumları Sınavı 
(YKS) hazırlık kursu da Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� Gençl�k Merkez� bünyes�nde 
yüz yüze eğ�t�mlere yen�den başladı. 26-
27 Haz�ran tar�hler�nde yapılacak olan 
sınavlara hazırlık kapsamında öğrenc�le-
re Geometr�, Türkçe, Tar�h, F�z�k, K�mya, 
B�yoloj�, Matemat�k, Edeb�yat, Coğrafya, 
Türkçe ve D�n Kültürü dersler� ver�l�yor. 
İk� grup hal�nde ver�len eğ�t�mler mezun 
gruplar �ç�n hafta�ç� 5 gün, 12. sınıfl ar �ç�n 
�se hafta sonu 2 gün olarak gerçekleşt�r�-
l�yor.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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21 Gün Es�r Alınan 21 Gün Es�r Alınan 21 Gün Es�r Alınan 
Den�zc�ye Ev�nde Z�yaretDen�zc�ye Ev�nde Z�yaretDen�zc�ye Ev�nde Z�yaret

 Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, ka-
çırılan gem�de reh�n alınan Vedat Aksan’ı ev�nde z�yaret ett�.

�ne açıklarında M/V Mozart 
�s�ml� gem�n�n korsanlar 
tarafından kaçırılmasının 
ardından reh�n alınan 15 

Türk gem�c�den b�r�s� olan ve gem�de re�s 
olarak görev yapan Vedat Aksan, 21 gün 
süren esaret�n ardından g�r�ş�mler sonrası 
a�les�ne kavuştu. Gaz�osmanpaşa Beled�-
ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, kaçırılan 
gem�de reh�n alınan Vedat Aksan’ı ev�nde 
z�yaret ett�.

Gerçekleşt�r�len z�yarette açıklama ya-
pan Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı 
Hasan Tahs�n Usta, “Arkadaşlarımıza 
geçm�ş olsun d�yoruz. Türk�ye bu konuda 
devlet�yle, m�llet�yle ve dış �l�şk�ler�yle bu 
�ş� tak�p ed�p, arkadaşlarımızı a�leler�ne 
kavuşturdu. Bu sev�nd�r�c� ama bu 21 
günlük süre �çer�s�nde onlar orada ez�yet 
çekerken, umutla canları tehd�t altında 
beklerken a�leler� de burada eşler�, ço-
cukları, anne ve babaları onların b�r an 
önce ülkes�ne dönmes�n�, kavuşması-
nı bekled�. Umarız bu tür olaylar daha 

GGGGGGGGG

yaşanmaz. B�z her zaman ülke olarak 
teröre karşı olduğumuzu ve bunun da 
b�r terör olayı olduğunu defaatle �fade 
ett�k. Dünya buradan b�r mesaj almalı. Bu 
tür olaylara dünya el b�rl�ğ� yapıp önlem 
almalı. Bu sadece Vedat kardeş�m�zle, 
Sultan Hanımın meseles� değ�l. İnsanlık 
olarak bu tür dramlara müsaade ed�lme-
mes� �ç�n güç b�rl�ğ� yapılmalı. B�z �nşallah 
bu tür olaylara b�r daha maruz kalmaya-
lım d�ye dua edel�m” ded�.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ÜMİDİMİZİ 
YİTİRMEDİK”

Esaret altında geçen 21 günün ardından 
a�les�ne kavuşan Vedat Aksan gerçek-
leşen z�yaretten dolayı mutlu olduğunu 
�fade ett�. Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, Dış�şler� Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu �le Büyükelç� Mel�h Ulueren’e 
teşekkür eden Vedat Aslan, “Allah k�mse-
n�n böyle b�r şey yaşamasına �z�n ver-
mes�n. K�mseye de yaşatmasın. A�lemle 
kavuşma aşamasına gel�nce b�z kampta 
tutulurken kapalı kutu g�b�yd�k. Tab�� k� de 
üm�tl�yd�k. H�çb�r şek�lde üm�d�m�z� y�t�r-
med�k. Ülkem�z�n, Cumhurbaşkanımızın, 
Bakanlığımızın, Büyükelç�m�z�n ve ş�rke-
t�m�z�n ortak b�r çalışmasıyla ev�m�ze var-
manın, a�lem�ze kavuşmanın mutluluğu 
�çer�s�ndey�z. Büyük b�r şaşkınlık yaşadık. 
Herkese çok teşekkür ed�yorum” şekl�nde 
konuştu.
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AK PARTİ İSTANBUL 7. OLAĞAN İL AK PARTİ İSTANBUL 7. OLAĞAN İL AK PARTİ İSTANBUL 7. OLAĞAN İL 
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİKONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİKONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ak Part� İstanbul 7. Olağan İl Kongres� Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayy�p Erdoğan’ın katılımıyla S�nan Erdem Spor Salo-
nu’nda gerçekleşt�.

umhurbaşkanı ve AK Part� 
Genel Başkanı Recep Tay-
y�p Erdoğan, S�nan Erdem 
Spor Salonu’nda düzenle-

nen AK Part� İstanbul 7. Olağan İl Kong-
res�’ne katılarak, part�l�lere h�tap ett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 
günden bu yana AK Part�’n�n her kongre 
dönem�nde b�r değ�ş�m rüzgârı est�ğ�n� 
d�le get�rerek, “Esasen değ�ş�m ded�ğ�m�z 
hayatın gerçeğ�d�r. Bazen de herhang� b�r 
sebep aranmaksızın gel�r kend�n� dayatır. 
Mesela bugün de burada b�z�m adımıza 
İstanbul’un her �lçes�n�, her mahalles�n�, 
her caddes�n�, her sokağını, her hanes�n� 
muhabbetle kucaklayacağına �nandığımız 
b�r dava arkadaşımıza �l başkanlığı göre-
v�n� tevd� edeceğ�z” ded�.

CCCCCCCCC “1994 ruhuyla 2023 hedefl er�m�z� gerçek-
leşt�recek b�r arkadaşımızı, Osman Nur� 
Kabaktepe kardeş�m�z� İstanbul’a İl Baş-
kanı yapıyoruz” d�yen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Osman Nur� Kabaktepe’y� çok 
uzun yıllardır şahsen tanıdığını, gayret�-
ne, sam�m�yet�ne, davasına olan sadaka-
t�ne b�zzat şah�tl�k ett�ğ�n� anlattı.
Geçen dönem İl Başkanlığı görev�n� 
yürüten Bayram Şenocak’a da h�zmetler� 
dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Bu �ş tab�� burada b�tm�yor, 
sadece b�r v�rgül. Kend�ler�yle bundan 
sonra farklı platformlarda b�rl�kte çalışma-
yı sürdüreceğ�z” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Part�’n�n 
7. Olağan Kongre sürec�n� Türk�ye’n�n 
her yer�nde b�r değ�ş�m�n ves�les� hâl�ne 

İSTANBULİSTANBULİSTANBUL
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dönüştürmeye çalıştıklarını �fade ederek, 
şunları söyled�: “Bu süreçte �lçe teşk�lat-
larımızda yüzde 70’�, �l teşk�latlarımızda 
yüzde 65’� bulan oranlarda yen� �s�mler 
bayrak yarışında nöbet� devraldı. Bu gece 
saat 03.00’e kadar beraber çalıştık, Baş-
kan Vek�l�m, Teşk�lattan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcım, Fatma Betül Sayan 
Kaya, b�rl�kte çalıştık. Şu anda mevcut 
yönet�m�m�z�n yaş ortalaması 39. Genç, 
d�nam�k b�r yapıyla �nşallah yola devam. 
Yönet�m�m�zde en son b�ld�ğ�m kadarıy-
la 15 hanım kardeş�m�z vardı. Bu da AK 
Part�’n�n d�ğerler�nden farklı yanını ortaya 
koyuyor. Aynı şek�lde b�r o kadar da genç 
var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. Bu 
b�r şey� göster�yor. AK Part�, d�nam�k b�r 
part�. AK Part�, bugünü değ�l, geleceğ� 
kuşatan b�r part�. Kuruluşunun üzer�n-
den 20 yıla yakın süre geçt�ğ� hâlde hâlâ 
Türk�ye’n�n en büyük part�s� olmamızı, 
hâl Türk�ye’n�n yönet�m�nde alternat�fs�z 
konumda bulunmamızı �şte bu değ�ş�m 
gerçeğ�ne borçluyuz.”

“İSTANBUL’A HİZMET DAVAMIZDAN 
ASLA VAZGEÇMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Mart Çar-
şamba günü 7. Olağan Büyük Kongre’y� 
Ankara’da toplayarak kongre sürec�n� 
taçlandıracaklarını d�le get�rerek, 81 �ldek� 
kongrelerde görevler�ne devam eden 
veya yen� görev alanları tebr�k ett�.
İstanbul �ç�n “dünyanın merkez�” den�ld�ğ�-
n� �fade ederek, İstanbul’un �nsanlık tar�h�-
n�, İslam meden�yet�n� ve Türk tar�h�ndek� 
önem�n� anlattı.

“B�z İstanbul’a aşkla h�zmet ett�k. İşte 
bunun �ç�n b�z İstanbul’a ömrümüzü 
adadık” d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözler�ne şöyle devam ett�: “İşte bunun 
�ç�n hep Boğaz’ın dört muhafızı olarak 
gördüğümüz Tell� Baba’ya, Yuşa Haz-
retler�’ne, Yahya Efend� Hazretler�’ne ve 

Hüday� Hazretler�’ne layık olmaya çalıştık. 
İşte bunun �ç�n heps� de İstanbul’da met-
fun olan rahmetle Menderes’�n, rahmetl� 
Özal’ın, rahmetl� Erbakan Hocamızın m�-
raslarını yaşatmanın gayret� �ç�nde olduk. 
Şa�r, ‘Davası olmayanın sevdası olmaz. 
Sevdası olmayanın öfkes� olmaz’ d�yor. 
Eğer zaman zaman öfkel� gözükmüşsek 
�şte bu sevdamızdandır. Karşımıza k�m 
d�k�l�rse d�k�ls�n, önümüze hang� engel-
ler çıkartılırsa çıkartılsın, ger�de hang� 
oyunlar oynanırsa oynansın, ülkem�ze, 
m�llet�m�ze ve İstanbul’a h�zmet dava-
mızdan asla vazgeçmed�k. Onlar Yen� 
Zelanda’dak� kat�l�n ağzından ‘Ayasofya’yı 
m�narelerden kurtaracağız’ ded�ler. B�z 
cevabımızı Ayasofya’yı 86 yıl sonra tekrar 
�badete açarak verd�k. Onlar mesajlarını 
bu az�z şehr�n duvarlarına ‘Zulüm 1453’te 
başladı’ yazarak verd�ler. B�z cevabımızı 
‘Büyük ve güçlü Türk�ye d�yerek’ verd�k. 
Onlar ş�md� artık adı 15 Temmuz Şeh�tler 
Köprüsü olan Boğaz�ç� Köprümüzde baş-
lattıkları darbeyle �st�klal�m�ze el uzattılar. 
B�z cevabımızı 7’den 70’e şehadete yü-
rüyerek verd�k. Onlar ezanları susturmak 
�ç�n cam�ler�n kapılarına dayandılar. Onlar 
değ�l m� Bezm-� Alem Val�de Sultan Ca-
m��’n� �şgal etmek suret�yle b�ra kutularıyla 
beraber o cam�m�ze g�renler bunlar değ�l 
m�? Bu ahlaksızlar, bu edeps�zler değ�l 
m�? Bu terör�stler değ�l m�? İşte o Gez� 
olaylarında da bunların hesabını onlara 
sorduk. Bundan sonra da b�ls�nler k� ola 
k� böyle b�r yola tevessül edecek olur-
larsa bu m�llet bunun bedel�n� çok ağır 
ödet�r. B�z cevabımızı geceler boyunca 
h�ç d�nmeden süren selalarımızla verd�k. 
Onlar m�llet�m�z� b�rb�r�ne karşı kışkırtmak 
�ç�n her yolu dened�ler. B�z cevabımızı 
Rab�amızla verd�k.”

Haber�n devamı:
http://www.yerelgercek.com/haber/
ak-part�-�stanbul-7-olagan-�l-kongre-
s�-gerceklest�r�ld�-6355



KORONA MAĞDURU ESNAFA KORONA MAĞDURU ESNAFA KORONA MAĞDURU ESNAFA KORONA MAĞDURU ESNAFA KORONA MAĞDURU ESNAFA KORONA MAĞDURU ESNAFA 
BÜYÜK DESTEKBÜYÜK DESTEKBÜYÜK DESTEK

Bayrampaşa Beled�yes�, beled�ye mülkler�nde k�racı olan 
ve pandem�den dolayı zor b�r dönem geç�ren esnafa destek 
olmak amacıyla k�ralarda yüzde 90’a varan oranda �nd�r�m 
yaptı.

ayrampaşa Beled�yes�, bele-
d�ye mülkler�nde k�racı olan 
ve pandem�den dolayı zor b�r 
dönem geç�ren esnafa des-

tek olmak amacıyla k�ralarda yüzde 90’a 
varan oranda �nd�r�m yaptı.
Koronav�rüs salgınına karşı başarılı b�r 
mücadele veren Bayrampaşa Beled�ye-
s�, b�r yandan da pandem� neden�yle zor 
b�r dönem geç�ren esnafa destek oluyor. 
Bu kapsamda Bayrampaşa Beled�yes�, 
k�racısı olan 100’e yakın esnafı mutlu 
edecek b�r karara �mza attı. Alınan karara 
göre esnafın k�ralarında yüzde 90’a varan 
oranda �nd�r�me g�d�ld�. Beled�ye mülkün-
de k�racı olan esnafl ar kararı büyük mut-
lulukla karşıladı.

BBBBBB “BU KARA GÜNLERİ DE ARKAMIZDA 
BIRAKACAĞIZ”

Kararın altında �mzası bulunan Bayram-
paşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
“Tüm dünya �le b�rl�kte, ülke ve m�llet 
olarak salgına karşı büyük b�r mücadele 
�ç�ndey�z. H�ç şüphes�z salgın hep�m�z�n 
yaşamını olumsuz olarak etk�led�. Bu 
olumsuz etk�y� yaşayanlar arasında çok 
sayıda esnafımız da yer alıyor. B�z de be-
led�ye mülkler�nde k�racı olan esnafımıza 
destek olmak amacıyla k�ra oranlarında 
�nd�r�m yaptık. B�rl�k, bütünlük ve anla-
yış �ç�nde bu kara günler� de arkamızda 
bırakacak ve güzel günlerde doya doya 
yen�den kucaklaşacağız” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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CHP Bayrampaşa Örgütü’nden CHP Bayrampaşa Örgütü’nden CHP Bayrampaşa Örgütü’nden 
Muhtar L�ç�na’ya Z�yaretMuhtar L�ç�na’ya Z�yaretMuhtar L�ç�na’ya Z�yaret

CHP Bayrampaşa �lçe örgütü, mecl�s üyeler�yle b�rl�kte Yıl-
dırım Mahalles� Muhtarı Adnan L�ç�na’yı makamında z�yaret 
ett�.

HP Bayrampaşa �lçe örgü-
tü mecl�s üyeler�yle b�rl�kte 
Yıldırım Mahalles� Muhtarı 
Adnan L�ç�na’yı makamında 

z�yaret ett�.
Yıldırım Mahalles�’n�n sev�len muhtarı 
Adnan L�ç�na z�yaretle �lg�l� şu açıklamayı 
yaptı: 
“CHP İlçe Örgütü ve İBB mecl�s üyeler� 
muhtarlığımızı z�yaret ederek mahalle-
m�z�n sıkıntı ve �ht�yaçları konusunda 

CCCCCCCCC �st�şarede bulunduk. Kend�ler�ne teşekkür 
ed�yorum.”
İBB Mecl�s Üyes� Kadr� Sancaktar da 
sosyal medya hesabından konuyla �lg�l� 
aşağıdak� açıklamada bulundu: 
“Değerl� muhtarım, çok ver�ml� b�r toplantı 
oldu. Her zamank� g�b� naz�k ve m�saf�r-
perverl�ğ�n�zle b�z� ağarladınız.  S�ze çok 
teşekkür ed�yoruz. İy� k� varsınız..”
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BAYRAMPAŞA’DA KARLA BAYRAMPAŞA’DA KARLA BAYRAMPAŞA’DA KARLA 
MÜCADELE EKİBİ ARALIKSIZ ÇALIŞTIMÜCADELE EKİBİ ARALIKSIZ ÇALIŞTIMÜCADELE EKİBİ ARALIKSIZ ÇALIŞTI
Bayrampaşa Beled�yes�, kar yağışının etk�l� olduğu �lçede 

yayaların ve sürücüler�n yollarda herhang� b�r olumsuzlukla 
karşılaşmaması �ç�n çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yüz-
lerce k�ş�den oluşan karla mücadele ek�b�, 24 saat aralıksız 
çalıştı.

ayrampaşa Beled�yes�, kar 
yağışının etk�l� olduğu �lçe-
de yayaların ve sürücüler�n 
yollarda herhang� b�r olum-

suzlukla karşılaşmaması �ç�n çalışmala-
rını aralıksız sürdürdü. Yüzlerce k�ş�den 
oluşan karla mücadele ek�b�, 24 saat 
aralıksız çalıştı.

Hazırlıklarını kar yağışı başlamadan 
önce tamamlayan Bayrampaşa Beled�-
yes�, yüzlerce personel, 9 kamyon, 6 �ş 
mak�nes�, 5 kepçe, 4 tuz serpme aparatlı 
araç, 3 kamyonet, 3 solüsyon aracı ve 1 
greyder �le karla mücadele ve tuzlama 
çalışması yaptı. Araçların ve yayaların 
herhang� b�r olumsuzlukla karşılaşmama-
sı �ç�n gerçekleşt�r�len çalışmalar 24 saat 
boyunca aralıksız devam ett�.

BBBBBB SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Karın ve soğuk havanın hâk�m olduğu 
Bayrampaşa’da b�r taraftan yollarda 
tuzlama çalışması yapan Bayrampaşa 
Beled�yes�, y�yecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanlarını da unutmadı. İlçen�n 
çeş�tl� noktalarına bırakılan y�yeceklerle 
onların beslenmeler� sağlandı.

Bayrampaşa’da kardan dolayı ulaşım so-
runu yaşayan sürücüler ve yayalar, 444 
1 990 numaralı Bayrampaşa Beled�yes� 
Çağrı Merkez�n� arayarak 7/24 destek 
alab�lecekler.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
MORAL ZİYARETİMORAL ZİYARETİMORAL ZİYARETİ

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, aşı programı 
kapsamında, sırasının gelmes�yle b�rl�kte randevusunu ala-
rak Cov�d-19’a karşı �k�nc� doz aşısını da yaptırdı. Aydıner 
açıklamasında, “Sağlık Bakanlığımızın sürdürdüğü başarılı 
süreçten dolayı başta kıymetl� Sağlık Bakanımız Dr. Fahret-
t�n Koca ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ed�yorum” 
�fadeler�n� kullandı.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, aşı programı 
kapsamında, sırasının gel-
mes�yle b�rl�kte randevusunu 

alarak Cov�d-19’a karşı �k�nc� doz aşısını 
da yaptırdı. Aydıner açıklamasında, “Sağ-
lık Bakanlığımızın sürdürdüğü başarılı 
süreçten dolayı başta kıymetl� Sağlık 
Bakanımız Dr. Fahrett�n Koca ve tüm 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür ed�yorum” 
�fadeler�n� kullandı.
Başkan At�la Aydıner, Bayrampaşa Kay-
makamı Dr. Soner Şenel �le b�rl�kte, Bay-
rampaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf 
Oğuz Canbulat ve İlçe Sağlık Müdür Yar-
dımcısı Dr. Aydın Korkmaz �le Cov�d-19 
salgınına karşı büyük b�r özver�yle görev 
yapan sağlık çalışanlarını z�yaret ett�. 
Dr. Canbulat ve Dr. Korkmaz �le salgına 
yönel�k tedb�rler� ve çalışmaları değer-

BBBBBB lend�ren Başkan Aydıner, aşı programı 
kapsamında, sırasının gelmes�yle b�rl�kte 
koronav�rüse karşı �k�nc� doş aşısını da 
yaptırdı.
Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel ve Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Bayrampaşa İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Yusuf Oğuz Canbulat ve İlçe 
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Aydın Kork-
maz’ı z�yaret ederek Cov�d-19 salgınına 
yönel�k tedb�rler� ve çalışmaları değerlen-
d�rd�.
Kaymakam Şenel ve Başkan Aydıner 
daha sonra pandem� dönem�n�n kahra-
manları sağlık çalışanları �le b�r araya 
gelerek, onlara fedakârlıkları ve özver�ler� 
�ç�n teşekkürler�n� sundu. Şenel ve Aydı-
ner, aşı olmak �ç�n sağlık ocağına gelen 
vatandaşlar �le de b�r süre sohbet ett�.
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BAYRAMPAŞA YEŞİL ALAN VE BAYRAMPAŞA YEŞİL ALAN VE BAYRAMPAŞA YEŞİL ALAN VE 
KENT MEYDANINA KAVUŞUYORKENT MEYDANINA KAVUŞUYORKENT MEYDANINA KAVUŞUYOR

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n esk� cezaev� kentsel dönüşüm 
alanıyla �lg�l� yeş�l alan ve kent meydanı planı İstanbul Bü-
yükşeh�r Beled�ye Mecl�s�’nde oy b�rl�ğ� �le kabul ed�ld�.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner’�n yıllarca süren 
yoğun çabaları sonuç verd�. 
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n 

esk� cezaev� kentsel dönüşüm alanıy-
la �lg�l� yeş�l alan ve kent meydanı planı 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�’nde 
oy b�rl�ğ� �le kabul ed�ld�. Planın kabul 
ed�lmes�nden büyük mutluluk duyduğunu 
bel�rten Başkan Aydıner, “Çok çalıştık, 
çok çabaladık. Şükürler olsun, Bayram-
paşa’mızı hasret duyduğu meydana ka-
vuşturmak da b�ze nas�p oldu. Projem�z�n 
planlanmasına ve uygulanmasına emek 
ve destek veren herkese ayrı ayrı teşek-
kür ed�yor, şükranlarımı sunuyorum” ded�.
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n esk� cezaev� 
kentsel döşüm alanıyla �lg�l� plan tad�latı 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Mecl�s�’nde 
oy b�rl�ğ� �le kabul ed�ld�. Bayrampaşa’ya 

BBBBBB 15 b�n metrekarel�k yeş�l alan ve kent 
meydanı kazandıracak planın uygu-
lanması �ç�n yıllarca yoğun b�r çalışma 
yürüten Başkan At�la Aydıner, “Şükürler 
olsun, emekler�m�z bugün sonuç verd�. 
İlçem�z� hasret duyduğu meydana kavuş-
turacak planımız İBB Mecl�s�’nde kabul 
ed�ld�.  B�rden çok kurumla �st�şare ett�ğ�-
m�z ve uzun b�r zamandır üzer�nde çalış-
tığımız planımız, �lçem�z� 15 b�n metreka-
rel�k �lave yeş�l alana ve kent meydanına 
kavuşturacak. 7’den 70’e Bayrampaşa 
a�les� olarak bu güzel gel�şmen�n haklı 
gurunu yaşıyoruz. Projem�z�n halkımız, 
�lçem�z ve İstanbul’umuz �ç�n hayırlı olma-
sını d�l�yor, planımızın onaylanmasına ve 
uygulanmasına emek ve destek veren 
herkese ayrı ayrı teşekkür ed�yorum” 
şekl�nde konuştu.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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TEM’İN ÜSTÜNE MEYDAN

Öte yandan, esk� cezaev� kentsel dönü-
şüm projes� kapsamında, Aksaray’dan 
havaalanına g�d�şte kalan ve Altınteps� �le 
İsmetpaşa mahalleler�n�n arasından ge-
çen TEM’�n üstünün kapatılarak buranın 
da yaklaşık 10 b�n metrekarel�k meydana 
dönüştürülmes� planlanıyor. Bu projeyle 
b�rl�kte kent meydanının yaklaşık 25 b�n 
metrekareye çıkartılması hedefl en�yor.

EN GÖZDE KENTSEL                
DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kentsel dönüşüm projes� çerçeves�nde, 
esk� cezaev� alanına tam teşekküllü, 300 
yataklı yen� b�r devlet hastanes�, okul, ca-
m�� ve metro �stasyonu da �nşa ed�lecek. 
Dev meydanı, depreme dayanıklı konutla-
rı, yeş�l alanları, okulu, cam�s�, hastanes�, 
kültür ve sanat merkez�, spor salonları, 
b�s�klet ve yürüyüş yolları �le Bayrampa-
şa esk� cezaev� kentsel dönüşüm projes� 
İstanbul’un en gözde dönüşüm projes� 
olarak ön plana çıkıyor.



BAŞKAN AYDINERBAŞKAN AYDINERBAŞKAN AYDINER
RADYODA DJ’LİK YAPTIRADYODA DJ’LİK YAPTIRADYODA DJ’LİK YAPTI

Dünya Radyo Günü’nde BAYGEM Radyo’nun m�krofonuna 
geçen Başkan At�la Aydıner, canlı yayında DJ’l�k yaptı. Yak-
laşık �k� saat yayın yapan ve ünlü radyocuları programına 
konuk eden Başkan Aydıner, performansı �le büyük beğen� 
topladı.

ünya Radyo Günü’nde BAY-
GEM Radyo’nun m�krofonuna 
geçen Başkan At�la Aydıner, 
canlı yayında DJ’l�k yaptı. 

Yaklaşık �k� saat yayın yapan ve ünlü rad-
yocuları programına konuk eden Başkan 
Aydıner, performansı �le büyük beğen� 
topladı.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Ay-
dıner, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde 
DJ’l�k yaptı. Türk�ye’n�n �lk gençl�k radyo-
su BAYGEM Radyo m�krofonlarında d�n-
ley�c� �le buluşan Başkan Aydıner, yakla-
şık �k� saat yayında kaldı ve performansı 

DDDDDD �le büyük beğen� topladı. Yayın boyunca 
H�lal Özgan�, Mehmet Ercan, Ak�f Özcan, 
Erkan Koç ve Afr�kalı Al� g�b� ünlü radyo-
cular �le canlı telefon bağlantısı yapan ve 
�stek parça çalan Aydıner, d�nley�c�lerden 
gelen sorulara da yanıt verd�.

Dünya genel�nde toplam 44 b�n radyo 
�stasyonu bulunduğu b�lg�s�n� paylaşan 
Başkan Aydıner, “Radyocular, hoş soh-
betler� ve yayınladıkları şarkılar, türküler 
ve ezg�ler �le tüm dünyada �nsanların 
stres�n� alıyor” ded�.
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