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BALKANLAR

O k�l�se oradan kalkacak!O k�l�se oradan kalkacak!O k�l�se oradan kalkacak!
Teta Fata’nın büyük zafer�.. ‘O k�l�se oradan kalkacak’ ded� ve 

k�l�sen�n yıkılmasına karar ver�ld�.

Bosna Savaşı’nda eş� ve a�les� �ke b�r-
l�kte 22 yakınını şeh�t verm�ş olan Fata 
Teyze (Teta Fata), canını kurtarmak �ç�n 
terk ett�ğ� Srebren�ca’dak� ev�ne, savaş-
tan sonra döndüğünde büyük b�r sürpr�z 
�le karlılaşmıştı.

Ev�n�n önündek� bahçes�ne Boşnak-
lar’a soykırım yapmış olan Sırp çetn�kler 
k�mseden �z�n almadan, yasa dışı olarak 
sank� orası babalarının toprağı �m�ş g�b� 
b�r k�l�se kondurmuşlardı.

Buna ş�ddetle karşı çıkan Fata Teyze 
(Teta Fata), k�l�sen�n derhal yıkılması 
�ç�n dava açtı. Federal Bosnalı Sırp tarafı 
kend�s�ne 2 m�lyon KM para tekl�f etm�ş 
olmalarına rağmen Teta Fata: “Şeh�tle-

r�m�z�n kem�kler�n� m�lyar mark verseler 
sızlatmam. O k�l�se oradan kalkacak.” 
d�yerek tüm, tekl�f, baskı ve tehd�tler� 
reddett�.

Bosna Hersek Mahkemes� de yıkım 
kararı verm�ş olmasına rağmen, kararı b�r 
türlü uygulamaya koymayan Bosnalı Sırp 
yönet�m�, Teta Fata’nın uluslararası mah-
kemelerde de dava açmasını da c�dd�ye 
almamıştı.

Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
s�’n�n yıkım ve tazm�nat karı vermes� �le 
Bosna Hersek’te b�r türlü b�tmeyen sa-
vaşta, Teta Fata büyük b�r zafer kazandı.

Hazırlayan: Nusret SANCAKLI
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DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLU OLSUNDÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLU OLSUNDÜNYA ÇOCUK GÜNÜ KUTLU OLSUN
İSTER OTURUN.. İSTER ZIPLAYIN.. HER ÇOCUK FARKLIDIR.. FARKLI EĞLENİR.. 

FARKLI ÖĞRENİR.. SİZİ SEVİYORUZ.. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN.

Hep�n�z bugünün küçükler� yarının 
büyükler�s�n�z. Çok değ�l, kısa b�r 

süre sonra hep�n�z büyüyecek ve bu va-
tana faydalı �şler yapacaksınız. Bu ülkey� 
güzel yarınlara ulaştırmak �ç�n hep�n�z�n 
b�rer mesleğ� olacak. S�zler geleceğ�n 
doktorları, öğretmenler�, mühend�sler� 
olacaksınız.

Anneler�m�z b�z henüz küçük olduğu-
muz �ç�n temel �ht�yaçlarımızı karşılar. 
Babalarımız �se dışarıdak� �ht�yaçlarımızı 
g�der�r. Anne ve babası olmayan çocuk-
lara yurdumuzda Çocuk Es�rgeme Kuru-
mu bakar. Korunmaya muhtaç çocuklara 
devlet tarafından el uzatılması çok büyük 
b�r gerekl�l�kt�r.

B�r ülken�n çocukları o ülken�n m�ras-
çılarıdır. Bu nedenle çocuklarınıza nasıl 
davranır, onları nasıl yet�şt�r�rsen�z gele-
ceğ�n�z� de o �nsanlara emanet eders�n�z. 
Çocuklar dünyanın en öneml� varlıkla-
rıdır. Atatürk Cumhur�yet dönem�nde 
çocukların en �y� şek�lde yet�şt�r�lmes� 
�ç�n b�rtakım önlemler almıştır. Çocuklar 
sağlık, eğ�t�m ve öğret�m bakımından en 
�y� şek�lde yet�şt�r�lmeye çalışılmıştır.

Gelecek çocukların el�nded�r. B�r çocu-
ğun mutlu ve başarılı olmasının en önce-
l�kl� koşulu sev�lmes� ve kend�n� güvende 

h�ssetmes�d�r. Gerek anne ve babası 
gerekse çevres�ndek� k�ş�ler tarafından 
sev�len çocuklar �lerleyen yıllarda daha 
başarılı �şlere �mza atar. Bu nedenle tüm 
çocuklar sev�lmel� ve bu sevg� onlara en 
doğru şek�lde h�ssett�r�lmel�d�r. Çocuklar 
çok değerl�d�r, onları �nc�tmemek gerek�r.

Dünya Çocuk Günü, ek�m ayının �lk pa-
zartes� günü kutlanmaktadır.

Uluslararası Çocuk Günü f�kr�, 1925 
yılında Cenevre’de yapılan Çocukların 
Refahı �ç�n Dünya Konferansı’ndan sonra 
doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekle-
şen Konferans’ta Çocukların Korunması-
na Da�r Cenevre B�ld�rges� kabul ed�lm�ş-
t�r. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar 
arasında ortak duygular oluşmasını, 
ulusların barış �ç�nde yaşama özlemler�-
n�n pek�şmes�n� amaçlar.

Dünya üzer�nde b�rçok çocuk ya savaş 
ortasında ya da açlık sınırında yaşamı-
nı sürdürmekted�r. Bu koşulları ortadan 
kaldırmak ve onlara daha �y� b�r yaşam 
sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk 
Hakları Sözleşmes�, 191 ülke tarafından 
kabul ed�lm�şt�r.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu
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DERNEKLER

BOSNA SANCAK BOSNA SANCAK BOSNA SANCAK 
DERNEĞİ 30. YILINI KUTLUYORDERNEĞİ 30. YILINI KUTLUYORDERNEĞİ 30. YILINI KUTLUYOR

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� Başkanı Muham-
med Sancaktar, yönet�m kurulu �le b�rl�kte Ankara’ya g�derek; 
TBMM Başkanı Rumel�l� hemşehr�m�z Sn. Mustafa Şentop başta 
olmak üzere bazı s�yas�ler� ve devlet tems�lc�ler�n�, 27 Ek�m’de 
yapılacak olan b�na açılışı ve derneğ�n 30. yıl kutlamalarına da-
vet ett�ler.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı 

Sn. Muhammet Sancaktar, Dernek Genel 
Sekreter� Sn. Sebahatt�n Dem�r, Başkan 
Yrd. Sn. Mehmet Olcay, Yönet�m Kurulu 
Üyeler� Sn. Ref�k Dem�rok, Sn. Rah�m 
Karabulut, Sn. Mun�r Gül ve MHP Kocael� 
M�lletvek�l� Sn. Saff et Sancaklı �le b�rl�kte; 
24, 25 ve 26. Dönemde Ak Part� İstanbul 
M�lletvek�l� ve 27. Dönem Türk�ye Büyük 
M�llet Mecl�s� - TBMM Başkanı olan Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’u Türk�ye Büyük 
M�llet Mecl�s�ndek� başkanlık makamında 
z�yaret ett�. 

Derneğ�n yaptığı çalışmalar ve güncel 

konular hakkında karşılıklı b�lg� alış ve-
r�ş�nde bulunan yönet�m kurulu, daha 
önce derneğ� z�yaret�nden ve destekle-
r�nden dolayı TBMM Başkanı Sn Şen-
top’a  teşekkürler ett�ler. Ayrıca 27 Ek�m 
2019 tar�h�nde yapılacak olan 30. yıl kut-
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DERNEKLER

lamaları ve yen� dernek b�nasının açılışı 
�ç�n davet mektubunu b�zzat kend�ler�ne 
verd�ler.

Bosna Sancak Dernek Başkanı Mu-
hammed Sancaktar yönet�m kurulu �le 
beraber; Türk�ye Cumhur�yet� Gençl�k 
ve Spor Bakanlığı Bakanı Sn. Dr. Meh-
met Kasapoğlu, Cumhur�yet Halk Part�s� 

- CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçda-
roğlu, 21. 24. 25. Ve 26. 27. Dönem MHP 
İstanbul M�lletvek�l� ve 27. Dönem TBMM 

Başkanvek�l� Sn. Celal Adan, 23. 24. 25. 
Ve 26. Dönem CHP Tek�rdağ M�lletvek�l� 
Fa�k Öztrak, MHP Merkez Yürütme Kuru-
lu Üyes�, Kocael� M�lletvek�l�m�z ve her 
zaman yanımızda olup b�ze destek veren 
hemşer�m�z Sn. Saff et Sancaklı, Karadağ 
Cumhur�yet� Ankara Büyükelç�s� Sn. Pe-
r�sa Kastratov�c, Bosna Hersek Ankara 
Büyükelç�s� Sn. Bak�r Sadov�ç ve  Sırb�s-
tan Cumhur�yet� Büyükelç�s� Sn. Zoran 
Markov�c � Ankaradak� makamlarında 
z�yaret ederek 27 Ek�m 2019 tar�h�nde 
yapılacak olan 30. yıl kutlamaları ve yen� 
dernek b�nasının açılışına davet ett�ler.

 Açılış programı saat 14:30’da başlaya-
cak.
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BOSNA HERSEK’E İLK SALDIRI BOSNA HERSEK’E İLK SALDIRI BOSNA HERSEK’E İLK SALDIRI 
‘1 EKİM 1991’‘1 EKİM 1991’‘1 EKİM 1991’

1 Ek�m 1991’de Sırp ve Karadağlılar’dan oluşan Esk� Yugoslavya 
Halk Ordusu (JNA) askerler� Bosna Hersek’e �lk s�lahlı saldırısını 
Güney Hersek bölges�ndek� Hrasno ve Ravno köyler�ne yapmış, 
köylüler� soyduktan sonra köyler� yakmışlardı.

1 Ek�m 1991’de Sırp ve Karadağlı-
lar’dan oluşan Esk� Yugoslavya Halk 

Ordusu (JNA) askerler� Bosna Hersek’e 
�lk s�lahlı saldırısını Güney Hersek bölge-
s�ndek� Hrasno ve Ravno köyler�ne yap-
mış, köylüler� soyduktan sonra köyler� 
yakmışlardı.

Bu saldırı Dubrovn�k’e yapılacak kuşat-
ma �ç�n stratej�k b�r harekat olup, Bosna 
Hersek’�n �şgal� �ç�n de b�r mesaj �d�.

Pr�padn�c� Jugoslovenske narodne ar-
m�je (JNA) prv� oružan� napad na Bosnu 
� Hercegov�nu �zvel� su 1. oktobra 1991, 
kada su napal�, opljačkal�, zapal�l� � do 
temelja un�št�l� hercegovačka sela Hras-
no � Ravno.

B�o je ovo d�o nj�hovog strateškog pla-
na za okupac�ju Dubrovn�ka � jez�v� prv� 
znak da rat poč�nje u B�H.

HAZIRLAYAN: NUSRET SANCAKLI
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BAYRAMPAŞA

Başkan Aydıner Başkan Aydıner Başkan Aydıner 
teşk�lat p�kn�ğ�ne katılım sağladıteşk�lat p�kn�ğ�ne katılım sağladıteşk�lat p�kn�ğ�ne katılım sağladı

AK Part� Bayrampaşa Teşk�latı Kemerburgaz’da düzenlenen p�k-
n�kte b�r araya geld�. 

Kemerburgaz’dak� Bayrampaşa Beled�-
yes� Mes�re Alanında düzenlenen p�kn�ğe 
AK Part� Genel Başkan Yardımcısı Fatma 
Betül Sayan Kaya, AK Part� İl Başkan 
Yardımcısı Necat� Karagöz, AK Part� İs-
tanbul İl Yönet�m Kurulu Üyes� Fat�h Sel-
man, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, Beled�ye Başkan Yardımcısı Can 
Gökhan Balekoğlu, AK Part� Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ers�n Saçlı ve Yönet�m Ku-
rulu üyeler�, Mecl�s Üyeler�, Mahalle Teş-
k�latı üyeler�, part�l�ler ve a�leler� katıldı.

AK Part� Bayrampaşa İlçe teşk�latı, 
eğlencel� akt�v�telerle yazdan kalma b�r 
havada güzel b�r gün geç�rmen�n keyf�n� 
doyasıya yaşadılar.

AK Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı 
Ers�n Saçlı p�kn�kte yaptığı konuşmada, 
“Geçm�şten günümüze kadar ülkem�z 

üzer�nde oynanmaya çalışılan oyunlar 
karşısında güçlü olmamız gerek�yor ve 
en öneml�s� b�rl�k ve beraberl�ğ�m�z� da�m 
kılmamız gerek�yor. Sorumluluğumuz her 
zamank�nden daha da büyük. AK Par-
t�’ye gönül verenler olarak da�ma ülkem�z 
ve part�m�z �ç�n gece gündüz demeden 
çalışmalarımızı sürdüreceğ�z. İnşallah 
y�ne b�rl�kte büyük zaferlere �mza ataca-
ğız. P�kn�ğ�m�ze katılan herkese teşekkür 
ed�yorum” ded�. 
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AYDINER: BİZ BİR AİLEYİZ VE HEP 
BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner �se yaptığı konuşmada, “AK Par-
t�’n�n kıymetl� mensuplarımızla p�kn�kte 
b�r araya geld�ğ�m�z �ç�n mutluyuz. AK 
Part�’n�n b�rçok zafer�n� b�rl�kte gördük. 
Bu kadar uzun yıllar �kt�darda kalmanın 
yolu, sadece b�r s�yas� part� yönüyle 
açıklanamaz. ‘B�z b�r a�ley�z ve hep b�r-
l�kte Türk�ye’y�z’ d�yoruz. Bu ülke ve bu 
m�llet �ç�n �dealler� olan b�r part� ve gru-
buz. Allah s�zlerden razı olsun. Bundan 
sonra da �nşallah daha çok çalışacağız, 
yen� zaferlere hep b�rl�kte �mza atacağız” 
şekl�nde konuştu.

KAYA: MİLLET SEVDASIYLA BİRARAYA 
GELMİŞ  BÜYÜK BİR AİLEYİZ

P�kn�kte kısa b�r konuşma yapan AK 
Part� Genel Başkan Yardımcısı Fatma 
Betül Sayan Kaya �se, AK Part�’n�n kuru-
luşundan bugüne kadar geçen zamanda 
yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Yazdan 
kalma bu güzel İstanbul gününde AK 
Part� Bayrampaşa İlçe Teşk�latı �le b�r 
arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu 

güzel p�kn�kte emeğ� geçen tüm teşk�lat 
mensuplarımıza teşekkür ed�yorum. B�z 
m�llete h�zmet sevdasıyla b�r araya gel-
m�ş büyük b�r a�ley�z” d�ye konuştu.

KARAGÖZ: ÇALIŞMALARIMIZA HIZ 
KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ

AK Part� İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Necat� Karagöz de yaptığı konuşmasın-
da p�kn�kte emeğ� geçenlere teşekkür 
ederek, “B�z b�r�z beraber�z, b�rl�kte 
Bayrampaşa’yız, b�rl�tte İstanbul’uz ve 
b�rl�kte Türk�ye’y�z anlayışı �le çıktığımız 
bu yolda ülkem�z ve şehr�m�z �ç�n daha 
�y�ye daha güzele ulaşmak �ç�n hep b�rl�k-
te çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
edeceğ�z” �fadeler�n� kullandı.

Çocuklara yönel�k eğlencel� akt�v�teler�n 
de sahnelend�ğ� p�kn�k alanında, kazanan 
çocuklar oyuncaklarla ödüllend�r�l�rken, 
mahalle teşk�latları arasında yapılan ha-
lat çekme yarışması �se büyük �lg� çekt�. 
Halat çekme yarışması kazanan Muratpa-
şa Mahalles� teşk�latı ödüllend�r�ld�.

Kaynak: Paşav�zyon Gazetes�
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BAYRAMPAŞALI ŞEHİDİMİZİN BAYRAMPAŞALI ŞEHİDİMİZİN BAYRAMPAŞALI ŞEHİDİMİZİN 
ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİADI ÖLÜMSÜZLEŞTİADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Ha�n terör saldırısında şeh�t olan P�yade Çavuş Bayrampaşalı 
Fehm� Barçın’ın �sm� Kocatepe Mahalles�’ndek� b�r alt geç�de ve-
r�ld�.

Ha�n terör saldırısında şeh�t olan 
P�yade Çavuş Bayrampaşalı Fehm� 

Barçın’ın �sm� Kocatepe Mahalles�’ndek� 
b�r alt geç�de ver�ld�. Şeh�d�n doğum gü-
nünde yapılan �s�m değ�ş�kl�ğ� sırasında 
konuşan Başkan At�la Aydıner, “Vatanı-
mız �ç�n toprağa düşmüş az�z şeh�tler�-
m�z �ç�n ne yaparsak yapalım onlara olan 
borcumuzu asla ödeyemey�z.” ded�.

Kayser�’de 2016 yılında düzenlenen 
ha�n terör saldırısında şeh�t olan P�yade 
Çavuş Bayrampaşalı Fehm� Barçın’ın 
�sm� Kocatepe Mahalles�’ndek� b�r alt 
geç�de ver�ld�. Şeh�d�n doğum gününde 
yapılan �s�m değ�ş�kl�ğ� sırasında Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner’�n yanı sıra AK Part� Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Ers�n Saçlı, Beled�ye Başkan 
Yardımcıları İsma�l Gem�c�, Can Gökhan 

Balekoğlu, Naser Ş�mşek �le Fehm� Bar-
çın’ın babası Bahr� Barçın, annes� Ayşe 
Barçın, Vatan Şeh�tler� ve A�leler� Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ� Baş-
kanı Aytulu K�razaldı da hazır bulundu.

“ŞEHİTLERİMİZE BORCUMUZU ASLA 
ÖDEYEMEYİZ”

Şeh�tl�k makamının Allah katında en 
yüce makamlardan b�r� olduğunu bel�rten 
Başkan Aydıner, “Vatanımız �ç�n toprağa 
düşmüş az�z şeh�tler�m�z �ç�n ne yapar-
sak yapalım onlara olan borcumuzu asla 
ödeyemey�z. Fehm� Barçın kardeş�m�ze 
ve az�z şeh�tler�m�z�n tümüne Yüce Al-
lah’tan rahmet, kederler� h�ç d�nmeyen 
a�leler�ne de sabırlar d�l�yorum. Dünden 
bugüne şanlı bayrağımız �ç�n canını feda 
eden kahramanlarımızın ruhları şad, 
mekânları cennet olsun.” ded�.
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ESENLER

ESENLER’DE 7’DEN 77’YE BASKETBOLESENLER’DE 7’DEN 77’YE BASKETBOLESENLER’DE 7’DEN 77’YE BASKETBOL
Esenler Beled�yes�’n�n, “7’den 77’ye Basketbol” sloganıyla ger-

çekleşt�rd�ğ�, “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası” farklı kategor�-
lerde etk�nl�klerle Esenlerl�ler’e basketbol şölen� yaşattı.

Esenler’�n tüm  mahalleler�n� kapsa-
yan, “Esenler’de Basketbol, Spor 

Yap Bol Bol” projes� kapsamında “7’den 
77’ ye Basketbol” sloganıyla hayata 
geç�r�len 3x3 Basketbol Turnuvası’nda 
basketbol şölen� yaşandı. Gençlere bas-
ketbolu sevd�rmek, ruhen ve  bedenen  
sağlıklı b�reyler yet�şt�rmek, sporu b�r  
yaşam  b�ç�m� hal�ne get�rerek çocukları 
ve gençler� zararlı alışkanlıklardan koru-
mak  adına Spor Toto Teşk�latı Başkan-
lığı’nın katkılarıyla  yapılan etk�nl�klerde 
eğlencel� anlar yaşandı.

 Çeş�tl� yaş gruplarından çocuklarla 
gerçekleşt�r�len 3x3 Basketbol Turnuva-
sı, “A�leler Yarışıyor”, “Parke Ağladı Be”, 
“Dede Toruna Karşı” adlı b�rb�r�nden 
renkl� ve farklı  kategor�lerde gerçek-
leşt�r�ld�. Ç�ftehavuzlar Mahalles�’ndek� 
ESGEV sahasında turnuva, Menderes 
Mahalles� Anne Çocuk Oyun Kampüsü’n-
de “A�leler Yarışıyor” ve Kemer Mahalles� 
Devran Kolej� bahçes�nde “Parke Ağladı 

Be” etk�nl�kler�yle çocuklar ve a�leler� 
key�fl � anlar yaşadılar. Anneler�n de bas-
ketboldak� yetenekler�n� konuşturduğu 
etk�nl�klerde renkl� görüntüler yaşandı.

SPORCULARA ÇEŞİTLİ HEDİYELER 
DAĞITILDI

Turnuvanın  düzenled�ğ� etk�nl�klerde 
yer alan tüm sporculara basketbol for-
ması, basketbol topu, sporcu suluğu, 
çanta, madalya dağıtıldı. Etk�nl�kler farklı 
mahallelerde de devam edecek.
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BEYKOZ

Beykoz’da yaşlılar k�mses�z değ�lBeykoz’da yaşlılar k�mses�z değ�lBeykoz’da yaşlılar k�mses�z değ�l
Beykoz Beled�yes� �lçedek� �ht�yaç sah�b� ve yalnız yaşayan yaş-

lılara, evde sağlık h�zmet�nden tem�zl�ğe, sıcak yemek serv�s�n-
den gez� ve z�yarete kadar b�rçok alanda h�zmet ver�yor.

Sosyal beled�yec�l�k anlayışıyla yalnız 
ve muhtaç yaşlıların kapısını çalan 

Beykoz Beled�yes� hem evlere hem de 
gönüllere ulaşıyor. Yaşlı k�mselere sevg� 
ve güleryüzle h�zmet sunulurken yalnız-
lıkları da paylaşılıyor.

Evler Tem�z Yüzler Güleç

Beykoz’da yaşlılık, f�z�ksel güçsüzlük, 
sağlık sorunları ve ekonom�k yeters�zl�k-
ler neden�yle evler�n�n tem�zl�ğ�n� yapa-
mayan 65 yaş üstü �ht�yaç sah�b� k�mse-
lere düzenl� olarak evde tem�zl�k h�zmet� 
sağlanıyor.

Yaşlıların gündel�k yaşamlarını kolay-
laştırmak ve yaşam kal�teler�n� artırmak 
amacıyla ver�len h�zmet kapsamında 
187 ev düzenl� z�yaret ed�l�yor, beled�ye 
ek�pler� tarafından baştan ayağa tertem�z 
yapılıyor.     

Aşev�’nden Sıcak Yemek

Beykoz Beled�yes�’n�n “Aşınızı Sevg�yle 
Ev�n�ze Taşıyoruz” sloganıyla kurduğu 
Aşev� �se her gün �ht�yaç sah�b� 368 k�ş�-
ye ulaşıyor.

Aşev�’n�n mutfağında özenle p�şen 4 çe-
ş�t yemek, öğlen ve akşam öğünü olarak 
hazırlanarak merkezden en uzağa kadar 
evlere tesl�m ed�l�yor. Yaşlıların kapısı-
nı çalan ek�pler hatır ve �ht�yaçlarını da 
soruyor.

Evde Sağlık Kolaylık Sağlıyor

‘Evde Sağlık H�zmet�’ veren uzman 

sağlık ek�pler� �se her gün araçlarla yola 
çıkarak yaşlı k�mselere h�zmet ver�yor.

Yatağa bağımlı, engell� veya kron�k 
hastalığı olan yaşlılara doktor reçete-
ler� doğrultusunda enjeks�yon, serum,  
sonda uygulaması, pansuman g�b� tıbb� 
uygulamalar yapılıyor.  

Yaşlılar böylel�kle evler�nden dışarı çık-
madan kolayca sağlık h�zmet� alab�l�yor. 

Hoş Sohbetle Güzel B�r Gün  

Beykoz’da yalnız yaşayan ve tek başı-
na dışarı çıkamayan yaşlılara z�yaret ve 
gez� h�zmet� de sunuluyor. Sosyal h�zmet 
görevl�ler� eşl�ğ�nde araçla evler�nden 
alınan yaşlılar gez�p görmek �sted�kler� 
yerlere götürülüyor.

Yaşlıların çoğu hayatları boyunca h�ç 
görmed�kler� mes�re, park ve sosyal 
mekânları terc�h ederken bazıları da eş 
ve çocuklarının mezarlarına g�tmek �st�-
yor.
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SULTANGAZİ

Hayd� basketbol severler, turnuvaya!Hayd� basketbol severler, turnuvaya!Hayd� basketbol severler, turnuvaya!
Sultangaz� Beled�yes�, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzen-

l�yor.  Basketbol severler; yıldızlar, gençler ve büyükler olmak 
üzere 3 ayrı kategor�de buluşuyor.

Sultangaz� Beled�yes�, 3x3 Sokak 
Basketbol Turnuvası düzenl�yor.  

Basketbol severler; yıldızlar, gençler ve 
büyükler olmak üzere 3 ayrı kategor�de 
buluşuyor.

Spora ve sporcuya verd�ğ� desteğ� her 
geçen gün artıran Sultangaz� beled�yes�, 
basketbol tutkunlarını b�r araya get�r�yor. 
Bu yıl �lk� düzenlenecek olan 3x3 Sokak 
Basketbol Turnuvası’na çevre �lçelerden 
de katılımcılar kabul ed�l�yor.

11-14 yaş aralığındak� sporseverler yıl-
dızlar, 15-18 aralığındak�ler gençler ve 19 
yaş üstü sporseverler de büyükler kate-
gor�s�nde mücadeleye katılacak.

 5-6 Ek�m tar�h�nde Sultangaz� Beled�ye-
s� H�zmet B�nası yanındak� etk�nl�k ala-
nında düzenlenecek olan turnuvaya katıl-
mak �ç�n 0212 459 38 38’� arayab�l�rs�n�z. 
Sporseverler �ç�n son başvuru tar�h� �se 3 
Ek�m Perşembe...
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ESENLER

KÜLTÜR SANATTA DEV ORTAKLIKKÜLTÜR SANATTA DEV ORTAKLIKKÜLTÜR SANATTA DEV ORTAKLIK
Esenler Beled�yes� ve İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n, Esenler 

halkının kültür, sanat, eğ�t�m, araştırma ve değerler eğ�t�m� ko-
nularında karşılıklı �ş b�rl�ğ� yapmaları amacıyla hayata geç�r�len 
“İş B�rl�ğ� Protokolü” �ç�n �mzalar atıldı.

Esenler Beled�yes�, Hoca Ahmet Ye-
sev� Kültür Sanat Sezonu’na, özel 

b�r �ş b�rl�ğ� protokolünü �mzalayarak 
başladı. Esenler halkının sosyal ve kültü-
rel gel�ş�m�ne katkıda bulunmak, sanat-
sal ve akadem�k çalışmaları desteklemek 
�steyen Esenler Beled�yes�, İstanbul Tek-
n�k Ün�vers�tes� �le karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� 
ve ortak anlayışı teşv�k etmek amacıyla 
çalışmalara başladı. 

Esenler Beled�yes� Başkanı Mehmet 
Tevf�k Göksu, Esenler Beled�yes� Kültür 
İşler� Müdürü Hüsey�n Cerrahoğlu, İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ 
Türk Mus�k�s� Devlet Konservatuvarı 
Müdürü Prof. Dr. Serp�l Mürtezaoğlu’nun 
katıldığı �mza tören�, İTÜ Rektörlük b�-
nasında gerçekleşt�. Katılımcılar �ş b�r-
l�ğ�n�n sağlanmasında emeğ� geçenlere 
teşekkürler�n� �lett�.

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Konser-
vatuvar Bölümü �le Esenler Beled�yes� 
Sanat Ev� (ESEV) arasında eğ�t�mler, 
konserler ve akadem�k �ş b�rl�kler�n�n 
yapılmasını da sağlayacak olan protokol-
le, ESEV Konservatuvara Hazırlık Kur-
su’nun da daha fazla öğrenc�ye ulaşması 
ve eğ�t�mler�n daha gen�ş b�r akadem�k 
eğ�tmen kadrosuyla yürütülmes� hedefl e-
n�yor. 

Böylece, son �k� yıldır öğrenc�ler� ün�-
vers�teler�n konservatuvar bölümler�ne 
ve güzel sanatlar l�seler�ne hazırlayarak 
toplamda 26 öğrenc�y� hayaller�ne ka-
vuşturan ESEV Konservatuvara Hazırlık 
Kursu, yen� sezonda gen�ş eğ�tmen kad-
rosu, kapsamlı eğ�t�mler ve tekn�k gez�-
lerle daha da güçlenerek Esenler halkına 
h�zmet edecek.
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G.OSMANPAŞA

M�llet bahçes� a�leler�n �lg� odağı olduM�llet bahçes� a�leler�n �lg� odağı olduM�llet bahçes� a�leler�n �lg� odağı oldu
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� M�llet Bahçes�, h�zmete açılan man-

gal alanlarıyla sıcak havaların son günler�n� değerlend�rmek �ste-
yen p�kn�kç�ler�n vazgeç�lmez adres� hal�ne geld�. A�leler, çocuk 
parkından spor alanlarına, kafeteryadan sey�r kules�ne b�rçok 
�mkan sunan M�llet Bahçes�’nde, yeş�l�n ve doğanın keyf�ne varı-
yor.

Al�bey Barajı’nın hemen yanı başında 
yeş�lle mav�y� buluşturan Gaz�os-

manpaşa Beled�yes� M�llet Bahçes�, va-
tandaşlardan yoğun �lg� görmeye devam 
ed�yor. Traf�k gürültüsünden uzak, huzur-
lu b�r ortamda p�kn�k, çocuk parkı, spor 
alanları, kafeterya ve sey�r kules� g�b� 
b�rçok fonks�yonu b�rl�kte sunan M�llet 
Bahçes�, bölge halkının özell�kle hafta 
sonları en çok terc�h ett�ğ� mekanların 
başında gel�yor.

MANGAL ALANLARI HİZMETTE

B�rçok �ht�yacın düşünüldüğü M�llet 
Bahçes�’nde p�kn�k keyf�n�n vazgeç�lmez� 
olan mangal da unutulmadı. Gaz�osman-
paşa Beled�yes�, vatandaşlardan gelen 
talep doğrultusunda M�llet Bahçes�’ne 
mangal alanları yaptı. Çevre k�rl�l�ğ�n�n 
önüne geçmek ve p�kn�k yangınlarını ön-
lemek amacıyla yapılan mangal alanları 
vatandaşlara h�zmete vermeye başladı. 

12 noktada kurulan mangal alanlarının 
dışında, M�llet Bahçes�’nde ateş yakılma-
sına müsaade ed�lm�yor.

60 b�n metrekare alana sah�p Gaz�-
osmanpaşa Beled�yes� M�llet Bahçes�, 
doğal orman yapısı ve rengarenk ç�çek-
ler�yle göz kamaştırıyor. 1.200 metreka-
rel�k yürüyüş yolu, 1.800 metrekare alana 
sah�p b�s�klet parkuru, 1.500 metrekare-
l�k etk�nl�k alanı, p�kn�k alanları, çocuk 
oyun alanları, basketbol sahası, otopark, 
kafeterya, mesc�t g�b� fonks�yonlarıyla 
b�rçok etk�nl�ğe olanak sağlıyor. Göçmen 
kuşların geç�şler�n�n �zleneb�ld�ğ� sey�r 
kules� de şehr�n manzarasını ayaklar al-
tına ser�yor. Z�yaretç�lere ücrets�z h�zmet 
veren M�llet Bahçes�, vatandaşlara şehr�n 
stres�nden uzak, ferah mekânlar, çocuk-
lara �se modern ve güvenl� oyun alanları 
sunuyor.
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DERNEKLER
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G.OSMANPAŞA

İstanbul ve çevres�n� etk�leyen deprem 
sonrası Gaz�osmanpaşa’da büyük 

çaplı hasar, can ve mal kaybı yaşanma-
mıştır. Beled�yem�z�n b�r�mler� deprem�n 
etk�ler�n� ve gel�şmeler� yakından tak�p 

Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da 
Afet Toplanma AlanlarıAfet Toplanma AlanlarıAfet Toplanma Alanları

Marmara Den�z� S�l�vr� açıklarında saat 13.59’da 5.8 büyüklü-
ğünde deprem meydana geld�. 

etmekted�r. 

Vatandaşlarımız, ac�l durumlarda Be-
led�yem�z�n 444 0 467 numaralı İlet�ş�m 
Merkez�ne ulaşab�l�rler.
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G.OSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da Gaz�osmanpaşa`da 
Afet Toplanma Alanları -2-Afet Toplanma Alanları -2-Afet Toplanma Alanları -2-Afet Toplanma Alanları -2-Afet Toplanma Alanları -2-

Gaz�osmanpaşalı hemşehr�ler�m�z�n afet anında g�deb�lecekler� 
toplanma alanları...
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BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

ZAFER BAYRAMİZAFER BAYRAMİZAFER BAYRAMİ
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