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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

ŞEHİDİMİZİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİŞEHİDİMİZİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİŞEHİDİMİZİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ
Bayrampaşa Beled�yes�, geçt�ğ�m�z ay Şırnak’ın İd�l �lçes�nde 

PKK’lı terör�stlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının �nf�lak et-
mes� sonucu şeh�t olan Astsubay Üstçavuş Esma Çev�k’�n �sm�n� 
Altınteps� Merkez Cam�� yanına yapılan parka verd�.

eçt�ğ�m�z ay Şırnak’ın İd�l 
�lçes�nde PKK’lı terör�stlerce 
tuzaklanan el yapımı patlayı-
cının �nf�lak etmes� sonucu 

şeh�t olan Türk�ye’n�n sayılı kadın bom-
ba �mha uzmanlarından Bayrampaşalı 
Astsubay Üstçavuş Esma Çev�k’�n (30) 
�sm� Bayrampaşa Altınteps� Merkez Ca-
m�� yanına yapılan parka ver�ld�. 

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’�n ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen 
Şeh�t Astsubay Üstçavuş Esma Çev�k 
Parkı’nın açılış programına Bayrampaşa 
Kaymakamı Dr. Soner Şenel, İstanbul 
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh 
Köroğlu, şeh�d�n annes� Nebahat Gö-
züaydın, kız kardeşler� El�f ve Esra �le 
Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü 

GGGGGGGGG Dr. Abdülaz�z Yen�yol, Bayrampaşa İlçe 
Emn�yet Müdürü Necat� Aktuğ Şah�n, 
Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, 
AK Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n 
Saçlı, Bayrampaşa beled�ye başkan yar-
dımcıları, beled�ye mecl�s üyeler�, b�r�m 
müdürler�, muhtarlar ve asker� yetk�l�ler 
�le çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İst�klal Marşı �le baş-
layan program protokol konuşmaları �le 
sürdü. Ardından Bayrampaşa Beled�ye-
s�’n�n ‘Şeh�t Astsubay Esma Çev�k’ �sm�-
n� verd�ğ� park dualar eşl�ğ�nde açıldı.

Öte yandan cuma namazı önces� şeh�t 
Esma Çev�k �ç�n Altınteps� Merkez Cam�-
�’nde Mevl�d-� Şer�f okundu.
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
KARNE HEYECANIKARNE HEYECANIKARNE HEYECANI

2019-2020 Eğ�t�m ve Öğret�m 
Yılı’nın b�r�nc� dönem�n�n son 
ermes�yle b�rl�kte Bayrampa-
şalı b�nlerce öğrenc� karnele-
r�n� alarak yarıyıl tat�l�ne g�rd�. 
Başkan At�la Aydıner de karne 
heyecanı yaşayan öğrenc�ler� 
yalnız bırakmayarak onların bu 
heyecanına ortak oldu.

üm yurtta olduğu g�b� Bayram-
paşa’da da okullar yarıyıl tat�l�-
ne g�rd�. Yarıyıl tat�l�n�n başla-
masıyla b�rl�kte tüm okullarda 

karne heyecanı yaşandı. 

Bayrampaşa Atatürk İmam Hat�p Ortao-
kulu’nda öğrenc�ler�n karne heyecanına 

TTT ortak olan Bayrampaşa Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel, Bayrampaşa Beled�ye Baş-
kanı At�la Aydıner ve Bayrampaşa İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Dr. Abdülaz�z Yen�yol 
öğrenc�lere karneler� �le takd�r ve teşek-
kür belgeler�n� takd�m ett�ler.







www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi666

DERNEKLERDERNEKLERDERNEKLER

Bayrampaşalı dernekten Van Erc�ş’e Bayrampaşalı dernekten Van Erc�ş’e Bayrampaşalı dernekten Van Erc�ş’e 
yardım el� uzandıyardım el� uzandıyardım el� uzandı

İy� Kalpler, Van Erc�ş Bulamaç İlkokulu’ndan gelen talep doğ-
rultusunda tüm öğrenc�ler �ç�n gerekl� olan kırtas�ye malzemes�-
n� tem�n ederek ulaştırdı…

ayrampaşa İy� Kalpler Yardım-
laşma ve Kültür Derneğ� faal�-
yetler�ne hızla devam ed�yor. 

Kurulduğu günden bu güne 
kadar b�r çok etk�nl�ğe �mza atan ”İy� 
Kalpler”, Van Erc�ş Bulamaç İlkokulu’n-
dan gelen talep doğrultusunda tüm öğ-
renc�ler �ç�n gerekl� olan kırtas�ye malze-
mes�n� tem�n ederek ulaştırdı…

İy� Kalpler Derneğ� Başkanı Adem D�şç� 
yaptığı açıklamada “Derneğ�m�z Türk�-
ye’n�n parlayan yıldızı olacaktır. B�zler 
el�m�zden geld�ğ� kadar �ht�yaç sah�b�ne 
koşacak ve el�m�zden gelen�n en �y�s�n� 
yapmaya her zaman gayret göstereceğ�z.

BBBBBB  Ürünler�n tem�n ed�lmes� ve tak�b�nde 
öneml� rol oynayan kadın kollarımıza , 
gençl�k kollarımıza ve bağışçılarımıza 
teşekkür eder�m” ded�.

Derneğ�n Kadın Kolları Başkanı Ebru 
Yen�doğan da “El�m�zden geld�ğ� kadar 
malzeme tem�n ett�k ve okuldak� öğret-
menlerle görüştük. 

Malzemeler�m�z� toplayarak gençl�k 
kollarımız �le b�rl�kte paketled�k. Kargoyla 
okulumuza ulaştırmak üzere yola çıktı. 
İy� Kalpler var olduğu sürece çocukların 
yüzü gülecek. Çocukların yüzü güldükçe 
dünya gülecek” �fadeler�n� kullandı…
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ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR ÇOCUKLAR 
DOYASIYA DOYASIYA DOYASIYA 
EĞLENDİEĞLENDİEĞLENDİ

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n 
kültür - sanat etk�nl�kler� kap-
samında organ�ze ett�ğ� �nte-
rakt�f şov �le çocuklar doyasıya 
eğlend�.

ayrampaşa Beled�yes�’n�n kül-
tür - sanat etk�nl�kler� kapsa-
mında organ�ze ett�ğ� �nterakt�f 
şov �le çocuklar doyasıya 

eğlend�. Yarıyıl tat�l�n� fırsat b�len m�n�k 
öğrenc�ler, programa büyük �lg� gösterd�. 
Başkan At�la Aydıner de çocukların bü-
yük mutluluk yaşadığı programda onla-
rın sev�nc�ne ortak oldu.

Bayrampaşa Beled�yes�, kültür-sanat 
etk�nl�kler� kapsamında Mehmet Ak�f 
Ersoy Kültür Merkez�’nde çocuklar �ç�n 
Muaz Ete �le büyük sorular, büyük cevap-
lar �s�ml� �nterakt�f şov düzenled�. Yarıyıl 
tat�l�n� fırsat b�len m�n�k öğrenc�ler, prog-
rama büyük �lg� gösterd�. Program bo-
yunca doyasıya eğlenen çocukları Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner 
de yalnız bırakmadı.

BBBBBB “ÇOCUKLAR MUTLU OLURSA BİZ DE 
MUTLU OLURUZ”

Çocukları eğlend�rmek ve mutlu etmek 
�ç�n yıl boyunca çeş�tl� etk�nl�kler dü-
zenled�kler�n� bel�rten Başkan Aydıner, 
“Geleceğ�m�z�n tem�natı sevg�l� çocuk-
larımızın her zaman mutlu olmasını arzu 
ed�yoruz. 

Çünkü onlar mutlu olursa b�z de mutlu 
oluruz. Okulların yarıyıl tat�l�ne g�rmes�y-
le b�rl�kte çocuklara yönel�k etk�nl�kler�-
m�z� hafta �ç� de yapmaya başladık. Bu 
kapsamda onlar �ç�n muhteşem b�r prog-
ram düzenleyerek, onların mutlu olmala-
rını ve gönüller�nce eğlenmeler�n� sağla-
dık. Bu ves�leyle t�yatrocu Muaz Ete’ye 
ve çocukları �le programımıza katılan 
a�lelere teşekkür ed�yorum.” ded�.





yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 999

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
OLAYLI GECEOLAYLI GECEOLAYLI GECE

BAYRAMPAŞA’da el�ndek� pala 
�le b�r restorana g�ren Bulgar�s-
tan uyruklu b�r k�ş� pan�ğe ne-
den oldu. Bağırarak restoran-
dak� malzemeler� kıran şahıs 
�kna ed�lemey�nce pol�sler ta-
rafından bacağından vurularak 
etk�s�z hale get�r�ld�.

ayrampaşa’da el�ndek� pala �le 
b�r restorana g�ren Bulgar�s-
tan uyruklu M�len Bahcheva-
nov (33) pan�ğe neden oldu. 

Bağırarak restorandak� malzemeler� 
kıran şahıs �kna ed�lemey�nce pol�sler 
tarafından bacağından vurularak etk�s�z 
hale get�r�ld�. 

Hastaneye kaldırılarak tedav� altına alı-
nan saldırgan hayatını kaybett�. Saldır-
ganın etk�s�z hale get�r�ld�ğ� anlar �se 
vatandaşlar tarafından cep telefonu �le 
kayded�ld�.

BAYRAMPAŞA’DA el�ndek� pala �le 
b�r restorana g�ren Bulgar�stan uyruklu 
M�len Bahchevanov (33) pan�ğe neden 
oldu. Bağırarak restorandak� malzemele-
r� kıran şahıs �kna ed�lemey�nce pol�sler 
tarafından bacağından vurularak etk�-
s�z hale get�r�ld�. Hastaneye kaldırılarak 
tedav� altına alınan saldırgan hayatını 
kaybett�. Saldırganın etk�s�z hale get�r�l-
d�ğ� anlar �se vatandaşlar tarafından cep 
telefonu �le kayded�ld�.

Olay saat 22.00 sıralarında Bayrampa-
şa Yıldırım Mahalles� Şeh�t Kam�l Balkan 
Caddes�’ndek� restoranda yaşandı. 

BBBBBB Bulgar�stan uyruklu olduğu öğren�len 
M�len Bahchevanov (33) henüz b�l�nme-
yen b�r nedenle el�ndek� pala �le resto-
rana daldı. An�den restorandak� malze-
meler� kırmaya başlayan Bahchevanov 
pan�k yarattı. 

Müşter�ler an�den kend�ler�n� restoran-
dan dışarıya atarken, �hbar üzer�ne olay 
yer�ne çok sayıda pol�s ek�b� sevk ed�ld�. 
Pol�s ek�pler� b�r süre şahsı �kna etmeye 
çalıştı ancak başarılı olamadı. Bahcheva-
nov’un tekrar etrafa saldırması üzer�ne 
pol�s ateş açarak saldırganı bacağından 
vurdu. Bu sıralarda çıkan arbedede b�r 
bekç� de kolundan yaralandı.

Bacağından vurularak etk�s�z hale ge-
t�r�len Bahchevanov, sağlık ek�pler�n�n 
�lk müdahales�n�n ardından ambulansla 
hastaneye kaldırılarak tedav� altına alın-
dı. Bahchevanov doktorların tüm mü-
dahales�ne rağmen kurtarılamadı. Olay 
sonrası pol�s ek�pler� restorandak� müş-
ter�lerden b�lg� alarak, güvenl�k kamera-
larını �ncelemeye aldı. 

Bahchevanov’un sağlık sorunları olduğu 
�dd�a ed�l�rken olayı neden �şled�ğ� araştı-
rılıyor. Olayla �lg�l� soruşturma sürüyor.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi101010

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Elazığ’ın S�vr�ce �lçe-

s�nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündek� deprem�n ardından, �l 
merkez�nde �ncelemelerde bulundu.

lazığ’da �lk olarak, depremde 
hayatını kaybeden Ayşegül 
C�velek ve oğlu Muhammed 
Sal�h C�velek’�n Mevlana Cam�-

�'nde düzenlenen cenaze tören�ne katılan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabutlara b�r 
süre omuz vererek C�velek a�les� ve ya-
kınlarına başsağlığı d�led�.

Cenaze namazının ardından cemaate 
h�tap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
deprem�n büyük b�r �mt�han olduğunu ve 
m�llet olarak geçm�şte de bu �mt�hanlarla 
karşılaşıldığını �fade ett�.

B�ngöl, Van, S�mav, Düzce, Sakarya ve 
Bolu depremler�n� hatırlatarak sabırla bu 
depremler�n yaralarının sarıldığını d�le 
get�ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ş�m-
d� y�ne b�r �mt�handayız. Elaz�z, malum 
Erz�ncan �le komşu ve Erz�ncan’da da ne 
tür depremler yaşadığımızı b�l�yorsunuz. 
B�z, hakkında suren�n de bulunduğu bu 
deprem olayları hakkında tesl�m�yet�n 

en güzel�n� hep verd�k, ver�yoruz, ş�md� 
de böyle b�r �mt�hanla karşı karşıyayız” 
ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak 
eller�nden gelen� sonuna kadar yapa-
caklarını vurgulayarak, “Gerek köyler-
de gerek mahallelerdek� bu yıkımların 
yerler�ne de süratle TOKİ olarak hemen 
adımlarımızı atıp, yapılması gerekenler� 
yapacak ve k�msey� de açta, açıkta �nşal-
lah bırakmayacağız” d�ye konuştu.

Vatandaşlardan ded�kodulara, olumsuz 
menf� propagandalara kulak asmama-
larını �steyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“B�l�n k� b�zler s�zler�n h�zmetkârıyız ve 
bu m�llete h�zmet etmen�n ne denl� ecr� 
büyük b�r şeref olduğunu b�lenlerden�z” 
�fades�n� kullandı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, depremde hayatını 22 vatandaşa 
Allah’tan rahmet d�leyerek ölen vatan-
daşlar �ç�n Fat�ha okudu.

Cenaze tören�n�n ardından Elazığ Sür-
sürü Mahalles�’ne geçen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, burada yıkılan D�lek Apartma-
nı’nın enkazında yürütülen arama-kurtar-
ma çalışmalarını b�r süre tak�p ett�. Yet-
k�l�lerden yürütülen çalışmalar hakkında 
b�lg� alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşlarla da sohbet ederek geçm�ş 
olsun d�lekler�n� �lett�. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, daha sonra Mustafa Paşa Ma-
halles�’nde �ncelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, �ncelemeler� 
sırasında, enkaz altında kalan Az�ze Çel�k 
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adlı vatandaşla telefonla görüşen 112 
Ac�l Serv�s’te ac�l tıp tekn�syen� ve UMKE 
gönüllüsü Em�ne Kuştepe �le de görüştü.

Mustafa Paşa Mahalles�’ndek� �ncele-
meler�n�n ardından gazetec�lere açıkla-
mada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 
deprem�n ardından her �k� şeh�rde de ça-
lışmaların yoğun şek�lde devam ett�ğ�n� 
söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece 
�t�bar�yle; İç�şler� Bakanı Süleyman Soy-
lu, Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Kurum’un 
bölgeye �nt�kal ett�ğ�n� bel�rtt�. Cumhur-
başkanı Erdoğan, bugün de kend�s�yle 
b�rl�kte; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
A�le, Sosyal H�zmetler ve Çalışma Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk, M�llî Savunma 
Bakanı Hulus� Akar,  Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cah�t Turhan’ın bölgeye 
geld�ğ�n� b�ld�rd�.

Çalışmaların AFAD, UMKE, Kızılay, Türk 
S�lahlı Kuvvetler� unsurları ve jandarma 
personel�nce yürütüldüğünü �fade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çalışma-
larla şu ana kadar çok sayıda, 40 kadar, 
�nsanımızı enkaz altından çıkarmış bulu-
nuyoruz” ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 vatan-
daşın hayatını kaybett�ğ�n�, b�n� aşkın 

vatandaşın da yaralı olarak hastaneler-
de tedav� altına alındığını açıklayarak 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
a�leler�ne sabır, yaralılara da ac�l ş�falar 
d�led�.

Enkazlardak� çalışmaların yoğun şek�l-
de devam ett�ğ�n�, ek�pler�n tekn�k c�haz-
lar ve köpeklerle ses d�nlemes� yaparak 
arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdü-
ğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “İnşallah sonuna kadar bu gayretle 
devam edecekler, bakan arkadaşlarımız 
sonuna kadar bunun tak�pç�s� olacaklar. 
Devlet�m�z tüm �mkânlarını, tüm kurum-
larıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler 
net�ces�nde �nşallah ama yaralı ama canlı 
�nsanımıza ulaşmanın gayret� �ç�ndey�z” 
d�ye konuştu.

Vatandaşlara ortaya koydukları daya-
nışma �ç�n teşekkür eden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Bu tür zamanlarda b�l�yor-
sunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu 
fırsatçılara asla b�zler kapı aralayamayız. 
Yok, �şte para toplamaydı, şuydu buydu 
devlet�m�z�n bu noktada herhang� b�r 
�ht�yacı yok. B�r�ler� �lla b�r yardım yapa-
caksa bunun kurumu bell�d�r. AFAD �le 
bunlar yapılır, b�lemed�n�z Kızılay’ımızla 
yapılır, burada toplanır ve dağıtılması 
gereken yerlere dağıtılır.  Fırsat kollayıcı-
lara fırsat vermeyel�m, adımlarımızı buna 
göre atalım” �fadeler�n� kullandı.
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Başkan Usta Kur’an-ı Ker�m’e geçen Başkan Usta Kur’an-ı Ker�m’e geçen Başkan Usta Kur’an-ı Ker�m’e geçen 
kadın kurs�yerler�n heyecanına ortak oldukadın kurs�yerler�n heyecanına ortak oldukadın kurs�yerler�n heyecanına ortak oldu
Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, kadın ko-

ord�nasyon merkezler�nde eğ�t�m alarak Kur’an okumayı öğre-
nen 100 kadın kurs�yerlerle b�r araya geld�.

az�osmanpaşa Beled�yes�’n�n 
kadın koord�nasyon merkez-
ler�nde düzenled�ğ� Kuran-ı 
Ker�m kursuna katılan 100 

kadın Kur’an okumayı öğrend�. 

B�rçoğu �lk kez katılan ve 3 aylık eğ�t�m 
sonucu Kur’an okumaya başlayan kadın 
kurs�yerler �ç�n Zat-ı Gül Hanım Kadın 
Kültür ve Sanat Merkez�’nde program 
düzenlend�. 

Programa katılan Gaz�osmanpaşa Bele-
d�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 100 ka-
dın kurs�yere Kuran-ı Ker�m takd�m ett�.

Kadın Kur’an kurslarının başarısın-

GGGGGGGGG dan duyduğu memnun�yet� �fade eden 
Başkan Usta, “Kur’an-ı Ker�m okumanın 
yasaklandığı, evde bulundurmanın dah� 
yasak olduğu b�r dönemden ülkem�z çok 
�y� b�r noktaya geld�. 

Cumhurbaşkanımızın da çok büyük 
b�r kararlılıkla ve s�zlerden aldığı dua ve 
destekle bu yolun önünü açtığını unut-
mamamız lazım. Bu güzell�k b�z� mutlu 
ed�yor, heyecanlandırıyor. Hanım kardeş-
ler�m�z�n b�rçok mez�yetler�yle b�rl�kte 
Kur’an-ı Ker�m’� böyle b�r heyecanla öğ-
renmes� b�z�m �ç�n de çok anlamlı. Emeğ� 
geçenlere m�nnetler�m� �fade ed�yorum” 
ded�.
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Kentsel dönüşüm Yıldıztabya’da hızla yüksel�yorKentsel dönüşüm Yıldıztabya’da hızla yüksel�yorKentsel dönüşüm Yıldıztabya’da hızla yüksel�yor
Türk�ye’ye örnek olacak b�r kentsel dönüşüm model� Gaz�os-

manpaşa’da hızla yükselmeye devam ed�yor. Sadece hak sah�p-
ler�n�n sayısı kadar konut üret�len Yıldıztabya Mahalles� 1. Etap 
Kentsel Dönüşüm Projes�’nde Gaz�osmanpaşalılar, yatay m�mar� 
esaslı ve mahalle kültürünü yansıtan da�relere kavuşuyor.

umhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan’ın tal�matlarıyla Ga-
z�osmanpaşa’da başlatılan 4 
b�n 400 konutluk projen�n �lk 

etabı olan Yıldıztabya Mahalles� 1. Etap 
Kentsel Dönüşüm Projes�’nde çalışmalar 
aralıksız sürüyor. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Toplu 
Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) �le Gaz�-
osmanpaşa Beled�yes� �ş b�rl�ğ�nde yürü-
tülen proje kapsamında 246 konut ve 34 
dükkân �nşa ed�l�yor. 

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Ku-
rum’un yakından tak�p ett�ğ� ve Türk�-
ye’de kentsel dönüşüme örnek teşk�l 
edecek proje kapsamında sadece hak 

CCCCCCCCC sah�pler�n�n da�re sayısı kadar konut 
üret�l�yor.

Yatay m�mar� esaslı ve mahalle kültürü-
nü yansıtacak olan Yıldıztabya Mahalles� 
1. Etap Kentsel Dönüşüm Projes�, 30 
adet 1+1, 210 adet 2+1 ve 6 adet de 3+1 
da�reden oluşuyor. Projede 34 dükkânın 
yanı sıra 141 araç kapas�tel� açık otopark 
da bulunuyor. 

Proje alanı �çer�s�nde ayrılan 7.500 m² 
yeş�l alan ve d�k�lecek 400 ağaç �le vatan-
daşların bol oks�jenl�, ferah ve sosyal ya-
şam alanlarına kavuşması amaçlanıyor. 
Da�reler�n 2020 yılının �k�nc� yarısında 
hak sah�pler�ne tesl�m ed�lmes� planlanı-
yor.
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KAN VER HAYAT KAN VER HAYAT KAN VER HAYAT 
KURTARKURTARKURTAR

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, Türk 
Kızılay �le b�rl�kte Gaz�osman-
paşa Meydanı’nda başlatılan 
kan bağışı kampanyasına des-
tek vermeler� konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

önüllü ve sürekl� kan bağış-
çılarını artırmayı ve sosyal 
farkındalık oluşturmayı amaç-
layan Gaz�osmanpaşa Beled�-

yes�, kan bağışı kampanyalarına destek 
vermey� sürdürüyor. 

Bu kapsamda Gaz�osmanpaşa Bele-
d�yes� ve Türk Kızılay �ş b�rl�ğ�yle Ga-
z�osmanpaşa Meydanı’nda kan bağışı 
kampanyası düzenlend�. Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
Mob�l Kan Bağışı Aracını z�yaret ederek 
vatandaşları kan bağışı yapmaya davet 
ett�.

GGGGGGGGG KAN BAĞIŞ ARACI GAZİOSMANPAŞA 
MEYDANI’NDA

Kan bağışı yaparak �ht�yaç sah�pler�n�n 
yanında olmak �steyen vatandaşlar, kan 
bağışı noktasında kayıt ve doktor mua-
yenes�n�n ardından kan verme �şlem�n� 
gerçekleşt�reb�l�r. 

Mob�l Kan Bağışı Aracı, 26 Ocak Pazar 
gününe kadar, 11.00 �le 19.00 saatler� 
arasında h�zmet vermeye devam edecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Malatya’nın Doğanyol 
�lçes�nde meydana gelen deprem�n ardından �ncelemelerde bu-
lundu.

umhurbaşkanı Erdoğan, Ela-
zığ’dak� �ncelemeler�n�n ar-
dından depremden etk�lenen 
Malatya’nın Doğanyol �lçes�ne 

geçerek buradak� enkazlarda devam 
eden arama-kurtarma çalışmalarını tak�p 
ett�.

Burada vatandaşlara h�tap eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol �lçes�nde 
dört vatandaşın hayatını kaybett�ğ�n� be-
l�rterek ölenlere Allah’tan rahmet, yaralı-
lara ac�l ş�falar d�led�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “B�z kaza ve 
kadere �man eden �nsanlarız. Her şeyden 
önce Müslümanız, kaza da kader de �ma-
nımızın gereğ�d�r. Bu �nançla yaşantımızı 
farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 

5.1 kuvvet�nde b�r artçı deprem� yaşadık. 
Demek k� bu artçı depremler şu anda 
devam ed�yor” ded�.

Yıkılan yerlerde Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığınca zem�n etütler� yapılarak sü-
ratle çel�k konstrüks�yon evler �nşa ed�le-
rek vatandaşları çadırlardan kurtarmayı 
amaçladıklarını d�le get�ren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, projen�n vatandaşların 
sah�p olduğu hayvanların barınma �ht�ya-
cını da karşılayacak şek�lde olacağını ve 
yapılacak evler�n süratle hak sah�pler�ne 
tesl�m ed�leceğ�n� söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların 
gösterd�kler� dayanışmayı tebr�k ederek 
sabırla bu sürec�n atlatılacağına olan 
�nancını d�le get�rd�.
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