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BAYRAMPAŞA

Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuru-
cusu Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk, ebed�yete �nt�kal�n�n 81. 
yılında, �lçem�zde gerçekleşt�-
r�len törenlerle anıldı.

Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kurucusu 
Gaz� Mustafa Kemal Atatürk, ebe-

d�yete �nt�kal�n�n 81. yılında, �lçem�zde 
gerçekleşt�r�len törenlerle anıldı.

       Ulu Önder Gaz� Mustafa Kemal Ata-
türk’ün vefatının 81. yıldönümü münase-
bet�yle çelenk sunma tören� Suat Ter�mer 
Anadolu L�ses�’nde gerçekleşt�r�ld�. Tö-
rene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
ŞENEL, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı, 
Bayrampaşa İlçe Emn�yet Müdürü Ne-
cat� Aktuğ ŞAHİN, Bayrampaşa İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Dr. Abdülaz�z YENİYOL, 
Garn�zon Komutanı, Bayrampaşa Müftü-
sü Yılmaz KÜÇÜK, s�yas� part� �lçe baş-
kanları, b�r�m müdürler�, muhtarların yanı 
sıra öğretmenler ve öğrenc�ler katıldı.

 Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayram-
paşa Beled�yes� ve Garn�zon Komutan-
lığı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma-
sıyla başlayan törende saatler 09.05’� 
gösterd�ğ�nde tüm Türk�ye’de olduğu 
g�b� Suat Ter�mer Anadolu L�ses�’nde de 
hayat b�r dak�kalığına durdu. Saygı du-
ruşundan sonra İst�klal Marşı okunurken 
Türk Bayrağımızın yarıya �nd�r�lmes�yle 
çelenk sunma tören� son buldu. 

Çelenk sunma tören�n ardından Cum-
hur�yet�m�z�n kurucusu Gaz� Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. Yıl dö-
nümü münasebet�yle Mehmet Ak�f Ersoy 
Kültür Merkez�’nde, hazırlanan progra-
ma, Kaymakamımız Dr. Soner ŞENEL, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı, Garn�zon 
Komutanı, kamu kurum ve kuruluşları-
nın am�rler�, okul müdürler�, öğretmenler, 
vatandaşlar ve öğrenc�ler katıldı.

Öğrenc�ler tarafından okunan ş��rler, 
s�nev�zyon göster�s� Atatürk’ün hayatı 
oratoryosu ve korosunun sunumları �le 
10 Kasım Atatürk´ü Anma programı ger-
çekleşt�r�ld�. 
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BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Kulüpler B�rl�ğ�’n�n yen� Başkanı Ülkü Gürkan, ek�-
b�yle b�rl�kte, Bayrampaşa Beled�ye Başkanına nezaket z�yare-
t�nde bulundu.

Bayrampaşa Kulüpler B�rl�ğ�’n�n yen� 
Başkanı Ülkü Gürkan, ek�b�yle b�r-

l�kte, Bayrampaşa Beled�ye Başkanına 
nezaket z�yaret�nde bulundu.

Bayrampaşa Kulüpler B�rl�ğ�’n�n yen� 
Başkanı Ülkü Gürkan, ek�b�yle b�rl�kte, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanını ma-
kamında z�yaret ett�. Oldukça sıcak b�r 
atmosferde gerçekleşen z�yarette, b�rl�k 
başkanı Gürkan, sporculara verd�ğ� des-
tek ve spora yaptığı yatırımlar �ç�n Baş-
kana teşekkür ett�.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le 
get�ren Beled�ye Başkanı “Naz�k z�yaret-
ler�yle b�zler� onurlandıran ç�çeğ� bur-
nunda Başkan Ülkü Gürkan’a ve kulüpler 
b�rl�ğ� yönet�m�ne teşekkür ed�yorum. 

Gürkan’a ve ek�b�ne başarılar d�l�yo-
rum. Hayata geç�rmey� planladığımız 
yen� spor projeler�m�zle �lg�l� kulüpler 
b�rl�ğ� �le f�k�r alışver�ş�nde bulunmayı 
sürdüreceğ�z” ded�.
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BAYRAMPAŞA

Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ�’n�n (TDBB) organ�zasyonu �le 
‘B�lg� ve Tecrübe Paylaşım’ programı kapsamında Kuzey Make-
donya Cumhur�yet�’nden Türk�ye’ye gelen heyet, Bayrampaşa 
Beled�yes�’n� z�yaret ett�. 

Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ�’n�n 
(TDBB) organ�zasyonu �le ‘B�lg� ve 

Tecrübe Paylaşım’ programı kapsamın-
da Kuzey Makedonya Cumhur�yet�’nden 
Türk�ye’ye gelen heyet, Bayrampaşa 
Beled�yes�’n� z�yaret ett�. 

Z�yaret boyunca heyet �le yakından 
�lg�lenen ve hayata geç�rd�ğ� projeler� 
anlatan Başkan At�la Aydıner, “Karşılıklı 
f�k�r alışver�ş�nde bulunduğumuz, Make-
donya ve ülkem�z arasındak� �l�şk�ler� ele 
aldığımız z�yaret oldukça yararlı oldu. Bu 

ves�leyle z�yaret�m�ze gelen heyete ve 
TDBB’ye teşekkür ed�yorum.” ded�.



yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 777

GAZİOSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa’da çocuklar ve kadınlar “Ger� Dönüşüme At, 
Hayata Umut Kat” etk�nl�ğ�nde topladıkları atık malzemeler� ger� 
dönüşüm tes�sler�ne get�rerek gelecekler�ne sah�p çıktı. Ger� 
dönüşüm seferberl�ğ�n�n devam ett�ğ� �lçede her gün 160 ağaç 
kes�lmekten kurtuluyor, malzemelerden yapılan kulübelerle de 
sokak hayvanları sıcak yuvalarına kavuşuyor.

Gaz�osmanpaşa’da atık maddeler� 
ger� dönüşüme kazandırmak ve 

�srafın önüne geçmek amacıyla “Ger� 
Dönüşüme At, Hayata Umut Kat” etk�n-
l�ğ� gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�kte çocuklar 
ve kadınlar çevrede buldukları tahta ve 
dem�r g�b� maddeler� toplayıp ger� dönü-
şüm tes�s�ne get�rd�. 

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Tem�zl�k 
İşler� Müdürlüğü şant�yes�ne atık mad-
deler� tesl�m eden çocuklar, burada atık 
malzemelerden yapılmış hayvan barınak-
larını boyadı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Gelece-
ğe Nefes” kampanyasına destek veren 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, “Gelecek 
�ç�n dönüştür” sloganıyla her gün 20 ton 
dem�r ve tahtayı ger� dönüşüme kazandı-
rırken 160 ağacın da kes�lmes�n� önlüyor.

Ek�pler�n yanında gönüllü olarak ço-
cukların ve kadınların projeye destek 
verd�ğ�n� d�le get�ren Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� Tem�zl�k İşler� Müdürü Musta-
fa Kütük, “İlçem�z�n çeş�tl� noktalarında 
kaba atık atılan alanlarda ek�pler�m�z, 
gönüllü çocuklarımız, ev hanımlarımız 

�le b�rl�kte atık maddeler� toplayıp b�r�k-
t�rd�k. Burada kaba atıkları sınıfl andıra-
rak araçlarımıza yükley�p ger� dönüşüm 
tes�sler�ne gönderd�k. 

Bununla b�rl�kte sess�z dostlarımız olan 
sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlara 
ger� dönüşüm malzemeler�nden kulübe-
ler ve har�cen sokaklarımıza da süpür-
me �şler� yapan personeller �ç�n kovalar 
yaptık. Günlük 160 yet�şk�n ağacın kes�l-
mes�n� önlem�ş olduk. Yıllık 1 m�lyon 857 
b�n k�ş�n�n oks�jen �ht�yacını karşılamış 
oluyoruz ve bu h�zmet�m�z artarak de-
vam edecek“ ded�.

Etk�nl�kle sokak hayvanları �ç�n kulübe-
ler yaptıklarını söyleyen öğrenc� Fatma 
Uluç, “Bugün köpekler ve bazı hayvan-
lar �ç�n ger� dönüşüm malzemeler�nden 
yuva yaptık. Onlar kışın sokakta kalıyor-
lar. Ger� dönüşüm öneml�. İnsanlar do-
ğayı ve çevrey� k�rlet�yor. B�z tahtalarla, 
plast�k eşyalarla ger� dönüşüm yapab�l�-
yoruz “ d�ye konuştu..
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ESENLER

Peygamber Efend�m�z�n doğu-
munu müjdeleyen “Mevl�d Kan-
d�l�” münasebet�yle 8 ülken�n 
gençler�, Esenler Beled�yes�’n�n 
düzenled�ğ� “5. Uluslararası Na-
at-ı Şer�f Geces�”nde, kend� d�l-
ler�nde okudukları naatlarla Ra-
sulullah’ı anlattı.

Esenler Beled�yes�, Bab-ı Alem 
Uluslararası Öğrenc� Derneğ� ve 

Esenler İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �le 
b�rl�kte “D�ller Farklı Olsa da Gönüller 
B�r” sloganıyla, “5. Uluslararası Naat-ı 
Şer�f Geces�” programı düzenled�. Dr. 
Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�’nde 
düzenlenen programa Esenler Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Esenler 
İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü M. Nurett�n Aras, 
okul müdürler�, öğretmenler, öğrenc�ler 
�le a�leler katıldı.

 Kur’an-ı Ker�m t�lavet� �le başlayan 
program, Peygamber Efend�m�ze duy-
dukları sevg�y� öğrenc�ler�n kend� d�lle-
r�nde okudukları naat-ı şer�fl erle devam 
ett�. Türk�ye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Almanya, Doğu Türkmen�stan, Senegal, 
Endonezya ve Kazak�stan’dan 8 farklı 
d�lde okunan naat-ı şer�fl er d�nleyenler� 
duygulandırdı. Öğrenc�ler Peygamber 
Efend�m�z �ç�n ş��rler seslend�rd�. Gece-
n�n sonunda, İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 
tarafından Mevl�d-� Neb� Haftası etk�n-
l�kler� kapsamında, Esenler’dek� tüm 
�lkokul, ortaokul ve l�seler arasında yapı-
lan; Hz. Peygamber’e Mektup, Had�s ve 
Naat-ı Şer�f yarışmalarında b�r�nc� olan 
öğrenc�lere çeyrek altın, �k�nc� ve üçüncü 
olan öğrenc�lere de gram altın ver�ld�.

Naat-ı şer�fl er�n meden�yet�m�z�n büyük 

b�r parçası olduğunu söyleyen Esenler 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Hasan Taş-
çı, “B�z�m meden�yet�m�z�n, sanatımızın 
ve edeb�yatımızın büyük b�r parçasıdır 
naat-ı şer�fl er. En güzel şek�lde tar�h 
boyunca Peygamber Efend�m�z �ç�n 
hazırlanmıştır. Bu gece d�ller farklı olsa 
da duygularımız aynıydı. En güzel Naat-ı 
Şer�f’ler� Endonezya’dan, Bosna Her-
sek’ten, Türkmen�stan’dan, Almanya’dan 
ve b�rçok ülkeden d�nled�k. Ne kadar 
büyük b�r meden�yet�n parçası olduğunu 
gördük ve gurur duyduk” ded�.

Esenler’dek� bütün okulların katıldığını 
�fade eden Esenler İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürü M. Nurett�n Aras, “Alemlere rahmet 
olarak gönder�len Resulullah’ın 1447’nc� 
yıl dönümü sebeb�yle b�r aradayız. Esen-
ler’dek� bütün okullarımızın �şt�rak ett�ğ� 
ve öğrenc�ler�m�z�n yoğun b�r şek�lde 
Kur’an-ı Ker�m okuma yarışmaları, Pey-
gamber Efend�m�ze mektup yazma yarış-
ması ve çocuklarımızı d�l�nden, gönlün-
den yazılan mektuplar, had�s-� şer�fl er� 
en güzel şek�lde ezberleyen çocuklarımı-
zın katıldığı çeş�tl� etk�nl�kler gerçekleş-
t�r�ld�. Bu akşam burada bulunan öğren-
c�ler�m�ze ödüller�n� takd�m ett�k. Ben 
kend�ler�n� ve a�leler�n� tebr�k ed�yorum” 
şekl�nde konuştu.
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ESENLER

Türk�ye’de �k� b�nde b�r görülen “Nad�r Hastalıklar”ın anlatıldığı 
sem�nerde konuşan Uzm. Dr. Erkan Akkuş, akraba evl�l�kler�n�n 
genet�k hastalıklardak� önem�ne d�kkat çekerek, “Avrupa’da her 
b�n evl�l�kten beş� akraba evl�l�ğ�yken, Türk�ye’de her yüz evl�l�-
ğ�n y�rm� üçü akraba evl�l�ğ�” ded�.

Esenler Beled�yes� Kültür İşler� Mü-
dürlüğü’nün Hoca Ahmet Yesevî 

Kültür Sanat Sezonu etk�nl�kler� kapsa-
mında düzenled�ğ� “Nad�r Hastalıklar” 
sem�ner d�z�s�n�n �lk programı Dr. Kad�r 
Topbaş Kültür Sanat Merkez�’nde ger-
çekleşt�. Programda, Türk�ye’de �k� b�nde 
b�r görülen ve ‘yet�m hastalıklar’ olarak 
da b�l�nen nad�r hastalıkların tanınması 
ve toplumun b�l�nçlend�r�lmes�ne katkı 
sağlanması amacıyla her ay b�r nad�r 
hastalık, uzmanlar eşl�ğ�nde ele alınıyor. 
Nad�r Hastalıklar Ağı ve Esenler Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastane-
s� �ş b�rl�ğ�nde gerçekleşen programda, 
Çocuk Hastalıkları Doktoru Uzm. Dr. 
Erkan Akkuş ve Uzm. Dr. Mahmut Caner 
Us, nad�r hastalıklar ve korunma yolları 
hakkında vatandaşlara b�lg� verd�.

Akraba evl�l�kler�n�n ortaya çıkardığı 
sorunlardan bahseden Uzm. Dr. Erkan 
Akkuş, “İnsan vücudunda otuz beş b�n-
den fazla gen var. Akraba evl�l�kler�nde 

gen aktarımı fazla olduğu �ç�n, sağlıksız 
genler ve dolayısıyla genet�k hastalık-
ların aktarımı çok daha kolay oluyor. 
Akraba evl�l�kler� Türk�ye’de çok fazla. 
Avrupa’da her b�n evl�l�kten beş� akraba 
evl�l�ğ�yken, Türk�ye’de her yüz evl�l�ğ�n 
y�rm� üçü akraba evl�l�ğ�. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın da üzer�nde durduğu gündemler-
den b�r tanes� tarama testler� ve akraba 
evl�l�ğ�. ‘Bunu nasıl azaltırız?’ d�ye çalış-
ma yapıyorlar” şekl�nde konuştu.

Nad�r hastalıklardan korunmak ve has-
talıkları engellemek �ç�n gebel�k önce-
s�ndek� �lk �k� ayın ve gebel�k sırasındak� 
�lk üç ayın çok öneml� olduğunu aktaran 
Aktaş, “Bu zaman d�l�m�nde anneye fol�k 
as�t desteğ� vermek, bebekte görülen 
bel açıklığı, kafada s�n�r s�stem�n�n ke-
m�kle kapalı olmasına bağlı hastalıkları 
engelleyeb�l�yor. Bunun �ç�n de gebel�ğ�n 
planlı gebel�k olması, annen�n beslenme-
s�n� koruyarak gebe kalması gerek�yor. 
Anne eğer �y� beslenm�yorsa, çocuk da 
�y� beslenm�yor demekt�r. Hastalıkların 
bazılarını engellemek çok kolay, bunun 
�ç�n sadece kadınlara �y� bakmak yeterl�” 
ded�.

 Programda ayrıca kend�s� de alb�n�zm 
hastası olan Nad�r Hastalıklar Ağı Yöne-
t�m Kurulu Üyes� Avukat Al�m Yılmaz da, 
nad�r hastalık sah�b� k�ş�ler�n ve hasta 
yakınlarının sosyal ortamlarda yaşadık-
fazla görülüyor. 
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EYÜPSULTAN

Vatandaşların sorunlarını çözen, �stek ve �ht�yaçlarına yönel�k 
çalışmalar gerçekleşt�ren Eyüpsultan Beled�yes�, İstanbul’da b�r 
�lk olacak özgün b�r projey� daha hayata geç�r�yor.

İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Ço-
cuklar ve Gençler Mal� Destek Progra-

mı kapsamında “Bağımsızlık Köyü’nde 
Değ�ş�m Sen�nle Mümkün” adlı proje 
çerçeves�nde bağımlılıkla mücadele ve 
tak�p merkez�n�n temel� Kemerburgaz’da 
atıldı.

Bugüne kadar benzer� olmayan eğ�t�m, 
uygulama, atölye, rehab�l�tasyon çalış-
malarıyla d�kkat çeken merkez�n temel 
atma tören�ne Eyüpsultan Beled�ye Baş-
kanı Den�z Köken’le b�rl�kte İstanbul Val� 
Yardımcısı Cemalett�n Özdem�r, İstanbul 
Cumhur�yet Başsavcı Vek�l� Kenan Do-
ğan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 
AK Part� Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem 
Koçy�ğ�t, başkan yardımcıları, mecl�s 
üyeler�, s�yas� part� tems�lc�ler�, muhtar-
lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bağımsızlık Köyü’nde Değ�ş�m Sen�nle 
Mümkün” �s�ml� proje, İstanbul Cumhu-
r�yet Başsavcılığı Denet�ml� Serbestl�k 
Müdürlüğü, İstanbul Val�l�ğ�, Eyüpsultan 
Beled�yes� ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, 

Spor, Eğ�t�m ve Dayanışma Derneğ� �şb�r-
l�ğ� �le gerçekleş�yor.

Temel atma tören�nde yaptığı konuş-
masında bağımlılığın, b�reysel, a�lev� ve 
toplumsal hayatımızı en olumsuz şek�lde 
etk�leyen b�r mesele olduğunu söyleyen 
Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z Kö-
ken, sözler�ne şöyle devam ett�:

“Bağımsız olmamak, bağımsız ürete-
memek, başkalarının ded�ğ�n� yapıyor 
olmak �nsanları köleleşt�r�r. Hâlbuk� b�z 
hür doğduk, hür yaşarız marşını bütün 
d�mağlarımıza kadar �şlem�ş b�r m�llet�z. 
B�z h�ç b�r şek�lde, h�ç b�r şeye bağımlı 
olmadan, hür düşünen ve yaşadığı toplu-
ma b�r faydası olan b�r nes�l oluşturmaya 
çalışıyoruz.

B�z seç�m çalışmaları esnasında bu ko-
nuyla �lg�l� çok yoğun ş�kâyetler aldık. O 
yüzden de bu bağımlılık konusunu proje-
ler�m�z �ç�ne dâh�l ett�k ve üç ay g�b� çok 
kısa b�r sürede çalışmalara başladık.

B�z�m 0 -19 yaş grubunun Eyüpsul-
tan’dak� nüfusa oranı yüzde 28, bu 100 
b�n�n üzer�nde genç demekt�r. Eyüp-
sultan’ın genç b�r nüfusu var. Bunların 
doğru yönlend�r�lmes�, doğru yerlere 
kanal�ze ed�lmes� lazım. Bağımsızlık 
Köyü sadece b�r tedav� merkez� değ�l, 
kend� kend�ne rehab�l�te olunab�len b�r 
yer olacak.
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ZEYTİNBURNU

Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ� tarafından düzenlenen ‘TDBB 
Kuzey Makedonya Üye Beled�yeler B�lg� ve Tecrübe Paylaşımı 
Programı’nın kapanışı Florya Atatürk Köşkü’nde gerçekleşt�r�ld�.

Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ� 
(TDBB) tarafından Makedonya’da 

bulunan beled�yeler �le �let�ş�m� artırmak 
ve b�lg� paylaşmak amacıyla ‘TDBB Ku-
zey Makedonya Üye Beled�yeler B�lg� ve 
Tecrübe Paylaşımı Programı’ düzenlend�. 
Program kapsamında 1 hafta boyunca 
Bursa, Kocael� ve İstanbul’a z�yaretlerde 
bulunan Makedonyalı Beled�ye Başkan-
ları, Türk Beled�yeler� ve yerel yönet�c�le-
r� �le b�r araya gelerek beled�yec�l�k hak-
kında deney�m ed�n�p, b�lg� paylaşımında 
bulundular. Programın kapanışında 
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� (TBMM) ev 
sah�pl�ğ�nde Florya Atatürk Köşkü’nde 
yemek ver�ld�. Kapanışa Tek�rdağ M�llet-
vek�l� Ç�ğdem Koncagül, Tek�rdağ M�llet-
vek�l� Mustafa Yel, TDBB Başkan Vek�l� 
ve Zeyt�nburnu Beled�ye Başkanı Ömer 
Arısoy, TDBB Genel Sekreter� Fahr� So-
lak, TDBB Yönet�m Kurulu Üyes� ve Gos-
t�var Beled�ye Başkanı Arven Taravar� �le 
çok sayıda Makedon beled�ye başkanı 
katıldı. TDBB Başkan Vek�l� ve Zeyt�nbur-
nu Beled�ye Başkanı Ömer Arısoy yaptığı 
konuşmasında katılımları �ç�n Makedon 
Beled�ye Başkanlarına teşekkür ett�.

Makedon başkanlara ev sah�pl�ğ� yap-
maktan dolayı çok memnun olduklarını 

d�le get�ren TDBB Başkan Vek�l� ve Zey-
t�nburnu Beled�ye Başkanı Ömer Arısoy, 
“Bu gece Türk Dünyası Beled�yeler B�r-
l�ğ� olarak b�z�m dost ve üye ülkeler�n 
beled�yeler� �le sürekl� yaptığımız b�lg� ve 
deney�m paylaşımının b�r örneğ�n� görü-
yoruz. Kuzey Makedonya’dan 10’u aşkın 
beled�ye başkanı ve görevl� b�r hafta 
boyunca ülkem�zde şeh�rler� gezd�ler. 
En son Zeyt�nburnu’ndak� beled�yec�l�k 
uygulamalarını gördüler. Bu akşam bu-
nun kapanış tören�ndey�z. İy� uygulama 
örnekler�n�n paylaşılmasını çok önems�-
yoruz. 

B�r d�ğer katkısı dost ve kardeş ülke-
lerle sadece d�plomat�k açıdan değ�l; 
aynı zamanda başka kurum ve kuruluş-
larla ve hatta s�v�l toplum üzer�nden de 
�şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmes� bakımından son 
derece önems�yoruz. Rumel� Türkler� de 
Zeyt�nburnu’nun kurucu unsurlarından. 
Bu akşam aynı zamanda Zeyt�nburnu’n-
dak� Rumel� kökenl� hemşer�ler�m�z, 
s�v�l toplum kuruluşlarımız ve beled�ye 
mecl�s üyeler�m�z de var. B�z buna hem 
Zeyt�nburnu Beled�yes� olarak hem de 
Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ� olarak 
ev sah�pl�ğ� yapmaktan çok memnunuz.” 
d�ye konuştu.
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SULTANGAZİ

Sosyal yaşam alanlarının kal�tes�n� artırmak �ç�n  öneml� adım-
lar atan Sultangaz� Beled�yes�, �lçe genel�nde yeş�llend�rme ça-
lışmalarına hız kesmeden devam ed�yor. Bu kapsamda Yunus 
Emre Mahalles�’nde ağaç d�kme etk�nl�ğ�ne düzenlend�. Etk�nl�-
ğe vatandaşların �lg�s� yoğundu.

‘Sultangaz�’y� cadde cadde sokak so-
kak yeş�llend�r�yoruz’ sloganıyla çalış-

malarını sürdüren Sultangaz� Beled�yes�, 
Yunus Emre Mahalles� 1624. Sokak’da 
ağaç d�kme etk�nl�ğ� düzenled�. Etk�nl�ğe 
Beled�ye Başkanı Av.Abdurrahman Dur-
sun,Mahalle Muhtarı Murat Tanrıverd� ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av.Ab-
durrahman Dursun yaptığı konuşmada 
beled�ye olarak yeş�le ve çevreye önem 
verd�kler�n�n altını ç�zd�. 

Başkan Dursun,”Çevrem�z� korumak 
zorundayız. D�keceğ�m�z her b�r ağaç 
çocuklarımızın geleceğ�n� �nşa ed�yor. 

Hedef�m�z �lçem�zdek� yeş�l alanları artı-
rarak Sultangaz�’y� hak ett�ğ� yere get�r-
mekt�r” d�ye konuştu.

Herkese büyük sorumluluk düştüğünü 
bel�rten Başkan Dursun, “B�z ağaç d�k-
meye devam edeceğ�z. S�zler de çevreye 
sah�p çıkmalı ve tem�zl�ğe özen göster-
mel�s�n�z. Unutmayalım k� en güzel te-
m�zl�k k�rletmemekt�r” ded�. 

Konuşmanın ardından çınar ağaçları 
toprakla buluşturuldu. Ağaç d�k�m�n�n 
ardından mahallel�ye kasımpatı ç�çekler� 
dağıtıldı.
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