
      www.yerelgercek.com 25 Mart 2019     İstanbul’un Yerel Gerçek Haberler�   Sayı: 57 

İSTANBUL VE BAYRAMPAŞA İSTANBUL VE BAYRAMPAŞA İSTANBUL VE BAYRAMPAŞA 

BİZİM İÇİN BİR AŞK HİKAYESİBİZİM İÇİN BİR AŞK HİKAYESİBİZİM İÇİN BİR AŞK HİKAYESİ







BAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi4
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ÜSSÜNÜ BAYRAMPAŞA’YA KURACAĞIZ”ÜSSÜNÜ BAYRAMPAŞA’YA KURACAĞIZ”ÜSSÜNÜ BAYRAMPAŞA’YA KURACAĞIZ”

AK Part� İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkan adayı B�nal� 
Yıldırım, seç�m çalışmaları kap-

AK Parti İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Binali Yıldırım, 

seçim çalışmalarını Bayrampaşa’da sür-
dürdü. Yıldırım, Hilton Topkapı Hotel’de 
kanaat önderleri, iş adamları, STK temsil-
cileri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelerek 
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yö-
nelik plan ve projelerini anlattı.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak 
başlayan Binali Yıldırım, “Bugün iki mut-
luluğu bir arada yaşıyoruz. Bugün, Çanak-
kale ve Afrin zaferlerimizin yıl dönümü. 
Beka sorunu olup olmadığını anlamak 
isteyenleri Çanakkale’ye, 104 yıl önce ya-
zılan destanın izlerini görmeye, ay yıldızlı 
bayrağımız için toprağa düşen aziz şe-
hitlerimizi anlamaya davet ediyorum. Bu 
vesileyle Çanakkale şehitlerimize rahmet 
diliyorum. Onlar bizim gururumuz. Şehit-
lerimizin sayesinde rahat yaşayıp hürri-
yetin tadını çıkarıyoruz. Bizlere düşen on-
ların emanetine sahip çıkmaktır. Gelecek 
kuşaklara bu memleketi daha güzel bırak-
maktır” dedi.

İstanbul’un sıradan bir şehir olmadığının 

altını çizen Yıldırım, “İstanbul, Türkiye’nin 
özeti ve kalbidir. İstanbul, bizim aşkımız, 
işimiz ve geleceğimizdir. Bayrampaşa da 
bundan ayrı düşünülemez. Rehavete ka-
pılmayalım. Seçim sandıkta kazanılır. Siz-
lerden talebim kalan 12 günde çok daha 
hızlanarak, gayret göstererek erişemedik-
lerimize de erişelim. İstanbul’un ayakta 
durması lazım. Çünkü İstanbul hapşırırsa 
Türkiye nezle olur. O nedenle işi şansa bı-
rakmayalım. Sandığa muhakkak gidelim 
ve oyumuzu kullanalım. Bunu ihmal et-
meyelim. 31 Mart’ta halkımızdan alacağı-
mız yetki ile bu kadim şehrin sorunlarına 

samında Bayrampaşa’da kana-
at önderler�, �ş adamları, STK 
tems�lc�ler� ve �lçe sak�nler�yle 
b�r araya geld�. İstanbul’un 39 
�lçes� �ç�n büyük projeler� ol-
duklarını bel�rten B�nal� Yıldı-
rım, “En büyük teknoloj� üssünü 
Bayrampaşa’da kurup, burada 
gençler� �st�hdam edeceğ�z. 
Türk�ye’n�n özet� ve kalb� olan 
İstanbul �ç�n el ele ver�p güzel 
h�zmetler� hep b�rl�kte yapaca-
ğız” ded�.
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paydaşlar ile birlikte çözüm bulacağız. El 
ele verip güzel hizmetleri beraber yapaca-
ğız. Herkesin enerjisine ve desteğine ihti-
yacımız var” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMPAŞA’YI İSTİHDAMIN MER-
KEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

İstanbul’un en büyük sorunu olan tra-
fik sorununa kaliteli ve erişilebilir toplu 

taşımayı geliştirerek çözüm üretecekle-
rini açıklayan Yıldırım, “Türkiye’nin dört 
bir yanında yollar yaptık, yolları ayırdık 
insanları birleştirdik.  81 ilin ulaşım soru-
nun çözen biri İstanbul’un ulaşım soru-
nunu da elbet çözecektir. İstanbul’da raylı 
sistemin payını yüzde 18’den yüzde 48’e 
çıkaracağız. Bunu yeni metro hatları ve 
tünellerle yapacağız. Kabataş-Mecidiye-
köy-Mahmutbey metro hattımız Bayram-
paşa’daki toplu taşımada büyük kolaylık 
sağlayacak. Bayrampaşa’ya kazandıraca-
ğımız 4 bin 500 araç kapasiteli otopark ile 

trafik sorununa kalıcı çözüm üreteceğiz. 
Geometrik kavşak düzenlemeleri ile de 
trafik akışını rahatlatacağız. En büyük tek-
noloji üssünü Bayrampaşa’da kurup, bu-
rada gençleri istihdam edeceğiz. Sermaye 
ve fikir sahiplerini bir araya getireceğiz. 
Bayrampaşa’yı istihdamın merkezi haline 
getireceğiz. Sosyal donatı alanlarıyla bir-
likte Çetin Emeç Stadı’nı yenileyeceğiz. 5 
bin kişilik yepyeni bir stadı hizmete suna-
cağız. Yeşil yol projesi ile Bayrampaşa’ya 
30 kilometrelik bir yeşil alan kazandıraca-
ğız. Millet bahçesi ve parklar ile ortak ya-
şam alanlarının miktarını da arttıracağız. 
Ancak tüm bunlar için yetki lazım. O yet-
kiyi Bayrampaşa’da Atila Başkan’a verir-
ken İstanbul için de beni unutmayacağını-
zı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TERÖRÜN DİNİ OLMAZ”

Yeni Zelanda’daki teröristin bile 
İstanbul’u hedef aldığını söyle-

yen Binali Yıldırım, “Kimsin sen? Vahşet 
dendiğinde bunların akıllarına İslam geli-
yor. Bu çok yanlış. Yeni Zelanda'daki hain 
saldırıya terör demeye dilleri varmıyor. 
Bu ikircikli tutumdan vazgeçin. Terörün 
dini olmaz. Bunlar ölüm makineleridir. Biz 
terörden 40 yıldır çekiyoruz. Ancak terör 
nerde olursa olsun. Bize zarar veren te-
röristlere gerekeni yaparız”  açıklamasını 
yaptı.

Programda konuşan Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner ise “Peygam-
ber Efendimizin müjdesine mazhar olmuş 
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İstanbul’a İstanbul beyefendisi Binali 
Yıldırım çok yakışacak inşallah. İstanbul 
büyük usta Sayın Yıldırım ile dünyanın 
başkenti olmaya devam edecek. Binali 
Yıldırım’ın bugüne kadar yaptıkları İstan-
bul’da yapacaklarının teminatıdır. İstan-
bul ve Bayrampaşa’yı mega projelerle 
buluşturacak olan Yıldırım’ı bugün Bay-
rampaşa bağrına bastı. İlginiz, sevginiz 
ve teveccühünüz için teşekkür ediyor; 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliği yap-
tığı programa AK Parti İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayı Binali Yıldı-

rım’ın yanı sıra TBMM 
Başkan Vekili ve MHP 
İstanbul Milletvekili Ce-
lal Adan, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı 
Erkan Kandemir, AK 
Parti İstanbul Milletve-
kili Canan Kalsın, Bay-
rampaşa Kaymakamı 
Osman Aslan Canbaba, 
ilçe protokolü ve STK 
temsilcileri ile çok sayı-
da davetli katıldı.
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ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 
104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI104. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Çanakkale Zafer�’n�n 104. yılı Bayrampaşa’da düzenlenen gör-
keml� b�r programla kutlandı. Kutlama programına katılan AK 
Part� İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkan adayı B�nal� Yıldırım, 
“Çanakkale’de sadece b�r savaşı ve zafer� değ�l, çocuklarımızın 
ve gençler�m�z�n yarınlarını kazandık. 104 yıl önce şanlı b�r des-
tan yazan az�z şeh�tler�m�z� rahmet, m�nnet ve saygıyla yâd ed�-
yorum. Onlar b�z�m en büyük gururumuz” ded�.

Bayrampaşa Kaymakamlığı, Bayram-
paşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Bayrampaşa Belediyesi, Çanakkale Zafe-
ri’nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Ora 
Arena’da görkemli bir kutlama programı 
düzenledi. Programa AK Parti İstanbul 
Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Binali Yıldırım, Bayrampaşa Kaymakamı 
Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Be-
lediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampa-
şa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Ye-
niyol, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü 
Necati Aktuğ Şahin ile öğrenciler ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve şehitleri-
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mize saygı duruşu ile başlayan program 
protokol konuşmaları ile devam etti.

“ÇANAKKELE MAZLUM MİLLETLERİN 
ORTAK CEPHESİYDİ”

Çanakkale’nin mazlum milletlerin ortak 
cephesi olduğunu söyleyen Binali Yıldı-
rım, “Ay yıldızlı bayrağımız için toprağa 
düşen, Çanakkale’de 104 yıl önce şanlı 
bir destan yazan aziz şehitlerimizi rah-
met, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. 
Onlar bizim en büyük gururumuz. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları 
ve kahraman şehitlerimize minnet borçlu-
yuz. Çanakkale’deki ordu Müslümanların 
son ordusuydu. Çanakkale’de sadece bir 
savaşı ve bir zaferi değil, çocuklarımızın 
ve gençlerimizin yarınlarını kazandık. Ça-
nakkale’de sadece Türk milletini değil, 
aynı zamanda bütün Müslümanların şe-
refini ve haysiyetini savunduk. Kütükler, 
etnik kökenler, inanışlar, siyasi görüşler 
farklı olsa da hepimiz bugün aynı duygu-
yu hissediyoruz. İşte millet olma duygusu 

ve şuuru budur. Ekonomik ve teknolojik 
gücünüz ne kadar büyük olursa olsun, 
millet olmadan devlet de, saygın da ola-
mazsınız. Bugün, atalarımızın bizlere 
emanet ettiği cennet vatanımızın varisleri 
sevgili gençlerimizle bir arada olmaktan 
ve bu şanlı zaferi kutlamaktan büyük mut-
luluk duyuyorum” dedi.

“BÜYÜK ZAFERİN EMANETÇİLERİYİZ”

Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin di-
riliş destanı olduğunu söyleyen Başkan 
Atila Aydıner de, “Tam 104 yıl önce canla 
ve kanla yazılan büyük destanı bugün ge-
leceğimizin teminatı değerli gençlerimiz 
ile birlikte kutluyoruz. Bu vesileyle bizlere 
özgürlük ve bağımsızlığı yani her şeyi he-
diye eden kahraman şehitlerimizi bir kez 
daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyo-
rum. Bizler, öldü zannedilirken Çanakkale 
Zaferi ile yeniden dirilen bir milletiz. Tüm 
dünyanın hafızasına kazınan bu büyük 
zaferin de emanetçileriyiz” şeklinde ko-
nuştu.
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DOWN SENDROMLU DOWN SENDROMLU DOWN SENDROMLU 
GENÇLER MAHARETLERİNİ SERGİLEDİGENÇLER MAHARETLERİNİ SERGİLEDİGENÇLER MAHARETLERİNİ SERGİLEDİ
Bayrampaşa Beled�yes�, ‘artı 

b�r farkla’ hayatımıza değer ka-
tan down sendromlu gençlere 
d�kkat çekmek amacıyla far-
kındalık etk�nl�ğ� düzenled�. Et-
k�nl�kte kurab�ye yapıp, f�dan 
d�ken down sendromlu gençler 
doyasıya eğlend�.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi 
Merkezi, 21 Mart Dünya Down Send-

romu Günü kapsamında, down sendrom-
lu gençlere dikkat çekmek amacıyla far-
kındalık etkinliği düzenledi. 

Bayrampaşa’da yaşayan down send-
romlu gençler ile ailelerinin katıldığı et-
kinlik renkli görüntülere sahne oldu. Et-
kinlikte kurabiye yapan ve Fizik Tedavi 
Merkezi’nin bahçesine fidan diken down 
sendromlu gençler gönüllerince eğlendi.
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‘YAŞ ALANLAR’ İÇİN ÖZEL ÇALIŞTAY‘YAŞ ALANLAR’ İÇİN ÖZEL ÇALIŞTAY‘YAŞ ALANLAR’ İÇİN ÖZEL ÇALIŞTAY
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n �lçede yaşayan yaşlılara yönel�k 

yaptığı çalışmanın detayları ve sonuçları İk�nc� Yaşlılık Çalışta-
yı’nda tüm yönler�yle masaya yatırıldı.

Bayrampaşa Belediyesi’nin üniversi-
teler ile işbirliği içinde Bayrampaşalı 

yaşlıların yaşam kalitesini ölçmek, kişi, 
kurum ve kuruluşlardan beklentilerini be-
lirlemek ve onlara uygun projeler geliştir-
mek amacıyla yaptığı çalışmanın sonuç-
ları ve detayları Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen İkinci Yaşlılık 
Çalıştayı’nda tüm yönleriyle ele alındı.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Ergoterapi, Ge-
rontoloji, Psikoloji ve Sosyoloji alanında 
eğitim alan öğrenci grubundan oluşan 
araştırmacılar ile ilçedeki toplam bin 100 
yaşlıyla görüşerek özel bir çalışma yap-
mıştı.
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“SİYEZ UN” BİM'DE SATIŞA SUNULDU“SİYEZ UN” BİM'DE SATIŞA SUNULDU“SİYEZ UN” BİM'DE SATIŞA SUNULDU
Okurlar P�r�nç Fabr�kası'nın b�r ürünü olan SİYEZ UN 19 Mart ta-

r�h�nden �t�baren Türk�ye genel�nde tüm BİM marketlerde satışa 
sunuldu.
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