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Türk�ye, tar�h�n�n en büyük doğal gaz Türk�ye, tar�h�n�n en büyük doğal gaz Türk�ye, tar�h�n�n en büyük doğal gaz 
keşf�n� Karaden�z’de gerçekleşt�rd�keşf�n� Karaden�z’de gerçekleşt�rd�keşf�n� Karaden�z’de gerçekleşt�rd�

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaden�z’de bulunan doğal gaz 
rezerv� hakkında düzenled�ğ� basın açıklamasında, “Türk�ye, 
tar�h�n�n en büyük doğal gaz keşf�n� Karaden�z’de gerçekleş-
t�rd�. Fat�h Sondaj Gem�m�z, 20 Temmuz 2020 tar�h�nde baş-
ladığı Tuna-1 Kuyusu’ndak� sondajında 320 m�lyar metreküp 
doğal gaz rezerv� keşfetm�ş durumda” ded�.

umhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Dolmabahçe Çalışma Of�-
s�’nde Karaden�z’de bulunan 
doğal gaz rezerv� hakkında 

basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması-
nın başında bugün ülke bakımından tar�hî 
öneme sah�p b�r müjdey� paylaşmak üzere 
b�r araya geld�kler�n� bel�rtt�.

CCCCCCCCCCCC “DOĞU AKDENİZ’DE OYNANAN 
ONCA OYUNUN GERİSİNDE ENERJİ 

KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI KAVGASI 
VAR”

Enerj�n�n, kalkınmanın temel unsuru ol-
manın yanında m�llî bağımsızlığın gerçek 
anlamda tes�s�nde de çok büyük öneme 
sah�p olduğunu bel�rten Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Ülkeler�n ortaya koydukları 
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v�zyonların hayata geçeb�lmes�, enerj� 
sektöründek� �st�krarla orantılıdır. Dünyada 
son b�r asırdır yaşanan h�çb�r karmaşa, 
savaş, kaos, çatışma, çek�şme yoktur k� 
ger�s�nde öyle veya böyle enerj� hesabı 
yatmasın. Petrol ve doğal gaz sahalarının 
kontrolü ve güvenl�ğ� �ç�n yer� geld�ğ�nde 
m�lyonlarca �nsanın canının h�çe sayıldığı 
vahş� b�r düzen kurulmuştur. B�r damla 
petrolü, oluk oluk akan �nsan kanından 
daha değerl� gören bu gayr� �nsan� düzen 
hâlâ hükümranlığını sürdürmekted�r” d�ye 
konuştu.

Konuşmasında Sur�ye’de son yıllarda 
yaşananlara da değ�nen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “B�z, mazlumların ve mağdur-
ların bulundukları yerlere g�derken b�r�ler� 
her şey� b�r kenara bırakıp, doğrudan 
petrol üret�m tes�sler�ne yönelm�şt�r. Aynı 
durumla L�bya’da da karşılaştık. B�z, L�-
byalı kardeşler�m�z�n çağrısıyla onları 
darbec�lerden kurtarmanın mücadeles�n� 
ver�rken, b�r�ler� y�ne petrol sahalarının 
d�b�nde b�t�verm�şt�r” �fadeler�n� kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akde-
n�z’de oynanan onca oyunun ger�s�nde de 
enerj� kaynaklarının paylaşımı kavgası ol-
duğuna �şaret ederek konuşmasına şöyle 
devam ett�: “Hamdolsun b�z öncel�ğ�m�z� 
asla değ�şt�rmed�k, hep önce �nsan ded�k. 
Hep önce �nsan, dostluk kardeşl�k ded�k. 
Hep önce mazlumlar ve mağdurlar ded�k. 
Hep önce hak, hukuk, adalet ded�k. İnsan-
lık b�zde, petrol onlarda kalmış olab�l�r. İşte 
Rabb�m b�ze bambaşka b�r yerde hem de 
görülmed�k zeng�nl�kte b�r kapı açtı. Yarın 
benzer kapılar başka yerlerde de önümü-
ze açılacaktır.”

Bu tür çalışmaların öyle k�ralama veya 
benzer� yöntemlerle değ�l, doğrudan m�llî 
kuruluşlar aracılığıyla yürütülmes�n� ka-
rarlaştırdıklarını bel�rten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şunları kaydett�: “Ülkem�z�n m�llî 
enerj� ve maden pol�t�kasını 2017 sene-
s�nde yen� baştan bel�rled�k. O dönemde 
Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanımız olan 
Berat Albayrak �le ardından gelen Fat�h 
Dönmez kardeş�m�z ek�pler�yle b�rl�kte bu 
pol�t�kayı t�t�zl�kle ve kararlılıkla uyguladı-
lar. Bu çerçevede der�n den�z sondajlarını 
b�zzat yapmanın arayışlarına g�rd�k. Ardı 
ardına üç sondaj gem�s�n�, ülkem�z der�n 
den�z arama f�losuna kattık. Bugünkü se-
v�nc� b�ze yaşatan Fat�h’�n yanında, Yavuz 
ve Kanun� sondaj gem�ler�m�zle bu alanda 
dünyanın en önde gelen ülkeler� arasına 
dâh�l olduk.”



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

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söy-
led�: “Mülk�yetler� ülkem�ze a�t olan üç 
sondaj ve �k� s�sm�k araştırma gem�m�z 
tamamen kend� ek�pmanlarımız ve kend� 
personel�m�z �le çalışmalarını yürütüyor. 
Dünya f�yatlarının hayl� altında mal�yetle 
ülkem�ze kazandırdığımız gem�ler�m�zle 
yaptığımız sondajların b�r�m mal�yet� de 
oldukça düşüktür.”

“FATİH SONDAJ GEMİMİZ İSMİ-
NE LAYIK BİR BAŞARIYLA HEPİMİZİ           

GURURLANDIRDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının 
devamında, sev�nc�n� m�lletle b�rl�kte ya-

şamak �sted�ğ� müjdey�, “Türk�ye, tar�h�n�n 
en büyük doğal gaz keşf�n� Karaden�z’de 
gerçekleşt�rd�. Fat�h Sondaj Gem�m�z, 20 
Temmuz 2020 tar�h�nde başladığı Tuna-1 
Kuyusu’ndak� sondajında 320 m�lyar met-
reküp doğal gaz rezerv� keşfetm�ş durum-
da” sözler�yle paylaştı.

Fat�h Sondaj Gem�s�’n� Boğaz’dan 
uğurladığı günü hatırladığını �fade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöy-
le sürdürdü: “O uğurlayışımızla b�rl�kte 
hamdolsun net�ceye de keşfe de ulaşmış. 
İstanbul’un feth�n�n yıl dönümünde Kara-
den�z’e uğurladığımız Fat�h Sondaj Ge-
m�m�z �sm�ne layık b�r başarıyla hep�m�z� 
gururlandırdı. Allah’a hamdolsun. Daha 
önce ‘Tuna-1’ d�ye adlandırılan bu alanı 
‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak �s�mlend�rd�-
ğ�m�z bu alanda, gereken tüm test, anal�z 
ve mühend�sl�k çalışmaları tamamlandı. 
Kuyudan elde ed�len ver�ler aynı bölgede 
yen� doğal gaz keş�fl er�n�n kuvvetle muh-
temel olduğuna �şaret ed�yor. Yan� bu �lk 
kuyuda bulunan rezerv, çok daha zeng�n 
b�r kaynağın sadece b�r parçasıdır. İnşal-
lah devamı da en kısa sürede gelecek.”

“HEDEFİMİZ, 2023 YILINDA KA-
RADENİZ GAZINI MİLLETİMİZİN                 

KULLANIMINA SUNMAK”

Yıllarca enerj�de dışa bağımlılığın 
madd� ve manev� sıkıntılarını çekm�ş b�r 
ülke olarak artık geleceğe daha güvenle 
bakacaklarına �nandıklarını d�le get�ren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu operasyonu 
tamamen m�llî �mkânlarla gerçekleşt�r-
d�k. Ş�md� hemen tesp�t kuyuları açmaya 
başlayacak, ardından üret�m konsept�n� 
bel�rley�p �nşaat ve yapım �şler�ne geçe-
ceğ�z. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve 
s�steme aktarılması �şlemler�yle b�rl�kte bu 
kaynaktan f��len �st�fade etmeye başlaya-
cağız. Ş�md� hedef� ver�yorum. Hedef�m�z, 
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2023 yılında Karaden�z gazını m�llet�m�z�n 
kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl 
sabırla âdeta �lm�k �lm�k dokuyarak yü-
rüttüğümüz çalışmaların �lk ve en büyük 
meyves�n� almış oluyoruz” d�ye konuştu.

“BENZER BİR MÜJDELİ                   
HABERİ AKDENİZ’DE DE BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fat�h ve Ya-
vuz gem�ler� vasıtasıyla Akden�z ve Kara-
den�z’de bugüne kadar dokuz der�n den�z 
sondajı gerçekleşt�rd�kler�n� aktararak, 
şunları kaydett�: “N�hayet, son sondajda 
m�llet�m�ze bekled�ğ� müjdey� verme şere-
f�ne na�l olduk. İnşallah benzer b�r müjdel� 
haber� Akden�z’de de bekl�yoruz. Şu anda 
bakımda olan Kanun�’n�n de yılsonunda 
devreye g�rmes�yle Akden�z’dek� faal�yetle-
r�m�ze hız vereceğ�z.”

“‘Her arayan bulamaz ama bulanlar 
arayanlardır” sözünü hatırlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Evet, b�z de arayaca-
ğız ve �nşallah bulacağız. Sakarya Gaz 
Sahası’yla ‘B�sm�llah.’ ded�k. Allah’ın �zn�y-
le devamı da gelecek. Çünkü ‘Sakarya, 
saf çocuğu masum Anadolu’nun. D�vanes� 
�k�m�z kaldık Allah yolunun.’ B�z bu yolun 
d�vanes�y�z. İnşallah burada da net�ceye 
ulaşacağız” ded�.

Sadece den�zlerde değ�l Türk�ye top-
raklarındak� aramaları da daha sıkı ve 
b�l�nçl� şek�lde yürüttükler�ne �şaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, d�ğer ülkeler-
dek� arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını 
bel�rtt�.

“ÜLKENİN ENERJİ MESELESİNİ   KÖK-
TEN ÇÖZMEKTE KARARLIYIZ”

“Ülken�n enerj� meseles�n� kökten çöz-
mekte kararlıyız” vurgusu yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye’n�n yıllarca 

bunun sancısını sıkıntısını çeken, bedel�n� 
ödeyen b�r ülke olduğunu �fade ett�. Car� 
açığın en büyük sebeb�n�n de hep enerj� 
olduğunu, yerl� ve yen�leneb�l�r kaynakla-
ra verd�kler� önem sayes�nde bu konuda 
n�sp� b�r denge sağlansa da hâlâ enerj�de 
c�dd� b�r �thalatçı durumunda olunduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Car� 
açığımızın ana sebeb� bu değ�l m�, bu. De-
n�zlerde ve karada daha çok arama yapıp 
net�ceye ulaşarak, enerj�de net �hracatçı 
konumuna gelene kadar b�ze durmak, 
d�nlenmek yok” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, b�r yandan 
konvans�yonel enerj� kaynaklarına yo-
ğunlaşırken, d�ğer yandan elektr�kl� motor 
başta olmak üzere geleceğ�n teknoloj�le-
r�ne de yatırımları sürdürecekler�n�n altını 
ç�zerek, “Her kaynağın d�ğer�n�n tamamla-
yıcısı olduğunu unutmadan, tüm alanlarda 
en güçlü şek�lde varlığımızı göstermekte 
kararlıyız. Türk�ye artık h�çb�r alanda 
b�r�ler�n�n gölges�ne sığınma �ht�yacı duy-
madan kend� ayakları üzer�nde durab�-
lecek güce, �radeye ve kaynağa sah�pt�r. 
K�msen�n hakkına gözümüzü d�kmeden 
ama k�mseye de hakkımızı yed�rmeden 
hedefl er�m�ze doğru yürümey� sürdürece-
ğ�z” ded�.

“Yunan�stan başta olmak üzere, bu 
mesele, karşımıza d�k�lenler�n heps� de 
haklı olduğumuzu gayet �y� b�l�yor” d�yen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydett�: 
“Özell�kle Avrupa B�rl�ğ� (AB), Yunan�stan’ı 
şımartıp üzer�m�ze salarken, serg�led�ğ� 
ç�fte standart sebeb�yle b�r kez daha kend� 
�lkeler�ne �hanet ett�ğ�n�, b�rl�ğ� ayakta tu-
tan değerler� yıprattığını görmel�d�r. Orta-
da dolaşan ve h�çb�r geçerl�l�ğ� olmayan 
saçma sapan har�taların yarın öbür gün 
en büyük zararı AB’ye vereceğ� unutulma-
malıdır. Sırf Türk�ye’ye zararı dokunuyor 
d�ye kend� müktesebatına aykırı �şlere 
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alet olmak Yunan�stan’ı kurtarmaz. Ama 
AB’n�n zaten sorunlu olan �t�barını �y�ce 
düşürür. Türk�ye’n�n bu konudak� kararlılı-
ğını, gerekt�ğ�nde bedel ödeme ve ödetme 
azm�n� görmek �stemeyenler sahada da 
masada da cevaplarını alacaklardır.”

“MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN GECE 
GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞMAYA      

DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sakarya 
Gaz Sahası’ndak� keş�ften sonra artık 
önümüzde çok daha aydınlık b�r yol oldu-
ğuna �nanıyoruz. Bugün gelecek nes�llere 
öneml� b�r m�ras bırakacağız. M�llet�m�z�n 
refahı �ç�n gece gündüz demeden ça-
lışmaya devam edeceğ�z. Ülkem�ze ve 
m�llet�m�ze bu sev�nc� yaşatan kurumları-
mızın tüm mensuplarını, sahada çalışan 
personel�m�z�, süreçte emeğ� ve katkısı 
olan herkes� tebr�k ed�yorum. Özell�kle 
bu sürece öncülük eden Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanlarımız Berat Albayrak ve 
Fat�h Dönmez’e b�r kez daha ek�pler�yle 
beraber teşekkürler�m� sunuyorum” değer-
lend�rmes�nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun 
merakla bekled�ğ� müjdey� verd�kten sonra 

Fat�h Sondaj Gem�s�’ne canlı olarak bağ-
lanarak, Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Berat 
Albayrak �le Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Ba-
kanı Fat�h Dönmez’den araştırmalarla �lg�l� 
b�lg� aldı. Emeğ� geçen herkese teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ara-
yan bulamaz ama bulanlar unutmayalım k� 
arayanlardır” ded�.

Şu an �t�bar�yle dokuz der�n den�z son-
dajının tamamlandığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle tamam-
ladı: “Kararlılıkla bunlar devam edecek. 
Sayın Bakanımızın da �fade ett�ğ� g�b� öyle 
ülkelerle çalıştık k� bunlar marka �s�mler-
d�. BP’den Shell’e kadar. 100-150 arama 
yapıp, net�ce alamayıp, ondan sonra 
dönüp g�tt�ler. Bunlar b�zden b�r kuruş 
para almadılar, bütün harcama kend�ler�n-
den. Yan� bu �ş öyle çok rahat değ�l ama 
bu �ş�n kader�nde bu var. B�z şu an kend� 
gem�ler�m�zle gerek s�sm�k araştırmayı 
gerek sondaj çalışmalarını yaptığımız �ç�n 
mal�yetler� c�dd� manada düşürmüş vaz�-
yettey�z ve bu şek�lde de yolumuza devam 
ed�yoruz. Tab� bütün temenn�m�z 2023’e 
kadar kararlılıkla bu çalışmayı sürdürüp, 
net�cey� almak. Tüm ek�b� dün de Anka-
ra’da d�nled�m, b�ze verd�kler� umutlar 
2023 �ç�n b�z�m de geleceğ�m�ze c�dd� 
anlamda b�r perspekt�f tuttu. Arkadaşla-
rımıza şahsım ve m�llet�m adına teşekkür 
ed�yorum. Kanun� de devreye g�rd�kten 
sonra Karaden�z’de sadece Fat�h �le değ�l 
Kanun� �le de yola devam ed�lecek. Belk� 
yer� gelecek Doğu Akden�z’dek� çalışmala-
rımızda farklı adımlar atacağız, çalışmalar 
yapacağız. Yan� b�z petrolde, doğal gazda 
varız d�yeceğ�z. Onun �ç�n de günümüz 
hayırlı olsun d�yorum. Tekrar gerek Berat 
gerek Fat�h Beye gerek Türk�ye Petrolle-
r�’n�n tüm yönet�c�ler�ne bakan yardımcıla-
rına şahsım ve m�llet�m adına şükranlarımı 
sunuyorum.”
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Bayrampaşa’da Bayrampaşa’da Bayrampaşa’da 

Yol Bakım ve Onarım ÇalışmalarıYol Bakım ve Onarım ÇalışmalarıYol Bakım ve Onarım Çalışmaları
Yol bakım ve onarım çalışmalarını düzenl� olarak sürdüren 

Bayrampaşa Beled�yes�, prest�j yol çalışmaları kapsamında 
kaldırım düzenlemeler� yapıyor.

ayrampaşa’da yol bakım ve 
onarım çalışmalarını düzenl� 
olarak sürdüren Bayrampaşa 
Beled�yes�, 

prest�j yol çalışmaları 
kapsamında kaldırım 
düzenlemeler� yapıyor. 
Çalışmaları yer�nde �nce-
leyen Başkan At�la Aydı-
ner, “Daha güzel ve daha 
yaşanab�l�r b�r Bayrampa-
şa �ç�n gecem�z� gündüzü-
müze katıyoruz.” ded�.

Yol bakım ve onarım 
çalışmalarını düzenl� 
olarak sürdüren Bayram-
paşa Beled�yes�, prest�j 
yol çalışmaları kapsamın-
da C�coz Yolu ve Emek 

BBBBBB

Sokak’ta kaldırım düzenlemeler� yapıyor. 
Bayrampaşa Beled�yes� Fen İşler� Müdür-
lüğü’nün hummalı b�r şek�lde sürdürdüğü 
parke taşı döşeme çalışmalarını yer�nde 
�nceleyerek �şç�lerle ve çevre sak�nler�yle 
sohbet eden Başkan Aydıner,

“Daha güzel ve daha yaşanab�l�r b�r 
Bayrampaşa �ç�n gecem�z� gündüzümüze 
katıyoruz. Tüm ek�pler�m�z �le sahadayız. 

B�r yandan tem�zl�k ve dezenfekte ça-
lışmalarına devam ederken b�r yandan da  
bakım onarım yapıyoruz. Vatandaşlarımı-
zın ortak yaşam alanlarını daha konforlu 
b�r duruma get�rmek �ç�n �lçe genel�nde 
çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” 
d�ye bel�rtt�.



yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 111111

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
DEMİRKAPI CADDESİ YENİ YÜZÜ DEMİRKAPI CADDESİ YENİ YÜZÜ DEMİRKAPI CADDESİ YENİ YÜZÜ 

İLE GÖZ DOLDURUYORİLE GÖZ DOLDURUYORİLE GÖZ DOLDURUYOR
Yol bakım ve onarım çalışmalarını düzenl� olarak sürdüren 

Bayrampaşa Beled�yes�, �lçen�n en �şlek caddeler�nden De-
m�rkapı Caddes�’n� baştan sona yen�l�yor. 

ol bakım ve onarım çalışmaları-
nı düzenl� olarak sürdüren Bay-
rampaşa Beled�yes�, �lçen�n en 
�şlek caddeler�nden Dem�rkapı 

Caddes�’n� baştan sona yen�l�yor. Çalış-
maları yer�nde �nceleyen Başkan At�la Ay-
dıner, “Daha güzel ve daha yaşanab�l�r b�r 
Bayrampaşa �ç�n gecem�z� gündüzümüze 

YYY

katıyoruz. Dem�rkapı Caddem�z� yen� yü-
züyle en kısa sürede halkımızın h�zmet�ne 
sunacağız.” ded�.

Bayrampaşa Beled�yes� Fen İşler� Mü-
dürlüğü’ne bağlı ek�pler, �lçen�n en �şlek 
caddeler�nden Dem�rkapı Caddes�’nde ye-
n�leme çalışması gerçekleşt�r�yor. İk� aşa-
mada tamamlanacak çalışmalar çerçe-
ves�nde, bozulan ve yer yer çöken zem�n 
kaplamaları tamamen söküldü, ardından 
da caddeye baskı betonlu asfalt döküldü. 
Desenl� asfalt Bayrampaşaspor’un renkler� 
olan kırmızı ve yeş�l �le boyanarak cadde-
ye görsel zeng�nl�k kazandırıldı. Ç�çeklerle 
de süslenen cadde yen� yüzüyle vatan-
daşlardan büyük beğen� aldı. Öte yandan, 
cadden�n kaldırımlarındak� hasar gören ve 
kırılan taşlar da değ�şt�r�lerek yen�lenecek. 
Ayrıca, parklanmayı önleyen sınır eleman-
ları cadden�n aurasına uygun olarak boya-
narak yen�den konumlandırılacak. Cadde-
n�n yen� yüzüyle en kısa sürede yaya ve 
araç traf�ğ�ne açılması planlanıyor.
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CAN DOSTLARIMIZ UNUTULMUYORCAN DOSTLARIMIZ UNUTULMUYORCAN DOSTLARIMIZ UNUTULMUYOR
Mutlu kent Bayrampaşa’da ‘can dostlarımız’ olan ked�ler, kö-

pekler ve kuşlar da unutulmuyor. Beled�ye ek�pler�, onlar �ç�n 
�lçen�n bel�rl� noktalarına düzenl� olarak mama, yem ve su 
takv�yes� yapıyor. Bu sayede özell�kle yazın sıcak günler�nde 
sokak hayvanları susuzluk çekm�yor.

utlu kent Bayrampaşa’da 
‘can dostlarımız’ olan ked�-
ler, köpekler ve kuşlar da 
unutulmuyor. Beled�ye ek�p-

ler�, onlar �ç�n �lçen�n bel�rl� noktalarına 
düzenl� olarak mama, yem 
ve su takv�yes� yapıyor. Bu 
sayede özell�kle yazın sıcak 
günler�nde sokak hayvanları 
susuzluk çekm�yor.

Bayrampaşa Beled�yes� 
Veter�ner İşler� Müdürlü-
ğü’ne bağlı ek�pler, mutlu 
kent Bayrampaşa’da ‘can 
dostlarımız’ olan ked�ler, 
köpekler ve kuşları �ç�n bes-
lenme odaklarına ve �lçen�n 
bel�rl� noktalarına düzenl� 
olarak mama, yem ve su 
takv�yes� yapıyor. Bu saye-

MMM

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

de özell�kle yazın sıcak günler�nde sokak 
hayvanları susuzluk çekm�yor. Düzenl� 
olarak yapılan uygulamanın Kurban Bay-
ramı boyunca da süreceğ� öğren�ld�.
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BAYRAMPAŞA’DA PARKLAR BAYRAMPAŞA’DA PARKLAR BAYRAMPAŞA’DA PARKLAR 
BİR BİR YENİLENİYORBİR BİR YENİLENİYORBİR BİR YENİLENİYOR

İlçedek� parkları daha modern ve �şlevsel hale get�rmek yen� 
yen� projeler gel�şt�ren Bayrampaşa Beled�yes�, Dr. Sümer 
Çavdar Parkı’nda yen�leme çalışması gerçekleşt�r�yor.

lçedek� parkları daha modern ve 
�şlevsel hale get�rmek yen� yen� pro-
jeler gel�şt�ren Bayrampaşa Beled�-
yes�, Dr. Sümer Çavdar Parkı’nda 

yen�leme çalışması gerçekleşt�r�yor.

 Büyük b�r hızla devam eden çalışma �le 
parkın büyüklüğünün �k� katına çıkartılma-
sı ve parktak� yeş�l alan m�ktarı �le ağaç 
sayısının artırılması planlanıyor.

İİİ

Bayrampaşa Beled�yes� Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, b�r yandan �lçedek� parkların 
sayısını artırırken d�ğer taraftan mevcut 
parkları b�r b�r yen�l�yor. Bu kapsam-
da Orta Mahalle’de bulunan Dr. Sümer 
Çavdar Parkı’nda da yen�leme çalışması 
gerçekleşt�r�l�yor. 

Büyük b�r hızla devam eden çalışmalar 
çerçeves�nde, parkın büyüklüğü �k� katına 
çıkartılıyor, parktak� ağaç sayısı �le ye-

ş�l alan m�ktarı arttırılıyor ve çocuk oyun 
grupları yen�len�yor. Ayrıca parka yepyen� 
b�r havuz yapılıyor ve toplam 11 adet �ş-
levsel oturma grubu (kamelya ve pergola) 
�nşa ed�l�yor. Parktak� çalışmaların hızlıca 
tamamlanarak, parkın yepyen� görünü-
müyle kısa sürede vatandaşların h�zmet�-
ne sunulması planlanıyor.
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Esenler’de Koronav�rüs Denet�m�Esenler’de Koronav�rüs Denet�m�Esenler’de Koronav�rüs Denet�m�
Esenler Beled�yes� Zabıta Müdürlüğü ek�pler�, İç�şler� Bakan-

lığı’nın Val�l�klere gönderd�ğ� “Koronav�rüs Denet�mler�” konu-
lu genelge kapsamında Esenler’de denet�m yaptı.

ç�şler� Bakanlığı’nın Val�l�klere gön-
derd�ğ� “Koronav�rüs Denet�mler�” 
konulu genelge kapsamında Esen-
ler’de; pazarlar, �ş yerler�, toplu taşı-

ma araçları, alışver�ş alanları, lokantalar, 
kafeteryalarda denet�mler yapıldı.

Esenler Beled�yes� Zabıta Müdürlü-
ğü’ne bağlı ek�pler, Esenler Kaymakamı 
Ad�l Karataş ve Esenler Beled�ye Başkan 
Yardımcısı Ömer Çet�nkaya eşl�ğ�nde �lçe-
de denet�mler yaptı. Pazar yerler�, lokan-
talar ve kafeteryaları denetleyen ek�pler, 
kurallara uymayan �şletmelere gerekl� uya-
rılarda bulundu. Toplu ulaşım araçlarında 
yolcu sayısının yanı sıra yolcuların maske 
takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup 
uymadıkları kontrol ed�ld�.

İİİ Esenler Kurallara Uyuyor

Genelge kapsamında yapılan denet�m-
lere katılan Esenler Beled�ye Başkan Yar-
dımcısı Ömer Çet�nkaya, “Bugün Esenler 
Kaymakamı Ad�l Karataş �le b�rl�kte �lçe-
m�zdek� �şletmeler�m�z� pandem� tedb�rler� 
kapsamında denetled�k. Gerekl� h�jyen 
kuralları, dezenfektan ve maske kullanımı, 
sosyal mesafe kuralı, müşter�ler�n kuralla-
ra uygun davranıp davranmadığı konula-
rında denetlemeler� yaptık. Düzenl� olarak 
yaptığımız denetlemeler�m�z�n yanı sıra 
bugün de tüm Türk�ye’de yapılan denetle-
melere eşl�k ett�k. Genelde �şletmeler�m�-
z�n kurallara uyduklarını gördük. İnşallah 
bu sürec� hep b�rl�kte tedb�rlere uyarak 
atlatacağız” �fadeler�n� kullandı.

ESENLERESENLERESENLER
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SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ 
İÇİN DENETİMİÇİN DENETİMİÇİN DENETİM

İç�şler� Bakanlığı’nın genelges�n�n ardından, tüm Türk�ye’de 
olduğu g�b� Bayrampaşa’da da “Sağlık �ç�n, hep�m�z �ç�n” slo-
ganı �le koronav�rüs denet�m� yapıldı. 

ç�şler� Bakanlığı’nın val�l�klere 
gönderd�ğ� konorav�rüs salgınıy-
la mücadelede uygulanacak yen� 
önlemler� �çeren “Koronav�rüs De-

net�mler�” konulu genelge kapsamında 
yurdun dört b�r yanında “Sağlık �ç�n, hep�-
m�z �ç�n” sloganıyla denet�m yapıldı. Bay-
rampaşa’da da pol�s ve zabıtadan oluşan 
ek�pler, pazar yerler�nden 
�şyerler�ne, cadde ve sokak-
lardan parklara kadar hemen 
her yerde, sosyal mesafe, 
maske ve h�jyen denet�m� 
yaptı. Denet�mlere Bayram-
paşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel ve Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkanı At�la Aydıner �le 
Beled�ye Başkan Yardımcıları 
Ahmet Tüfekç� ve Naser Ş�m-
şek de katıldı. Denet�mler�n 

İİİ

düzenl� olarak sürdürü-
leceğ� öğren�ld�.

“CANIMIZI VE 
‘CANLARIMIZI’                  

RİSKE ATMAYALIM”

Salgınla b�rl�kte mü-
cadele etmen�n önem�-
ne vurgu yapan Başkan 
At�la Aydıner, “Ülke 
olarak, tüm dünyayı 
tehd�t eden b�r salgınla 
mücadele �ç�ndey�z. Bu 
mücadeleye 7’den 70’e 
hep�m�z�n katılması, 

destek olması gerek�yor. Aks� durumda 
v�rüsün yayılmasına zem�n hazırlamış olu-
ruz. Kurallara uymamız, kend�m�z, sevd�k-
ler�m�z ve m�llet�m�z �ç�n büyük önem arz 
ed�yor. O nedenle lütfen maskem�z� taka-
lım, sosyal mesafem�z� koruyalım, k�ş�sel 
tem�zl�ğ�m�ze özen gösterel�m. Canımızı 
ve ‘canlarımızı’ r�ske atmayalım” ded�.
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BAYRAMPAŞA’NIN MUTLULUĞU BAYRAMPAŞA’NIN MUTLULUĞU BAYRAMPAŞA’NIN MUTLULUĞU 
İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZİÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZİÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ

Daha yaşanab�l�r b�r Bayrampaşa �ç�n ek�b�yle b�rl�kte ge-
ce-gündüz çalışan Başkan At�la Aydıner, �lçen�n cadde ve so-
kaklarında �ncelemelerde bulundu ve kamusal alanlardak� ek-
s�kler�n tamamlanması �ç�n ek�b�ne tal�mat verd�.

aha yaşanab�l�r b�r Bayram-
paşa �ç�n ek�b�yle b�rl�kte ge-
ce-gündüz çalışan Başkan 
At�la Aydıner, �lçen�n cadde ve 

sokaklarında �ncelemelerde bulundu ve 
kamusal alanlardak� eks�kler�n tamamlan-
ması �ç�n ek�b�ne tal�mat verd�. Çevredek� 
esnafı da z�yaret eden Aydıner, “Mutlu 
kent Bayrampaşa’nın mutluluğu �ç�n mü-
cadele etmeye devam edeceğ�z” ded�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, AK Part� Bayrampaşa İlçe Başka-
nı Ers�n Saçlı, Muratpaşa Mahalle Muhtarı 
Sey�t Keleş ve b�r�m müdürler� �le b�rl�kte 
Muratpaşa Mahalles� Kam�l Caddes�’n-
de �ncelemelerde bulundu ve çalışmalar 
hakkında görevl�lerden b�lg� aldı. Cadde-
dek� eks�kler�n tamamlanması �ç�n ek�b�ne 
tal�mat veren Aydıner, çevredek� esnafı da 
z�yaret ett�.

DDDDDD Bayrampaşalı’larla el ele verd�kler�n� ve 
Bayrampaşa’yı her alanda caz�be merkez� 
hal�ne get�rd�kler�n� bel�rten Başkan Aydı-
ner, “Mutlu kent Bayrampaşa’nın mutlulu-
ğu �ç�n mücadele etmeye ve gönül bele-
d�yec�l�ğ�m�z �le gönüller yapmaya devam 
edeceğ�z” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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GAZIOSMANPAŞAGAZIOSMANPAŞAGAZIOSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa’da Gaz�osmanpaşa’da Gaz�osmanpaşa’da 
Koronav�rüs Denet�mler�Koronav�rüs Denet�mler�Koronav�rüs Denet�mler�

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, �lçe-
de gerçekleşt�r�len koronav�rüs denet�mler�ne katıldı. Başkan 
Usta, vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve h�jyen uyarısın-
da bulundu.

ç�şler� Bakanlığınca 81 �l val�l�ğ�ne 
gönder�len “Cov�d-19 tedb�rler�” 
doğrultusunda Gaz�osmanpaşa 
�lçes�nde koronav�rüs denet�mle-

r� yapıldı. Denet�mlere Gaz�osmanpaşa 
Kaymakamı Numan Hat�poğlu ve Gaz�os-
manpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n 
Usta da katıldı. Kaymakam Hat�poğlu ve 
Beled�ye Baş-
kanı Usta, kafe 
ve mağazalar �le 
yolcu otobüsü 
ve m�n�büsler�n� 
tek tek denet-
leyerek h�jyen, 
maske ve sosyal 
mesafe konu-
sunda uyarıda 
bulundu.

III

“HALK SAĞLIĞINI KORUMA HEDEFİ 
İÇİNDE ADIM ADIM DEVAM EDİYORUZ”

Gaz�osmanpaşa Kaymakamı Numan 
Hat�poğlu, “Vatandaşlarımızın özell�kle 
maskeye çok büyük b�r şek�lde r�ayet et-
t�kler�n� görmek, �ş yerler�nde genel olarak 
alınmış olan tedb�rler�n büyük b�r kısmının 
yer�ne get�r�lm�ş olduğunu görmekten mut-
luyuz. Bu denet�mlerle, vatandaşlarımızın 
sağlığını, halk sağlığını koruma hedef� 
�ç�nde adım adım devam ed�yoruz. İnşal-
lah bu salgın sıkıntısından ülkem�z, dünya 
en kısa zamanda kurtulur. Eks�k olan bazı 
hususlarda da rehberl�k faal�yetler�nde 
bulunuyoruz” ded�.

“İNSANLARIMIZ PANDEMİ SÜRECİNİ 
DİKKATE ALIYOR”

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı 
Hasan Tahs�n Usta �se, “Kurallara uyma 
oranı oldukça yüksek. İnsanlarımız bu 
pandem� sürec�n� d�kkate almakla b�rl�kte 

lüzumsuz sokakta 
dolaşmıyor. İş yerle-
r�n� lüzumsuz �şgal 
etm�yor. Gaz�os-
manpaşa genel�nde 
pandem� hemen he-
men d�s�pl�ne ed�lm�ş 
olduğunu rahatlıkla 
söyleyeb�l�r�z” �fade-
ler�n� kullandı.
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BAYRAMPAŞA’DA ‘SOSYAL BAYRAMPAŞA’DA ‘SOSYAL BAYRAMPAŞA’DA ‘SOSYAL 
MESAFESİZ’ KORONAVİRÜS DENETİMİMESAFESİZ’ KORONAVİRÜS DENETİMİMESAFESİZ’ KORONAVİRÜS DENETİMİ

Bayrampaşa’da yapılan koronav�rüs denet�m�nde sosyal me-
safe kuralları d�kkate alınmadan fotoğraf ver�ld�.

ayrampaşa’da yapılan ko-
ronav�rüs denet�m�nde sosyal 
mesafe kuralları d�kkate alın-
madan fotoğraf ver�ld�. 

Beled�ye haberle �lg�l� şu açıklamayı yaptı:
“Başkan At�la Aydıner, Bay-
rampaşa Kaymakamı Şenel 
�le b�rl�kte, pandem� tedb�rler� 
kapsamında �lçe genel�nde 
yapılan denetleme ve kontrol 
çalışmalarına katıldı.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, pandem� tedb�rle-
r� kapsamında �lçe Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel �le b�rl�kte, 
Bayrampaşa Şeh�r Parkı’nda 
bulunan lunapark, kafeler, oyun 
parkları �le yürüyüş yollarında 
�ncelemelerde bulundu. Maske, 

BBBBBB mesafe ve tem�zl�k üçlüsünün v�rüs �le mü-
cadelede en öneml� tedb�r olduğunu bel�r-
ten Başkan Aydıner, parktak� vatandaşlar 
ve çocuklar �le de sohbet ett�, onlara v�rüs-
ten korunma yöntemler�n� anlattı.”
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TAKSİLER DEZENFEKTE EDİLİYORTAKSİLER DEZENFEKTE EDİLİYORTAKSİLER DEZENFEKTE EDİLİYOR
Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� Müdürlüğü’ne bağlı 

ek�pler, koronav�rüs tedb�rler� kapsamında �lçe genel�ndek� 
taks�ler� haftalık dezenfekte ed�yor.

ayrampaşa Beled�yes� Veter�-
ner İşler� Müdürlüğü’ne bağlı 
ek�pler, koronav�rüs tedb�rler� 
kapsamında �lçe genel�ndek� 

taks�ler�, pandem� sürec�n�n başından ber�, 
bu �ş �ç�n oluşturulan sab�t b�r �stasyonda 
haftalık dezenfekte ed�yor.

Koronav�rüs tedb�rler� kapsamında 
alınan önlemler�n� en üst sev�yede tutan 
ek�pler, her cuma yapılan dezenfekte ça-
lışması �le �lçe genel�ndek� taks�ler� tek tek 
ster�l hale get�r�yor.

Gerçekleşt�r�len çalışma �le taks�y� 
kullanacak vatandaşlar �ç�n sağlığı tehd�t 

BBBBBB edecek olumsuzlukların m�n�mum sev�-
yeye �nd�r�lmes� amaçlanıyor. Bakter� ve 
v�rüs g�b� m�kroorgan�zmalara karşı etk�l� 
olan dezenfektanın �nsan sağlığına olum-
suz b�r etk�s� bulunmuyor.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA


