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Hel�kopter Kazasında Şeh�t Olan Hel�kopter Kazasında Şeh�t Olan Hel�kopter Kazasında Şeh�t Olan 
Askerler�m�z�n Cenaze Tören�Askerler�m�z�n Cenaze Tören�Askerler�m�z�n Cenaze Tören�

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, B�tl�s’�n Tatvan �l-
çes�ndek� askerî hel�kopter kazasında şeh�t düşen Korgene-
ral Osman Erbaş, Astsubay Üstçavuş Nazm� Yılmaz, Albay 
Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Sal�h Sarıoğlu, Astsubay Kıdeml� 
Başçavuş Mehmet Dem�r, Astsubay Kıdeml� Üstçavuş Ömer 
Umulu, P�lot Yüzbaşı Tayfun Kureş, P�lot Yüzbaşı Gökhan Uy-
sal, Astsubay Kıdeml� Çavuş Şükrü Karad�rek, Uzman Çavuş 
Tolga Dem�rc� ve Uzman Çavuş Hakan Gül �ç�n Ahmet Hamd� 
Aksek� Cam��’nde düzenlenen cenaze tören�ne katıldı.

umhurbaşkanı Erdoğan, ca-
m�ye gel�ş�nde şeh�t a�leler�ne 
taz�yeler�n� �leterek, cenaze 
namazı �ç�n safta yer�n� aldı.

D�yanet İşler� Başkan Yardımcıları Os-
man Tıraşçı ve İbrah�m H�lm� Karslı’nın 
kıldırdığı cenaze namazlarının ardından 
cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şeh�t askerlere Allah’tan rahmet, 
a�leler�ne, Türk S�lahlı Kuvvetler�’ne ve 
Türk M�llet�’ne başsağlığı d�led�. 

CCCCCCCCC “Allah yolunda öldürülenlere ölüler de-
mey�n�z, onlar d�r�d�rler, ancak s�z b�le-
mezs�n�z” ayet�n� okuyan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: 

“Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, 
komutanlığın ötes�nde tevazu �le duru-
şuyla çok çok farklı mütevazı b�r �nsandı. 
Ve yanındak� y�ne kardeşler�mle beraber 
çıktıkları b�r yolculuk esnasında meydana 
gelen bu el�m kaza �le emanet� sah�b�ne 
tesl�m ett�ler” ded�.

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ş�md� 11 şeh�-
d�m�z� Hakk’a uğurlarken, b�z d�r� olan bu 
şeh�tler�m�zle �nşallah sevg�l� Hab�b�’n�n 
sancağı altında da b�r oluruz” temenn�s�n� 
d�le get�rerek, şöyle konuştu: 

“Tezk�yeyle bu cenaze namazına katılan 
tüm kardeşler�m�z, zaten s�zler özell�kle 
tezk�ye ett�n�z. Hocamızın da �fade ett�ğ� 
g�b� b�z şeh�tler�m�z� tezk�yes�ne muhtacız 
çünkü onlar b�z�m �ç�n b�r yolculuktaydı-
lar ve bu yolculukta da mukadder olan 
ölümle karşı karşıya kaldılar. Hep�m�z 
�ç�n mukadder olan b�r ölüm var. Şehadet 
bunların en yüces�. Rabb�m b�zlere de 
bu makamı �nşallah nas�p eder, hele hele 
d�n uğrunda, vatan uğrunda bu makama 
kavuşmak her y�ğ�d�n kârı değ�l. Rabb�m 
b�r mükâfat olarak bunu b�zlere lütfederse 
ne kadar güzel. Temenn� 
eder�m k� Rabb�m b�zlere 
de bunu nas�p eder.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şeh�tler �ç�n Fat�ha okuya-
rak, tüm şeh�tlere b�r kez 
daha Allah’tan rahmet 
d�led�. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşması-
nın ardından, askerler�n 
omuzlarında cenaze 
arabalarına taşınan na-
aşların ardından, şeh�t 
a�leler�yle b�r süre yürüdü.



BOŞNAK LİDER 
‘RAFET HUSOVİC’ VEFAT ETTİ

Balkan ülkes� Karadağ’dak� (SANCAK) Boşnak Part�s� (BS) 
Genel Başkanı Rafet HUSOVİC 57 yaşında hayata veda ett�.

alkan ülkes� Karadağ’dak� Boş-
nak Part�s� (BS) Genel Başkanı 
Rafet Husov�c 57 yaşında yaşa-
mını y�t�rd�.BS’den yapılan yazılı 

açıklamada, b�r süred�r sağlık sorunları 
bulunan ve tedav� gören Husov�c’�n 9 
Mart Salı günü hayata gözler�n� yumduğu 
bel�rt�l�rken, Boşnak s�yasetç�n�n memle-
ket� Rozaje’de toprağa ver�ld�.

Açıklamada ayrıca, Husov�c’�n hayatının 
son gününe dek ülkedek� Boşnakları 
tek çatı altında buluşturan BS �deal-
ler�ne ve aynı zamanda tüm Karadağ 
toplumunun gel�ş�m�ne kend� adamış b�r 
�nsan olduğu da �fade ed�ld�.

Rafet Husov�c k�md�r?

2 N�san 1964’te doğan Husov�c, Koso-
va’dak� Pr�şt�ne Ün�vers�tes� Matemat�k 
Fakültes�nden mezun oldu.

Karadağ’dak� Müslüman Boşnakların 
b�rl�ğ� �ç�n mücadele eden en öneml� �s�m-
ler arasında yer alan Husov�c, 2006’dan 
ber� BS’n�n genel başkanlığını yürüttü. 
Karadağ hükümet�nde başbakan yar-
dımcılığı (2012-2020) ve devlet bakanlığı 
(2009-2012) da yapan Husov�c, geçm�şte 
Demokrat�k Eylem Part�s� (SDA) üyes� ve 
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aynı zamanda Boşnak - Müslüman B�rl�-
ğ�n�n (BMS) de kurucularındandı. Huso-
v�c, evl� ve dört çocuk babasıydı.

Balkanlar’ın başkent� olarak n�telend�r�len 
Bayrampaşa’nın Beled�ye Başkanı At�-
la Aydıner Merhum Husev�c’�n vefatının 
ardından şu mesajı yayınladı:

“Karadağ Boşnak Part�s� Genel Başkanı 
ve esk� Başbakan Yardımcısı Sayın Rafet 
Husov�ç’� kaybetmen�n der�n üzüntüsü 
�çer�s�ndey�z. 

Balkanlarda yaptığımız çalışmalarda her 
zaman yanımızda olan değerl� dostumu-
za Allah’tan rahmet, a�les�ne ve Boşnak 
toplumuna başsağlığı d�l�yorum.” Türk�ye 
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ�’n�n Merhum Rafet Husov�c’�n 
vefatı �le �lg�l� sosyal medya paylaşımı:

“Karadağ Boşnak Part�s� Genel Başkanı, 
Güney Sancaklı Boşnakların en öneml� 
tems�lc�ler�nden Rafet Husov�ç’� 56 yaşın-
da kaybetmen�n der�n üzüntüsü �çer�s�n-
dey�z.

Kend�s�n� Boşnak k�ml�ğ�n�n ve Sancak 
gerçeğ�n�n yaşatılması �ç�n verd�ğ� mü-
cadeleyle hatırlayacağız. Allah rahmet 
eyles�n, mekanı cennet olsun. Boşnak 
cam�asının başı sağ olsun...”

İstanbul’da yaşayan kuzen� Medo Can 
Seferov�ç sosyal medya hesabında şu 
paylaşımı yaptı: “Karadağ Cumhur�yet� 
Başbakan Yardımcısı, Boşnak Part�s� 
Genel Başkanı aynı zamanda dayımızın 
oğlu Rafet Husov�ç vefat etm�şt�r. 

Mekanı cennet olsun... 



2 BİN AİLEYE PATATES YARDIMI2 BİN AİLEYE PATATES YARDIMI2 BİN AİLEYE PATATES YARDIMI
Bayrampaşa Beled�yes�, hem �ht�yaç sah�b� a�leler�n bütçe-

s�ne katkı sağlamak hem de yerl� tarım üret�c�s�ne destek 
olmak amacıyla N�ğde’den tem�n ett�ğ� toplam 22 ton pata-
tes� dar gel�rl� a�lelere dağıtıyor.

ayrampaşa Beled�yes�, hem 
�ht�yaç sah�b� a�leler�n bütçes�-
ne katkı sağlamak hem de yerl� 
tarım üret�c�s�ne destek olmak 

amacıyla N�ğde’den tem�n ett�ğ� toplam 
22 ton patates� dar gel�rl� a�lelere dağıtı-
yor.

İht�yaç sah�b� a�lelere yaptığı yardımlarla 
sosyal beled�yec�l�kte hep b�r adım önde 
olan Bayrampaşa Beled�yes�, ş�md� de 
�lçedek� 2 b�n a�leye temel gıda maddeler� 
arasında yer alan tonlarca patates dağı-
tıyor.N�ğdel� ç�ftç�n�n ürett�ğ�, Tarım Kred� 

BBBBBB Kooperat�f�’nden tem�n ed�len 22 ton pa-
tates,  Bayrampaşa Beled�yes� Hayır Ka-
pısı’na bağlı ek�pler tarafından 11 k�loluk 
paketler hal�nde dar gel�rl� vatandaşlara 
ulaştırılıyor.

Böylece hem yerl� üret�c� hem de �ht�yaç 
sah�b� a�leler desteklen�yor.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPŞA’YA BAYRAMPŞA’YA BAYRAMPŞA’YA 
YENİ GENÇLİK YENİ GENÇLİK YENİ GENÇLİK 
MERKEZİ VE MERKEZİ VE MERKEZİ VE 
YÜZME HAVUZUYÜZME HAVUZUYÜZME HAVUZU
Bayrampaşa’ya yen� b�r 

gençl�k merkez� ve yüzme 
havuzu yapılması �ç�n Genç-
l�k ve Spor Bakanlığı �le Bay-
rampaşa Beled�yes� arasında 
ortak protokol �mzalandı.

ayrampaşa’ya yen� b�r gençl�k 
merkez� ve yüzme havuzu ya-
pılması �ç�n Gençl�k ve Spor 
Bakanlığı �le Bayrampaşa Bele-

d�yes� arasında ortak protokol �mzalandı. 
İmzalarını Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner �le Spor Toto Teşk�lat Baş-
kanı Bünyam�n Bozgey�k’�n attığı proto-
kolle her 2 projen�n de en kısa sürede 
hayata geç�r�lmes� planlanıyor.

Bayrampaşa Beled�yes�, �lçen�n çehres�n� 
değ�şt�recek 2 yen� proje �ç�n harekete 
geçt�. Projeler�n hayata geç�r�lmes� �ç�n 
beled�ye �le Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
arasında ortak protokol �mzalandı. İmza-
larını Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner �le Spor Toto Teşk�lat Başkanı 

BBBBBB

Bünyam�n Bozgey�k’�n attığı protokol çer-
çeves�nde, Yahya Kemal Parkı’na 2 katlı 
modern gençl�k merkez�; Sem�h Erden 
Spor Salonu’nun yanındak�, daha önce 
kamulaştırılması yapılan, alana da yarı 
ol�mp�k, 5 kulvardan oluşan kapalı yüzme 
havuzu yapılacak. M�mar� ç�z�mler� hazır-
lanan ve mal�yet hesapları yapılan pro-
jeler�n en kısa sürede hayata geç�r�lmes� 
planlanıyor.

Projelere sağladığı destek �ç�n Gençl�k 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu’na teşekkür eden Başkan At�la 
Aydıner, “Halkımıza verd�ğ�m�z sözler� b�r 
b�r yer�ne get�rmen�n haklı gururunu yaşı-
yoruz. B�zde her şey söz verd�ğ�m�z g�b� 
�lerl�yor. Seç�mden önce yen� b�r gençl�k 
merkez� ve kapalı yüzme havuzu yapmak 
�ç�n söz verm�şt�k. Bugün bu sözler�m�z� 
de tutuyor ve m�mar� ç�z�mler� hazırlanan 
projeler�m�z�n �nşaatlarını en kısa süre-
de başlatıyoruz. Halkımız ve �lçem�z �ç�n 
hayırlı olsun” ded�.



Sultangaz� Beled�yes�’nden Sultangaz� Beled�yes�’nden Sultangaz� Beled�yes�’nden 
Ked� Evler�Ked� Evler�Ked� Evler�

Sultangaz� Beled�yes�, pan-
dem� sürec�nde de sokak 
hayvanlarını yalnız bırakmı-
yor. 

ultangaz� Beled�yes�, sokakta-
k� konuşamayan dostlarımızın 
olumsuz hava şartlarından etk�-
lenmemes�, onların kend�ler�n� 

daha güvende h�ssetmeler� ve yerler�n�n 
bell� olması �ç�n harekete geçt�. Ked�lere 
sıcak b�r yuva vermek �ç�n Ked� Ev� proje-
s� hayata geç�r�ld�.

Ahşaptan 5 bölmel�, 3 katlı 27 tane ked� 
ev� yapıldı. Ked� evler� muhtarlıkların 
önüne, sokak hayvanlarının yoğun yaşa-
dığı parklara ve hayvan severler�n yoğun 
olduğu noktalara bırakılacak. Ked� Evler�-
n�n önünde sev�ml� dostlarımızın y�yecek 
�çecek sıkıntısı yaşamaması �ç�n 2 böl-
mel� mama ve su kabı bırakılacak.

Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, “Onlar b�z�m ko-
nuşamayan can dostlarımız…. Onların 
b�ze özell�kle pandem� sürec�nde her 

SSSSSSSSS
zamank�nden daha çok �ht�yaçları var. 
Bu yüzden onlara sıcak b�r yuva vermek 
amacıyla Ked� Ev� projes�n� hayata geç�r-
d�k. Ked� Evler� sayes�nde bel�rl� nokta-
lara topladığımız can dostlarımızı daha 
kolay tak�p edeceğ�z. Olumsuz hava 
şartlarından ve traf�k karmaşasından 
onları b�r nebze olsun korumuş olacağız” 
d�ye konuştu. Başkan Dursun çocuklar 
ve hayvanseverlerle b�rl�kte Veter�nerl�k 
İşler� Şefl �ğ� bahçes�nde yer alan “Ked� 
Evler�n�” �nceled�. Yen� evler�nde oynayan 
ked�ler renkl� görüntülere sahne oldu.

Sultangaz� Beled�yes� sadece sokak 
hayvanlarına sıcak b�r yuva verm�yor. 
Onların aç kalmaması �ç�n de şehr�n be-
l�rlenen noktalarına mama ve su kapları 
bırakılıyor.

Ayrıca ek�pler, sokaktak� yaralı ve hasta 
hayvanlara da yardım el� uzatıyor. Ek�p 
aracıyla tesl�m alınan hayvanların, hay-
van bakımev�nde tedav�ler� yapılıyor. Sü-
reç, veter�ner kontrolünde t�t�zl�kle tak�p 
ed�l�yor. Bakımev�nde sağlığına kavuşan 
hayvanlar, sah�plen�lmey� bekl�yor!

SULTANGAZİSULTANGAZİSULTANGAZİ
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EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN

Reç�nen�n Reç�nen�n Reç�nen�n 
Renklerle Renklerle Renklerle 

DansıDansıDansı

Eyüpsultan Beled�yes� 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’n-
de özgün b�r serg�ye ev sa-
h�pl�ğ� yapıyor.

yüpsultanlı sanatçı Nur Ay-
dın’ın Sanatsal Epoks� Tasarım 
alanında b�r �lk olan “Reç�ne-
n�n Renklerle Dansı – Epoks� 

Serg�s�” Eyüpsultan Beled�yes� Başkanlık 
B�nası Fuaye Alanı’nda açıldı.

Serg�n�n açılışı Eyüpsultan Beled�ye 
Başkanı Başkan Den�z Köken tarafından 
yapıldı.

Açılışta Başkan Den�z Köken kadınların 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak baş-
ladığı konuşmasında şunları söyled�:

“Serg�, kadının sanatta nerelere ulaştığı, 
�mkan ver�l�rse neler olab�leceğ�n�n güzel 

EEE

b�r örneğ�. Kadınlara �mkan ver�ld�ğ�nde 
sanatta neler yapab�lecekler� bu tür serg�-
lerle görülüyor. Bugün çok daha farklı b�r 
model� görüyoruz. Sanatçımızın eller�ne 
sağlık. Dünyadak� bütün güzel kel�meler, 
ş��rler, türküler kadına yazılmış.”

Açılışın ardından Başkan Den�z Köken, 
sanatçı Nur Aydın �le b�rl�kte serg�y� ge-
zerken eserlerle �lg�l� b�lg� aldı.

Serg�de, sanatçının el emeğ� göz nuru 
b�rb�r�nden güzel, bazıları 1 haftayı bulan 
uğraşlar sonucu ortaya çıkmış 87 eser� 
yer alıyor.

Serg� 8 – 15 Mart tar�hler� arasında sa-
natseverler�n z�yaret�ne açık olacak.

İstanbul Eyüpsultan doğumlu, �k� çocuk 
annes�, Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� me-
zunu, seram�k sanatları, craft ve reç�ne 
sanatı eğ�tmen�d�r. Eyüpsultan’da bulunan 
atölyes�nde Türk�ye ve Avrupa’dak� yüz-
lerce kadına yüz yüze ve onl�ne eğ�t�m 
vererek sektöre �st�hdama katkı sağla-
mıştır. Aynı zamanda Nur Aydın markası 
�le epoks� ve yardımcı ürün gamı oluştur-
muştur.



BALKAN BALKAN BALKAN 
KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETME ZAMANI!KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETME ZAMANI!KÜLTÜRÜNÜ KEŞFETME ZAMANI!
Esenler Beled�yes�, Balkan coğrafyasının kend�ne özgü ve 

çok çeş�tl� geleneksel kültürünü yakından tanımak �steyen-
ler �ç�n Balkanlar Kültür Okulu’nu açıyor.

ünya Kültür Akadem�s�’n�n 
üçüncü ayağı olan Balkan Kül-
tür Okulu, bölgen�n kültürünü 
keşfetmek �steyenler �ç�n eğ�-

t�mlere başlayacak. Balkan coğrafyasının 
düğün, çocuk oyunları, g�y�m, yemek 
veenstrüman kültürünü kend� tems�lc�le-
r�nden öğrenmek ve kültürel bağları zen-
g�nleşt�rmek �ç�n hayata geç�r�len Balkan 
Kültür Okulu’na kayıtlar devam ed�yor.

Esenler Beled�yes� �le Bâb-ı Âlem, Selam 
ve Turkuaz Uluslararası Öğrenc� Dernek-
ler� ortaklığında çevr�m �ç� yapılacak ders-
lere başvurular11 Mart’a kadar devam 
edecek.  14 Mart’ta başlayacak dersler 
Cumartes�- Pazar günler�, saat 20.00’de 

DDDDDD organ�ze ed�lecek. Bosna-Hersek Ankara 
Büyükelç�s� Ad�sAlag�ç ve Balkanlı uz-
manların katılımıyla başlayacak eğ�t�mler 
28 Mart’ta sona erecek.

BİR KİŞİYE BOSNA- HERSEK GEZİSİ

Balkan Kültür Okulu’nun katılımcılara b�r 
de sürpr�z� olacak. Programa katılarak 
sert�f�ka almaya hak kazanan katılımcılar-
dan b�r k�ş�ye Bosna Hersek Gez�s� hed�-
ye ed�lecek.

Başvuru L�nk�: https://forms.gle/hur3ZS-
GKxwkX7u9p6

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

K�mses�z ve K�mses�z ve K�mses�z ve 
Yaşlılarımızın Yaşlılarımızın Yaşlılarımızın 
YanındayızYanındayızYanındayız
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 

pandem� dolayısıyla ara ver-
d�ğ� “Evde Tem�zl�k H�zmet�”ne normalleşme sürec�ne geç�l-
mes�n�n ardından yen�den başladı. H�zmet kapsamında 65 
yaş üstü, �ht�yaç sah�b�, k�mses�z ve engell� vatandaşların 
ev tem�zl�kler�, beled�ye ek�pler� tarafından ücrets�z olarak 
yapılıyor.

az�osmanpaşa Beled�yes�, 
pandem� dolayısıyla ara ver-
d�ğ� “Evde Tem�zl�k H�zme-
t�”ne normalleşme sürec�ne 

geç�lmes�n�n ardından yen�den başladı. 
H�zmet kapsamında 65 yaş üstü, �ht�yaç 
sah�b�, k�mses�z ve engell� vatandaşların 
ev tem�zl�kler�, beled�ye ek�pler� tarafın-
dan ücrets�z olarak yapılıyor.

Sosyal Beled�yec�l�k anlayışıyla b�rçok 
alanda örnek h�zmetler� hayata geç�ren 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 65 yaş üstü, 
�ht�yaç sah�b�, k�mses�z ve engell� vatan-
daşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu 
kapsamda beled�ye ek�pler�, günlük ev 
�şler�n� yapmakta zorlanan yaşlı ve engel-
l� vatandaşların evler�ne g�derek, tem�zl�k 
h�zmet� ver�yor. 

GGGGGGGGG Per�yod�k olarak z�yaretler gerçekleşt�ren 
ek�pler, ev�n tüm tem�zl�k �şler�n� özenle 
yaparak, odaları h�jyen�k ve düzenl� hale 
get�r�yor.  Yaşlı ve engell� vatandaşların 
hayatını kolaylaştıran Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� ek�pler�, �ht�yaç sah�pler�ne 
yalnız olmadıklarını h�ssett�r�yor.

“VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇ DUY-
DUĞU HER KONUDA YANLARINDAYIZ”

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Ha-
san Tahs�n Usta, “Pandem� dolayısıyla 
yardımlaşma ve dayanışmaya her za-
mank�nden daha fazla �ht�yaç duyduğu-
muz b�r süreçten geç�yoruz. Vatandaşla-
rımızın her konuda yanlarındayız. 

Evde tem�zl�k h�zmet�m�z de �ht�yaç sah�b� 
komşularımıza sunduğumuz h�zmetler-
den b�r�. Vatandaşlarımızın memnun�yet�, 
mutluluğu, rahatı b�zler� de z�yades�yle 
mutlu ed�yor” ded�.

Evde tem�zl�k h�zmet�nden yararlanmak 
�steyen vatandaşlar, beled�yen�n 0212 
453 55 42 veya 0212 453 55 45 numaralı 
telefonlarını arayarak, talep oluşturab�l�r-
ler.



Süres� Dolan Süres� Dolan Süres� Dolan 
R�skl� Yapılar Yıkılıyor!R�skl� Yapılar Yıkılıyor!R�skl� Yapılar Yıkılıyor!

Eyüpsultan Beled�yes�, �lçe genel�nde 6306 Sayılı Afet R�s-
k� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanun ve 
Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ� uyarınca r�skl� olarak tes-
p�t ed�lm�ş ve süreler� dolmuş r�skl� yapıların yıkım çalışma-
larına aralıksız devam ed�yor.

yüpsultan Beled�yes�, �lçe ge-
nel�nde 6306 Sayılı Afet R�sk� 
Altındak� Alanların Dönüştürül-
mes� Hakkında Kanun ve Kanu-

nun Uygulama Yönetmel�ğ� uyarınca r�skl� 
olarak tesp�t ed�lm�ş ve süreler� dolmuş 
r�skl� yapıların yıkım çalışmalarına aralık-
sız devam ed�yor.

Kat mal�kler�n�n başvurusu üzer�ne “r�skl� 
yapı” olarak onaylanmış b�naların 60 gün 
�çer�s�nde, mülk sah�pler� tarafından yıkıl-
ması gerek�yor. Mülk sah�pler�n�n bel�rt�-
len tar�h �çer�s�nde yıkmaması durumun-
da yıkım �ç�n ek süre ver�l�yor.

Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ� kapsa-

EEE mında, tahl�ye ve yıkım �ç�n süreler ver�l-
mes�ne karşın, süres� �çer�s�nde mal�kler-
ce r�skl� yapı boşaltılmadığı durumlarda, 
yapının öncel�kle altyapı h�zmetler� (elekt-
r�k, su, doğalgaz vb.) kes�lmekte. Mülk� 
am�r tarafından görevlend�r�len kolluk 
kuvvet� desteğ�yle yed�em�n oluşturularak 
beled�ye tarafından tahl�ye ed�lmekte.

Süres� dolmuş r�skl� yapılar hakkında 
yıkım takv�m� oluşturan Eyüpsultan Bele-
d�yes�, bu kapsamda Esentepe Mahalles� 
Yıldıztabya Al�beyköy Caddes� No:140 ve 
Göktürk Caddes� No:39 kapı sayılı yer-
de bulunan metruk yapıların yıkımlarını 
gerçekleşt�rd�.

EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN
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İstanbul’un Çöp İstanbul’un Çöp İstanbul’un Çöp 
Köyü, Doğa Köy Köyü, Doğa Köy Köyü, Doğa Köy 
Olma YolundaOlma YolundaOlma Yolunda
Esk�den çöp dökülen Odaye-

r� Mahalles�’n�n yapılan kırsal 
çalışmalarla artık doğa köy 
olma yolunda.

eçt�ğ�m�z yıl Kırsal Stratej�k 
Plan Çalıştayı düzenleyen 
Eyüpsultan Beled�yes�, �lçe 
sınırlarında bulunan köyler�n 

kalkınması �ç�n projeler üretmeye devam 
ett�ğ�n� duyurdu. Odayer� mahalles�nde 
sera, Ağaçlı mahalles�nde lavanta bah-
çes� bulunan �lçen�n Beled�ye Başkanı 
Den�z Köken, asıl amaçlarının �nsanları 
toprakla buluşturmak olduğunu söyled�. 
Köken, “Mevs�m�nde domates ve salata-
lık ett�k. Ş�md� de turp, marul ve ıspanak 
var. 3 serada b�r mevs�mde 3-4 çeş�t 
ürünü mevs�msel olarak vatandaşları-
mızla buluşturuyoruz. Buradak� ürünler� 
de sosyal markette tezgaha koyuyoruz” 
�fadeler�n� kullandı.

“İstanbul’un betonlaşan yapısından he-
men dışarı çıktığımızda neler�n olab�lece-
ğ�n�, emek ver�l�nce nasıl güzell�kler�n or-
taya çıkacağını göstermek �sted�k” d�yen 
Köken, sözler�n� şöyle sürdürdü: “Bu 3 
seradan çıkan ürünün kaç k�ş�ye yetece-
ğ�n� b�l�yorsunuz. B�z bunları sosyal mar-
kette değerlend�r�yoruz. Asıl amacımız 
kadınların burada çalışmasını sağlamak, 
çocukların da eve geld�ğ�nde karşısına 
çıkan domates�n manavda değ�l burada 
b�tt�ğ�n� ve emekle olduğunu göstermek. 
Toprakla buluşturmayı teşv�k etmek �st�-
yoruz. Betonlaşan dünyamızda yeş�l�n ve 
doğanın, yed�ğ�m�z n�metler�n tamamının 
bu topraktan geld�ğ�n� �nsanlara anlatma-

GGGGGGGGG ya çalışıyoruz.” İlerleyen zamanda serala-
rın gez�lecek b�r alan olacağına da vurgu 
yapan Köken, “Gel�p, görecekler, neler 
olab�leceğ�ne bakacaklar. B�zden sonra 
daha da büyütürler, şeh�rlere, balkonlara 
taşırlar. Balkonda b�le maydanoz yet�şt�r�-
leb�l�yor. Bunun �ç�n toprakla buluşmakta 
fayda var” �fadeler�n� kullandı. İstanbul’da 
köyler olduğuna d�kkat çeken Köken, “ 
köşeler�nde güzel köyler�m�z var. Bu köy-
ler�, köy statüsünde yaşanır halde tutmak 
�ç�n el�m�zden gelen� yapıyoruz” ded�.

Seralarda mevs�m�nde sebze ve meyve 
yet�şt�rd�kler�n� bel�rten Köken, “Mevs�-
m�nde domates ve salatalık ett�k. Ş�md� 
de turp, marul ve ıspanak var. 3 serada 
b�r mevs�mde 3-4 çeş�t ürünü mevs�msel 
olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 
Buradak� ürünler� de sosyal markette tez-
gaha koyuyoruz” d�ye konuştu.

Odayer�’n�n esk�den çöp dökülen b�r 
alan olduğunu hatırlatan Köken, sözle-
r�n� şöyle tamamladı: “Odayer� esk�den 
çöp dökülen b�r alandı ş�md� seralarla ve 
permakültürle anılan b�r yer hal�ne geld�. 
B�raz �lerde de permakültür tes�s� kuruyo-
ruz. Burası b�r eğ�t�m alanı olacak. Ger� 
dönüşümün toprakla buluşmasında ne-
ler�n ortaya çıkab�leceğ�n� b�l�msel ola-
rak göreceğ�z. Burası çöp köyden doğa 
köyüne dönüyor g�b� gözüküyor.”



AYASOFYA SEMALARINDA AYASOFYA SEMALARINDA AYASOFYA SEMALARINDA 
Mİ’RÂCİYE YANKILANACAKMİ’RÂCİYE YANKILANACAKMİ’RÂCİYE YANKILANACAK

Esenler Beled�yes�, unutulmaya yüz tutmuş vakıf kültürü 
geleneğ� olan M�’râc�ye’y�, 86 yıllık özlem�n ardından �bade-
te açılan Ayasofya Cam��’nde yaşatacak.

z. Muhammed (SAV)’�n m�raç 
muc�zes�n� anlatan ş��rler� M�’râ-
c�ye, M�raç Kand�l� geces� feth�n 
sembolü Ayasofya Cam��’nde 

okunacak. 100 yılı aşkın süred�r Bursa’da 
bulunan Hoca Musl�h�dd�n (Mahkeme) 
Cam��’nde okunan Kutbü’n Nay� Osman 
Dede’n�n M�’râc�yes�, bu kez Ayasofya 
Cam�� semalarında yankılanacak. D�n� 
mus�k�m�z�n bu kad�m geleneğ�; Esenler 
Beled�yes�, İstanbul Müftülüğü ve TRT 
Müz�k �ş b�rl�ğ� �le ekranlara taşınacak.

M�raç Kand�l� programı kapsamında 
İstanbul Tar�hî Türk Müz�ğ� Topluluğu 
tarafından �cra ed�lm�ş ve Esenler Bele-
d�yes� katkılarıyla kaydı yapılmış M�’râ-
c�ye albümü vatandaşlara dağıtılacak. 

HHH Mehmed Saf�yüdd�n Erhan’dan alınan ve 
1700’lü yıllardan bugünlere ulaşan tek 
tar�h� ses kayıtları, proje sah�b� tanbur� 
Cüneyt Bayraktar tarafından d�nlenerek 
meşk s�stem�n�n son tems�lc�ler�nden Hu-
bcuzâde Şak�r Çet�ner’�n okuduğu tavırda 
notaya alınmış ve albümdek� M�rac�ye 
�crası da bu notadan yapılmıştır. Sanat 
yönetmenl�ğ�n� İhsan Özer’�n üstlend�ğ� 
M�’râc�ye albümü, Osmanlı dönem�ndek� 
M�raç kand�ller�nde M�’râc�ye okunması 
geleneğ�n�n gelecek nes�llere aktarılma-
sına büyük katkı sunacak. M�raç Kand�l� 
programı sonunda, Cüneyt Bayraktar’ın 
t�t�z çalışmaları sonucu ortaya çıkan 
M�’râc�ye k�tabı da vatandaşların �lg�s�ne 
sunulacak.

ESENLERESENLERESENLER
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HAYATA HAYAT HAYATA HAYAT HAYATA HAYAT 
VEREN KADIN-VEREN KADIN-VEREN KADIN-
LARDAN SERGİ LARDAN SERGİ LARDAN SERGİ 
Hayata hayat veren tüm ka-

dınların 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü kutlu olsun.

senler Beled�yes� Sanat Ev� 
(ESEV) öğrenc�ler�n�n 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
hazırladığı “Ahsen-Hayata Hayat 

Verenler” adlı res�m serg�s�, esenlerserg�.
com üzer�nden z�yarete açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel 
hazırlanan “Ahsen-Hayata Hayat Veren-
ler” serg�s� sanatseverlerle buluştu. 19-
61 yaş aralığındak� 26 öğrenc�n�n farklı 
tekn�klerle hazırladığı 31 eser�n yer aldığı 
serg�, onl�ne olarak z�yaret ed�leb�l�yor.

Serg�n�n küratörü ve ESEV res�m eğ�tme-
n� Kader Peker, serg�n�n adını “Ahsen-� 
Takv�m” �fades�nden aldığını bel�rterek 
“İnsan, bazılarına göre hem ruh hem 
beden, bazılarına göre �se sadece ruh 

EEE yönünden yaratılmışların en güzel�d�r. 
Kadın da yaratılanların en güzel haller�n-
dend�r. Kadın hayattır, merhamet�n, tüm 
�y�l�kler�n, güzell�kler�n kaynağıdır” şekl�n-
de konuştu.

Serg�de özgün çalışmaların yer aldığını 
sözler�ne ekleyen Peker, “Serg�m�zde yer 
alan eserler hem yöresel hem de modern 
kadınlarımızı kapsamaktadır. Serg�n�n 
�çer�ğ�nde günlük hayatta kadının yer�, 
sıcak b�r yuva, anne-çocuk �l�şk�s�, gele-
neksel ve modern kadın temalı, kadın-
larımıza gündel�k hayatlarını ve güzel 
anlarını hatırlatmak ve her b�r�n�n haya-
tını harmanlayıp sunmak �sted�k. Özgün 
çalışmaların çoğunlukta olduğu serg�m�z-
de röprodüks�yon çalışmalarımızda yer 
almaktadır” �fadeler�n� kullandı.



81 İl Val�l�ğ�ne Haftalık Temat�k 81 İl Val�l�ğ�ne Haftalık Temat�k 81 İl Val�l�ğ�ne Haftalık Temat�k 
Denet�m Genelges�Denet�m Genelges�Denet�m Genelges�

akanlığımız 81 �l val�l�ğ�ne Haf-
talık Temat�k Denet�mler konulu 
ek denet�m genelges� gönderd�. 
Genelgede kontrollü normalleş-

me dönem�nde �ller�n bel�rlenm�ş kr�terler 
doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve 
çok yüksek r�skl� olarak 4 gruba ayrıldığı 
ve �l bazlı tedb�rler�n de bu r�sk gruplarına 
göre bel�rlend�ğ� hatırlatıldı.  Bu doğrul-
tuda Mart ayında r�sk gruplarına göre 
uygulanacak tedb�rler�n val�l�klere b�ld�r�l-
d�ğ� �fade ed�ld�.

Mevcut denet�m yapısının daha etk�n ve 
sonuç alıcı olmasını amaçlayan D�nam�k 
Denet�m Model�n�n hayata geç�r�ld�ğ� 
bel�rt�len genelgede, r�sk grubuna göre �l 
bazında tedb�rler�n uygulanacağı kontrol-
lü normalleşme dönem�n�n sürdürüleb�-
l�rl�ğ� ve b�r an evvel tam anlamıyla nor-
malleşmen�n sağlanması �ç�n; tem�zl�k, 
maske, mesafe prens�pler�n�n yanı sıra 
hayatın her alanını kapsayacak şek�lde 
bel�rlenen kurallara uyulmasının önem� 
kadar yürütülecek denet�m faal�yetler�n�n 
de öneml� olduğu �fade ed�ld�. Genelge-
de, denet�m faal�yetler�n�n 7/24 esasına 
göre sürekl�l�k taşıyacak şekl�nde uygula-
nacağı ve bu kapsamdak� tüm alanların 
denetleneceğ�ne vurgu yapıldı. 

İl bazında yumuşatılan tedb�rlerden ötürü 
salgın boyutuyla yen� olumsuzlukların ve 
vaka artışlarının yaşanmaması �ç�n de-
net�m ek�pler� mar�fet�yle yapılacak çalış-
malar haftalık b�r program dah�l�nde �cra 
ed�lecek. Denet�m programları oluşturu-
lurken h�çb�r alanın denet�m dışı kalması-
na müsaade ed�lmeks�z�n haftalık konu/
faal�yet bazlı planlamalar yapılacak.

Bu doğrultuda 06.03.2021 Cumartes� 

BBBBBB gününden �t�baren b�r haftalık konu bazlı 
temat�k genel denet�m faal�yet� gerçek-
leşt�r�lecek olup d�ğer günlerde denetle-
necek alanlar şu şek�lde olacak:

6 Mart Cumartes� restoran, lokanta, 
kafeterya, tatlıcı, pastane g�b� yeme �çme 
yerler� �le kahvehane, kıraathane, kır/çay 
bahçes�, dernek lokal� g�b� umuma açık 
yerler, 7 Mart Pazar otel ve konaklama 
tes�sler�, kayak oteller� ve tes�sler�, 8 Mart 
Pazartes� şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası yolcu 
taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım 
araçları (okul serv�sler� dâh�l) �le haval�-
manı/gar/otogar g�b� yerler, 9 Mart Salı 
berberler/kuaförler/güzell�k merkezler�, 
hamamlar, saunalar, masaj salonları, 10 
Mart Çarşamba �nternet kafeler/salonları, 
düğün ve/veya n�kâh salonları, lunapark/
temat�k parklar, ganyan, ı̇ddaa ve m�ll� p�-
yango bay�ler�, 11 Mart Perşembe cadde, 
sokak, meydan g�b� yerlerde maske de-
net�m�, Halı sahalar/spor tes�sler� �le cam� 
ve mesc�tler, 12 Mart Cuma AVM’ler, 
marketler, bakkallar, manavlar, kasap-
lar, kuruyem�şç�ler Kurulma/faal�yette 
bulunma süres� yöreden yöreye farklılık 
gösteren pazaryer�/semt pazarı, sosyete 
pazarı g�b� yerler�n kurulu olduğu/faal�-
yette bulunduğu günlerde denetlenmes� 
sağlanacak.

Faal�yette bulunma süres� yöreden yö-
reye farklılık gösteren pazaryer�/semt 
pazarı, sosyete pazarı g�b� yerler�n kurulu 
olduğu günlerde denetlenecek.

Haber�n devamı: 

http://www.yerelgercek.com/ha-
ber/81-�l-val�l�g�ne-haftal�k-temat�k-dene-
t�m-genelges�-6378
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‘İSTİKLAL MARŞIMI EN GÜZEL BEN ‘İSTİKLAL MARŞIMI EN GÜZEL BEN ‘İSTİKLAL MARŞIMI EN GÜZEL BEN 
OKURUM’ DİYENLER YARIŞIYOR!OKURUM’ DİYENLER YARIŞIYOR!OKURUM’ DİYENLER YARIŞIYOR!

İst�klal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel düzenlenecek 
“İst�klal Marşımı En Güzel Ben Okurum!” yarışmasında m�ll� 
marşımızı en güzel okuyanlar ödüllend�r�lecek.

st�klal Marşı’nın kabulünün 100. 
yılına özel düzenlenecek “İst�klal 
Marşımı En Güzel Ben Okurum!” ya-
rışmasında m�ll� marşımızı en güzel 

okuyanlar ödüllend�r�lecek.

Esenler Beled�yes� Gençl�k B�lg� ve H�k-
met Evler�, İst�klal Marşı’nın kabulünün 
100. yılına özel b�r yarışma düzenl�yor. 
“İst�klal Marşımı En Güzel Ben Okurum!” 
adlı yarışmaya 4-70 yaş arasındak� her-
kes katılab�l�yor. Yarışmaya katılmak �ç�n 
İst�klal Marşı’nın �lk �k� kıtasını en güzel 
şek�lde okuyup, v�deoya çekerek What-
sapp uygulaması üzer�nden ver�len, 0507 
520 97 61 numaralı telefona göndermek 

İİİ yeterl� oluyor. V�deonun değerlend�rmeye 
alınması �ç�n okuyan k�ş�n�n, İst�klal Mar-
şı’nın sonunda ad ve soyadını bel�rtmes� 
gerek�yor. Yarışmaya başvurular, 12 Mart 
Cuma günü sona er�yor.

Kazananlara Hed�ye!

Yarışmanın sonunda İst�klal Marşı’nı en 
güzel okuyan b�r�nc� öğrenc� tablet, �k�nc� 
ve üçüncü öğrenc� �se akıllı saat, b�r�nc� 
yet�şk�ne hed�ye çek�, �k�nc� ve üçüncü 
yet�şk�ne �se 10’lu k�tap set� hed�ye ed�-
lecek. Yarışmanın kazananları, 18 Mart 
Perşembe günü açıklanacak.

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Toplumun Toplumun Toplumun 
Gel�şmes�ne Gel�şmes�ne Gel�şmes�ne 
Kadınlarımız Kadınlarımız Kadınlarımız 
Öncülük Ed�yorÖncülük Ed�yorÖncülük Ed�yor

Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla beled�yede görev 
yapan kadın personellerle b�r 
araya geld�.

az�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla beled�yede görev 

yapan kadın personellerle b�r araya geld�.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etk�nl�kler� 
kapsamında Başkan Usta, beled�yen�n 
kadın çalışanlarını Gaz�osmanpaşa Kül-
tür ve Sanat Merkez�’nde ağırladı. Sanat 
akadem�s� öğrenc�ler�n�n müz�k d�nlet�s�y-
le açılışı yapılan programda Usta, bele-
d�ye personel� nezd�nde tüm kadınların 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

GGGGGGGGG
“GÜÇLÜ KADIN YAPISININ OLDUĞU 
TOPLUM, HER ZAMAN GÜÇLÜDÜR”

Programda konuşan Başkan Usta, “B�z�m 
toplumumuzda kadınların yer� her zaman 
farklıdır. Vatanın korumasında, geçm�ş-
te olduğu g�b� 15 Temmuz’da da y�ne 
en ön safl arda kadınların olduğunu her 
defasında yürekl�l�kle s�zlerle paylaşıyo-
ruz. Toplumun dönüşmes�nde, z�hn�yet�n 
dönüşmes�nde, toplumun gel�şmes�nde, 
her zaman kadınlarımızın öncülük ett�ğ�-
n� �fade ed�yoruz. Kadının olduğu yerde 
umut vardır, rahmet vardır, bereket vardır, 
gayret vardır. Güçlü kadın yapısının oldu-
ğu toplum, her zaman güçlüdür” ded�.

Kadınlara her alanda destek olduklarını 
�fade eden Başkan Usta, “Bugüne kadar 
60 b�n�n üzer�nde kadınımıza meslek� 
anlamda destek olduk. Satış of�sler�m�z 
şu anda 1.600 hanımefend�ye gel�r kapısı 
olmaya devam ed�yor. Dönüşüm mutfa-
ğında 5 b�n�n üzer�nde kadınımıza evdek� 
mar�fetler�n� daha etk�n hale get�rs�nler 
d�ye eğ�t�mler ver�yoruz. Sporda, sanat-
ta, kültürde, her zaman ve her yerde 
kadınlarımızın olmasını can-ı gönülden 
destekl�yoruz. Bu h�zmetler� artık daha 
da �ler�ye taşıma noktasında hassas�yet 
duyduğumuz çalışmalara kadın el� değs�n 
�st�yoruz” d�ye konuştu.
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Yıl Ortaokulu, çok daha modern eğ�t�m olanaklarıyla yen�-
den �nşa ed�l�yor.

.8’l�k İstanbul deprem�n�n ardın-
dan ağır hasarlı olduğu tesp�t 
ed�lerek, kontrollü olarak yıkılan 
Gaz�osmanpaşa 100. Yıl Ortao-

kulu, çok daha modern eğ�t�m olanakla-
rıyla yen�den �nşa ed�l�yor.

S�l�vr� merkezl� 5,8 büyüklüğündek� İstan-
bul deprem�n�n ardından Gaz�osmanpaşa 
100. Yıl Ortaokulu, Çevre ve Şeh�rc�l�k İl 
Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı olarak 
tesp�t ed�lm�ş, güvenl�k açısından okul-
da eğ�t�m öğret�me ara ver�lm�şt�. Okulla 
�le �lg�l� yapılan “İler� Tetk�k Çalışmaları” 
sonucunda 100. Yıl Ortaokulu b�nasının 
yıkılıp, yen�den yapılmasına karar ver�l-

555555 m�şt�. Yıkımın tamamlanmasıyla Gaz�-
osmanpaşa Beled�yes�, okulun yen�den 
�nşa ed�lmes� �ç�n hızla çalışma başlattı.

Beled�yeye a�t arsanın okul �ç�n tahs�s 
ed�lmes�n�n ardından alanda zem�n etüdü 
çalışması yapıldı. Projelend�rme ve �ha-
len�n tamamlanmasından sonra 100. Yıl 
Ortaokulu, 32 dersl�kl� olarak çok daha 
modern eğ�t�m olanaklarıyla yen�den 
�nşa ed�lecek. Bu süreçte taşımalı eğ�-
t�m s�stem�yle Ertuğrul Gaz� İlkokulu’nda 
öğren�me devam eden öğrenc�ler, okulla-
rına yen�den kavuşmanın sev�nc�n� yaşa-
yacak.
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