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BAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DABAYRAMPAŞA’DA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 

27’nc� �lçe beled�yes� z�yaret�n� 
Bayrampaşa’ya yaptı. Başkan 
At�la Aydıner tarafından bele-
d�ye b�nası g�r�ş�nde karşılanan 
İmamoğlu, Aydıner’�n İstan-
bul’un en deney�ml� beled�ye 
başkanlarından b�r� olduğunu 
söyled�.

stanbul Büyükşeh�r Beled�ye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, �lçe be-
led�yes� z�yaretler�ne Bayrampaşa 
�le devam ett�. Bayrampaşa Bele-

d�ye Başkanı At�la Aydıner tarafından, 
beled�ye b�nası g�-
r�ş�nde karşılanan 
İmamoğlu, Aydıner’�n 
İstanbul’un en de-
ney�ml� beled�ye 
başkanlarından b�r� 
olduğunu bel�rterek, 
“Bayrampaşa’da �ş 
b�rl�ğ� yapacağımız 
hang� konular var, 
hızlı hareket etmem�z 
gereken hususlar 
neler? Bu kapsamda 
uyumlu b�r çalışmayı 
hedefl �yoruz.

 Başkanımız, öngördüğü, geçm�şten 
bugüne var olan �şler� ve bundan sonrak� 
hedefl er�nde �şb�rl�ğ� açısından İBB gün-
dem�nde olması gereken konuları b�ze 
aktardı.” ded�.

İİİ BAYRAMPAŞA ÖZEL BİR İLÇE

İmamoğlu’na ve ek�b�ne z�yaretler�nden 
dolayı teşekkür eden Başkan Aydıner, 
“İstanbul’un �lçeler� arasında Bayrampa-

şa’nın özel b�r yer� var. 
Özell�kle demograf�k 
yapımızla Rumel�l� hem-
şehr�ler�m�z�n ağırlıklı 
olduğu b�r �lçe. Hem 
Anadolu hem de Rume-
l� kültürünün b�r arada 
olduğu nad�de �lçelerden 
b�r tanes�y�z. Buradak� 
projeler�m�z çok fazla 
önem arz ed�yor. Ortak 
arzumuz projeler�n b�r 
an önce tamamlanma-
sı. O nedenle, bugünkü 
z�yaret�n�z bu açıdan da 

b�z�m �ç�n çok anlamlı.” d�ye konuştu.

Z�yaret�n sonunda İmamoğlu ve Aydı-
ner b�rb�rler�ne hed�ye takd�m ett�. Daha 
sonra İmamoğlu ve Aydıner, ek�pler�yle 
b�rl�kte �lçey� gezd� ve �ncelemelerde 
bulundu.
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70 Yıl önce çocuklarının rızıkların-
dan arttırdıkları kuruşlar, öyle bere-
ketlenm�ş k�; bugün b�nlerce �ht�yaç 
sah�b�n�n derd�ne derman oluyor.

Rumel� Türkler� Derneğ�’ne, kurul-
dukları �lk günkü n�yet �le yapacak-
ları dernek çalışmalarında başarılar 
ve daha n�ce 70 yıllar d�l�yoruz.

RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE       
DAYANIŞMA DERNEĞİ 70 YAŞINDA!DAYANIŞMA DERNEĞİ 70 YAŞINDA!DAYANIŞMA DERNEĞİ 70 YAŞINDA!

Rumel� Türkler� Kültür ve Dayanışma Derneğ�’n�n 05. 02. 1950 
tar�hl� �lk sayfası.
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Bebekler Bebekler Bebekler 
anneler�ne spor anneler�ne spor anneler�ne spor 
arkadaşı olduarkadaşı olduarkadaşı oldu

Esenler Beled�yes�, 16-36 ay 
arasındak� bebekler ve anneler� 
�ç�n “Bebeğ�nle Spora Gel” pro-
jes�n� hayata geç�rd�. Anneler, 
bebekler�yle b�rl�kte spor yaptı.

senler Beled�yes� Kadın ve 
A�le H�zmetler� Müdürlüğü 
“Bebeğ�nle Spora Gel” slo-
ganıyla yen� b�r proje başlat-

tı. 16-36 ay arası bebeğ� olan annelere 
yönel�k olarak başlatılan proje, r�tm�k 
j�mnast�k ve eğlence akt�v�teler�yle zen-
g�nleşt�r�lerek anne ve bebek arasındak� 
uyumu güçlend�rmey� amaçlıyor. Proje 
�le aynı zamanda bebeğ�n yaşıtlarıyla 
sosyalleşmes� sağlanırken, oluşturulan 
poz�t�f alanla da gel�ş�m� olumlu yönde 
desteklen�yor. Program, eğlenerek öğre-
ten, deney�mleme ve keşfe açık �çer�kler-
den oluşuyor.

EEE Bebekl� j�mnast�k hareketler� ve müz�kl� 
akt�v�telerle key�fl � vak�t geç�ren anne 
ve bebekler� aynı zamanda bas�t malze-
melerle müz�k alet� yaparak çocukların 
el becer�ler�n� gel�şt�r�yor. Program bo-
yunca marakas, davul, mızıka, el z�l�, tef, 
�pl� davul, saz ve olta g�b� müz�k alet� 
yapacak olan çocuklar kend� oyun mal-
zemeler�n� kend�ler� yapmış olacak. Çar-
şamba günler� kend� müz�k alet�n� yapan 
anne-bebekl� gruplar, Cuma günler� yap-
tıkları bu müz�k aletler�yle r�tm�k şarkılar 
eşl�ğ�nde spor yapıyorlar.

Spor, oyun ve müz�kle bütünleşt�r�lm�ş 
on �k�şerl� gruplardan oluşan dersler, 

12 Şubat – 17 N�san 
2020 tar�hler� arasında 
her çarşamba ve cuma 
günü saat 14.00 �le 
15.00 arasında Prof. Dr. 
Üm�t Mer�ç Kadın A�le 
ve Gençl�k Merkez�’nde 
düzenlen�yor. Başvu-
ru yapmak �steyenler, 
Kadın ve A�le Müdür-
lüğü’ne b�zzat ya da 
0(212) 562 17 40 numa-
ralarını arayarak başvu-
rularını yapab�l�rler.
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EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN

Eyüpsultan Beled�yes�’n�n Eyüpsultan Beled�yes�’n�n Eyüpsultan Beled�yes�’n�n 
“İkram Çeşmes�” gönüller� ısıtıyor“İkram Çeşmes�” gönüller� ısıtıyor“İkram Çeşmes�” gönüller� ısıtıyor

Sosyal beled�yec�l�k ve öğrenc� dostu h�zmetler�yle d�kkat çe-
ken Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z Köken, gönüller� ısıtan 
yen� b�r projey� daha hayata geç�rd�.

yüpsultan’dak� tüm l�selerde 
ve Eyüpsultan Devlet Hasta-
nes� bahçes�nde “İkram Çeş-
meler�”nden akan çorbalar 

b�nlerce k�ş�ye �kram ed�l�yor.

Eyüpsultan Beled�yes� İşletme Müdür-
lüğü tarafından hayata geç�r�len “İkram 
Çeşmes�” �le �lçede bulunan okullarda 
l�se öğrenc�ler�ne her sabah çorba �kramı 
yapılıyor.

Eyüpsultan Beled�yes�’n�n İkram Çeş-
mes� her sabah farklı b�r okula g�derek 
öğrenc�ler�n güne sağlıklı başlamalarına 
�mkan sunuyor.

Genell�kle okula yet�şme telaşıyla güne 
kahvaltısız başlamak zorunda kalan 
öğrenc�ler �se soğuk kış günler�nde 
�çler�n� ısıtan bu uygulamadan oldukça 
memnunlar. Özell�kle sabah saatler�nde 
yapılan �kramın kend�ler� �ç�n çok yararlı 
olduğunu bel�rten öğrenc�ler Eyüpsultan 

EEE Beled�ye Başkanı Den�z Köken’e teşek-
kür ed�yorlar.

Okulların dışında Eyüp Devlet Hastane-
s�’ne de g�den “İkram Çeşmes�”, soğuk 
kış günler�nde hastane önler�nde yakın-
larını bekleyen vatandaşların da takd�r�n� 
kazanıyor. Akşam saatler�nde hastane 
önünde yapılan sıcak çorba �kramı va-
tandaşların hem �ç�n� ısıtıyor hem de 
yüzünü güldürüyor.

Her gün farklı b�r okula ve Eyüp Devlet 
Hastanes�’ne g�den “İkram Çeşmes�” 
�le yaklaşık 2000 öğrenc� ve vatandaşa 
günlük sıcak çorba �kramında bulunulu-
yor. 2019 yılı �çer�s�nde �lçedek� 18 farklı 
l�sede öğrenc�lere 50 b�n bardak çorba 
dağıtımı gerçekleşt�r�ld�. Eyüp Devlet 
Hastanes�’nde �se 2019 yılı �çer�s�nde 
36 b�n bardak çorba ve ekmek dağıtımı 
yapıldı.
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BAYRAK’TAN BAYRAK’TAN BAYRAK’TAN 
NEFES KESEN NEFES KESEN NEFES KESEN 

TATBİKATTATBİKATTATBİKAT
Bayrampaşa Arama Kurtarma 

Ek�b� (BAYRAK), AFAD ve İSEM-
DAK �le b�rl�kte gerçeğ� arat-
mayan deprem tatb�katı ger-
çekleşt�rd�.

ayrampaşa’da l�se öğrenc�ler�, 
öğretmenler ve gönüllü va-
tandaşlardan oluşan yaklaşık 
40 k�ş�l�k Bayrampaşa Arama 

ve Kurtarma Ek�b� (BAYRAK), AFAD ve 
İSEMDAK �le b�rl�kte gerçek zamanlı dep-
rem tatb�katı gerçekleşt�rd�. 6,5 büyüklü-
ğündek� deprem�n ardından özel kostüm-
ler�n� g�y�p, enkaz altında kalan ve hasar 
görmüş araçtak� kazazedeler� kurtaran 
ek�b�n tatb�katı gerçeğ� aratmadı.

Tatb�kat, Bayrampaşa Yıldırım Mahalles� 
Buğday Sokak’ta gerçekleşt�r�ld�. Dep-
rem sonrası alınan �hbarı değerlend�ren 
ek�pler, anında olay yer�ne gelerek �lk 
önce K9 köpeklerle arama yaptı ve yara-
lıların yerler�n� tesp�t ett�. Arama kurtar-
ma ek�b� h�ç zaman kaybetmeden enkaz 
altında kalan yaralıları 3 ayrı noktadan 
çıkardı. Enkazdan çıkartılan yaralı 6 k�ş� 
med�kal desteğ�n�n ardından ambulans-
larla hastanelere sevk ed�ld�. Depremde 
merd�venler�n çökmes� neden�yle üst 
katlarda mahsur kalanlar �se �p tekn�k-
ler� kullanılarak sedye �le tahl�ye ed�ld�. 
Çalışmalar sırasında sess�zl�k anonsu 
�le b�rl�kte s�sm�k d�nleme c�hazı �le yer 
tesp�t� yapıldı ve kazazedeler �le �let�ş�m 
sağlandı. Ayrıca deprem sırasında sey�r 

BBBBBB hal�nde olan araç da enkaz altında kaldı. 
Araç �ç�ndek� yaralı sürücü aracın kapısı 
kes�lerek araçtan çıkartıldı. Daha sonra 
yaralının ambulans �le hastaneye sevk� 
sağlandı. Enkazda k�msen�n kalmadığı 
anonsu �le tatb�kat sona erd�.  BAYRAK 
ek�b�n�n deprem tatb�katı çevredek� va-
tandaşlar tarafından büyük b�r �lg�yle 
�zlend�.

Tatb�katı yer�nde �zleyen Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, “Kur-
duğumuz arama kurtarma ek�b�m�z 
BAYRAK, deprem sonrası enkaz altında 
kalan yaralı vatandaşlarımızı kurtaracak. 
Yaklaşık 40 k�ş�den oluşan deney�ml� b�r 
arama-kurtarma ek�b�m�z var. Bu ek�b�-
m�z deprem, sel ve d�ğer felaketlere karşı 
hazır b�r şek�lde bekl�yor. İstanbul’un 
dolayısıyla da Bayrampaşa’nın en bü-
yük doğal afet r�sk� kuşkusuz deprem 
gerçeğ�d�r. Şu ank� �mkânlarla deprem�n 
yer�n� ve zamanını kest�rmek mümkün 
değ�l. Ancak b�l�yoruz k�, İstanbul tar�h� 
süreç �ç�nde onlarca depremle sarsılmış 
b�r kent. O nedenle, deprem önces�nde, 
deprem anında ve deprem sonrasında 
yapılması gerekenler büyük önem arz 
ed�yor.” ded�.
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BAYGEM RADYO’YA YENİ TRANSFERBAYGEM RADYO’YA YENİ TRANSFERBAYGEM RADYO’YA YENİ TRANSFER
Kral Fm Dj’� Afr�kalı Al�, İstanbul’un �lk gençl�k radyosu BAY-

GEM Radyo’da Başkan At�la Aydıner �le b�rl�kte canlı yayın yaptı. 
Yayının sonunda, Aydıner Afr�kalı Al�’ye sürpr�z yaparak doğum 
gününü kutladı.

ayrampaşa Beled�ye Başka-
nı At�la Aydıner ve Kral Fm 
Dj’� Afr�kalı Al�, İstanbul’un 
�lk gençl�k radyosu BAYGEM 

Radyo’da canlı yayında b�r araya geld�. 

Bayrampaşa’da hayata geç�rd�ğ� ve 
planladığı projeler� anlatan Aydıner, yayı-
nın sonunda Afr�kalı Al�’ye sürpr�z yaptı. 

Pasta keserek Afr�kalı Al�’n�n doğum 
gününü kutlayan Başkan Aydıner, “Hoş 
sohbet� �ç�n Al� kardeş�me ve yayını or-
gan�ze eden Kral Fm esk� Dj’� Mel�h Kur-
tuluş’a (Mel�h’�n Sevg� Çember�) teşek-
kür ed�yorum.” ded�.

BBBBBB
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KARDEŞ ŞEHRİN KARDEŞ ŞEHRİN KARDEŞ ŞEHRİN 
BAŞKANINDAN  BAŞKANINDAN  BAŞKANINDAN  

ZİYARETZİYARETZİYARET
Bayrampaşa �le kardeş şe-

h�r olan Pınarh�sar’ın Beled�ye 
Başkanı İhsan Talay, Başkan 
At�la Aydıner’e nezaket z�yare-
t�nde bulundu.

ayrampaşa �le kardeş şeh�r 
olan Pınarh�sar’ın Beled�ye 
Başkanı İhsan Talay, Başkan 
At�la Aydıner’e nezaket z�yare-

t�nde bulundu.

Kırklarel�’n�n Pınarh�sar İlçe Beled�ye 
Başkanı İhsan Talay, Bayrampaşa Bele-

BBBBBB d�ye Başkanı At�la Aydıner’� makamında 
z�yaret ett�. 

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le 
get�ren Aydıner, “Kardeş şehr�m�z Pınar-
h�sar’ın Beled�ye Başkanı İhsan Talay 
kardeş�m�ze ve ek�b�ne naz�k z�yaretler� 
�ç�n teşekkür ed�yorum.” ded�.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu
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İsk�l�pl� Âtıf Hoca, vefatının 
94. yılında Esenler’de anıldı. 
Mesut Uçakan, yönetmenl�ğ�-
n� yaptığı “İsk�l�pl� Âtıf Hoca – 
Kelebekler Sonsuza Uçar” f�lm� 
üzer�nden İsk�l�pl� Atıf Hoca’yı 
ve mücadeles�n� anlattı.

senler Beled�yes� Kültür İşler� 
Müdürlüğü’nün düzenled�ğ� 
programda, İsk�l�pl� Atıf Hoca 
olarak b�l�nen ve 4 Şubat 1926 

yılında Şapka Kanunu’na muhalefet ett�ğ� 
�ç�n İst�klal Mahkemes�’nde yargılanarak 
�dam ed�len Mehmet Atıf Hoca anıldı. Dr. 
Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�’n-
de gerçekleşen etk�nl�kte, “Kelebekler 
Sonsuza Uçar” f�lm�n�n göster�m�n�n 
ardından yönetmen Mesut Uçakan, Şe-
h�t Türkmen Tek�n Kız İHL öğrenc�ler�n�n 
sorularını cevapladı.

Genç b�r avukatın Âtıf Hoca’nın �t�barı-
nın �ade ed�lmes� �ç�n verd�ğ� mücadeley� 
anlatan  “İsk�l�pl� Âtıf Hoca – Kelebekler 
Sonsuza Uçar” f�lm�nde, b�r kelebeğ�n 
hayatı üzer�nden metafor oluşturduğunu 
söyleyen Uçakan, “F�lm�n başında b�r 
kelebek metaforu anlatılıyor. Kelebek 
tırtıl, bel�rl� b�r süreden sonra kend�s�ne 
b�r koza oluşturuyor. Sonra b�r bakıyor k� 
kozanın �çer�s�nde, bu sefer kozadan çık-
maya çalışıyor. Kozadan çıkarsa kelebek 
olup uçacak, çıkamazsa kozasını kulla-
nab�lmek �ç�n onu kaynar suya atıyorlar, 
orada haşlanıyor. Bu metafor b�z�m yer-
yüzüne gelmem�z�, �mt�han olmamızı ve 
bu �mt�hanı kazanab�l�rsek ölümsüzlüğü 
kazanacağımızı s�mgeleyen b�r metafor. 

Bu �mt�han çerçeves�nde yeryüzünde 
yaratılmış olan her k�ş�n�n yaratılışının 
b�r sebeb� var. Dolayısıyla s�z bu �l�şk� 
b�ç�mler�n� Allah’a yaklaşmak �ç�n kulla-
namazsanız, onlar s�z�n etrafınızda koza 
oluşturmaya başlar ve b�r takım kötü �l�ş-
k�lerle çevrelenm�ş olursunuz. Her �nsan 
kozasını kırdığı zaman sonsuzluğu ve 
�mt�hanı kazanır.” şekl�nde konuştu.

F�lm�nde, İsk�l�pl� Atıf Hoca’nın küçük-
lüğünden ölümüne kadark� kronoloj�k 
sürec�n anlatılmadığını, f�lm�n derd�n�n 
başka olduğunu �fade eden Uçakan, 
“F�lmdek� çocuk avukat, b�r Allah dos-
tunun yanına geld�ğ�nde ona, ‘Atıf Hoca 
ölmed�’ dend�ğ�nde şaşırıyor. B�z�m ken-
d� �nancımızda katman katman der�nl�kler 
ve bu tasavvuf� der�l�klerden anlaşılab�le-
cek manalar var. 

Atıf Hoca şeh�t oldu, bu bar�z b�r şey; 
ama avukatın kend� �ç�nde de b�r Atıf 
Hoca olmadığı müddetçe h�çb�r şey �fade 
etmeyeceğ� avukata söylen�yor. Avukat 
da onun mücadeles�n� vermeye başlıyor. 
Avukat, İsk�l�pl� Atıf Hoca’nın �t�barının 
�ade ed�lmes� �ç�n b�r mücadele vermeye 
başlıyor.“ d�yerek, öğrenc�ler�n sorularını 
cevapladı.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi141414

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

İLK YARDIMA HAZIRLARİLK YARDIMA HAZIRLARİLK YARDIMA HAZIRLAR
Başkan Aydıner, Bayrampaşa Beled�yes� Sağlık İşler� Müdür-

lüğü’nün verd�ğ� �lk yardım eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayan kur-
s�yerlere sert�f�kalarını takd�m ett�. Sert�f�ka dağıtım tören�nde 
konuşan Aydıner, “Doğru b�l�nen ve doğru yapılan �lk yardım ha-
yat kurtarır.” ded�.

atandaşlara �lk yardım eğ�t�m� 
vermey� sürdüren Bayram-
paşa Beled�yes� Sağlık İşler� 
Müdürlüğü, kursu başarıyla 

tamamlayan kurs�yerler �ç�n Mehmet Ak�f 
Ersoy Kültür Merkez�’nde sert�f�ka dağı-
tım tören� düzenled�. Törene katılan Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner,  
ver�len eğ�t�mle �lk yardımın tüm detay-
larını öğrenen kurs�yerlere sert�f�kalarını 
takd�m ett�. 

İlk yardımın önem�ne vurgu yapan 
Başkan Aydıner, “Doğru b�l�nen ve doğru 
yapılan �lk yardım hayat kurtarır. Bu �ş� 
doğru b�ç�mde öğretmek amacıyla Bay-
rampaşa Beled�yes� olarak �lg�l� kurum-

VVVVVV larımız �le b�rl�kte �lk yardım eğ�t�m kursu 
açtık. 

Oldukça �lg� gören kursumuzda vatan-
daşlarımızla �lk yardımın püf noktaları 
teor�k ve uygulamalı olarak anlatılıyor. 
Kursu başarıyla tamamlayan vatandaşla-
rımıza bugün sert�f�kalarını takd�m ett�k. 
İnşallah onlar da öğrend�kler� bu b�lg�ler 
�le hayat kurtaracak.” ded�.

Törene Başkan Aydıner’�n yanı sıra 
Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şe-
nel, Bayrampaşa M�ll� Eğ�t�m Müdürü Dr. 
Abdülaz�z Yen�yol, AK Part� Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ers�n Saçlı �le kurs�yerler ve 
a�leler� katıldı.
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BEYKOZ’DA RİVA BEYKOZ’DA RİVA BEYKOZ’DA RİVA 
KOŞUSU YAPILDIKOŞUSU YAPILDIKOŞUSU YAPILDI
Türk�ye’n�n yeş�l ve mav�n�n 

buluştuğu en güzel manzarala-
rına ev sah�pl�ğ� yapan R�va’da 
düzenlenen koşu, her yaştan 
sporsever�n heyecanlı rekabe-
t�ne sahne oldu.

eykoz Beled�yes� ve Macera 
Akadem�s� tarafından 7’den 
70’e tüm sporseverler� doğay-
la buluşturmak, sağlıklı yaşam 

ve �lçen�n doğal güzell�kler�ne d�kkat 
çekmek amacıyla bu yıl 3.’sü yapılan 
R�va Koşusu, sporun günlük hayatta 
daha fazla yer almasını da amaçlıyor.

R�va merkezden başlayarak 5 k�lometre 
koşularak koylardan U dönüşü yapılma-
sıyla düzenlenen yarış, toplam 10 k�lo-
metrel�k parkurda gerçekleşt�. 4-12 yaş 
arasındak� M�n�k Adımlar koşucuları da 
500 metrel�k parkurda koştu.

600 k�ş�n�n katıldığı koşu renkl� görün-
tülere sahne oldu. Yaklaşık 2 saat süren 
koşu sonunda her kategor�de en hızlı 3 
erkek ve 3 kadın kürsüye çıktı. Farklı yaş 

BBBBBB gruplarında tasn�f ed�len yarışmacılardan 
dereceye g�renler sürpr�z ödüller kazan-
dı. 

Koşuda konuşan Beykoz Beled�ye Baş-
kanı Murat Aydın: “3’üncü R�va Koşumu-
zu gerçekleşt�r�yoruz. Şubat ayının �k�nc� 
haftasına yen� adım attık. Hava soğuk. 
Soğuğa rağmen c�dd� katılım var. 600 k�ş� 
katıldı. 

M�n�kler�m�zden tutun da yet�şk�nle-
r�m�ze kadar farklı yaşlardan sporcu 
var. Sporcularımızı R�va’da ağırlıyoruz. 
Sağlıklı yaşam �ç�n spor gerek�yor. İlla 
kazanmak değ�l spor yapmak öneml�. 
Bugün aynı zamanda b�z�m geleneksel 
hale gelm�ş olan sağlıklı yaşam program-
larımızdan b�s�klet de eş zamanlı olarak 
Beykoz merkezde yapıldı ” ded�.
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EVCİL HAYVAN EVCİL HAYVAN EVCİL HAYVAN 
BAKIM KURSU BAKIM KURSU BAKIM KURSU 

BAŞLADIBAŞLADIBAŞLADI
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, evc�l hayvanların daha �y� şartlarda 

bakılmasını sağlamak ve m�n�k dostlarımızın hayatını kolaylaş-
tırmak amacıyla MEB onaylı “Evc�l Hayvan Bakım Kursu” düzen-
l�yor.

ünümüzde b�rçok �nsanın 
ev�nde besled�ğ� ve hayatı 
paylaştığı ked�, köpek g�b� 
sev�ml� hayvanların daha b�-

l�nçl� şek�lde bakılması �ç�n Gaz�osman-
paşa Beled�yes�, “Evc�l Hayvan Bakım 
Kursu” düzenl�yor.

 Kurslarda hayvanseverler, evc�l hay-
vanları besleme, hastalıklardan koruma 
tedb�rler�, h�jyen kurallarının yanı sıra 
doğru �let�ş�m kurma ve onları anlama 
konusunda gerekl� b�lg� ve becer�ler� 
öğren�yor.

GGGGGGGGG Evc�l hayvanlara daha fazla �lg� ve ge-
rek duyacakları sağlık şartlarını oluştur-
mayı amaçlayan kurslarda; 5199 sayılı 
kanun uygulama yönetmel�ğ�, köpek 
grupları, evc�l hayvanlarda �lk yardım, 
evc�l hayvanlarda �skelet s�stem�, genel 
hastalık bel�rt�ler�, ked� köpek duruş ve 
davranışları ve ked� köpek anatom�s� 
başta olmak üzere b�rçok konuda eğ�t�m 
ver�l�yor. Haftada 4 saat olmak üzere top-
lamda 6 hafta süren eğ�t�mler� başarıyla 
tamamlayan kurs�yerler MEB onaylı Evc�l 
Hayvan Bakım Sert�f�kası almaya hak 
kazanıyor.
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KURUM İÇİ EĞİTİMLER SÜRÜYORKURUM İÇİ EĞİTİMLER SÜRÜYORKURUM İÇİ EĞİTİMLER SÜRÜYOR
H�zmet kal�tes�n� daha �ler�ye taşımak ve vatandaşlara etk�n 

yöntemlerle h�zmet vereb�lmek �ç�n Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 
personel�n b�lg� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmaya yönel�k h�zmet �ç� eğ�-
t�mler düzenled�.

az�osmanpaşa Beled�yes�, 
farklı b�r�mlerde görev yapan 
personele yönel�k h�zmet �ç� 
eğ�t�mler düzenled�. Görevl� 

personel meslek� görev ve sorumlulukla-
rı doğrultusunda sosyal medya yönet�m�, 
yüz yüze �let�ş�m ve telefonda �let�ş�m 
g�b� konularda eğ�t�m aldı. Beled�yen�n 
eğ�t�m b�r�mler�nde görev yapan öğret-
menlere yönel�k �se “H�be Programlarına 
Proje Hazırlama” eğ�t�mler� �le sem�nerler 
ve toplantılar düzenlend�.

B�lg� evler�nde öğrenc�ler�n sosyal ve 
kültürel gel�ş�m�ne destek veren Gaz�os-
manpaşa Beled�yes�, b�lg� ev� öğretmen-
ler�n�n de gel�ş�m�ne ve meslek� eğ�t�m�-
ne büyük önem ver�yor. Bu kapsamda 
öğretmenlere yönel�k “Etk�l� Öğretmen-
l�k” ve “Etk�l� Sınıf Yönet�m�” sem�ner-
ler� düzenlend�. V�zyon sah�b� ve l�der 
öğretmenl�k roller� �le �lg�l� becer�ler� 
gel�şt�rmek amacıyla düzenlenen “Etk�l� 
Öğretmenl�k” sem�ner�nde, “Eğ�t�m�n İş-
lev�” ve “Öğretmen Roller�”  konularında 
sunum ve etk�nl�kler yapıldı. “Etk�l� Sınıf 
Yönet�m�” sem�ner�nde �se sınıf yönet�-
m�n� oluşturan süreçler ve sınıf yönet�-
m�nde d�s�pl�n ve kurallar konularında 
b�lg� ve tecrübeler paylaşıldı.

Eğ�t�m sem�nerler�n�n yanı sıra b�lg� 

GGGGGGGGG
evler�nde görev yapan 48 öğretmen�n 
katılımıyla, ulusal ve uluslararası h�be 
programlarına proje hazırlama ve yürüt-
me süreçler�ne �l�şk�n eğ�t�m düzenlend�. 
2 gün süren ve toplamda 16 saat gerçek-
leşt�r�len eğ�t�mlerde, h�be veren kuruluş-
lar ve yapıları, farklı fon kuruluşları tara-
fından açılan programlara proje tekl�fl er� 
hazırlanması, proje yazma ve yürütme 
süreçler� ele alındı. Programın ardından 
katılımcılardan proje f�k�rler� alınarak 
ver�ml� olab�leceğ� düşünülen projeler 
hakkında görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

Eğ�t�mler�n ardından gerçekleşt�r�len 
zümre toplantılarında müfredata �l�şk�n 
görüş alışver�ş�nde bulunularak, konula-
rın öğrenc�ye aktarımında veya kazanım-
ların elde ed�lmes�nde etk�l� yöntemler 
üzer�ne değerlend�rmeler yapıldı. Öğret-
menler, eğ�t�m dönem�n�n �k�nc� yarısın-
da yürütülmes� planlanan uygulamalar 
konusunda ortak kararlar aldı.

Halkla �l�şk�ler b�r�mler�nde görev yapan 
personele yönel�k �se etk�l� �let�ş�m eğ�-
t�mler� düzenlend�. Yüz yüze �let�ş�m ve 
telefonda �let�ş�m olarak 2 başlık hal�nde 
düzenlenen eğ�t�mlerde �let�ş�m türler�, 
davranış türler�, çağrı merkez� standart-
ları, etk�n d�nleme, ses�n ve d�l�n doğru 
kullanımı g�b� konulara değ�n�ld�. Se-
m�nerde vatandaşlarla daha �y� �let�ş�m 
kurulması, ş�kâyet yönet�m s�stem�n�n 
gel�şt�r�lerek sorunlara prat�k yöntemler-
le çözüm sunulması ve h�zmetlerle �lg�l� 
memnun�yet�n artırılmasına yönel�k yapı-
lacak çalışmalar anlatıldı.



yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 191919

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞALI GAZİOSMANPAŞALI GAZİOSMANPAŞALI 
MİLLİ KARATECİLER MİLLİ KARATECİLER MİLLİ KARATECİLER 
AVRUPA’DA 3. OLDUAVRUPA’DA 3. OLDUAVRUPA’DA 3. OLDU
Gaz�osmanpaşa Beled�ye Spor Kulübü sporcuları Zehra Kaya, 

Şule Azra Akbulut ve Damla Su Türemen’den oluşan Genç Bayan 
Kata M�ll� Takımımız, Üm�t, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate 
Şamp�yonası’nda Avrupa üçüncüsü olarak göğsümüzü kabarttı.

aratede sezonun en öneml� 
organ�zasyonlarından olan 
Üm�t, Genç ve 21 Yaş Altı Av-
rupa Karate Şamp�yonası’na 

54 ülkeden 1157 sporcu katıldı. Macar�s-
tan’ın başkent� Budapeşte’n�n ev sa-
h�pl�ğ� yaptığı şamp�yonada Karate M�ll� 
Takımımız 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz 
madalya kazanarak hem genel klasman-
da �lk sırayı aldı hem de organ�zasyonun 
en çok madalya kazanan ülkes� oldu. 
2019 Aalborg’da altı altın, dört gümüş ve 
altı bronz madalya kazanarak genel klas-
manda �lk sırayı alan M�ll� Takımımız, üst 
üste �k�nc� kez bu başarıyı tekrarlayarak 

KKK tar�h� b�r performansa �mza attı.

Ay-yıldızlı ek�b�m�z�n tar�h yazdığı tur-
nuvada Gaz�osmanpaşa Beled�ye Spor 
Kulübü sporcuları da elde ett�kler� ba-
şarıyla m�ll� gururumuz oldu. Üçüncülük 
maçında Fransa �le karşılaşan Zehra 
Kaya, Şule Azra Akbulut ve Damla Su 
Türemen’den oluşan Genç Bayan Kata 
M�ll� Takımı 23,2 puan alan rak�b�n� 23,92 
puanla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü 
olmayı başardı. M�ll� sporcularımız kür-
süde İst�klal Marşı’mızı okutarak ülkem�-
ze büyük gurur yaşattı.




