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 “Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem, İdl�b’de şeh�t düşen as-
kerler, çığ, uçak kazası felaketler�yle �lg�l� olarak, “Had�seler he-
p�m�z� der�nden üzmüş ve yaralamıştır, ama aynı zamanda m�llet 
olarak, devlet olarak kenetlenmem�ze de ves�le olmuştur.”

umhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrah�m 
Kalın, Cumhur-
başkanlığı Kab�-

nes� Toplantısı’na �l�şk�n b�r 
basın toplantısı düzenled�. 
Toplantıda ele alınan konu-
lar ve gündemdek� gel�ş-
melere da�r açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Kalın, basın men-
suplarının sorularını da 
cevapladı.

Kamuoyu �le canlı olarak 
paylaşılan toplantıda, Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü Ka-
lın şunları söyled�: “Bugün 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığın-
da yapılan 22 nolu Kab�ne Toplantısı’nın 
ardından basın toplantısı �ç�n huzurları-
nızdayım. 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın 
takd�m konuşmasıyla başlayan Kab�ne 
Toplantısı’nda gündem�m�zdek� öneml� 
konu başlıkları ele alındı.

Öncel�kle yakın dönemde üs tüste ya-
şadığımız üzücü had�seler ve bunlara ve-
r�len cevaplarla �lg�l�, aldığımız tedb�rler 
ve sahada uyguladığımız uygulamalarla 
�lg�l� değerlend�rmeler� oldu Sayın Cum-
hurbaşkanımızın. 

Özell�kle burada tab� kend�s�n�n de 
�fade ett�ğ� g�b� b�r noktanın altını ç�z-
mek �st�yorum. Bu had�seler hep�m�z� 
der�nden üzmüş ve yaralamıştır, ama 
aynı zamanda m�llet olarak, devlet ola-
rak kenetlenmem�ze de ves�le olmuştur. 
Daha önce Elazığ ve Malatya’da yaşanan 
deprem had�ses�, ardından İdl�b’de kay-
bett�ğ�m�z askerler�m�z, hemen ardın-
dan gelen çığ felaket�, dün yaşadığımız 
uçak kazası, bunlara karşı devlet�m�z�n 
ve m�llet�m�z�n bütün �mkânları seferber 
ed�lm�ş, yaraların ac�len sarılması �ç�n de 
gerekl� adımlar hızlı b�r şek�lde atılmış ve 
atılmaya da devam etmekted�r.
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“YAŞADIĞIMIZ FELAKETLERLE İL-
GİLİ TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM 

EDECEK”

Sayın Cumhurbaşkanımızın da toplan-
tıdak� takd�m konuşmasında açıkça �fade 
ett�ğ� g�b�, bu had�selerle �lg�l� gerekl� 
etütler, çalışmalar yapılmakta, gerekl� 
dersler çıkartılmakta, bunlara �lg�l� ge-
rekl� tedb�rler de bundan sonra alınmaya 
devam edecek ve bu tür had�seler kar-
şısında daha az zay�atın yaşanması, ön 
tedb�rler�n alınması, ön alıcı tedb�rler�n 
hayata geç�r�lmes� �ç�n de gerekl� çalış-
malar �lg�l� kurumlarımız ve bakanlıkları-
mız tarafında yapılacaktır.

Bu çerçevede özell�kle İç�şler� ve Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığımızın yaptığı su-
numa burada özell�kle atıfta bulunmak 
�st�yorum. Z�ra �k� bakanımız da Sağlık 
Bakanımızla b�rl�kte b�ld�ğ�n�z g�b� uzun 
b�r süre Elazığ ve Malatya’da b�zzat sa-
hadaydılar, onlara d�ğer bakanlarımız da 
katıldılar, Haz�ne ve Mal�ye Bakanımız, 
A�le Bakanımız ve d�ğer bakanlarımız da 
konularına bağlı olarak, Gençl�k Spor 
Bakanlığımız bütün �mkânlarını orada 
seferber ett�ler. Ve hamdolsun Elazığ’da-
k� ve Malatya’dak� depremle �lg�l� deprem 
sonrası yapılan çalışmalar anlamında 
çok c�dd� mesafeler alındı.

“MAĞDUR OLAN, EVLERİ YIKI-
LAN VATANDAŞLARIMIZ UYGUN      

YERLERE YERLEŞTİRİLDİ”

Burada bakanlarımızın yaptığı sunum-
da, bunları s�ze de göstermek �st�yorum 
şöyle özetle; yaklaşık 70 slaytlık b�r su-
numda ağır b�naların yıkım çalışmaları-
nın tamamlandığını �fade ett�ler kend�ler�, 
burada zaten görseller�yle ve rakamlarıy-
la da var. Orta hasarlı b�naların yıkımı, az 
hasarlı b�naların takv�ye ed�lmes�yle �lg�l� 
çalışmalar da hızlı b�r şek�lde yürüyor. 

Orada şu anda aç veya açıkta olan b�r 
vatandaşımız yok, mağdur olan, evler� yı-
kılan vatandaşlarımız uygun yerlere yer-
leşt�r�lm�ş durumdalar, başka konulara, 
çok az sayıda çadırlarda bulunanlar var, 
sosyal donatı alanlarında kalan vatan-
daşlarımız var. Bunlarla �lg�l� de yardım 
çalışmaları devam ed�yor, hatta şu an 
�t�barıyla günde yaklaşık 65 b�n k�ş�ye de 
günlük yemek serv�s� yapılıyor. Bu tab� 
c�dd� b�r kapas�tey� de göster�yor. Yara-
ların ac�len sarılması noktasında atılan 
adımlar bu anlamda tab� k� memnun�yet 
ver�c�.

Bu yıkım çalışmaları da hızlı b�r şek�lde 
devam ed�yor, bunlarla �lg�l� bazı görsel-
ler�, b�lg� ve belgeler� de s�z�nle önümüz-
dek� günlerde paylaşacağız.

Bu zem�n etüt çalışmaları da tamamla-
nır tamamlanmaz Sayın Cumhurbaşka-
nımız buradak� temel atma törenler�ne 
de b�zzat kend�ler� katılacaklar. Böylece 
vatandaşlarımızın �ht�yaçlarının ac�len 
karşılanması �ç�n yapılan çalışmaların 
sürekl�l�ğ�n� de b�r defa daha gösterm�ş 
olacaklar. Bu önümüzdek� b�rkaç hafta 
�ç�nde bu çalışmaların tamamlanmasını 
bekl�yoruz.

Tab� bu süreç �çer�s�nde ded�ğ�m� g�b� 
devlet ve m�llet olarak, kurumlarımız, 
STK’larımız, beled�yeler�m�z, vatandaş-
larımız, yardım kuruluşlarımız gerçekten 
büyük b�r özver�yle herkese örnek olacak 
şek�lde b�r çabayı ortaya koydular. Elbet-
te g�denler� ger� get�rmek mümkün değ�l, 
ama kalanların acısını haf�fl etmek nok-
tasında bu çalışmaların önem�n�n büyük 
olduğunu b�r kez daha �fade etmek �st�-
yorum.

Ded�ğ�m g�b�, bu yaşanan felaketlerle 
�lg�l� de gerekl� tedb�rler alınacak, bun-
dan sonra neler yapılab�l�r, �lave tedb�rler 
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neler olab�l�r, bunlarla �lg�l� çalışmalar da 
sürdürülecek.

Gündem�m�zdek� b�r d�ğer öneml� konu, 
özell�kle Sur�ye’de, İdl�b’de son dönem-
de yaşanan had�seler. B�ld�ğ�n�z g�b� b�z 
Astana sürec�n�n garantör ülkeler�nden 
b�r�s� olarak Sur�ye’de s�yas� sürec�n �ler-
let�lmes�, çatışmaların sona erd�r�lmes�, 
Anayasa Kom�syonu’nun çalışmalarını 
tamamlaması �ç�n Rusya ve İran’la b�rl�k-
te b�r çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık �k� 
yıldır devam eden bu çalışmanın aslında 
sahada öneml� net�celer� de geçt�ğ�m�z 
�k� yıl �çer�s�nde gördük. Türk�ye aynı 
zamanda Cenevre’de devam eden süre-
c�n de b�r aktörü olarak BM çatısı altında 
yapılan çalışmalara da f��len destek ver-
mekted�r.

“SURİYE’DE ASKERLERİMİZİN KO-
RUNMASI İÇİN NE GEREKİYORSA 

YAPILACAKTIR”

Ancak, son dönemde özell�kle İdl�b’de 
rej�m�n devam saldırıları karşısında ar-
tık Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü 
Mecl�s konuşmasında da �fade ett�ğ� g�b� 
yen� b�r döneme g�rm�ş bulunuyoruz. Bu 
yen� dönem�n parametreler�n� de dün 
Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net 
b�r şek�lde ortaya koydular. Bu çerçeve-
de de hem Rus makamlarıyla, hem İran 
makamlarıyla yoğun temaslarımız devam 
ed�yor, dünden ber� �lg�l� arkadaşlarımız 
mevk�daşlarıyla bu konuları görüşüyor-
lar.

Ş�md� Sayın Cumhurbaşkanımızın Sa-
yın Put�n’le evvels� gün yaptığı telefon 
görüşmes�nde mutabık kalındığı üzere 
de Rusya’dan b�r askerî heyet�n Türk�-
ye’ye gelmes�n� bekl�yoruz. Burada as-
kerler�m�z, �st�hbarat b�r�mler�m�z ve �lg�l� 
d�ğer kurumlarımız İdl�b sahasındak� ge-
l�şmeler� detaylı b�r şek�lde ele alacaklar.

Askerî gözlem noktalarımız yerler�nde 
durmaya devam edecekt�r, onların b�r 
başka noktaya kaydırılması söz konusu 
değ�ld�r. Soç� Mutabakatı ve İdl�b Muta-
bakatı çerçeves�nde çatışmasızlık böl-
ges� olarak bel�rlenen sınırlar b�z�m esas 
aldığımız sınırlardır, burada b�r değ�ş�k-
l�ğ�n öngörülmes�n� şu anda kabul etme-
m�z mümkün değ�l. Burada hem s�v�lle-
r�n, hem askerler�m�z�n can güvenl�ğ�n�n 
sağlanması �ç�n Türk�ye Cumhur�yet� 
olarak, S�lahlı Kuvvetler olarak gerekl� 
tahk�mat, sevk�yat, destek, ne �se bunlar 
yapılacaktır.

Yen� b�r mültec� akımına mahal verme-
mek �ç�n, oradak� s�v�ller�n yerler�nde kal-
malarını sağlayab�lmek �ç�n çalışmaları-
mız gene d�ğer kurumlarımız tarafından, 
AFAD g�b�, Kızılay g�b�, d�ğer STK’larımız 
tarafından da aynen devam edecekt�r.

Rej�m�n bu ay sonuna kadar g�rd�ğ� yer-
lerden çek�lerek çatışmasızlık bölges� sı-
nırlarına ger� çek�lmes� konusu da b�z�m 
öncel�kl� konularımızdan b�r tanes�d�r. 
Burada da en ufak b�r tereddüde mahal 
bırakmamak adına bu hususun altını b�r 
kez daha ç�zmek �st�yoruz. Rej�m bugüne 
kadar yüzlerce defa İdl�b Mutabakatı’nı 
�hlal etm�şt�r. Terör�zmle, terör�st gruplar-
la mücadele bahanes�yle bundan sonra 
yapacağı her b�r hatanın çok ağır so-
nuçları olacaktır, bu mesajı Rus mevk�-
daşlarımıza da net b�r şek�lde �fade ett�k. 
Bu ves�leyle buradan tekrar bunun altını 
ç�zmek �st�yorum.

Haber�n devamı:

http://www.yerelgercek.com/haber/
ust-uste-ac�larla-s�nand�g�m�z-bu-gun-
ler-m�lletce-kenetlenme-zaman�d�r-6150
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MEDYA AKADEMİSİ’NDEN MEDYA AKADEMİSİ’NDEN MEDYA AKADEMİSİ’NDEN 
MEZUN OLDULARMEZUN OLDULARMEZUN OLDULAR

İlet�ş�m fakülteler�nde okuyan gençler�n, yen� mezun olmuş �le-
t�ş�mc� adaylarının ve sektöre yönelmey� düşünen k�ş�ler�n; “Ga-
zetec�l�k, D�j�tal Medya ve Telev�zyon Haberc�l�ğ�” alanlarında 
deney�ml� �s�mlerden eğ�t�m aldıkları “Esenler Medya Akadem�-
s�” f�nal yaptı.

senler Beled�yes�’n�n medya 
sektörüne yönelmey� düşünen 
gençler �ç�n sektöre da�r b�lg� 
almaları, eğ�t�m aldıkları konu-

larla �lg�l� prat�k yaparak tecrübe kazan-
maları ve alanında �ş�n�n ehl� k�ş�lerle b�r 
araya gelerek tecrübe paylaşım toplantı-
ları yapmaları amacıyla hayata geç�rd�ğ� 
“Esenler Medya Akadem�s�” f�nal yaptı. 
Dr. Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�’n-
de gerçekleşen programda, öğrenc�lere 
sert�f�ka ver�ld�. Programa Esenler Bele-
d�yes� Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, 
Kültür İşler� Müdürü Hüsey�n Cerrahoğ-
lu, akadem�n�n eğ�tmenler� ve öğrenc�ler 
katıldı.

Alanında uzman �s�mlerden 12 hafta 
boyunca “Gazetec�l�k, D�j�tal Medya ve 
Telev�zyon Haberc�l�ğ�” başlıkları altında 
eğ�t�m alan öğrenc�ler, her eğ�t�m sonra-

EEE sında b�r b�t�rme ödev� hazırladı. Gazete-
c�l�k eğ�t�mler�n� Gazetec� – Yazar Recep 
Yeter’den, Telev�zyon Haberc�l�ğ� eğ�t�m-
ler�n� TRT Cumhurbaşkanlığı Muhab�r� 
Al� Artmaz’dan, D�j�tal Medya eğ�t�mler�n� 
�se Yen� Şafak İnternet Yazı İşler� Müdü-
rü Ers�n Çel�k’ten alan öğrenc�ler, ayrıca 
Hakan Çel�k, Alper Altun, Tacedd�n Ural 
ve Yusuf Özhan g�b� deney�ml� �s�mler-
den de workshop eğ�t�m� aldılar.          

Öğrenc�ler�n “Telev�zyon Haberc�l�ğ�” 
eğ�t�mler� sonunda hazırlamış oldukları 
ana haber kuşağının �zlenmes�n�n ar-
dından konuşan Recep Yeter, Esenler 
Medya Akadem�s�’n�n eğ�t�m gören öğ-
renc�lere ve bu öğrenc�ler�n haberler�n� 
yapacakları �nsanlara faydalı olmasını 
temenn� ett�ğ�n� söyleyerek, “Esenler, 
kıymetl� b�r �şe �mza attı. Sevg�l� Beled�-
ye Başkanı Tevf�k Göksu nezd�nde tüm 

beled�ye ek�b�ne de 
emekler� �ç�n teşek-
kür ed�yorum. En 
kısa zamanda hep�-
n�z�n b�rer meslek-
taşımız olarak yanı-
mızda görmey� arzu 
ed�yorum. Yolunuz, 
bahtınız açık olsun 
�nşallah.” şekl�nde 
konuştu
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa`da Buz Paten� Keyf�Gaz�osmanpaşa`da Buz Paten� Keyf�Gaz�osmanpaşa`da Buz Paten� Keyf�
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� tarafından Recep Tayy�p Erdoğan 

Gençl�k Parkı’na kurulan ücrets�z buz p�st�nde çocuklar hem buz 
paten� sporu �le tanışıyor hem de eğlencel� vak�t geç�r�yor.

eçt�ğ�m�z yıl yüzlerce çocuğu 
buz p�st�nde buluşturan Gaz�-
osmanpaşa Beled�yes�, bu yıl 
da buz paten� keyf�n� �lçede 

yaşatmaya devam ed�yor. 

Mevlana Mahalles� Recep Tayy�p Erdo-
ğan Gençl�k Parkı’nda kurulan buz p�st� 
vatandaşlardan yoğun �lg� görüyor. 

GGGGGGGGG Ücrets�z buz paten� seanslarına katılan 
çocuklar b�r yandan gönüller�nce eğle-
n�rken b�r yandan da buz paten� sporunu 
daha yakından tanıma �mkanı buluyor.

7 yaş ve üzer� tüm Gaz�osmanpaşalıla-
rın katılab�ld�ğ� etk�nl�kte �lk kez buz pa-
ten� deney�m� yaşayan çocuklara p�stte 2 
uzman eğ�t�mc� eşl�k ed�yor. 

Eğ�t�mc�ler seans önces� çocukla-
ra buz paten� �le �lg�l� temel eğ�t�m 
ver�yor. P�stte gerekl� malzemeler 
�se seans süres�nce Gaz�osmanpa-
şa Beled�yes� tarafından ücrets�z 
olarak ver�l�yor. 

Gaz�osmanpaşa’da buz paten� 
keyf� 29 Şubat Cumartes� gününe 
kadar haftanın 7 günü 10.00-17.00 
saatler� arasında devam edecek.
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ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA ESENLER’DE OLAĞANÜSTÜ HAVALARA 
OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLEROLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLEROLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLEROLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLEROLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLEROLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER

Esenler Beled�yes�, 
kış aylarında hava 
muhalefet�n�n Esen-
ler’dek� hayatı olum-
suz yönde etk�le-
memes� �ç�n gerekl� 
tüm tedb�rler�n� aldı.

senler Beled�yes�, kış aylarında 
hava muhalefet�n�n Esenler’de-
k� hayatı olumsuz yönde etk�le-
memes� �ç�n gerekl� tüm tedb�r-

ler�n� aldı.

Kış aylarının gelmes�yle b�rl�kte Esen-
ler Beled�yes�, �lçedek� hayatın normal 
seyr�nde �lerlemes� �ç�n hazırlıklarını 
yaptı. Elver�şs�z hava şartlarının yaşan-
ması durumunda Fen İşler� Müdürlüğü 
tuzlama ve yol açma ek�pler�, 24 saat 
boyunca �lçen�n bell� noktalarında hazır 
beklet�lecek. Ek�pler, kar yağışı başladığı 
andan �t�baren öncel�kle ana caddelerde 
buzlanmaya karşı tuzlama ve yol açma 
çalışmaları yürütecek. Hava şartları nor-
male dönene kadar teyakkuz hal� devam 
edecek.

Ek�pler, olağanüstü hava şartları devam 
ett�ğ� sürece nöbet tutacak. 8 tuzlama 
aracı, 6 akıllı kamyonet, 7 �ş mak�nes�, 
1 greyder, destekley�c� b�r�mlerden 19 
araç ve ç�ft vard�ya hal�nde 160 personel, 
kışın olumsuz etk�ler�n� en aza h�ssett�r-
mek �ç�n sürekl� görev başında olacak. 
Kar yağışı �le b�rl�kte kapanma �ht�mal� 
olan güzergâhların açık tutulması �ç�n 
1.500 ton tuz hazır bekl�yor.

EEE HER TÜRLÜ YARDIM VE DESTEĞE 
HAZIRIZ

Olumsuz hava şartlarının en az h�sse-
d�lmes� �ç�n beled�ye olarak her türlü ted-
b�r� aldıklarını söyleyen Esenler Beled�ye 
Başkanı M. Tevf�k Göksu, “Yolda kalmış-
lara yardımdan, araç last�k değ�ş�m�ne, 
sokak hayvanlarının barınma ve gıda 
�ht�yaçlarının karşılanmasından yakıt 
sıkıntısı çekenlere, gıda �ht�yacı olanlar 
ve sokakta kalanlardan hasta nak�ller�ne 
kadar akla geleb�lecek her türlü sıkıntıda 
vatandaşlarımız beled�yem�z� arayab�l�r-
ler” ded�.

ESTİM 24 SAAT HİZMETTE

Hava muhalefet�nden olumsuz etk�le-
nen vatandaşlar, Esenler Beled�yes� bün-
yes�nde 24 saat aralıksız h�zmet veren 
Esenler Toplumsal İlet�ş�m Merkez�’n�n 
(ESTİM) 444 00 73 numaralı telefonunu 
arayab�l�rler. 

B�ld�r�len problemler, buradan hemen 
gerekl� b�r�mlere �let�lecek ve çözüm üre-
t�lecek.





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

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DABOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DABOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DABOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DABOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DABOŞNAK KIZI ‘NİSA’ SURVİVOR’DA
Bayrampaşa Yıldırım Mahalles� Boşnaklar’ından Bek�r Bölükba-

şı (Kuç)’un kızı N�sa Bölükbaşı Surv�vor’a katıldı.

ayrampaşa Yıldırım Mahalles� 
Boşnaklar’ından Bek�r Bölük-
başı (Kuç)’un kızı N�sa Bölük-
başı Surv�vor’a katıldı.

N�sa Bölükbaşı, Surv�vor elemeler�n�n 
heps�nde b�r�nc�l�k kazanarak 16 Şubat’ta 
başlayacak olan yarışmada Boşnaklar’ı 
tems�l edecek.

 N�sa Bölükbaşı ve d�ğer tüm  yarışma-
cılara başarılar d�ler�z.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

N�sa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tar�h�n-
de Prag’da doğdu. daha 3 aylıkken önce 
annes�yle sonra yalnız yüzmeye başladı. 
6 yaşındayken Çek Cumhur�yet�’ndek� en 
�y� takım �ç�n yüzmeye başladı. O yıl da 
profesyonel kayak yapmaya davet ed�l-

BBBBBB d�, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu 
�ç�n reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında 
profesyonel olarak ten�s, s�ngle ve ç�ftler 
oynamaya başladı.

Prag ten�s kulübü C�bulka’da 15 yıl 
oynadı. 15 yaşında yüzmey� bıraktı ve 
yüzme hocası oldu. Yaşamak �ç�n takım 
sporuna �ht�yacı vardı ve bu yüzden vo-
leybol oynamaya başladı. 

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, 
l�bero olmaya karar verd�. 2018’de Çek 
Cumhur�yet�’nde U20 kategor�s�nde �k�n-
c�l�k elde ett�. 

2018’de m�marlık okumaya başladı ve 
bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda 
kaldı. Hob� olarak snowboard, b�s�klet, 
kış ve yaz paten�ne g�d�yor.
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Can dostlarımızı kış şartlarında Can dostlarımızı kış şartlarında Can dostlarımızı kış şartlarında 
yalnız bırakmıyoruzyalnız bırakmıyoruzyalnız bırakmıyoruz

Sev�ml� dostlarımız �ç�n ağır kış şartlarının olumsuz etk�ler�n� 
en aza �nd�rmek adına tedb�rler alan Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 
52 noktada mama ve yuva dağıtımı yaparak sokak hayvanlarına 
şefkat el�n� uzatıyor.

ış şartlarının yaşamı olum-
suz etk�lememes� �ç�n gün-
ler önces�nden hazırlıklarını 
tamamlayan Gaz�osmanpaşa 

Beled�yes�, dondurucu soğukların kend�-
s�n� �y�den �y�ye h�ssett�rd�ğ� bu günlerde 
�lçedek� sokak hayvanları unutmadı. 

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Sağlık İşler� 
Müdürlüğü ek�pler�, kış aylarında yemek 
bulmakta zorlanan ked� ve köpekler �ç�n 
�lçe genel�nde her gün mama ve su dağı-
tımı yapıyor.

 Sokak hayvanlarının beslenme ve 
bakımı �le yakından �lg�lenen ek�pler 
soğuktan korunmaları adına da muhtel�f 
noktalara yuvalar bırakıyor. Ek�pler, can 
dostlarımız �ç�n mama dağıtımı ve kont-
rollere her gün düzenl� olarak devam 
ed�yor.

KKK Kış boyunca sokak hayvanlarının bes-
lenme ve barınma �ht�yaçlarını karşıla-
maya devam edecekler�n� bel�rten Ga-
z�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan 
Tahs�n Usta, “Her yıl olduğu g�b� bu yıl 
da kış tedb�rler�m�z� alırken can dostları-
mızı da h�çb�r zaman unutmuyoruz. 

Yaşamımızın b�r parçası olan sokak 
hayvanları özell�kle bu soğuk havalarda 
mama ve barınma �ht�yaçlarını karşıla-
makta zorlanıyor. Onların bu �ht�yaçlarını 
karşılamak �ç�n 50’n�n üzer�nde noktada 
ek�pler�m�zle mama dağıtımı yapıyoruz. 
Vatandaşlarımız olumsuz şartlardak� 
sokak hayvanlarıyla �lg�l� 444 0 467 tele-
fonundan 7/24 Çağrı Merkez�m�ze ulaşa-
b�l�rler” d�ye konuştu.
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ULUSLARARASI PROJEDE FİNAL ZAMANIULUSLARARASI PROJEDE FİNAL ZAMANIULUSLARARASI PROJEDE FİNAL ZAMANI
AB Şeh�r Eşleşt�rme H�be 

Programı çerçeves�nde Bay-
rampaşa Beled�yes�’n�n başa-
rıyla yürüttüğü ‘Sağlık Sporda, 
Bağlan Hayata’ projes�n�n f�nal 
konferansı gerçekleşt�r�ld�.

ürk�ye ve Avrupa B�rl�ğ� (AB) 
arasında Şeh�r Eşleşt�rme 
H�be Programı çerçeves�nde, 
Bayrampaşa Beled�yes� tara-

fından yürütülen ‘Sağlık Sporda, Bağlan 
Hayata’ projes�n�n f�nal konferansı Bay-
rampaşa Beled�yes� Kültür Salonu’nda 
gerçekleşt�r�ld�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’�n ev sah�pl�ğ� yaptığı konferan-
sa Dış�şler� Bakanlığı AB Başkanlığı Mal� 
İşb�rl�ğ� ve Proje Uygulama Genel Müdür 
Vek�l� Bülent Özcan, L�tvanya’nın Ankara 
Büyükelç�s� Audr�us Brüzga, Bayrampa-
şa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Kaunas 
Beled�ye Başkan Yardımcısı Andr�us 
Pal�on�s, Bayrampaşa Beled�ye Başkan 
Yardımcıları İsma�l Gem�c�, Yalçın Sı-
rakaya, Naser Ş�mşek, Ahmet Tüfekç�, 
beled�ye mecl�s üyeler�, b�r�m müdürler�, 
muhtarlar, STK tems�lc�ler�, eğ�t�mc�ler, 
sporcular ve öğrenc�ler katıldı.

Projen�n başlangıcından günümüze 
tüm detaylarının s�nev�zyon eşl�ğ�nde an-
latıldığı konferans protokol konuşmaları 
ve açık oturum �le sürdü.

Projen�n en büyük kazanımının kültür-
ler�n kaynaşması ve L�tvanya �le Türk�ye 

TTT arasında kurulan dostluk olduğunu bel�r-
ten Başkan Aydıner, “Spora ve sporcuya 
yaptığımız yatırımlarla Bayrampaşa’yı 
b�r spor merkez� hal�ne get�rd�k. Tür-
k�ye ve AB Arasında Şeh�r Eşleşt�rme 
H�be Programı kapsamında İstanbul’dan 
h�be almaya hak kazanan tek beled�ye 
b�z olduk. Bu projey� �lçem�z�n kend�-
ne has köklü spor geleneğ� üzer�nden 
gel�şt�rd�k. Süreç boyunca proje ortağı-
mız L�tvanya’nın Kaunas şehr� �le yakın 
�şb�rl�ğ� ve uyum �ç�nde oldukça güzel 
�şler başardık. Proje çerçeves�nde, 18 
ülkeden yaklaşık 3 b�n genç kardeş�m�-
z�n katılımıyla basketbol, futbol, voley-
bol, atlet�zm, okçuluk, gülle, c�r�t, masa 
ten�s�, karate, tekvando, kadın futsal ve 
çocuk j�mnast�ğ� olmak üzere toplam 12 
branşta Bayrampaşa Uluslararası Şeh�r 
Spor Ol�mp�yatları g�b� büyük b�r organ�-
zasyona ev sah�pl�ğ� yaptık. Ortak spor 
faal�yetler�n�n yanı sıra ülkem�z�, kültü-
rümüzü, İstanbul ve Bayrampaşa’mızı 
tanıtma; L�tvanya ve Kaunas’ı da tanıma 
fırsatı bulduk. Bu ves�leyle projem�z�n 
başından sonuna b�zlerden desteğ�n� ve 
emeğ�n� es�rgemeyen tüm kurumlara, 
yerl� ve yabancı paydaşlarımıza, mesa� 
arkadaşlarımıza teşekkür ed�yorum.” 
şekl�nde konuştu.
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OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİOKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİOKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� Müdürlüğü’ne bağlı 

ek�pler, �lçedek� okulları dezenfekte ederek öğrenc�lere �k�nc� 
dönemde de sağlıklı b�r eğ�t�m ortamı sundu.

ayrampaşa Beled�yes� Ve-
ter�ner İşler� Müdürlüğü’ne 
bağlı ek�pler, �lçedek� okulları 
dezenfekte ederek öğrenc�le-

re �k�nc� dönemde de sağlıklı b�r eğ�t�m 
ortamı sundu.

Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� 
Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler, yarıyıl tat�l� 
boyunca �lçedek� 48 okulda toplam b�n 
437 dersl�ğ� bulaşıcı hastalıklar �le bak-

BBBBBB ter� ve v�rüslere karşı el ULV yöntem�yle 
dezenfekte ett�. Böylece Bayrampaşalı 
öğrenc�lere �k�nc� dönemde de sağlıklı 
b�r eğ�t�m ortamı hazırlanmış oldu.

Bakter� ve v�rüs g�b� m�kroorgan�zma-
lara karşı etk�l� olan dezenfektanın �nsan 
sağlığına olumsuz b�r etk�s� bulunmuyor.
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‘Şeyh-ül Meşayıh’ belgeler� ‘Şeyh-ül Meşayıh’ belgeler� ‘Şeyh-ül Meşayıh’ belgeler� 
sah�pler�n� buldusah�pler�n� buldusah�pler�n� buldu

Lonca İş Buluşmaları Yönet�m Kurulu 
Başkanı Eşref Küçükateş,  Cumhurbaş-
kanı  Recep Tayy�p Erdoğan’ın “Yerl� ve 
M�ll�” çağrısını anımsatarak, “B�z pol�s�-
m�z�n de asker�m�z�n de öğrenc�n�n de 
memurun da herkes�n m�ll� ve yerl� ol-
ması gerekt�ğ�n� söyled�k. Buradan yola 
çıkarak esnafın da m�ll� ve yerl� olması 
gerekt�ğ�ne vurgu yaptık” ded�.

M�ll� ve Yerl� Esnaf Platformu” 
sloganıyla yola çıkan “Lonca İş 
Buluşmaları”nın 2020’dek� �lk top-
lantısı Bayrampaşa Kocatepe’de 

W�sh More otelde FÖY Ödeme S�stemler� 
A.Ş. destekler�yle gerçekleşt�r�ld�. 

Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü 
İkram Göktaş’ın hed�yes� olan Türk�ye Ka-
tılım Bankaları B�rl�ğ� (TKBB) yayını olan 
“Yaşayan ve Gel�şen Katılım Bankacılığı” 
k�tabı programın destekley�c�s� FÖY Ödeme 
S�stemler� A.Ş.’n�n hed�yeler�yle b�rl�kte tüm 
m�saf�rlere dağıtıldı.    

AHİ geleneğ�nde olduğu g�b� Kur’an 
T�lavet�yle başlayan programın sunucu-
luğunu da Em�nönü Hobyar Cam� İmamı 
Hacı Arıcı yaptı.

“““ Eşref Küçükateş, ŞEYH-ÜL MEŞAYIH 
Belges�n� vermeye bu sene başladıklarını 
�lk belgeler� 2016 Ocak Ayından �t�baren 
düzenlenen “M�ll� ve Yerl� Esnaf Buluş-
maları”na Onur Konuğu olarak katılarak 
destek ve katkılarını es�rgemeyen; Çev-
re ve Şeh�rc�l�k Bakanı İdr�s GÜLLÜCE, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
AYDINER. 

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram GÖK-
TAŞ. Albayraklar Hold�ng Genel Koord�-
natörü Prof. Dr. Ömer BOLAT. AK Part� 
Grup Başkanvek�l� Muhammet Em�n 
AKBAŞOĞLU. İTO Esk� Yönet�m Kurulu 
Başkanı – Öğret�m Üyes� ve Akadem�s-
yen Murat YALÇINTAŞ. İstanbul Halk Ek-
mek Genel Müdürü Sal�h BEKAROĞLU. 
Darülaceze Başkanı Hamza CEBECİ. İs-
tanbul İl Emn�yet Müdür Yardımcısı Kad�r 
ALÇIKAYA. Emlak Katılım Bankası Esk� 
Yönet�m Kurulu Başkanı Mehmet Zek� 
SAYIN. İTO Mecl�s Üyes� ve Enerj� Ve-
r�ml�l�ğ� Derneğ� Başkanı Gökhan Murat 
KALSIN’a verecekler�n�, bundan sonra 
bu toplantıları geleneksel hale get�rerek 
her yıl OCAK ayında ŞEYH-ÜL MEŞAYIH 
belges� vermeye devam edecekler�n� 
bel�rtt�.





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

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

ORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMAORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMAORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMAORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMAORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMAORTA DOĞU PLANINA ORTAK KINAMA
ABD Başkanı Trump’ın sözde Orta Doğu barış planı ve AP’de 

Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan m�lletvek�l� Lagos, Bayrampa-
şa Beled�ye Mecl�s�’nde ortak b�ld�r� �le kınandı.

ayrampaşa Beled�yes� Mecl�s 
Başkan Vek�l� Al� Hacınoğma-
noğlu, mecl�ste grubu bulu-
nan AK Part�, CHP, İYİ Part� ve 

MHP �le Bağımsız Mecl�s üyes�n�n ABD 
Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı söz-
de Orta Doğu barış planı ve Avrupa Par-
lemantosu’nda (AP) Türk bayrağını yır-
tan ırkçı Yunan m�lletvek�l� loann�s Lagos 
�le �lg�l� hazırladığı ortak b�ld�r�y� okudu.

Planın da Türk bayrağının yırtılmasının 
da kabul ed�lemez olduğunun bel�rt�ld�ğ� 
ortak b�ld�r�de özetle şunlar kayded�ld�: 
“B�zler Bayrampaşa Beled�ye Mecl�s� 
çatısı altındak� AK Part�, CHP, İYİ Par-
t� Grupları ve MHP �le Bağımsız Mec-
l�s Üyes� olarak ABD Başkanı Donald 
Trump’ın adeta F�l�st�n’�n ölüm fermanı 
n�tel�ğ�ndek� sözde Orta Doğu barış 
planını asla kabul etm�yor ve böyle b�r 
planı tanımıyoruz. ABD’n�n sözde barış, 
özünde �st�krarsızlık ve çatışma mah�-
yet�ndek� planını yok sayıyor ve esefl e 
kınıyoruz.

ABD yönet�m�n�n �ht�lafın �k� tarafından 
b�r� olan F�l�st�n’� bütünüyle dışlayan tek 
yanlı, hakkan�yetten uzak b�r yaklaşımla 

BBBBBB

hazırladığı görülen söz konusu plan B�r-
leşm�ş M�lletler kararlarına ve �k� devletl� 
çözüm perspekt�f�ne tamamen aykırıdır.

Bu plan tarafl ar arasında b�r müzakere 
zem�n� sağlamaktan z�yade İsra�l’�n �n-
sanlığın kalb� olan Mesc�d-� Aksa dâh�l 
F�l�st�n topraklarında on yıllardır der�n-
leşt�rerek sürdürdüğü �şgale uluslararası 
meşru�yet kazandırmayı ve bunu F�l�s-
t�n tarafına dayatmayı amaçlamaktadır. 
Yapılmak �stenen �şgal sürec�n� �lhaka 
çev�rmekt�r. Tüm Orta Doğu’nun barış, 
güvenl�k ve �st�krarını doğrudan �lg�lend�-
ren böyles�ne öneml� b�r konunun �ç pol�-
t�ka malzemes� yapılarak F�l�st�n halkının 
kend� geleceğ�n� tay�n hakkı başta olmak 
üzere, temel hak ve özgürlükler�n�n h�çe 
sayılması ve uluslararası hukukun ve 
adalet�n yok sayılması üzüntü ve �bret 
ver�c�d�r.”

Kahraman ecdadımızın �şgalc� Yunan 
ordusunu den�ze dökmes�n� henüz haz-
medemem�ş ve bu hazımsızlık �ç�nde ağır 
buhranlar ve bunalımlar geç�ren zavallı 
Yunan m�lletvek�l� loann�s Lagos’un şanlı 
bayrağımızı yırtması hazımsızlığını ve 
sev�yes�zl�ğ�n� ortaya koyan küstahça b�r 
eylemd�r.

Bu eylem� gerçekleşt�ren ırkçı vek�l� 
tüm Bayrampaşalı’lar adına Bayrampaşa 
Beled�ye Mecl�s� olarak en sert b�ç�mde 
kınıyoruz. Türk�ye’n�n varlığından ve 
gücünden rahatsızlık duyan bu kafaları, 
ülkem�z� �şgal etme hayâsızlığı gösteren 
dedeler�n�n akıbet�n� öğrenmeye davet 
ed�yoruz.




