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Başkan Aydıner’e Makam Z�yaretler� Başkan Aydıner’e Makam Z�yaretler� Başkan Aydıner’e Makam Z�yaretler� 
Devam Ed�yorDevam Ed�yorDevam Ed�yor

31 Mart Yerel Seç�mler�’nde 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
seç�len At�la Aydıner’� Bayram-
paşalılar, tebr�k etmeye devam 
ed�yor.

Sancak Eğitim Merkezi Derneği Baş-
kanı Ömer Deniz, yönetim kurulu ile 

birlikte Ak Parti’nin adayı olan Atila Aydı-
ner’i makamında ziyaret ederek yeni dö-
nemde başarılar diledi. Başkan Aydıner, 
Dernek başkan ve yöneticilerine ziyaret-
lerinden dolayı teşekkür etti.
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BAYRAMPAŞA’DA 23 NİSAN COŞKUSUBAYRAMPAŞA’DA 23 NİSAN COŞKUSUBAYRAMPAŞA’DA 23 NİSAN COŞKUSU
23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı tüm Türk�ye’de 

olduğu g�b� Bayrampaşa’da da coşkuyla kutlandı. Ulusal Ege-
menl�k ve Çocuk Bayramı münasebet�yle Başkan At�la Aydıner, 
koltuğunu Tuna İlkokulu öğrenc�ler� El�f, Yağmur ve Em�r'e bırak-
tı. Oldukça heyecanlı olan ‘m�n�k başkanlar’ tels�zle b�r�mler� de-
netleyerek görevde olan personelden çalışmalar hakkında b�lg� 
aldı.

‘MİNİK BAŞKANLAR’ ÇALIŞMALAR 
HAKKINDA BİLGİ ALDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı münasebetiyle sabah erken sa-
atlerde Tuna İlkokulu’nun öğretmen ve 
öğrencilerini makamında kabul eden Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 
23 Nisan’da koltuğunu minik öğrenciler 
Elif, Yağmur ve Emir'e bıraktık. Oldukça 
heyecanlı olan ‘minik başkanlar’ telsizle 
birimleri denetleyerek görevde olan per-
sonelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SEVİNÇ VE COŞKUYLA KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayram-
paşa’da da büyük bir sevinç ve coşkuy-
la kutlandı. Bu seneki kutlamaların adre-

si Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi oldu. Kutlama programına 
Başkan Aydıner’in yanı sıra Bayrampa-
şa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, 
Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Abdüla-
ziz Yeniyol, Bayrampaşa Emniyet Müdü-
rü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe 
Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti Bayram-
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paşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP Bay-
rampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba ile okul 
müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ai-
leleri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu 
ile başlayan program öğrencilerin folklor 
gösterisi ile devam etti. Minik öğrenciler, 
gösterileri ile büyük beğeni topladı.

“ÇOCUKLARA HEDİYE EDİLEN TEK 
BAYRAM 23 NİSAN’DIR”

Programda konuşan Başkan Atila Ay-
dıner, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından tüm dünya çocuklarına armağan 
edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı'mız kutlu olsun. TBMM’nin 
kuruluşunun 99. yıl dönümünde gelece-
ğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 
Nisan heyecanına ortak olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Dünyada çocukla-
ra hediye edilen tek bayram 23 Nisan’dır. 
23 Nisan’da bir yandan 
çocuklarımızı güldürüp 
eğlendirirken, diğer ta-
raftan aziz milletimizin 
bağımsızlık yolunda çek-
tiği büyük sıkıntıları ve 
şanlı zaferlerini evlatları-
mıza anlatmak hepimizin 
görevi olmalıdır. Bizim 

geçmişimiz zaferlerle doludur. O neden-
le aziz milletimizin tarih boyunca yazdığı 
kahramanlık destanları evlatlarımıza bir 
bir anlatılmalıdır. Bugün dünyada büyük-
lerin çıkardığı savaşların en büyük sıkın-
tısını maalesef masum çocuklar çekiyor. 
Bizler, çocukların öldürülmediği onların 
güldürüldüğü bir dünya arzuluyoruz.” 
dedi.
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İşaret D�l� �le 23 N�san Kutlandıİşaret D�l� �le 23 N�san Kutlandıİşaret D�l� �le 23 N�san Kutlandı
İy� Kalpler Yardımlaşma ve 

Kültür Derneğ� �le Ş�fa N�yet�-
ne T�yatro Atölyes�n�n ortakla-
şa düzenled�ğ� 23 N�san Ulusal 
Egemenl�k ve Çocuk Bayramı 
kapsamında �şaret d�l� �le kut-
lama yapıldı.

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-
neği ile Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi-

nin ortaklaşa düzenlediği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamın-
da işaret dili ile kutlama yapıldı.

Sonrasında binlerce çocuğa bayrak, 
oyuncak ve balon dağıtan ekip üyeleri ço-
cuklarla doyasıya eğlendi.

Bayrampaşa merkezli olan Dernek ve Ti-
yatro Atölyesi bir çok sosyal sorumluluk 
projesine imza atmış ve etkinliklerine de-
vam etmektedir. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda 10. Uluslararası Barış 

Ekmeği Festivali’ne ev sahipliği yapan 
Esenler Belediyesi, "Dünyanın Geleceği 
Esenler'de. Barış Ekmeğini Esenler’de Pi-
şiriyoruz" sloganıyla Endonezya, Bosna 
Hersek, Kosova, Sudan, Pakistan, Azer-
baycan, Arnavutluk, Filistin, Doğu Türkis-
tan, Afganistan ve Türkiye'den 85 çocuğu 
bir araya getirdi. "Dünya'nın Geleceği Ço-
cuklar", "Barış Ekmeği" ile tüm dünyaya 
bir kez daha barış ve kardeşlik mesajları 
verdiler.

Çocukların festival kapsamında katıldı-
ğı etkinlerin anlatıldığı sinevizyon göste-
rimiyle başlayan programda, 10 yıl önce 
Barış Ekmeği Festivali'ne katılan Bosnalı 
Dursun'un anlatımıyla hazırlanan Barış 
Filmi ile barış çağrısı yapıldı.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenle-
nen programa; TİKA Başkan Yardımcısı 
Serkan Kaya, AK Parti Esenler İlçe Başka-
nı Umut Özkan, Esenler Kaymakamı Adil 
Karataş, Halk Ekmek Genel Müdürü Sa-
lih Bekaroğlu, Esenler Belediye Başkanı 

Esenler Beled�yes� tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Ba-
rış Ekmeğ� Fest�val�'nde "Gönül Coğrafyamızın Çocukları" hep 
b�rl�kte Barış Ekmeğ�'n� p�ş�rd�ler. Dünya çocukları, p�ş�rd�kler� 
Barış Ekmeğ�'n� barış mesajları �çeren mektupla b�rl�kte dünya 
l�derler�ne gönderd�ler.

DÜNYA LİDERLERİNE BARIŞ EKMEĞİDÜNYA LİDERLERİNE BARIŞ EKMEĞİDÜNYA LİDERLERİNE BARIŞ EKMEĞİ

Mehmet Tevfik Göksu, MHP Esenler İlçe 
Başkanı Suat Yılmaz, Diriliş Ertuğrul dizi 
oyuncuları Emre Üçtepe, Oğuz Yarımay, 
Emre Kaya, Hakan Serin ve belediye mec-
lis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Esenler Belediye 
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler-
li çocuklarımızla dünyanın dört bir tara-
fından gelen çocuklarımızı barış türküsü 
üzerinde buluşturuyoruz diyerek şu ifa-
deleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanından gelen ço-
cuklarımızla Barış Ekmeği pişireceğiz. Bu 
ekmeğin özelliği dünyanın dört bir tara-
fından gelen çocuklarımızın kendi toprak-
larının bereketlerini bizim toprağımızın 
bereketi ile buluşturacak olmasıdır. Onlar 
kendi topraklarının ununu, biz de kendi 
toprağımızın mayasını, suyunu ve tuzunu 
katarak özünde samimiyet, sevgi ve barış 
olan ekmeğimizi pişireceğiz. Esenlerli ço-
cuklarımızla dünyanın dört bir tarafından 
gelen çocuklarımızı barış türküsü üzerin-
de buluşturuyoruz. Dünyayı hatırlayın, 
çocukları unutmayın bu çocuklar bizim 
geleceğimizdir demeyi bu meydanda 10 
yıldır söylüyoruz, inşallah on yıllar bo-
yunca söylemeye devam edeceğiz."
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GÖKSU İBB MECLİSİ'NDE KONUŞTUGÖKSU İBB MECLİSİ'NDE KONUŞTUGÖKSU İBB MECLİSİ'NDE KONUŞTU

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanve-
kili olan Esenler Belediye Başkanı M. 

Tevfik Göksu, ilk meclis toplantısında 
AK Parti Grubu adına bir konuşma yaptı. 
Göksu, "İstanbullular müsterih olsunlar, 
İstanbulluların hukukunu koruyacağız" 
dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin ardın-
dan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 
ilk kez toplandı. İBB Meclisi AK Parti Grup 
Başkanvekili olan Esenler Belediye Baş-
kanı M. Tevfik Göksu, ilk meclis toplantı-
sında AK Parti Grubu adına bir konuşma 

yaptı. AK Parti sıralarından yoğun alkış-
lar arasında konuşmasını gerçekleştiren 
Göksu, İstanbul'un emanetini alarak bu 
sıralara geldiklerini söyledi ve, "Bu sıra-
lar, İstanbul'un emanetidir. Bu emanetini 
taşıdığımız İstanbul, bizimle tanıştıktan 
sonra; özgürlüklerin, kardeşliğin, eme-
ğin, adaletin bir arada yaşamanın, huku-
kun ve adaletin şehri olmuştur." ifadeleri-
ni kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul hal-
kının kendilerine denetin mekanizması 
görevi verdiğini vurgulayan Göksu şunla-
rı kaydetti:

"İstanbul halkının bize verdiği emanetin 
ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu 
anlamda AK Parti grubu olarak bu şehrin 
tarihine, kültürüne, insanına iyilikte mo-
tor, kötülükte ise fren olacağız. Sayın baş-
kanın çok incitici bir dil kullandığını ifa-
de etmek isterim. İstanbul'un kaosa terk 
edildiğini, insanların mutsuz olduğunu 
ifade etti. Oysa 1994 yılında Recep Tay-
yip Erdoğan'ın buraya gelişinden itibaren 
İstanbul'un hangi süreçlerden geçtiğini 
ve hangi zirvelere çıktığını, tarih, sokak, 
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ağaç ve bu sokaktaki her bir canlı buna 
şahitlik eder. 25 yılımızdan utanan değiliz, 
25 yılımızla gurur duyan bir siyasi hare-
ketiz."

İSTANBULLULAR MÜSTERİH OLSUN

Karar ve denetim mekanizmasını İstan-
bul halkının yararına kullanacaklarını dile 
getiren Göksu, "Yeni başlangıç derken 
acaba çöp dağlarına mı geri dönülecek? 
İstanbullular müsterih olsunlar. AK Parti 
ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyele-
ri, hukukun bize verdiği hakları en güzel 
şekilde kullanarak, İstanbullulara hizmet 
için çaba göstereceğiz. Önceliğimiz İs-
tanbul halkı olacak. Bu şehirde çalışan, 
emek veren 80 bin kişinin hukukunu, ada-
leti, özgürlüğü, kardeşliği, huzuru öncele-
yeceğiz, İstanbulluların hukukunun koru-
yacağız" dedi.

Göksu, Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun sevgi, saygı, ve hoşgörüden 
çok bahsettiğini ancak bu sabah itibarıyla 
aksi uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık-
larını şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul halkı, bu şehirde karar ve de-
netim mekanizması hakkını bize vermiştir. 
180 gruba sahip olan AK Parti'nin yerini 
değiştirerek bir grup operasyonu yapmak 
istemişlerdir. Bu da çok nezaketten uzak 
bir davranıştır. Dün gece Meclis'te oturma 
sıralarımızın değiştirildiğini gördük. Bi-
rinci ve ikinci başkan vekillerinin eşyaları 
içeride olmasına rağmen kapılarının kilit 
göbekleri değiştirilerek kilitlenmiştir. Kol-
tuk meraklısı değiliz. Bilin ki, gücümüzü 
İstanbul'dan alıyoruz."

1. ve 2. BAŞKANVEKİLLERİ AK PARTİLİ 

İBB Meclisi’nin ilk toplantısında 1. ve 2. 
Başkanvekilleri, divan katipleri ve encü-
men seçimleri de yapıldı.

AK Parti Meclis Üyesi Göksel Gümüş-
dağ 180 oyla İBB 1. Başkanvekili seçildi.  
2. Başkanvekili de yine 180 oyla AK Parti 
Meclis Üyesi Ömer Faruk Kalaycı seçildi. 
Oylamada, İBB Divan Kâtipleri ve Encü-
men Üyeleri de AK Parti Meclis Üyeleri 
arasından seçildi.
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Halk Kütüphanes� ve Halk Kütüphanes� ve Halk Kütüphanes� ve 
M�llet Kıraathanes�`ne Yoğun İlg�M�llet Kıraathanes�`ne Yoğun İlg�M�llet Kıraathanes�`ne Yoğun İlg�

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta’nın genç-
ler�n h�zmet�ne sunduğu Halk Kütüphanes� ve M�llet Kıraathane-
s� yoğun �lg� görüyor. Gaz�osmanpaşalı gençler, haftanın 7 günü, 
8.30-22.30 saatler� arasında h�zmet veren kütüphanede ders ça-
lışma ve k�tap okuma fırsatı buluyor.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Mer-
kezi bünyesinde hizmet veren Halk 

Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi genç-
lerin gözde mekânı haline geldi. Haftanın 7 
günü, sabahın erken saatlerinden itibaren 
hizmet veren kütüphanede gençler sessiz 
ve sakin bir ortamda ders çalışma fırsatı 
buluyor. Birçok alanda kitap ve güncel ya-
yının bulunduğu kütüphaneyi üniversite 
sınavlarına hazırlanan öğrenciler dışında 
araştırma yapmak ve kitap okumak iste-
yen vatandaşlar da ziyaret ediyor.

30 BİN ESERLİK KÜTÜPHANE

Gaziosmanpaşa’da ilk olma özelliği taşı-
yan Millet Kıraathanesi ve Halk Kütüpha-
nesi’nde Türk ve dünya edebiyatından bi-
limsel yayınlara, psikolojik romanlardan 
tarih kitaplarına kadar 30 bin eser yer alı-
yor. Sabah 8.30’dan akşam 22.30’a kadar 

açık olan kütüphanede ziyaretçilere Gazi-
osmanpaşa Belediyesi’nin çay ve kahve 
ikramı da bulunuyor. Gençlerin kültürel 
ve sosyal gelişimini desteklemek amacıy-
la hizmete açılan kütüphanede, öğrenci-
lerin kitap okuma alışkanlığına katkı su-
nuluyor.

İSLAMİ ARAŞTIRMALAR KÜTÜPHANE-
Sİ DE ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇILIYOR

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi 
bünyesinde hizmet verecek 2. kütüphane 
olan İslami Araştırmalar Kütüphanesi’n-
de de hazırlıklar tamamlandı. Türk-İslam 
tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve 
bilimsel bir tarzda öğrenilmesi amacıyla 
çok yakın zamanda hizmete açılacak olan 
kütüphane, ilmi araştırmalara kaynak 
oluşturulacak ve gençlere bu alanda katkı 
sağlayacak.
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Gaz�osmanpaşa’da 23 N�san KutlamalarıGaz�osmanpaşa’da 23 N�san KutlamalarıGaz�osmanpaşa’da 23 N�san Kutlamaları
23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı kutlamaları kap-

samında Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, “Çocuk Şenl�ğ�” düzenled�. 
Etk�nl�kte çocuklarla b�r araya gelen Başkan Usta, “23 N�san Ulu-
sal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı’nın bugün çok daha anlamlı b�r 
şek�lde kutlanıyor olması b�zler� umutlandırıyor ve heyecanlandı-
rıyor” ded�.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 
düzenlenen “Çocuk Şenliği” renkli 

görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa 
Belediyesi Bilgi Evleri ve Sanat Merkezi 
eğitmenleri tarafından oluşturulan atöl-
yelerde çocuklar hünerlerini sergileyerek 
gönüllerince eğlendi. Etkinlik kapsamın-
da Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta, çocuklarla bir araya ge-
lerek, atölye çalışmalarına katıldı.

Dünya’da çocuk bayramının kutlandığı 
tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hastan 
Tahsin Usta, “Bizler çocukluğumuzu ya-
şayamadık. Bugünün çocuklarıyla kendi 
çocuklarımızla bu anlamlı günü yaşamak 
istiyoruz. Bu kapsamda 99 yıldır kutlanan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu-
gün çok daha anlamlı bir şekilde kutlanı-
yor olması bizleri umutlandırıyor ve he-
yecanlandırıyor. Dünyada çocuk bayramı 

kutlayan yeğane ülkeyiz. Bu çok anlam 
ifade ediyor. Biz de kendi bünyemizde, 
sanat akademimizde çocuklarımıza dö-
nem boyu öğrettiğimiz meziyetlerini, ma-
rifetlerini, yaptıkları eserleri burada sergi-
leme imkanı sunuyoruz. Bunun yanında 
bayramımızı da kutlamış oluyoruz’’ dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evle-
ri tarafından düzenlenen ve çocuklara el 
becerileri kazandırarak gelişimlerine kat-
kı sunan atölyelerde minikler eğlenerek 
öğrenmenin tadını çıkardı. Çocuk Şenli-
ği’nin güzel geçtiğini belirten Naz Bozacı, 
“Buradaki killerle oynuyoruz. Yapılan et-
kinlikler son derece güzel ve biz çocuklar 
olarak keyifl i dakikalar geçiriyoruz’’ diye 
konuştu. Sanat Merkezi’nde eğitim alan 
öğrencilerin oluşturduğu korolar ile mü-
zik grubu Aura da Çocuk Şenliği’nde sah-
ne aldı. Şarkılara eşlik eden çocukların 
keyifl i dakikalar yaşadığı görüldü.
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KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA KARİYER MERKEZİ İSKİF FUARINDA 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜBÜYÜK İLGİ GÖRDÜBÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“İş’te doğru adres” sloganıyla 
düzenlenen İSKİF 2019 İstan-
bul Kar�yer ve İst�hdam Fuarı’n-
da stant açan Bayrampaşa Be-
led�yes� Kar�yer Merkez� büyük 
�lg� gördü. 

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunka-
ya’nın yanı sıra çok sayıda kişi standı 

ziyaret ederek merkezin çalışmaları hak-
kında görevlilerden bilgi aldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çalışma ve 
İş Kurumu İl Müdürlüğü, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sa-
nayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası iş-
birliği ile Wow İstanbul Hotel Fuar Sa-
lonları’nda 24-25 Nisan’da “İş’te doğru 
adres” sloganıyla düzenlenen İSKİF 

2019 İstanbul Kariyer ve İstihdam Fu-
arı’nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. 

Fuarın açılışına Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Züm-
rüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, İŞKUR Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, İŞKUR İstanbul İl Müdürü Yu-
nus Yelmen ile çok sayıda davetli katıldı. 

Fuarda stant açan Bayrampaşa Belediye-
si Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer 
Merkezi de büyük ilgi gördü. Tüm sek-
törlerden seçkin birçok firmanın katıldığı 
İSKİF 2019’da fuar süresince alanlarında 
uzman kişilerce eğitim, seminer ve kon-
ferans verildi; panel ve söyleşiler düzen-
lendi. 
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BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI BAYRAMPAŞA’DA SOKAK HAYVANLARI 
İÇİN BESLENME NOKTALARIİÇİN BESLENME NOKTALARIİÇİN BESLENME NOKTALARI

Sokak hayvanları ve kuşlar �ç�n bugüne kadar �lçedek� parkla-
ra çok sayıda yeml�k, mamalık ve suluk yerleşt�ren Bayrampaşa 
Beled�yes�, ş�md� de yerleş�m alanlarının dışındak� yerlerde bes-
lenme noktaları oluşturdu.

Sokak hayvanlarını korumayı ilke edi-
nen Bayrampaşa Belediyesi, ‘kedi 

köşkleri’, parklara yerleştirdiği otoma-
tik yemlikler, mamalıklar ve suluklar ile 
herkese örnek olmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekip-

ler şimdi de yerleşim alanlarının dışında 
kalan Kocatepe Metro İstasyonu’nun ya-
nındaki boş araziye ve Orta Mahalle’de  
İSTON’un bulunduğu bölgede içerisinde 
mama ve su bulunan beslenme noktaları 
oluşturdu. Böylelikle sokak hayvanlarının 
suya ve yiyeceğe daha kolay ulaşması 
sağlandı.
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SULTANGAZİ

Otomob�l Severler, Sultangaz� Şeh�r Otomob�l Severler, Sultangaz� Şeh�r Otomob�l Severler, Sultangaz� Şeh�r 
Ormanı’nda B�raraya Geld�Ormanı’nda B�raraya Geld�Ormanı’nda B�raraya Geld�

Türk�ye’n�n farklı yerler�nde 
gelen otomob�l severler, Sul-
tangaz� Şeh�r Ormanı’nda dü-
zenlenen p�kn�kte  buluştu. 

81 ilden bir çok  otomobil severin araç-
larıyla katıldığı etkinlikte, araç modi-

fikasyonu hakkında bilgilendirme gerçek-
leştirildi.

Alibey Havzasının muhteşem doğası-
nı  çevreleyen, yeşille mavinin har-

manlandığı Sultangazi Şehir Ormanları 
farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tür-
kiye’nin dört bir yanından gelen otomo-
bil severler, Sultangazi Şehir Ormanı’nda 
buluştu. 

81 ilden birçok otomobil severin araç-
larıyla katıldığı etkinlikte, araç modifi-
kasyonu hakkında bilgilendirme gerçek-
leştirildi. Program sonunda ise otomobil 

severler Alibey Havzasının muhteşem do-
ğası karşısında piknik yaptı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun da otomobil severleri yal-
nız bırakmadı. Otomobil severlerin yaptık-
ları sosyal sorumluluk projeleri hakkında 
bilgi alan Başkan Abdurrahman Dursun, 
ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnu-
niyetini dile getirdi. Başkan Dursun, "Bu-
gün burada önemli bir sosyal sorumluluk 
projesi çerçevesinde bir araya gelen ar-
kadaşlarımızı ağırlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.  'Çocuk istismarına hayır'  di-
yerek geçen yıl başlattıkları bu buluşma-
larla sosyal mesaj veriyorlar. Sosyal med-
ya aracılığıyla değerli arkadaşlarımızın 
böyle bir önemli konuya dikkat çekmek 
ve biraya gelebilmeleri sosyal medyanın 
gücünü de ortaya koymaktadır" dedi. 
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SULTANGAZİ

Parklara 24 saat kameralı gözet�mParklara 24 saat kameralı gözet�mParklara 24 saat kameralı gözet�m

Sultangaz� Beled�yes� parkları 
güvenl� hale get�rmek amacıy-
la 24 saat gözetlenecek kame-
ra s�stem�yle donatıyor. Sul-
tangaz� Beled�yes�'n�n �nternet 
adres�nden vatandaşların canlı 
�zleyeb�leceğ� güvenl�k kamera 
s�stem� sayes�nde a�leler gö-
nül rahatlığı �ç�nde çocuklarını 
parklara göndereb�lecek.

Sultangazi Belediyesi ilçenin farklı 
noktalarında bulunan parkları gü-

venli hale getirmek amacıyla 24 saat gö-
zetlenecek kamera sistemiyle donatıyor.  
Parklardaki çocuk oyun alanları Full HD 
özellikli 24 kamera ile 7 gün 24 saat izle-
nip kayıt altına alınıyor.

İlk etapta Masal Kahramanları Parkı, Ha-
bibler Mehmet Çavuş Yıldız Parkı ve Şe-

hit Şehmus Poyraz Parkı'na yerleştirilen 
güvenlik kamerası sistemi ilçe genelinde 
tüm parklara uygulanacak.  Sultangazi 
Belediyesi'nin internet adresinden va-
tandaşların canlı izleyebileceği güvenlik 
kamera sistemi sayesinde aileler gönül 
rahatlığı içinde çocuklarını parklara gön-
derebilecek. 

Konuyla ilgili açıklamalara bulunan Sul-
tangazi Belediyesi Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, parkların bir şehre hayat ve-
ren sosyal alanlar olduğuna dikkat çekti. 
Başkan Dursun, "Parklar, yetişkinler için 
şehrin yorucu atmosferinde nefes alma, 
çocuklar için oyun oynayıp arkadaşlık 
bağları kurma noktasıdır.  Ancak parklar, 
güvenlik sorununu da beraberinde getir-
mektedir" dedi. 
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FATİH

Başkan M. Ergün Turan İlk Halk Günü Başkan M. Ergün Turan İlk Halk Günü Başkan M. Ergün Turan İlk Halk Günü 
Toplantısını Gerçekleşt�rd�Toplantısını Gerçekleşt�rd�Toplantısını Gerçekleşt�rd�

Fat�h Beled�ye Başkanı M. Ergün Turan, Fat�h Beled�yes�’n�n b�r 
geleneğ� olan, Fat�hl�ler�n �stek ve beklent�ler�n� doğrudan Bele-
d�ye Başkanı’na �lett�ğ� “Halk Günü” toplantılarının �lk�n� gerçek-
leşt�rd�.

Fatih Belediyesi C Blok avluda gerçek-
leştirilen toplantıda Başkan M. Ergün 

Turan ile birebir görüşme imkânı bulan 
Fatihliler, yeni başkana hem tebriklerini 
hem de beklenti ve taleplerini iletti. 

Vatandaşları ayrı ayrı dinleyen Başkan 
M. Ergün Turan, talepleri hassasiyetle ele 
alacaklarını belirterek, “Fatihlilere çok 
çalışacağımızın sözünü vermiştik. Fatih 

için yeni projeler üretip, hayata geçir-
menin dışında onların bireysel problem-
lerini çözümlemek de bizim için önemli. 
Kendileriyle direkt iletişimde olduğumuz 
programlarımızdan biri olan Halk Günü 
toplantımızın bugün ilkini gerçekleştirdik. 
Fatihlilerle sık sık bir araya gelmeye, on-
ların sorunlarına ortak olmaya ve çözüm-
lemeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan yardımcıları ve tüm birim mü-
dürlerinin hazır bulunduğu toplantıda 
talepler ilgili müdürlüklere iletiliyor. Gö-
rüşmedeki taleplerin takip ve işin sonuç-
landırılması için hazırlanan formlarda 
başkan notunu alarak ilgili birime iletiyor. 
Bazı talepler anında yerine getirilirken, 
zaman gereken konularda ise hazırlanan 
form desteği ile vatandaşların taleplerinin 
takibi gerçekleştiriliyor.





www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 25

EYÜP

B�nal� Yıldırım, Başkan Den�z Köken’� B�nal� Yıldırım, Başkan Den�z Köken’� B�nal� Yıldırım, Başkan Den�z Köken’� 
z�yaret ett�z�yaret ett�z�yaret ett�

Türk�ye Cumhur�yet�n�n son Başbakanı ve AK Part� İzm�r M�llet-
vek�l� B�nal� Yıldırım, Mecl�s Başkanı Mustafa Şentop’un teyzes� 
Fahr�ye Vurgun’un Eyüpsultan Cam��’ndek� cenaze namazına ka-
tıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz 
Köken’in de katıldığı cenaze namazı-

nın ardından Binali Yıldırım beraberindeki 
heyetle birlikte Eyüpsultan Belediyesi'ne 
geçti.

Yıldırım burada Başkan Deniz Köken’i 
makamında ziyaret ederek tebrik etti ve 
başarılar diledi.

Başkan Deniz Köken ile makamında bir 
süre görüşen Binali Yıldırım sonrasında 
belediye binasından ayrıldı.








