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BAYRAMPAŞA

BAŞKAN AYDINER’DEN BAŞKAN AYDINER’DEN BAŞKAN AYDINER’DEN 
İLÇE TEŞKİLATINA ZİYARETİLÇE TEŞKİLATINA ZİYARETİLÇE TEŞKİLATINA ZİYARET

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, Ak Part� Bayram-
paşa İlçe Yönet�m Kurulu’nu z�yaret ett�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Ak Part� Bayram-
paşa İlçe Yönet�m Kurulu’nu 
z�yaret ett�.

Ak Part� Bayrampaşa Teşk�latı’nın ku-
rucu �lçe başkanı olan At�la Aydıner, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı olduktan 
sonra sık sık �lçe başkanlığını z�yaret 
ederek teşk�lat çalışmalarını yakından 
tak�p ed�yor.

Başkan Aydıner, İlçe Başkanı Ers�n 
Saçlı başkanlığında düzenlenen yönet�m� 
kurulu toplantısına katılarak �lçede ya-

pılmakta olan yerel çalışmalar hakkında 
b�lg� verd�. 

İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Başkan Aydı-
ner’e z�yaret�nden dolayı teşekkür ett�.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� M�ll� Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� M�ll� Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� M�ll� 
Mücadele Madalyası ve Beratı Tevc�h  Tören�Mücadele Madalyası ve Beratı Tevc�h  Tören�Mücadele Madalyası ve Beratı Tevc�h  Tören�

Bayrampaşa Al�ya İzzetbegov�ç Kız Anadolu İmam Hat�p L�ses�-
n�n konferans salonunda düzenlenen programa Kaymakamımız 
Dr. Soner ŞENEL, Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la AYDINER, 
Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Dr. Abdülaz�z YENİYOL, 
Bayrampaşa İlçe Emn�yet Müdürü Necat� Aktuğ ŞAHİN, Sosyal 
H�zmet Merkez� Müdürü Mesut ONAT, kurum müdürler�, Mahalle 
Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız katıldı.

Kaymakam Dr. Soner ŞENEL 
yaptığı konuşmasında ‘’1974 
Kıbrıs Barış Harekâtına katı-
larak bu gururu, mutluluğu ve 

zafer� b�ze yaşatan değerl� gaz�ler�m�ze 
bu madalya ve beratı tevc�h etmekten 
onur duyuyorum. Türk ordusu, geçm�ş-
te Kore’de, Kıbrıs’ta, Bosna Hersek’te, 
Kosova’da bugün �se Afr�n’de, Irak’ta, 
Sur�ye’de ve n�ce topraklarda üzer�ne 
düşen görev� yer�ne get�rm�şt�r. KKTC’de 
yapılan barış harekâtında Türk ordusu 
kahraman Mehmetç�k �le destan yazmış-
tır. Kahraman askerler�m�z�, gaz�ler�m�z� 

tebr�k ed�yor, şeh�tler�m�ze ve vefat eden 
gaz�ler�m�ze Allah’tan rahmet d�l�yorum.” 
ded�.

Kıbrıs gaz�ler�m�z �se vatanın bölünmez 
bütünlüğünü müdafaa etmek �ç�n her 
zaman göreve hazır olduklarını,  kend�-
ler�ne tevc�h ed�len madalyaları onur ve 
gururla taşıyacaklarını bel�rtt�.

Konuşmaların ardından Kaymakamımız 
Dr. Soner ŞENEL ve Bayrampaşa Beled�-
ye Başkanı At�la AYDINER gaz�ler�m�z�n 
madalyalarını takd�m ett�.
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HEDİYELER BAŞKAN AYDINER’DENHEDİYELER BAŞKAN AYDINER’DENHEDİYELER BAŞKAN AYDINER’DEN
AB Şeh�r Eşleşt�rme H�be Programı çerçeves�nde Bayrampaşa 

Beled�yes�’n�n başarıyla yürüttüğü “Sağlık Sporda, Bağlan Haya-
ta” projes� kapsamında, Başkan At�la Aydıner eğ�t�mlere katılan 
öğrenc�lere spor malzemeler� hed�ye ett�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, AB Şeh�r Eşleş-
t�rme H�be Programı çerçeve-
s�nde yürütülen “Sağlık Spor-

da, Bağlan Hayata” projes� kapsamında 
Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Merkez�’nde 
projeye dâh�l olan öğrenc�lere �çer�s�nde 
spor malzemeler� bulunan çanta hed�ye 
ett�. Programda konuşan Başkan Aydı-
ner, Bayrampaşa’yı her yönüyle sporun 
merkez� hal�ne get�rd�kler�n� söyled� ve 
projeye destek veren Bayrampaşa Kay-
makamlığı �le İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlü-
ğü’ne teşekkür ett�.

ŞEHİR OLİMPİYATLARI                       
DÜZENLENECEK

Öte yandan proje kapsamında 22 Ka-
sım Cuma günü saat 14.00’te Sem�h Er-

den Kapalı Spor Salonu’nda Uluslararası 
Şeh�r Ol�mp�yatları’nın startı ver�lecek.
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Boşnak cam�asının sev�len �s�mler�nden Murat Ocaklı, vefatının 
4. yılında rahmet ve özlem �le anıldı.

Boşnak cam�asının sev�len �s�m-
ler�nden Murat Ocaklı, vefatının 
4. yılında yakınları ve sevenler� 
tarafından kabr� başında rah-

met ve özlem �le anıldı.

Yıldırım Bosna Spor kulübüne yaptığı 
katkılarla ve k�ş�l�ğ� �le Boşnak cam�asın-
da sev�len ve sayılan b�r� olan merhum 
Murat Ocaklı, spor kulübünün sosyal 
medya hesabından yapılan paylaşımla 
unutulmadı.

Yüzlerce beğen ve onlarca yorum alan 
paylaşıma Murat ocaklı’nın kardeş� Meh-
met Ocaklı şu paylaşımla teşekkür ett�: 
“Kardeş�n�z� hayırla ve dualarla yad ett�-
ğ�n�z �ç�n teşekkür ed�yorum.”

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına 
da başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.
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SPOR

ŞEHİR OLİMPİYATLARI BAŞLADIŞEHİR OLİMPİYATLARI BAŞLADIŞEHİR OLİMPİYATLARI BAŞLADI

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” pro-
jes� kapsamında organ�ze ett�ğ� ‘Uluslararası Şeh�r Ol�mp�yatla-
rı’nın açılışı görkeml� b�r törenle yapıldı.

Avrupa B�rl�ğ� (AB) Şeh�r Eşleş-
t�rme H�be Programı kapsa-
mında “Sağlık Sporda, Bağlan 
Hayata” projes�n� başarıyla 

yürüten Bayrampaşa Beled�yes�, proje 
çerçeves�nde ‘Uluslararası Şeh�r Ol�mp�-
yatları’ düzenl�yor.

 Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’�n ev sah�pl�ğ�nde Sem�h Erden 
Kapalı Spor Salonu’nda açılış tören� ya-
pılan etk�nl�ğe Türk�ye’n�n de aralarında 
olduğu 18 ülkeden toplam 2 b�n genç ve 
çocuk katılıyor. 

Ol�mp�yatlarda; basketbol, futbol, vo-
leybol, atlet�zm, okçuluk, gülle, c�r�t, 
masa ten�s�, karate, tekvando, kadın 
futsal ve çocuk j�mnast�ğ� olmak üzere 
toplam 12 branşta b�nlerce sporcu kıya-
sıya mücadele ed�yor.

Ol�mp�yatların açılış tören�nde konuşan 
Başkan At�la Aydıner, “Göreve geld�ğ�-
m�z günden bu yana spora ve sporcuya 
çok büyük yatırımlar yaptık. Bugün Bay-

rampaşa dend�ğ�nde �lk akla gelenler�n 
başında h�ç şüphes�z spor ve başarılı 
sporcular gel�yor. Sporun merkez� hal�-
ne get�rd�ğ�m�z Bayrampaşa’da böyles� 
gen�ş kapsamlı ve katılımlı b�r etk�nl�k 
düzenlemekten büyük mutluluk duyu-
yoruz. 18 ülkeden b�nlerce genc�m�z� ve 
çocuğumuzu sporla özdeşleşt�rd�ğ�m�z 
Bayrampaşa’da b�r araya get�rd�k. 

Bunu sporla başardık. Bayrampaşa 
Şeh�r Ol�mp�yatları’nın ülkem�z, �lçem�z, 
halkımız ve katılım sağlayan ülkeler �ç�n 
hayırlı olmasını temenn� ed�yorum. Etk�n-
l�ğe katılan gençler�m�ze başarılar d�ler-
ken, böyles� büyük b�r organ�zasyona 
destek veren kurumlara ve k�ş�lere ayrı 
ayrı teşekkür ed�yorum.” �fadeler�n� kul-
landı.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILACAK

Bayrampaşa Beled�yes� Şeh�r Ol�mp�-
yatları, 23 Kasım Cumartes� günü saat 
16.00’da Çet�n Emeç Stadyumu’nda yapı-
lacak ödül tören� �le sona erecek.
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ÇEVRECİ BAŞKAN’DAN ÇEVRECİ BAŞKAN’DAN ÇEVRECİ BAŞKAN’DAN 
ÖRNEK DAVRANIŞÖRNEK DAVRANIŞÖRNEK DAVRANIŞ

Çevrec� Başkan At�la Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Şenel 
�le b�rl�kte ağaç d�kt�. Büyük b�r özenle ağaçları toprakla buluştu-
ran Aydıner, “Hayat, çevrem�z yeş�l olduğunda ve ağaçlarla dol-
duğunda daha güzel olur.” ded�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, ağaç sah�plend�r-
me programı kapsamında Bay-
rampaşa Kaymakamı Dr. Soner 

Şenel �le b�rl�kte Mehmet Ak�f Ersoy 
Parkı’na ağaç d�kt�. 

Bayrampaşa’nın dört b�r yanına her 
yıl yen� ağaçlar d�kt�kler�n� hatırlatan 
Başkan Aydıner, “Bugün, ağaç sah�plen-
d�rme programı çerçeves�nde kıymetl� 
Kaymakamımız Soner Şenel ve değerl� 
büyükler�m�z �le b�rl�kte ağaçlarımızı top-
rakla buluşturduk ve can sularını verd�k. 

7’den 70’e hep�m�z�n çevreye duyarlı 
olması gerek�yor. Hayat, çevrem�z ye-
ş�l olduğunda ve ağaçlarla dolduğunda 
daha güzel olur.” ded�.

Başkan At�la Aydıner, geçt�ğ�m�z 11 Ka-
sım’da da 11 m�lyon f�dan d�k�m etk�nl�ğ� 
kapsamında çok sayıda f�dan d�km�şt�.
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ESENLER

NAR EVLERE BEREKET GETİRDİ!NAR EVLERE BEREKET GETİRDİ!NAR EVLERE BEREKET GETİRDİ!
Esenlerl� ev hanımlarının el emeğ� göz nuru ürünler�n� e-t�caret 

s�tes�nde satarak t�carete atılmalarını sağlayan Esenler’�n “Be-
reket Kapısı” Nar Projes� �le kadınlar ev ekonom�ler�ne katkıda 
bulunuyorlar.

KIZIMA HAYALİNİ KURDUĞU 
GENÇ ODASINI ALDIM

Nar Projes�'nde yaptığı ev ye-
mekler�nden elde ett�ğ� gel�rle 
kızına genç odası aldığını söy-
leyen Seher Yaşar şöyle konuş-

tu:

"Nar Projes�’n� Esenler Beled�yes�’n�n 
resm� �nternet s�tes�nde ve sosyal med-
yada gördüm. Bu projen�n a�le bütçe-
m�ze madd� b�r katkı sağlayacağını dü-
şündüm. Projeye gıda kategor�s�nden 
katıldım. Ev yemekler� yapıyorum. Nar 
Projes� sayes�nde ş�md�yMe kadar yak-
laşık 2.000 TL c�varında gel�r elde ett�m. 

Kızıma, hayal�n� kurduğu genç odasını 
aldım. Mutluluğu her şeye değerd�."

ARTIK EV EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLIYORUM

Hayatında �lk kez �ş hayatında yer aldı-
ğını bel�rten Es�n Sarıkoç �se, "Çocuklu-
ğumdan ber� el �ş�, dantel, oya yapıyo-
rum. El �şler�m�n e-t�caret üzer�nden b�r 
gel�r kapısı açacağı h�ç aklıma gelmem�ş-
t�. Nar Projes� �le kazandığım gel�rle bu 
yıl ün�vers�teye g�den oğlumun ve l�seye 
g�den kızımın eks�kler�n� ben tamamla-
dım. Eş�me ve a�leme madd� anlamda 
destek oldum" �fadeler� kullandı.
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ESENLER

NESİLDEN NESİLE DİŞ TARAMASINESİLDEN NESİLE DİŞ TARAMASINESİLDEN NESİLE DİŞ TARAMASI

Dede-Torun Yaşam Merkez�’nde dede, n�ne ve torunlarına yöne-
l�k ağız ve d�ş sağlığı taraması gerçekleşt�r�ld�.

Esenler Beled�yes� Sosyal Yardım 
İşler� Müdürlüğü, Ağız ve D�ş 
Sağlığı Haftası kapsamında De-
de-Torun Yaşam Merkez�’ne üye 

dede, n�ne ve torunlarına yönel�k ağız ve 
d�ş sağlığı taraması gerçekleşt�rd�.

D�ş Hek�m� Erhan Özgür, sağlık tarama-
sı önces�nde m�n�klere d�ş tem�zl�ğ�, d�ş 
bakımı ve d�şç� korkusunu yenme konu-
larında sem�ner verd�. Ardından da m�-
n�kler, tek tek ağız ve d�ş sağlığı muaye-
nes�nden geç�r�ld�ler. Doktor amcalarına 
d�şler�n� fırçalama sözü veren çocuklara, 
d�ş macunu hed�ye ed�ld�.

D�ş sağlığı taramasından sadece ço-
cuklar değ�l dedeler ve n�neler de geçt�. 
Ağız ve d�şler�yle �lg�l� sorunlarını D�ş 
Hek�m� Erhan Özgür �le paylaşan yaşlıla-
rın hastanelere yönlend�rmes� de yapıldı.
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EYÜPSULTAN

2019 Eyüpsultan2019 Eyüpsultan2019 Eyüpsultan
 Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı

Eyüpsultan Beled�yes� tarafından düzenlenen 2019 Eyüpsultan 
Kırsal Stratej�k Plan Çalıştayı’nın b�r�nc� buluşması “Kırsalda Ya-
şam” başlığıyla gerçekleşt�r�ld�.

Kırsalda yaşayan halkın görüş-
ler�n� ve sorunlarını d�nleyerek 
yol har�tası bel�rlemek amacıy-
la düzenlenen çalıştayla b�rl�kte 

Eyüpsultan’ın köyler�nde kalkınma ham-
les� başlatıldı.

Eyüpsultan Beled�yes� Al�beyköy Os-
manlı Park Tes�sler�’nde sp�ker Ömer Ön-
der’�n moderatörlüğünde gerçekleşt�r�len 
çalıştaya, Eyüpsultan Beled�ye Başkanı 
Den�z Köken’�n yanı sıra Eyüpsultan Be-
led�ye Başkan Yardımcıları; Eda Çaçtaş, 
Zeker�ya Yıldız, İsma�l Uysal ve Cevdet 
Yıldız, Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� M�mar-
lık Fakültes�’nden Prof. Dr. Sırma Turgut 
katıldı. Etk�nl�k, �lçede bulunan Ağaçlı, 
P�r�nçç�, Ç�ftalan, Akpınar, İhsan�ye, Oda-
yer�, Işıklar kırsal mahalleler�n�n muhtar-
ları ve bu mahallelerde yaşayan halkın 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

“ŞEHİR OLARAK KALKINMAMIZ BU 
KÖYLERDEN BAŞLAYACAK”

Başkan Den�z Köken çalıştayda gerçek-

leşt�rd�ğ� açılış konuşmasında kalkınma-
nın yerelden başlayacağını vurguladı ve 
şunları söyled�:

“Türk�ye �ç�n genel olarak söylersek 
kalkınma Anadolu’dan başlar. B�z�m 
şeh�r olarak kalkınmamız bu köylerden 
başlayacak. Çünkü en kılcal noktalardan, 
kılcal damarlardan haber�m�z olmazsa 
ana damarların nasıl �şled�ğ�n� anlayama-
yız. Ben 7 tane köyü olan bu �lçen�n, bu 
şehr�n zeng�nl�ğ� olduğuna �nanıyorum. 
Bu zeng�nl�ğ� doğru kullanarak emeğ� ve 
sermayey� boşa harcamadan daha çok 
ver�m alarak b�r noktaya get�rmey� �st�yo-
rum.”

El b�rl�ğ�yle bu �ş� büyüteb�lecekler�n� 
�fade eden Başkan Köken şöyle devam 
ett�: “Bu saatten sonra Eyüpsultan’ı sa-
nay� şehr� yapamayız. Ama tur�zm, kül-
tür, hayvancılık, tarım şehr� yapab�l�r�z. 
Bunların heps� b�r araya geld�ğ�nde de 
çok büyük b�r ekonom�k ses gel�r d�ye 
düşünüyorum. Bunu nasıl yapmamız 
lazım geld�ğ�ne de y�ne uzmanlarla b�rl�k-
te karar vereceğ�z. B�z bu �şler�n sadece 
önünü açab�l�r�z.

İstanbul’da b�z�m köyler�m�z bu konuda 
en deney�ml� yerlerd�r. Bu �ş�n alt yapı-
sına doğru destekler vererek, hükümet�-
m�z�n de bu konudak� teşv�kler�n� doğru 
kullanarak, Türk�ye’n�n en kal�tel� ün�-
vers�teler�n� de �ş�n �ç�ne katarak çok �y� 
ver�m alırız d�ye düşünüyorum.
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Eyüpsultan Beled�yes�’nden çocuklara Eyüpsultan Beled�yes�’nden çocuklara Eyüpsultan Beled�yes�’nden çocuklara 
en güzel sömestr tat�l� hed�yes�en güzel sömestr tat�l� hed�yes�en güzel sömestr tat�l� hed�yes�

Kültür, sanat ve sosyal beled�yec�l�k alanında gerçekleşt�rd� ör-
nek projelerle �lg� odağı olan Eyüpsultan Beled�yes�, sömestr ta-
t�l�nde tüm çocukların k�tapla buluşacağı b�r fest�vale �mza attı.

Çocuk K�tapları Fest�val� ve Zal 
Mahmut Paşa Küll�yes� K�tap 
Sanatları Merkez� 20 Kasım 
Çarşamba akşamı açıldı.

Çocuk K�tapları Fest�val�, Zal Mahmut 
Paşa Küll�yes� K�tap Sanatları Merkez�’n-
de düzenlenen açılış tören�yle b�rl�kte 
start aldı. Fest�val, 20 Kasım-8 Aralık 
2019 tar�hler� arasında çocuklarla bulu-
şacak.

Çocukların, k�tapların büyülü dünyası-
na yolculuk yapacakları, sevd�kler� ço-
cuk k�tabı yazarları �le b�r araya gelecek-
ler� fest�vale 52 yayınev� katılırken, 40’tan 
fazla yazar �mza günler� ve söyleş�lerle 
fest�valde yer alıyor.

Eyüpsultanlı çocukların vel�ler�yle b�r-
l�kte yoğun �lg� gösterd�ğ� Çocuk K�tap-
ları Fest�val� açılış programında, ünlü 
sanatçı Fat�h Koca Tasavvuf Mus�k�s� 
Konser�yle, Seyfullah Kartal �se ş��r d�n-
let�s�yle büyük beğen� topladı.

Geçm�şten günümüze tar�h� dokusu 
ve sosyal yönler�yle Eyüpsultan’ı tasv�r 
eden “Dün Bugün Eyüpsultan Serg�s�” 
serg�s� �se davetl�ler�n �lg� odağı oldu.

Davete onur konuğu olarak katılan ünlü 
çocuk k�tapları yazarı Bestam� Yazgan, 
çocuklarla key�fl � sohbetler gerçekleşt�r-
d�. Yazgan, m�n�klere 26 Kasım Salı �mza 
günü �ç�n tekrar fest�vale geleceğ�n�n 
müjdes�n� verd�.

Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z 
Köken, Zal Mahmut Paşa Küll�yes� K�-
tap Sanatları Merkez� ve Çocuk K�tapları 
Fest�val� açılış programında yaptığı ko-
nuşmada şunları söyled�:

“Çocuklarımızın 19 gün boyunca k�tap-
la buluşacağı, k�taba doyacağı Çocuk 
Fest�val�m�ze ve Zal Mahmut Pasa K�tap 
Sanatları Merkez�m�z�n açılışına hoş 
geld�n�z. Zal Mahmut Paşa Küll�yes� K�-
tap Sanatları Merkez�’n� küçük b�r sahaf 
çarşısı g�b� kullanmak �st�yoruz. Yıl �ç�n-
de farklı zaman d�l�nde farklı etk�nl�klerle 
İstanbulluları buluşturmak �st�yoruz.”

“İstanbul b�r dünya kent�yse Eyüpsul-
tan da onun başkent�d�r. Başkent olmak 
�ç�n de marka �şler yapmak lazım. Marka 
�şlere de çocuklardan başladık. Çünkü 
b�zden sonra onlar devam ett�recekler.”
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SULTANGAZİ

Bek�r Devel� �leBek�r Devel� �leBek�r Devel� �le
 ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’

Sev�len sunucu Bek�r Devel�, Sultangaz� Beled�yes� M�mar S�nan 
Kültür-Sanat etk�nl�kler� kapsamında sey�rc� �le buluştu. ‘H�kaye-
lerle Anadolu İrfanı’ göster�s� �zleyenler�n beğen�s�n� topladı.

Sev�len sunucu Bek�r Devel�, 
Sultangaz� Beled�yes� M�mar 
S�nan Kültür-Sanat etk�nl�kler� 
kapsamında sey�rc� �le buluş-

tu. ‘H�kayelerle Anadolu İrfanı’ göster�s� 
�zleyenler�n beğen�s�n� topladı.

Sultangaz� Beled�yes� M�mar S�nan Kül-
tür-Sanat sezonu, sanatseverler�n �lg�s�n� 
çekecek programlarla devam ed�yor. İlçe 
sak�nler� düzenlenen etk�nl�kler sayes�n-
de ünlü �s�mler� yakından tanıma fırsatı 
bulurken, key�fl � zaman da geç�r�yor.Kül-
tür- sanat etk�nl�kler� kapsamında ekran-
ların sev�len yüzü sunucu, t�yatro sanat-
çısı ve yazar Bek�r Devel�, Sultangaz�l�ler 
�le b�r araya geld�. ‘H�kayelerle Anadolu 
İrfanı’ göster�s�, �zley�c�n�n beğen�s�ne 
sunuldu.

Bek�r Devel�, yıllardır Anadolu’da çek-
t�ğ� belgesellerden ed�nd�ğ� tecrübeler� 
�zley�c� �le paylaştı. ‘H�kayelerle Anadolu 
İrfanı’ sey�rc�den tam not aldı.
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BEYKOZ

Beykoz’da b�r ş�kâyet�n çözüm yolculuğuBeykoz’da b�r ş�kâyet�n çözüm yolculuğuBeykoz’da b�r ş�kâyet�n çözüm yolculuğu
Beykoz Beled�yes� ’n�n, vatandaşların �stek ve ş�kâyetler�n� hızlı 

şek�lde çözmek üzere kurduğu “Çözüm Merkez�” kuruma gelen 
talep ve başvuruları, vatandaş memnun�yet� esaslı güncel tekno-
loj� ve uygulamalarla sonuca ulaştırıyor.

Beykoz Beled�yes�, �lçe sak�nle-
r�n�n ş�kâyet ve başvurularını 
kurumun g�r�ş katında bulunan 
“Hızlı Çözüm Masaları”, 444 66 

61 No’lu Çağrı Merkez�, Whatsapp Hattı,  
e-posta ve sosyal medya hesapları ara-
cılığıyla �şleme alıyor ve hemen ardından 
gelen ş�kâyetle �lg�l� çözüm yolculuğu da 
başlıyor.  

Adım Adım Hızlı Çözüm

Beled�yeye hang� yolla gel�rse gels�n 
kuruma yapılan tüm başvurular hızlı 
�şlem ve çözüm sağlayan güncel b�r �ş 
emr� programı olan Br�dge Programı’na 
alınıyor.

Çözüm Merkez�’ne gelen talepler�n tek 
b�r yerden �let�m�, denet�m� ve yönet�m�n� 
sağlayan s�stemle �ş süreçler� daha hızlı 
�şl�yor, böylece vatandaşlara yanıt verme 
noktasında vak�t kaybının önüne geç�l-
m�ş oluyor.

Örneğ�n b�r vatandaştan gelen asfalt-
lama taleb�, s�stem tarafından anında 
�lg�l� b�r�mde görevl� personel�n ekranına 
gönder�l�yor ve çözüm �ç�n ger� sayım 
başlıyor.

Taleb�n yapılab�rl�ğ�yle �lg�l� sahada 
ve kurumda gerekl� çalışmaları yürüten 
personel, sonucu başvuru sah�b�ne �let�l-
mek üzere 48 saat �ç�nde s�steme b�ld�r-
mek zorunda.

Br�dge s�stem�ne b�ld�r�len sonuçlar 
Çözüm Merkez� görevl�ler� tarafından 
vatandaşlara ulaştırılıyor.

Beykoz Beled�yes�’n�n temmuz ayında 
kurduğu Çözüm Merkez�, bu güne kadar 
vatandaşlardan gelen 61 b�n 246 çağrıya 
yanıt verd�, 16 b�n 959 aded� �ç�n başvuru 
oluşturdu ve 15 b�n 487’s�n� de çözüme 
kavuşturdu.
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BEYOĞLU

Arnavutluk Başkonsolosu Arnavutluk Başkonsolosu Arnavutluk Başkonsolosu 
Kadzadej’den Başkan Yıldız’a Z�yaretKadzadej’den Başkan Yıldız’a Z�yaretKadzadej’den Başkan Yıldız’a Z�yaret
Arnavutluk İstanbul Başkon-

solosu Blerta Kadzadej Beyoğ-
lu Beled�ye Başkanı Haydar Al� 
Yıldız’ı z�yaret ett�. Sam�m� b�r 
ortamda gerçekleşen z�yaret-
te, �k� ülke arasındak� sosyal 
ve kültürel �şb�rl�ğ�n�n daha da 
gel�şt�r�lmes� �ç�n atılab�lecek 
adımlar görüşüldü.

Arnavutluk İstanbul Başkonso-
losu Blerta Kadzadej Beyoğlu 
Beled�yes�’ne nezaket z�yare-
t�nde bulundu. Başkonsolos 

Kadzadej’� makamında ağırlayan Beyoğ-
lu Beled�ye Başkanı Haydar Al� Yıldız, 
z�yaretten duyduğu memnun�yet� d�le ge-
t�rd�. Sam�m� b�r ortamda gerçekleşen z�-
yarette, Türk�ye �le Arnavutluk arasındak� 
dostluğun gel�şt�r�lmes� amacıyla sosyal 
ve kültürel �şb�rl�ğ�n�n daha da gel�şt�r�l-
mes� kararlaştırıldı. Z�yaret�n sonunda 
Başkan Yıldız Başkonsolos Kadzadej’e 
Beyoğlu ç�kolatası hed�ye ett�.

Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� 
Yıldız, Arnavutluk �le Türk�ye arasında 
500 yılık b�r ortak gelenek ve kültür geç-
m�ş�n�n olduğunu ve �k� m�llet�n kardeş 
olduğunu söyled�. Başkan Yıldız, Beyoğ-
lu Beled�yes� �le Arnavutluk İstanbul Baş-
konsolosluğu arasında somut �şb�rl�ğ� 
adımları atılarak, kültürün tanıtılması �ç�n 
konser, s�nema, serg� g�b� ortak �şb�rl�k-
ler�n�n düzenlenmes�n�n de son derece 
öneml� olduğunu bel�rtt�. Beyoğlu’nda, 
Galata ve Kasımpaşa mıntıkalarında 

gastronom�, kültür ve müz�k alanlarında 
Arnavutluk tanıtım günler� düzenlenmes� 
planından da bahseden Başkan Yıldız, 
bu tarz projeler�n Türk�ye’de büyük b�r 
popülasyona sah�p olan Arnavut kökenl� 
vatandaşlara da özünü hatırlama �mkanı 
sunacağını �fade ett�.

“TÜRKİYE’Yİ İKİNCİ EVİM OLARAK   
GÖRÜYORUM”

Türk�ye ve Arnavutluk’un stratej�k part-
ner konumunda olduklarını bel�rten Ar-
navutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta 
Kadzadej �se, İk� ülken�n 1922’den bu 
yana ekonom�k, sosyal ve pol�t�k an-
lamda 100 yıl kadar b�r süred�r etk�leş�m 
hal�nde olduğunu söyled�. Türk�ye’y� çok 
sevd�ğ�n� ve �k�nc� ev� olarak gördüğünü 
de �fade eden Başkonsolos Kadzadej, 
Arnavutluk’ta 413 Türk sermayel� f�r-
manın bulunduğu ve 10 b�ne kadar da 
Arnavut’un �st�hdam ed�ld�ğ�n�, bunun 
�k� m�llet �ç�n çok güzel olduğunu ve �k� 
tarafın b�rb�rler�n�n �ş yapma şek�ller�ne 
alışık olduğunu vurguladı.
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BAYRAMPAŞA

DÖRT MEVSİM MÜCADELEDÖRT MEVSİM MÜCADELEDÖRT MEVSİM MÜCADELE
Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� Müdürlüğü’ne bağlı ek�p-

ler, s�vr�s�nek �le mücadele kapsamında, �lçedek� kanalları sıcak 
s�sleme yöntem�yle �laçlıyor. Böylece yaz aylarında s�vr�s�nekle-
r�n vatandaşları rahatsız etmes�n�n önüne geç�l�yor.

Bayrampaşa Beled�yes� Veter�-
ner İşler� Müdürlüğü’ne bağlı 
ek�pler, s�vr�s�nek �le mücadele 
kapsamında, �lçedek� kanalları 

sıcak s�sleme yöntem�yle �laçlıyor. Böy-
lece yaz aylarında s�vr�s�nekler�n vatan-
daşları rahatsız etmes�n�n önüne geç�l�-
yor.

Özell�kle yaz aylarında vatandaşları 
rahatsız eden s�vr�s�nekler, sonbahar 
ve kış aylarında sıcak yerlerde yuvala-
nıyor. Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner 
İşler� Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler de bu 

yerler�n başında gelen kanallarda sıcak 
s�sleme yöntem�yle �laçlama yaparak s�v-
r�s�nek üremes�n�n önüne geç�yor.  Yapı-
lan �laçlama �le s�vr�s�nekler�n yanı sıra 
karas�nek ve hamam böceğ� g�b� canlılar 
da etk�s�z hale get�r�l�yor. Böylece yaz 
aylarında Bayrampaşa’dak� s�vr�s�nek, 
karas�nek ve hamamböceğ� sorunu da 
en aza �nd�rgenm�ş oluyor.

İlaçlama sırasında kullanılan �laçlar 
�nsanlara ve d�ğer canlılara herhang� b�r 
zarar verm�yor.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi242424

DERNEKLER



yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 252525

DERNEKLER





yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 272727

BAYRAMPAŞA

KAPI KAPI GERİ DÖNÜŞÜMKAPI KAPI GERİ DÖNÜŞÜMKAPI KAPI GERİ DÖNÜŞÜM

Tem�z b�r çevre �ç�n aralıksız çalışan Bayrampaşa Beled�yes�, 
b�r yandan da alanında uzman ek�plerle ambalaj atığı toplama, 
ayrıştırma ve ger� dönüşüm konularında vatandaşları b�lg�lend�-
r�yor.

Bayrampaşa Beled�yes� Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
�le ÇEVKO Vakfı’nın ortaklaşa 
düzenled�ğ� proje kapsamında, 

alanında uzman ek�pler, ambalaj atıkları-
nın toplanması ve ekonom�ye kazandırıl-
masının önem�n� vatandaşlara kapı kapı 
dolaşarak anlatıyor. 9 k�ş�l�k b�r ek�ple 
Cevatpaşa Mahalles�’nde başlatılan uy-
gulamanın �lçedek� d�ğer mahalleler� de 

kapsayacak şek�lde yapılması planlanı-
yor.

Evlerden daha fazla atık toplanması 
ve bunların ekonom�ye kazandırılması 
amaçlanan uygulama �le b�r ay �ç�nde 
yaklaşık 60 b�n konuttak� sak�nler�n b�lg�-
lend�r�lmes� hedefl en�yor.




