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BAŞKAN AYDINER, ZABITANIN BAŞKAN AYDINER, ZABITANIN BAŞKAN AYDINER, ZABITANIN 
193. YAŞINI KUTLADI193. YAŞINI KUTLADI193. YAŞINI KUTLADI

Başkan At�la Aydıner, Zabı-
ta Haftası ve Beled�ye Zabıta 
Teşk�latı’nın 193’üncü kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla zabıta 
personel� �le yemekte b�r araya 
geld�. 

Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan 
Aydıner, “Beled�yem�z�n en öneml� 

b�r�mler�nden olan ve halkımızın huzuru 
�ç�n gece-gündüz çalışan zabıta, büyük 
b�r teşekkürü hak ed�yor.” 

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, Zabıta Teşk�latı’nın 193’üncü yılı 
münasebet�yle zabıta personel� �le ye-
mekl� programda b�r araya geld�. 

Zabıtaların onuruna düzenlenen prog-
rama Başkan At�la Aydıner’�n eş� Melahat 
Aydıner, Beled�ye Başkan Yardımcıları 
Ahmet Tüfekç�, Ahmet Kumbasar, Gök-
han Balekoğlu, Yalçın Sırakaya, Naser 
Ş�mşek, Bayrampaşa Beled�yes� Zabıta 

Müdürü Dursun Dem�rel �le Tem�zl�k İşler� 
Müdürü D�lber Sarıtaş ve zabıta perso-
nel� katıldı. Zabıta personel�n�n güzel b�r 
akşam geç�rd�ğ� program toplu halde 
fotoğraf çek�m� �le sona erd�.

Zabıta teşk�latının köklü b�r tar�h� oldu-
ğunu ve oldukça zorlu b�r görev� yer�ne 

get�rd�ğ�n� bel�rten Başkan At�la Aydıner, 

“Beled�yem�z�n en öneml� b�r�mler�nden 
olan ve halkımızın huzuru �ç�n gece-gün-
düz çalışan zabıta, büyük b�r teşekkürü 
hak ed�yor. Tam 193 yıldır sağlık, ruhsat, 
asay�ş g�b� öneml� görevlerle s�zler yerel 
yönet�mler�n doğrudan halka açılan en 
etk�l� yüzüsünüz.  B�r beled�yen�n en te-
mel b�r�mler�nden b�r� zabıta teşk�latıdır, 
bu s�zlere büyük b�r sorumluluk yüklü-
yor. 

B�l�yorum yaptığınız görev zor b�r gö-
rev, zor olduğu kadar da kutsal b�r görev. 
Rahatınızdan tav�zler vererek b�r belde-
n�n rahatı �ç�n çalışıyorsunuz. Tebessüm 
eden b�r yüzle görev�n�z� yapmanız bele-
d�yem�z�n güler yüzünü halkımıza yansı-
tıyor. 

Zabıta ve d�ğer ek�pler�m�z �le b�rl�kte 
yıllardır Bayrampaşa halkımızın yüzünde 
b�r tebessüm oluşturab�lmen�n mücade-
les�n� ver�yoruz. 

Bunu başarab�l�yorsak ne mutlu b�zlere 
ve ne mutlu s�zlere. Bu ves�leyle 193 yıl-
lık bu büyük teşk�latın, Zabıta Haftası’nı 
en kalb� duygularımla kutluyor, tüm zabı-
ta personel�m�ze görevler�nde başarılar 
d�l�yorum.” ded�.
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“UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ”“UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ”“UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ”

Bayrampaşa Beled�yes� traf�k kurallarına d�kkat çekmek ama-
cıyla öğrenc�lere, traf�k eğ�t�m parkurunda uygulamalı traf�k eğ�-
t�m� verd�. Eğ�t�m�n ardından gönüllü traf�k zabıtası olan öğren-
c�ler, Başkan Aydıner �le b�rl�kte sürücülere uyulması gereken 
traf�k kurallarını �çeren broşür dağıttı.

Bayrampaşa Beled�yes� çocuklara 
traf�k kurallarını küçük yaşta öğret-

mek amacıyla Kocatepe Mahalles� Ertuğ-
rul Gaz� Parkı’nda Traf�k Eğ�t�m Parkuru 
projes�n� hayata geç�rd�. Bu kapsamda, 
yaklaşık 30 öğrenc�ye uygulamalı traf�k 
eğ�t�m� ver�ld�. Daha sonra öğrenc�lere 
Başkan At�la Aydıner tarafından Traf�k 
Eğ�t�m� Katılım Belgeler� takd�m ed�ld�. 
Eğ�t�m�n ardından pol�s ve zabıta eşl�-
ğ�nde caddeye çıkan Atatürk İmam Hat�p 
Ortaokulu öğrenc�ler� Başkan Aydıner �le 
b�rl�kte sürücülere traf�k kurallarını �çe-
ren broşür dağıttı.

Programda konuşan Başkan Aydıner, 
“Traf�k kuralları, 7’den 70’e hep�m�z�n uy-
ması gereken kurallardır. B�z bu kuralları 
çocuklarımıza öğretmek amacıyla Traf�k 

Eğ�t�m Parkuru uygulamasını başlattık. 
Bugün �t�bar�yle 30 yavrumuza detaylı 
ve uygulamalı traf�k eğ�t�m� verd�k. Bun-
dan sonra bu alanda tüm çocuklarımıza 
uyulması gereken traf�k kurallarını b�r 
b�r anlatacağız. Her zaman söyled�ğ�m�z 
g�b�, traf�k kurallarına uyalım, uymayan-
ları uyaralım.” ded�.

BAYRAMPAŞA
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İLK DERS BAŞKAN AYDINER’DENİLK DERS BAŞKAN AYDINER’DENİLK DERS BAŞKAN AYDINER’DEN
Türk�ye genel�nde m�lyonlarca öğrenc� ve öğretmen �ç�n ders 

z�l� çaldı. Başkan At�la Aydıner de Bayrampaşa Tuna İlkokulu’n-
da düzenlenen 2019-2020 Eğ�t�m - Öğret�m Yılı açılış tören�nde 
öğrenc�ler� yalnız bırakmayarak, onların �lk ders heyecanına or-
tak oldu.

Yaz tat�l�n�n b�tmes�yle b�rl�kte Tür-
k�ye genel�nde m�lyonlarca öğrenc� 

ve öğretmen ders başı yaptı. 2019-2020 
Eğ�t�m ve Öğret�m Yılı, tüm yurtta oldu-
ğu g�b�, Bayrampaşa’da da törenlerle 
başladı. Tuna İlkokulu’nda düzenlenen 
yen� eğ�t�m ve öğret�m yılı açılış tören�ne 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner’�n yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Dr. Abdülaz�z Yen�yol, Bayram-
paşa Emn�yet Müdürü Necat� Aktuğ Şa-
h�n, Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, 
mahalle muhtarları, okul müdürler�, öğ-
retmenler, öğrenc�ler ve vel�ler katıldı.

İst�klal Marşı ve saygı duruşu �le baş-
layan tören, protokol konuşmaları ve 
öğrenc�ler�n göster�ler� �le devam ett�. 

Öğrenc�ler, serg�led�kler� halk oyunları 
göster�ler� �le büyük beğen� topladı.

“BİNLERCE ÖĞRENCİMİZE BURS      
VERECEĞİZ”

Törende konuşan Başkan At�la Aydıner, 
yen� eğ�t�m öğret�m yılının yen� uygula-

BAYRAMPAŞA



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 777

BAYRAMPAŞA
malarla başladığını bel�rterek “Çocukla-
rımızı, gençler�m�z� ve ülkem�z� yarınlara 
taşıyacak olan yen� b�r eğ�t�m ve öğret�m 
yılına daha hep b�rl�kte başlıyoruz. 

2019-2020 Eğ�t�m - Öğret�m Yılının �l-
çem�z ve ülkem�z �ç�n hayırlı olmasını 
temenn� ed�yor, geleceğ�m�z�n tem�natı 
sevg�l� öğrenc�ler�m�ze ve kıymetl� öğret-
menler�m�ze başarılar d�l�yorum. 

B�z b�l�yor ve �nanıyoruz k�, eğ�t�me 
yapılan yatırırım doğrudan b�r ülken�n 
geleceğ�ne yapılan yatırımdır. Bu neden-
le hükümet�m�z ve eğ�t�m kurumlarımız 
�le koord�nel� b�ç�mde �mkânlarımız çer-
çeves�nde öğrenc�ler�m�ze destek olmayı 
sürdüreceğ�z. Bu yıl y�ne b�nlerce öğ-
renc�m�ze burs vereceğ�z. Hayır Kapımız 
kanalıyla �ht�yaç sah�b� öğrenc�ler�m�ze 
çanta ve hed�ye çek� takd�m edeceğ�z. 
Okullarımıza da loj�st�k desteğ�m�z� de-
vam ett�receğ�z.” ded�.

Konuşmasının ardından �lçe protokolü 
�le sınıfl arı z�yaret eden Başkan Aydıner, 
öğrenc�lerle sohbet ett� ve onlara başarı-
lar d�led�.

İKİ ARA TATİL OLACAK

Öğrenc�ler bu yıl tek değ�l �k� ara tat�l 
yapacak. Yen� uygulamaya göre �lk ara 
tat�l 18-22 Kasım tar�hler� arasında, �k�nc� 
ara tat�l �se 6-10 N�san tar�hler� arasın-
da yapılacak. Yen� eğ�t�m-öğret�m yılı 19 
Haz�ran 2020’de öğrenc�ler�n karneler�n� 
almalarıyla tamamlanmış olacak.
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Ras�m Ozan Kütahyalı’ya 10 ay (cık) Ras�m Ozan Kütahyalı’ya 10 ay (cık) Ras�m Ozan Kütahyalı’ya 10 ay (cık) 
hap�s cezası ver�ld�hap�s cezası ver�ld�hap�s cezası ver�ld�

Ras�m Ozan Kütahyalı, Boşnaklar’a yaptığı hakaret sonucu 10 
aylık hap�s cezasına mahkum ed�ld�. Bu ceza Rumel� cam�asında 
tepk�yle karşılandı.

Yaklaşık 2 yıl önce b�r telev�zyon 
programında canlı yayındayken 

Boşnaklar’a ett�ğ� hakaret sebeb� �le �ş�n-
den olan Ras�m Ozan Kütahyalı, ş�md� de 
10 aylık hap�s cezasına çarptırıldı.

ROK’a ver�len 10 aylık ceza Rumel� 
cam�ası tarafından yeterl� bulunmadı. 
Cam�anın sev�len �s�mler�nden b�r�s� olan 
Nusret Sancaklı; “Canlı tv programında 
(.... ... ...) d�yerek, soykırıma uğramış b�r 
m�llet�n, soykırımcı ırkçıların soykırım ya-
parlarken kadın ve kızlarına karşı uygula-
dıkları c�nsel �şkencelerden b�r�n�, soy-
kırım kurbanı kadın ve kızların b�r sıfatı 
�m�ş g�b� eğlenerek �fade eden, gerçekte 
tüm dünya ve Türk Kadınları’na da haka-
ret etm�ş olan Ras�m Ozan Kütahyalı’ya 
10 ay (cık) b�r ceza ver�lm�ş.V�tr�ndek�ler, 
buyrun alkış toplayın!” d�yerek cezanın 
az olduğuna d�kkat çekt�.

Süreç boyunca ROK’un her mahke-
mes�ne katılan, çalıştığı tv programının 
önünde protesto eden, b�r daha tv prog-
ramına dah� çıkmaması �ç�n eller�nden 
gelen� yapan özell�kle Bosna Sancak 

Dernek Başkanı Muhammed Sancak-
tar, Genel Sekreter Sebahatt�n Dem�r �le 
Bosna Sancak Dernek yönet�m� sonunda 
hedefl er�ne ulaştı. Derneğ�m�z� bu çaba-
sından ötürü kutluyoruz. 

Bosna Sancak Derneğ� sosyal med-
ya hesabından mahkeme sonrası şu 
açıklamayı yaparak üye ve tak�pç�ler�n� 
b�lg�lend�rd�: “Boşnaklara ett�ğ� hakaret 
neden�yle yargılanmasına devam ed�len 
Ras�m Ozan Kütahyalı davasının 6. du-
ruşması İstanbul Çağlayan’dak� 27 Asl�ye 
Ceza Mahkemes�’nde yapıldı. Duruşmaya 
çok sayıda vatandaş katılırken hak�m ka-
rarı açıkladı ve Kütahyalı’yı 10 ay hap�s 
cezası �le cezalandırdı.

Bosna Sancak Derneğ� olarak b�z de 
duruşmayı yakından tak�p ett�k. Dernek 
Başkanımız Muhammed Sancaktar, Bşk 
Yardımcılarımız, Adem Fazlıoğlu,Meh-
met Olcay, Hüsey�n Ağaoğlu, Zülfü Koç, 
Av.N�hal Ek�n, Gen.Sekreter�m�z Sebahat-
t�n Dem�r bundan öncek� duruşmalarda 
olduğu g�b� karar duruşmasında da hazır 
bulundu.”

DERNEKLER



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 111111



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi121212 www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek

OKULDA İLK GÜNOKULDA İLK GÜNOKULDA İLK GÜN
Özel Özgür Çocuk Anakolu’nda 2019 - 2020 yılı eğ�t�m ve öğre-

t�m yılı neşe �le başladı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahalles�’nde yıllardır 
anaokulu çağındak� çocuklarımıza eğ�t�m 

ve öğret�m h�zmet� veren Özel Özgür Çocuk 
Anaokulu yen� b�nasında öğrenc�ler� �le b�rl�kte 
yen� eğ�t�m ve öğret�m yılına başladı.

2019 - 2020 eğ�t�m ve öğret�m yılının �lk günün-
de öğrenc�ler�n sev�nç ve heyecanları gözler�n-
den okunuyor.

Tüm çocuklarımıza ve gençler�m�ze yen� eğ�-
t�m ve öğret�m yılında z�h�n açıklığı ve başarıar 
d�l�yoruz.

BAYRAMPAŞA
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HAYIR KAPISI’NDAN ÖĞRENCİLERE HAYIR KAPISI’NDAN ÖĞRENCİLERE HAYIR KAPISI’NDAN ÖĞRENCİLERE 
BÜYÜK DESTEKBÜYÜK DESTEKBÜYÜK DESTEK

Faal�yetler�ne başladığı gün-
den bu yana �ht�yaç sah�ple-
r�n�n �ht�yaçlarını karşılamak 
�ç�n seferber olan Bayrampaşa 
Beled�yes� Hayır Kapısı, okulla-
rın açılmasıyla b�rl�kte �ht�yaç 
sah�b� yüzlerce öğrenc�ye okul 
çantası dağıttı ve kırtas�ye mal-
zemeler� �ç�n hed�ye çek� verd�.

Çanta ve çek dağıtım programın-
da konuşan Başkan At�la Aydıner, 

“Bugüne kadar olduğu g�b�, bugünden 
sonra da eğ�t�m yolundak� yavrularımızın 
en büyük destekç�s� y�ne b�ze olacağız.” 
ded�.

Okulların açılmasıyla b�rl�kte �ht�yaç 
sah�b� yüzlerce öğrenc�ye okul çanta-
sı hed�ye eden Bayrampaşa Beled�yes� 
Hayır Kapısı,  kırtas�ye malzemes� �ç�n de 
hed�ye çek� dağıttı. Hayır Kapısı Koord�-
nasyon Merkez� Başkanı Melahat Aydı-
ner’�n ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen çanta 
ve çek dağıtım programına Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner’�n yanı 
sıra AK Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı 
Ers�n Saçlı, beled�ye mecl�s üyeler�, b�r�m 
müdürler� �le öğrenc�ler ve a�leler� katıldı.

Programda konuşan Başkan At�la Ay-
dıner, “Bugüne kadar olduğu g�b�, bu-
günden sonra da eğ�t�m yolundak� yav-
rularımızın en büyük destekç�s� y�ne b�ze 
olacağız. Bugün burada yüzlerce yavru-
muza okul çantası hed�ye ed�yoruz. Kır-
tas�ye malzemes� alımında kullanılmak 
üzere hed�ye çekler�n� de evlatlarımızın 
a�leler�ne takd�m ett�k. Bu yıl y�ne b�nler-
ce öğrenc�m�ze burs vereceğ�z. Çünkü 
eğ�t�me ver�len her destek ve yapılan her 

yatırım ülkem�z�n gelec�ğ�ne yapılan ya-
tırımdır. Ben buradan �ş �nsanlarını Hayır 
Kapımıza destek olmaya davet ed�yorum. 
Şunu açıkça söylemel�y�m k�, buraya ya-
pılan her yardım doğrudan gerçek �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaşıyor. Bu ves�leyle 2019-
2020 Eğ�t�m ve Öğret�m Yılı’nın �lçem�z, 
ülkem�z, öğrenc�ler�m�z, öğretmenler�m�z 
ve vel�ler�m�z �ç�n hayırlı olmasını temen-
n� ed�yorum.” �fadeler�n� kullandı.

Başkan Aydıner’�n eş� Melahat Aydıner 
de konuşmasında Hayır Kapısı’nın nasıl 
çalıştığına değ�nerek, “Allah’ın rızasını 
kazanma gayes� �le �mkânlarımız ölçü-
sünde yıllardır hayır yapmaya devam 
ed�yoruz. Rıza çerçeves�nde, varlıklı 
k�ş�lerden aldığımız yardımları her yaş 
grubundan gerçek �ht�yaç sah�pler�ne 
ulaştırmanın gayret� �ç�ndey�z. Allah 
verenlerden ve yardım edeb�lmem�z �ç�n 
b�ze yardım edenlerden razı olsun. B�ze 
ver�len desteğ� kend� �mkânlarımızla 
b�rleşt�rerek bu yıl öğrenc�ler�m�ze çanta 
ve kırtas�ye malzemeler�ne a�t b�rer çek 
verd�k.” şekl�nde konuştu.
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Sağlık Sporda, Bağlan Hayata �s�ml� 
projes�yle AB’den h�be desteğ� alan 

Bayrampaşa Beled�yes�, projey� başa-
rıyla hayata geç�reb�lmek amacıyla Bay-
rampaşa Kaymakamlığı, İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü,  İlçe Emn�yet Müdürlüğü, 
Gençl�k Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sosyal 
H�zmet Merkez� Müdürlüğü, Bayrampa-
şa Toplum Sağlığı Merkez�, Genç Kızılay 
İstanbul Şubes�, Yeş�lay Bayrampaşa 

Şubes�, spor kulüpler� ve gençl�k mer-
kez� tems�lc�ler�, STK’lar, öğretmenler 
ve basın mensupları �le b�r d�z� toplantı 
gerçekleşt�r�yor. Bu çerçevede projen�n 
tüm paydaşları Bayrampaşa Beled�yes� 
Toplantı Salonu’nda b�r araya geld�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardım-
cısı Yalçın Sırakaya’nın başkanlık ett�ğ� 
toplantıda, sağlıklı b�r nes�l oluşturmak 
�ç�n gençler� zararlı alışkanlıklardan uzak 
tutmak amacıyla “Kötü alışkanlıklarla 
mücadele �ç�n b�r araç olarak spor kulla-
nımı ve yerel yönet�mler�n rolü ve görev-
ler�” başlığı altında b�lg�, deney�m ve tec-
rübe paylaşımında bulunuldu. Proje tüm 
yönler�yle ele alınarak �lg�l� tems�lc�ler�n 
görüşler� d�nlend� ve b�r sonrak� aşama-
da yapılacaklar bel�rlend�. Öte yandan 
arama konferansı gerçekleşt�r�ld�.

PROJE İLE NE AMAÇLANIYOR?

Proje kapsamında, Bayrampaşa �le 
Kaunas beled�yeler� arasında sağlıklı 
yaşam ve spor alanında şeh�r eşleşt�rme 
�l�şk�s�n�n gel�şt�r�lmes� ve uluslararası 
düzeyde vatandaşların sağlığını korumak 
ve dezavantajlı grupların sosyal hayata 
dâh�l ed�lmes� planlanıyor. Proje �le uzun 
vadede �se L�tvanya ve Türk�ye’de kamu-
oyuna yönel�k farkındalık kampanyaları 
�le gençler�n büyük b�r bölümünün mad-
de bağımlılığı konusunda b�l�nc�n�n ve 
duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.

‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ ‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ ‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ 
PROJESİ İÇİN TOPLANDILARPROJESİ İÇİN TOPLANDILARPROJESİ İÇİN TOPLANDILAR

Avrupa B�rl�ğ� (AB) destekl� 
‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata’ 
�s�ml� proje kapsamında Bay-
rampaşa Beled�yes�’nde kamu 
kurumlarının ve STK’ların tem-
s�lc�ler�yle toplantı yapıldı. Pro-
jen�n tüm yönler�yle ele alındığı 
toplantıda, �lg�l� tems�lc�ler�n 
görüşler� d�nlend� ve b�r sonra-
k� aşamada yapılacaklar bel�r-
lend�.
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BŞK. ATİLA AYDINER BŞK. ATİLA AYDINER BŞK. ATİLA AYDINER 
VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITTIVATANDAŞLARA AŞURE DAĞITTIVATANDAŞLARA AŞURE DAĞITTI

Başkan At�la Aydıner, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 
kase kase aşure dağıttı. Aydıner, �lçe genel�nde �se toplam 20 
b�n k�ş�ye aşure �kram ett�kler�n� söyled�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, b�rl�k ve beraberl�k duygu-

larının arttığı Muharrem ayı münasebe-
t�yle Cuma namazı sonrası Hoca Hayr� 
Efend� Merkez Cam�� önünde vatandaş-
lara ve beled�ye personel�ne aşure �kra-
mında bulundu.

Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara 
aşure �kram ett�kler�n� hatırlatan Başkan 
Aydıner, “Muharrem ayı çok öneml� ha-
d�seler�n cereyan ett�ğ� öneml� b�r ay. Bu 
aydak� tar�h� had�sler� hatırımızda tutarak 
b�rl�k ve beraberl�k duygularını ön plana 
almalı ve b�rb�r�m�z� hoşgörü �ç�nde ku-
caklamalıyız.” ded�. Başkan Aydıner, �lçe 
genel�nde �se toplam 20 b�n k�ş�ye aşure 
�kram ett�kler�n� sözler�ne ekled�.

TOPLAM 20 BİN KİŞİYE AŞURE         
DAĞITILDI

Öte yandan beled�yeye bağlı ek�pler 
tarafından Bayrampaşa’dak� d�ğer ca-
m�ler�n önünde de vatandaşlara aşure 
dağıtıldı. İlçe genel�nde �se toplam 20 b�n 
k�ş�ye aşure �kram ed�ld�.

BAYRAMPAŞA
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G.OSMANPAŞA

Okul kant�nler�nde Okul kant�nler�nde Okul kant�nler�nde 
sağlıklı gıda dönem�sağlıklı gıda dönem�sağlıklı gıda dönem�
Gaz�osmanpaşa’dak� okullar-

da düzenlenen kant�n denet�m-
ler�yle, üzer�nde “okul gıdası” 
logosu bulunmayan ürünler�n 
satışına �z�n ver�lmeyecek. Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes� zabıta 
ek�pler�n�n yaptığı uygulamada 
kant�nler, sağlığa zararlı ürün-
ler ve h�jyen kuralları kapsa-
mında denetlend�.

Günümüzün en öneml� sağlık so-
runlarından olan ve ülkem�zde de 

hızla artış gösteren obez�te �le mücadele 
çalışmalarına Gaz�osmanpaşa Beled�-
yes� de destek verd�. Çocukları, erken 
yaştan �t�baren sağlıklı beslenmeye yön-
lend�rmey� amaçlayan Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes�, okulların açılmasıyla b�rl�kte 
kant�nlerde denet�mler�n� yoğunlaştırdı. 
Gaz�osmanpaşa Havuzbaşı At�lla Baykal 
İlkokulu’nda zabıta ek�pler� tarafından 
yapılan denet�mde, ürünler�n “Okul Gıda-
sı” et�ketl� olup olmadığı, h�jyen ve sağlık 
kuralları denetlend�.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’NDEN 
KANTİNCİLERE EĞİTİM                           

Geçt�ğ�m�z Cuma günü kant�n �şletmec�-
ler�ne sağlıklı gıda ve h�jyen kuralları ko-
nulu b�lg�lend�rme sem�ner� düzenleyen 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, kant�nc�lere 
16 Eylül’de zorunlu hale gelecek olan 
“Okul Gıdası” logolu ürünler hakkında 
b�lg�lend�rme yaptı. Kant�n çalışanlarına 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� kek ve pasta 
ustaları tarafından gerekl� eğ�t�mler ver�-
lerek, �lçedek� tüm okul kant�nler� sağlıklı 
gıda satılması konuda teşv�k ed�lecek. 
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı tar�fl erle 
yapılan sağlıklı kek ve poğaçaların okul-
larda tüket�lmes� sağlanacak.
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TRABZON

03 - 06 EKİM 201903 - 06 EKİM 201903 - 06 EKİM 2019
YENİ KAPI ETKİNLİK ALANIYENİ KAPI ETKİNLİK ALANIYENİ KAPI ETKİNLİK ALANI
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Bakan Soylu �lk ders z�l�n� çaldıBakan Soylu �lk ders z�l�n� çaldıBakan Soylu �lk ders z�l�n� çaldı
İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, mezun olduğu Gaz�osmanpaşa 

Plevne Anadolu L�ses�’nde 2019-2020 eğ�t�m öğret�m yılı �lk ders 
z�l�n� çaldı.

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, 2019-
2020 eğ�t�m öğret�m yılı açılış prog-

ramına mezun olduğu Gaz�osmanpaşa 
Plevne Anadolu L�ses�’nde katıldı. Öğ-
renc�ler� her türlü tehl�ke ve tehd�tten 
uzak tutmak �ç�n gerekl� tedb�rler� aldık-
larını söyleyen Soylu, gençlerden zararlı 
alışkanlıklardan uzak durarak ülken�n 
geleceğ� �ç�n çok çalışıp başarılı olmala-
rını �sted�. Mezunu olduğu Plevne Anado-
lu L�ses�’n�n kend�s� �ç�n güzel hatıralar 
bıraktığını �fade eden Soylu, gençlere 
güçlü b�r Türk�ye emanet etmek �sted�k-
ler�n� bel�rtt�.

Bakan Soylu, “İç�şler� Bakanlığı olarak 
güvenl�ğ� sağlamak �ç�n 2019-2020 eğ�-
t�m öğret�m dönem�nde pol�s sorumlu-
luk bölges�nde b�n 553 okulda b�n 373 
okul kolluk görevl�s�, 28 b�n 588 okulda 
17 b�n 172 güvenl� eğ�t�m koord�nasyon 
görevl�s�, 21 b�n 971 okulda da g�r�ş çıkış 
saatler�nde 5 b�n 400 ek�p, jandarma so-
rumluluk bölges�nde de b�n 208 okulda 3 
b�n 624 devr�ye personel�; tüm okullarda 
5 b�n 867 güvenl� eğ�t�m koord�nasyon 

görevl�s� görevlend�r�lm�şt�r. Bununla 
b�rl�kte bu hafta, �lk beş gün, okul serv�s 
araçlarına yönel�k yoğunlaştırılmış de-
net�mler�m�z olacaktır. Y�ne yaya geç�tle-
r�nde farkındalığı arttırmak üzere görsel 
ç�z�mler yapıyoruz. Bunların da üç b�n 52 
tanes� tamamladık” d�ye konuştu.

Yen� eğ�t�m-öğret�m yılının hayırlı ol-
masını d�leyen Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta �se, “Eğ�t�-
m�n en �y� noktaya taşınması �ç�n çalı-
şırken, teknoloj�, spor, sanat ve sosyal 
etk�nl�kler anlamında da s�zlere en �y� 
fırsatları sunmak �st�yoruz. Bu yıl 5 b�n 
öğrenc�ye b�lg� evler�m�zde eğ�t�m ve 
kurslarla destek olduk. Yaz tat�l�nde 7 
b�n öğrenc�m�z� yaz okullarımızda sanat 
ve spor kurslarıyla buluşturduk. S�zler�n 
bu heyecanını gördükçe �ht�yaç duydu-
ğunuz mekanları ve destekler� artırmayı 
sürdüreceğ�z” ded�. İlk ders z�l� çalan 
Bakan Soylu, daha sonra sınıfl arı ve öğ-
retmenler odasını z�yaret ett�kten sonra 
konferans salonunda öğrenc�lerle söyle-
ş� yaptı.

G.OSMANPAŞA
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EMİNE ERDOĞAN GERİ DÖNÜŞÜM EMİNE ERDOĞAN GERİ DÖNÜŞÜM EMİNE ERDOĞAN GERİ DÖNÜŞÜM 
DEFTERLERİNİ DAĞITTIDEFTERLERİNİ DAĞITTIDEFTERLERİNİ DAĞITTI

Esenler Beled�yes�’n�n ger� dönüşüm gel�rler�nden elde ett�ğ� 
defterler �le tekerlekl� sandalyeler�n tesl�m�n�, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın eş� Em�ne Erdoğan yaptı. Esenler, 10 
yılda 76 b�n 604 ton atık kağıt toplayarak, 1 m�lyon 85 b�n 378 
ağacı kes�lmekten kurtardı.

Esenler Beled�yes�, “Çöp D�ye Atma-
dık Esenler’e Yen�den Kazandırdık” 

sloganıyla, ger� dönüşümle yen� hayatlar 
kazanmaya devam ed�yor. Esenler Be-
led�yes�’n�n ger� dönüşüm gel�rler�nden 
elde ett�ğ� defterler �le tekerlekl� sandal-
yeler�n tesl�m tören�, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın eş� Em�ne Er-
doğan ve Esenler Beled�ye Başkanı Meh-

met Tevf�k Göksu’nun katılımıyla Esenler 
Has�p D�nçsoy İlkokulu’nda gerçekleşt�-
r�ld�. Programa; Esenler Kaymakamı Ad�l 
Karataş, AK Part� Esenler İlçe Başkanı 
Umut Özkan, okul müdürler�, öğretmen-
ler, öğrenc�ler ve vel�ler katıldı.

ERDOĞAN ‘ESMATİK KART’A PARA 
PUAN YÜKLEDİ

Defter Dağıtım Tören�’ne katılan Em�ne 
Erdoğan, beled�yen�n ger� dönüşümle 
�lg�l� yaptığı çalışmaların serg�lend�ğ� 
okul bahçes�n� gezerek atıktan elde ed�-
len ürünler� �nceled�. Ger� dönüşüm kum-
barası, atık yağdan elde ed�len deterjan, 
atık p�l değerlend�rme kutusu ve Mav� 
Kapak Projes�’ne �l�şk�n Esenler

ESENLER
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ESENLER
 Beled�ye Başkanı Tevf�k Göksu’dan 

b�lg� aldı. ESMATİK ger� dönüşüm mak�-
nes�yle �lg�l� de b�lg� alan Erdoğan, daha 
sonra mak�neye pet ş�şe atarak karta 
para puan yükled�. Mav� Kapak Projes� 
kapsamında alınan tekerlekl� sandalye 
ve akülü araçları �nceled�ğ� sırada yanına 
gelen engell� b�r vatandaşla sohbet ett�.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN

 Esenler’dek� bütün okullarda atıktan 
elde ed�len defterler�n öğrenc�lere ücret-
s�z dağıtıldığını öğrenen Em�ne Erdoğan, 
“Başkanım s�z� tebr�k ed�yorum. İnşallah 
bütün �lçeler�m�ze, Türk�ye’m�ze örnek 
olsun.” ded�. Z�yaret ett�ğ� b�r sınıfta öğ-
renc�lere “S�z�n okulunuzun b�r özell�ğ� 
var, ned�r?” d�ye soran Em�ne Erdoğan’a, 
öğrenc�ler “Sıfır atık” yanıtını verd�. Öğ-
renc�lerden sıfır atık projes�ne destek 
olmaları �ç�n evde anne ve babalarını 
çöpler� ayrıştırmaları konusunda uyar-
malarını �sted�.

ERDOĞAN VE 

GÖKSU DEFTERLERİ DAĞITTI

Sıfır Atık Projes� �le �lg�l� okullarda ya-
pılan çalışmalarla �lg�l� de Başkan Gök-
su’dan b�lg� alan Em�ne Erdoğan, ger� 
dönüşüm tes�sler�nde atıktan elde ed�len 
defterler� öğrenc�lere dağıttı, defterler�n� 
alan öğrenc�lerle sohbet ed�p fotoğraf 
çekt�rd�.

Esenler Beled�ye Başkanı Mehmet Tev-
f�k Göksu, Esenlerl�lere ger� dönüşümle 

defterden tekerlekl� sandalyeye, deter-
jandan ekmeğe kadar çeş�tl� kazanımlar 
sunduklarını bel�rterek, “K�taplar Hükû-
met�m�zden, Defterler Beled�yem�zden” 
d�yerek her yıl 500 b�n olmak üzere 10 
yılda öğrenc�ler�m�ze 5 m�lyon defter da-
ğıttık. Bu defterler de çöpten ger� kazanı-
lan defterler. Ger� dönüşüm tes�s�m�zde 
her gün 40 ton atık ayrıştırıyoruz. Ger� 
dönüşüm sayes�nde 46 m�lyon 111 b�n 
764 l�tre petrol tasarruf ett�k. 261 b�n l�tre 
b�tk�sel atık yağın dönüşümünü sağladık. 
Böylece atıkların çevreye zarar vermes�-
n� engelley�p ekonom�ye ger� kazandır-
dık. Ger� dönüşümle atık yağlardan elde 
ed�len gel�rle aldığımız 72 ton deterjanı 
EDİM Hayır Market aracılığı �le �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaştırdık. 495 ton plast�k 
kapağın toplandığı ‘Mav� Kapak’ kampan-
ya kapsamında, 31’� akülü olmak üzere 2 
b�n 918 adet tekerlekl� sandalyey� �ht�yaç 
sah�pler�ne ulaştırdık” d�ye konuştu.
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SULTANGAZİ

Pol�s Atlı B�rl�kler� Sultangaz� Şeh�r Pol�s Atlı B�rl�kler� Sultangaz� Şeh�r Pol�s Atlı B�rl�kler� Sultangaz� Şeh�r 
Ormanları’ndaOrmanları’ndaOrmanları’nda

İstanbul Emn�yet Müdürlüğü 
Çev�k Kuvvet Şube Müdürlü-
ğü’ne bağlı pol�s atlı b�rl�kler�, 
Sultangaz� Şeh�r Ormanı’nda da 
devr�ye görev�ne başladı. Özel-
l�kle hafta sonu yoğun kalabalı-
ğın olduğu Şeh�r Ormanları’nın 
güvenl�ğ� artık atlı pol�slerden 
sorulacak.

İstanbul Emn�yet Müdürlüğü Çev�k 
Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı pol�s 

atlı b�rl�kler�, asay�ş�n sağlanması �ç�n ça-
lışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atlı Pol�s 
B�rl�ğ�’ndek� personel, temel at b�n�c�l�ğ� 
ve �ler� düzey b�n�c�l�k eğ�t�m�nden geç�-
yor. Eğ�t�m ver�ld�kten sonra bel�rl� görev 
bölgeler�nde bulunan Pol�s Atlı B�rl�kle-
r�nde göreve başlanıyor.

İstanbul’da bulunan pol�s atlı b�rl�kler� 
toplumsal olaylarda ve devr�ye h�zmet-
ler�nde görev alıyorlar.  Özell�kle Taks�m 

Meydanı ve Sultanahmet g�b� tur�st�k yer-
ler�n güvenl�ğ�n� sağlayan atlı b�rl�kler�n, 
yen� adres� Sultangaz� oldu.

Pol�s atlı b�rl�kler� Sultangaz� Şeh�r Or-
manları olarak adlandırılan Hacı Bektaş-ı 
Vel� ve M�mar S�nan Şeh�r Ormanları’nda 
görev yapmaya başladı. Özell�kle hafta 
sonu yoğun kalabalığın olduğu Şeh�r 
Ormanları’nın güvenl�ğ� artık atlı pol�s-
lerden sorulacak. İlk devr�yeler�n� atan 
b�rl�kler, vatandaşın yoğun �lg�s�yle karşı-
laşıyor.



Yerel

G�r�ş Paragrafı

İç paragraf

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi282828 www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek

RUMELİ

Yerel Gerçek İYerel Gerçek İYerel Gerçek İ

Yerel

RUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDA
Tuncay Yılmaz’ın sah�b� olduğu Rumel� Tv b�r süre yayınlarına 

ara verd�kten sonra yen�den “B1Z BURADAYIZ” ded�.

B�lenler b�lmeyenlere söy-
les�n. Rumel� Tv yen�den 
yayında.

B1Z Buradayız...
Türksat 4A
Frekans   12034
Polar�zasyon  D�key
Sembol  27500
FEC    5/6

D-Smart  258. Kanaldayız
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BAYRAMPAŞA








