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Selahatt in Bölükbaşı
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'Yerel Gerçek' Bayrampaşa'nın en çok 'Yerel Gerçek' Bayrampaşa'nın en çok 'Yerel Gerçek' Bayrampaşa'nın en çok 
tak�p ed�len haber s�tes� oldutak�p ed�len haber s�tes� oldutak�p ed�len haber s�tes� oldu

Yerel Gerçek adlı derg�m�-
z�n haberler�n� yayınladığımız 
www.yerelgercek.com adlı ha-
ber s�tem�z Bayrampaşa'mızın 
en çok tak�p ed�len haber s�te-
s� olurken, İstanbul'un da sayılı 
haber s�teler�nden b�r�s� oldu.

S�te adı                                Dünya sıralaması        Türk�ye sıralaması 
www.bayrampasa.bel.tr          836,227                             17,370
www.yerelgercek.com          1,619,433                             28,522
www.bayrampasa.tv             1,609,785                            35,904
www.pasav�zyon.com           2,116,868                            54,875
www.bayrampasagazetes�.com   3,067,950                    49,640
www.bayrampasagundem.com   5,658,656                         _

Tüm internet sitelerinin web  trafikle-
ri ve istatistikleri ile ilgili bilgi veren 

Alexa’nın verilerine göre bazı belediye ve 

haber sitelerimizin sıralamalarını sizler 
için aldık...

İstatistiki bilgiler sürekli güncellenmek-
tedir. 

27, 07, 2019 Tarihinde bu veriler alındı.
Bu verilere göre; Bayrampaşa'da en çok 
belediyemizin internet sitesi takip edili-
yor. 

Ardından bizim 'Yerel Gerçek' adlı der-
gimizin haberlerini yayınladığımız haber 
sitemiz geliyor. Bizden sonraki sırada ise 
yeni olmalarına rağmen Bayrampaşa Tv 
yer alıyor... Daha sonra ise diğer gazete-
lere ait haber siteleri geliyor. 
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BAYRAMPAŞA’DA KURBANLIKLAR BAYRAMPAŞA’DA KURBANLIKLAR BAYRAMPAŞA’DA KURBANLIKLAR 
DENETİM ALTINDADENETİM ALTINDADENETİM ALTINDA

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Bayrampaşa’dak� küçük-
baş kurban satış ve kes�m yerler�, Bayrampaşa Beled�yes� Zabı-
ta, Sağlık ve Veter�ner İşler� müdürlükler�ne bağlı ek�pler tarafın-
dan b�r b�r denetlend�.

İslam Alemi’nin en önemli günleri ara-
sında yer alan Kurban Bayramı yak-

laşırken Bayrampaşa Belediyesi Zabıta, 
Sağlık ve Veteriner İşleri müdürlüklerine 
bağlı ekipler de küçükbaş kurban satış 
ve kesim merkezlerinde denetimlerini yo-
ğunlaştırdı.

 Bayramın sonuna kadar devam edecek 
olan denetimlerle Bayrampaşalıların kur-
ban ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yeri-
ne getirmeleri amaçlanıyor.
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BAŞKAN GÖKSU’DAN BAŞKAN BAŞKAN GÖKSU’DAN BAŞKAN BAŞKAN GÖKSU’DAN BAŞKAN 
AYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARETAYDINER’E ZİYARET

Esenler Beled�ye Başkanı M. 
Tevf�k Göksu, Başkan At�la Ay-
dıner’� makamında z�yaret ett�.

Bayrampaşa ve Esenler bele-
d�ye başkanları buluştu..

Esenler Belediye Başkanı ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 

Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. 
Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atila Aydıner’i makamında ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Aydıner, misafirini bele-
diye hizmet binasının girişinde karşıladı. 
Daha sonra Aydıner’in makamına geçen 
ikili burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin 
sonunda, Tevfik Göksu Başkan Aydıner’e 
hediye takdiminde bulundu.
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G.OSMANPAŞA

İşyerler�ne yabancı tabela denet�m�İşyerler�ne yabancı tabela denet�m�İşyerler�ne yabancı tabela denet�m�
Gaz�osmanpaşa’da �şyerler�ne asılan tabelaların, Türkçe tabela 

standartlarına uyumunun sağlanması �ç�n denet�mler sıklaştırıl-
dı. Mevzuata aykırı tabela, poster ve af�şler sökülürken ruhsat ve 
h�jyen şartlarını taşımayan �şletmelere de yasal �şlem uygulandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta 
ekipleri, ilçe genelinde iş yerlerinin 

tabelalarının Reklam İlan ve Tanıtım Yö-
netmeliği’ne uygun hale getirilmesi için 
çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Bu kapsamda Arapça yazılı tabela kul-
landığı tespit edilen 170 farklı işletmede 
denetimlerde bulunuldu.

MEVZUATA AYKIRI TABELA, POSTER 
VE AFİŞLER SÖKÜLDÜ

Tabelaların mevzuat doğrultusunda 
Türkçe tabela standartlarına uyumunun 
sağlanmasını amaçlayan ekipler, yüzde 
75’i Türkçe olmayan tabelalarla ilgili iş 
yeri sahiplerini uyardı.

 İhtar tutanağıyla tabelaların değiştiril-
mesi için iş yeri sahiplerine süre verilir-
ken, belirlenen süre içinde değişiklik yap-
mayan esnafl arın mevzuata aykırı tabela, 
poster ve afişleri sökülerek kaldırıldı. 

İşletmelerde tabela denetiminin yanı sıra 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü Ruhsat Şefl iği 
ekiplerince ruhsat ve hijyen kontrolü de 
yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 
yapılan açıklamada ilçe genelinde tabela, 
ruhsat ve hijyen şartlarına uygun olma-
yan iş yerlerine gerekli yasal işlemlerin 
yapıldığı ve denetimlerin süreceği ifade 
edildi.
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ESENLER

ESENLER’DE YAZ NEŞESİ BAŞLIYORESENLER’DE YAZ NEŞESİ BAŞLIYORESENLER’DE YAZ NEŞESİ BAŞLIYOR
Türk ve dünya s�nemasından seçk�n f�lmler�n, b�rb�r�nden eğ-

lencel� çocuk etk�nl�kler�n�n ve ESEV konserler�n�n yer alacağı 
"Esenler’de Yaz Neşes�" programı başlıyor.

Esenlerliler’in yaz akşamlarında keyif-
li vakit geçirmeleri için Esenler Bele-

diyesi’nin Sinema Genel Müdürlüğü’nün 
katkılarıyla hazırladığı etkinliklerden olu-
şan  "Esenler’de Yaz Neşesi" programı 
başlıyor. Türk ve dünya sinemasından 
yetişkinler ve çocuklar için özel filmler ve 
Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) kon-
serlerinin yapılacağı program kapsamın-
da, çocuklar için de eğlenceli etkinlikler 
yer alacak.

AÇIK HAVADA FİLM KEYFİ

Açık havada gerçekleşecek sinema 
günlerinde; "Selvi Boylum Al Yazmalım", 
"Uzun Hikaye", "Ertuğrul 1890" “Köste-
bekgiller: Perili Orman", "Dangal", "Ke-
lebeğin Rüyası" ve  "Evliya Çelebi ve 
Ölümsüzlük Suyu" filmleri seyirciyle 
buluşacak.  ESEV konserleri kapsamın-
da ise; 2 Ağustos’ta ESEV Orkestrası, 3 
Ağustos’ta ESEV Pop konseri ve 4 Ağus-
tos’ta ESEV Gençlik Korosu izleyicilere 
keyifl i bir akşam sunacak. 

HER AKŞAM 20.00'DA MİLLET         
BAHÇESİ’NDE

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde ücretsiz 
olarak vatandaşlarla buluşacak etkinlik-
ler, 26 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri ara-
sında her akşam saat 20.00’de başlaya-
cak. Açık havada sinema keyfi yaşamak 
isteyen herkes Yeşilçam'ın unutulmaz 
filmlerini 'Yazlık Sinema Günleri'nde sey-
redebilecek.
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EYÜPSULTAN

Eyüpsultan'dak� çeşmelerden tar�h akıyorEyüpsultan'dak� çeşmelerden tar�h akıyorEyüpsultan'dak� çeşmelerden tar�h akıyor
Eyüpsultan'dak� tar�h� çeşme-

ler�, sanat tar�hç�s� ve araştır-
macı Hülya Yalçın �le konuştuk.

İstanbul’un fethinden sonra sur dışın-
da ilk yerleşim yeri olan Eyüpsultan’da 

bulunan tarihi çeşmeleri, Eyüpsultan 
Araştırma Merkezi’nden (EYSAM), sanat 
tarihçisi ve araştırmacı Hülya Yalçın’la 
konuştuk... 

Türk ve İslam toplumlarında yapılan çeş-
meler, temizlik ve su ihtiyacını karşılamak 
adına inşa edilmiştir. Yapılan çeşmeler ait 
olduğu dönemin mimari özelliklerini taşı-
yan birer sanat eseri olma özelliğine sa-
hiptir. Özellikle Osmanlı’da çeşmeler şa-
hıslar tarafından çoğunlukla hayır amaçlı 
yaptırılırdı. 

İstanbul başta olmak üzere Osmanlı top-
raklarında padişahların, saray mensupları 
ya da devlet erkânının yaptırdığı çok sayı-
da çeşme bulunur. İstanbul’un fethinden 
sonra sur dışında ilk yerleşim yeri olan 
Eyüpsultan, çeşme bakımından zengin 
bir yapıya sahip bir ilçe olma özelliği ta-
şıyor. 

Eyüpsultan’ın farklı yerlerinde fark-
lı amaçlarla yaptırılmış tarihi çeşmeleri, 
Eyüpsultan Belediyesi’ne bağlı Eyüpsul-
tan Araştırma Merkezi’nde görevli sanat 
tarihçi, araştırmacı Hülya Yalçın’la konuş-
tuk...

Eyüpsultan’da kaç tane tarihi çeşme 
bulunuyor? Bu çeşmeleri kim yaptırdı? 
Çeşmeler hangi mimari özellikler taşıyor? 
Çeşmelerle alakalı ne gibi çalışmalar ya-
pılıyor? Sorularına cevap aradık. 

Toplumumuzda çok çeşme yaptırılması-
nın nedenini İslamiyette suyun çok önem-
li olmasıyla ilişkilendiren Hülya Yalçın, 
"Suyun önemi İslamiyette ve dolayısıyla 
Osmanlıda çok büyüktür. 

Onun için de hayır yapmak isteyen her-
kes birer çeşme yaptırmaktadır. Bunun 
sebebi çeşme suyu aktığı sürece çeşmeyi 
yaptıran kişi için edilen duaların devam 
ettiği inancıdır. Çeşme yaptırmak, yaptı-
ran kişi için hayır getirecek bir olay diye 
düşünülmektedir" diye konuştu.

Eyüpsultan’da tescillenen, tescili yapıl-
mayan ve kayıp çeşmeler olmak üzere 
toplam 99 tane çeşmenin olduğunu be-
lirten Yalçın, sözlerine şöyle devam et-
ti:"Bunun dışında şadırvan, yine su tesi-
si olarak kuyular var. Rami semtinde çok 
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yoğun kuyu var. Çünkü başlangıçta Rami 
bölgesinde su yoktu. Onun dışında sar-
nıçlar var, ‘Kırkçeşme Tesisleri’nde su ke-
merleri, havuzlar ve bendler var. 

Surların kenarında Hirami Ahmet Paşa 
Mescidi’nin tam karşısında bir maksem 
var.

 Bulunan maksem, Kırkçeşme Tesisle-
ri’nin bütün suyunun İstanbul’a dağıtıl-
dığı bir yerdir" Çeşmelerin hat sanatının 
en güzel örneklerinin bulunduğu yapı 
unsurları olduğunu belirten Yalçın, Eyüp-
sultan’da çeşme yapımının Fatih Sultan 
Mehmet zamanında başladığını, bu dö-
nemden az sayıda örneğin günümüze 
ulaştığını belirtiyor. 

Hülya Yalçın bunun sebebini şöyle açık-
lıyor: "Fatih Sultan Mehmet, fetihten he-
men sonra savaşta yer almış önemli pa-
şalarına ‘burayı yerleşim yerine çevirin’ 
demiştir. 

Yerleşim, Osmanlı’da bir caminin etra-
fında şekillendiği için herkes öncelikle 
bir cami yaptırmıştır. Ondan sonra evler 
yapılmıştır. O dönemden günümüze kalan 
çok çeşme örnekleri yoktur. Ancak Ka-
nuni döneminde çeşme yapımları en üst 
noktaya ulaşmıştır."

“BAROK DÖNEMİNE AİT GÜZEL       
ÖRNEKLER MEVCUT”

Barok mimarinin etkili olduğu dönem-
de Eyüpsultan’da bu mimariye ait çeşitli 
çeşmelerin yapıldığını belirten Hülya Yal-
çın, bazı çeşmeler hakkında yanlış bilinen 
bilgiler de olduğunu belirtti. "Barok olan 
dönemde çok güzel çeşme örnekleri mev-
cut. 

Şah Sultan’ın, Mihrişah Sultan’ın, Per-
tevniyal Valide Sultan’ın yaptırdığı çeşme-
ler vardır. Zalpaşa Caddesi’nde bulunan 
Kanuni döneminde minyatür sanatçısı 
olup aynı zamanda da paşa olan Nakkaş 

Hasan Paşa’nın yaptırdığı bir çeşme var-
dır. 

Çok ilginçtir! Bu çeşme hakkında yan-
lış bilinen bilgiler vardır. Çeşme türbenin 
cephesine oturtulmuştur. Üstünde sade-
ce suyla ilgili bir ayet vardır. Ama herkes 
çeşmenin başka birisine ait olduğunu 
düşünmektedir. Çünkü yanında bir kita-
be vardır. O kitabe daha geç tarihte vefat 
eden ve Nakkaş Hasan Paşa türbesine 
defnedilen bir kişiye aittir. 

Herkes çeşmeyi o kişinin yaptırdığını 
zanneder ancak çeşme türbe ile birlikte 
yapılmıştır. Yani çeşmeyi Nakkaş Hasan 
Paşa yaptırmıştır"Sanat tarihçi Hülya Yal-
çın, Eyüpsultan’da bulunan meşhur çeş-
meleri yerinde inceleyerek şöyle bilgiler 
verdi:"Pertevniyal Valide Sultan Çeşme-
si, Eyüpsultan’da Defterdar İskelesi, De-
mirhisar Caddesi üzerinde, Haliç Köprü-
sü’nün bir ayağının altında yer almaktadır. 

Haliç Köprüsü’nün altında yer alan çeş-
me 1856 yılında yaptırılmıştır. Abdülaziz’in 
annesi ve 2. Mahmud’un eşi olan Pertev-
niyal Valide Sultan, İstanbul’a çeşitli hayır 
işleri yaparak önemli eserler yaptırmıştır-
Semiz Ali Paşa Çeşmesi, Eyüpsultan’da 
Cezeri Kasım Paşa Camii karşısında Zal 
Paşa Caddesi ile Baba Haydar Caddesi-
nin birleştiği köşede yer almaktadır. Çift 
yüzlü çeşmedir ve 16. yüzyıla aittir.

 Kitabeli cephesi diğer cephesine göre 
daha yüksektir. Çatısı dahil her tarafı kes-
me taştan yapılmış muhteşem görünüşlü 
bir çeşmedir. 

Ön cephe çeşmesi Hz. Hüseyin'in, diğer 
taraftaki çeşmesi ise Hz. Hasan'ın ruhu 
için yaptırılmıştır. 

Çeşme, Sadrazam Semiz Ali Paşa tara-
fından 1558’de yaptırılmıştır. Kitabenin 
daha sonra 1013 (1604) yılında yazıldığı, 
şairi Bülbüli tarafından belirtilmektedir"
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SULTANGAZİ

Deprem ve güvenl� traf�k eğ�t�m�Deprem ve güvenl� traf�k eğ�t�m�Deprem ve güvenl� traf�k eğ�t�m�
Sultangaz� Beled�yes� tarafından �lçeye kazandırılan temat�k 

parklarda çocuklara çeş�tl� konularda eğ�t�mler ver�l�yor. "Dep-
rem Eğ�t�m Parkı”nda düzenlenen s�mülasyon destekl� eğ�t�mler-
le doğal afetler hakkında çocuklar b�l�nçlend�r�l�rken, "Uygula-
malı Traf�k Eğ�t�m Parkı”nda  �se traf�k kuralları öğret�l�yor.

Deprem ve trafik çağımızın en önemli 
sorunları arasında yer alıyor. Türkiye'nin 
deprem kuşağında yer alması deprem 
konusundaki bilinçlenmenin önemini ar-
tırırken, günlük yaşamın her safhasında 
trafikle iç içe olunması, güvenli trafik kav-
ramını ön plana çıkarmaktadır.

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçeye 
kazandırılan Deprem Eğitim Parkı, doğal 
afetler hakkında çocukları bilinçlendirir-
ken, Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda 
ise trafik kuralları öğretiliyor.

SİMÜLASYONLU DEPREM EĞİTİMİ

50 Yıl Mahallesi'nde yapılan "Şehit Özay 
Gezgin Deprem Eğitim Parkı"nda çocuk-
lara olası doğal afet ve deprem konusun-
da çeşitli eğitimler veriliyor. Park içerisin-
de yer alan özel simülatörle öğrencilerin 
olası bir deprem halinde ne yapmaları ge-
rektiği konusunda bilgiler aktarılıyor.

Deprem sırasında yapılması gerekenler 
eğitimciler tarafından anlatıldıktan son-
ra, 7.4 büyüklüğündeki bir depreme göre 
ayarlanan simülatörde, sınıfta veya evde 

depreme yakalananların, yapması gere-
kenler uygulamalı olarak gösteriliyor.

UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİM PARKI

Habibler Mahallesi'nde yer alan Uygula-
malı Trafik Eğitim Parkı'nda ise çocuklara 
trafik kuralları öğretiliyor. Eğitim parkında 
yatay-düşey trafik işaretleri, sinyalizas-
yon sistemleri, bisiklet yolları, yaya ge-
çitleri, hemzemin geçit, yaya kaldırımları, 
eğitim pisti, üst geçit ile eğitim laboratu-
varı bulunuyor. Çocuklara akülü araçlar 
eşliğinde trafik polisleri tarafından teorik 
ve uygulamalı trafikle ilgili bilgiler verili-
yor.

Deprem Eğitim Parkı'nda düzenlenen bi-
linçlendirme programına katılarak çocuk-
larla bir araya gelen Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 1999 
yılında yaşanan Marmara Depremi'nin 
binlerce evin yıkılmasına, onbinlerce kişi-
nin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı-
na dikkat çeken Başkan Dursun, şunları 
söyledi:

"Marmara Depremi, doğal afetlere karşı 
hazırlıklı olmak konusunda toplumsal bi-
linci uyandırdı. Doğal afetler önlenemese 
de bunların olumsuz etkilerini en aza indi-
rebilmenin bilimsel ve teknik yolları, yön-
temlerini bize gösterdi. Çarpık yapılanma-
nın önlenmesi ve gerek resmî, gerek özel 
kurtarma örgütlenmelerinin daha etkin 
ve etkili duruma gelebilmeleri için gerekli 
atılımlar büyük ivme kazanmıştır." 
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ARNAVUTKÖY

Doğada engeller� aştılarDoğada engeller� aştılarDoğada engeller� aştılar
Arnavutköy Beled�yes� tarafın-

dan İmrahor’da özel çocuklar 
�ç�n Engels�z Kampı düzenlen-
d�. Kamp boyunca doyasıya eğ-
lenen engell� b�reyler doğada 
engel olmadığını b�r kez daha 
gösterd�ler.

Arnavutköy Belediyesi tarafından dü-
zenlenen etkinlikte 41 özel çocuk, 

İmrahor Mesire Alanı’nda kamp yaptı. 

Gerçekleştirilen Engelsiz Kampı birçok 
eğlenceli etkinlikle ve eğitimlerle dopdolu 
geçti. Engelli bireyleri doğa ile buluşturan 
Arnavutköy Belediyesi, çocuklara yeşili 
koruma bilinci verirken sosyal ve sportif 
aktivitelerle sosyal hayatla bağlarını kuv-
vetlendirdi.

 Kampta bir araya gelen 8-16 yaş ara-
sı çocuklar; futbol, kano, deniz bisikleti, 
survivor parkuru gibi modern sporların 
yanı sıra atalarımızdan yadigâr olan ok-
çuluk, matrak ve mangala ile gönüllerince 
eğlendiler.
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BAĞCILAR

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMASOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMA

Sıcak havalarda zorluk yaşa-
yan sokak hayvanlarının yardı-
mına Bağcılar Beled�yes� ek�p-
ler� yet�şt�. Dışarıda yaşayan 
hayvanların bunaltıcı yaz gün-
ler�nde su ve y�yecek �ht�yacını 
karşılamak �ç�n parklara suluk 
ve mama kapları yerleşt�r�ld�.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla sokakta 
yaşayan canlılar su bulmakta zorlanıyor. 
Bağcılar Belediyesi de sokak hayvanları-
nı bu olumsuz şartlardan kurtarmak için 
harekete geçti. Bu amaçla ilçe genelin-
deki park ve bahçelere hayvanların su ve 
yiyecek ihtiyacını karşılamaya yönelik su-
luk ve mama kabı yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlile-
ri tarafından kapları her gün birkaç defa 
doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve su-

suz kalmalarını engelliyor. İhtiyaç görülen 
bazı noktalara ise yavru kedilerin korun-
ması amacıyla her türlü hava şartına da-
yanıklı kedi evleri kuruldu. 

Onların hakkını korumak bizim başlıca 
görevlerimiz arasında

Sokak hayvanlarının rahat bir yaşam 
sürmesi için projeler ürettiklerini söyle-
yen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, "Sokak hayvanları bizim can 
dostlarımız. Her canlı gibi onların da bizim 
gibi yaşam hakkı var. Onların hakkını ko-
rumak bizim başlıca görevlerimiz arasın-
da. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız 
can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıy-
la koruyup kollamaya devam ediyoruz. Sı-
caklardan etkilenmeden rahat bir yaşam 
sürmesi için çalışmalar yapıyoruz. Onla-
rın yaşadığı yerlere su ve mama koyarak 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.
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BAŞAKŞEHİR

Karnındak� üç k�loluk k�stle 
yaşam mücadeles� veren sokak 
köpeğ�, Başakşeh�r Beled�yes� 
Hayvan Bakım ve Rehab�l�tas-
yon Merkez�’nde sağlığına ka-
vuşturuldu. 

BİR SEVİMLİ DOST DAHABİR SEVİMLİ DOST DAHABİR SEVİMLİ DOST DAHABİR SEVİMLİ DOST DAHABİR SEVİMLİ DOST DAHABİR SEVİMLİ DOST DAHA
 HAYATA TUTUNDU HAYATA TUTUNDU HAYATA TUTUNDU

Başakşehir Belediyesi ekiplerinin ara-
zi beslemesi sırasında bitkin bir şe-

kilde bulunan sokak köpeği, Başakşehir 
Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi’nde tedavi altına alındı. 

Kist operasyonla alındı 

Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının 
“İhtiyar” ismini verdiği sevimli köpeğin 
karnındaki kist, başarılı bir operasyonla 
alındı. Sevimli köpek İhtiyar, operasyo-
nun ardından kısa sürede sağlıklı bir şe-
kilde beslenmeye ve sağlığına kavuşma-
ya başladı.

İhtiyar, hızla iyileşiyor 

Başakşehir Belediyesi Hayvan Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Veteri-
ner Yunus Kanlı, sevimli köpeğin hızlı bir 
şekilde iyileştiğini belirterek, “Onu bul-
duğumuzda çok bitkin bir vaziyetteydi. 
Karnındaki kist kütlesi yüzünden direnç 
kaybı yaşıyordu. Nefes almasını da zora 
sokan bu duruma hızlı bir şekilde müda-
hale ederek can dostumuzu sağlığına ka-
vuşturduk” diye konuştu.

 Kontrollü şekilde çıkardıkları kistin se-
vimli köpekte bitkinliğe sebep olduğunu 
ifade eden Kanlı, “Hemen serum ve solu-
num destekleyici uygulama gerçekleşti-
rildi. İhtiyar, Merkezimizde bir süre daha 
protein ağırlıklı beslenerek güç kazana-
cak. Vatandaşlarımız sevimli dostlarımız-
la ilgili her türlü durumlarda 444 0 669 nu-
maralı telefondan bize 7/24 ulaşabilirler” 
dedi. 





www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek

BAYRAMPAŞA
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BEYKOZ

R�va’da güneşe, den�ze ve R�va’da güneşe, den�ze ve R�va’da güneşe, den�ze ve 
kumsala engel yokkumsala engel yokkumsala engel yok

İstanbullular’ın yaz aylarında-
k� gözde tat�l mekânı R�va’da 
engell� vatandaşlar kend�ler�ne 
özel hazırlanan “Engell� Plajı” 
nda özgürce den�zle buluşuyor.

Beykoz Belediyesi tarafından yaz ba-
şında sosyal alanları ve tesisleri 

yenilenen Riva Merkez Plajı’nda engelli 
vatandaşlar, kumsala kurulan rampa ve 
yollarla denize kolayca ulaşıyor. 

Riva Merkez Plajı’nın girişinden sahile 
uzanan rampayı kullanan vatandaşlar te-
kerlekli sandalyelerini ya da akülü araç-
larını park ederek refakatçileri eşliğinde 
suyla buluşuyor. 

Engelli ilçe sakinlerinin sosyal, fiziksel 
ve sportif ihtiyaçları düşünülerek hazırla-
nan plaja gelen ziyaretçiler aileleriyle yaz 
aylarının, güneş, deniz ve kumsalın tadını 
çıkarıyor. 

Beykoz Belediyesi’nin sosyal beledi-
yecilik anlayışıyla hizmete açtığı alanda 
engelli kullanımına uygun tuvalet, duş ve 
kabinler de bulunuyor. 

Başkan Murat Aydın: “Beykozluların 
memnuniyeti ilk önceliğimiz.” 

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: 
“Yeşili ve mavisiyle İstanbulluların bu-
luştuğu Riva’da yaz sezonu başlamadan 
tesislerimizi hazırladık, plajlarımızda ke-
sintisiz temizlik hizmeti başlattık.  Bey-
kozluların ve ilçemize gelen ziyaretçilerin 
memnuniyeti ilk önceliğimiz. Engelli ilçe 
sakinlerimiz kendilerine özel hazırlanan 
alanda kolayca denize ulaşıyor. Onları 
mutlu görmek bize mutluluk ve hizmet 
heyecanı katıyor. Plajımız yaz sezonu bo-
yunca vatandaşlarımızın hizmetinde ola-
cak.” dedi. 
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BEYOĞLU

Beyoğlu �le G’�jduvon arasında kardeş Beyoğlu �le G’�jduvon arasında kardeş Beyoğlu �le G’�jduvon arasında kardeş 
şeh�r anlaşması �mzalandışeh�r anlaşması �mzalandışeh�r anlaşması �mzalandı

Beyoğlu Beled�yes� �le Özbe-
k�stan’ın Buhara şehr�n�n G’�j-
duvon Beled�yes� arasında Kar-
deş Şeh�r Anlaşması �mzalandı. 
Bu anlaşma �le b�rl�kte �k� şeh�r 
arasında sosyal, kültürel, eko-
nom� ve teknoloj� alanlarında 
�şb�rl�ğ� yapılacak. 

Beyoğlu Belediyesi kardeş şehirlerine 
bir yenisini daha ekledi. Beyoğlu Be-

lediyesi ile Özbekistan’ın Buhara şehrinin 
G’ijduvon Belediyesi arasında Kardeş Şe-
hir Anlaşması imzalandı. İki şehir arasın-
da sosyal, kültürel, ekonomi ve teknoloji 
alanlarında işbirliği yapılmasını amaçla-
yan anlaşmayı Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız İle G’ijduvon Belediye 
Başkanı Murodjon Anvarovich Umarov 
imzaladı. Bu anlaşmayla birlikte Beyoğ-
lu’nun 10’u yurtiçinden olmak üzere top-
lamda 31 tane kardeş şehri oldu.

Beyoğlu ile G’ijduvon arasında imza-
lanan kardeş şehir anlaşması ile birçok 
alanda işbirliği yapılabilecek. Anlaşmaya 
göre; Belediye heyetleri ile düzenli görüş 
alışverişinde bulunmayı, karşılıklı anlayışı 
ve güvenliği artırmak ve iletişim ve anlayı-
şı güçlendirmek için sivil toplum örgütleri 
arasındaki dostane temasları teşvik edi-
lecek. Yenilikçi teknolojiler ve hizmetler, 
bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı şehir 
çözümleri, e-yönetişim ve yerel yönetim 
alanlarındaki değişim ve işbirliğini artır-
mak için kültürel mirasa, yerel kalkınma-
ya teşvik edilecek. Kültür, sanat, gençlik 
ve turizm alanlarında işbirliğini teşvik et-
mek için çalışmalar yürütülecek. Ekono-
mik fırsatlar, yenilikler ve ortaklıklar ko-
nulu diyalog yoluyla ekonomik kalkınma 
ve yatırımlar teşvik edilecektir ve yerel 

ekonomilerin canlanmasını artıracak fa-
aliyetler için işbirliğinde bulunulacak. İki 
belediyenin ortak menfaatini sağlamak 
için işbirliğinin diğer faaliyet alanlarını 
tartışılacak ve geliştirilecek.

Beyoğlu Belediyesi ve G’ijduvon Bele-
diyesi arasındaki Kardeş Belediye Anlaş-
ması, her iki bölgedeki insanlar arasında 
karşılıklı anlayış ve dostluğu teşvik et-
mek, karşılıklı refahı ve ortaklığın olumlu 
ilişkilerini geliştirmek, her iki belediyenin 
vatandaşları arasındaki işbirliği, eşitlik 
ve karşılıklı fayda temelli tecrübe ve bilgi 
paylaşımını gözetmek esas alınarak ortak 
menfaatler üzerine değişim ve işbirliğinin 
başlatılmasını amaçlamaktadır.

Beyoğlu Belediyesi ve G’ijduvon Bele-
diyesi tarafından belirtilen yetki ve onay 
uyarınca, iki belediye arasındaki "Kardeş 
Belediye Anlaşması" aşağıda belirtilen il-
keler doğrultusundaki amaçlarla kuruldu-
ğu ilan edilmektedir:

Belediye heyetleri ile düzenli görüş alış-
verişinde bulunmayı, karşılıklı anlayışı ve 
güvenliği artırmak ve iletişim ve anlayışı 
güçlendirmek için sivil toplum örgütleri 
arasındaki dostane temasları teşvik edile-
liğinin diğer faaliyet alanlarını tartışılacak 
ve geliştirilecektir.
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ÇEKMEKÖY

Mod�f�ye tutkunları Çekmeköy’deMod�f�ye tutkunları Çekmeköy’deMod�f�ye tutkunları Çekmeköy’de
Mod�f�ye araç tutkunları, Çekmeköy’de düzenlenen "İlker Togral 

Tun�ng Day " etk�nl�ğ�nde b�r araya geld�.

Çekmeköy Belediyesi, Car Life Turkey 
ve Cigerci ABE iş  birliğiyle Çekme-

köy Ömerli Mahallesi’nde açık havada 
gerçekleştirilen etkinlikte, yurdun çeşitli 
illerinden getirilen yaklaşık 150 araç gö-
rücüye çıktı. 

Etkinlikte; modifiyeli araçların renkleri, 
motor kuvvetleri, ses sistemleri , iç ve dış 
dizaynları gibi özellikleri meraklılarıyla 
paylaşıldı.

Organizasyonla ilgili konuşan Modifiye-
ci İlker Togral “ Bizler caddede sokakta 
değil;  izinli, trafiğe kapalı alanda bu orga-
nizasyonları yapıyoruz. Toplumda infiale 
sebebiyet veren, yasa ve kural tanımaz 
kendini modifiyeci diyen adlandıran kişi-
lerin bizler ile uzaktan yakından bir alakası 
yok. Gördüğünüz üzere bizler gerçek mo-
difiyecileriz. Bizler bu alanda birbirinden 

farklı sıra dışı modifiyeli otomobillerimizi 
siz değerli ziyaretçilerimiz ile paylaşmak-
tan mutluluk duyuyoruz. Organizasyona 
verdikleri destek için Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz ve ekibine çok te-
şekkür ederiz. ” dedi.
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KAĞITHANE

''HEMŞEHRİLİK KÜLTÜRÜNÜ ''HEMŞEHRİLİK KÜLTÜRÜNÜ ''HEMŞEHRİLİK KÜLTÜRÜNÜ 
GÜÇLENDİRECEĞİZ''GÜÇLENDİRECEĞİZ''GÜÇLENDİRECEĞİZ''

Kağıthane Beled�ye Başkanı Mevlüt Öztek�n, hafta sonu �lçede 
bulunan s�v�l toplum kuruluşlarının düzenled�ğ� p�kn�k program-
larına katılarak vatandaşlarla b�r araya geld�.

Kağıthane Belediyesi, ilçede hemşehri-
lik kültürünün artması için yöre dernekle-
rini Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'nda 
misafir ediyor. Derneklere ulaşım ve tesis 
desteği sağlayan Kağıthane Belediyesi 
bu sayede Anadolu'nun farklı illerinden 
olup Kağıthane'de oturan vatandaşların 
tanışıp kaynaşmasını amaçlıyor.

Sarıyer'deki Fatih Ormanı içinde yer 
alan bu alan, Kağıthane Belediyesi'nin 
sorumluluğunda hizmet veriyor. Toplam 
112 hektar alana sahip Fatih Sultan Meh-
met Tabiat Parkı, zengin fl ora ve fauna 
varlığıyla dikkat çekiyor.

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle va-
tandaşların adeta akın ettiği alanda der-
nekler üyeleriyle toplu bir şekilde piknik 
yapabiliyorlar. Kağıthane Belediyesi bu 
süreçte derneklere ulaşım ve tesis deste-
ği sağlıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öz-

tekin, Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı'n-
da hafta sonu, ilçedeki yöre derneklerinin 
düzenlediği piknik programlarına katıldı. 
Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Öz-
tekin; '' Farklı şehirlerden oluşumuz Ka-
ğıthane'ye renk katıyor. Burada yöre der-
neklerimiz hemşehrileriyle piknik yapıyor, 
aynı memleketten olup birbirini tanımayan 
insanlar kaynaşıyor. Bu da Kağıthane'nin 
kültür mozaiğini güçlendiriyor. Dernekle-
rimizi ücretsiz şekilde otobüslerle burada 
ağırlıyoruz. Tesislerimizin imkanlarından 
ücretsiz faydalanıyorlar. Önümüzdeki sü-
reçte Kağıthane'de hemşehrilik kültürünü 
yaygınlaştırmak adına birçok çalışmaya 
imza atacağız.'' dedi.

Bol oksijenli temiz havası ve yemyeşil 
bitki örtüsüyle Fatih Sultan Mehmet Ta-
biat Farkı, özellikle hafta sonları ailelerin 
de ilk tercih ettiği piknik ve organizasyon 
alanları arasında bulunuyor.
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PENDİK

Yaralı karacanın yardımına beled�ye Yaralı karacanın yardımına beled�ye Yaralı karacanın yardımına beled�ye 
ek�pler� koştuek�pler� koştuek�pler� koştu

Pend�k Beled�yes� Tem�zl�k İş-
ler� Müdürlüğü`ne bağlı Veter�-
ner İşler� B�r�m� yol kenarında 
yaralı halde buldukları karaca-
ya �lk müdaheley� yaptılar. Ka-
raca, �lk tıbb� müdahales�n�n 
ardından tedav�s�n�n devam 
ett�r�lmes� �ç�n Doğa Koruma 
ve M�ll� Parklar Genel Müdürlü-
ğü’ne tesl�m ed�ld�.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü`ne bağlı Veteriner İşleri Bi-

rimi, köyler bölgesinde sahipsiz sokak 
hayvanları için yürüttüğü çalışma esna-
sında yol kenarında yaralı karaca buldu.

Kurtdoğmuş Köyü’nde, yaralı halde bul-
dukları karacaya yardım etmek isteyen 
ekipler, durumunun ağır olduğunu görün-
ce hemen veteriner hekimlere haber ver-
diler. 

Ekipler, olay yerine ulaşarak karacayı 
hızlı bir şekilde bakımevine ulaştırdı. Çe-
şitli yerlerinden yaralanan karacaya ilk 
tıbbi müdahale belediye veteriner hekimi 

tarafından yapıldı.

Daha sonra karaca tedavisinin devam 
ettirilmesi için yaban hayvanlarının ko-
runması ve tedavi edilmeleri konularında 
sorumlu kurum olan Doğa Koruma ve Mil-
li Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edil-
di. Yaralı karaca, burada tedavisi tamam-
landıktan sonra yeniden doğal ortamına 
bırakılacak.
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SANCAKTEPE

Başkan Döğücü, Başkan Döğücü, Başkan Döğücü, 
basın emekç�ler� �le buluştubasın emekç�ler� �le buluştubasın emekç�ler� �le buluştu

Sancaktepe Beled�ye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, 24 Temmuz 
Basın Bayramı dolayısı �le kamuoyu görev� üstlenen, bu görev� 
zor şartlarda sürdüren ve bölgen�n nabzını tutan, Sancaktepe 
kamuoyuna tarafsız b�r şek�lde haber ulaştıran Yerel Basın Men-
supları �le kahvaltılı programda b�r araya geld�.

23 Temmuz Salı Günü Belediye hizmet 
binasında gerçekleşen programda 

Başkanımız Döğücü,Yeni dönemde yapı-
lacak olan projeler hakkında bilgi verir-
ken, basın mensuplarının sorularını ce-
vaplandırıp, taleplerini dinledi.

Gazetecilerin toplumun nabzını en iyi şe-
kilde tutan kişiler olduğunu belirten Baş-
kan Döğücü ” Siz değerli basın mensup-
ları, toplumun nabzını en iyi şekilde tutan, 
insanlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını 
veya memnuniyetlerini en iyi gözlemle-
yebilen, bu tespitleri en sıcak şekilde ve 
sürekli olarak yapabilen konumlardası-
nız, takdir edersiniz ki, bizler hizmet tra-

fiği içerisinde, bazen kentte yaşanan bazı 
aksaklıkları, eksiklikleri, sorunları göre-
meyebiliyoruz, İşte bu noktada fikirlerini, 
tespitlerini, görüşlerini bizlerle paylaşan 
kişi ve kurumların olması, hem bizlerin 
çalışma azmini artırıyor hem de işimizi 
daha heyecan ve motivasyonla yapmamı-
zı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Program sonunda gazetecilerin soruları-
nı ve taleplerini dinleyen Başkan Döğücü 
Gazetecilerin 24 Temmuz Basın bayramı-
nı kutlayarak günün anısına çeşitli hedi-
yeler takdim etti. Program toplu fotoğraf 
çekimi ile sona erdi.






