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GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM
“Türk M�llet� Azerbaycanlı “Türk M�llet� Azerbaycanlı “Türk M�llet� Azerbaycanlı 

Kardeşler�m�z�n Yanındadır”Kardeşler�m�z�n Yanındadır”Kardeşler�m�z�n Yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tw�tter hesabından yaptığı açık-

lamada, “Azerbaycan’a yönel�k saldırılarına b�r yen�s�n� ek-
leyen Ermen�stan, bölgede barışın ve huzurun önündek� en 
büyük tehd�t olduğunu b�r kere daha gösterm�şt�r. Türk M�l-
let� her zaman olduğu g�b� bugün de tüm �mkânlarıyla Azer-
baycanlı kardeşler�n�n yanındadır” ded�.

umhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, Azerbaycan’a yöne-
l�k Ermen�stan saldırıları hak-
kında Tw�tter hesabından b�r 
açıklama yaptı.

Azerbaycan’a yönel�k saldırılarına b�r 
yen�s�n� ekleyen Ermen�stan’ın, bölgede 
barışın ve huzurun önündek� en büyük 
tehd�t olduğunu b�r kere daha gösterd�ğ�-
n� �fade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk M�llet�’n�n her zaman olduğu g�b� 
bugün de tüm �mkânlarıyla Azerbaycanlı 
kardeşler�n�n yanında olacağını vurgula-
dı.

CCCCCCCCC

Ermen�stan’ın tah-
r�kkâr saldırganlığı 
karşısında gerekl� ve 
yeterl� b�r tepk� ortaya 
koyamayan uluslarara-
sı toplumun ç�fte stan-
dardını b�r kez daha 
gösterd�ğ�n� söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydett�: 
“Yaklaşık 30 yıldır 
�hmalkâr tutumunu 
sürdüren M�nsk üçlüsü 
de çözüm odaklı dav-
ranmaktan maalesef 
çok uzaktadır. Ermen� 
halkını, kend�ler�n� fe-
lakete sürükleyen yö-
net�mler�ne ve onları 

b�r kukla g�b� kullananlara karşı gelecek-
ler�ne sah�p çıkmaya davet ederken, tüm 
dünyaya �şgale ve zulme karşı verd�kler� 
mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer 
alma çağrısı yapıyoruz. 

Bugün yaptığımız telefon görüşmes�n-
de d�rayetl� ve kararlı duruşuna b�r kez 
daha şah�t olduğum Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı kardeş�m İlham Al�yev’e �fade 
ett�ğ�m g�b�, Türk�ye ‘tek m�llet, �k� devlet’ 
anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşler�yle 
dayanışmasını güçlend�rerek sürdürecek-
t�r.”
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YUNUS EMRE KÜLTÜR YUNUS EMRE KÜLTÜR YUNUS EMRE KÜLTÜR 
SANAT SEZONU AÇILIYORSANAT SEZONU AÇILIYORSANAT SEZONU AÇILIYOR

Esenler Beled�yes� yen� normal�n �lk kültür sanat sezonunu 
Mazhar Alanson konser�yle açıyor.

senler’dek� kültürel faal�yet-
ler� vatandaşlarla buluşturan 
Esenler Beled�yes� Kültür 
İşler� Müdürlüğü, 2020-2021 

yılı “Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu”-
na özel etk�nl�lerle hem Esenlerl�ler� hem 
de İstanbulluları kültür ve sanatla yen�-
den buluşturuyor. Pandem� sebeb�yle 
geçt�ğ�m�z sezon sey�rc�lere erken veda 
eden sahneler “Yunus Emre Kültür Sanat 
Sezonu”nda yen�den kapılarını açıyor. 
9 Ek�m Cuma günü, saat 20.00’de, Dr. 
Kad�r Topbaş Kültür ve Sanat Merkez�’n-
de düzenlenecek açılış geces�nde, usta 
sanatçı Mazhar Alanson sahne alacak.

Esenler Beled�yes� kültür sanat sezon-
larına tar�h�n öneml� f�k�r ve �l�m adamla-
rının �s�mler�n� vererek, hem bu k�ş�ler�n 
eserler�n�n ve f�k�rler�n�n yaşatılmasına 
ves�le oluyor hem de yapılan etk�nl�klerle 
bu değerl� �s�mler� günümüzde de tanıt-
ma m�syonunu sürdürüyor. Anadolu’da 
Türkçe ş��r�n öncüsü olan tasavvuf ve 

EEE halk şa�r� Yunus Emre’n�n vefatının 700. 
yılı ves�les�yle Esenler Beled�yes�, 2020-
2021 yılı kültür sanat sezonunu Yunus 
Emre’ye adadı. Böylece Esenlerl�ler 
yen� normal�n �lk kültür sanat sezonunda 
Yunus Emre’yle �lg�l� özel programlara 
katılırken aynı zamanda sanatla dolu b�r 
yıl geç�recek.

Yen� normalleşme kapsamında mas-
ke, sosyal mesafe ve h�jyen kurallarına 
uygun olarak düzenlenen konserlerle 
başlayan kültür sanat sezonunda sem�-
nerler, söyleş�ler, t�yatro göster�mler� ve 
panellerle b�rl�kte kültür sanat Esenler’de 
yen�den canlanacak. İstanbul Ün�vers�-
tes� Edeb�yat Fakültes� Dekanı Prof. Dr. 
Hayat� Devel�’n�n danışmanlığında ger-
çekleşecek yen� sezonda “Yunus D�vanı”, 
“Yunus Emre Okumaları”, “Ş��r Fest�val�” 
ve sezona özel olarak hazırlanacak t�yat-
ro göster�mler� g�b� özel etk�nl�kler de yer 
alacak.

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’nde Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’nde Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’nde 
“HES” Kodu Dönem� Başladı“HES” Kodu Dönem� Başladı“HES” Kodu Dönem� Başladı

Cov�d-19 tedb�rler� kapsamında Gaz�osmanpaşa Beled�ye-
s�’ne g�r�şler HES (Hayat Eve Sığar) kodu �le yapılmaya baş-
landı. Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
b�na g�r�ş�ne kurulan HES kodu alım noktasında vatandaşla-
ra yardımcı oldu.

ç�şler� Bakanlığı tarafından yayım-
lanan genelge sonrası İstanbul’da 
tüm kamu kurum ve kuruluşların-
da HES (Hayat Eve Sığar) kodu 

zorunlu hale get�r�ld�. Bu kapsamda Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes� de HES kodu 
uygulamasına geçt�. Beled�ye b�nası g�r�ş 
kapısının yanına vatandaşlara kolaylık 
sağlamak amacıyla HES kodu alım nok-
tası kuruldu. Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta, vatandaş-
ların HES kodunu kolayca ed�neb�lmes� 
adına alandak� çalışmaya katıldı. HES 
kodu almaya gelenlere yardımcı olan 
Başkan Usta, burada vatandaşlara sos-
yal mesafe, tem�zl�k ve maske kullanımı 
konusunda b�lg�lend�rme yaptı.

HES kodu, kontrollü sosyal hayat 
kapsamında vatandaşların şeh�rlerarası 
yolculuklarında, kamu kurumu z�yaretle-
r�nde ve sınavlarda herhang� b�r Cov�d-19 
r�sk� taşıyıp taşımadığını paylaşmasına 
ve salgının tak�b�ne yarayan b�r uygulama 
olarak hayata geç�r�ld�.

İİİ

Telefonları üzer�nden kod 
almak �steyen kullanıcılar �lk 
olarak telefonlarında bulunan 
mob�l marketler üzer�nden 
uygulamayı �nd�rmeler� gerek-
mekte. Uygulamayı telefon-
larına yükleyen vatandaşlar 
kayıt �şlem�n� tamamladıktan 
sonra “HES Kodu İşlemle-
r�” bölümüne g�r�ş yaparak “ 
HES kodu Oluştur” butonu-

na tıklayarak kodu oluşturab�l�r. İsteyen 
kullanıcılar KOD kullanım süreler�n� bel�r-
leyeb�l�r.

Kamu kurumlarına g�tmeden b�rçok 
resm� �şlem� gerçekleşt�rd�ğ�m�z E-dev-
let üzer�nden HES kodu alınab�l�yor. İlk 
olarak HES kodu almak �steyen e-Devlet 
kullanıcıları, T.C k�ml�k ve ş�fres�yle s�ste-
me g�r�ş yapıyor. Ardından sağ üst bölü-
münde bulunan arama kutucuğuna “HES 
Kodu Sorgulama” yazan vatandaşlar bu 
bölümde karşılarına gelen ekrandan kod 
oluşturup d�led�kler� kurumda kullanab�l�r. 

Telefonlarının mesaj bölümüne g�r�ş 
yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında 
boşluk bırakacak şek�lde T.C k�ml�k nu-
marasını, Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�ğ�nde 
bulunan ser� numarasının son 4 hanes�n� 
ve kod paylaşım süres�n� yazıp 2023’e 
kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu ed�ne-
b�l�r.
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Kentsel Dönüşümde 2.054 Konut Kentsel Dönüşümde 2.054 Konut Kentsel Dönüşümde 2.054 Konut 
Hak Sah�pler�ne Tesl�m Ed�l�yorHak Sah�pler�ne Tesl�m Ed�l�yorHak Sah�pler�ne Tesl�m Ed�l�yor

Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce 3.843 konutun ta-
mamlanarak hak sah�pler�ne tesl�m ed�ld�ğ� Gaz�osmanpa-
şa’da, 2.054 konut daha hak sah�pler�yle buluşuyor.

ürk�ye’n�n en büyük ve kap-
samlı kentsel dönüşümünün 
gerçekleşt�r�ld�ğ� Gaz�osman-
paşa’da çalışmalar aralıksız 

sürüyor. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
Toplu Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) 
ve Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �ş b�rl�-
ğ�yle �lçedek� yapı stoğunun üçte b�r�n� 
yen�leyecek olan kentsel dönüşüm çalış-
malarında konutlar hak sah�pler�yle bu-
luşmaya devam ed�yor. Daha önce 3.843 
konutun hak sah�pler�ne tesl�m ed�l�rken, 
yapımı tamamlanma aşamasına gelen 
4 projede toplam 2.054 konut daha yıl 
sonuna tesl�m ed�l�yor. Deprem yönetme-
l�ğ�ne uygun, güvenl� ve sağlam yapıların 
�nşa ed�ld�ğ� kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında sosyal donatı ve yeş�l alan-
ların sayısı da hızla artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın tal�matlarıyla Gaz�osmanpaşa’da 
başlatılan 4 b�n 400 konutluk projen�n �lk 
etabı olan Yıldıztabya Mahalles� 1. Etap 
Kentsel Dönüşüm Projes�’nde �nşaat ça-
lışmaları tamamlanırken, peyzaj ve çevre 
düzenlemes� sürüyor. Yatay m�mar� esas-
lı ve mahalle kültürünü yansıtan Yıldızta-

TTT

bya 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projes�’nde 
246 konut ve 34 dükkân �nşa ed�ld�. 7.500 
m alan �se yeş�l alana ayrıldı. Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanı Murat Kurum’un ya-
kından tak�p ett�ğ� ve Türk�ye’de kentsel 
dönüşüme örnek teşk�l edecek proje kap-
samında sadece hak sah�pler�n�n da�re 
sayısı kadar konut üret�ld�.

Sarıgöl Mahalles� 1. Etap Kentsel 
Dönüşüm Projes� kapsamında 796 konut, 
13 dükkân ve 1.039 araç kapas�tel� kapalı 
otopark yapıldı. Cephe tasarımlarında 
modern m�mar� anlayışının hâk�m kılındı-
ğı projen�n 15 b�n metrekares� yeş�l alan 
ve peyzaj düzenlemeler�ne ayrıldı. Proje 
�le vatandaşlar, deprem r�sk� taşıyan ve 
yeterl� sosyal donatı olmayan alanda 
“yer�nde dönüşüm” �le güvenl�, parkı, yeş�l 
alanları, sosyal donatısı olan çağdaş 
standartlarda b�r yaşam alanına sah�p 
olacak.

612 konut, 17 dükkan ve 544 adet araç 
kapas�tel� otoparkın �nşa ed�ld�ğ� Karayol-
ları Mahalles� 1.Etap Kentsel Dönüşüm 
Projes�, sosyal donatılarıyla vatandaşlara 
ayrıcalıklı b�r yaşam �mkanı sunmaya 
hazırlanıyor. 

Yapımı tamamlanma aşamasına ge-
len 32 dersl�kl� Süleyman Şah Anadolu 
L�ses�’n�n yanı sıra projede, 1.200 k�ş� 
kapas�tel� cam�, kapalı spor salonu, kapa-
lı bay-bayan yüzme havuzu, çocuk parkı, 
kafeterya alanı ve yen� yeş�l alanlar yapıl-
dı.
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İLK TABLETLER İLK TABLETLER İLK TABLETLER 
BAŞKAN AMCA’DANBAŞKAN AMCA’DANBAŞKAN AMCA’DAN

Esenler Beled�ye Başkanı Mehmet Tevf�k Göksu, korona-
v�rüs salgınında d�j�tal uzaktan eğ�t�m alan �ht�yaç sah�b� 
öğrenc�ler �ç�n Esenler Beled�yes�’n�n başlattığı kampanya 
kapsamında �lk tabletler� öğrenc�ler�n evler�ne g�derek ken-
d�s� hed�ye ett�.

en� eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 
dersler�n onl�ne olarak devam 
etmes� sebeb�yle öğrenc�ler�n 
tablet �ht�yacı ortaya çıkınca 

Esenler Beled�yes� de b�r kampanya baş-
lattı. “Esenler’de tablets�z öğrenc� kalma-
sın. B�r tablet de senden…” sloganıyla 
başlatılan kampanya �le Sosyal Yardım 
Yönetmel�ğ� şartına uyan ve EBA s�stem�-
ne g�r�ş yapamayan �lçedek� �ht�yaç sa-
h�b� öğrenc�ler bel�rlenerek tablet hed�ye 
ed�ld�.

Esenler Kaymakamlığı tarafından 
onaylanmış, M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü’nün 
EBA platformuna g�remeyen, �lkokul, 
ortaokul ve l�se öğrenc�s� Sosyal Yardım 
Yönetmel�ğ�’ne uyan a�leler�n çocuklarına 
tablet hed�ye ed�ld�. Esenler Beled�ye 

YYY Başkanı Mehmet Tevf�k Göksu, �lçede 
�kâmet eden üç adrese g�derek öğrenc�-
lere tabletler�n� kend� eller�yle tesl�m ett�. 
A�leler ve öğrenc�ler eğ�t�mler�ne ver�len 
bu öneml� destek �ç�n teşekkür ett�.

Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamak �ç�n 
böyle b�r tekn�k altyapıyı sunduklarını d�le 
get�ren Başkan Göksu, “Pandem� sürec�-
n�n hayatımıza kattığı en öneml� unsurlar-
dan b�r� uzaktan eğ�t�m. Bu eğ�t�m s�stem� 
�ç�n �se b�r takım ek�pmanlar gerek�yor. 
Herkes bununla alakalı b�r gayret göste-
r�yor. Esenler’de bu anlamda eks�ğ� olan 
ve bu eks�kl�kler� tamamlanmayan öğren-
c�ler�m�z var. M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tara-
fından yapılan bu tesp�tlerle yaşanılan bu 
eks�kl�ğ� tamamlamak �ç�n beled�ye olarak 
b�r seferberl�k düzenled�k.

ESENLER ESENLER ESENLER 
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m 
Merkez� Teknofest’te 2’�nc� OlduMerkez� Teknofest’te 2’�nc� OlduMerkez� Teknofest’te 2’�nc� Oldu

Her sene aldığı ödüller ve gerçekleşt�rd�ğ� projeler �le adın-
dan sıkça söz ett�ren Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merke-
z� Teknofest 2020 yarışlarından ödülle döndü. Bayrampaşa 
B�l�m Merkez�, b�nlerce takımın yarıştığı Teknofest’te B�yo-
teknoloj� İnovasyon f�k�r kategor�s�nde 2. olarak büyük b�r 
başarıya �mza attı.

ayrampaşa’da b�l�me meraklı 
yüzlerce öğrenc�ye her yıl 
eğ�t�m veren, öğrenc�ler�n 
f�k�rler�n� hayata geç�rmele-

r�nde b�l�msel çalışmalarla yol gösteren 
ve gerek ulusal gerek uluslararası alanda 
her sene aldığı ödüller ve gerçekleşt�rd�ğ� 
projeler �le adından sıkça söz ett�ren Bay-
rampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez�, bu yıl 
Gaz�antep’te gerçekleşt�r�len Türk�ye’n�n 
en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloj� 
Fest�val� Teknofest’ten ödül �le döndü.

B�yoteknoloj� İnovasyon ve Çevre-E-
nerj� Teknoloj�ler� kategor�ler�nde �k� ayrı 
ön elemede başarılı olarak Gaz�antep’e 
çağırılan ve �k� proje �le Bayrampaşa 
Beled�yes� B�l�m Merkez�n� tems�l eden 

BBBBBB öğrenc�ler fest�val boyunca projeler�n� 
serg�led�ler. İlhan Efe Yıldız ve İsma�l Efe 
Satkın’dan oluşan Cell Culture takımı, 
B�yoteknoloj� İnovasyon Yarışmasında 
“Sedef Otu (Ruta Graveolens L.) ve Tar-
hun (Artem�s�a Dracunculus L.) B�tk�ler�-
n�n Yara ve Yanık Modeller� Üzer�ndek� 
Etk�ler�n�n Araştırılması” �s�ml� projeler� �le 
Türk�ye �k�nc�s� oldu. 

Proje Danışman Öğretmenler� Sü-
meyye Özyaman İle ödüller�n� TÜBİTAK 
Başkanı Hasan Mandal ve T3 Vakfı Mü-
tevell� Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 
el�nden alan ek�p, proje sunumları �le tüm 
jür�n�n takd�r�n� topladı.
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‘Sıfır Atık Belges�’ Alındı‘Sıfır Atık Belges�’ Alındı‘Sıfır Atık Belges�’ Alındı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, “Sıfır Atık Yönet�m S�stem�” 
kapsamında ger� dönüşümle �lg�l� başarılı çalışmaları nede-
n�yle Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belges�” 
aldı.

stanbul Val�l�ğ� Çevre ve Şeh�rc�l�k 
İl Müdürlüğü tarafından Gaz�os-
manpaşa Beled�yes�’ne atık olu-
şumunun azaltılması ve atıkların 

kaynağında ayrıştırılarak ekonom�ye 
kazandırılması adına hayata geç�rd�ğ� 
“Sıfır Atık Yönet�m S�stem�” çalışmasıyla 
“Sıfır Atık Belges�” ver�ld�. Proje çalışma-
ları, saha uygulamaları ve b�lg�lend�rme 
faal�yetler�yle b�rl�kte “Sıfır Atık” sürec�n� 
başarıyla yöneten Gaz�osmanpaşa Bele-
d�yes�’n�n h�zmet b�nasında uygulamaya 
koyduğu Sıfır Atık Yönetmel�ğ� çalışma-
ları, İstanbul Val�l�ğ� Çevre ve Şeh�rc�l�k İl 
Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak 
“Sıfır Atık Belges�” �le tesc�llenm�ş oldu.

“Sıfır Atık Projes�” kapsamında h�zmet 
b�nasında atıkları türler�ne göre ayrıştı-
ran Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, b�nadak� 
bütün çöp kovalarını kaldırılarak yerler�ne 
üçlü atık toplama setler� ve atık b�r�kt�r-
me ün�teler� yerleşt�rd�. B�na genel�ne 

İİİ sıfır atık b�lg�lend�rme panoları asıldı. 
Kâğıt-karton, plast�k, metal, cam, atık 
p�l, atık elektr�kl� ve elektron�k eşya �le 
yemekhaneden elde ed�len b�tk�sel atık 
yağlar, kumbaralarda toplanarak atıkla-
rın türler�ne göre tehl�kel� ve tehl�kes�z 
atıkları geç�c� depolama alanına get�r�ld�. 
Geç�c� atık depolama alanında b�r�kt�r�len 
atıklar, bakanlık tarafından yetk�lend�r�l-
m�ş l�sanslı f�rmalara gönder�lerek ger� 
dönüşüme kazandırılıyor.

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, çocuklar-
da ve gençlerde çevre b�l�nc� oluşturmak 
ve Sıfır Atık Projes�’ne vatandaşların akt�f 
olarak katılımlarını sağlamak �ç�n �lçe ge-
nel�nde kapsamlı b�r çalışma sürdürüyor. 
Mob�l atık get�rme merkezler�, tekst�l atık 
kumbaraları, plast�k ve metal kutular �ç�n 
sıfır atık potaları, ambalaj, p�l ve cam top-
lama kumbaraları, b�tk�sel atık yağ topla-
ma kampanyaları �le atıkların kaynağında 
ayrı ün�telerde b�r�kt�r�lmes� sağlanıyor. 

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüzme Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüzme Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüzme 
Havuzu Temel Atma Tören�Havuzu Temel Atma Tören�Havuzu Temel Atma Tören�

Gençl�k ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, “Gaz�osmanpaşa’nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle 
olmaya devam edeceğ�z. B�z Gaz�osmanpaşa halkının h�z-
met�ndey�z. Bu yüzme havuzu, �nşallah beled�yem�z �le �nşa 
edeceğ�m�z projelerden sadece b�r tanes�” ded�.

az�osmanpaşa’da gerçekleş-
t�r�len Küçükköy Yarı Ol�mp�k 
Yüzme Havuzu Temel Atma 
Tören�’ne Gençl�k ve Spor 

Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu, Gaz�osmanpaşa Kaymakamı Numan 
Hat�poğlu, Gaz�osmanpaşa Beled�ye 
Başkanı Hasan Tahs�n Usta ve �lçe proto-
kolü �le vatandaşlar katıldı.

KASAPOĞLU: “YÜZME BİLMEK      
İSTEYEN HERKESE HİZMET EDECEK”

Gaz�osmanpaşa halkı �ç�n güzel b�r 
tes�s�n temel atma tören�nde b�r araya 
gel�nd�ğ�n� aktaran Bakan Kasapoğlu, 
“Türk�ye ayrı b�r dönüşüm gerçekleşt�-
r�yor. Cumhurbaşkanımızın l�derl�ğ�nde 
18 yılda ülkem�z�n dört b�r köşes�nde her 
alanda b�r dönüşüm, b�r devr�m var. 

GGGGGGGGG

Bugün Küçükköy’de 
olmak b�zler �ç�n ayrı he-
yecan. Hem bugün hem 
de bundan sonra b�zler 
de Gaz�osmanpaşa’nın 
evlatlarının yanında tüm 
gücümüzle olmaya de-
vam edeceğ�z. Ülkem�-
z�n yarınlara olan güçlü 
yürüyüşünü görüyoruz. 
Bugün burada Gençl�k 
ve Spor Bakanlığı a�les� 
olarak buradayız. B�z 
Gaz�osmanpaşa halkı-

nın h�zmet�ndey�z. Bu yüzme havuzunun 
�nşallah beled�yem�z �le �nşa edeceğ�z ve 
bu sadece b�r tanes�” �fadeler�n� kullandı.

Türk�ye’n�n c�dd� su kaynaklarına sa-
h�p olduğunun da altını ç�zen Gençl�k ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, “Tab�� yüzme b�z�m önem verd�ğ�-
m�z projelerden b�r�. Son 18 yılda sah�p 
olduğu havuzları var, tes�sleşmey� sürdü-
rüyoruz. 

Gaz�osmanpaşa genel�nde 3 portat�f 
havuz açtık, pandem�ye rağmen. ‘Yüzme 
b�lmeyen kalmasın’ projem�ze çok anlamlı 
katkı sundu. Türk�ye’n�n neres�nde olursa 
olsun ülken�n gençler�n� yarına en güzel 
şek�lde hazırlayacağız. Bugün temel�n� 
atacağımız bu tes�s� de �nşallah en kısa 
zamanda açacağız” şekl�nde konuştu.
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Kentsel Dönüşüm Projes�’nde Kentsel Dönüşüm Projes�’nde Kentsel Dönüşüm Projes�’nde 
Konutlar Sah�pler�yle Buluşuyor!..Konutlar Sah�pler�yle Buluşuyor!..Konutlar Sah�pler�yle Buluşuyor!..

796 konut, 13 dükkân, 1.039 araç kapas�tel� kapalı otopark 
ve yeş�l alanlardan oluşan proje, kura çek�m�n�n ardından 
kısa sürede hak sah�pler�ne tesl�m ed�lecek.

az�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, ta-
mamlanma aşamasına gelen 
Sarıgöl Mahalles� 12B 1. Etap 

Kentsel Dönüşüm Projes�’nde �nceleme-
lerde bulundu. 796 konut, 13 dükkân, 
1.039 araç kapas�tel� kapalı otopark ve 
yeş�l alanlardan oluşan proje, kura çek�-
m�n�n ardından kısa sürede hak sah�pler�-
ne tesl�m ed�lecek.

Gaz�osmanpaşa’da r�skl� alan �lan 
ed�len bölgelerde kentsel dönüşüm ça-
lışmaları Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
Toplu Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) 
ve Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �ş b�rl�ğ�n-

GGGGGGGGG

de hızla devam ed�yor. Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta sık 
sık gerçekleşt�rd�ğ� saha z�yaretler�yle 
kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından 
tak�p ed�yor. Bu kapsamda Başkan Usta, 
yapımı tamamlanmak üzere olan Sarıgöl 
Mahalles� 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projes�’nde �ncelemelerde bulundu. Baş-
kan Usta, da�reler�n çok yakında tesl�m 
ed�leceğ�n� bel�rterek, hak sah�pler�ne 
hayırlı olmasını d�led�.

Sarıgöl Mahalles� 12B 1. Etap Kentsel 
Dönüşüm Projes�; 796 konut, 13 dükkân 
ve 1.039 araç kapas�tel� kapalı otopark-
tan oluşuyor. Proje kapsamında 521 adet 
2+1, 271 adet 3+1, 4 adet de 4+1 da�re 
�nşa ed�ld�. Cephe tasarımlarında modern 
m�mar� anlayışının hâk�m kılındığı proje-
n�n 15 b�n metrekares� yeş�l alan ve pey-
zaj düzenlemeler�ne ayrıldı. Proje �le va-
tandaşlar, deprem r�sk� taşıyan ve yeterl� 
sosyal donatı olmayan alanda “yer�nde 
dönüşüm” �le güvenl�, parkı, yeş�l alanları, 
sosyal donatısı olan çağdaş standartlar-
da b�r yaşam alanına sah�p olacak.
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AMATÖR SPOR AMATÖR SPOR AMATÖR SPOR 
KULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEKKULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEKKULÜPLERİNE BÜYÜK DESTEK

Gençler� spora teşv�k etmek �ç�n spora ve sporcuya olan 
desteğ�ne devam eden Bayrampaşa Beled�yes�, düzenlenen 
programla �lçedek� amatör spor kulüpler�ne nakd� yardımda 
bulundu

ugüne kadar çok sayıda spor 
tes�s�n� h�zmete sunan ve 
amatör spor kulüpler�ne dü-
zenl� olarak malzeme yardımı 

yapan Bayrampaşa Beled�yes�, bu kez 
de amatör spor kulüpler�ne nakd� yar-
dımda bulundu. Bayrampaşa Beled�yes� 
Kültür Salonu’nda düzenlenen programla 
�lçedek� toplam 17 kulüp, 13 b�n 530 l�ra 
tutarındak� çekler�ne kavuştu. Programa 
Başkan Aydıner’�n yanı sıra, Beled�ye 
Başkan Yardımcıları İsma�l Gem�c� �le 
Ahmet Tüfekç�, beled�ye mecl�s üyeler�, 
Bayrampaşa Kulüpler B�rl�ğ� başkanı Ülkü 
Gürkan �le spor kulüpler�n�n başkanları 
katıldı.

Kulüp başkanlarına çekler� tek tek 
takd�m eden Başkan At�la Aydıner, “B�z 
Bayrampaşa’mızdak� amatör spor ku-

BBBBBB lüpler�m�ze 25 yıldır malzeme yardımı 
yapıyor ve loj�st�k destek ver�yoruz. Spor 
kulüpler�m�z�n gel�şmes�ne ve büyümes�-
ne katkı sunmak amacıyla, onlara bu kez 
de ‘nakd� yardım çek�’ �le destek sağlıyo-
ruz. Böyle b�r desteğ� amatör spor ku-
lüpler�ne vermekten b�r beled�ye başkanı 
olarak son derece mutluluk duyuyorum. 
Çünkü bu kulüplerde spor yapan gençler 
b�z�m geleceğ�m�z. Amatör spor kulüpler�, 
gençler�m�z�n sağlıklı b�r bey�n ve vücuda 
sah�p olmalarında ve doğru arkadaşlıklar 
kurmalarında olanak sağlayan en öneml� 
yerler�nden b�r�d�r. Ayrıca amatör düzey-
de yet�şen sporcular �ler�de profesyonel 
düzeyde oynayarak �lçem�z� ve ülkem�z� 
tems�l edecek olan k�ş�lerd�r. O neden-
le Bayrampaşa’yı sporda da marka �lçe 
yapmak �ç�n amatör spor kulüpler�m�ze 
destek olmaya devam edeceğ�z” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BALKANLARBALKANLARBALKANLAR

Sancak Yalnız Değ�lSancak Yalnız Değ�lSancak Yalnız Değ�l
Temmuz ayında Sırb�stan’ın Sancak Bölges�’nde büyük 

artış gösteren cov�d-19 vakaları neden�yle Türk�ye Bosna 
Sancak Derneğ� önderl�ğ�nde, pek çok s�v�l toplum örgütüy-
le b�rl�kte başlatılan “Sancak Yalnız Değ�l” kampanyasında 
toplanan yardımlarla tedar�k ed�len sağlık araç ve gereçler 
Sırb�stan’ın Sancak Bölges�’ne gönder�ld�.

ürk�ye Bosna Sancak Kültür ve 
Yardımlaşma Derneğ�, resm� 
sosyal medya hesabından yar-
dımla �lg�l� şu paylaşımı yaptı:

“Temmuz ayında Sırb�stan’ın Sancak 
Bölges�’nde büyük artış gösteren co-
v�d-19 vakaları neden�yle Türk�ye Bosna 
Sancak Derneğ� önderl�ğ�nde, pek çok 
s�v�l toplum örgütüyle b�rl�kte başlatılan 
“Sancak Yalnız Değ�l” kampanyasında 
toplanan yardımlarla tedar�k ed�len sağ-
lık araç ve gereçler bu sabah �t�bar�yle 

TTT

yola çıktı. Kampanyanın başarıya ulaş-
masında ve yardımların Sancak’a ulaş-
tırılmasında büyük desteğ� bulunan pek 
çok �s�m ve kuruluş var: Dış�şler� Bakan-
lığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Türk�ye 
Cumhur�yet� Belgrad Büyükelç�m�z Tanju 
B�lg�ç’e... Lalel� Sanay�c� ve İş İnsanla-
rı Derneğ�, Bosna Sancak Akadem�k 
Kültür ve Tar�h Vakfı, İstanbul Anadolu 
Yakası Bosna Sancak Derneğ�, Rumel� 
Türkler� Kültür ve Dayanışma Derneğ�, 
Rumel� Türk Dernekler� Federasyonu, 
Bursa Bosna Sancak Derneğ�, Rumel� 
Türkler� Vakfı, Serd�van Bosna Sancak 
Derneğ� ve Bayrampaşa Rumel� Balkan 
Platformu’na...  Sağlık Loj�st�k İcra Kurulu 
Başkanı Zah�t Sağlık, Bakırköy Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Cav�t Gan�ç, Bayram-
paşa İBB Mecl�s Üyes� Kadr� Sancaktar, 
DEİK Türk�ye Sırb�stan İş Konsey� Baş-
kanı Bayram Akgül, IGA Kurumsal İl�şk�-
ler D�rektörü Turgay Yaman’a ve madd� 
manev� desteğ�n� es�rgemeyen tüm hayır-
severlere Türk�ye Bosna Sancak Derneğ� 
olarak çok teşekkür eder�z…”
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GAZİLERE VEFA BORCUGAZİLERE VEFA BORCUGAZİLERE VEFA BORCU
Bayrampaşa Beled�yes�, 19 Eylül Gaz�ler Günü münasebe-

t�yle �lçede yaşayan gaz�ler�, beled�ye b�nası önünde düzen-
lenen anma programının ardından kahvaltıda ağırladı.

ayrampaşa Beled�yes�, 19 
Eylül Gaz�ler Günü münase-
bet�yle �lçede yaşayan gaz�-
ler�, beled�ye b�nası önünde 

düzenlenen anma programının ardından 
kahvaltıda ağırladı. Kemerburgaz Mes�re 
Alanı’nda gerçekleşen kahvaltıya Başkan 
At�la Aydıner’�n yanı sıra AK Part� İstan-
bul M�lletvek�l� Av. Serap Yaşar, Bayram-
paşa Kaymakamı Dr. Sonel Şenel, Ak 
Part� İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Can Gökhan Bale-
koğlu �le çok sayıda gaz� ve yakını katıldı.

Konuklarıyla yakından �lg�lenen, ken-
d�ler�yle b�r süre sohbet ederek �stek ve 
talepler�n� d�nleyen Başkan Aydıner, gaz�-
ler ve yakınları �le b�r arada bulunmaktan 
son derece memnun olduğunu bel�rterek 
“B�z 19 Eylül Gaz�ler Günü dolayısı �le 
Bayrampaşa’da bulunan bütün gaz�ler�m�-
z� ve onların yakınlarını bugün buraya da-
vet ett�k. Başta Kıbrıs olmak üzere başka 
ülkelerde de gaz�l�k unvanını kazanarak 

BBBBBB buraya gelm�ş bu kardeşler�m�zle b�z 
uzun yıllardan ber� b�rl�ktey�z. Ama bugün 
onlara b�z şunu söyled�k. Gaz�l�k herkese 
nas�p olmaz. S�zler g�rd�ğ�n�z savaşlarda 
ve 15 Temmuz’dak� d�llere destan şan-
lı d�ren�ş�n�zde şeh�tl�k mertebes�ne en 
yakın mertebe olan gaz�l�k mertebes�ne 
ulaştınız. Bu ülke Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda yüz b�nlerce şeh�t ver�lerek 
kurtarılmış b�r ülked�r. 

O nedenle b�z�m şeh�tler�m�ze karşı 
nasıl b�r vefa borcumuz varsa, kahraman 
gaz�ler�m�ze de b�r vefa borcumuz var. 
Gaz�ler�m�ze olan vefa borcumuzu onla-
rın onuruna düzenled�ğ�m�z programlarla 
b�r nebze olsun ödemeye çalışıyoruz.

 Ben bu ves�leyle vatanlarını beden-
ler�nden üstün tutan tüm gaz�ler�m�z�n 
Gaz�ler Günü’nü yürekten kutluyorum. 
Cenab-ı Allah tüm gaz�ler�m�ze uzun ve 
sağlıklı ömürler vers�n.” şekl�nde konuştu.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı’nın babası 
Hacı Sal�h Saçlı vefat ett�.

k Part� Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Ers�n Saçlı’nın ba-
bası Hacı Sal�h Saçlı vefat 
ett�.

İlçe Başkanlığı vefat haber� �le �lg�l� bu 
paylaşımı yaptı:

“İlçe Başkanımız Sayın @Sacl�Ers�n ‘�n 
muhterem babası Sayın Hacı Sal�h Saçlı 

vefat etm�şt�r. Cenaze Şanlıurfa’da a�le 
kabr�stanlığına defned�lm�şt�r. Merhuma 
Allahtan Rahmet, Başkanımıza, a�les�ne 
ve tüm sevenler�ne başsağlığı d�l�yoruz.
Mekanı cennet olsun.”

B�zler de merhum Hacı Sal�h Saçlı am-
camıza Allah’ta rahmet, İlçe Bşk. Ers�n 
Saçlı ve a�les�ne sabr-ı cem�l d�l�yoruz.
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İLK DERS ZİLİ ÇALDIİLK DERS ZİLİ ÇALDIİLK DERS ZİLİ ÇALDI
Tüm dünyayı etk�s� altına alan koronav�rüs salgını nede-

n�yle eğ�t�m-öğret�m onl�ne olarak devam ederken okullarda 
yüz yüze eğ�t�m, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca (MEB) seyrelt�lm�ş 
uygulamalarla anasınıfı ve �lkokul b�r�nc� sınıfl arda haftada 
b�r gün olacak şek�lde başlatıldı.

üm dünyayı etk�s� altına alan 
koronav�rüs (Kov�d-19) salgı-
nı neden�yle eğ�t�m-öğret�m 
onl�ne olarak devam ederken 

mart ayından ber� kapalı olan okullarda 
yüz yüze eğ�t�m, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca 
(MEB) seyrelt�lm�ş uygulamalarla anası-
nıfı ve �lkokul b�r�nc� sınıfl arda, haftada b�r 
gün olacak şek�lde başlatıldı.

Bayrampaşa’da bugün çalan ders z�l� 
�le yüz yüze eğ�t�me başlanırken Başkan 
At�la Aydıner de Şa�r Ş�nas� İlkokulu’nda 
düzenlenen 2020-2021 Eğ�t�m-Öğret�m 
Yılı açılış tören�nde öğrenc�ler� yalnız 
bırakmayarak onların �lk ders heyecanına 
ortak oldu. İlk hafta 1 gün okula g�decek 
çocuklar, okula tek tek ve maske �le sos-
yal mesafe kuralına d�kkat ed�lerek alındı.

Sosyal mesafe kuralları çerçeves�nde 
yen�den düzenlenen sınıfl arı tek tek do-
laşan Başkan Aydıner, öğrenc�lere ba-
şarı d�lekler�n� �leterek m�n�k öğrenc�lere 

TTT

rengarenk kalem, s�lg� ve kalemtıraştan 
oluşan kırtas�ye set� hed�ye ett�.

Yen� eğ�t�m-öğret�m yılında yüz yüze 
eğ�t�m verecek tüm �lkokul ve ana okullar-
da dezenfeks�yon çalışmalarının gerçek-
leşt�r�ld�ğ�n� kaydeden Başkan Aydıner, 
“Tüm dünyayı ve dolayısıyla ülkem�z� etk�-
leyen b�r pandem� sürec� var. Bu süreçte 
yüz yüze eğ�t�me ara ver�lm�şt�. Uzun b�r 
aranın ardından anaokul ve b�r�nc� sınıfta-
k� çocuklarımız alınan tedb�rlerle yen�den 
okullarına, öğretmenler�ne, arkadaşlarına 
kavuştular.  B�zler de bu süreçte �lkokul 
ve anaokullarımızda tedb�rler�m�z� art-
tırdık. Yen� eğ�t�m-öğret�m yılında okula 
merhaba d�yecek evlatlarımız h�jyen�k b�r 
ortamda eğ�t�m alacaklar. Evlatlarımızın 
eğ�t�m-öğret�m yılını sağlıklı ve başarılı 
geç�rmeler� �ç�n çabalıyoruz. 

Bu amaçla da çalışmalarımıza devam 
edeceğ�z. Çocuklarımızın eğ�t�m� son 
derece öneml� ve bu eğ�t�m konusunda 
gerekl� d�kkat�, özen�, t�t�zl�ğ� göster�rsek 
bu sıkıntılı günler� de çocuklarımız açısın-
dan en az zararla atlatırız d�ye düşünü-
yorum. Hem sosyal mesafe, hem h�jyen 
hem de maske konusunda �darec�ler�m�z 
ve öğretmenler�m�z de oldukça t�t�z dav-
ranıyorlar. Bugün böyle b�r açılışı yapmak 
hep�m�ze önümüzdek� günler�n daha 
güzel olacağı umudunu get�rmekted�r. 
İlçem�ze ve ülkem�ze hayırlı olsun. Yen� 
eğ�t�m-öğret�m dönem�nde tüm öğrenc�le-
r�m�ze başarılar d�l�yorum.” ded�.
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Bayrampaşa Beled�yes� �le H�zmet-İş Send�kası arasında 
KHK �le kadroya geçen 871 beled�ye �şç�s�n� kapsayan Toplu 
İş Sözleşmes� �mzalandı. 

end�ka tems�lc�ler� �le yapılan 
toplu �ş sözleşmes�ne göre 
�şç�ler�n ücretler�nde ve sosyal 
haklarında �y�leşt�rmeler yapıl-

dı. İmza tören�nde konuşan Başkan At�la 
Aydıner, “Tarafl arın talepler�n� ve tekl�f-
ler�n� ortak paydada buluşturarak, önü-
müzdek� 2 yılı kapsayacak b�r sözleşme-
ye �mza attık. İlçem�z ve �şç�ler�m�z �ç�n 
hayırlı olmasını temenn� ed�yorum” ded�.

Bayrampaşa Beled�yes� �le Hak-İş 
H�zmet-İş Send�kası arasında KHK �le 
kadroya geçen 871 �şç� �ç�n Toplu İş Söz-
leşmes� �mzalandı. Send�ka tems�lc�ler� 
�le yapılan toplu �ş sözleşmes�ne göre 
�şç�ler�n ücretler�nde ve sosyal haklarında 
�y�leşt�rmeler yapıldı.

 Bayrampaşa Beled�yes� Kültür Salo-
nu’nda düzenlenen �mza tören�ne Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
Beled�ye Başkan Yardımcıları İsma�l 
Gem�c� ve Naser Ş�mşek �le send�ka ve 
�şç� tems�lc�ler� katıldı.

SSSSSSSSS İmza tören�nde konuşan Başkan At�la 
Aydıner, “Pandem� sürec� başladığından 
ber� ek�pler�m�z �le gece-gündüz sahada-
yız. İşte bugün sahada ve kurumumuzda 
ter döken emekç�ler�m�z �ç�n b�r aradayız. 
Onların ücretler�n� ve sosyal haklarını �y�-
leşt�rmek �ç�n uzun mesa�ler harcadık, b�r 
d�z� görüşmeler gerçekleşt�rd�k. Beled�ye-
m�z, beled�yem�z�n ş�rket� Baypaş, �şç�-
ler�m�z�n send�kası H�zmet-İş ve �şveren 
send�kası M�ksen görüştüler, konuştular 
ve sonunda b�r karara varıldı. Ülkem�z�n 
şartlarını ve beled�yem�z�n �mkânlarını da 
göz önünde bulundurarak zam oranını 
yüzde 12.62 olarak bel�rled�k. İkram�ye 
tutarını da 10 günden 20 güne çıkardık. 
Sosyal yardım oranlarını da artırdık. 
Tarafl arın talepler�n� ve tekl�fl er�n� ortak 
paydada buluşturmak �ç�n büyük gayret 
gösterd�k. Önümüzdek� 2 yılı kapsayacak 
bu sözleşmen�n �şç�ler�m�z ve a�leler� �ç�n 
hayırlı olmasını temenn� ed�yorum. Bu 
sürece emek verenlere de teşekkürler�m� 
sunuyorum” �fadeler�n� kullandı.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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