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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAYRAMPAŞA BELEDİYE 
PERSONELİNE MASKE DENETİMİPERSONELİNE MASKE DENETİMİPERSONELİNE MASKE DENETİMİ

Koronav�rüs �le mücadele çalışmaları kapsamında sık sık 
�lçe genel�nde yapılan denet�mlere katılan Bayrampaşa Be-
led�ye Başkanı At�la Aydıner, bu kez de beled�ye personel�ne 
yönel�k maske ve h�jyen denet�m� yaptı.

oronav�rüs �le mücadele ça-
lışmaları kapsamında sık sık 
�lçe genel�nde yapılan dene-
t�mlere katılan Bayrampaşa 

Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, bu kez 
de beled�ye personel�ne yönel�k maske 
ve h�jyen denet�m� yaptı. Salgınla müca-
delede kurallara uymanın önem�ne vurgu 
yapan Başkan Aydıner, “B�z�m gücümüz 
kurallara uymakta saklı. 7’den 70’e kural-
lara uymazsak göremed�ğ�m�z v�rüsten 
korunmamız mümkün olmaz” ded�.

Bayrampaşa Beled�yes�, Bayrampaşa 
Kaymakamlığı �le b�rl�kte, koronav�rüs 
�le mücadele çalışmaları kapsamında, 
�lçe genel�nde maske, mesafe ve h�jyen 
denet�mler� gerçekleşt�r�yor. Başkan At�la 
Aydıner de sık sık bu denet�mlere katıla-
rak çalışmaları yer�nde �ncel�yor. Başkan 
Aydıner, sahadak� denet�mler�n ardından 
�se beled�ye personel�ne yönel�k maske 
ve h�jyen denet�m� yapıyor. Denet�mler-

KKK de, personel�n oldukça duyarlı olduğu ve 
kurallara tam olarak uyduğu görülüyor.

Salgınla mücadelede kurallara uy-
manın önem�ne vurgu yapan Başkan 
Aydıner, “Aylardır g�zl� b�r düşmana karşı 
mücadele ver�yoruz. B�z�m gücümüz ku-
rallara uymakta saklı. 7’den 70’e kurallara 
uymazsak göremed�ğ�m�z v�rüsten ko-
runmamız mümkün olmaz. Şüphes�z, en 
değerl� varlığımız sağlığımız. 

Sağlığımızı korumamız �ç�n b�rl�kte mü-
cadele vermekten başka çarem�z yok. O 
nedenle personel�m�z�n ve vatandaşları-
mızın özell�kle maske, mesafe ve tem�zl�k 
kuralına uyması gerek�yor. Bu bağlamda 
denet�mler�m�z� gerçekleşt�r�yor, kurallara 
uymayan arkadaşlarımızı ve vatandaşla-
rımızı uyarıyoruz. Sağlıklı günler el�m�z-
de, lütfen el�m�zle sağlığımızı r�ske atma-
yalım” şekl�nde konuştu.



Asfalt ve Yol Ç�zg� Çalışmaları Asfalt ve Yol Ç�zg� Çalışmaları Asfalt ve Yol Ç�zg� Çalışmaları 
Ulaşımı Güvenl� Hale Get�r�yorUlaşımı Güvenl� Hale Get�r�yorUlaşımı Güvenl� Hale Get�r�yor

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, �lçe genel�nde yol bakım, ona-
rım ve asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. As-
falt çalışması tamamlanan bölgelerde �se traf�k ve yaya gü-
venl�ğ� açısından yol ve yaya geç�d� ç�zg� çalışması yapılıyor.

az�osmanpaşa Beled�yes�, 
�lçedek� traf�k akışının gü-
venl�, konforlu ve düzenl� 
b�r şek�lde sağlanması ve 

olumsuzlukların en aza �nd�r�lmes� �ç�n yol 
bakım, onarım ve �y�leşt�rme çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Mü-
dürlüğü ek�pler�, deforme olan ve hasar 
gören yollarda asfaltlama çalışması ger-
çekleşt�r�yor. Saha denet�mler� sırasında 
gördükler� aksaklıkları g�deren ek�pler b�r 
yandan da vatandaşlardan gelen talepler 
doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Cadde 
ve sokaklarda devam eden asfalt kapla-
ma ve yama çalışmalarıyla yollar daha 
konforlu ve güvenl� hale get�r�l�yor.

Çalışmalar kapsamında Barbaros Hayret-
t�n paşa Mahalles� 1042 ve 1047 sokaklar 
�le İnönü Caddes�, Karaden�z Mahalles� 
1128 ve 1177 sokaklar, Yen�mahalle 519, 

GGGGGGGGG 521, 522 ve 524 sokaklar, Kazım Karabe-
k�r Mahalles� 864, 950 ve 951 sokaklar, 
Yıldıztabya Mahalles� Beyza Sokak ve 
Köşegen Sokak, Karayolları Mahalle-
s� Kad�r Akdoğan Caddes�, Bağlarbaşı 
Mahalles� Keçe Suyu Caddes�, Hürr�yet 
Mahalles� Paşaçayırı Caddes� ve Şak�r 
Zümre Caddes�’n�n asfaltlama çalışmaları 
tamamlandı. Son b�r ayda 7 b�n ton asfalt 
ser�m� yapan ek�pler, 2.000 ton da asfalt 
yama çalışması gerçekleşt�rd�.

Asfalt çalışması tamamlanan bölgelerde 
traf�k akışını düzenley�c� yol ç�zg�s� ve 
yaya geç�d� ç�zg� çalışması yapılıyor. Tra-
f�k ve yaya güvenl�ğ�ne yönel�k gerçek-
leşt�r�len çalışmalar kapsamında ek�pler, 
yen� asfaltlanan yolların yaya geç�d� ve 
yol ç�zg�ler�n� ç�zerken, mevcut yolların 
da yıpranmış ve s�l�nm�ş durumda olan 
ç�zg�ler�n� yen�l�yor.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Bağlarbaşı 7A Kentsel Dönüşüm Bağlarbaşı 7A Kentsel Dönüşüm Bağlarbaşı 7A Kentsel Dönüşüm 
Projes�’n�n İnşaatına BaşlandıProjes�’n�n İnşaatına BaşlandıProjes�’n�n İnşaatına Başlandı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 926 konut, her da�re �ç�n kapalı 
otopark ve sosyal donatı alanlarını bünyes�nde bulundura-
cak olan Bağlarbaşı Mahalles� 2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm 
Projes�’n�n �nşaatına başladı.

az�osmanpaşa Beled�ye-
s�, 926 konut, her da�re �ç�n 
kapalı otopark ve sosyal 
donatı alanlarını bünyes�nde 

bulunduracak olan Bağlarbaşı Mahalles� 
2.Etap 7A Kentsel Dönüşüm Projes�’n�n 
�nşaatına başladı.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Toplu 
Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) ve Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes� tarafından yü-
rütülen Bağlarbaşı Mahalles� 2.Etap 7A 
Kentsel Dönüşüm Projes�’n�n kazı çalış-
maları sırasında daha önce Roma dö-
nem�ne a�t 1.500 yıllık su kemer� ortaya 
çıkmıştı. Bunun üzer�ne Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu �le yapılan görüşmeler 

GGGGGGGGG sonucu projede rev�zeye g�d�lm�şt�. İnşaat 
çalışmalarının tüm hızıyla devam ett�ğ� 
bölge, kentsel dönüşüm kapsamında gü-
venl� yaşam alanları �le yen� yeş�l alanlara 
sah�p olacak.

102 b�n m² alanda �nşa ed�len Bağlar-
başı Mahalles� 2.Etap 7A Kentsel Dönü-
şüm Projes�’nde 926 konut, her da�reye 
kapalı otopark, yeş�l alan ve sosyal do-
natılar bulunuyor. Proje kapsamında 182 
adet 1+1, 522 adet 2+1, 222 adet de 3+1 
da�re �nşa ed�l�yor. Peyzaj düzenlemeler� 
�le 468 adet ağaç d�k�m�n�n yapılacağı 
projen�n, 2022 yılında tamamlanması ön 
görülüyor.
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SULTANGAZİSULTANGAZİSULTANGAZİ

Okullara 103 Tonluk Okullara 103 Tonluk Okullara 103 Tonluk 
Tem�zl�k Malzemes� Desteğ�Tem�zl�k Malzemes� Desteğ�Tem�zl�k Malzemes� Desteğ�

İlçe sak�nler�n�n sağlığını her şey�n üzer�nde tutan Sultan-
gaz� Beled�yes�, vel�ler�n çocuklarını gönül rahatlığıyla okula 
göndermes� �ç�n hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kez �lçe gene-
l�ndek� tüm okullara 103 tonluk tem�zl�k malzemes� ve de-
zenfektan desteğ�nde bulunuldu.

oronav�rüsle mücadeles�n� 
sürdüren Sultangaz� Beled�-
yes�, �lçe genel�ndek� çalışma-
larına hız kesmeden devam 

ed�yor.

Okul önces� ve b�r�nc� sınıf öğrenc�ler� 
�ç�n yüz yüze eğ�t�m�n başlayacağı tar�h 
olan 21 Eylül �ç�n son hazırlıklar yapılıyor. 
Salgından korunmanın h�jyenden geçt�ğ� 
b�l�nc�yle, �lçe genel�ndek� tüm okullara 
tem�zl�k malzemes� ve dezenfektan des-
teğ�nde bulunuluyor.

Okullara dağıtılacak olan 103 ton tem�z-
l�k malzemes� ve dezenfektan destek 
programına Sultangaz� Kaymakamı Uğur 
Kalkar, Beled�ye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, 
İlçe Eğ�t�m Müdürü M�raç 
Sünnetc� ve okul müdürler� 
katıldı.

‘Öğrenc�ler�m�z�n sağlı-
ğı b�z�m �ç�n her şeyden 
kıymetl�’ d�yen Beled�ye 
Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, �lçedek� 89 okula 
tem�zl�k malzemes� ver�le-
ceğ�n�n altını ç�zd�. Başkan 
Dursun, “ Her zaman söy-
led�ğ�m�z g�b�, eğ�t�m b�z�m 
öncel�ğ�m�z. Sultangaz�’de 
eğ�t�m� ne kadar �ler�ye gö-

KKK türeb�l�rsek, genç  kardeşler�m�ze ne ka-
dar yardımcı olab�l�rsek b�zler de o kadar 
mutlu oluruz. Maske, mesafe ve tem�zl�ğe 
daha fazla d�kkat etmem�z gereken şu 
günlerde de öğrenc�ler�m�z�n sağlığı �ç�n 
okullara tem�zl�k ve dezenfektan deste-
ğ�nde bulunuyoruz” d�ye konuştu.

Başkan Dursun, 89 okula dağıtılacak 
olan tem�zl�k ve dezenfektan malzeme-
ler�n�n m�ktarına d�kkat çekerek; “Sıvı 
sabun, yüzey tem�zley�c�, çamaşır suyu 
ve dezenfektan ürünler�n�n yer aldığı 103 
tonluk tem�zl�k malzemeler�, şu ana kadar 
dağıtılan en yüksek m�ktar” ded�.



Karadağ’da Müslümanları Hedef Karadağ’da Müslümanları Hedef Karadağ’da Müslümanları Hedef 
Alan Irkçı Saldırılar Alan Irkçı Saldırılar Alan Irkçı Saldırılar 

Türk�ye’n�n Podgor�ca Büyükelç�s� Songül Ozan, Karadağ’da 
30 Ağustos’ta yapılan genel seç�mler�n ardından ülkedek� 
Müslümanları hedef alan ırkçı saldırıların end�şe ver�c� oldu-
ğunu söyled�.

aradağ İslam B�rl�ğ�’nden 
(D�yanet İşler�) yapılan açıkla-
mada, Türk�ye’n�n Podgor�ca 
Büyükelç�s� Songül Ozan’ın, 

İslam B�rl�ğ� Başkanı R�fat Fejz�c �le b�r 
araya geld�ğ� aktarıldı.

Açıklamada, Ozan’ın, ülken�n kuzey�n-
de yaşayan Müslümanların güvenl�ğ�nden 
end�şe duyduğunu �fade ett�ğ� bel�rt�ld�.

Türk�ye’n�n İslam B�rl�ğ�n� destekled�ğ� 
bel�rt�len açıklamada, “Podgor�ca Büyü-
kelç�l�ğ�, ülkedek� Müslümanlara yönel�k 
yapılan ırkçı saldırıların end�şe ver�c� 
olduğunu ve Karadağ’ın tüm vatandaşla-
rına yetecek büyüklükte b�r ülke olduğuna 

KKK olan �nancını d�le get�rm�şt�r.” �fadeler�ne 
yer ver�ld�.

Karadağ’dak� seç�mde Sırp Ortodoks 
K�l�ses�ne (SPC) yakınlığı �le b�l�nen De-
mokrat Cephe (DF) öncülüğündek� �tt�fak 
öneml� b�r başarı elde etm�ş ve d�ğer 
muhal�f �tt�faklarla mecl�ste çoğunluğu ele 
geç�rm�şt�.

DF yanlısı Sırp m�ll�yetç�ler �lk geceden 
�t�baren seç�m kutlamalarında b�rçok pro-
vokat�f eylem ve saldırı gerçekleşt�r�rken, 
ülkedek� Müslüman Boşnaklara yönel�k 
“Türkler buradan g�d�n” sloganları atılmış, 
tehd�tkar duvar yazıları yazılmıştı.

BALKANLARBALKANLARBALKANLAR
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Kosova’nın İsra�l’de büyükelç�l�k açma kararını; Türk�ye’de-
k� Rumel�ler ve Rumel�l� STK’lar kınadıklarını bel�rten açık-
lamalar yaptı.

ürk�ye Bosna Sancak Kültür ve 
Yardımlaşma Derneğ�, resm� 
sosyal medya hesapların-
dan Kosova’nın İsra�l’de büyü-

kelç�l�k alma kararını kınadıklarını bel�rten 
b�r açıklamada bulundu:

“4 Eylül 2020 Cuma günü ABD’n�n baş-
kent� Wash�ngton’da Sırb�stan ve Kosova 
devletler� arasında “ekonom�k normalleş-
me” anlaşması �mzalandı. Bu anlaşmanın 
maddeler� arasında genel �çer�kle h�çb�r 

alakası bulunmadığı 
halde “Kosova’nın Ku-
düs’te İsra�l Büyükelç�-
l�ğ� açacağı” maddes� 
de yer almaktadır. 

Uluslararası hukukun 
açık �hlal� olan bu mad-
den�n anlaşmaya nasıl 
eklend�ğ�n� ve Koso-
va g�b� “kardeş ülke” 
olarak gördüğümüz 
b�r devlet�n buna nasıl 
onay verd�ğ�n� anlamak 
mümkün değ�ld�r.

Kosova bu madden�n 
altına �mza atarak dün-
yanın dört b�r yanında 
yaşayan soydaşlarını 
büyük b�r hayal kırıklı-
ğına uğratmıştır. B�r-
leşm�ş M�lletler’de ya-
pılan oylamada bütün 

dünyayı karşısında gören ABD, Kudüs’te 
büyükelç�l�k açma yanlışına başka devlet-
ler� de ortak etmeye çalışmaktadır. 

Kosova g�b� nüfusunun büyük çoğunlu-
ğu Müslüman olan b�r ülken�n bu oyuna 
alet olmamasını bekl�yoruz. Atılan �mza 
ve alınan bu yanlış karardan derhal ger� 
dönülmes�, Balkanlardak� huzur ve �st�k-
rarın korunab�lmes� adına büyük önem 
taşımaktadır.”
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Park ve Yeş�l Alanlara BakımPark ve Yeş�l Alanlara BakımPark ve Yeş�l Alanlara Bakım
Sultangaz� Beled�yes�, sosyal yaşam alanlarının kal�tes�n� 

artırmaya devam ed�yor. Yeş�l alanların bakımı t�t�zl�kle ya-
pılırken, �lçedek� park ve yeş�l alanlara her geçen gün yen�-
ler� eklen�yor.

ultangaz� Beled�yes�, ‘Daha 
Yeş�l b�r Sultangaz�’ �ç�n çalış-
malara hız kesmeden devam 
ed�yor. Vatandaşın doğayla 

bütünleşmes� �ç�n yoğun mesa� harca-
nırken, cadde ve sokakların da modern 
b�r görünüme kavuşması �ç�n çalışmalar 
sürüyor.

Park ve Yeş�l Alanlara Bakım

Beled�ye ek�pler�, park ve yeş�l alan-
larda düzenl� olarak ç�m b�ç�m� gerçek-
leşt�r�yor. Ek�pler, çocukların parklarda 
gönül rahatlığıyla vak�t geç�rmes� �ç�n de 
çalışmayı sürdürüyor. Parkların bakım, 
onarım ve tad�lat çalışmaları yapılırken, 
oyun grupları da kontrol ed�l�yor.

Yen� Park ve Yeş�l Alanlar                 
Kazandırılıyor

Sultangaz� Beled�yes�, �lçe genel�ndek� 
mevcut parkların kal�tes�n� artırırken, yen� 
parklar kazandırmaya da devam ed�yor. 

SSSSSSSSS

İlçe halkı key�fl � vak�t geç�rs�n, çocuklar 
gönüller�nce eğlens�n d�ye park ve yeş�l 
alanlara her geçen gün yen�ler� eklen�-
yor.

Yunus Emre Mahalles�’nde bulunan 
Sular Vad�s� Parkı’nın 2. etabının ya-
pımı sürüyor. Altyapı çalışmalarının 
sürdüğü parkın en kısa zamanda ta-
mamlanması planlanıyor.

Sultangaz� Beled�yes�, Gençl�k ve 
Spor Bakanlığı �le yaptığı �şb�rl�ğ� net�-

ces�nde okul ve parklara da spor alanları 
kazandırmayı sürdürüyor. Yayla Mahal-
les� P�r� Re�s Parkı ve 125. Yıl İlköğret�m 
Okulu �ç�ndek� basketbol sahalarının ya-
pımına başlandı. Bunların tamamlanma-
sıyla b�rl�kte Gençl�k ve Spor Bakanlığı 
�şb�rl�ğ�yle yapılan basketbol sahalarının 
sayısı 83’e ulaşacak.

Duvarlar, trafolar Sultangaz�l� sanatçı-
lara tuval oluyor. Okul ve parkların du-
varları, trafolar onların ç�zd�ğ� res�mlerle 
renklen�yor. Rengarenk eserler, görenler� 
de kend�ne hayran bırakıyor.

yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 111111



Sağlıklı Yaşam Etk�nl�ğ�Sağlıklı Yaşam Etk�nl�ğ�Sağlıklı Yaşam Etk�nl�ğ�
Bayrampaşa Gençl�k H�zmetler� ve Spor İlçe Müdürlüğü; 

‘Sağlıklı Yaşam Etk�nl�ğ�’ düzenled�.

ayrampaşa Gençl�k H�zmetler� 
ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çet�n 
Emeç Stadı’nda ‘Sağlıklı Ya-
şam Etk�nl�ğ�’ düzenled�. 

Etk�nl�ğe Bayrampaşa Kaymakamı 
Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Beled�ye 
Başkanı At�la Aydıner, İstanbul Gençl�k 
ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanett�n 
Hacıcaferoğlu, Bayrampaşa M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Suat Mamur,  Bayrampaşa Spor 
İlçe Müdürü Fat�h Sultan Mehmet Ala-
bacak ve Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz 
Küçük �le vatandaşlar katıldı.

Etk�nl�k boyunca pandem� kurallarına 
uygun olarak spor yapan Başkan Ay-

BBBBBB dıner, “Koronav�rüs salgını neden�yle 
sport�f faal�yetlere maalesef ara vermek 
durumunda kaldık. Ancak salgının olum-
suz etk�ler�nden korunmak �ç�n güçlü b�r 
bağışıklık s�stem�ne sah�p olmamız gere-
k�yor. 

Bunu da sağlıklı beslenerek ve düzen-
l� spor yaparak sağlayab�l�r�z. Mesafe, 
tem�zl�k ve maske kuralını �hlal etme-
den spor yapmaya devam etmel�y�z. 
Gün gelecek ve salgın b�tecek, b�z de 
her branşta ve her yerde komşularımız, 
gençler�m�z ve çocuklarımız �le beraber 
sporu yen�den hayatımızın merkez�ne 
konumlandıracağız” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 
AŞURE İKRAMIAŞURE İKRAMIAŞURE İKRAMI

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, koronav�rüs 
�le mücadelen�n başkahramanları olan sağlık çalışanlarına 
ve vatandaşlara aşure �kramında bulundu.

ayrampaşa Beled�yes� tarafın-
dan Muharrem ayı dolayısıyla 
sağlık çalışanları ve vatan-
daşlar �ç�n aşure hazırlandı. 

Özenle hazırlanan aşureler �lçede görev 
yapan sağlık çalışanlarına ve vatandaş-
lara Başkan At�la Aydıner tarafından 
�kram ed�ld�. Aşure �kramı, cuma namazı 
sonrası, Hoca Hayr� Efend� Merkez Cam�� 
önünde vatandaşlara, Bayrampaşa Be-
led�yes� Sağlık İşler� Müdürlüğü’nde de 

BBBBBB

sağlık çalışanlarına yapıldı. İlçe genel�n-
de �se beled�ye ek�pler�nce toplam 15 b�n 
kâse aşure dağıtıldı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA          
NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”

Her yıl Muharrem ayında vatandaş-
lara aşure �kram ett�kler�n� bel�rten Baş-
kan Aydıner “Koronav�rüsten dolayı tüm 
dünya �le b�rl�kte �lçem�z ve ülkem�z zor 
b�r süreçten geç�yor. Bu süreçte en çok 
zorlananlar �se h�ç şüphes�z sağlık çalı-
şanlarımız oluyor. 

Büyük b�r özver�yle canları pahasına 
görev yapan sağlık çalışanlarımıza ne 
kadar teşekkür etsek azdır. B�zler de bu 
yıl �lk aşurem�z� sağlık çalışanlarımız �le 
paylaşmak �sted�k, ardından da vatandaş-
larımıza aşure �kramında bulunduk. İç�n-
de bulunduğumuz mübarek Muharrem 
ayının ülkem�z�n v�rüsten kurtulmasına 
ves�le olmasını temenn� ed�yorum” ded�.
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KÜTÜPHANELERDE KÜTÜPHANELERDE KÜTÜPHANELERDE 
REZERVASYONLU SİSTEMREZERVASYONLU SİSTEMREZERVASYONLU SİSTEM

Esenler Beled�yes�, Koronav�rüs tedb�rler� kapsamında kü-
tüphanelerde rezervasyonlu çalışma s�stem�ne geçt�.

senler Beled�yes�, Korona-
v�rüs tedb�rler� kapsamında 
kütüphanelerde rezervasyon-
lu çalışma s�stem�ne geçt�.

Esenler Beled�yes�’n�n resm� s�tes�n-
den kayıt oluşturarak rezervasyon yapan 
öğrenc�ler, boş olan yer ve saat�, çalışma 
masasını kend� �stekler�ne göre seçeb�l�-
yorlar. Kütüphane g�r�şler�nde ateş ölçü-
mü yapılarak �çer�ye alınan öğrenc�ler �ç�n 
g�r�şte dezenfektanlar bulunuyor. Sosyal 
mesafe kuralına uygun oturma b�ç�m� 
uygulanan kütüphanelerde çalışma alan-
ları dezenfekte ed�lerek öğrenc�lere hazır 
hale get�r�l�yor.

EEE Detaylı b�lg� almak �steyen öğrenc�ler 
(0212) 508 23 06 numaralı telefonu ara-
yab�l�rler.

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Patent� Alınan Özel Tasarım Patent� Alınan Özel Tasarım Patent� Alınan Özel Tasarım 
Maskeler�n�n Üret�m�ne BaşlandıMaskeler�n�n Üret�m�ne BaşlandıMaskeler�n�n Üret�m�ne Başlandı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, koronav�rüsle mücadele kap-
samında yıkanab�l�r kumaştan ürett�ğ� özel tasarım maske-
ler�n patent�n� aldı. Sağlık ve şıklığı b�r arada sunan maske-
ler, Kadın Koord�nasyon Merkez�’nde, kadınlar ve erkeklere 
ayrı desen ve özell�klerde üret�l�yor.

oronav�rüs vakasının ülke-
m�zde görüldüğü �lk günden 
bu yana sıkı tedb�rler alan 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 

�lçedek� maske taleb�n� karşılamak �ç�n 
çalışmalarını sürdürüyor. Pandem� dö-
nem�nden bu yana yüzb�nlerce maske 
ve s�perl�k üret�p sağlık çalışanlarına ve 
vatandaşlara ulaştırmaya devam eden 
beled�ye, ş�md� de yıkanab�l�r kumaştan 
özel tasarım maskeler�n �malatına başla-
dı. Ürett�ğ� uzun ömürlü maskeler�n pa-
tent�n� alan Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 
salgınla mücadeley� daha �ler� boyuta 
taşıdı.

KADIN VE ERKEKLERE ÖZEL          
TASARIMLAR

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Mer-

KKK

kez�’nde bulunan üret�m 
atölyes�nde b�r araya 
gelen Gaz�osmanpa-
şa Beled�yes� Kadın 
Koord�nasyon Merkez� 
eğ�tmenler�, ster�l�ze 
ed�lm�ş h�jyen�k ortam-
larda yıkanab�l�r maske 
üret�m� gerçekleşt�r�-
yor. Maskeler erkek ve 
kadınlar �ç�n ayrı ölçü 
ve özell�klerde üret�l�yor. 
Erkekler �ç�n çeş�tl� renk 
ve desenlerde kravat ve 

maske komb�n� üret�l�rken, kadınlar �ç�n 
her kıyafete uyum sağlayacak özel tasa-
rım maskeler �mal ed�l�yor. Onlarca renk 
ve desen seçeneğ� sunan maskeler, tüm 
yüz t�pler�ne uyumlu kalıp ve detaylarla 
özel olarak tasarlandı.

“DAHA SAĞLIKLI, DAHA HİJYENİK”

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Kadın 
Koord�nasyon Merkez� öğretmen� Emel 
Can, “Pandem� sürec�nden dolayı maske 
�ht�yacı duyduk. Kumaş maskeler üret�yo-
ruz. Daha sağlıklı, daha h�jyen�k. Yıkanıp 
tekrar kullanıma uygun olduğu �ç�n aynı 
zamanda ekonom�k. Kadın ve erkeklere 
göre yapmaya çalıştık. Pamuk satenden 
üret�yoruz. Yumuşaklığı ve kullanımı ba-
kımından da rahat. Güzel b�r şey ortaya 
çıkartmaya çalıştık” ded�.
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Esenler Ödünç Ev� İle Esenler Ödünç Ev� İle Esenler Ödünç Ev� İle 
B�r Geleneğ�n� Daha YaşatıyorB�r Geleneğ�n� Daha YaşatıyorB�r Geleneğ�n� Daha Yaşatıyor

Esenler Beled�yes� ödünç alıp - verme kültürüne “Ödünç 
Ev�” projes� �le hayat verd�.

5 Temmuz M�llet Bahçes�’nde 
kurulan Ödünç Ev� �le �ğneden 
�pl�ğe, k�taptan oyuncağa, top-
tan kağıt bardağa kadar �ht�yaç 

duyulan b�rçok eşya 7’den 77’ye Esenler 
halkına emanet ed�ld�. Esenlerl�ler, Ödünç 
Ev� �le b�r geleneğ� daha yaşatarak b�rl�k-
te paylaşacak.

15 Temmuz M�llet Bahçes�’ne ge-
len tüm vatandaşlar top, uçurtma, tek 
kullanımlık örtü, çay, tabure g�b� p�kn�k 
araç gereçler�n� kolaylıkla tem�n ed�yor-
lar. Ödünç Ev�’nde kurulan atölyelerde 
her cumartes� çocuklar, uçurtma ve ç�m 
adam yapmayı,d�k�ş d�kmey� ve ç�çek 
ek�m�n� öğren�yor. Daha sonra yapımını 
öğrend�kler� ürünler çocuklara hed�ye 
ed�l�yor. Ödünç Ev�’n�n hemen yanında 
konumlanan b�s�klet tam�rc�s� �se 15 Tem-
muz M�llet Bahçes�’ne b�s�kletle dolaşma-
ya gelenlere ücrets�z h�zmet ver�yor. Aynı 
zamanda satranç oynamak �steyenlere 
satranç set�, kıyafetler�nde sökülme olan-
lara �ğne �pl�k ver�l�yor. Bağlama, f�lüt ve 
g�tar g�b� müz�k aletler�n� kullanmak �ste-

111 yenler �sted�kler� enstrümanı alıp kullana-
b�l�yor.

Ödünç Ev�’nde k�tap, defter, kalem, 
tuz, oyun setler�, tam�r set�, �ğne �pl�k, 
satranç, enstrümanlar, hamak, bardak, 
tabak, çatal, bıçak, top, �lk yardım set�, 
tek kullanımlık örtü, maske ve dezen-
fektan g�b� eşyalar yer alıyor. K�ml�kler� 
karşılığında aldıkları eşyaları 15 Temmuz 
M�llet Bahçes� sınırları �çer�s�nde d�lekler� 
g�b� kullanıyorlar.

B�r park gez�s� yada p�kn�kte �ht�yaç 
duyulab�lecek her şey�n Ödünç Ev�’nde 
bulunduğunu söyleyen Esenler Beled�-
ye Başkanı M. Tevf�k Göksu şu �fadeler� 
kullandı: 15 Temmuz M�llet Bahçes� çok 
fazla z�yaretç�s� olan b�r yer. Burada 
�nsanların ac�l yardıma �ht�yaçları olduğu 
noktalar fark ett�k. Telefonlarının şarjı 
b�teb�l�yor, çocukların b�s�kletler� arıza 
yapab�l�yor, oynayacak araç gereçe �h-
t�yacı duyuluyor, p�kn�k malzemeler�nde 
eks�kler olab�l�yor. Amaç dayanışmayı ve 
tasarrufu öğrenmek..

ESENLERESENLERESENLER
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

Toplu İş Sözleşmes�yle Toplu İş Sözleşmes�yle Toplu İş Sözleşmes�yle 
Çalışanların Şartları İy�leşt�r�ld�Çalışanların Şartları İy�leşt�r�ld�Çalışanların Şartları İy�leşt�r�ld�

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �le Hak-İş H�zmet-İş Send�kası 
arasında KHK �le kadroya geçen 698 beled�ye �şç�s�n� kap-
sayan Toplu İş Sözleşmes� �mzalandı. Send�ka tems�lc�ler� 
�le yapılan toplu �ş sözleşmes�ne göre �şç�ler�n sosyal hak ve 
ücretler�nde �y�leşt�rme sağlandı.

az�osmanpaşa Beled�yes� �le 
Hak-İş H�zmet-İş Send�kası 
arasında KHK �le kadroya 
geçen 698 beled�ye �şç�s�n� 

kapsayan Toplu İş Sözleşmes� �mzalandı. 
Send�ka tems�lc�ler� �le yapılan toplu �ş 
sözleşmes�ne göre �şç�ler�n sosyal hak 
ve ücretler�nde �y�leşt�rme sağlandı.

Toplu İş Sözleşmes� İmza Tören�’nde 
konuşan Gaz�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, “Pandem� sü-
rec� başladığından ber� sahalardayız. Bu 
süreçte öncü kuvvet olarak sahada bulu-
nan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten 
kutluyorum. 

Tab�� k� çalışmanın karşılığı, emeğ�n 
karşılığı mutlaka ölçülemez. S�z kend�n�z 

GGGGGGGGG

hayatınızı �dame ett�r�rken 
ya da hayat şartlarınızı �y�-
leşt�rmeye gayret ederken 
s�zler adına başta send�ka 
tems�lc�ler�m�z, çalışma 
arkadaşlarımız ve yönet�-
c�ler�m�z olmak üzere en 
az s�z�n kadar bunu dertle-
nen, bunun en �y� noktada 
karşılanmasını sağlayan 
b�r sorumluluk ortaya koy-
duk” ded�.

Çalışanları enfl asyona 
ezd�rmed�kler�n�n altını 

ç�zen Başkan Usta, “En büyük amacı-
mız ülkem�z�n şartlarını d�kkate almak ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘enfl asyo-
na çalışanlarımızı ezd�rmey�n’ tal�matları 
doğrultusunda bu şartları �y�leşt�rmekt�. 
Hem beled�yem�z�n �mkanlarını hem de 
ülkem�z�n gelecek dönemdek� şartlarını 
göz önüne almak suret�yle zam oranını 
15,9 olarak bel�rled�k. 

İkram�yede de 10 gün yer�ne 20 gün 
yapmak suret�yle 129,75 oranında b�r 
�y�leşt�rme sağladık. Bu çalışmaları sen-
d�ka tems�lc�ler�m�zle mütalaa ederken 
hem emekl�l�k koşullarını hem �kram�ye-
ler� hem de çalışma şartlarını en �y� ortak 
paydada buluşturmaya gayret ett�k. Yen� 
çalışma dönem�n�n ve �mkanlarının hayırlı 
olmasını d�l�yorum” ded�.
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Zabıta Haftası KutlandıZabıta Haftası KutlandıZabıta Haftası Kutlandı
Zabıta Haftası Bayrampaşa’da sosyal mesafe ve maskel� 

tedb�rlerle kutlandı.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Zabıta Teşk�-
latı’nın 194’üncü yılı müna-
sebet�yle zabıta personel� �le 

yemekl� programda b�r araya geld�. Ko-
ronav�rüse karşı gerekl� önlemler alına-
rak düzenlenen programa Başkan At�la 
Aydıner’�n yanı sıra Beled�ye Başkan 
Yardımcıları Ahmet Tüfekç�, Can Gökhan 
Balekoğlu, Naser Ş�mşek ve Bayrampaşa 
Beled�yes� Zabıta Müdürü D�lber Sarıtaş 
�le zabıta personel� katıldı. Zabıta perso-
nel�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. Bu ves�leyle, salgına karşı 
mücadele verd�ğ�m�z şu günlerde büyük 
b�r özver� �le görev yapan zabıta perso-

BBBBBB nel�m�ze yürekten teşekkür ed�yorum. 
Tam 194 yıldır sağlık, ruhsat, asay�ş g�b� 
öneml� görevlerle s�zler yerel yönet�mle-
r�n doğrudan halka açılan en etk�l� yüzü-
sünüz.  B�r beled�yen�n en temel b�r�mle-
r�nden b�r� zabıta teşk�latıdır, bu s�zlere 
büyük b�r sorumluluk yüklüyor. B�l�yorum 
yaptığınız görev zor b�r görev, zor olduğu 
kadar da kutsal b�r görev. Rahatınızdan 
tav�zler vererek b�r belden�n rahatı �ç�n 
çalışıyorsunuz. Tebessüm eden b�r yüzle 
görev�n�z� yapmanız beled�yem�z�n güler 
yüzünü halkımıza yansıtıyor. 

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 194 yıllık bu büyük teşk�latın, 
Zabıta Haftası’nı en kalb� duygularımla 
kutluyor, tüm zabıta personel�m�ze görev-
ler�nde başarılar d�l�yorum.” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’DA YOLLAR BAYRAMPAŞA’DA YOLLAR BAYRAMPAŞA’DA YOLLAR 
VE KALDIRIMLAR YENİLENİYORVE KALDIRIMLAR YENİLENİYORVE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Asfaltı bozulan cadde ve sokaklarda yoğun b�r çalışma yü-
rüten Bayrampaşa Beled�yes�, �lçede bozuk yol ve kaldırım 
bırakmamak �ç�n aralıksız çalışıyor.

sfaltı bozulan cadde ve so-
kaklarda yoğun b�r çalışma 
yürüten Bayrampaşa Bele-
d�yes�, �lçede bozuk yol ve 

kaldırım bırakmamak �ç�n aralıksız çalı-
şıyor. Toplam 62 cadde ve sokakta ger-
çekleşt�r�len çalışmalar �ç�n şu ana kadar 
15 b�n ton asfalt kullanıldı. Öte yandan 5 
caddeye daha prest�j kazandırıldı.

Araçların ve yayaların rahatça hareket 
edeb�lmes� �ç�n Bayrampaşa’da yollar 
ve kaldırımlar b�r b�r yen�len�yor. Bay-
rampaşa Beled�yes� Fen İşler� Mü-
dürlüğü’ne bağlı ek�pler, �lçedek� 11 
mahallede yol bakım-onarım, asfalt-
lama ve kaldırım yen�leme çalışması 
gerçekleşt�r�yor. Toplam 62 cadde ve 
sokakta sürdürülen çalışmalar �ç�n şu 
ana kadar 15 b�n ton asfalt kullanıldı. 
Yaklaşık 30 b�n metrekarel�k alanın 
kaldırımları yen�lend�. Devam eden 
çalışmaların �se 3 �ç�nde tamamlan-
ması planlanıyor.

AAAAAA

Çalışmalar kapsamında, �lçedek� pres-
t�j caddeler�n sayısı da artırıldı. C�coz 
Yolu, Avasköy Yolu, Çarşı ve Dem�rkapı 
caddeler� �le Emek Sokağa da prest�j 
kazandırıldı.

Çalışmaları yer�nde �nceleyen Bay-
rampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 
“Sorumluluk alanımızda bulunan cad-
de ve sokaklarda bozuk yol ve kaldırım 
bırakmamak �ç�n aralıksız çalışıyoruz. 
Mutlu kent Bayrampaşa’nın mutluluğu 
�ç�n gecem�z� gündüzümüze katmaya, gö-
nül beled�yec�l�ğ�m�z �le gönüller yapmaya 
devam edeceğ�z” ded�.

D�ğer taraftan, çalışmaların devam 
ett�ğ� cadde ve sokaklarda yen� b�r kazı 
yapılmaması �ç�n İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ 
ve Türk Telekom g�b� kurumlarla �rt�bat 
kurularak onların da cadde ve sokaklar-
dak� eks�k altyapıları varsa tamamlamala-
rı �stend�.
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Karatede Türk�ye Karatede Türk�ye Karatede Türk�ye 
3’üncülüğü Gaz�osmanpaşa’nın3’üncülüğü Gaz�osmanpaşa’nın3’üncülüğü Gaz�osmanpaşa’nın

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Türk�-
ye Kulüpler Karate Şamp�yonası’nı genel klasmanda 3’üncü 
sırada tamamlamayı başaran Gaz�osmanpaşa Beled�ye Spor 
Kulübü, 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya �le en fazla kür-
sü gören takım oldu.

ormalleşme dönem�n�n ardın-
dan düzenlenen �k�nc� karate 
müsabakası olan Türk�ye Ku-
lüpler Karate Şamp�yonası, 

Sakarya’nın ev sah�pl�ğ�nde gerçekleşt�-
r�ld�. F�z�ksel temas gerekt�rmeyen kata 
dalında düzenlenen turnuvaya 50 �lden 
711 bayan, 1033 erkek sporcu katıldı. 30 
Ağustos Zafer Bayramı kapsamında or-
gan�ze ed�len şamp�yonada m�n�k, yıldız, 
üm�t, genç, 21 yaş altı ve büyükler kate-
gor�ler�nde madalya dağıtıldı.

BÜYÜK BAYANLAR TAKIM KATA’DA 
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ ŞAM-
PİYON

Şamp�yonayı genel klasmanda 3’üncü 
sırada tamamlayan Gaz�osmanpaşa Be-
led�ye Spor Kulübü 1 altın, 1 gümüş ve 4 

NNN bronz madalya �le kürsüye en fazla çıkan 
ek�p olmayı başardı. Büyük Bayanlar 
Takım Kata dalı f�nal�nde Sofuoğlu Kara-
te Spor Kulübü’nü 24,82 puana karşılık 
25,80 puan �le geçen Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Spor Kulübü altın madalyanın 
sah�b� oldu.

KÜRSÜYE GAZİOSMANPAŞALI 
SPORCULAR DAMGA VURDU

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Spor Kulü-
bü Yıldız Bayanlar Takım Kata’da 2’nc� 
olarak gümüş madalyanın sah�b� olurken, 
M�n�k Bayanlar Takım Kata, Üm�t-Genç 
Bayanlar Takım Kata, Üm�t-Genç Erkek 
Takım Kata ve Büyük Erkekler Takım 
Kata dallarında 3’üncü olarak kürsüde 
yer aldı.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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ARNAVUTKÖYARNAVUTKÖYARNAVUTKÖY

Akıllı Şeh�r “Arnavutköy”Akıllı Şeh�r “Arnavutköy”Akıllı Şeh�r “Arnavutköy”
İstanbul’un yarınını �nşa etmek �ç�n Arnavutköy Beled�yes�, 

“Akıllı Şeh�rler” kavramını masaya yatırdı.

eğ�şen ve gel�şen b�r �lçe olan 
Arnavutköy, yen� yapılaşma 
ve planlarla akıllı şeh�r olma 
yolunda adım atıyor. Dünya’nın 

en büyük haval�manın �lçede yer alması, 
ulaşım aksların �lçeden geçmes� ve yapı-
lacak Kanal İstanbul projes� �le göz önün-
de olan Arnavutköy, şeh�r planlamasıyla 
modern şeh�rle arasındak� yer�n� alacak.

DDDDDD

“Akıllı Şeh�r Arnavutköy Metodoloj�s�n� 
Önems�yoruz”

Nur� Pakd�l Kültür Merkez�’nde b�r ara-
ya gelen Arnavutköy Beled�yes� yönet�c�-
ler�, “Akıllı Şeh�r Arnavutköy Metodoloj�s�-
n�” konuştu. Çözüm gel�şt�rme projeler�n�n 
konuşulduğu toplantıda, amaç, yönet�m, 
ulaşım, tur�zm, refah, çevre, enerj�, su 
kaynakları yönet�m�, güvenl�k, sağlık, 
havza alanları, eğ�t�m ve kültür alanların-
da kentsel h�zmetler� gel�şt�recek akıllı yol 
har�taları bel�rlend�. 

Akıllı Şeh�r Arnavutköy Metodoloj�s�-
n�n bel�rlen�p, yol har�tasının çıkarılması 
�ç�n �lk adımın atıldığı toplantıda konuşan 
Başkan Yardımcısı Hamd� Dem�rhan; 
Akıllı Şeh�r Projes� b�z�m �ç�n b�r üst l�g. 
Bu açıdan bu projey� önems�yoruz. Ek�-
b�m�z �le beraber projey� destekl�yor ve 
�ler�ye götüreceğ�z ded�.
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Sırb�stan - Kosova Meseles�Sırb�stan - Kosova Meseles�Sırb�stan - Kosova Meseles�
Avrupa B�rl�ğ�’n�n (AB) Sırb�stan-Kosova D�yaloğu Özel Tem-

s�lc�s� M�roslav Lajcak, �k� ülke arasındak� meselen�n b�r an 
önce kapsamlı b�r çözüme kavuşturulmasını �sted�kler�n� 
�fade ett�.

vrupa B�rl�ğ�’n�n (AB) Sırb�s-
tan-Kosova D�yaloğu Özel 
Tems�lc�s� M�roslav Lajcak, �k� 
ülke arasındak� meselen�n b�r 

an önce kapsamlı b�r çözüme kavuşturul-
masını �sted�kler�n� �fade ett�.

Slovenya’da düzenlenen 15. Bled Stra-
tej�k Forumu’nda konuşan Lajcak, d�ya-
log sürec�n�n çok daha d�nam�k b�r hal 
alacağını bel�rterek, kapsamlı b�r çözüm 
�ç�n tarafl arın ayda b�rkaç kez Brüksel’de 
buluşacağını aktardı.Sırb�stan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vuc�c �le Kosova 
Başbakanı Avdullah Hot�’y� de sürec�n d�-
nam�kleşt�r�leceğ� konusunda b�lg�lend�r-
d�ğ�n� aktaran Lajcak, Sırb�stan �le Koso-
va arasındak� �l�şk�ler�n normalleşmes�n�n 
b�r süreç olduğunu vurguladı.

Lajcak, kapsamlı b�r çözüm �ç�n bell� b�r 
süre zarfı olmadığını, ancak bu sürec� 
uzatmanın da gereks�z olduğunu �fade 

AAAAAA ederek, “Eğer bell� b�r süre bel�rlersen�z o 
zaman bu �ş�m�z� de etk�leyecekt�r. Uzat-
mak �ç�n b�r sebep yok, ama bu süreç 
�ç�n gerekl� zamanı da vermek zorunda-
yız.” �fadeler�n� kullandı.Bu hafta ABD’de 
yapılacak Sırb�stan-Kosova görüşmes�ne 
de değ�nen Lajcak, bu görüşmen�n tar�h� 
ve amacı konusunda önceden b�lg�len-
d�r�lmed�kler�n� bel�rterek, ABD’dek� bazı 
kaynaklardan bu görüşmen�n yalnızca 
ekonom�k meselelerle �lg�l� olduğunu öğ-
rend�kler�n� söyled�.

Lajcak, AB’n�n d�yalog sürec�nde 
2011’den ber� arabuluculuk yaptığını 
anımsatarak, bu sürec�n �k� tarafın da 
Avrupa geleceğ� �le bağlantılı olduğuna 
d�kkat� çekt�.Balkanlar’ın Avrupa h�kaye-
s�n�n ve gen�şleme sürec�n�n b�r parçası 
olduğunu bel�rten Lajcak, AB’n�n zaman 
zaman Balkanlar’a yaklaşımında bazı 
hatalar olduğu sözler�ne ekled�.

BALKANLARBALKANLARBALKANLAR
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BALKANLARBALKANLARBALKANLAR

Karadağ’dak� Boşnaklar’a Irkçı SaldırılarKaradağ’dak� Boşnaklar’a Irkçı SaldırılarKaradağ’dak� Boşnaklar’a Irkçı Saldırılar
Karadağ’da 30 Ağustos’ta yapılan seç�mler�n ardından Boş-

naklar’a yen�den ırkçı saldırılar düzenlenmeye başlandı.

aradağ’da 30 Ağustos’ta yapı-
lan seç�mler�n ardından Boş-
naklar’a yen�den ırkçı saldırılar 
düzenlenmeye başlandı.

Türk�ye’de yaşayan Boşnaklar, hemşeh-
r�ler�ler�ne sah�p çıkarak ırkçı saldırıların 
kaygı ver�c� olduğunu �fade ett�ler. 

KKK Türk�ye Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
laşma Derneğ� sosyal medya hesabından 
aşağıdak� paylaşımı yaparak Karadağ’da-
k� Boşnaklar’ın sah�ps�z olmadıklarına 
d�kkat çekt�.
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ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA ZAFER BAYRAMI BAYRAMPAŞA’DA 
TÖRENLE KUTLANDITÖRENLE KUTLANDITÖRENLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu g�b� Bayram-
paşa’da da törenle kutlandı.

0 Ağustos Zafer Bayramı, tüm 
yurtta olduğu g�b� Bayrampa-
şa’da da törenle kutlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkuman-
danlığında zaferle sonuçlanan Başko-
mutanlık Meydan Muharebes�’n�n (Büyük 
Taarruz) 98. yıl dönümü, Bayrampaşa’da 
törenle kutlandı. 

Atatürk Parkı’nda düzenlenen töre-
ne Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
Şenel,  Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Bayrampaşa Emn�yet Mü-
dürü Hakan Dem�r ve Garn�zon Komutanı 
Muharebe Albay Coşkun Çel�k �le kurum-

333333333 ların tems�lc�ler� katıldı. Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasıyla başlayan tören, saygı 
duruşu ve İst�klal Marşı’nın okunmasıyla 
sona erd�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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