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EDİTÖR’DEN

Bayrampaşa’da yapılan 31 
Mart Yerel Seç�mler�’nde ka-
zanan y�ne AK Part� ve Başkan 
At�la Aydıner oldu.

Cumhur İttifakı’nın Bayrampaşa 
Belediye Başkan Adayı olan Atila 

Aydıner, Millet İttifakı Adayına 5 puan 
fark atarak Bayrampaşa’da yeni bir za-
fere daha imza attı. İki dönem önceki 
Belediye Başkanı Hüseyin Bürge’nin 
milletvekili olmak için istifa etmesi 
sonucu Bayrampaşa Belediye Mec-
lisi tarafından seçilerek Başkan olan 
Aydıner, 2014 yılında yapılan yerel se-
çimlerde o dönemin ilçe başkanı olan 
Cemil Yıldız ve teşkilat mensupları ile 
birlikte yaptıkları başarılı çalışmalarla 
en yakın rakibine 11 puan fark atarak 
belediye başkanlığı görevine devam 
etti.

Bir buçuk dönem yaptığı belediye 
başkanlığı süresince en küçük bir if-
tiraya dahi uğramayan Başkan Atila 
Aydıner, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 
yine başarılı ve çalışkan bir ilçe baş-
kanı Ersin Saçlı ve teşkilatı ile birlikte 
Bayrampaşa’da sıkılmadık bir el, giril-
medik bir gönül bırakmadan yaptıkları 
başarılı çalışmalar sonucu gerçekle-
şen yerel seçimlerde en yakın rakibine 
fark atarak yine yeniden belediye baş-
kanı oldu. 

Ancak seçimlerde özellikle AK Par-
ti oylarının kasıtlı olarak mazbatalara 

Bayrampaşa’da Yine Yeniden Bayrampaşa’da Yine Yeniden Bayrampaşa’da Yine Yeniden 
‘Başkan Atila Aydıner’‘Başkan Atila Aydıner’‘Başkan Atila Aydıner’

yazılmaması yüzünden Büyükşehir 
oylarında yaşanan sorun yüzünden 
sonuçlara itiraz edildi. Geçersiz oylar 
yeniden sayılıyor. İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı bu süreci teşkilatı ile birlikte çok 
yakından ve dikkatli bir şekilde takip 
ediyor. Bayrampaşa’da kullanılan oy-
ların zayi edilmemesi için pür dikkat 
İlçe Seçim Kurulu’nda teşkilatının ba-
şında süreci yönetiyor.

Gençlik Kollarında siyasete başla-
yan Başkan Ersin Saçlı, teşkilatın her 
kademesinde görev aldıktan sonra 
seçildiği ilçe başkanlığı görevinde de 
sorumluluğunu soğukkanlı bir şekilde 
başarıyla yerine getiriyor. 

Sürecin hayırlısı ile olaysız sonuç-
lanmasını, Bayrampaşa’da olduğu gibi 
Büyükşehir’de de hak edenin kazan-
masını diliyoruz.

Allah’a emanet olun.
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BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN BAŞKAN ERDOĞAN 
BAYRAMPAŞALILARLA BULUŞTUBAYRAMPAŞALILARLA BULUŞTUBAYRAMPAŞALILARLA BULUŞTU

30 Mart Cumartes� günü Bayrampaşa’ya gelen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Arda Turan Spor Tes�sler�’n�n yanındak� meydanda 
düzenlenen �lçe m�t�ng�ne katıldı ve m�t�ngde Bayrampaşalılar'a 
h�tap ett�.

Milletle arasında kurulan muhabbetin, 
birilerinin dengesini iyice bozduğu-

nu ve karşılarına akla hayale gelmeyecek 
ittifaklarla çıktıklarını kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Aslına bakılırsa bu it-
tifakı kurmak onların ne aklının ne de be-
cerisinin harcıdır. 

O kadar maharetli olsalar bugüne kadar 
milletimizin gönlüne girmeyi başarırlardı” 
diye konuştu.

CHP liderinin girdiği 9 seçimi de kaybet-
tiğini, terör örgütü güdümündeki partinin 
Kandil’deki patronlarından emir almadan 
kılını kıpırdatmayacağını, İYİ Parti lideri-

“SİYASİ HAYATIMIZ BOYUNCA HEP MİLLÎ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANDIK”

nin ‘yurtta sulh’ söyleminin altından 15 
Temmuz darbecilerinin çıktığını ve Saa-
det Partisi’nin adından başka geçmişiyle 
hiçbir ilgisinin kalmadığını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,  “Peki, bu partileri 
kim ve nasıl bir araya getirip karşımızda 
bir blok oluşturdu?” dedi ve bu sorunun 
cevabının düşünülmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin de-
vamında şöyle konuştu: “Bizim asıl üzül-
düğümüz nokta, bu partilere gönül vermiş 
kardeşlerimin iradelerinin âdeta pazarda 
açık artırmaya çıkartılmış olmasıdır. Biz 
siyasi hayatımız boyunca hep millî irade-
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nin üstünlüğüne inandık ve bunun için 
çalıştık. Ülkemizin demokrasisinin bugün 
bulunduğumuz düzeye gelmesi için çok 
emek verdik. Şimdi birilerinin Türkiye’yi 
yeniden ödünç oy isteme günlerine geri 
götürmesine rıza gösteremeyiz. Bunun 
için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 
ülkemizin her yerindeki kardeşlerimden 
oylarına, iradelerine sahip çıkmalarını 
istiyorum. Verilen oyun aslında nereye 
gittiğini, kime gittiğini, kimin işine yara-
yacağını, hangi amaç için kullanılacağı-
nı hesaplamak hepimizin vazifesidir. Zira 
kendimizle birlikte evlatlarımıza nasıl bir 
Türkiye bırakacağımızın kararı sandıktan 
çıkacak sonuca bağlı.”

“REKABETTEN ASLA KAÇMADIK”

Konuşmasında, “Şehirlerimizin beledi-
ye başkanlığı seçimi için terör baronları 
niye kampanya yürütüyor? İllerimizi, il-
çelerimizi yönetecek belediye başkanının 
kim olacağı terör örgütlerini niye bu ka-

dar yakından ilgilendiriyor? Bizim beledi-
ye başkanlarımız yurt dışındaki mahfilleri 
niye bu derece alakadar ediyor?” soru-
larını yönelten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Demek ki mesele sadece belediye baş-
kanları meselesi değil, burada işin altında 
başka şeyler var” diye ekledi.

Belediye hizmetleriyle ilgili rekabetten 
asla kaçmadıklarını, meseleyi Türkiye’nin 
geleceğiyle ilgili bir karar noktasına ge-
tirenin kendileri değil, sözleri ve eylem-
leriyle karşılarında duranların olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Daha seçim sonuçları belli olmadan 
medyada, sosyal medyada, sokaklarda, 
hava limanlarında milleti tehdit etmeye, 
taciz etmeye, tahkir etmeye başladılar” 
değerlendirmesinde bulundu. Bu azgınlı-
ğı milletin cevapsız bırakmayacağının altı-
nı çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun 
için yarın mutlaka sandıklara gidilmesi ve 
oyların kullanılması gerektiğini kaydetti.
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BAYRAMPAŞA’YA                    
KAZANDIRILACAK HİZMET VE 

YATIRIMLAR

Konuşmasında Bayrampaşa’ya kazan-
dıracakları hizmet ve yatırımlardan da söz 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüz-
deki dönemde Muratpaşa Mahallesine ka-
palı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu 
yapacaklarını, Çetin Emeç Stadını yenile-
yerek 5 bin kişilik bir stad ve 2 bin kişilik 
kapalı spor salonunu ilçeye kazandıra-
caklarını belirtti. Yeni yol ve kavşaklarla 
ilçe trafiğini rahatlatacaklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocatepe-Tera-
zidere arasına 6 km uzunluğunda bisiklet 
yolu inşa edeceklerini, yapacakları ve il-

çeden geçecek yeşil koridor sayesinde 
ilçenin 261 bin metrekarelik yeşil alana 
sahip olacağını, ilçeye Türkiye’deki tüm 
üniversitelerin araştırma merkezi kura-
cağı, içinde 6 bin 500 kişinin çalışacağı, 
laboratuvar ve test merkezlerini barındı-
racak bir teknoloji üssü açacaklarını açık-
ladı.

İlçede yapımları hâlen devam eden veya 
proje aşamasında olan diğer hizmet ve 
yatırımlardan da örnekler veren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un ve Bay-
rampaşa’nın önümüzdeki dönemde layık 
olduğu hizmetleri alabilmesi için yarınki 
seçimin çok önemli olduğunu söyledi.
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BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER GERİ      BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER GERİ      BAYRAMPAŞA’DA KIYAFETLER GERİ      
DÖNÜŞÜM KUMBARALARINDA BİRİKİYORDÖNÜŞÜM KUMBARALARINDA BİRİKİYORDÖNÜŞÜM KUMBARALARINDA BİRİKİYOR
Ger� dönüşüm �ç�n yen� b�r uygulama daha başlatan Bayrampa-

şa Beled�yes�, �lçedek� 25 noktaya yerleşt�rd�ğ� ‘kıyafet kumba-
raları’ �le hem ülke ekonom�s�ne hem de doğanın korunmasına 
katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm için büyük çaba sarf 
eden Bayrampaşa Belediyesi, ikin-

ci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim 
ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için 
yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 
ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen ‘kıyafet 
kumbaralarına’ vatandaşlar, kullanmadık-
ları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çan-
talarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken 
ürünler haftanın belirli günlerinde topla-
narak  geri dönüşüm fabrikasına gönderi-
liyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem 
de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

KIYAFET KUMBARASI NOKTALARI

1- Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısa-
kürek Gençlik Merkezi Önü

2- Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site 
İçi

3- Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Söze-
ri Caddesi Park Önü

4- Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak

5- Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak

6- Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Mer-
kezi Önü

7- İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar 
Parkı Önü

8- İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak

9- Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu 
Caddesi Nermin Divoviç Parkı Önü

10- Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif 
Ersoy Parkı İçi

11- Kartaltepe Mahallesi Muhtarlık Önü

12- Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Cad-
desi Aliya İzzet Begoviç Parkı Yanı 13- Ko-
catepe Mahallesi Muhtarlık Önü 14- Koca-
tepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya 
Kütüphanesi Önü 15- Muratpaşa Mahalle-
si Ahmet Sarıoğlu Parkı İçi 16- Muratpaşa 
Mahallesi AEG Durağı 17- Terazidere Ma-
hallesi 60. Yıl Caddesi Park İçi 18- Vatan 
Mahallesi Muhtarlık Önü 19- Orta Mahalle 
Fatih Parkı Önü 20- Yenidoğan Mahallesi 
Demirkapı Caddesi 21- Yenidoğan Mahal-
lesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Li-
sesi İçi 22- Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı 
Otopark Yanı 23- Yıldırım Mahallesi Şehir 
Parkı Yürüyüş Yolu Yanı

24- Yıldırım Mahallesi Muhtarlık Önü

25- Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı





BAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi10

“Robocon 2019”un şamp�yonu “Robocon 2019”un şamp�yonu “Robocon 2019”un şamp�yonu 
Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez�Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez�Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m Merkez�

Geleceğ�n b�l�m adamlarını başarıyla yet�şt�ren Bayrampaşa Be-
led�yes� B�l�m Merkez�, Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�’nde gerçekleş-
t�r�len “Robocon 2019” etk�nl�ğ�n�n büyük patlama kategor�s�n-
de şamp�yon olurken, 50. TÜBİTAK L�se Öğrenc�ler� Araştırma 
Projeler� Yarışması’nda da f�z�k ve b�yoloj� dalında �k�nc� olmayı 
başardı.

Bilime ışık tutacak genç mucitleri ye-
tiştiren Bayrampaşa Belediyesi Bi-

lim Merkezi, yarışmalardan ödülle dön-
meye devam ediyor. Bilim Merkezi’nin 4 
ay önce üniversite öğrencilerini bir araya 
getirerek oluşturduğu Ar-Ge Takımı, ge-
liştirdikleri robot ile 24-25 Mart’ta Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nde ulusal çapta ger-
çekleştirilen “Robocon 2019” etkinliğinin 
büyük patlama kategorisinde şampiyon 
olurken, aynı etkinliğin yıldız savaşları 
kategorisinde ise ikinci oldu.

İKİ ÖDÜL DE TÜBİTAK’TAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa 
Kampüsü’nde düzenlenen 50. TÜBİTAK 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarış-

ması’nın Avrupa Bölge Finali’ne de biyo-
loji dalında 2, matematik, fizik ve tarih dal-
larında birer olmak üzere toplam 5 proje 
ile katılan Bilim Merkezi bu yarışmadan da 
ödülle dönmeyi başardı. Bilim Merkezi öğ-
rencileri Nil Aysima Şimşek “Radyo Dal-
gaları ile Elektromagnetik Haberleşme” 
isimli projesi ile fizik kategorisinde, Meh-
met Çığır ve Deniz Bağlı ise “Tuz Stresi 
ve Yonca (Medicago sativa) Allelopatisine 
Karşı Bamya  (Abelmoschus esculentus 
L.) ve Çengelköy Hıyarı (Cucumis sativus 
L.) Bitkilerinde Kekik  (Origanum onites 
L.) Ekstraktının Etkisinin Araştırılması” 
isimli projeleri ile biyoloji dalında ikincilik 
ödülünün sahibi oldular.
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BAYGEM RADYO’YA BAYGEM RADYO’YA BAYGEM RADYO’YA 
EN İYİ GENÇLİK RADYOSU ÖDÜLÜEN İYİ GENÇLİK RADYOSU ÖDÜLÜEN İYİ GENÇLİK RADYOSU ÖDÜLÜ

Yayın hayatında b�r yılı ger�de bırakan Türk�ye’n�n �lk gençl�k 
radyosu BAYGEM Radyo ‘Lob’�n Turkey’�n düzenlem�ş olduğu 32. 
Uluslararası Tüket�c� Kal�te Z�rves�’nde yılın en �y� d�j�tal gençl�k 
radyosu ödülünün sah�b� oldu.

Lob’in Turkey’in Çırağan Sarayı’nda 
düzenlediği 32. Uluslararası Tüketi-

ci Kalite Zirvesi’nde Türkiye’nin ve dün-
yanın ‘en’leri sahiplerini buldu. Zirvede, 
Bayrampaşa Belediyesi’nin gençlik rad-
yosu BAYGEM Radyo, yılın en iyi dijital 
gençlik radyosu ödülünün sahibi oldu.

BÜYÜK BEĞENİ İLE 
DİNLENİYOR

Yayına hayatına bir yıl önce başlayan, 

baygemradyo.com sayfası üzerinden 7/24 
yayın yapan ve akıllı telefonlardan uygu-
lama ile de dinlenebilen BAYGEM  Rad-
yo’da, birbirinden güzel Türk müzikleri-
nin yanı sıra Bayrampaşa Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği ve devam etmekte olan 
projeleri ile çeşitli etkinlikleri hakkında 
bilgiler veriliyor. Kültür-sanat, eğitim, 
sağlık, bilim ve teknoloji içerikli yayınla-
rın da yapıldığı radyo büyük bir beğeni ile 
dinleniyor.
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G.Osmanpaşa

Gaz�osmanpaşa Gaz�osmanpaşa Gaz�osmanpaşa 
Yen�den Gönül Beled�yec�l�ğ�n� Terc�h Ett�Yen�den Gönül Beled�yec�l�ğ�n� Terc�h Ett�Yen�den Gönül Beled�yec�l�ğ�n� Terc�h Ett�
31 Mart Yerel Seç�mler�’nde büyük b�r destekle yen�den Gaz�-

osmanpaşa Beled�ye Başkanı seç�len Hasan Tahs�n Usta, “B�z 
büyük b�r a�ley�z, b�ze yen�den güven�p desteğ�n� h�çb�r zaman 
es�rgemeyen tüm hemşehr�ler�me teşekkür eder�m. 

31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyük bir 
destekle yeniden Gaziosmanpaşa 

Belediye Başkanı seçilen Hasan Tahsin 
Usta, “Biz büyük bir aileyiz, bize yeniden 
güvenip desteğini hiçbir zaman esirgeme-
yen tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. 
Yeni dönemde hizmet ve projelerimize ye-
nilerini de ekleyerek Gaziosmanpaşa’yı 
hak ettiği değere hep birlikte ulaştıraca-
ğız” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta, 5 yıllık çalışmasının 
takdirini Gaziosmanpaşa halkından aldı. 
Resmi olmayan sonuçlara göre 143 bin 
596 oy ve yüzde 52.21 oy oranıyla seçim-
den zaferle çıkan Hasan Tahsin Usta, ikin-
ci kez Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
seçildi. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’n-
de yüzde 51.3 oy oranıyla seçilen Başkan 
Usta, oy oranını da artırmış oldu.

BAŞKAN USTA, GAZİOSMANPAŞALI 

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim sonuçlarının ardından Gazios-
manpaşa Meydanı’nda vatandaşlarla bir 
araya gelen Usta, “Muhteşemsin Gazios-
manpaşa! Biz büyük bir aileyiz, bize yeni-
den güvenip bu mührü teslim eden tüm 
hemşehrilerime teşekkür ederim. Bu za-
fer Gaziosmanpaşa’nın” dedi.

“GAZİOSMANPAŞA’YI HAK ETTİĞİ DE-
ĞERE HEP BİRLİKTE ULAŞTIRACAĞIZ”

5 yıl boyunca Gaziosmanpaşa’ya hiz-
met ve projeleriyle ilkleri yaşatan Başkan 
Usta, “Kıymetli hemşehrilerimin bir kez 
daha bize emanet etmiş olduğu sorum-
luluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da gururla taşıyacağız. Yeni dö-
nemde hizmet ve projelerimize yenilerini 
de ekleyerek Gaziosmanpaşa’yı hak ettiği 
değere hep birlikte ulaştıracağız” dedi.
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İSBIKE �le Gaz�osmanpaşa’da İSBIKE �le Gaz�osmanpaşa’da İSBIKE �le Gaz�osmanpaşa’da 
B�s�kletler Traf�ğe İn�yorB�s�kletler Traf�ğe İn�yorB�s�kletler Traf�ğe İn�yor

İSBIKE “Akıllı B�s�klet K�ralama S�stem�”yle Gaz�osmanpaşa’da 
ulaşım artık daha kolay hale gel�yor. İBB ve Gaz�osmanpaşa Be-
led�yes� �şb�rl�ğ�yle, hayata geç�r�len Akıllı B�s�klet K�ralama S�s-
tem�’yle Gaz�osmanpaşa’da b�s�kletler traf�ğe �n�yor.

Trafik yoğunluğunu en aza indirmek 
ve bisikletin spor amaçlı kullanıl-

masını teşvik etmek amacıyla faaliyete 
geçirilen İSBIKE (Akıllı Bisiklet Kiralama 
Sistemi) Gaziosmanpaşa’da hizmete baş-
ladı. İlk etapta Gaziosmanpaşa Meydanı, 
Küçükköy Meydanı ve Bereç Salihpaşa 
Caddesi’nde İSBIKE istasyonları kurul-
du. Çevreci bir hizmet olan Akıllı Bisiklet 
Kiralama Sistemi’yle Gaziosmanpaşa’da 
bisiklet kullanımının artması ve “Bisiklet 
Şehri” oluşturulması amaçlanıyor. Özel-
likle işe gidiş ve geliş saatlerinde artan 
trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi 
amaçlayan İSBIKE, abonelerine ilk yarım 
saatlik kullanımı da ücretsiz sunuyor.

Sistem, kredi kartı ve abonelik olmak 
üzere 2 farklı şekilde hizmet veriyor. Akıllı 
bisiklet sistemini kredi kartı ile kullanmak 
isteyen bisiklet severlerin kiralama termi-
nalinden “Bisiklet kirala” butonunu tıkla-
yarak, kaç adet bisiklet kiralayacaklarını 
seçmeleri gerekiyor. Terminal üzerindeki 
adımlar tamamlandıktan sonra sistemin 
cep telefonuna gönderdiği şifre kullanıla-
rak bisiklet kiralanabiliyor.

Daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bi-
siklet kiralamak isteyenlere ise abonelik 
imkanı sunuluyor. Bunun için yapılması 
gereken tek şey www.isbike.istanbul in-
ternet adresinden veya mobil uygulama 
üzerinden sisteme abone olmak. Abone 
ücreti ödenip hesabınıza bakiye yükle-
dikten sonra mobil uygulama veya web 
sitesinden tek kullanımlık şifre ile hemen 
bisiklet kiralanabiliyor. İSBIKE abone 
kartları, abone noktasından veya internet 

üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra 
posta yoluyla temin ediliyor.

İSBIKE mobil uygulamasını akıllı cep te-
lefonunuza yükleyip kiralama işlemlerini 
daha kolay hale getirmek mümkün. Uygu-
lamayı indirip sisteme üyelik için bilgile-
rinizi kaydettikten sonra üyeliğiniz aktif 
hale geliyor. Uygulama üzerinden talep 
edilen tek kullanımlık şifreyle herhangi 
bir park ünitesine girip kiralama işlemini 
tamamlayabiliyorsunuz. Ayrıca sistem, 
alınan bisikletin herhangi bir “ Akıllı Bi-
siklet İstasyonuna“ teslim edebilme im-
kânı sunuyor.

İSBİKE’ta, avantajlı veya standart yıllık 
üyeliğiniz varsa yani İSBİKE abone kartı 
sahibiyseniz 60 dk’ya kadar 2,5 TL, 60-
120 dk. arası 4 TL, 120-180 dk. arası 6 TL, 
3 saat ve üzeri kullanımda ise saati 4 TL 
olarak ücretlendiriliyor. Ayrıca avantajlı 
yıllık abonelikte ilk yarım saat ücretsiz su-
nuluyor. Kredi kartlı üyelikte ise 60 dk’ya 
kadar 3 TL, 60-120 dk. arası 5 TL, 120-180 
dk. arası 7 TL, 3 saat ve üzeri kullanımda 
saati 4 TL olarak ücretlendirilecek.





www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi16

ESENLER

İSTANBUL’UN ŞAMPİYONU YİNE İSTANBUL’UN ŞAMPİYONU YİNE İSTANBUL’UN ŞAMPİYONU YİNE 
ESENLERESENLERESENLER

Esenler Beled�ye Başkanı M. 
Tevf�k Göksu, İstanbul’dak� AK 
Part�l� İlçe Beled�ye Başkanları 
arasında en yüksek oy oranı �le 
üçüncü kez Esenler Beled�ye 
Başkanı seç�ld�. Göksu, yüzde 
65.48 oy oranı �le İstanbul şam-
p�yonu oldu.  

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri 
için partisi AK Parti tarafından Cum-

hur İttifakı'nın adayı olarak yeniden Esen-
ler Belediye Başkan Adayı gösterilen M. 
Tevfik Göksu, 5 yıllık çalışmasının ödü-
lünü Esenler halkından aldı ve yeniden 
İstanbul birincisi oldu. 30 Mart 2014 Ma-
halli İdareler Seçimleri'nde 62.7 oy oranı 
ile İstanbul'daki AK Partili ilçe belediyele-
ri arasında birinci olan M. Tevfik Göksu, 
son seçimde de oylarını yaklaşık yüzde 
4.5 artırarak 65.48 oy oranı ile yeniden 
İstanbul şampiyonu oldu. "Şimdi Birlik-
te Daha Fazlası" sloganıyla seçim çalış-
malarını yürüten Göksu, Esenler’de son 
5 yıl içinde özellikle kentsel dönüşüm, 
askeri alanın Esenler'e kazandırılması, 
imar problemlerinin çözümü, 15 Temmuz 
Millet Bahçesi, başta olmak üzere çevre, 
spor, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı 
bir birinden önemli çalışmalarla Esenler 
halkının büyük sevgisini kazandı. İlk aday 
olduğu 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Se-

çimi’nde yüzde 47.5 ile Belediye Başkanı 
seçilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İda-
reler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüz-
de 32 arttırarak seçmenin yüzde 62.7’si-
nin oyunu almıştı. Göksu, aynı zamanda 
bu seçimde bir önceki seçime göre oyla-
rını en çok artıran İlçe Belediye Başkanı 
olmuştu. 2009 ve 2014 Mahalli İdareler se-
çimlerinde olduğu gibi bu seçimde de AK 
Parti, Esenler’de rakiplerine büyük fark 
attı. En yakın 3 rakibi, AK Parti’nin aldığı 
oyların yarısına bile ulaşamadı.

ESENLER’DE SEÇİM SONUÇLARI:
Parti                                                 Aldığı oy             
Yüzde
AK Parti (Cumhur İttifakı)              160.989                   
65.48
İyi Parti (Millet İttifakı)                     42.519                   
17.29
HDP                                                         21.720                  
8.83        
SP                                                             10.947                    
4.45

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Gök-
su seçim sonuçları ile ilgili yaptığı değer-
lendirmede, “Ak Parti İlçe Başkanımız ve 
MHP İlçe Başkanımızdan mahalle baş-
kanlarımıza, sandık müşahitlerimizden 
gençlik kolları başkanımıza, kadın kolları 
başkanımıza kadar tüm teşkilat mensup-
larımıza ve tüm seçmenlerimize teşekkür 
ediyorum. Şimdiye kadar Esenler'e çok 
güzel hizmetler yaptık ve bundan sonra 
da (Şimdi Birlikte Daha Fazlası) diyerek 
daha çok hizmetler yapacağımızı ve yo-
lumuza devam edeceğimizi bildirdik. Bu-
gün de görüyoruz ki, Esenler bir kez daha 
vefasını gösterdi. Esenler halkı, eserleri-
mize vefasını ilçemizi bir kez daha İstan-
bul şampiyonu yaparak gösterdi. Sonsuz 
teşekkürler Esenler” dedi.
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DOLU DİZGİN DOLU DİZGİN DOLU DİZGİN 
KÜTÜPHANELER HAFTASIKÜTÜPHANELER HAFTASIKÜTÜPHANELER HAFTASI

Esenler Beled�yes�, her yaştan 
Esenlerl� �le 55. Kütüphaneler 
Haftası'nı b�r d�z� etk�nl�kle kut-
ladı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü, küçük yaşlardan itibaren 

çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazan-
dırmak, çocukların gelişimlerine katkıda 
bulunmak ve kültürel faaliyetlere ilgilerini 
arttırmak amacıyla, 55. Kütüphaneler Haf-
tası kapsamında Esenler'deki kütüphane-
lerde etkinlikler düzenledi.

Yavuz Selim Kütüphanesi bahçesinde 
gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler öğ-
retmenleriyle birlikte kitap okudular. Va-
tandaşların da kitaplarını alarak eşlik etti-
ği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

İlçedeki 4-6 yaş arası çocuklara kitap 

okuma sevgisini aşılamak amacıyla 15 
Temmuz Millet Kıraathanesi'nde de “Ma-
sal Saati” programı düzenledi. 100 çocu-
ğun velileriyle birlikte katıldığı etkinlikte 
çocuklar, büyüklerinden dinledikleri ma-
sallarla kitapla tanışma fırsatı yakaladı.

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan 
Prof. Dr.  Fuat Sezgin'i ve çalışma disiplin-
lerini öğrencilere tanıtmak amacıyla "Fuat 
Sezgin'i Anlamak" isimli söyleşi programı 
düzenlendi. Adnan Büyükdeniz Dijital Kü-
tüphanesi'nde yapılan programda Fatih 
Sultan Mehmet Üniversitesi Bilim Tarihi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, 
gençlere Fuat Sezgin'i anlattı. Adnan Bü-
yükdeniz Dijital Kütüphanesi'nde düzen-
lenen Taş Plak Akşamları programına 
katılan öğrenciler Neşet Ertaş'ı yakından 
tanıma fırsatı buldular. 
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