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106. Yıl Dönümü106. Yıl Dönümü106. Yıl Dönümü
Gel�bolu Yarımadası Tar�h� Alanı’ndak� Şeh�tler Ab�des�’n-

de, 18 Mart Şeh�tler� Anma Günü ve Çanakkale Den�z Zafe-
r�’n�n 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlend�.

BMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Kültür ve Tur�zm Bakanı Meh-
met Nur� Ersoy, M�ll� Savunma 
Bakan Yardımcısı Alpaslan 

Kavaklıoğlu ve Çanakkale Val�s� İlham� 
Aktaş tarafından ab�den�n fuaye alanında 
bulunan Çanakkale Savaşları kahraman-
ları rölyef�n�n yer aldığı Atatürk Anıtı’na 
çelenkler bırakıldı. Saygı duruşu, saygı 
atışı ve İst�klal Marşı’nın okunmasıyla 
devam eden törende, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan’ın mesajı okundu.

Program kapsamında TBMM Başkanı 

TTT Mustafa Şentop �le Kültür ve Tur�zm Ba-
kanı Mehmet Nur� Ersoy, konuşma yaptı. 
Türk S�lahlı Kuvvetler� adına konuşan 2. 
Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa 
Oğuz da 106 yıl önce bugün Çanakkale 
Boğazı’nın den�zden geç�lemeyeceğ�n�n 
tüm dünyaya göster�ld�ğ�n� vurguladı. 
Çanakkale Savaşları’nın detayları hak-
kında b�lg� veren Oğuz, şunları kaydett�: 
“Tüm dünyaya karşı azm�n, cesaret�n 
ve fedakarlığın örnekler�n�n serg�lend�ğ� 
Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü 
ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda 
Türk m�llet�n�n vatanı �ç�n hang� zorluklara 
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göğüs gereb�leceğ�n�n en güzel örnekle-
r�nden b�r�d�r. 

Çanakkale Zafer�, b�r�c�k evlatlarını şefkat 
ve muhabbetle bağrına basıp ‘Oğul sen� 
yet�şt�rd�m h�zmet eyle vatana, ak sütü-
mü helal etmem saldırmazsan düşmana’ 
d�yerek cepheye uğurlayan cefakar ana-
ların ve analarının el�n� öperek ‘Hakkını 
helal et şefkatl� ana, canım feda olsun 
kutsal vatana’ sözler�yle karşılık veren 
y�ğ�t ve kahraman Mehmetç�k’�n, tar�h    
sahnes�ne çıkan ebed� Başkomutan Mus-
tafa Kemal Atatürk �le yazdığı destandır.”

Mehmet Ak�f Ersoy’un Çanakkale şeh�tle-
r�ne �thafen yazdığı ş��r�n Bahadır Yen�şe-
h�rl�oğlu tarafından seslend�r�ld�ğ� prog-
ramda, Çanakkale Dumlupınar Cam�s� 
İmam Hat�b� Ahmet Ünal Kur’an-ı Ker�m 
okudu. Daha sonra İl Müftü Vek�l� Meh-
met Al� Bal tarafından Çanakkale şeh�tler� 
�ç�n dua ed�ld�.

TBMM Başkanı Şentop, Kültür ve Tur�zm 
Bakanı Ersoy, M�ll� Savunma Bakan Yar-
dımcısı Kavaklıoğlu ve Çanakkale Val�s� 
Aktaş, Şeh�tl�k Anı Defter�’n� �mzaladı. 
Şentop ve beraber�ndek�ler şeh�tl�klere 
karanf�l bırakarak Çanakkale Savaşları 
Mob�l Müzes�’n� gezd�. Program, Den�z 
Kuvvetler� Komutanlığı gem�ler�n�n den�z 
karakol uçakları ve hel�kopterler eşl�ğ�nde 
Çanakkale Boğazı’ndan geç�ş� ve Türk 

Hava Kuvvetler�n�n akrobas� 
t�m� Türk Yıldızları’nın göster�-
s�yle sona erd�.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Ad�l Kara�sma�loğlu, 
Büyük B�rl�k Part�s� Genel 
Başkanı Mustafa Dest�c�, 
AK Part� Grup Başkanvek�-
l� Bülent Turan, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Muharrem 
Erkek, Çanakkale Boğaz ve 
Garn�zon Komutanı Tuğam�ral 

Mehmet Cem Okyay, Çanakkale Sa-
vaşları Gel�bolu Yarımadası Tar�h� Alan 
Başkanı İsma�l Kaşdem�r, m�lletvek�ller�, 
şeh�t yakınları ve gaz�ler �le 14 dış ülke-
den tems�lc�ler de katıldı.

Çanakkale’ye 7 bölgeden get�r�len bay-
raklar Şeh�tler Ab�des�’nde göndere çek�l-
d�. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Ba-
kanlığının, 18 Mart Şeh�tler� Anma Günü 
ve Çanakkale Den�z Zafer�’n�n 106. yıl 
dönümü dolayısıyla düzenled�ğ� “Anadolu 
Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak” etk�nl�ğ� 
kapsamında Şeh�tler Ab�des�’ne get�r�len 
Türk bayrakları göndere çek�ld�.

Etk�nl�k çerçeves�nde 7 bölgedek� �llerde 
sırayla gençler�n taşıdığı bayraklar, Ça-
nakkale’ye get�r�ld�.

Tüm �ller� ve coğraf� bölgeler� tems�len 7 
bayrak, Şeh�tler Ab�des�’ndek� törende b�-
rer genç tarafından Kültür ve Tur�zm Ba-
kan Yardımcı Ahmet M�sbah Dem�rcan, 
Çanakkale Savaşları Gel�bolu Yarımadası 
Tar�h� Alan Başkanı İsma�l Kaşdem�r ve 
Eceabat Kaymakamı Mustafa Ç�ftç�ler’e 
tesl�m ed�ld�.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının 
ardından saygı atışı ve İst�klal Marşı eş-
l�ğ�nde 7 bayrağın ayrı yerlerde göndere 
çek�lmes�yle sona erd�.



Türk�ye B�z�m Ortak Çatımız Türk�ye B�z�m Ortak Çatımız Türk�ye B�z�m Ortak Çatımız 
İst�klal Marşı B�z�m Ortak Andımızdırİst�klal Marşı B�z�m Ortak Andımızdırİst�klal Marşı B�z�m Ortak Andımızdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Beştepe M�llet 

Kongre ve Kültür Merkez�’nde düzenlenen İst�klal Marşı’nın 
Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Ak�f Ersoy’u Anma Progra-
mı’na katılarak b�r konuşma yaptı.

umhurbaşkanı Erdoğan, davet-
ler�ne �cabet ederek Mehmet 
Ak�f’�n az�z hatırasına sah�p 
çıktıkları �ç�n konuklara şükran-

larını sunarak, “Soğuk b�r kış gününde 
gençler�n omuzlarında ebed�yete uğurla-
dığımız Mehmet Ak�f Ersoy’u b�r kez daha 
rahmetle hürmetle yâd ed�yorum” ded�.

“B�z mayası ş��rle yoğrulmuş b�r m�llet�z” 
d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam ett�: “Anadolu toprakları şa�rler� 
sultan, sultanları şa�r kılan, kudret�n ke-
lamdan ve kalemden neşet ett�ğ� bereketl� 
topraklardır. Bu topraklar Yunus Emre, 
Hacı Bayram, Fuzul�, Ned�m, Nab�, Er-
zurumlu Emrah, Bak�, Şeyh Gal�p, Nef-�, 
Süleyman Çeleb�, Yahya Kemal g�b� n�ce 
söz üstadını yet�şt�rerek tüm �nsanlığa 
armağan etm�şt�r. Edeb�yatın �ncel�kler� 
döneme göre farklılıklar arz etse de onlar 

CCCCCCCCC aynı kaynaktan beslend�kler� �ç�n hep 
aynı manayı d�le get�rm�şlerd�r. Mısrala-
rında bazen aşkı, bazen hüznü, bazen 
b�rl�ğ�, kardeşl�ğ�, vatan sevg�s�n� d�le get�-
ren bu köklü geleneğ�n geçt�ğ�m�z yüzyıl-
dak� en güçlü tems�lc�s� h�ç şüphes�z M�llî 
Şa�r�m�z Mehmet Ak�f Ersoy’dur. ‘Hayal 
�le yoktur alışver�ş�m, ne gördüysen onu 
söylem�ş�m’ d�yen Mehmet Ak�f kadar ha-
yatı ş��r�ne ş��r� de hayatına aksetm�ş pek 
az şa�r bulunur.”

Mehmet Ak�f’�n �nandığı g�b� yaşadığı, 
ç�les�n� çekmed�ğ� h�çb�r f�kre, gönül 
�mb�ğ�nde damıtmadığı h�çb�r düşünceye 
eserler�nde yer vermed�ğ�n� vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O, eserler�, 
vaazları, makaleler�, mücadelec� k�ş�l�-
ğ� �le m�llet�m�z�n kalb�nde taht kurmuş 
b�r karakter ab�des�d�r. Ak�f yaşayışıyla 
duruşuyla İst�klal Şa�r� sıfatını z�yades�yle 
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hak etm�ş b�r anıt �nsandır. Ne merhum 
Mehmet Ak�f’te ne de m�llette mevcut 
olmayan h�çb�r duygu, h�çb�r haslet İst�klal 
Marşı’na g�rmem�şt�r” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenap Şaha-
bett�n’�n Mehmet Ak�f �ç�n “H�ç k�mse Ak�f 
kadar saf ve şeff af b�r b�llur-� beyan �ç�nde 
menazır-ı m�ll�yet� teşh�r etmem�şt�r” de-
d�ğ�n� hatırlatarak merhum Mehmet Ak�f 
Ersoy’un m�llet� kıyama çağıran b�r m�llî 
mücadele önder� olduğunun altını ç�zd�.

Mehmet Ak�f’�n, Gaz� Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından M�llî Mücadele’ye ka-
tılmaya çağrılan �lk şa�r olduğuna d�kkat� 
çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum 
Ersoy’un hayatından kes�tler anlattı.

Mehmet Ak�f’�n cesur b�r�s� olduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hak-
sızlıklar karşısında d�l� bağlı durmayı ken-
d�ne yed�remez. ‘Şudur ben�m c�handa 
en beğend�ğ�m meslek, sözüm odun g�b� 
olsun hak�kat olsun tek.’ d�yerek doğru 
b�ld�ğ�n� söylemekten h�ç çek�nmem�şt�r. 
Dürüsttür, verd�ğ� sözü âdeta ölümüne 
yer�ne get�rmeye çalışır” �fadeler�n� kul-
landı.

Mehmet Ak�f’�n, sadece günlük hayatında 
değ�l eserler�nde de özü �le sözü, yazdık-
ları �le yaşantısı arasında tezat bulunma-
yan b�r dürüstlük t�msal� olduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam anlamıyla 
m�sk�nl�k, atalet ve karamsarlık düşmanı 
olduğunu bel�rtt�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevekkülle 
atalet� bu şek�lde kes�n hatlarla ayıran 
Ak�f’�n, Arapça, Farsça ve Fransızcayı 
ana d�l� g�b� okuyan, konuşan hak�k� b�r 
münevver olduğunu �fade ett�.

Kend�s� de büyük b�r Mehmet Ak�f hay-
ranı olan merhum Nurett�n Topçu’nun 
Ak�f’�, “Üç har�kanın terk�b�n�n mahsu-

lü” olarak tanımladığına d�kkat� çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Üstat bu üç terk�b� de şu şe-
k�lde sıralıyor, ‘B�n yıllık b�r tar�h, b�zzat 
kend� ruhunun fezaya çek�lm�ş kılıcını 
andıran Süleyman�yelere naz�re b�r be-
den ve Allah’ın k�tabı.’ Mehmet Ak�f, 63 
yıllık ç�lel� ömründe h�çb�r zaman makam, 
mevk�, şan şöhret peş�nde koşmamıştır. 
Dönem�n�n en büyük şa�r� olmasına rağ-
men övüldüğünde yüzü kızaracak kadar 
mahcup ve mütevaz� b�r hayat yaşamıştır. 
Kend�s� sadece rahmetle anılmayı murat 
etm�şt�r. ‘Toprakta gezen gölgeme toprak 
çek�l�nce, günler şu heyulayı da er geç 
s�lecekt�r, rahmetle anılmak, ebed�yet 
budur amma sess�z yaşadım k�m ben� 
nerden b�lecekt�r.’ M�llî şa�r�m�z, sess�z 
yaşamış, son nefes�n� de Mısır Apartma-
nı’ndak� soğuk ve mütevaz� da�res�nde 
y�ne sess�zce verm�şt�r. 65 metrekare... 
Mehmet Ak�f’e ‘mahalle kahves� hat�b�’ 
d�yerek tahk�r edenler, zamanla unutulup 
g�derken m�llet�m�z m�llî şa�r�n� baş tacı 
etm�ş, vefatından sonra da onu da�ma 
hürmetle, m�nnetle hatırlamıştır.” 

Haber�n devamı: http://www.yerelgercek.
com/haber/�st�klal-mars�-b�z�m-ortak-an-
d�m�zd�r-6394
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Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, 16 Mart 2011 
yılında başladığı başkanlık görev�nde 10 yılı arkasında bı-
raktı.

ayrampaşa Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkanı At�la Aydıner, 16 
Mart 2011 yılında başladığı baş-
kanlık görev�nde 10 yılı arkasın-

da bıraktı. Bugüne kadar hayata geç�rd�ğ� 
onlarca mega proje �le Bayrampaşa’nın 
aurasını büyük ölçüde değ�şt�ren ve 
�lçeye yen� b�r k�ml�k kazandıran Başkan 
Aydıner, “B�z�m en büyük sevdamız Bay-
rampaşa’mız. Proje ve h�zmetlerle dolu 

BBBBBB 10 yılı arkamızda bıraktık. B�z halkımızın 
efend�s� değ�l, h�zmetkârı olmakla hep 
gururlandık. Ancak İstanbul’un parlayan 
yıldızı Bayrampaşa’mız �ç�n durmuyoruz 
ve s�zlerle b�rl�kte bu kutlu yolda yürüme-
ye devam ed�yoruz. Halkımız ve �lçem�z 
�ç�n daha yapacak çok �ş�m�z var” ded�.

16 Mart 2011 yılında Bayrampaşa’da 
beled�ye başkanlığı koltuğuna oturan 

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi666



BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 777

At�la Aydıner, büyük h�zmetler, mega 
projeler ve başarılarla dolu 10 yılı arka-
sında bıraktı. Bayrampaşa �sm�yle adeta 
bütünleşen, sevecen ve babacan tavırla-
rıyla 7’den 70’e herkes�n gönlüne g�rmey� 
başaran At�la Aydıner, bugüne kadar on-
larca mega projeye �mza attı. Başkan Ay-
dıner, eğ�t�mde, sağlıkta, ulaşımda, kül-
türde, sanatta, sporda, kent estet�ğ�nde 
ve kent m�mar�s�ndek� örnek projeler�yle 
Bayrampaşa’nın değer�ne değer kattı.

BAŞKAN AYDINER: EN BÜYÜK SEV-
DAMIZ BAYRAMPAŞA’MIZ

En büyük sevdasının Bayrampaşa oldu-
ğunu bel�rten Başkan At�la Aydıner, “Her 
şey b�r sözle başladı ve büyük b�r sevda 
�le devam ed�yor… Bayrampaşalı kom-
şularımız, gençler�m�z, yaşlılarımız, en-
gell�ler�m�z, öğrenc�ler�m�z, esnafımız ve 
çocuklarımız b�z�m en büyük sevdamız” 
ded�.

Doğrudan, haktan ve eş�tl�kten h�ç vaz-
geçmed�kler�n�n altını ç�zen Başkan Aydı-
ner, sözler�n� şöyle sürdürdü:

“Bayrampaşa’nın b�r evladı olarak �lçe-
m�ze h�zmet yolunda acısıyla tatlısıyla 
gururla dolu 10 yılı arkamızda bıraktık… 
Halkımızın efend�s� değ�l, h�zmetkârı ol-
makla hep gururlandık. Canla başla çalış-
tık; eğ�t�mde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, 
sanatta, sporda, kent estet�ğ�nde ve kent 
m�mar�s�nde arkamızda �z bırakan mega 
projelere �mza attık. Proje üstüne proje 
gel�şt�rerek �lçem�z�n değer�ne değer kat-
tık. Tüm bunları s�zler�n desteğ� �le başar-
dık. Tab�� b�tt� m�? Hayır. Hedef 2023… 
İstanbul’un parlayan yıldızı Bayrampa-
şa’mız �ç�n durmuyoruz ve s�zlerle b�rl�kte 
bu kutlu yolda yürüyoruz. Halkımız ve 
�lçem�z �ç�n daha yapacak çok �ş�m�z var. 
Allah, yar ve yardımcımız olsun. Selam, 
sevg� ve saygılarımla.”
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Gaz�osmanpaşa’nın �k�nc� yüzme havuzu olmaya hazırlanan 
Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüzme Havuzu’nda çalışmalar aralık-
sız sürüyor. Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluştu-
racak olan tes�s�n üst katı �se f�tness salonu olarak h�zmet 
verecek.

az�osmanpaşa’nın �k�nc� yüz-
me havuzu olmaya hazırlanan 
Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüz-
me Havuzu’nda çalışmalar 

aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşı 
yüzme sporuyla buluşturacak olan tes�s�n 
üst katı �se f�tness salonu olarak h�zmet 
verecek.

Gençl�k ve Spor Bakanlığı Spor Toto 
Teşk�lat Başkanlığı ve Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� �ş b�rl�ğ�yle �lçeye kazandırıla-
cak olan Küçükköy Yarı Ol�mp�k Yüzme 
Havuzu’nun yapımı hızla sürüyor. Çocuk, 
genç ve yet�şk�n her yaştan Gaz�osman-
paşalı’yı yüzme �le buluşturacak olan te-
s�s�n üst katı �se f�tness salonu olarak h�z-

GGGGGGGGG met verecek. 150 m² alana sah�p olacak 
f�tness salonu; step, aerob�k, p�lates g�b� 
sporların yapılmasına �mkan tanıyacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİLECEK

İlçen�n �k�nc� yüzme havuzu olma özell�ğ� 
taşıyacak olan tes�s, 1.260 m² alanda 
�nşa ed�lecek ve 5 kulvarlı yarı ol�mp�k 
yüzme havuzu, f�tness salonu, bay bayan 
soyunma odaları ve tekn�k alanlardan 
oluşacak. Yüzme b�lmeyen vatandaşlara 
yüzme eğ�t�mler�n�n ver�leceğ� Küçükköy 
Yarı Ol�mp�k Yüzme Havuzu, fonks�yonlu 
ve modern yapısıyla yen� şamp�yonların 
yet�şeceğ� b�r mekân olarak bölge halkı-
na h�zmet verecek.
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Ger� Dönüşüm Yarışması İht�yaç    Ger� Dönüşüm Yarışması İht�yaç    Ger� Dönüşüm Yarışması İht�yaç    
Sah�b� Öğrenc�ler�n Yüzünü GüldürdüSah�b� Öğrenc�ler�n Yüzünü GüldürdüSah�b� Öğrenc�ler�n Yüzünü Güldürdü
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, Sıfır Atık Projes� kapsamında 

düzenled�ğ� “Okullar Arası Kullanılmış G�ys� ve Ev Tekst�l 
Ürünler� Toplama Yarışması” �le hem ger� dönüşüme destek 
oldu hem de yürekler� ısıttı.

n çok 2. el g�ys� ve tekst�l ürünü 
toplayan okullara dağıtılan 17 
b�n TL tutarında ödülle yet�m, 
öksüz ve �ht�yaç sah�b� öğrenc�-

lere kıyafet yardımı yapıldı. 

Cumhurbaşkanlığı h�mayeler�nde hayata 
geç�r�len “Sıfır Atık Projes�”ne tam des-
tek veren Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 
düzenled�ğ� yarışma ve etk�nl�klerle hem 
vatandaşların ger� dönüşüme destek 
vermes�n� sağlıyor hem de sosyal sorum-
luluk projeler� yürütüyor. 

Bu kapsamda Gaz�osmanpaşa Beled�-
yes� tarafından �lçedek� okullar arasında 
“Kullanılmış G�ys� ve Ev Tekst�l Ürünler� 
Toplama Yarışması” düzenlend�. Ya-

EEE rışmada en çok 2. el g�ys� ve ev tekst�l 
ürünü toplayan okullar ödüllend�r�ld�.

Sakarya İlkokulu’nun 2.100 kg �le en fazla 
2. el g�ys� ve ev tekst�l ürünü toplayan 
okul olduğu yarışmada Alparslan Ortao-
kulu 1.600 kg �le 2’nc�, Dumlupınar Or-
taokulu da 1.200 kg �le 3’üncü oldu. İlçe 
genel�ndek� okullarda yarışma süres�nce 
15 ton 2. el g�ys� ve ev tekst�l ürünü top-
landı. Sosyal sorumluluk projes� kapsa-
mında yapılan yarışmanın ödüller� Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes� tarafından okul 
müdürler�ne takd�m ed�ld�. Yarışmanın 
ardından öksüz, yet�m ve �ht�yaç sah�b� 
öğrenc�lerle b�rl�kte g�y�m mağazasına 
g�d�lerek, kazanılan ödüllerle öğrenc�ler 
�ç�n alışver�ş yapıldı.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Şeh�t A�leler�ne Z�yaretŞeh�t A�leler�ne Z�yaretŞeh�t A�leler�ne Z�yaret

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, Kaymakam 
Dr. Soner Şenel �le b�rl�kte 18 Mart Çanakkale Zafer�’n�n 106. 
yılı münasebet�yle �lçedek� şeh�t a�leler�n� z�yaret ett�.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, 18 Mart Çanak-
kale Zafer�’n�n 106. yılı müna-
sebet�yle �lçedek� şeh�t a�leler�n� 

Kaymakam Dr. Soner Şenel �le b�rl�kte 
z�yaret ett�. Şeh�t anneler�ne ç�çek takd�m 
eden Başkan Aydıner, “Az�z şeh�tler�m�-

BBBBBB

ze m�lletçe büyük b�r vefa borcumuz var. 
Başta Çanakkale olmak üzere, tüm şe-
h�tler�m�z� rahmet ve m�nnetle yâd ed�-
yorum. Onların kıymetl� a�leler�ne de en 
der�n saygılarımı sunuyorum” ded�.

Başkan At�la Aydıner, 18 Mart Çanakkale 
Zafer�’n�n 106. yılı dolayısıyla Bayrampa-
şa Kaymakamı Dr. Soner Şenel �le b�rl�k-
te Bayrampaşalı şeh�tler Recep Çavdar 
�le Met�n Şah�n’�n a�leler�n� evler�nde z�ya-
ret ett�. Z�yaret sırasında şeh�t anneler�ne 
ç�çek takd�m eden Başkan At�la Aydıner, 
“Az�z şeh�tler�m�ze m�lletçe büyük b�r vefa 
borcumuz var. Başta Çanakkale olmak 
üzere, tüm şeh�tler�m�z� rahmet ve m�n-
netle yâd ed�yorum. Onların kıymetl� a�le-
ler�ne de en der�n saygılarımı sunuyorum. 
Onlar b�z�m �ç�n çok değerl�” �fadeler�n� 
kullandı.

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



Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       Beşyüzevler Trafo Merkez�yle       
Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     Gaz�osmanpaşa’nın Enerj� İht�yacı     

Kes�nt�s�z KarşılanacakKes�nt�s�z KarşılanacakKes�nt�s�z Karşılanacak
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� ve Türk�ye Elektr�k İlet�m Ano-

n�m Ş�rket� (TEİAŞ) �ş b�rl�ğ�yle Gaz�osmanpaşa’ya İnd�r�-
c� Trafo Merkez� kuruluyor. Tes�s tamamlandığında �lçen�n 
enerj� �ht�yacı, komşu �lçeler yer�ne yen� tes�sten kes�nt�s�z 
ve kal�tel� şek�lde karşılanacak.

az�osmanpaşa Beled�yes� ta-
rafından Türk�ye Elektr�k İlet�m 
Anon�m Ş�rket�’ne (TEİAŞ) be-
dels�z yer tahs�s� yapılmasının 

ardından Yıldıztabya Mahalles�’nde baş-
latılan 154/33 KV GİS Trafo Merkez�’n�n 
�nşası tüm hızıyla sürüyor. 

Tes�s�n enerj� besleme çalışmaları kapsa-
mında �lçede 45,9 km uzunluğunda elekt-
r�k kablosu da yer altına alınıyor.

Mevcut durumda �lçedek� trafo merkez-
ler�n�n enerj� �ht�yacı, komşu �lçelerdek� 
�nd�r�c� merkezlerden sağlanmaktaydı. 
Yen� tes�s, 154 kV yüksek ger�l�m� 33 kV 

GGGGGGGGG orta ger�l�me �nd�r�p, ölçme ve koruma 
görev�n� yaparak, elektr�k dağıtım ş�rket-
ler�ne aktaracak. 

Kurulu gücü 200 MVA olacak yen� tes�s�n 
devreye g�rmes� �le Gaz�osmanpaşa’nın 
tüm enerj� �ht�yacı buradan karşılanacak, 
sanay� ve konutların elektr�k arzı kal�tel� 
ve kes�nt�s�z b�r şek�lde sağlanacak. Aynı 
zamanda r�sk oluşturan ve görüntü k�r-
l�l�ğ�ne sebep olan enerj� �let�ş�m hattını 
kaldırılmasıyla, bölgelerdek� vatandaş-
ların güvenl� yaşam sürmeler�ne katkı 
sağlanacak.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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Gaz�osmanpaşa Ramazan’ı Yen� Gaz�osmanpaşa Ramazan’ı Yen� Gaz�osmanpaşa Ramazan’ı Yen� 
Cam�ler�yle KarşılayacakCam�ler�yle KarşılayacakCam�ler�yle Karşılayacak

D�n� ve manev� yaşamın merkez� olan �badethanelere, Gaz�-
osmanpaşa’da yen�ler� eklen�yor. Yapımı tamamlanmak üze-
re olan 4 cam�, Ramazan ayında �badete açılmaya hazırlanı-
yor.

osyal beled�yec�l�k anlayışı �le 
Gaz�osmanpaşa’ya okul, kültür 
merkez�, spor tes�s�, kütüphane, 
otopark, park, semt konağı g�b� 

kalıcı eserler kazandırmaya devam eden 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, yapımını 
tamamladığı 4 yen� cam�y� de vatandaş-
ların h�zmet�ne sunmak �ç�n hazırlıklarını 
sürdürüyor.

TEM AVRASYA CAMİİ

Toplu Konut İdares� Başkanlığı (TOKİ) ve 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� �ş b�rl�ğ�nde 
yapılan Karayolları TEM Avrasya Kentsel 
Dönüşüm Projes� �le bölgeye 32 dersl�kl� 
b�r l�se, b�r kapalı spor salonu �le b�r de 
cam� kazandırıldı. 140 m² alana sah�p 
olan TEM Avrasya Cam��’n�n avlusuna 
şadırvan, yeş�l alanlar ve d�nlenme alan-
ları da yapıldı.

YUNUS EMRE CAMİİ

Karaden�z Mahalles�’nde �nşa hal�nde 

SSSSSSSSS

yarıda kalan ve Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� tarafından tamamlanma-
sı �ç�n hızla çalışma başlatılan Yu-
nus Emre Cam��’nde sona gel�nd�. 
2 bodrum kat, zem�n kat ve mahf�l 
katı olmak üzere toplam 6.216 m² 
�nşaat alanına sah�p olan cam�de, 
avlusuyla b�rl�kte 2 b�n k�ş� aynı 
anda namaz kılab�lecek. D�n� eğ�t�m 
merkez� olarak da h�zmet verecek 
olan cam�n�n bünyes�nde kuran 
kursu da bulunacak.

ÇİFTE MİNARE CAMİİ

Ömrünü tamamlaması ve deprem r�sk� 
taşıması neden�yle yıkımı yapılan Ç�fte 
M�nare Cam��, kentsel dönüşüm kapsa-
mında çok daha dayanıklı ve sağlıklı b�r 
d�n� tes�s olarak yen�den �nşa ed�l�yor. 
Esk� cam� alanı artırılarak, toplamda 1542 
m² oturum alanına sah�p olan cam�de; 
dersl�k, kütüphane, konferans salonu g�b� 
fonks�yonlarda yer alacak. Cam� tamam-
landığında vatandaşlar �badetler�n� daha 
tem�z, sağlıklı ve modern b�r ortamda 
yapma �mkanına kavuşacak.

PAŞA ÇAYIRI CAMİİ

İlçedek� hayırsever vatandaşların deste-
ğ�yle yaptırılan Paşa Çayırı Cam��’nde de 
sona gel�nd�. Karaden�z Mahalles�’nde 
440 m² alan üzer�nde �nşa ed�len cam�, 
Ramazan ayından önce vatandaşların 
�badet�ne açılacak.

yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 131313



BAYGEM BAYGEM BAYGEM 
ÖĞRENCİSİNDEN BÜYÜK BAŞARIÖĞRENCİSİNDEN BÜYÜK BAŞARIÖĞRENCİSİNDEN BÜYÜK BAŞARI

Bayrampaşa Beled�yes� Gençl�k Merkez� (BAYGEM) öğren-
c�s� Ömer Çayır, 8. Uluslararası Türk�ye Açık Tekvando Tur-
nuvası’nda bronz madalya kazandı.

ayrampaşa Beled�yes� Gençl�k 
Merkez� (BAYGEM) öğrenc�s� 
Ömer Çayır, 8. Uluslararası 
Türk�ye Açık Tekvando Turnuva-

sı’nda bronz madalya kazandı. 

Başkan At�la Aydıner, “Değerl� sporcu-
muz Ömer Çayır kardeş�m� ve onun kıy-
metl� antrenörünü tebr�k ed�yorum” ded�.

İlçedek� gençlere 35 farklı branşta eğ�t�m 
veren Bayrampaşa Beled�yes�’n�n Gençl�k 
Merkez� (BAYGEM) öğrenc�s� Ömer Ça-
yır, 8. Uluslararası Türk�ye Açık Tekvando 
Turnuvası’nda bronz madalya kazandı.

BBBBBB  46 ülkeden toplam b�n 590 sporcunun 
katıldığı turnuvada Ömer Çayır, Bayram-
paşa’yı tems�l ed�yordu.

Bayrampaşalı gençler�n başarısı �le onur-
landıklarını ve gururlandıklarını bel�rten 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, “Değerl� sporcumuz Ömer Çayır 
kardeş�m� ve onun kıymetl� antrenörünü 
tebr�k ed�yorum. Sporcularımızın daha da 
başarılı olmaları �ç�n onlara destek ol-
maya devam edeceğ�z. Her zaman söy-
led�ğ�m�z g�b�, Bayrampaşa bugün başlı 
başına b�r spor kent�d�r” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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İst�hdama Katkı Sunmaya Devamİst�hdama Katkı Sunmaya Devamİst�hdama Katkı Sunmaya Devam
Gaz�osmanpaşa Beled�yes� İst�hdam B�r�m�, her zaman ol-

duğu g�b� pandem� dönem�nde de �ş arayan vatandaşlarla 
�şverenler arasında �st�hdam köprüsü olmayı sürdürüyor.

andem� sürec�nde vatandaş-
lara ekonom�k ve sosyal yön-
den destek olmayı sürdüren 
Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 

�st�hdam buluşmalarıyla �ş arayan va-
tandaşlara da �ş �mkanları sunuyor. Bu 
kapsamda özel b�r f�rmanın araç k�ralama 
danışmanı ve vale personel� alımı �ç�n 
Gaz�osmanpaşa Kültür ve Sanat Merkez� 
Konferans Salonu’nda mülakat gerçek-
leşt�r�ld�. F�rma tems�lc�ler� tarafından �ş�n 
tanımı ve gerekl� n�tel�kler anlatıldıktan 
sonra yüz yüze görüşmelere geç�ld�. 
Görüşmeler sonucu �şveren�n aradığı 

PPPPPP

n�tel�kler� taşıyan vatandaşlar �st�h-
dam ed�lerek, �ş başı yapacak. İş 
başvurusunda bulunan Avn� Tüfek, 
“Beled�yen�n �mkanı bu konuda çok 
güzel. İşs�z �nsanlara �ş sağlıyorlar. 
B�z de geld�k buradan faydalanmak 
�ç�n. İş başvurumuzu yaptık. Büyük 
b�r olasılıkla olumlu geçt�. İnşallah 
başlarım d�ye düşünüyorum” ded�.

Muhammet C�hat Kızıldağ �se, “B�r 
süred�r �ş arıyorum. Bununla �lg�l� Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes�’n�n �st�hdam 
sağlamasıyla bugün b�r �ş başvurusunda 
bulundum. Umuyorum k� �sted�ğ�m �ş� 
alab�l�r�m. Tekrardan esk� günlere dönüp, 
çalışab�l�r�m. Beled�ye Başkanımıza bu 
olanağı sağladığı �ç�n teşekkür ed�yorum.” 
d�ye konuştu.Gaz�osmanpaşa’da �kamet 
eden ve �ş arayan vatandaşlar, Gaz�os-
manpaşa Beled�yes�’n�n http://�st�hdam.
gaz�osmanpasa.bel.tr adres�nden �ş �lan-
larını tak�p ed�p, başvuru yapab�l�yor.
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Kontrollü Normalleşme Kontrollü Normalleşme Kontrollü Normalleşme 
Denet�mler� Aralıksız SürüyorDenet�mler� Aralıksız SürüyorDenet�mler� Aralıksız Sürüyor

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, “Hedef Mav� Gaz�osmanpaşa” 
sloganıyla �lçe genel�ndek� �şletmelerde maske, mesafe, te-
m�zl�k, HES kodu ve müşter� kapas�tes�ne yönel�k sıkı dene-
t�mler gerçekleşt�r�yor.

az�osmanpaşa Beled�yes�, 
“Hedef Mav� Gaz�osmanpaşa” 
sloganıyla �lçe genel�ndek� 
�şletmelerde maske, mesafe, 

tem�zl�k, HES kodu ve müşter� kapas�te-
s�ne yönel�k sıkı denet�mler gerçekleşt�r�-
yor.

İç�şler� Bakanlığı’nın Cov�d-19 tedb�rler�-
ne yönel�k “D�nam�k Denet�m Sürec�”n� 
başlatmasının ardından yoğunlaştırılmış 
denet�m faal�yetler�, Gaz�osmanpaşa’da 
aralıksız devam ed�yor. Gaz�osmanpaşa 
Beled�yes� Zabıta Müdürlüğü ek�pler�, �lçe 
genel�ndek� �şletmelerde “Hedef Mav� Ga-
z�osmanpaşa” sloganıyla 7/24 denet�mler 
gerçekleşt�r�yor. Denet�mlerde �şletmele-
r�n ve vatandaşların maske, mesafe ve 
tem�zl�k kurallarına uyup uymadığı kontrol 
ed�lerek, gerekl� uyarılar yapılıyor.

GGGGGGGGG İŞLETMELERE KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT BROŞÜRLERİ                       

TESLİM EDİLİYOR

Özell�kle kafe, lokanta, restoran, fırın ve 
gıda satış noktalarında yoğunlaştırılan 
denet�mlerde maske, sosyal mesafe ve 
h�jyen kurallarının yanı sıra HES kodu 
kontroller�, çalışma saatler� ve müşter� 
kapas�tes�ne uyulmasına yönel�k kont-
roller de yapılıyor. Gaz�osmanpaşa Be-
led�yes� tarafından hazırlanan �şletme 
kapas�tes�, masa kapas�tes� ve kontrollü 
sosyal hayat kuralları g�b� b�lg�ler�n yer 
aldığı broşürler de ek�pler tarafından �ş 
yerler�ne asılmak üzere esnafl ara tesl�m 
ed�l�yor. Gaz�osmanpaşa’da denet�mler, 
Cov�d-19 �le etk�n mücadelen�n sürdürül-
mes� adına gece gündüz devam edecek.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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