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30 Ağustos zafer�yle bu toprakların 30 Ağustos zafer�yle bu toprakların 30 Ağustos zafer�yle bu toprakların 
ezel� ve ebed� vatanımız olduğu tüm ezel� ve ebed� vatanımız olduğu tüm ezel� ve ebed� vatanımız olduğu tüm 
dünyaya b�r kez daha �lan ed�lm�şt�rdünyaya b�r kez daha �lan ed�lm�şt�rdünyaya b�r kez daha �lan ed�lm�şt�r
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı dolayısıyla b�r mesaj yayımladı.

atandaşların 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı tebr�k eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, mesajın-
da şunları kaydett�:

“Bugün, m�lletçe ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur�yet�’ndek� kardeşler�m�zle b�rl�kte 
Büyük Zafer’�n 98. yıl dönümüne kavuş-
manın heyecanı �ç�ndey�z. Ülkem�zdek� ve 
dünyanın dört b�r yanındak� vatandaşları-
mın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönül-
den tebr�k ed�yorum. 1919 yılında Sam-
sun’da Gaz� Mustafa Kemal Atatürk’ün 
öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücade-
les�, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan 
Muharebes� �le kes�n ve kalıcı b�r zafere 
ulaşmıştır.

VVV

“TÜRKİYE’NİN İSTİKLAL VE İS-
TİKBAL MÜCADELESİ BUGÜN DE                   

DEVAM ETMEKTEDİR”

30 Ağustos zafer�yle bu toprakların 
ezel� ve ebed� vatanımız olduğu tüm dün-
yaya b�r kez daha �lan ed�lm�şt�r. Bu zafer, 
tar�he gömülmek �stenen b�r m�llet�n kül-
ler�nden doğuşunun, şahlanışının, tar�h 
sahnes�ne yen�den çıkışının �lanıdır.

Türk�ye’n�n �st�klal ve �st�kbal mücade-
les� bugün de devam etmekted�r. Doğu 
Akden�z’den ülkem�z� dışlamaya çalışan-
larla, b�r asır önce vatanımızı �şgale yel-
tenenler�n aynı müstevl�ler olması elbette 
tesadüf değ�ld�r. M�llet�m�z nasıl yokluk 
ve �mkânsızlığa rağmen kurtuluş müca-
deles�n� zafere taşımışsa, bugün de Mav� 
Vatan’dak� Sevr hevesler�n� ve hamleler�n� 
boşa çıkarmakta asla tereddüt göster-
meyecekt�r. Bu husustak� �radem�zden ve 
zafere olan sarsılmaz �nancımızdan k�m-
sen�n şüphes� olmamalıdır.

Bu düşüncelerle Cumhur�yet�m�z�n ba-
n�s�, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk ve s�lah arkadaş-
larını m�nnetle yâd ed�yorum. B�n yıldır bu 
vatanı korumak �ç�n hayatlarını feda etm�ş 
tüm şeh�tler�m�ze Allah’tan rahmet, gaz�le-
r�m�ze sağlıklı, huzurlu ömürler d�l�yorum. 
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu ol-
sun.”
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Bosna Hersek’tek� savaşta Sırp b�rl�kler� tarafından başkent 
Saraybosna’dak� Markale pazar yer� yakınına gerçekleşt�r�len 
havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kurban katl�a-
mın 25. yıl dönümünde törenle anıldı.

osna Hersek’tek� savaşta Sırp 
b�rl�kler� tarafından başkent 
Saraybosna’dak� Markale 
pazar yer� yakınına gerçek-

leşt�r�len havan topu saldırısında hayatını 
kaybeden 43 kurban katl�amın 25. yıl 
dönümünde törenle anıldı.

Katl�amda hayatını kaybedenler�n �s�m-
ler�n�n okunmasıyla başlayan programa, 
s�yas�ler, askerler ve kurban yakınları 
katıldı.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı 
Konsey�n�n Hırvat üyes� Zeljko Koms�c, 
burada yaptığı açıklamada, yaşananların 
asla unutulmaması gerekt�ğ�n� vurgulaya-
rak, o dönemde Saraybosna’da yaşayan 
�nsanların olanları hala aklından çıkara-
madığını söyled�.

Markale’de yaşamını y�t�ren masumla-
rın, aslında buraya hayatta kalab�lmek �ç�n 

b�r şeyler almaya gelenler olduğunu anım-
satan Koms�c, “Onlar asker değ�llerd�, 
herhang� b�r asker� faal�yet yapmıyorlardı.” 
�fadeler�n� kullandı.Saldırıdan sağ kurtul-
mayı başaran Dam�r Malag�c �se savaş 
yıllarında buradak� pazarda mum sattığını 
anlatarak, “İk� arkadaşım, Adnan ve Dar�o 
o gün yanıma uğramıştı. Onları pazarın 
çıkışına kadar yolcu ett�m ve ger� dön-
düm. Saldırıda �k�s� de hayatını kaybett�.” 
ded�.

Patlamanın etk�s�yle havaya uçtuğunu 
ve sattığı mumların da yerlere saçıldığı-
nı aktaran Malag�c, “Dışarıda çok fazla 
bağırış vardı. Çıktığımda etrafa saçılmış 
�nsan uzuvları gördüm. Bu, �nsanın hayatı 
boyunca unutamayacağı b�r görüntü.” şek-
l�nde konuştu.Anma programına katılanlar, 
katl�amda hayatını kaybedenler �ç�n yapı-
lan anıta ç�çek bırakıp dua ett�.
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BALKANLARBALKANLARBALKANLAR

Sabr� Dem�r Cumhurbaşkanı Sabr� Dem�r Cumhurbaşkanı Sabr� Dem�r Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanlığına AtandıBaşdanışmanlığına AtandıBaşdanışmanlığına Atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan �mzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanlığı’na Sabr� Dem�r, TOBB Ekonom� ve Teknoloj� 
Ün�vers�tes� Rektörlüğü’ne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

umhurbaşkanı Başdanışman-
lığı �le TOBB Ekonom� ve Tek-
noloj� Ün�vers�tes� Rektörlüğü-
ne �l�şk�n atama kararları �le 

Yükseköğret�m Kurulu Üyel�ğ�ne seçme 
kararı Resm� Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan �mzasıyla yayım-
lanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanlığı’na Sabr� Dem�r, TOBB 
Ekonom� ve Teknoloj� 
Ün�vers�tes� Rektörlü-
ğü’ne de Prof. Dr. Yusuf 
Sarınay atandı.

Yükseköğret�m Kurulu 
Üyel�ğ�’ne �se H. Abdul-
lah Kaya yen�den seç�ld�.

Sabr� Dem�r k�md�r?

Bosna Hersek’te 
Sarayevo da eğ�t�m 
gördüğü dönemde sava-
şın başlamasıyla eğ�t�m� 
yarım kaldı. Sabr� Dem�r, 
bu dönemde Sur�ye’n�n 
başkent� Şam’da 2 yıl 
�kamet ederek Arapça 
eğ�t�m� aldı.

Sabr� Dem�r, 2009 yılında Başbakan-
lık Basın ve halkla �l�şk�ler müşav�rl�ğ�ne 
atandı. Daha sonra 2013 yılında Başba-

CCCCCCCCC kanlık Müşav�rl�ğ�ne atanıp dönem�n Baş-
bakanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın Balkan-
lardan sorumlu danışmanı olarak görev�ne 
devam ett�.

Sabr� Dem�r, Recep Tayy�p Erdoğan’ın 
Balkanlardak� tüm çalışmalarında yer aldı.

Recep Tayy�p Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanlığına seç�lmes�nden sonra 22 Ek�m 
2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışma-
nı olarak atandı.

Sabr� Dem�r evl� ve 2 çocuk babasıdır. 
Çok �y� derecede Boşnakça, Makedonca, 
Arnavutça, �y� derecede Arapça ve İng�l�z-
ce b�lmekted�r.
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Kuzey Makedonya’dak� Yen� Kuzey Makedonya’dak� Yen� Kuzey Makedonya’dak� Yen� 
Kab�nede Türk Olmaması Tepk� Çekt�Kab�nede Türk Olmaması Tepk� Çekt�Kab�nede Türk Olmaması Tepk� Çekt�
Temmuz ayında yapılan genel seç�m�n ardından hükümet� 

kurmakla görevlend�r�len Zoran Zaev, daha küçük etn�k toplu-
lukların tems�l�n�n tüm kurumlarda mevcut olacağını söyled�

uzey Makedonya’da 15 Tem-
muz’da yapılan erken genel 
seç�m�n ardından hüküme-
t� kurmakla görevlend�r�len 

Makedonya Sosyal Demokratlar B�rl�ğ� 
(SDSM) Genel Başkanı Zoran Zaev’�n 
yen� kab�ne l�stes�nde h�çb�r Türk �sme yer 
vermemes� tepk� çekt�.

Zaev, yen� hükümet programını ve 
kab�ne l�stes�n� mecl�se sunduktan sonra 
yen� kab�ney� oluşturacak �s�mlerle basın 
toplantısı düzenled�.

Yen� hükümet�n odağında yargı, eğ�t�m, 
ekonom� ve ekoloj�dek� sorunların çözü-
münün yanı sıra yen� t�p koronav�rüs (Ko-
v�d-19) salgınının olacağını söyleyen Zaev, 
hükümet programının suç ve yolsuzlukla 
tav�zs�z mücadele koal�syonunun parçası 
olan tüm s�yas� part�ler�n taahhüdü oldu-
ğunu vurguladı.

Komşu ülkeler Yunan�stan ve Bulgar�s-
tan’la yapılan anlaşmalar �le “barış �ç�nde 
yaşamanın temel�” olarak n�telend�rd�ğ� 

KKK

2001’dek� çatışmaların ardından �mzala-
nan Ohr� Çerçeve Anlaşması’nın kararlı 
b�r şek�lde uygulanmaya devam etmes�n�n 
tüm koal�syon ortaklarınca desteklend�ğ�n� 
kaydeden Zaev, yen� hükümet �ç�n gele-
cek hafta mecl�ste güven oylaması yapıl-
masının beklend�ğ�n� aktardı. 

- Zaev: “Daha küçük etn�k toplulukların 
tems�l� tüm kurumlarda mevcut olacak”

Öte yandan, ülken�n kuruluşundan 
bugüne �lk kez Türk toplumundan h�çb�r 
�sm�n yen� kab�nede yer almaması üzer�ne 
Makedonya Türk S�v�l Teşk�latlar B�rl�ğ� 
(MATÜSİTEB) tarafından tepk� amacıyla 
Zaev’e b�r mektup gönder�ld�.Konuyla �le 
�lg�l� AA muhab�r�n�n sorusunu yanıtlayan 
Zaev, adayların seç�m�nde b�rçok yönler�-
n�n yanı sıra kal�teler�n�n de etk�l� olduğu-
nu kaydett�.

Zaev, “Daha küçük etn�k toplulukların 
tems�l� tüm kurumlarda, bakan yardımcıla-
rından devlet sekreterler�ne, müdürlükler-
den c�dd� kurumlara kadar mevcut olacak. 
Böylece devlet�m�z� oluşturan çok etn�kl� 
yapı kurumlarla bütünleşecek.” �fadeler�n� 
kullandı.

Koal�syondak� Türk s�yas� part�ler�yle 
konu hakkında görüşmeler yaptıklarını 
aktaran Zaev, üst düzey devlet yetk�ler�-
n�n ülkedek� etn�k yapılara eş�t b�r şek�lde 
dağıtılacağını vurguladı.
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İlk Bosna Şeh�d�m�z: İlk Bosna Şeh�d�m�z: İlk Bosna Şeh�d�m�z: 
“Selam� Yurdan”“Selam� Yurdan”“Selam� Yurdan”

Bosnalı Müslümanlarla Sırplar arasında yaşanan savaşa ken-
d� �steğ�yle katılan Selam� Yurdan, 22 Ağustos 1992’de şeha-
det şerbet�n� �çm�şt�.

anlı Sırp saldırganlığı başla-
dığında, dünyanın her yanın-
dan, 5 b�n kadar Müslüman 
Bosna-Hersek’e koşmuştu. 

Oluşturdukları Mücah�t B�rl�ğ� (Odred 
El-Mudzahed�n) �le Bosna Hersek Or-
dusu’nu takv�ye ed�p, operasyonel hale 
gelmes�n� sağladılar.

İçler�ndek� c�hat çağrısına kulak veren 
bu mücah�tlerden yüzlerces�, Bosna Her-
sek’te şehadet şerbet�n� �çt�ler. 22 Ağus-
tos 1992’de şeh�t olan Selam� Yurdan, bu 
kahramanlardan b�r tanes�d�r.

1966’da Ağrı’nın Patnos �lçes�nde dün-
yaya gelen Selam� Yurdan ve arkadaşları, 
Bosna Hersek’e g�tmek �ç�n önce Bulga-
r�stan-Romanya-Macar�stan güzergahını 
dened�ler. Başarılı olamayınca, Makedon-
ya üzer�nden, Arnavutluk’a g�tt�ler. Bu-
radan, önce gem�yle, Hırvat�stan’ın Spl�t 
şehr�ne geçt�ler. Ardından karayolu �le 
Bosna Hersek’e g�rmey� başardılar. 

On altı günlük b�r yolculuğun ardından, 
Zen�tsa ve Travn�k’tek� Müslüman Kuv-
vetler’e (Musl�manske Snage) katıldılar. 
Saraybosna yakınlarındak� V�soko’da b�r 
harekât yapılacağını öğrenen Selam� Yur-
dan’ı zapt etmek mümkün değ�ld�. Şeha-
dete susayan Selam� Yurdan, sürekl� “orda 
d�ren�ş var, oraya g�del�m” d�yordu. 

Ded�ğ�n� yaptı ve o bölgeye g�tt�. Ön-
ler�nde Boşnaklar olmak üzere, 50-55 
k�ş� �le sabah saat 07:00 sularında, İl�yaş 

KKK üzer�ne operasyona başladılar. Selam� 
Yurdan ve arkadaşı Ufuk, çarpışma başla-
dığında ayrılıp, Sırpların arasına daldılar. 
Bu esnada Selam� Yurdan devamlı olarak 
“B�z buraya şeh�t olmaya geld�k” d�yerek, 
“İnna L�llah� ve İnna �leyh� rac�un” ayet�n� 
tekrarlıyordu.

Yaprakların üzer�nden kayarak ger� 
çek�l�rlerken, arkadaşları, Selam� Yur-
dan’ın tekb�rler�n� duydular. Yoğun Sırp 
ateş�nden nas�b�n� alarak, vurulmuştu. 
Vurulduktan sonra, arka arkaya beş kere 
tekb�r get�rm�şt�. İk� arkadaşı daha kol ve 
bacaklarından yaralanmıştı ama şehadet 
sadece ona nas�p oldu. Bosna Savaşı’nın 
�lk Türk şeh�d� sıfatına er�şt�.

Selam� Yurdan, �lah� söylemey� çok 
severd�. Cephedek� çocuklara yaklaşık 
b�r saat boyunca Yunus Emre’n�n, Baj-
ram Dode olarak Boşnakçaya çevr�len, 
Bayram Gel�r �lah�s�n� söyletm�şt�. Şeha-
det şerbet�n� �çt�ğ�n� gören o çocuklardan 
bazıları “O, Bayram Gel�r, Bayram Gel�r!” 
d�yorlardı.

BALKANLARBALKANLARBALKANLAR
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Bosna Hersek’�n doğusundak� Bratunac’ta bulunan b�r cam�-
n�n avlusuna k�ml�ğ� bel�rs�z k�ş� veya k�ş�lerce domuz leş� bı-
rakıldığı b�ld�r�ld�.

ayrampaşa Ülkedek� �k� ent�-
teden b�r� olan Sırp Cumhur�-
yet�’n�n (RS) �ç�nde kalan ve 
bugün nüfusunun çoğunluğunu 

Sırpların oluşturduğu Bratunac’ta yaşa-
nan bu provokat�f eylem, şeh�rdek� Müslü-
man Boşnakların tepk�s�n� çekt�.

Şeh�r merkez�nde bulunan cam�n�n �ma-
mı Elv�r Hodz�c, AA muhab�r�ne yaptığı 
açıklamada, domuz leş�n�n dün öğle na-
mazı önces�nde fark ed�ld�ğ�n� bel�rterek, 
etrafında s�nekler�n toplandığı leş�n önce 
b�r köpeğe a�t olduğunu düşündükler�n� 
anlattı.Leş�n yanına g�tt�kler�nde bunun b�r 
domuz yavrusu olduğunu fark ett�kler�n� 
kaydeden Hodz�c, durumu hemen pol�se 
b�ld�rd�kler�n� ve leş�n beled�ye görevl�ler�n-
ce cam� avlusundan kaldırıldığını aktardı.

Hodz�c, daha önce de cam� avlusuna 
kasıtlı olarak çöp bırakanlar olduğunu be-
l�rterek, “Cam� şeh�r merkez�nde b�r cam� 
ve şeh�r merkez�nde domuz beslemek 
yasak. Dolayısıyla bunun tasarlanmış b�r 
eylem olduğunu düşünüyoruz.” ded�.

Bosna’dak� savaşta (1992-1995) katl�-
am ve sürgünler�n yaşandığı b�r bölgede 
yer alan Bratunac’ta, savaş önces�nde 21 
b�nden fazla Müslüman Boşnak yaşarken 
bugün bu rakam 7 b�ne kadar ger�lem�ş 
durumda. Aynı bölgede bulunan Srebre-
n�tsa’da da geçm�şte soykırım kurbanları-
nın defned�ld�ğ� mezarlığın önünde domuz 
leş� bırakılmıştı.Bölgede bugün nüfusları 
daha az olan Müslüman Boşnaklar, sık sık 
benzer provokasyonlara maruz kalıyor.
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Gençl�k Merkez�m�zde 167 Öğrenc� Gençl�k Merkez�m�zde 167 Öğrenc� Gençl�k Merkez�m�zde 167 Öğrenc� 
Daha Ün�vers�te Hayal�ne KavuştuDaha Ün�vers�te Hayal�ne KavuştuDaha Ün�vers�te Hayal�ne Kavuştu

2020 yılı Yükseköğret�m Kurumları Sınavı´na (YKS) Gaz�os-
manpaşa Beled�yes� Gençl�k Merkez�´nde hazırlanan 167 öğ-
renc�, hedefl ed�kler� ün�vers�teye yerleşmen�n mutluluğunu 
yaşadı. Gençl�k Merkez�, başarı oranını bu yıl daha da artıra-
rak yüzde 84 �le rekor kırdı.

020 yılı Yükseköğret�m Kurum-
ları Sınavı´na (YKS) Gaz�os-
manpaşa Beled�yes� Gençl�k 
Merkez�´nde hazırlanan 167 

öğrenc�, hedefl ed�kler� ün�vers�teye yer-
leşmen�n mutluluğunu yaşadı. Gençl�k 
Merkez�, başarı oranını bu yıl daha da 
artırarak yüzde 84 �le rekor kırdı.

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Gençl�k 
Merkez�, ün�vers�teye hazırlık kurslarında 
başarı oranını her yıl artırmaya devam 
ed�yor. 2020 yılı Yükseköğret�m Kurumla-
rı Sınavı́ na Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 
Gençl�k Merkez�́ nde aldıkları eğ�t�mlerle 
hazırlanan 167 öğrenc� daha ün�vers�te 
hayal�ne kavuştu. 

Gençl�k Merkez�, bu yıl yüzde 84 başarı 

222222 oranı elde ett�. Öğrenc�ler�n yerleşt�kler� 
bölümler arasında tıp, hukuk, d�ş hek�ml�-
ğ�, mühend�sl�k, m�marlık, �lah�yat, sağlık 
ve eğ�t�m fakülteler� g�b� gözde bölümler 
bulunuyor.

Gençl�k Merkez�́ nde ver�len hazırlık 
dersler�n�n yanı sıra terc�h rehberl�ğ� de 
başarı oranında etk�l� oldu. Terc�h döne-
m�nde, branş ve rehberl�k öğretmenler�n-
den oluşan kom�syon, öğrenc� ve a�leler�y-
le seanslar hal�nde görüşerek doğru terc�h 
�ç�n çalışmalar yaptı. 

Sonuçlar, öğretmenler�n danışmanlığın-
da öğrenc�lerle b�re b�r değerlend�r�lerek 
anal�z ed�ld�. Ardından öğrenc�ler �ç�n en 
doğru terc�h l�steler� oluşturularak ün�ver-
s�te hedefl er�ne ulaşılması sağlandı.
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Başkan Usta’dan 30 Ağustos Başkan Usta’dan 30 Ağustos Başkan Usta’dan 30 Ağustos 
Zafer Bayramı MesajıZafer Bayramı MesajıZafer Bayramı Mesajı

Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 30 
Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla b�r mesaj yayınladı. 

az�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, 30 
Ağustos Zafer Bayramı dola-
yısıyla b�r mesaj yayınladı. 

B�rl�k ve beraberl�ğ�m�z�n şahlanış 
destanı olan 30 Ağustos Zafer�, az�z Türk 
m�llet�n�n hürr�yet ve bağımsızlığa olan 
�nancının en öneml� semboller�nden b�r� 
olarak tar�htek� yer�n� almıştır. Malazg�rt’le 
başlayan Anadolu’yu kend�m�ze vatan 
kılma mücadelem�z, 30 Ağustos Zafer� �le 
taçlanmış ve m�llet�m�z, �st�klal�n� ve �st�k-
bal�n� koruma hususundak� kararlılığını 
tüm dünyaya �lan etm�şt�r. 

30 Ağustos b�ze, şartlar ne kadar zor 
olursa olsun başarıya ulaşma konusunda 
önümüzde da�ma açık b�r yol bulunduğu-
na �şaret etmekted�r. Tar�htek� tüm zaferle-
r�m�zde olduğu g�b� 30 Ağustos Zafer�’n�n 

GGGGGGGGG arkasında da gözler�n� kırpmadan hayatını 
feda eden kahramanlarımızın cesaretler� 
vardır. Böyles� şanlı b�r tar�h�n m�rasçıları 
olan b�zlere düşen en öneml� görev, geç-
m�ş�m�zden aldığımız güç ve cesaretle 
m�ll� b�rl�k ve beraberl�ğ�m�zden, az�m ve 
kararlılığımızdan asla ödün vermemekt�r. 
15 Temmuz’da b�r kez daha �spatladığımız 
g�b�; m�llet�m�z canından az�z b�ld�ğ� vata-
nı uğruna her türlü fedakarlık ve cesaret� 
göstermeye her da�m hazırdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nızı kutluyor, başta Gaz� 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu 
zafer� b�ze armağan eden İst�klal Müca-
delem�z�n tüm kahramanlarını, ülkem�z�n 
ve m�llet�m�z�n bölünmez bütünlüğü �ç�n 
canlarını seve seve feda eden az�z şeh�t-
ler�m�z�, kahraman gaz�ler�m�z� rahmet, 
m�nnet ve şükranla yad ed�yorum.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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PARK VE YOL YAPIM PARK VE YOL YAPIM PARK VE YOL YAPIM 
ÇALIŞMALARINA YERİNDE İNCELEMEÇALIŞMALARINA YERİNDE İNCELEMEÇALIŞMALARINA YERİNDE İNCELEME
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, �lçe genel�nde 

sürdürülen yol yapım ve park yen�leme çalışmalarını yer�nde 
�nceled�.

ayrampaşa Bayrampaşa Be-
led�ye Başkanı At�la Aydıner, 
�lçe genel�nde sürdürülen yol 
yapım ve park yen�leme çalış-

malarını yer�nde �nceled�. Parklara ağaç 
d�ken ve çalışmalar hakkında ek�plerden 
b�lg� alan Başkan Aydıner, çevredek� va-
tandaşlar �le de uzun uzun sohbet ett�.

Bayrampaşa Beled�yes� Fen İşler� �le 
Park ve Bahçeler müdürlükler�ne bağlı 
ek�pler, �lçe genel�nde yol yapım, park ye-

BBBBBB

n�leme ve gen�şletme çalışmaları gerçek-
leşt�r�yor. Beled�ye Başkanı At�la Aydıner 
de çalışmaları yer�nde �ncel�yor. Yapımı 
hızla devam eden Dr. Sümer Çavdar Parkı 
�le bakım ve tem�zl�k çalışması yapılan 
şeh�t Onur Ayaydın Parkı’nda �ncelemeler-
de bulunan Başkan Aydıner, her �k� parka 
da ağaç d�kt� ve çevredek� vatandaşlarla 
uzun uzun sohbet ett�.

Parklardak� �ncelemeler�n ardından 
Yıldırım Mahalles� Uludağ Sokak’tak� 
asfalt yen�leme çalışmasını denetleyen 
Başkan Aydıner, “B�r yandan parklarımızı 
b�r b�r yen�l�yor, �lçem�zdek� ağaç sayısı-
nı ve yeş�l alan m�ktarını artırıyor, d�ğer 
yandan sorumluluk alanımızdak� cadde ve 
sokaklarda bozuk yol ve kaldırım bırakma-
mak �ç�n aralıksız çalışıyoruz. Mutlu kent 
Bayrampaşa’nın mutluluğu �ç�n gecem�z� 
gündüzümüze katmaya, gönül beled�yec�-
l�ğ�m�z �le gönüller yapmaya devam ede-
ceğ�z” ded�.
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KORONAVİRÜSE KARŞI MAHALLE KORONAVİRÜSE KARŞI MAHALLE KORONAVİRÜSE KARŞI MAHALLE 
DENETİM EKİBİDENETİM EKİBİDENETİM EKİBİ

İç�şler� Bakanlığı’nın “İzolasyon Tedb�rler�” konulu genelges� 
kapsamında, poz�t�f ve temaslı yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) 
vakalarının �zolasyon sürec�n�n tak�p ve denet�m� �ç�n Bay-
rampaşa’da oluşturulan “Mahalle Denet�m Ek�pler�”ne yönel�k 
eğ�t�m ve b�lg�lend�rme toplantısı yapıldı.

ç�şler� Bakanlığı’nın “İzolasyon 
Tedb�rler�” konulu genelges� kap-
samında, poz�t�f ve temaslı yen� t�p 
korona v�rüs (Cov�d-19) vakalarının 
�zolasyon sürec�n�n tak�p ve dene-

t�m� �ç�n Bayrampaşa’da oluşturulan “Ma-
halle Denet�m Ek�pler�”ne yönel�k eğ�t�m 
ve b�lg�lend�rme toplantısı yapıldı.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şe-
nel başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe 
Sağlık Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat, İlçe 
Emn�yet Müdürü Hakan Dem�r, Bayram-
paşa Beled�ye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Tüfekç� �le Zabıta Müdürü D�lber Sarıtaş, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürü Mahmut Karabayır, mahalle muh-
tarları, emn�yet, m�ll� eğ�t�m, d�yanet ve 
beled�ye personel� katıldı.

İİİ Koronav�rüsle mücadele kapsamında 
oluşturulan Mahalle Denet�m Ek�pler�’n�n, 
mahalle bazlı �zleme ve tak�p çalışmala-
rını yürüteceğ�, kamu kurum ve kuruluş-
ları, yerel yönet�mler ve kolluk b�r�mler�n�n 
personel�n�n yanı sıra okul müdürler� ve 
öğretmenler, d�n görevl�ler�, muhtarlar ve 
azaları, apartman ve s�te yönet�c�ler�n-
den tems�lc�ler (mahalle veya �dar� b�r�m�n 
büyüklüğü d�kkate alınarak 5, 7, 9 veya 11 
tems�lc� şekl�nde) ve kolluk personel� gö-
revlend�r�leceğ� öğren�ld�. Yapılan her türlü 
b�lg�lend�rmeye karşın evde �zolasyon 
yükümlülüğünü �hlal ett�ğ� tesp�t ed�lenler 
hakkında; �dar� para cezası uygulanma-
sının yanı sıra konusu suç teşk�l eden 
eylemlere �l�şk�n gerekl� adl� �şlemler baş-
latılacağı öğren�ld�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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TARTIŞILAN PARK TARTIŞILAN PARK TARTIŞILAN PARK 
HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMAHAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMAHAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMAHAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMAHAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMAHAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, son günlerde 
şeh�t Astsubay Esma Çev�k Parkı’nın da yer aldığı Altınteps� 
Mahalles�’ndek� tes�sle �lg�l� ortaya atılan �dd�alara açıklık ge-
t�rd�.

ayrampaşa’da tartışmalara 
son noktayı koyan Başkan 
Aydıner, “Altınteps� Merkez 
Cam��’m�z�n yanındak� alanda 

bulunan park, zem�n altı otopark ve spor 
kulübü b�nası, kamulaştırma sürec�n-
den �nşaatın tamamlanmasına ve parka 
şeh�d�m�z�n �sm�n�n ver�lmes�ne kadar 
her aşaması Bayrampaşa Beled�yes� ve 
İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� esk� yöne-
t�m� tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r” ded�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, Bayrampaşa Beled�yes� ve İstan-
bul Büyükşeh�r Beled�yes� esk� yönet�m� 
tarafından yapılan ve 2019 yılında h�zmete 
sunulan Altınteps� Merkez Cam�� yanında 
yer alan tes�sle �lg�l� öneml� açıklamalarda 
bulundu. 

Tes�ste yer alan şeh�t Astsubay Esma 
Çev�k Parkı ve Altınteps� Spor Kulübü 
b�nasıyla �lg�l� ortaya atılan �dd�alara açık-
lık get�ren Başkan Aydıner, bu konudak� 
tartışmalara da son noktayı koymuş oldu.

BBBBBB

Altınteps� Mahalles�’ndek� projen�n 9 yıl 
önce kamulaştırma sürec� �le başladığını 
bel�rten Başkan At�la Aydıner, “B�z bundan 
9 yıl önce ‘�ler� beled�yec�l�k’ v�zyonumuz-
la mahalleler�m�ze gen�ş ve yeş�l alanlar 
kazandırma düşünces�yle bu projey� baş-
lattık. Kamulaştırma bedel� olarak hak 
sah�pler�ne toplam 2 m�lyon 387 b�n Türk 
L�rası ödeme yaptık. 2014 yılında, ka-
mulaştırdığımız b�naların yıkımını törenle 
gerçekleşt�rd�k. 

2016 yılında da İstanbul Büyükşeh�r Be-
led�yes�’n�n esk� yönet�m� �le �şb�rl�ğ� �ç�nde 
park, zem�n altı otopark ve spor kulübü 
b�nasından oluşan projem�z�n �nşaatını 
toplam b�n 700 metrekarel�k alan üzer�nde 
başlattık. 2019 yılında �se projem�z� ta-
mamlayarak halkımızın h�zmet�ne sunduk. 
Aynı yılın aralık ayında Bayrampaşalı Ast-
subay Esma Çev�k kardeş�m�z�n şehadet 
haber�n� öğrend�ğ�m�zde, buradak� parkı-
mıza şeh�d�m�z�n �sm�n� verme kararı aldık 
ve bunu da hızlıca uyguladık. 

Özetle söylemek gerek�rse, şu an Esma 
kardeş�m�z�n �sm�n� taşıyan modern park, 
orada bulunan 4 katlı 120 araç kapas�tel� 
zem�n altı otopark, 4 �dar� odadan ve b�r 
kafeden oluşan Altınteps� Spor Kulübü 
b�nası bunların tamamı b�z�m eserler�m�z. 
B�zler bu eserler� değerl� halkımıza hed�ye 
ett�k. Altınteps�’dek� eser�n m�marı b�z�z, 
sah�b� �se halkımızdır” şekl�nde konuştu.
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B�lg� Evler�nde B�lg� Evler�nde B�lg� Evler�nde 
Ön Kayıt Dönem� BaşladıÖn Kayıt Dönem� BaşladıÖn Kayıt Dönem� Başladı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� B�lg� Evler�’nde, 2020-2021 eğ�-
t�m yılı �ç�n ön kayıtlar başladı. Öğrenc�ler, �lçedek� 10 b�lg� 
ev�nden veya beled�yen�n �nternet s�tes� üzer�nden onl�ne ka-
yıtlarını 21 Eylül’e kadar yapab�l�yor.

az�osmanpaşa Beled�yes� 
B�lg� Evler�nde öğrenc�ler�n 
okul başarısına destek sağla-
mak amacıyla 3’üncü sınıftan 

7’�nc� sınıfa kadar Türkçe, Matemat�k, 
Sosyal B�lg�ler, Fen B�lg�s�, İng�l�zce ve 
D�n Kültürü branşlarında eğ�t�mler ver�l�-
yor. 

8’�nc� sınıfl ar �ç�n �se LGS’ye hazırlık 
kapsamında eğ�t�mler düzenlen�yor. Ders 
anlatımları, testler ve düzenl� olarak ger-
çekleşt�r�len deneme sınavlarıyla destek-
lenerek öğrenc�lere kend�ler�n� ölçme ve 
değerlend�rme �mkanı sunuluyor. Teor�k 
b�lg�ler�, prat�ğe dönüştürmek �ç�n atöl-
ye, hob� ve etk�nl�k kulüpler�n�n yanı sıra 
sosyal akt�v�teler ve kültürel etk�nl�klerle 
çocukların k�ş�sel gel�ş�m�ne katkı sağlanı-
yor.

GGGGGGGGG ROBOTİK KODLAMA VE                                  
YAZILIM EĞİTİMLERİ

Türk�ye’n�n yerl� ve m�ll� teknoloj� ham-
les� kapsamında geleceğ�n yerl� ve m�ll� 
yazılımcılarını yet�şt�rmey� amaçlayan Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes�, 10- 14 yaş arası 
b�lg� ev� öğrenc�ler�ne robot�k kodlama, 
yazılım ve 3D tasarım alanında eğ�t�mler 
ver�yor. Yazılım ve kodlama eğ�t�mler�yle 
öğrenc�ler�n anal�t�k düşünme, problem 
çözeb�lme ve tasarım becer�ler�n� gel�ş-
t�rmeler�ne katkı sağlanıyor. Çocukların 
teknoloj�y� sadece kullanan değ�l, aynı 
zamanda üreten b�r nes�l olarak yet�şme-
s� hedefl en�yor. Yerl� ve m�ll� teknoloj�n�n 
temel�n� oluşturmayı amaçlayan eğ�t�mle-
r�n ardından öğrenc�ler, teknoloj� alanında 
özgün projeler�n� hazırlıyor.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA
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FATİHFATİHFATİH

Kum Havuzlarımıza Bekl�yoruzKum Havuzlarımıza Bekl�yoruzKum Havuzlarımıza Bekl�yoruz
Çocuklarımızın gel�ş�mler�ne b�rçok faydası olmakla b�rl�kte 

onları en çok eğlend�ren alanlardan b�r� olan kum havuzlarımı-
zı Fat�h’�n 3 ayrı noktasında m�n�kler�m�z�n h�zmet�ne sunduk.

ocuklarımızın gel�ş�mler�ne 
b�rçok faydası olmakla b�rl�k-
te onları en çok eğlend�ren 
alanlardan b�r� olan kum 

havuzlarımızı Fat�h’�n 3 ayrı noktasında 
m�n�kler�m�z�n h�zmet�ne sunduk.

Yavuz Sel�m Yaşam Merkez�           
Kum Havuzu

925 metrekarel�k kum havuzuna 3-12 

CCCCCCCCC

yaş çocuklara h�tap edecek şek�lde, çev-
res� renkl� ç�t elemanları �le çevrelenerek 
çocuklarımızın güvenle kum oyunları oy-
nayab�leceğ� b�r alan kazandırılmıştır.

Fındıkzade Yaşam Merkez�              
Kum Havuzu

Park �çer�s�nde yer alan 152 metreka-
rel�k kum havuzunun çevres� panellerle 
çevr�lm�şt�r. M�n�kler�m�z�n rahat hareket 
edeb�lmes� �ç�n ahşap �skeles� ve oturma 
b�r�mler� de bulunmaktadır.

Molla Şeref Parkı Kum Havuzu

Mevcut parkımızın çocuk oyun alanı 
yan kısmına 66,00 metrekarel�k alan �çe-
r�s�nde, etrafı çocukların �lg�s�n� çekecek 
şek�lde renkl� panellerle çevr�l� kum havu-
zu 3-12 yaşındak� çocuklara h�tap edecek 
şek�lde konumlandırılmıştır.
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ŞEHİT ESMA ÇEVİK PARKI’NA ÖZEL ŞEHİT ESMA ÇEVİK PARKI’NA ÖZEL ŞEHİT ESMA ÇEVİK PARKI’NA ÖZEL 
BAKIM YAPILIYORBAKIM YAPILIYORBAKIM YAPILIYOR

Yapımı Bayrampaşa Beled�yes� �le İstanbul Büyükşeh�r Be-
led�yes�’n�n esk� yönet�m� tarafından gerçekleşt�r�len Şeh�t 
Esma Çev�k Parkı’nın da yer aldığı Altınteps� Mahalles�’ndek� 
tes�s�n bakım, onarım ve tem�zl�k �şler� Bayrampaşa Beled�ye-
s� Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.

ayrampaşa Beled�yes�’n�n ‘�ler� 
beled�yec�l�k’ v�zyonu �le haya-
ta geç�rd�ğ�, Şeh�t Esma Çev�k 
Parkı’nın da yer aldığı Altın-

teps� Merkez Cam��’n�n yanında bulunan 
tes�s�n bakım, onarım ve tem�zl�k �şler� 
Bayrampaşa Beled�yes� Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü tarafından düzenl� olarak 
yapılıyor.

9 yıl önce Bayrampaşa Beled�yes�’nce 
kamulaştırılması yapılan, 2016 yılında 
Bayrampaşa Beled�yes� ve İstanbul Bü-
yükşeh�r Beled�yes� �şb�rl�ğ� �le yapımına 
başlanan tes�s, 2019 yılında tamamlan-

BBBBBB mıştı. Toplam b�n 700 metrekarel�k alana 
�nşa ed�len tes�ste 4 katlı 120 araç ka-
pas�tel� zem�n altı otopark, modern park, 
yürüyüş parkuru ve d�nlenme alanları �le 4 
�dar� odadan ve b�r kafeden oluşan Altın-
teps� Spor Kulübü b�nası yer alıyor.

Bayrampaşa Beled�yes�, 2019 yılının 
Aralık ayında Şırnak’ın İd�l �lçes�nde PKK’lı 
terör�stlerce tuzaklanan el yapımı patla-
yıcının �nf�lak etmes� sonucu şeh�t olan 
Bayrampaşalı Astsubay Üstçavuş Esma 
Çev�k’�n �sm�n� onun çocukluğunu geç�rd�-
ğ� Altınteps� Mahalles�’ne yaptırdığı parka 
verm�şt�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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‘HAYIR KAPISI’ ‘HAYIR KAPISI’ ‘HAYIR KAPISI’ 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLUYORİHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLUYORİHTİYAÇ SAHİPLERİNE UMUT OLUYOR
Türk�ye’dek� sosyal beled�yec�l�ğ�n en güzel örneğ� olan Bay-

rampaşa Beled�yes�’n�n Hayır Kapısı, �ht�yaç sah�pler�ne umut 
olmaya devam ed�yor.

ürk�ye’dek� sosyal beled�yec�l�-
ğ�n en güzel örneğ� olan Bay-
rampaşa Beled�yes�’n�n Hayır 
Kapısı, �ht�yaç sah�pler�ne umut 

olmaya devam ed�yor. Her yıl �ht�yaç 
sah�b� b�nlerce a�len�n tüm �ht�yaçları Ha-
yır Kapısı tarafından karşılanıyor. Hayır 
Kapısı Onursal Başkanı 
Melahat Aydıner de, ek�b�yle 
b�rl�kte �lçey� kapı kapı geze-
rek �ht�yaç sah�pler�ne yardım 
ulaştırıyor.

Bayrampaşa’dak� �ht�yaç 
sah�b� a�leler�n tüm �ht�yaçla-
rını karşılamak �ç�n seferber 
olan Bayrampaşa Beled�yes� 
Hayır Kapısı, Başkan At�la 
Aydıner’�n eş� Melahat Aydı-
ner’�n Onursal Başkanlığında 
çalışmalarını aralıksız sür-
dürüyor. İht�yaç sah�pler�n�n 
gıda, g�y�m, ev eşyası, ısınma 

TTT

ve kırtas�ye malzemes�ne varıncaya kadar 
her türlü �ht�yacı Bayrampaşa Beled�yes� 
Sosyal Yardım İşler� Müdürlüğü bünye-
s�nde faal�yetler�n� sürdüren Hayır Kapısı 
tarafından karşılanıyor. Hayır Kapısı’ndan 
yardım almak �steyen vatandaşların baş-
vurularını Sosyal Yardım İşler� Müdürlü-
ğü’ne yapmaları gerek�yor.

7 BİN AİLEYE YARDIM YAPILIYOR

Hayır Kapısı’nda veren el�n erdem� �le 
alan el�n duasını buluşturduklarını ve yılda 
ortalama 7 b�n a�leye yardım ett�kler�n� 
bel�rten Hayır Kapısı Onursal Başkanı 
Melahat Aydıner, “İmkânlarımız ölçüsünde 
Bayrampaşa’dak� �ht�yaç sah�b� herkese 
yardım el�m�z� uzatıyoruz. B�z�m �ç�n tek 
kr�ter var, o da b�zden yardım talep eden�n 
gerçekten �ht�yaç sah�b� olması” ded�.
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Nenehatun’a Yen� ParkNenehatun’a Yen� ParkNenehatun’a Yen� Park
Arnavutköy Beled�yes�’n�n meydan düzenlemeler� tüm hızıy-

la devam ed�yor. Nenehatun Mahalles�’nde startı ver�len yen� 
meydan projes�ne, hafr�yat alım çalışmaları �le başlandı.

rnavutköy Beled�yes� tara-
fından 5 b�n 600 m² alan 
�çer�s�nde yapılan çalışma 
kapsamında modern meydan 

düzenlemes�n�n yanında çocuk parkı, 
basketbol sahası ve amf� de bulunuyor.  
Cam� ve şadırvan �le d�nlenme alanı ve 
peyzaj alanlarını kapsayacak şek�lde pro-
jelend�r�len modern meydan çalışmasının 
b�r sene �çer�s�nde tamamlanması hedef-
len�yor.

Daha önce de Cumhur�yet Meydanı, 
Taşoluk Cam�� Meydanı, Sazlıbosna, Yas-
sıören, Yeş�lbayır, Ç�l�ng�r, Boyalık, Duru-

AAAAAA su, Balaban meydanlarının da aralarında 
bulunduğu çok sayıda meydan, Arnavut-
köy Beled�yes� tarafından yapılarak vatan-
daşların h�zmet�ne sunulmuştu.

ARNAVUTKÖYARNAVUTKÖYARNAVUTKÖY
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Şeh�t Eyüp Gönen Caddes� Şeh�t Eyüp Gönen Caddes� Şeh�t Eyüp Gönen Caddes� 
‘Prest�j’ Kazanıyor‘Prest�j’ Kazanıyor‘Prest�j’ Kazanıyor

Sultangaz� Beled�yes�, �lçen�n çehres�n� değ�şt�ren prest�j 
cadde yapım çalışmalarına devam ed�yor. Bu kez Şeh�t Eyüp 
Gönen Caddes�, prest�j uygulamasıyla yen� görünümüne kavu-
şuyor.

eç�m Vaad� ‘Prest�j Cadde’ 
Sultangaz� Beled�yes�, �lçe 
genel�nde sosyal yaşam alan-
larının kal�tes�n� artıran çalış-

malara �mza atmayı sürdürüyor. Beled�ye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un 
seç�m vaatler�nden b�r� olan prest�j cadde 
yapımı çalışmaları hız kesmeden devam 
ed�yor.

Şeh�t Eyüp Gönen Caddes�’nde 
Hummalı Çalışma

Esentepe Mahalles�’nde bulunan Şeh�t 
Eyüp Gönen Caddes�’nde de prest�j uy-
gulamasına geç�ld�. Caddeyle bağlantılı 
2382, 2383 ve 2387’nc� sokaklarda da 
hummalı b�r çalışma yürütülüyor.

SSSSSSSSS

Şeh�t Eyüp Gönen Caddes�’nde 
vatandaşların yolu daha rahat kulla-
nab�lmes� ve araç s�rkülasyonunun 
rahat b�r şek�lde �lerlemes� �ç�n asfalt 
dökümü yapıldı.  

İlçen�n daha estet�k b�r görünüme 
kavuşması �ç�n mevcut aydınlatma 
d�rekler� kaldırılırken, yer�ne modern 
aydınlatma d�rekler�  yerleşt�r�l�yor. 
Aydınlatma �ç�n seç�len led arma-
türler sayes�nde enerj� tasarrufu da 
sağlanıyor.

Kaldırımlar Yen�len�yor

Yaya yürüyüş konforunun artması 
�ç�n de çalışmalar sürüyor. Mevcut kaldı-
rımlar yen�lenerek yayaların daha rahat 
hareket etmes� sağlanıyor.

“İlçen�n s�lüet�n� değ�şt�rmey�        
sürdürüyoruz”

Çalışmaları yakından tak�p eden Bele-
d�ye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 
prest�j cadde projes�n�n önem�ne değ�n-
d�. Başkan Dursun, “Sultangaz�’n�n hak 
ett�ğ� yere geleb�lmes� �ç�n gece gündüz 
demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Seç�m vaad�m�z olan Prest�j cedde yapımı 
�le geleneksel m�mar� ve modern ç�zg�ler� 
sentezl�yoruz. Vatandaşımızın hayatını 
kolaylaştıracak adımlar atarken, �lçen�n 
s�lüet�n� de değ�şt�r�yoruz” d�ye konuştu.
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Kadınlara Özel Spor İmkanıKadınlara Özel Spor İmkanıKadınlara Özel Spor İmkanı
Sultangaz� Beled�yes�; kadınları sporla buluşturuyor, onlara 

özel sabah yürüyüşler� düzenl�yor. Kadınlar, Şeh�r Ormanı’nda 
yürüyüşün yanı sıra zumba ve step yapma �mkanı da buluyor.

ağlıklı b�r yaşam �ç�n spor 
olmazsa olmaz... B�rçok k�ş� 
hayatın yoğun temposuna 
kend�n� kaptırarak sporu �hmal 

ed�yor, ya da spor yapacak vak�t bulamı-
yor. ‘Kend�ne değer ver hayatında spora 
yer ver’ sloganıyla hareket eden Sultan-
gaz� Beled�yes�, kadınları spora teşv�k 
ed�yor. Bahaneler� ortadan kaldırarak on-
ların rahatça spor yapab�lmeler�ne �mkan 
sunuyor.

Ulaşım Ücrets�z                                
Serv�slerle Sağlanıyor

Sultangaz� Beled�yes�, haftanın 4 günü 
�k�l� gruplar hal�nde spor yapan kadınlar 
�ç�n ücrets�z serv�s �mkanı da sağlıyor. 
Bel�rlenen lokasyonlardan alınan kadınlar, 
sabahın erken saatler�nde Şeh�r Orman-
ları’nda spor yapma fırsatı buluyor. Yürü-

SSSSSSSSS yüşün yanı sıra zumba ve step g�b� sport�f 
akt�v�teler�n� b�t�ren kadınlara, sağlıklı 
atıştırmalıklar ver�l�yor. Sporunu b�t�renler 
tekrar ücrets�z serv�slerle evler�ne bırakı-
lıyor.

Beled�ye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, sağlıklı b�r yaşam �ç�n sporun ha-
yatın b�r parçası hal�ne get�r�lmes� gerekt�-
ğ�n� bel�rtt�. Başkan Dursun, “Kadınlarımı-
za spor yapab�leceğ� alanlar oluşturmak 
b�z�m �ç�n çok öneml�. Haftanın dört günü, 
kadınlarımıza sağladığımız özel spor 
etk�nl�kler�yle spora engel olan bahaneler� 
ortadan kaldırıyoruz” d�ye konuştu.

www.sultangaz�.bel.tr adres�ne g�rerek 
ya da 444 23 32 numaralı Çözüm Merke-
z�’n� arayarak kadınlara özel yürüyüşlere 
kayıt yaptırab�l�r, sağlıklı yaşamın kapıları-
nı aralayab�l�rs�z!

SULTANGAZİSULTANGAZİSULTANGAZİ
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Genç Yetenekler Genç Yetenekler Genç Yetenekler 
Deprem Müdahales�ne HazırDeprem Müdahales�ne HazırDeprem Müdahales�ne Hazır

Esenler Beled�yes�’n�n Gençl�k ve Spor Bakanlığı �le b�rl�kte 
hayata geç�rd�ğ� “Genç Yetenek” projes� kapsamındak� gönül-
lü gençlere 17 Ağustos’un yıl dönümünde “Afet B�l�nc�, Ac�l 
Müdahale ve İlk Yardım” eğ�t�mler� ver�ld�.

7 Ağustos 1999’da meydana 
gelen Marmara Deprem�’n�n, 
21. yılı neden�yle Esenler Genç 
Yetenek Projes� kapsamındak� 

öğrenc�lere Esenler Genç Yetenek Merke-
z� olan İstanbul T�caret Odası 15 Temmuz 
Şeh�tler� Anadolu İmam Hat�p L�ses�’nde 
“Afet B�l�nc�, Ac�l Müdahale ve İlk Yardım”  
eğ�t�mler� ver�ld�.

112 ARANIRKEN SAKİN OLUNMALI

Deprem sonrasında yaralananlara 
doğru müdahalen�n yapılması amacıyla İlk 
Yardım Uzmanı Sercan Bağış, “İlk Yar-
dım ve Ac�l Sağlık” eğ�t�m� verd�. Bağış, 
gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�mde 112’y� aramanın 
öncel�kler�n� anlatırken; kurtarma, kana-
malar, yaralanmalar ve kırıklarla �lg�l� �lk 
yardım müdahaleler�n� uygulamalı olarak 
gösterd�.

111

Bağış, ambulans aramalarıyla �lg�l�, 
“Ülkem�zde olayların verm�ş olduğu telaşla 
112 aranmıyor ve traf�k problem�n dolayı 
da ambulanslar geç geleb�l�yor. 

Yanlış müdahale ve ambulansın geç 
gelmes�yle b�rl�kte müdahalede geç kalı-
nıyor. Doğru b�lg�ler� sak�n kalarak vermek 
çok öneml�. Traf�ktek� şoförler�m�z�n de 
ambulanslara hemen yol vererek yardımcı 
olmaları gerek�yor” uyarılarında bulundu.

AFET BİLİNCİ VE ACİL                   
MÜDAHALEYİ ÖĞRENDİLER

Esenler Beled�yes� Arama Kurtarma 
Ek�b� (ESKAT) Eğ�tmen� N�hat Duman, �lk 
yardım eğ�t�m�nden sonra “Afet B�l�nc� ve 
Ac�l Müdahale” eğ�t�m� verd�. 

17 Ağustos’u yaşayan b�r� olarak bu 
eğ�t�m� verd�ğ�n� aktaran Duman; depreme 
karşı kapalı alanlarda yapılması gereken-
ler, deprem sonrası toplanma alanları, afet 
çantası hazırlama, deprem sırasında ya-
pılması gerekenler ve deprem sırasındak� 
müdahalelerle �lg�l� ayrıntılı b�lg�ler aktardı.

ESKAT Eğ�tmen� N�hat Duman eğ�t�m 
sonrasında Esenler Beled�yes� Afet ve Ac�l 
Durum aracını da tanıttı. Eğ�t�mler sonun-
da Genç Yetenek projes�ndek� gençlere 
katılım belges� takd�m ed�ld�.
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Dede – Torun Yaşam Merkez�Dede – Torun Yaşam Merkez�Dede – Torun Yaşam Merkez�
Havaalanı Mahalles�’nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z projem�z İs-

tanbul’da �lk olma özell�ğ� taşıyor. Dede ve n�neler �ç�n torun 
sev�nç ve huzur anlamına gelmekted�r. Dede ve n�neler�n to-
runları �le �l�şk�ler�, her �k� taraf �ç�n de oldukça doyurucu ve 
ödüllend�r�c�d�r.

alkımıza yen�l�kç� h�zmetler 
sunma amacıyla projeler�m�z� 
art arda gerçekleşt�r�yoruz. 
2011 yılında Davutpaşa Ma-

halles�’nde h�zmete açtığımız İk�nc� Ba-
har Kıraathanes�’n�n ardından �lçem�zde 
�kamet eden büyükler�m�ze yen� b�r sosyal 
yaşam alanı daha sunuyoruz. Kuşaklar 
arası bağları güçlend�r�p, çocuklarımızın 
dede ve n�neler�yle güzel ve faydalı vak�t 
geç�rmes�ne �mkân sağlıyoruz.

Çocuklarımıza kökler�m�zden gelen 
güzell�kler� öğrenmeler� ve unutmamaları 
�ç�n el�m�zden gelen� yapıyoruz. B�r ağaç 
m�sal� kökler�m�ze ne kadar bağlıysak 

HHH sağlamlığımız o kadar dâ�m olur. Genç-
ler�m�z tıpkı kökler� toprağa bağlı f�danlar 
g�b�d�r. Kökler� �le toprağına ne kadar sıkı 
bağlanırsa, fırtınalara ve zorluklara karşı o 
kadar dayanıklı olur. İşte bu amaçla torun-
ların dedeler�nden ve n�neler�nden öğre-
neceğ� çok şey var.

Bu �l�şk�n�n sağlıklı ve başarılı oluşunun 
temel�nde sevg�, saygı, dürüstlük ve 
�çtenl�k duyguları bulunmaktadır. Merke-
z�m�zde dedeler ve n�neler torunlarına 
kültürümüzü, gelenek ve görenekler�m�z� 
aktararak; “F�l�zden Çınara” eğlencel� da-
k�kalar geç�reb�lecek.

ESENLERESENLERESENLER


