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Selahattin Bölükbaşı

RUMELİ BALKAN RUMELİ BALKAN RUMELİ BALKAN 
KÜLTÜRÜKÜLTÜRÜKÜLTÜRÜ

Eleştirmek işin en kolay kısmıdır. 
Önemli olan eleştirirken doğruyu 
da gösterebilmektir.

Geçtiğimiz günlerde Rumeli Balkan Der-
nekleri Federasyonu ulusal magazin gün-
deminde yer alan “Best Of Rumeli 2018” 
adlı bir ödül programı düzenledi.

Kimileri bu programı çok beğendi. Kimi-
leri beğendi ancak ödül verilen kişilerin 
zaten ülke çapında oldukça tanınan kişi-
ler olmasını yanlış buldu. Daha az tanınan 
hatta mahalle, ilçe çapında bilinen, du-
yulan kişilere ödül verilmesi gerektiğini 
söyledi. Kimisi ise; ödül alan bir ünlü ta-
sarımcının yıllar önce yaptığı çetnik işare-
tini hatırlatarak o kişiye ödül verilmesine 
şiddetle karşı çıktı.

Bu programı gerçekleştirmek kim bilir 
ne kadar maliyetli ve zahmetli olmuştur. 
“Rumeli” ismini ulusal çapta duyurmak 
işin en güzel yanı.

 İkincisi düzenlenen bu programın önü-
müzdeki yıllarda, yapılan eleştirileri kale 
alarak daha da güzel yapılacağını ve tüm 
Rumeliler tarafından daha çok beğenile-
rek izleneceğini düşünüyorum.

Federasyon tarafından bu etkinlik ile il-
gili herhangi açıklama gelirse onu mutla-

ka sizlerle paylaşacağız. Mail adresimiz: 
selahattin.bolukbasi@com

Ulusal basında yer almak tabii ki çok gü-
zel. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği ile Bosna Sancak Vakfı da bu an-
lamda her yıl düzenlediği Bosna Sancak 
Kültür Günleri adlı etkinlikle Boşnak ve 
Rumelileri gündemde tutmayı başarıyla 
gerçekleştiriyorlar.

Ben de Sancak göçmeni bir ailenin bire-
yi olarak Boşnak ve Rumeli kültürü adına 
yapılan her türlü olumlu etkinliği takdirle 
karşılıyor ve elimden geldiğince haber ve 
sosyal medya paylaşımları ile destekliyo-
rum. 

6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan 
Ramazan ayına bizleri kavuşturan Mevla-
mıza sonsuz hamd ve senalar olsun.

Tüm İslam coğrafyasına hayırlı ve bere-
ketli Ramazanlar diliyorum...

Allah’a emanet olun...
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BAYRAMPAŞA

Bşk. Aydıner her zaman halkın �ç�nde, Bşk. Aydıner her zaman halkın �ç�nde, Bşk. Aydıner her zaman halkın �ç�nde, 
her zaman halkın yanındaher zaman halkın yanındaher zaman halkın yanında

Bayrampaşa Yıldırım Mahalle-
s�'nde kurulan Cuma Pazarı'nı, 
Ak Part� İlçe Başkanı Ers�n 
Saçlı ve ve teşk�latı �le b�rl�kte 
dolaşan Bayrampaşa Beled�ye 
Başkanı At�la Aydıner, halkla 
selamlaştı ve pazardak� meyve   
ve sebze  f�yatlarını kontrol ett�. 

Başkan Aydıner sosyal medya hesa-
bından şu paylaşımı yaptı: "lçe Baş-

kanımız Ersin Saçlı ile birlikte Cuma Pa-
zarı'mızı ziyaret ederek; pazarcı esnafımız 
ve alışveriş yapan hemşehrilerimiz ile bir 
araya geldik. Selamlaştık, sohbet ettik, 
hayırlı ve bereketli günler diledik."





BAYRAMPAŞA
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GÜNDEM

CumhurbaşkanımızCumhurbaşkanımızCumhurbaşkanımız
Recep Tayy�p ErdoğanRecep Tayy�p ErdoğanRecep Tayy�p Erdoğan

Başkan Erdoğan, Tw�tter'dan "Ecdadımızın yazmış olduğu eşs�z 
destanlardan b�r�n�n, Kut'ül Amare Zafer�'n�n 103. yıl dönümün-
de, kahraman şeh�t ve gaz�ler�m�z� rahmetle anıyoruz." mesajını 
paylaştı..

Başkan Erdoğan, Twitter'dan "Ecda-
dımızın yazmış olduğu eşsiz des-

tanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 
103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve 
gazilerimizi rahmetle anıyoruz." mesajını 
paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadı-
mızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan 
birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü 
dönümünde, kahraman şehit ve gazileri-
mizi rahmetle anıyoruz." ifadesini kullan-
dı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twit-
ter'dan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103'üncü 
yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunla-
rı kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz des-
tanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 
103'üncü dönümünde kahraman şehit ve 
gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

.
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GÜNDEM
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BAYRAMPAŞA

YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E 
TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYORTEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYORTEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa’da 7’den 70’e herkes�n gönlünde taht kuran kuran 
Başkan At�la Aydıner, 31 Mart 2019 yerel seç�mler�nde y�ne yen�-
den “Beled�ye Başkanı” olarak h�zmete layık görüldükten sonra, 
STK’lar ve  Bayrampaşalıların çoğu tarafından makamında tebr�k 
ed�l�yor. 
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BAYRAMPAŞA
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YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E YENİDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN ATİLA AYDINER’E 
TEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYORTEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYORTEBRİK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Yıl-
dız Seferinoğlu, İstanbul Ak Parti 

Milletvekili Sayın Canan Kalsın, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Turan, 
Meclis Üyesi Adayları ve yüzlerce Bay-
rampaşalı, Başkan Aydıner'i tebrik ede-
rek, önümüzdeki 5 yıllık hizmet sürecinde 

başarılı çalışmalara imza atmasını diledi-
ler.

Başkan Atila Aydıner, gerek makama ge-
lip kendisini ziyaret edenlere ve gerekse 
telefondan arayarak kendisini tebrik eden 
herkese teşekkür etti.
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G.OSMANPAŞA

Cam��ler Ramazan’a HazırCam��ler Ramazan’a HazırCam��ler Ramazan’a Hazır

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında Gaz�os-
manpaşa’da cam�ler büyük b�r t�t�zl�kle tem�zlen�yor. Ramazan 
ayı boyunca gül kokacak cam�lerde Gaz�osmanpaşalılar, Rama-
zan ayının tüm manev�yatını h�ssedecek.

11 Ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı 
günler kala Gaziosmanpaşa’da Ra-

mazan hazırlıkları hız kesmeden devam 
ediyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, vatan-
daşların daha nezih bir ortamda ibadetle-
rini gerçekleştirebilmesi için camilerde 
devam ettirdiği temizlik çalışmalarına hız 
kazandırdı. Ekipler, ilçede bulunan 82 ca-
mide Ramazan öncesi hummalı bir çalış-
ma gerçekleştiriyor. Camilerin içi, halıları, 
camları ve avlusu titizlikle temizleniyor. 

Gül suyu kullanılarak yapılan temizliklerle 
camilerin, Ramazan ayı boyunca gül kok-
ması sağlanacak. Gaziosmanpaşalılar, 
teravihe hazır hale gelen camiler ve farklı 
etkinliklerle Ramazan ayının tüm manevi-
yatını hissedecek.

Gaziosmanpaşalı vatandaşların Rama-
zan ayının maneviyatını daha iyi hissetme-
si için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürü Mustafa Kütük, “Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’a ulaş-
mış durumdayız. Zaten camilerde rutin 
olarak yaptığımız bu temizlik hizmeti, Ra-
mazan ayında tüm ekiplerimiz tarafından 
arttırılmış durumda. Cami avlusundan 
merdivenlere, mihraptan minbere kadar 
her yer temiz olacak şekilde çalışmaları 
sürdürüyoruz. Özellikle gül suyuyla bu 
manevi iklimin daha yoğun hissedilmesi 
için bu hizmeti sürdürmekteyiz. Tüm ma-
hallelerimizde Ramazan boyunca bu hiz-
met devam edecek. Herkesin Ramazan’ını 
kutluyoruz" şeklinde konuştu.
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BAYRAMPAŞA

CNN TÜRK KASAP SİNAN FİLİZ İLE CNN TÜRK KASAP SİNAN FİLİZ İLE CNN TÜRK KASAP SİNAN FİLİZ İLE 
RÖPORTAJ YAPTIRÖPORTAJ YAPTIRÖPORTAJ YAPTI

CNN TÜRK Tv. Muhab�r�, F�l�z 
Et �şletmes�n�n sah�b� S�nan F�-
l�z’� �şyer�nde z�yaret ederek b�r 
röportaj yaptı.
Haberlerde paylaşılan röpor-

tajda muhab�r, S�nan F�l�z’e et 
f�yatları hakkında sorular sor-
du.
F�l�z Et �şletme sah�b� S�nan 

F�l�z, et f�yatlarının daha makul 

sev�yelerde olab�lmes� �ç�n ön-
cel�kle hayvancılığa daha çok 
yatırım yapılması gerekt�ğ�n� 
söyled�.
Bayrampaşa Yıldırım Mahalle-

s�’nde �ş�n� başarıyla uzun yıllar-
dır sürdüren S�nan F�l�z röpor-
tajın sonunda teşekkür ederek 
herkese “Hayırlı Ramazanlar” 
d�led�.
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TARİH

Tar�h�n unutturamadığı Tar�h�n unutturamadığı Tar�h�n unutturamadığı 
Kut'ül Amare Zafer�'n�n 103. yılıKut'ül Amare Zafer�'n�n 103. yılıKut'ül Amare Zafer�'n�n 103. yılı

Osmanlı Devlet�'n�n İng�l�zlere karşı en büyük zaferler�nden 
Kut'ül Amare... Zor şartlarda ordunun neler başarab�leceğ�n�n ta-
r�htek� öneml� örnekler� arasında yer alıyor.

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden 
biri 29 Nisan 1916'da elde edildi. Türk 

ordusu, 1. Dünya Savaşı içerisindeki ikin-
ci zaferini İngilizlere karşı kazandı.

İngiliz ordusu, neredeyse 300 yıl aradan 
sonra en ağır mağlubiyetini aldı. On binin 
üzerindeki İngiliz askeri esir alındı, yakla-
şık 30 biniyse hayatını kaybetti.

Yıl 1916, aylardan Nisan. Yer, kızgın çöl-
lerin göbeğinde; Fırat ve Dicle nehirleri 
arasındaki Irak’ın Kut şehri…

1. Dünya Savaşı, tüm acımasızlığıyla de-
vam ediyor; Çanakkale cephesinde dişe 
diş göze göz bir mücadele yaşanıyordu.

İngilizler diğer yandan Basra Körfezi 
üzerinden Bağdat'ı ele geçirmek için ha-
rekete geçti. Amaç "kara altın"a sahip ol-
maktı. İngilizlerin stratejik ve ekonomik 

önemdeki petrole sahip olması için önce 
Bağdat'ı ele geçirmesi gerekiyordu. Bağ-
dat ise, Osmanlı'nın kontrolündeydi. Bağ-
dat'a giden yoldaki en önemli noktaysa 
Kut şehriydi.

Hesaba göre Kut ele geçirilecek ve Bağ-
dat'a ulaşılacaktı. Ancak öyle olmadı, yan-
lış hesap bu kez Bağdat'tan değil Kut'tan 
döndü. İngilizler, 3 Kasım 1914’te Basra 
Körfezi’ne çıkarma yaptı ve Abadan’a ko-
nuşlandı. İki gün sonra da Basra’nın gü-
neyinde yer alan, stratejik öneme sahip 
Fav Yarımadası’nı ele geçirdi.

Osmanlı İmparatorluğu, bölgedeki as-
keri birliklerini Çanakkale, Sarıkamış ve 
Filistin cephelerine kaydırmıştı. Irak’ın 
tamamının kontrolü 38'inci Tümen’e bağlı 
az sayıda askere bırakılmıştı; bu yüzden 
İngilizlerin Basra’ya ulaşması zor olmadı.
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TARİH
İngiliz General Townshend Dicle Nehri 

boyunca yeniden harekete geçti. Osmanlı 
kuvvetleri Nureddin Bey’in kumandasın-
daydı.

Hedefleri Bağdat’ı almak olan İngilizler 
yol üzerindeki Kut'ül Amare’yi işgal et-
tiklerinde takvimler 1915'in sonbaharını 
işaret ediyordu. Çok sayıda kayıp veren 
İngilizler Kut'ül Amare’ye çekildi. 22 Ka-
sım 1915’te Townshend, Bağdat’a 30 kilo-
metre uzaklıktaki Selmanıpak bölgesinde 
taarruza başladı. Türk ordusunun başına 
da Alman Mareşali Goltz Paşa getirildi. 
Selmanıpak’ta çok sayıda kayıp veren İn-

gilizler Kut'ül Amare’ye çekildi. Osmanlı 
kuvvetleri kaleyi kuşatma altına aldı. Bu 

sırada Türk ordusu Halil Paşa’ya emanet 
edildi. Türk ordusu muhasara altına aldı-
ğı kalenin etrafına sağlam mevziler kaz-
dı. Nehirden gelmesi muhtemel düşman 
birlikleri için engeller konuldu. General 
Townshend’in umudu tükenmek üzerey-
di. Açlık ve hastalık kol geziyordu… İngi-
liz general teslimiyeti kabul edecekti; ama 
şartları vardı…

Esir düşmek istemediği için teslim ol-
ması karşılığında serbest bırakılmayı ta-
lep ediyor; bunun karşılığında ise Halil 
Paşa’nın şahsına bir milyon sterlinlik çek 
sunuyordu. Ayrıca askerlerin bütün si-
lahlarını da Osmanlı ordusuna verecekti. 
Halil Paşa’nın rüşvet teklifine tepkisi sert 
oldu. Daha sonra hatıralarında bu teklifi 
"olsa olsa bir şaka" diye niteleyecekti.

İngilizler ilk teklifleri reddedilince ikinci 
bir teklif daha sundu. Teklifin yazılı oldu-
ğu mektubu Halil Paşa’ya ulaştıran isim-
lerden biri tanıdıktı. Arapları Osmanlı’ya 
karşı ayaklanmaya kışkırtan ünlü İngiliz 
casusu Thomas Lawrance ya da bilinen 
adıyla Arabistanlı Lawrence... General bu 
kez 2 milyon sterlin teklif ediyordu. Bu 
teklif Halil Paşa’nın gözünde yok hük-
mündeydi.

Açlık ve hastalığın yanı sıra İngiliz ordu-
sunun cephanesi de git gide tükeniyor-
du. Hint tümeni, dini gerekçelerle at eti 
yemeyi reddedince açlık dayanılmaz hale 
geldi. Sonunda Townshend, elinde kalan 
silah ve mühimmatı imha ederek 29 Nisan 
1916 günü teslim oldu. Britanya tarihine 
kazınmış en ağır yenilgilerden biri olarak 
geçen Kut'ül Amare mağlubiyeti İngilizler 
için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Öyle 
ki ciddi bir prestij kaybı olan bu yenilgiyi 
unutmak ve unutturmak istediler.

Bu zafer, sadece İngiliz değil, Türk tari-
hinde de silinmeye çalışıldı. Ancak üze-
rinden yüz yılı aşkın süre geçen Kut'ül 
Amare Zaferi artık yeniden hatırlanıyor.
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KÜLTÜR

HZ. ALLAH'IN HZ. ALLAH'IN HZ. ALLAH'IN 
RIZASINI KAZANMAYA DUA EDELİMRIZASINI KAZANMAYA DUA EDELİMRIZASINI KAZANMAYA DUA EDELİM

"Huzurlu A�le Sohbetler�"nde konuşan A�le Danışmanı Sal�ha Er-
d�m, duanın önem�ne d�kkat çekerek, "Dua ederken Allah'ın rıza-
sı �ç�n güzel davranışlara sah�p olmayı �steyel�m" tavs�yes�nde 
bulundu.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğü'nün düzenlediği Huzurlu Aile Soh-
betleri programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür 
Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Program-
da, Aile Danışmanı Saliha Erdim, güzel 
ahlakın önemi üzerine konuştu.

Dua ederken, bizi Allah'a yaklaştıran ve 
bizi aydınlatan güzel davranışlara sahip 
olmamız gerektiğini söyleyen Erdim, şu 
tavsiyelerde bulundu:

"Yine bir Ramazan ayına yaklaşıyoruz. 
Ramazanlar, bayramlar, Kadir Geceleri, 
kandiller gelip geçiyor. Bu özel günlerde 
veya genel olarak dua ederken ne istediği 
konusunda netliğe sahip olmayanlar ge-
nel dua ederler. Ne istediği belli olanlar 
ise spesifik olarak özel dua ederler. Size 
bir öneri verecek olursam, bu dualarımız-
da bizi Allah'a yaklaştıracak olanı, bizi 
aydınlatacak davranışlara sahip olmayı, 
Allah'ın rızası için güzel davranışlara sa-

hip olmayı isteyelim. Şöyle düşünelim, 
Allah'u Teala size 'Neden zengin olmadı-
nız, neden yüksek statülü bir işte çalış-
mıyorsunuz' diye sormayacak. Bize güzel 
ahlaklı olup olmadığımızı soracak. Amel-
lerin terazide en ağır basanı güzel ahlaklı 
olmaktır.

 Peygamber Efendimiz de, 'Bir insanı 
tanımak isterseniz namazına, ibadetine 
değil ahlakına bakınız' buyuruyor. Bu na-
mazın ikinci planda kalması demek değil, 
bazen namaz olur ve ahlak olmayabilir. 
Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta. 

Biz Allah'ın meleklere örnek göstereceği 
bir ahlaka sahip olmak üzerine çaba gös-
termeliyiz. Bu Ramazan'da üzerimizde 
bulunanları Allah'ın razı olacağı şekilde 
ayıklayarak, gereksizleri ayırıp gereklileri 
korumaya niyet edelim. Dua ederken de 
bu niyetlerimizi Allah'a iletelim."
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ESENLER

'YENİDEN DİRİLİŞ' RUHUYLA RAMAZAN'YENİDEN DİRİLİŞ' RUHUYLA RAMAZAN'YENİDEN DİRİLİŞ' RUHUYLA RAMAZAN
Esenler'de Ramazan ayının manev� �kl�m�n� yansıtacak Çocuk 

İftarı'ndan İftar Çeşmeler�'ne, Eve Tesl�m İftar'dan Anadolu'yu 
Mayalayanlar'a kadar 19 farklı projes�n� Esenler Beled�ye Başka-
nı M. Tevf�k Göksu tanıttı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi'nin, 

Ramazan ayının manevi atmosferine uy-
gun hayata geçirdiği sosyal ve kültürel 
19 projesini tanıttı. On bir ayın sultanını 
karşılamak için tüm hazırlıklarını tamam-
layan Esenler Belediyesi, bu sene de sos-
yal belediyeciliğin en güzel örneklerinin 
yanı sıra 7’den 70’e her yaştan insana hi-
tap eden birbirinden farklı özgün Rama-
zan projelerine imza atacak.

 Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenle-
nen basın toplantısında "Ramazan Yeni-
den Diriliştir" sloganıyla gerçekleştirile-
cek proje ve etkinlikleri anlatan Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
bu yılın sloganını neden "Ramazan Ye-
niden Diriliştir" yaptıklarını şu sözlerle 
açıkladı:

"Ramazan ilginç bir iklimdir. Ramazan 
programlarımızı belirlerken kendimize 
aldığımız temel parola 'Ramazan'ın ru-
hunu şehre üfl emek' olmuştur. Ramazan 
geldiğinde inancımızın temel prensipleri 
gereği, kötülük kapılarının sonuna kadar 
kapandığı, iyilik kapılarının sonuna ka-
dar açıldığı çok önemli bir iklim başlar. 
Bu sene Ramazan'da kullanacağımız üst 
başlığımız 'Ramazan Yeniden Diriliştir' 

olacak. İnsan olarak yeniden tazelediği-
miz, yeni bir çerçeve çizdiğimiz, kendimi-
zi muhasebeye bağlı tutacağımız önemli 
bir manevi iklimdir.İşte bu manevi iklim 
bizde yeniden dirilişi, tazelenmeyi, dost-
luğumuzu, komşularımızı, insanımızı, 
sevgimizi hatırlatacak. Yeni hatırlatmalar, 
yeni dirilişlere, tanışmalara, buluşmalara 
vesile olacaktır."

Ramazan ayı boyunca Esenler'de her 
günün bu ayın atmosferine uygun ola-
rak her gün dolu dolu geçeceğini belir-
ten Göksu, "Dörtyol Meydanı'nı sadece 
Esenlerliler için değil çevre ilçelerdeki 
vatandaşlarımız için de buluşma noktası 
olabilecek bir meydan olarak kurguladık. 
Her akşam değişik sanatsal ve kültürel et-
kinlikler, sohbetler Esenler'deki kardeşle-
rimizle buluşacak. Anadolu yöre dernek-
lerinin Ramazan buluşmalarını yapacağı 
stantlar, Osmanlı geleneği olan Çınaraltı 
Sohbetleri, Helva Buluşmaları bu yılda 
devam edecek. Esenler Belediyesi olarak 
biz insanları çadırlarla kuyruklarda bek-
letmeyeceğiz. Her akşam üç bin kişiye 
evinde iftar vereceğiz. İftara yetişemeyen 
ya da iftarını yetiştiremeyen vatandaşla-
rımız 'Alo İftar' hattını arayarak evlerine 
iftar isteyebilecekler. 'Askıda İftar' ile her 
akşam belli camilerde panolarda asılı ola-
cak iftarlıklar, kimin getirdiği kimin aldığı 
belli olmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşa-
cak. Ramazanın ruhunu bu şehre üfl eye-
ceğiz. Çünkü ramazanın ruhuna kardeş-
liğine bereketine çok ihtiyacımız var. Bu 
yıl meydanda yapacağımız 'Yeryüzü İftarı' 
dahil toplamda 150 bin kişiye iftar verece-
ğiz, Ramazan'ın bereketini paylaşacağız" 
diye konuştu.
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GÜNDEM

Türk DünyasıTürk DünyasıTürk Dünyası
Beled�yeler B�rl�ğ� Genel KuruluBeled�yeler B�rl�ğ� Genel KuruluBeled�yeler B�rl�ğ� Genel Kurulu

Ak Part� Genel Başkan Vek�l� ve İstanbul M�lletvek�l� Sn. Numan 
Kurtulmuş’un da katıldığı Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ� Genel 
Kurulu, 5. Olağan Toplantısı’nı 2 Mayıs’ta gerçekleşt�rd�.

Genel Kurul’da bir konuşma yapan 
Sn. Kurtulmuş sosyal medya hesa-

bından da bir paylaşımda bulundu. Pay-
laşımda birlik olma mesajı veren Ak Parti 
Genel Başkan Vekili şunları kaydetti:

"Millet varlığımız; Mostar Köprüsünden 

Orhun Abidelerine, Budapeşte’den As-
ya’nın en doğusuna, Kırgısiztan’dan Gü-
ney Afrika’ya, Cezayir’den Endonezya’ya 
kadar ortak hedefl ere yönelebilecek yüz 
milyonlarca insanı kapsamaktadır."
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GÜNDEM

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel 
Kurulu Toplantısı’na katılan Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atila Aydıner, toplantı 
ile ilgi twitter hesabından 2 tweet paylaş-
tı;

"Genel Başkan Vekilimiz Sn. Numan 
Kurtulmuş’un değerli katılımlarıyla TDBB 
(Türk Dünyası Belediyeler Birliği) 5.Ola-
ğan Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. 
Aldığımız kararların Türk Dünyası açı-

sından kardeşliğimizi ve dayanışmamızı 
güçlendirerek hayırlara vesile olmasını 
dilerim."

"TDBB (Türk Dünyası Belediyeler Birli-
ği) 5. Olağan Kurulu Toplantımızın kapa-
nışını “aldığımız kararlar doğrultusunda 
birlikteliğimizi daha güçlü kılmak” temen-
nisiyle gerçekleştirdik. Ardından yönetim 
ekibi ile bir araya gelerek yeni dönem iş-
leyişini hakkında bir toplantı yaptık."
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BAYRAMPAŞA
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SULTANGAZİ

Sultangaz� Yeş�llen�yorSultangaz� Yeş�llen�yorSultangaz� Yeş�llen�yor
Sultangaz� Beled�yes� �lçe genel�nde ağaçlandırma ve yeş�llen-

d�rme çalışmalarına tüm hızıyla devam ed�yor. 

Yürütülen çalışmalar kapsamında 
cadde ve sokak aralarında ağaçlan-

dırma çalışmalarına hız veren Sultangazi 
Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi 2155 Sokakta 
ağaçlandırma çalışması yaparken, semt 
sakinlerine sardunya çiçeği dağıtıldı. 

Sultangazi Belediyesi,  “Sultangazi Cad-
de Cadde Sokak Sokak Yeşilleniyor” slo-
ganı ile ilçe genelinde ağaçlandırma ve 
yeşillendirme çalışmalarını sürüyor. Bu 
kapsamda 50. Yıl Mahallesi 2155 Sokakta 
ağaçlandırma çalışması yaparken, semt 
sakinlerine sardunya çiçeği dağıtıldı.

Ağaç dikme törenine Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK 
Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, 50. 
Yıl Mahalle Muhtarı Emrullah Özdemir ile 
semt sakinleri katıldı. 

Ağaç dikim töreninde konuşan Sultan-

gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerimiz tarafından 50. Yıl Mahallemiz 
de ağaç dikimi gerçekleştiriyoruz. Bizler 
‘dikilecek bir fidan insan yaşamını değiş-
tirir’ düşüncesiyle hareket ediyoruz ve 
yeşile önem veriyoruz. Burada diktiğimiz 
fidanlar boy verdiğinde mahalle sakinle-
rimiz ve çocuklarımız yazın gölgesinde 
oturabileceği alanlar ortaya çıkacak. İlçe-
mizde kişi başına düşen yeşil alan mikta-
rını arttırmak ve Sultangazimiz’i yeşiller 
içerisinde bir ilçe haline getirmek için ça-
lışmalarımız sürecek” dedi.

Program sonunda Başkan Dursun ve 
protokol mahalle sakinleriyle birlikte 
ağaç dikimi gerçekleştirilirken, sardunya 
çiçeği dağıtımı yapıldı.
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ZEYTİNBURNU

Hoş geld�n ‘bahar’, Hoş geld�n ‘bahar’, Hoş geld�n ‘bahar’, 
hoş geld�n ‘Ömer’ bebek…hoş geld�n ‘Ömer’ bebek…hoş geld�n ‘Ömer’ bebek…

Zeyt�nburnu’nda yıllardır b�r bahar klas�ğ� hal�ne gelen fesleğen 
dağıtımına Merkezefend� Mahalles�’nden başlayan Zeyt�nburnu 
Beled�ye Başkanı Ömer Arısoy hoş b�r sürpr�zle karşılaştı.

Seçim kampanyasını gerçekleştirdi-
ği dönemde tanıştığı hamile kadının 

doğan çocuğuna Ömer ismini koyduğunu 
öğrenen Başkan Arısoy, minik Ömer’i zi-
yaret etmeyi unutmadı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer 
Arısoy, Zeytinburnu’nda gelenekselleşen 
‘Fesleğen Kokulu Bahar, Hoş geldin’ et-
kinliği kapsamında vatandaşlara fesleğen 
dağıttı. Arısoy, “Baharı fesleğen ile kar-
şılıyoruz, aynı zamanda seçimlerde bize 
destek veren değerli hemşehrilerimize te-
şekkür etme imkânı da buluyoruz” dedi.

Fesleğen dağıtımı esnasında, seçim 
kampanyasını gerçekleştirirken tanıştığı 
hamile bir kadının artık doğmuş olan ço-
cuğunun adını Ömer koyduğunu öğrenen 
Arısoy, küçük Ömer’e altın taktı. Karşılaş-
tığı bu hoş sürpriz hakkında duygularını 
da dile getiren Arısoy, “Hanımefendiyle 
hamileyken görüşmüştük, bebek doğ-
muş, şimdi 15 günlük olmuş, adını da 
Ömer koymuşlar. Bizim başkan olmamız-
la eş zamanlı. Çok sevindim, hemşehrim 

yeni bir adaşım daha oldu. Allah analı 
babalı büyütsün. Vatana, millete, devlete 
faydalı eylesin” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu’nda adeta baharın gelişinin 
simgelerinden biri haline gelen fesleğen 
dağıtım etkinliği Merkezefendi Mahalle-
si’nde, Arısoy’un kendi eliyle gerçekleş-
tirdiği dağıtım ile başladı. Mahalle sakinle-
rine, pencere ve balkonlardan sarkıttıkları 
sepetlerle fesleğen dağıtan Arısoy ve be-
lediye çalışanları vatandaşların yoğun il-
gisi ile karşılandı. Dağıtım esnasında ay-
rıca vatandaşlara hitap eden Arısoy, yerel 
seçimlerde kendisine verilen desteğe te-
şekkür etti. 

Etkinliğin detaylarına da değinen Arı-
soy, “Ben buradan ayrılıp TOKİ’ye git-
meden önce de burada yaptığımız bir işti 
fesleğen ile baharı kutlamak. Şimdi biz bu 
geleneği sürdürüyoruz. Baharı fesleğen 
ile karşılıyoruz, aynı zamanda seçimlerde 
bize destek veren değerli hemşerilerimize 
teşekkür etme imkânı da buluyoruz” dedi. 



Semt Konağı Kurs�yerler� Semt Konağı Kurs�yerler� Semt Konağı Kurs�yerler� 
Hem Öğrenecek Hem de KazanacakHem Öğrenecek Hem de KazanacakHem Öğrenecek Hem de Kazanacak

Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� Yıldız, Semt Konağı kurs�-
yerler�ne verd�ğ� sözü yer�ne get�rd�. Başkan Yıldız, Semt Konağı 
kurs�yerler�n�n ürett�kler� el ürünler�n� satarak a�le bütçeler�ne 
katkı sunab�lecekler� ‘E-T�caret S�stem�’n�n kurulması �ç�n çalış-
maların başladığını söyled�. 

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar 
Ali Yıldız seçim döneminde vatan-

daşlara verdiği sözü yerine getirdi. Semt 
konakları kursiyerleri seçim çalışmaları 
döneminde Başkan Yıldız’dan talepte bu-
lunarak, Semt konaklarında ürettikleri el 
ürünlerini satabilecekleri bir pazarlama 
sisteminin kurulması için söz almıştılar. 
Beyoğlu Belediyesi tarafından Fetihtepe 
Semt Konağı’nda düzenlenen geleneksel 
plan günü etkinliğine katılan Başkan Yıl-
dız, vatandaşlara seçim döneminde söz 
verdiği ‘E-Ticaret Sistemi’nin kurulması 
için çalışmaların başladığı müjdesini ver-
di.

Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuş-
masında, Semt Konağı kursiyerlerine 

verdiği sözü yerine getirmek için çalış-
maların başladığını belirterek, “Seçim dö-
neminde hanımefendiler, Semt Konakla-
rında ürettikleri el ürünlerini satarak aile 
bütçelerine katkı sunmak istediklerini be-
lirtip, ürünlerinin pazarlanması noktasın-
da yardım istemişlerdi. Vatandaşlarımızın 
bu talebini karşılama noktasında çalışma-
lara başladık. 

Böylelikle Semt Konaklarımızda eğitim 
alan kursiyerlerimiz ürettikleri el ürünleri-
ni belediyemiz rehberliğinde internet üze-
rinden satışa sunabilecekler. Bu anlamda 
vatandaşlarımıza her türlü desteği vere-
ceğiz.” dedi.
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SPOR

Şamp�yonluğun Şamp�yonluğun Şamp�yonluğun 
en güçlü adayı 'Beş�ktaş'en güçlü adayı 'Beş�ktaş'en güçlü adayı 'Beş�ktaş'

Sezon başında yapılan b�r kaç hata yüzünden �lk yarıda kötü so-
nuçlar alan ve şamp�yonluk �dd�asından kopan Beş�ktaş, yen�den 
"ben de varım" ded�.

Beşiktaş yönetiminin yaptığı birinci ve 
en büyük hata Burak Yılmaz transfe-

rinin ilk yarının başında yapılmamasıydı. 
İkinci hata Oğuzhan ısrarı yüzünden Lja-
jiç'in kadroya geç dahil edilmesi. Üçüncü 
hata Atiba ile çok geç anlaşılması ve bu-
nun sonucu Atiba'nın takıma geç adapte 
olması. 

Sezonun 2. yarısında Burak Yılmaz'ın 
takıma katılması ile Beşiktaş bambaşka 
bir takım oldu. Hatta bence Burak da ilk 
maçlarda 60 dakika civarı oynatıldı ve o 
maçlarda da puan kaybı yaşandı. Daha 
sonra 90 dakika oynamaya başlaması ile 
galibiyetler art arda geldi.

Oğuzhan'ın yedeğe düşmesi ve Tolgay'ın 
da Fenerbahçe'ye satılması ile Dorukhan 
ile Ljajiç adeta patlama yaptı. Şu ana ka-
dar ikinci yarı performansı 6 gol, 6 asiste 
ulaşan Ljajiç'in formu Kagawa'nın gelme-
si ile daha da ileri taşındı. Kagawa'dan 
şimdilik bir liderlik ve maç kurtarma vasfı 
göremedik ama her an her şey yapabile-
cek bir yetenek olduğunu herkes kabul 
etmiş durumu.

Sezona hızlı giriş yapan Pepe'nin gitme-
si ile defansta liderliği eline alan Vida, at-
maya başladığı gollerle de Beşiktaş için 
vazgeçilmezler arasına girdi. Gökhan Gö-
nül, özellikle Quaresma'nın yokluğunda 
sağ kanadın değişmezi oldu. Lens iste-
nen kıvama bir türlü gelemedi. 

Takım olarak çok iyi bir seviyeye gelen 
Beşiktaş, özellikle Vida, Ljajiç ve Burak 
Yılmaz ile şampiyonluk şansı en yüksek 
takım haline geldi. 

Milli Takım hocalığının netleşmesi sonu-
cu Şenol Güneş'in de performansı tavan 
yaptı. Kadro kuruluşu, oyuncu değişim-
leri, oyun taktiği, maç esnasında değişen 
taktikler; Hocanın kafasının rahatlaması 
sonucu hatasız yapıldı.

Geçen hafta oynanan Ankaragücü ma-
çının özellikle ilk yarısında zorlanan Be-
şiktaş, Burak Yılmaz'ın şahsi becerisi ile 
attığı golden sonra ilk yarıyı 1-0'lık skorla 
kapatmasını bildi. İkinci yarıda daha çok 
alan bulan Beşiktaş, Vida, Ljajiç ve Burak 
Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle bu maçı 

4-1 kazanarak galibiyet seri-
sine devam etti.

Kalan 4 haftalık süreçte he-
yecan dorukta yaşanacak. 
Quaresma ve Kagawa'nın 
da sorumluluk almasıyla 
Beşiktaş şampiyonluğun 
en güçlü adayı olacak diye 
öngörüyorum.

Selahatt�n Bölükbaşı




