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EDİTÖR’DEN

Lige verilen aradan sonraki ilk maçın-
da siyah beyazlılar sergiledikleri üs-

tün performansla sahadan galip ayrılma-
sını bildi.

Hem Beşiktaş hem de Akhisarspor maçı 
kazanma parolası ile sahaya çıktı. Her 
topa basmaya çalışan Kara Kartal, karşı-
sında kendisi gibi diri oynamaya çalışan 
bir takım buldu. 

Gözler özellikle Beşiktaş’ın yeni trans-
ferleri Burak Yılmaz ve Mirin’de idi. Trab-
zonspor’da kadro dışı kalan Burak, Beşik-
taş’taki ilk maçında kendisinden beklenen 
performansı tam olarak gösteremedi. 
Bulduğu 2 net gol pozisyonlarının ilkin-
de Akhisarspor’un kalecisi Burak’ın sert 
şutunu zorlukla önledi. Diğer pozisyonda 
ise Burak, kenardan gelen ortaya iyi bir 
kafa vuruşu yapamadı. Burak Yılmaz, güç 
olarak da biraz zayıf kaldı. Koşturan, de-
fansı dağıtan bir Burak henüz göremedik. 
Ancak Şenol Hoca çok iyi tanıdığı ve alın-
masını çok istediği Burak’ın performansı-
nı zamanla istenen seviyeye getirecektir 
diye düşünüyorum. Burak gollerine biran 
evvel başlayıp seyirciyle olan negatif du-
rumunu da düzeltmeli.

Beşiktaş’taki bir diğer yeni transfer  
Fransız stoper Mirin; ilk maçı olmasına 
rağmen göze batmadı. Kolay pas yerine 
topu oyuna daha aktif olarak sokmaya ça-
lıştı. Vida ile birlikte uyumlu bir oyun çı-
kardı.

90 Dakika boyunca baskılı oynamaya 
çalışan Akhisarspor’dan 1 gol yemesine 
rağmen Karius 2. yarıya güvenli bir baş-
langıç yaptı. Güray Vural’ın etkili oyununa 
karşı Quaresma da sık sık geriye gelerek 
Gökhan Gönül’e yardımcı oldu. Gökhan’ın 
kafayla attığı 2. golde yaptığı orta ile Qu-

Boşnak futbolcu Adem Boşnak futbolcu Adem Boşnak futbolcu Adem 
Ljajic ‘anlatılmaz izlenir’Ljajic ‘anlatılmaz izlenir’Ljajic ‘anlatılmaz izlenir’

aresma, asist hanesine bir ekleme daha 
yaptı.

Sol kanatta Caner, Lens’ten fazla destek 
alamadığı için Beşiktaş, zaman zaman o 
kanatta zorluk çekti ve pozisyon verdi. 
Medel ve özellikle Dorukhan oldukça ba-
şarılıydı. Attığı mükemmel golden sonra 
secde eden Dorukhan oynadığı kişilikli 
futbolla adeta maçın yıldızı oldu. 

Boşnak futbolcu Adem Ljajic anlatılmaz 
izlenir. İlk zamanlar futbol stili ile Oğuz-
han’a benzetildi ama şunu eklemek gere-
kir ki Oğuzhan’ın çok tık ötesinde. Larin 
devre arasını iyi geçirmiş. Oldukça istek-
liydi ve sonunda Adem’in asisti ile golünü 
attı. İlk golde de Dorukhan’a asist yapan 
Adem Ljajic maçın bir diğer yıldızı oldu ve 
skor rahatlığı sağlandıktan sonra Şenol 
Hoca tarafından kenara alındı.

Daha ilk yarıda sarı kart gören Medel, 
Şenol Hoca tarafından uyarılmasına rağ-
men sert futbolunu sürdürerek atılma ris-
ki yaşadı. Atiba ile daha erken değiştirile-
bilirdi.

Beşiktaş bu maçla “ben de varım” dedi. 
Süperlig’de çok keyifl i ve heyecanlı bir 
ikinci yarı izleyeceğiz. 

Allah’a emanet olun.
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Bu haberimizde sizlere Ak Parti Bay-
rampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Ay-
dıner’in biyografisi hakkında bilgi verece-
ğiz.

 Aslen Rize'li olan Atila Aydıner, 1948 
yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1958 
yılından bu yana Bayrampaşa'da ikamet 
etmekte olan Aydıner, lise eğitimini Per-
tevniyal Lisesi'nde tamamladı. Aydıner, 
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si'nden mezun oldu.

Aydıner, iş hayatına 1980 yılında Bay-
rampaşa'da Eczacı olarak başladı. 1984 
-1987 yılları arasında, İstanbul Eczacı 
Odası'nda genel sekreterlik görevini yü-
rüttü. Bayrampaşa Tuna Spor Kulübü 
Başkanlığı yapan Aydıner, Tuna Lisesi'n-
de bir süre İngilizce öğretmeni olarak gö-
rev yaptı.

Siyasi yaşamına Refah Partisi 
ile adım atan Aydıner, Mahal-
li İdareler Enstitüsü'nde şehir 
planlaması, belediyecilik, bele-
diye mevzuatı ve yöneticilik ko-
nularındaki eğitimini başarıyla 
tamamladı. Uzun yıllar Refah 
Partisi ve Fazilet Partisi Bay-
rampaşa İlçe Başkan Yardım-
cılığı görevinde bulundu. Aydı-
ner, 1994-2004 yılları arasında 
Bayrampaşa Belediye Başkan 
Yardımcılığı yaptı.

Aydıner, 30 Ekim 2001 tarihin-
de Ak Parti Bayrampaşa İlçe 
Teşkilatı'nı kurarak; Ak Parti 
Bayrampaşa İlçe Başkanlığı 
görevini 8 Mayıs 2007'ye ka-
dar devam ettirdi. 22 Temmuz 
2007'de 23. Dönem İstanbul 
İkinci Bölge Ak Parti Milletve-
kili Adayı gösterildi. Mart 2009 
yerel seçimlerinde, İstanbul 

Atila AydınerAtila AydınerAtila Aydıner
Bayrampaşa Belediye Başkanı ve                                                            

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı
Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediyesi 
Meclis Üyesi seçildi. Çeşitli vakıfl arda ve 
derneklerde başkanlık, yöneticilik ve mü-
tevelli heyeti üyeliği yapan Aydıner, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Temel Haklar 
Komisyonu Başkanlığı görevinde bulun-
du.

16 Mart 2011'de olağanüstü toplanan 
Belediye Meclisi tarafından Bayrampaşa 
Belediye Başkanı seçilen Atila Aydıner, 
başkanlık görevini 30 Mart 2014'e kadar 
sürdürdü. 30 Mart 2014'te yapılan Yerel 
Seçimlerde AK Parti Bayrampaşa Beledi-
ye Başkan adayı olan Atila Aydıner, yüzde 
50.4 oranında oy alarak yeniden Bayram-
paşa Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydıner, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.
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Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı’nın 
yerel seçimlerdeki Bayrampaşa Be-

lediye Başkan Adaylığına layık görülen 
mevcut Başkan Atila Aydıner’e adaylığı-
nın hayırlı olmasını dileyen Kadın Kolla-
rı Başkanı Gülşen Kadeş, Başkan Aydı-
ner’in eşine bir çiçek hediye etti.

Başkan Aydıner ziyaretle ilgi sosyal 
medyadan şu paylaşımı yaptı: “İlçe Ka-
dın Kolları Başkanımız Gülşen Kadeş ve 
yönetimini ağırladık. Tamamlanan, devam 
eden ve planlanan projelerimizi konuştuk. 
Seçim sürecindeki çalışmalarımızı değer-
lendirdik. Tüm İlçe Teşkilatımız ile hep 

Kadın Kolları Yönetimi’nden Başkan Kadın Kolları Yönetimi’nden Başkan Kadın Kolları Yönetimi’nden Başkan 
Aydıner’e ZiyaretAydıner’e ZiyaretAydıner’e Ziyaret

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Kadeş 
yönetim kurulu ile birlikte Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ada-
yı Atila Aydıner’e ziyarette bulundu.

birlikte ilk günkü aşkla ve heyecanla ça-
lışmalarımızı gerçekleştireceğiz.”
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Makedonya'da 1400 yıllık karnaval Makedonya'da 1400 yıllık karnaval Makedonya'da 1400 yıllık karnaval 
renkli görüntülere sahne oldurenkli görüntülere sahne oldurenkli görüntülere sahne oldu

Makedonya'nın en eski karna-
valı olarak bilinen Vevçani Kar-
navalı başladı.

Bin 400 yıllık geçmişi olduğuna ina-
nılan karnaval, ilginç maske ve kos-

tümlerle renkli görüntülere sahne olurken 
Vevçani köyünde yaşayan halkın maskeli 
yürüyüşü ilgi gördü.

Karnavalın açılışını yapan Makedonya 
Enformasyon Toplumu ve Yönetim Ba-
kanı Damjan Mançevski, yaptığı açıkla-
mada, bugünün eğlence günü olduğunu 
belirterek, "Hiçbir zaman kapanmayan bu 
karnavalın açılışını gerçekleştirmekten 
onur duyuyorum." dedi.

Vevçani Belediye Başkanı Saşo Yankos-
ki, karnavalın organizasyonunda zorluk-
larla karşılaştıklarını ancak bunları büyük 
bir coşkuyla aştıklarını vurguladı.

Karnavalda kullanılan maske ve kostüm-
lerde, ülkenin isminin Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi sonrası 
NATO ve Avrupa Birliği yolculuğuna iliş-
kin ayrıntılara yer verildi.

Katılımcılar, ülkedeki olaylara ve gün-
demdeki konulara maskeler aracılığıyla 
değindi.

Karnavalın ana maskeleri "damat" ve 
"gelin", 13-14 Ocak'ta köydeki yaklaşık 
700 evi ziyaret ederek bağış topladılar.
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Atila Başkan her daim sahadaAtila Başkan her daim sahadaAtila Başkan her daim sahada
Belediye başkanlığı süresince 

ilçe başkanı Ersin Saçlı ile bir-
likte daima halkın içinde olan, 
onların isteklerini dinleyen, 
haftanın bir gününü de “halk 
günü” ilan edip onları maka-
mında ağırlayan Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atila Aydıner 
sahada olmaya, halkı dinleme-
ye devam ediyor.

MİM-DER ve İHH Bayrampaşa Gönül-
lülerinin 17-20 Ocak arasında birlik-

te düzenlediği "Hayır Çarşısı Kermesi"ne 
İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikte katılan 
Başkan Aydıner;  

"Rabbim, tüm hayırseverlerimizden ve 
gönüllü olarak görev yapan kardeşleri-
mizden razı olsun." dedi.
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İyi Kalpler Derneği’nin İyi Kalpler Derneği’nin İyi Kalpler Derneği’nin İyi Kalpler Derneği’nin İyi Kalpler Derneği’nin İyi Kalpler Derneği’nin 
düzenlediği ‘Anadolu Gecesi’düzenlediği ‘Anadolu Gecesi’düzenlediği ‘Anadolu Gecesi’

İyi Kalpler Derneği’nin düzenlediği etkinliğe katılan Bayrampa-
şa Belediye Başkanı Atila Aydıner bir konuşma yaptı.
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersn Saçlı’nın da iştirak 

ettiği etkinlik sonrası Başkan Aydıner yaptığı açıklamada “İyi 
Kalpler Yardımlaşma Kültür Derneği’nin Bayrampaşa Belediyesi 
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’mizde düzenlediği “Anadolu 
Gecesi” kapsamında “Urfa Sıra Gecesi Programı”na iştirak ede-
rek kıymetli hemşehrilerimiz ile bir araya geldik” dedi.
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Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   Balkanlar'daki en büyük camii                   
yıl sonu ibadete açılacakyıl sonu ibadete açılacakyıl sonu ibadete açılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca, Arnavut-
luk'un başkenti Tiran'da yapılan Balkanlar'ın en büyük camii, 
"Namazgah Camii" yıl sonu ibadete açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Di-
yanet Vakfınca (TDV), Arnavutluk'un 

başkenti Tiran'da yapılan Balkanlar'ın en 
büyük camisi, "Namazgah Cami" yıl sonu 
ibadete açılacak.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, te-
meli Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın katılımıyla 2015'te atılan 
ve inşaatı yüzde 70 oranında tamamlanan 
caminin, Balkanlar'ın en büyük camisi 
olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bölge Müslümanlarının 100 
yıllık rüyası olan caminin yıl sonuna ka-
dar tamamlanarak ibadete açılmasının 
planlandığı ifade edildi.

Camiide 10 bin kişi aynı anda 
namaz kılabilecek

Tiran'da halk arasında "Namazgah" ola-
nak bilinen bölgede 10 dönüm arazi üze-
rine inşa edilen caminin 5 bin kişilik ce-

maat kapasitesine sahip olduğu, camide 
dış alanlarıyla birlikte 10 bin kişinin aynı 
anda namaz kılabileceği belirtildi.

Külliye olarak inşa edilen ve Tiran'ın 
sembollerinden biri haline gelen cami-
de, kütüphane, kültür merkezi, otopark, 
Kur'an kursu, sergi salonu, yemekhane 
ve konferans salonunun yer alacağı, ay-
rıca caminin yanına "Birlikte Yaşam Mü-
zesi" adında, bir müzenin inşa edileceği 
bildirildi.

Bölgede yaşayan Müslümanların ibadet-
hane ihtiyacını büyük ölçüde karşılamayı 
amaçlayan caminin, gelenekten geleceğe 
uzanan ve gelenekle teknolojiyi bütün-
leştiren, bugünün inşaat teknolojisi ile 
Balkanlar'da hakim olan klasik Osman-
lı mimarisi üslubunu buluşturan bir yapı 
olarak tasarlandığı kaydedildi.
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ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             
ANAOKULU’NDA KARNE SEVİNCİ

ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             
ANAOKULU’NDA KARNE SEVİNCİ

ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             
ANAOKULU’NDA KARNE SEVİNCİ

ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK                             

Özel Özgür Çocuk Anaokulu’nun minik ve sevimli öğrencileri 
2019 yılının ilk karnesini alarak tatile girdiler. 
Velilere tatilde çocuklara ders yaptırmamaları, zaman bulduk-

ça sinema, tiyatro gibi sosyal etkinliklere çocuklarını götürme-
leri önerildi.



www.yerelgercek.com 17twitter.com/Yerel_Gercek

BAYRAMPAŞA

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başka-
nı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı ve 

önümüzdeki yerel seçimlerde Ak Parti 
Bayrampaşa Teşkilatı’nın belediye baş-
kan adayı olan Atila Aydıner ile beraber 
Yenidoğan Mahalle Teşkilatı ile yaptıkla-
rı toplantı sonucu sosyal medyadan bir 
paylaşımda bulundu:
“Belediye Başkanımız @atilaaydiner ile 
Birlikte Yenidoğan Mahalle Teşkilatımızla 
Bir Araya Gelerek, Yapılacak Olan Çalış-
maları İstişare Ediyoruz.”

Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     Başkan Aydıner Yenidoğan Mah.     
Teşkilatı ile buluştuTeşkilatı ile buluştuTeşkilatı ile buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve Ak Parti Bayrampaşa Beledi-
ye Başkan Adayı Atila Aydıner, İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile bir-
likte mahalle teşkilatları ile buluşup seçim öncesi istişarede bu-
lundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
‘Dayton Anlaşması gözden geçirilmeli’‘Dayton Anlaşması gözden geçirilmeli’‘Dayton Anlaşması gözden geçirilmeli’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dayton Anlaşması'nın gözden geçi-
rilmesi şart. Bu haliyle Bosna Hersek'in geleceğine yönelik çö-
züm üretmediği geçen sürede ortaya çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan 

Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç 
baş başa ve heyetler arası görüşme yap-
tı. İki ülke arasında yapılan anlaşmaların 
imza töreni sonrasında liderler ortak ba-
sın toplantısı düzenlendi.

Mevkidaşı Kitaroviç ve heyeti başkentte 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Erdoğan, görüşmelerde Türkiye-
Hırvatistan arasındaki bütün ilişkileri ele 
alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Erdoğan, "Müttefikimiz Hırvatistan ile 
ortak coğrafyamız Balkanlar başta olmak 
üzere pek çok alanda kuvvetli iş birliği-
ne sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile az 
önce yaptığımız görüşmelerde, özellikle 
ülkelerimizin karşılıklı menfaatleri ve böl-
gedeki gelişmeleri değerlendirme bakı-
mından çok çok faydalı bir teatide bulun-
duk." diye konuştu.

Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutla-
rıyla ele alındığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Ekonomik ve ticari ilişki-

lerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak 
düzeye yükseltilmesi yönündeki ortak 
idealimizi teyit ettik. Bu alanda atılabile-
cek adımlar üzerinde görüş alışverişinde 
de bulunduk. Karşılıklı yatırımların ve ti-
caret hacminin artırılması üzerinde çaba-
larımızı daha da yoğunlaştıracağız." ifa-
delerini kullandı.

Kültür ve sanat alanlarında iş birliği 
programının imzalandığını vurgulayan 
Erdoğan, "Bunun yanında SİSAK İslam 
Kültür Merkezi Projesi de bugün imzalan-
mış bulunuyor, bu mutabakat zaptının im-
zalanmasından memnuniyet duyuyoruz. 
Bunları uygulamaya geçirmekte de ka-
rarlıyız. Bu metinlerin, ülkelerimiz arasın-
daki kültürel ve insani bağların daha da 
güçlendirilmesinde katkı sağlayacağına 
inanıyorum." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile 
bölgesel gelişmeler ve uluslararası konu-
lar hakkında da fikir teatisinde bulunduk-
larını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
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"Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bir-

çok bölgesel ve uluslararası konularda 
aynı hassasiyetleri paylaştığımızı mem-
nuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye, 
Hırvatistan ve Bosna Hersek üçlü danış-
ma mekanizmasının yeniden canlandırıl-
ması gerektiğine inanıyoruz. Hırvatistan, 
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci-
nin her zaman en büyük destekçilerinden 
biri olmuştur. Bu desteğin, Hırvatistan'ın 
2020'nin ilk yarısında üstleneceği dönem 
başkanlığı sırasında daha da güçlenece-
ğine inanıyorum.

Avrupa Birliği, Brexit meselesi dolayı-
sıyla hassas bir dönemden geçiyor. Bizler 
de Brexit sürecini ve tartışmaları yakından 
takip ediyoruz. Brexit ihtimali karşısında 
Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişki-
lerimizin etkilenmemesi için görüşmele-
rimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın, 
TürkiyeAvrupa Birliği ortaklık hukukun-
dan kaynaklanan haklarını koruyacak ön-
lemlerin alınması için de muhataplarımız-
la temas halindeyiz."

"Hedefimiz 1 milyar dolar"
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç 

ile ekonomik ve ticari iş birliğinin güç-
lendirilmesi noktasında mutabık olduk-
larını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"2017'de ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 
531 milyon dolara ulaştı. 2018'in ilk 11 ayı 
itibarıyla bu rakam 575 milyon dolar se-
viyesinde, tabii temennim odur ki 2018'in 
sonu itibarıyla bu rakam 600 milyon dola-
ra ulaşmış olsun. Bizim aramızda başka 
bir hedef var, o da 1 milyar dolarlık bir he-
deftir. Bu hedefe 2019'da biraz daha yak-
laşırız diye temenni ediyorum." ifadelerini 
kullandı.

Alınması gereken bazı tedbirlerin bu-
lunduğunu söyleyen Erdoğan, şunları 
kaydetti: "Bu noktada karma ekonomik 
komisyon ve kara ulaştırması karma ko-
misyonu gibi mekanizmalarını canlan-
dırmamız gerekiyor. Bunun yanında iş 
adamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sür-
düreceğiz. Sayın Başkana da ifade ettim, 

'İlk Zagreb ziyaretime iş adamlarımızla be-
raber gelip, orada Hırvatistanlı iş adamla-
rıyla karşılıklı olarak aynı masa etrafında 
toplayalım ve orada çok ciddi bir sıçrama-
nın kararını alalım.' diyorum. Sayın Cum-
hurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbis-
lerimize gerçekten güçlü destek veriyor. 
Bu destekler neticesinde Hırvatistan'da-
ki Türk yatırımlarının toplam değeri 350 
milyon avroyu buldu. Türk müteahhitlik 
firmalarınca üstlenilen projelerin bedeli 
de 610 milyon doları geçti. Temennimiz, 
önümüzdeki dönemde her iki ülkenin ya-
tırımlarını karşılıklı artırmalarıdır. Liderler 
olarak bizler bu noktada üzerimize düşe-
ni yapmayı sürdüreceğiz."

Anlaşmaların imza töreni
Basın toplantısı öncesinde, Cumhur-

başkanı Erdoğan ve Kitaroviç huzurunda 
iki ülke arasındaki bazı anlaşmaların imza 
töreni gerçekleştirildi.

Buna göre Türkiye ile Hırvatistan arasın-
da 2019 - 2021 yıllarında kültür ve sanat 
alanındaki iş birliği anlaşmasını Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan 
ile Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakan 
Yardımcısı Zdravka Busic imzaladı.

SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi kap-
samındaki iş birliği mutabakat zaptı, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkanı Serdar Çam ve Hırvatistan İslam 
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Birliği (Meşihad) Başkanı Müftü Aziz Ha-
sanoviç tarafından imza altına alındı.

Bir gazetecinin Dayton Anlaşma-
sı'ndan kaynaklanan sorunlar var. 

Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu 
üzerine Erdoğan, Türkiye, Bosna Her-
sek, Hırvatistan'dan oluşan üçlü meka-
nizmayı çok samimi niyetlerle başlattıkla-
rını söyledi.

Şu anda bir ara verildiğini söyleyebile-
ceğini ifade eden Erdoğan, "Şu anda da 
henüz Bosna Hersek'te hükümet kurul-
muş değil. Böyle bir sıkıntı var. Temennim 
odur ki hükümetin kurulmasından sonra 
bu üçlü mekanizmayı çalıştırmamız. Bu, 
ülkelerin samimiyetiyle ilgili olarak Bosna 
Hersek'teki sıkıntıların aşılmasına gerek 
Türkiye tarafından gerek Hırvatistan tara-
fından bir katkı sağlama zeminini hazırla-
yacaktır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Şunu da çok açık, net söylemek zorun-
dayım. Aslında bana göre Dayton An-
laşması'nın gözden geçirilmesi şarttır. 
Dayton Anlaşması'nın bu haliyle Bosna 
Hersek'in geleceğine yönelik bir çözüm 
üretemediği bugüne kadar geçen sürede 
ortaya çıkmıştır. 

Bununla ilgili olarak BM'nin aslında ye-
niden devreye girmesi ve burada çok 
daha güçlü bir adımın atılması gerekir 
diye düşünüyorum. Zira bütün o sıkıntılı 
dönemlerden sonra tabii çok acil bir şe-
kilde hatta aklımda kaldığı kadarıyla 21 
gün içerisinde bir Dayton Anlaşması ya-

pılmıştır. Onun da ne kadar eksiklikleri 
olduğu ortaya çıkmıştır ve bir çözüm üre-
tememiştir. Ama bugüne kadar öyle veya 
böyle gelinmiştir. Şu anda da görülüyor, 
8 aylık dönemler halinde orada dönem 
başkanlarının olması, daha doğru dürüst 
bir ordusunun dahi oluşamaması, bunlar 
Bosna Hersek için ciddi sıkıntılardır. Bos-
na Hersek'in temennimiz odur ki Boşnak'ı, 
Hırvat'ı Sırp'ı ile birbirleriyle dayanışma 
içerisinde olması ve bu dayanışmanın ne-
ticesinde de barış içinde yaşayan bir Bos-
na Hersek yeniden tesis edilmelidir diye 
düşünüyorum."

"Bosna Hersek'in buna çok       
ihtiyacı var"

"Geçen sene seçimler yaşandı. Seçim 
kanunu üzerinde değişiklik yaşanmadı fa-
kat Sayın (Zeliko) Komsic bildiğimiz gibi 
Boşnakların oylarıyla seçildi. Dolayısıyla 
siz onu destekliyor musunuz? Bu konu-
yu konuştunuz mu?" sorusu üzerine de 
Erdoğan, "Her şeyden önce bu seçim-
lerde kullanılan oyların hangi iradeler ta-
rafından, hangi tür kullanılmıştır, bunun 
tespitini yapmak tabii ki bizim haddimize 
değil. Yani sandıkta irade, oy kullananın-
dır. Bu iradesini nasıl gerçekleştirmiştir, 
bunu bilemeyiz, bilemem. Ne kadarı Kom-
sic'e vermiş, ne kadarı diğerlerine vermiş, 
bu konuda doğrusu bizim, kesin iki kere 
iki dört bir tespitimiz söz konusu değil." 
dedi. İradenin seçmene ait olduğunu ifa-
de eden Erdoğan, "Seçmen nasıl oyunu 
kullanmışsa ona da ister istemez saygı 
duymak durumundayız. Ama bizim bura-
daki tek hedefimiz şudur, ortaya bir neti-
ce çıkmıştır. 

Bu neticeyle birlikte buradaki gerek 
Boşnak, gerek Hırvat, gerekse Sırplarla 
ilgili olarak önümüzdeki süreçte bir da-
yanışmanın, birlikteliğin, beraberliğin ol-
ması çok önemli. Çünkü Bosna Hersek'in 
buna ihtiyacı var. Sayın Kitarovic'in de 
ifade ettiği gibi bir AB sürecini yaşayan 
Bosna Hersek var. Bu konuda Hırvatistan 
en önemli desteklerden bir tanesi." diye 
konuştu.
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Atila Başkan genç başkanlarla buluştuAtila Başkan genç başkanlarla buluştuAtila Başkan genç başkanlarla buluştu
Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan 

Atila Aydıner genç başkanlarla buluştu.

Başkan Aydıner, Ak Parti Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile birlikte 

önceden gençlik kollarında başkanlık gö-
revi yapanlarla buluştu. İstişarelerin ya-
pıldığı bu toplantının ardından İlçe Baş-
kanı Saçlı bir paylaşımda bulundu:

“Belediye Başkanımız ve Adayımız @ati-
laaydiner İle Birlikte Geçmiş Dönemlerde 
Görev Almış İlçe Gençlik Kolları Başkan-
larımızla Biraraya Geldik.”
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Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok, "Aykut Hoca ile 
daha önce yakalanan bir başarı var. Kısa vadede belki şampi-
yonluk kolay gibi gözükmüyor ama neden olmasın. Uzun vadede 
şampiyonluğu ve Avrupa kupalarını istiyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
Atiker Konyaspor'un deneyimli sa-

vunma oyuncusu Uğur Demirok, ilk he-
deflerinin Avrupa kupalarında yer almak 
olduğunu ve Aykut Kocaman idaresinde-
ki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa 
kupaları hedefini gerçekleştirebilecek po-
tansiyele sahip olduklarını söyledi. 

Uğur Demirok, Atiker Konyaspor'un 
ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü An-
talya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, "Kon-
yaspor'un hedefleri her zaman vardı, se-
zon başında da vardı, şu anda da devam 
ediyor, bundan sonra da olacak. Avrupa 
kupası, kupalar her zaman Konyaspor'un 
hedefinde vardır.  Onların doğrultusunda 
ilerlemek istiyoruz. Aykut Hoca ile daha 
önce yakalanan bir başarı var. Şimdi daha 
farklı ve iyi bir yapılanma olacağı için kısa 
vadede belki şampiyonluk kolay gibi gö-
zükmüyor ama neden olmasın. Uzun va-
dede şampiyonluğu ve Avrupa kupalarını 
istiyoruz. Hatta kısa vadede bunu başa-
rabilecek bir takıma, camiaya ve hocaya 
sahibiz." ifadelerini kullandı. 

Süper Lig'de her zaman ikinci yarıların 
çok daha zorlu geçtiğinin altını çizen de-

neyimli futbolcu, şampiyonluk yarışıyla 
ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Bir maç kazanırsan ikinci olma, bir maç 
kaybedersen 14. olma şansın var. Takım-
lar çok yakın gidiyor, bence bu güzel bir 
rekabet. Bu da ligin güzelliğini arttırıyor. 
Şampiyonluk konusunda şu takım yakın 
demek zor, ikinci yarı çok farklı oluyor 
ama Başakşehir lider. İyi bir yapılanma 
içeresindeler ve istikrarlı bir takım. Neden 
olmasın, geçen sene de kovalamışlardı, 
3-4 senedir kovalıyorlar. Onlar olabilir 
diye düşünüyorum. Farklı bir şampiyon 
çıkabilir. Farklı bir şampiyon çıkarsa çok 
güzel olur. Trabzonspor da yarışın içeri-
sinde kadrosu genç ve kaliteli. Biz bile 
yarışın içerisindeyiz. İkinci ile 4 puan fark 
var." 

"Trabzonspor'u seviyorum. Bunu hiçbir 
zaman saklamadım"Eski kulübü Trab-
zonspor'un kendisi için çok özel bir takım 
olduğunu aktaran Uğur Demirok, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Trabzonspor'u 
seviyorum. Bunu hiçbir zaman saklama-
dım ve herkes de biliyor. Trabzonspor'un 
bende çok farklı bir yeri var. Profesyonel-
lik anlamında farklı kulüplerde oynuyo-
ruz. 
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Ersin Başkan’dan öğrencilere mesaj Ersin Başkan’dan öğrencilere mesaj Ersin Başkan’dan öğrencilere mesaj 
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Baş-

kanı Ersin Saçlı yarı yıl tatili 
dolayısıyla bir mesaj yayınladı: 
“2018 - 2019 Eğitim - Öğretim 

Yılının ilk dönemini başarıyla 
tamamlayıp karne almış bütün 
öğrencilerimizi tebrik eder, gü-
zel bir tatil geçirmelerini dile-
riz.”

Başkan Aydıner esnaf ziyaretlerini Başkan Aydıner esnaf ziyaretlerini Başkan Aydıner esnaf ziyaretlerini 
aralıksız sürdürüyoraralıksız sürdürüyoraralıksız sürdürüyor

Gerek ilçe başkanlığı yaptığı dönemlerde ve gerekse belediye 
başkanlığı görevini ifa ettiği süreç boyunca her zaman halkın 
içinde olan esnaf ve STK’ları sürekli ziyaret ederek onları dinle-
yen ve isteklerini yerine getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner, İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve ilçe yönetimi ile birlik-
te esnaf ziyaretinde bulundu. 
Ziyaretle ilgili açıklama Ersin Başkan’dan geldi:
“Belediye Başkanımız ve Ada-

yımız Sn. Atila Aydıner’le birlik-
te Bayrampaşa’mızda faaliyet 
gösteren Hamzaoğulları Teks-
til Yöneticisi İlhan Balota’ya ve 
Özlem Eczanesi’nde Özlem ve 
Metin Demirok’u ziyaret ettik. 
Misafirperverliklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.”
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Vatan Mah. Teşkilatı ile buluşmaVatan Mah. Teşkilatı ile buluşmaVatan Mah. Teşkilatı ile buluşma
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Be-

lediye Başkanı ve Adayı Atila Aydıner ile birlikte Vatan Mahalle 
Teşkilatı ile bir toplantı düzenledi.

Başkan Saçlı toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı: 
“Belediye Başkanımız ve Adayımız Sn. Atila AYDINER ile birlik-

te Vatan Mahalle teşkilatımız ile istişare ve değerlendirme top-
lantımızda bir araya gelerek, yapılacak olan çalışmalarımızı de-
ğerlendirdik.”










