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Ak Parti İstanbul İl Başkanı 'Bayram Şenocak' 
Bayrampaşa Teşkilatı'nı Ziyaret Etti
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Selahattin Bölükbaşı
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15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan süreç 
durmaksızın devam ediyor. Önceleri ülke-
mize gizliden düşmanlık eden ve düşman-

larımıza destek olmaya çalışan ülkeler ve içimizdeki 
İrlandalılar, artık aleni bir şekilde hareket etmekten 
hicap duymaz oldular.

Şimdi de döviz kuru ile oynayarak ekonomimizi alt 
üst etmeye çalışanlar milletimizin dik duruşu ile bu 
girişimlerimlerinden bir sonuç alamayacaklar. Darbe 
girişimi gecesinde vücutlarını tanklara, tüfeklere, sa-
vaş uçaklarına adeta siper eden Türk milleti ellerinde 
bulundurdukları dolarları bozdurarak, yastık altındaki 
altınlarını  çıkartarak ekonomik darbe girişimini de 
durduracak inşallah.

Amerika’nın terör örgütü elebaşı Fetö’yü vermemesi, 
darbe girişimi gecesi Yunanistan’a kaçan darbeci va-
tan hainlerinin iade edilmemesi ve son olarak işlenen 
dolar operasyonu ile düşmanlarımızı ve dostlarımızı 
bir kez daha görmüş olduk. Özellikle Katar ve ardın-
dan Çin ile yaptığımız ekonomik anlaşmalar bu süreç-
te bize destek olacaktır.

Amerika’nın alenen ülke ekonomimizi çökertmeye 
yönelik yaptığı ekonomik darbe girişimini tamama-
men püskürtmeye çalıştığımız bu zorlu dönemde bir 
yandan yerel seçim heyecanını yaşamaya başlıyoruz. 
Bir yandan kapalı kapılar ardından ittifak görüşmele-
ri yapılırken diğer yandan da muhalefet partilerinde 
yaşanan krizler onları seçimlerde etkileyecek gibi 
görünüyor. İyi Parti’de hala istikrarın sağlanamaması 
yüzünden istifaların devam etmesi, CHP’de ise liderlik 
yarışının partinin önüne geçmesi önümüzdeki yerel 
seçimlerin tansiyonunu iyice artıracağa benziyor.

Ak Parti’de ise kişilerin ikinci planda tutulması, ön-
celiğin parti ideolijisine verilmesi ve bir lider etrafında 
makam, mevki gözetmeksizin birleşilmesi partinin 
birliğinin sağlanması açısından önemli bir yer tutu-

yor. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’ın 
Bayrampaşa Teşkilatı’nı ziyareti sırasında dediği gibi 
Ak Parti’de vazgeçilmez tek isim Recep Tayyip Erdo-
ğan’dır. Onun dışındaki kimsenin yeri garanti değildir. 
Parti liderine güven tam olduğunda başarının gelme-
mesi diye birşey sözkonusu olmuyor.

Yerel Seçimler, genel seçimlere oranla daha hararetli 
geçer. İlçelerde yaşayanların belediye başkanı, yar-
dımcısı veya en azından meclis üyesi olmak istemesi 
bu seçimlerin daha heyacanlı ve maalesef olaylı geç-
mesine neden oluyor. Hele hele bazı başkan adayla-
rının meclis üyelerinin yanısıra işsiz kişilere iş verme 
sözü ile onları gece gündüz demeden koşturması, 
diğer partilerin bayraklarını söktürmesi ve onları olay 
çıkartmaya yöneltmesi hiç  istenmeyen ama maalesef 
yaşanan olaylar arsında.

Sosyal medyalarda fake yani sahte hesaplar ile 
gelişigüzel paylaşımlar yapılması hatta ve hatta bazı 
bilindik haber sitelerinde isimsiz köşe yazarlarının 
türemesi sonucu yüz yüze söylenemeyecek bir çok 
sözün ve hakaretin rahatlıkla sarf edilmesi seçimlerin 
tadını kaçıran unsurlar arasında yer aldı ve almaya da 
devam edecek.

Oysa tüm partiler sadece kendi seçim büroları ve 
etrafını süslemek ile uğraşsa, parti politikalarını ve 
gelecek dönemde yapmayı planladıkları belediye faa-
liyetlerini seçmenlerine anlatsa, sosyal medyada fake 
hesapla cengaver kesilmek yerine kendi adı ve soyadı 
ile düşünceler ve dönemsel planlar, projeler aktarılma-
ya çalışılsa ne kadar  güzel olurdu. 

Unutmayın ki seçimlerden sonra kimisi başkan, 
kimileri de belediye meclis üyesi olacak ama yine he-
pimiz birbirimizin yüzüne bakmaya devam edeceğiz.

Dostluk ve kardeşliğin baki kalmasını dileyerek yerel 
seçimlerin hayırlara sebep olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Allah’a emanet olun.

Merhaba değerli okurlarımız... 
15 Temmuz darbe girişimi ile baş-

layan süreç durmaksızın devam edi-
yor.

EDİTÖR’DEN



BAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.com4 Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi

Ak Parti İstanbul İl Başkanı 'Bayram Şenocak' 
Bayrampaşa Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; yerel seçim süreci öncesi 
Bayrampaşa İlçe Başkanlığı'na gelerek tüm birimlerin katıldığı geniş çaplı 
bir toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı ve Bayrampaşa Belediye Başkanı 

Atila Aydıner birer selamlama konuşması yaptık-
tan sonra sözü İl Başkanı Sn. Bayram Şenocak'a 
verdi.

İl Başkanlığı görevine atandıktan sonra maka-
mında hiç oturmadan sürekli ilçe, hatta mahalle 
teşkilatlarını ziyaret ederek onların çalışmaları-
na katılan Ak Parti İstanbul'un genç ve dinamik 
başkanı Sn. Bayram Şenocak; yerel seçim süreci 
öncesi tüm ilçe teşkilatlarını ziyaret etme kararı 
aldı. 

Ak Parti İl Başkanı Sn. Şenocak'ın Bayrampa-
şa'da yaptığı toplantıya; Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, başkan yardımcıları ve 
meclis üyeleri ile birlikte Ak Parti Bayrampaşa 
Teşkilatı lçe Başkanı Ersin Saçlı, ilçe asil ve ye-
dek yönetim kurulları, Kadın Kolları Başkanı Gül-
şen Kadeş ve yönetim kurulu, Gençlik Kolları Yö-
netimi ve Mahalle Başkanları katıldı. 

Geniş katılımlı toplantıda gündem yerel seçim 
çalışmalarında uygulanılacak metodlar ve teş-
kilat yapısıydı. Yerel seçim süreci başlamadan 
aday adaylarının kesinlikle kulis yapmamalarını 

ve asla grup oluşturmamalarını tembihleyen İl 
Başkanı Sn. Şenocak, bu tür çalışmalar içerisine 
girecek kişilerin kesinlikle bu eylemlerinden do-
layı adaylık zamanında kendisinden geçerli not 
alamayacaklarını söyledi. Aday adaylarından ge-
len görüşme taleplerini geri çevirdiğini belirten 
Başkan Şenocak, aynı şekilde ilçe başkanlarının 
da bu kişilerle görüşmelerini yasakladı. 

Hepimizin yerini alacak kişilerin mevcut oldu-
ğunu, bu davada vazgeçilmez tek kişinin lideri-
miz Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen 
Başkan Şenocak, herkesin görevini layıkıyla yap-
masını istedi. 
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Başkan Sn. Şenocak, başkanlık seçimi öncesi 
mahalle başkanlarından bazılarının değiştirilme-
rinin istendiğini ancak kendisinin bu değişimi se-
çim sonrasına bıraktığını belirtti. Mahalle Başkanı 
seçerken de yeni kriterler getirdiklerini belirterek 
belediye ve kamuda çalışan kişilerin bu göreve 
getirilmemesini istedi. Zamanı olan, genç emekli 
olmuş veya en az lise mezunu mahalle esnafın-
dan mahalle başkanlarının seçilmesi gerektiğini 
söyledi. Böylece günün değişik saatlerinde her-
hangi bir milletvekilimizin o mahallede yapacağı 
ziyarete mahalle başkanının rahatça katılmasının 
mümkün olacağını ifade etti.

Üye çalışmalarına özellikle vurgu yapan Baş-
kan Sn. Şenocak: "girdiğiniz her evde ya da iş-
yerinde samimi bir şekilde partimizin iktidarı sü-
resince yaptıkları faaliyetleri anlatarak partimize 
yeni üyeler kazandırmanız gerekiyor" dedi. Ziya-
ret ettiğiniz 150 kişiden en az 30 kişiyi üye yapar 
ve partimize kazandırırsanız bu durum seçim so-
nucuna % 10 gibi çok ciddi bir artı sağlayacaktır 
diyerek seçim zamanı yapılan çalışmaların öne-
mini anlattı.

Samimi ama otoritor bir havada geçen toplantı-
ya başkanlık eden Sn. Şenocak, teşkilat mensup-
ları ve belediye riyasetinden katılanlarla tek tek 
konuşarak bu süreçte yol alacağı kişileri tanıma-
ya çalıştı. Başkan Şenocak, teşkilat mensupları-
nın ne iş yaptıklarını, yaptıkları işin görev aldıkla-
rı birimlerle uygunluğunu öğrenerek her biri için 
yoklama listesinde not tuttu. 

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Bayram Şeno-
cak konuşmasının sonunda teşkilat mensupla-
rına seçim sürecinde yaptıkları çalışmalar için 
teşekkür etti ve "her birinizden hizmetiniz kadar 
Allah razı olsun" dedi. 

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Bayram Şeno-

cak,  Bayrampaşa Teşkilatı'na yaptığı ziyaretten 
sonra sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı: "Bu-
gün ikinci durağımız Bayrampaşa İlçe Başkanlı-
ğımız oldu. Teşkilat mensuplarımızla verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik. İlçemize değer katacak 
yeni çalışmalarımızı ve projelerimizi konuştuk."

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in 
paylaşımı: "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın 
@bayramsenocak 'ı @akbayrampasa İlçe Baş-
kanlığımızda ağırladık. @akpartiistanbul İl Baş-
kanımız Sayın Bayram Şenocak, İlçe Başkanımız 
@SacliErsin ve teşkilatımız ile çalışmalarımızı is-
tişare ettik."

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı 
da şu paylaşımı gerçekleştirdi: "İl Başkanımız @
bayramsenocak bey, İlçe Başkanlığımıza Yaptık-
ları Ziyarette, Tüm Teşkilat Mensuplarımızla Tek 
Tek Tanıştılar, Verimli Geçen Toplantıda Teşkilatı-
mızın Bayrampaşa’mızda Bundan Sonraki Yapa-
cağı Çalışmaları ve Projeleri Değerlendirdik. @
atilaaydiner"
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Bu görüşme sonrası İl Başkanı Sn. Şenocak 
sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu: 
"Belediye Başkanımız Sayın Atila Aydıner 

ile Bayrampaşamız için projelendirilen çalışma-
ları ve güncel konuları değerlendirdik. Samimi 
ev sahipliği için kendisine teşekkür ederim. Bay-
rampaşa daha güzel hedeflere hazır inşallah."

Bayrampaşa Belediye Başkanı da şu paylaşımda 
bulundu: "AK Parti İstanbul İl Başkanımız Sayın 
@bayramsenocak 'ı belediyemizde ağırladık. Sa-
yın İl Başkanımız ile Bayrampaşamızın değerine 
değer katan yatırım çalışmalarımızı değerlendir-
dik, devam eden ve planladığımız projelerimizi 
istişare ettik. @SacliErsin @akbayrampasa"

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Bayram Şenocak, ilçe başkanlığı ziyaretinden sonra belediyeye 
geçerek Başkan Atila Aydıner ve belediye başkan yardımcıları ile görüştü.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NE ZİYARET
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Gazeteci ve televizyon sunucusu Ersoy Dede, Başkan Atila Aydıner’i ma-
kamında ziyaret etti.

GAZETECİ ERSOY DEDE’DEN BAŞKAN 
AYDINER’E ZİYARET

Gazeteci ve 24 TV’de yayınlanan ‘Uyandır-
ma Servisi’ isimli programın sunucusu Er-
soy Dede, Bayrampaşa Belediye Başkanı 

Atila Aydıner’e nezaket ziyaretinde bulundu. Baş-
kan Aydıner’in makamında, oldukça sıcak bir at-
mosferde gerçekleşen ziyaret boyunca Dede ve 
Başkan Aydıner bol bol sohbet etti.

Bayrampaşa’da hayata geçirdikleri mega proje-
ler ve gündemdeki konular üzerine Ersoy Dede ile 
keyifli bir sohbet ettiklerini belirten Başkan Aydı-
ner, “Kıymetli gazeteci ve sunucu Ersoy Dede’yi 
belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduk. Nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür 
ediyorum” dedi.

Ersoy Dede de, “Dostça yaklaşımı ve misafir-
perverliği için Sayın Atila Aydıner’e teşekkür edi-
yorum. Bayrampaşa’da hayata geçirilen projeleri 

‘fikir babasından’ dinleyerek öğrenmek oldukça 
güzeldi” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner, Dede’ye he-
diye takdim etti.
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SPOR

Bayrampaşaspor ilk maçında 
Gümüşhane'yi geçemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında Bayrampaşaspor evinde Gümüş-
hanespor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ilk hafta maçında 
Bayrampaşaspor evinde Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı.
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SPOR

2 Yıl aradan sonra 2. Lig’de mücadele eden 
Takımımız, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’taki 
ilk hafta maçında Gümüşhanespor’u konuk 

etti. Çetin Emeç Stadı’nda oynanan karşılaşmada 
gol sesi çıkmadı: 0-0.

STAT: Bayrampaşa Çetin Emeç
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Cema-

lettin Gündoğdular (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz 
(xx)

BAYRAMPAŞASPOR: Veysel (xx) - Ahmet 
(xx) (Dk. 86 Hakan x), Fatih (xx), Efe (xx), Meh-
met (xx), İbrahim (xx), İsmail (xx), Ömercan (xx), 
Talha (xx) (Dk. 90 Şamil x) , Üstün (xx), Ahmet 
Güney (xx) (Dk. 69 Oktay x)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xx) - Faruk 
(xx), Fırat (xx), Oğuz (xx), Muharrem (xx), Tufan 
(xx), Kadir (xx) (Dk. 83 Mehmet x) , Murat (x) (Dk. 
46 Serdar xx), Musa (x) (Dk. 61 Şahin xx), Hüse-
yin (xx), Yunus (xx)

SARI KARTLAR: İsmail, (Bayrampaşa) - Faruk, 
Fırat, Yunus (Gümüşhane)

BAYRAMPAŞA: 0 - 0 Gümüşhanespor
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SPOR

Sancaktepe Bld.Spor Bayrampaşaspor

Bayrampaşaspor, Sancaktepe’ye 1-0 yenilerek 
haftayı puansız kapadı

Timur Kosovalı’nın 22. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçen Sancaktepe 
Belediyespor, oyunun kalan bölümlerinde skoru koruyarak 3 puan alan ta-
raf oldu.

İlk 11
1- Veysel Sapan, 13- Efe Karaoğlu, 61- Mehmet 

Öztonga, 77- Fatih Kara, 34- Ömercan Öndaş, 
37- Ahmet Güney, 48- İbrahim Serdar Aydın, 54- 
Talha Mayhoş, 58- İsmail Karakoç, 72- Ahmet Arı, 
12- Üstün Bilgi

Yedekler
90- Bekir Öztürk,  Hakan Yüce, 5- Sefa Kork-

maz, 16- Kenan Uz, Oktay Pop, 8- Şamil Başaran, 
Hamza Küçükköylü

Bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Bayrampa-
şaspor 1 puanla 15. sırada yer aldı.
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TEKNOLOJİ

TEKNOFEST İSTANBULTEKNOFEST İSTANBULTEKNOFEST İSTANBUL HAVACILIK, UZAY VE HAVACILIK, UZAY VE HAVACILIK, UZAY VE 
TEKNOLOJİ FESTİVALİ'TEKNOLOJİ FESTİVALİ'TEKNOLOJİ FESTİVALİ'

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, toplumda 
teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir top-
luma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefl iyor.

20- 23 Eylül 2018 tarihlerin-
de, İstanbul Yeni Havalimanı 
(İGA / İstanbul Grand Airport) 

yerleşkesinde gerçekleştirelecek TEK-
NOFEST İSTANBUL kapsamında, top-
lumun her kesimine hitap eden farklı 
aktiviteler yer alacak:

Ortaokuldan yüksek öğrenim mezun-
larına kadar geniş bir yaş aralığına hi-
tap eden ve yarışmacıların teknolojik 
ürünler tasarlayıp geliştirecekleri tek-
noloji yarışmaları,

Her yaş gurubundan izleyiciye hitap 
eden havacılık gösterileri,

Çocuk ve gençlere yönelik aktiviteler,
Teknoloji girişimleri ve yatırımcıları-

nın biraraya geleceği uluslararası giri-

şim fuarı,
Teknoloji gündemine ilişkin seminerler,
Teknoloji yarışmalarına katılan ekiplerin takım 

tanıtım standları,
Teknoloji firmalarının marka tanıtım standları

Teknofest ile ilgili Ak Parti Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Ersin Saçlı şu paylaşımı yaptı: “He-
yecan dorukta! 

Bilim ve teknolojinin tüm renkleri, birbirinden 
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TEKNOLOJİ

farkı yarışmalar ve bambaşka deneyimler yaşata-
cak etkinliklerle Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve 
teknoloji fuarı #TEKNOFEST’te sizleri bekliyor.

📆20-23 Eylül
📆İstanbul Yeni Havalimanı
#MilliTeknolojiHamlesi”

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu da 
konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu: “ -Güven
liğimize ve huzurumuza #MilliTeknolojiHamle-
si’nin katkısı büyük. Türkiye kendi bilimini ve tek-
nolojisini ürettiği müddetçe bağımsız, müreffeh 
ve huzurlu yaşayacaktır

TEKNOFEST organizasyonu bu uğurda atılmış 
önemli bir adım

Emeği geçenleri tebrik ediyorum”
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MECLİS ÜYESİ AVNİ ÇİÇEK BYPASS OLDU
Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Avni Çiçek, Bypass ameliyatı oldu.

Kolan Hastahanesi’nde gerçekleşen başarılı 
ameliyat sonrası Avni Çiçek’i Bayrampaşa 
Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Ak Par-

ti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı teşkilat 
mensupları ile birlikte ziyaret etti.

Başkan Aydıner sosyal medyadan “Belediye 
Meclis Üyemiz Avni Çiçek’i bypass ameliyatı son-
rası hastanede @akbayrampasa İlçe Başkanımız 
@SacliErsin ile birlikte ziyaret ederek geçmiş ol-
sun dileklerimizi ilettik. Rabbim acil şifalar nasip 
eylesin.” paylaşımını yaptı.

İlçe Başkanı Ersin Saçlı da twitter hesabından 
meclis üyesi Avni Çiçek’e ‘geçmiş olsun’ dilekle-
rini bu şekilde belirtti: “Belediye Meclis Üyemiz 
Avni Çiçek’i Geçirmiş Olduğu Bypass Ameliyatı 
Sonrası Belediye Başkanımız @atilaaydiner ile 
Ziyaret Ederek Geçmiş Olsun Dileklerimizi ilettik. 
Acil Şifalar Diliyoruz.” 

Meclis üyemiz Avni Çiçek’e bizler de teşkilatı-
mız adına geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.
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ERSİN BAŞKAN CUMA NAMAZI SONRASI CAMİİ 
CEMAATİ İLE SOHBET ETTİ

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye riya-
seti ve teşkilat mensupları ile birlikte her hafta Bayrampaşa'nın farklı bir 
camiinde cuma namazını kılarak oradaki camii cemaati ve çevredeki esnaf-
lar ile hasbihal ediyor.

AK  Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Er-
sin Saçlı, Bayrampaşa Belediye ri-
yaseti ve teşkilat mensupları ile bir-

likte her hafta Bayrampaşa'nın farklı bir camiinde 
cuma namazını kılarak oradaki camii cemaati ve 
çevredeki esnaflar ile hasbihal ediyor.

Bu haftaki durak Altıntepsi Mahallesi'nde idi. 
Ersin Başkan Belediye Başkanı Atila Aydıner ve 
ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Altıntepsi Mahalle 
başakn ve teşkilatı ile birlikte kılınan cuma nama-
zının ardın cemaatle çay içip sohbet etti.

Siyasetin konuşulmadığı bu sohbetlerin ardın-
dan esnaf ve camii cemaati başkanlara çalışma-
larında başarılar diledi.
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ERSİN BAŞKAN MAHALLE TOPLANTILARINA 
KATILARAK TEŞKİLATI SEÇİME HAZIRLIYOR

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Er-
sin Saçlı salı günleri ilçe yönetim 
kurulları ile toplantılarını gerçek-

leştirdikten sonra her çarşamba akşamı mahalle 
teşkilatlarının düzenledikleri haftalık olağan top-
lantılara katılarak teşkilatı ile bir oluyor.

Mahalle başkanı ve birim başkanlarının çalış-
maları hakkında bilgiler alan Ersin Başkan teş-
kilat mensuplarına önümüzdeki yerel seçim sü-
recinde yapmaları gereken çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Yeni atanan mahalle başkanlarına ba-
şarılar dileyen genç başkan Ersin Saçlı seçim bo-
yunca tüm teşkilatın en üst düzeyde performans 
göstermesi için daha çok çalışılması gerektiğini 
vurguladı.

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı salı günleri ilçe yönetim 
kurulları ile toplantılarını gerçekleştirdikten sonra her çarşamba akşamı 
mahalle teşkilatlarının düzenledikleri haftalık olağan toplantılara katılarak 
teşkilatı ile bir oluyor. 
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BOSNA - SANCAK

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der-
nek Başkan Vekili Hilmi Erdem sosyal med-
yadan konu ile ilgili bu açıklamayı yaptı:

“Bosna Sancak Derneği olarak, Bu sene de 7. 
olmak üzere Sancak’taki kardeşlerimizle Kurban 
Bayramı’nda kurbanlarımızı paylaştık.

Syenica ve Rojaye şehirlerinde olmak üzere iki 

yerde kurban kesimi gerçekleştirildi. 
Syenica da kesilen kurbanlar Yenipazar, Sye-

nica, Tutin, Brodarevo, Priboy, Priyepole,Nova-
varoş şehirlerinde yaşayan yardıma muhtaç in-
sanlara “Merhamet” kurumu tarafından dağıtımı 
yapıldı.Önceden tespit edilmiş ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırıldı. 

Rojayede kurbanların bir kısmı şehir içindeki 
yardıma muhtaçlara bir kısmı da çevre köylerde 
kesilip oralarda dağıtılmıştır.

Kurbanlar yerel halktan satın alındı ve her bir 
paket ortalama 5 kg olarak dağıtımına özen gös-
terilmiştir.” 

Başkan Vekilimiz Hilmi Erdem yukarıda belirti-
len şehirlere gidip kesimi ve dağıtımı bizzat ye-
rinde takip edip incelemiştir.

Allah kurbanlarımızı kabul etsin.”

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Dernek Yönetim ve üyeleri bu sene 
de Kurban Bayramı’nda kurbanlarını Sancak Bölgesindeki kardeşlerimizle 
paylaştı.
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BOSNA - SANCAK

Kızılay Merhamet Bosna, Sancak Merhamet 
ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği; 01 Mart 2018 tarihinde imzaladık-

ları ortak protokol kapsamında, Bosna ve Sancak 
Merhametin elemanlarına, yaşlı ve bakıma muh-
taç insanlara, bakım kursu Bayrampaşa Kayma-
kamı Osman Aslan Can Baba’nın katkıları ile dü-
zenlendi. 

Bayrampaşa Halk Eğitim ve İstanbul Üniversite-
si öğretmen ve eğitimcilerin verdikleri hızlandırıl-

mış eğitim 15 gün sürecek.
 Kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilecek-

tir. Bu programın katılımcıları Merhamet bünye-
sinde Bosna ve Sancak’ta faaliyet gösterebile-
cekleri gibi, aldıkları sertifikalar sayesinde yeni 
öğrenciler eğitebilecekler. Ayrıca yurt dışı ülke-
lerde de geçerli olan sertifikalar bu dalda çalış-
mak isteyenlere daha kolay iş bulmalarına da 
yardımcı olacak.

Kızılay Merhamet Bosna, Sancak Merhamet ve Bosna Sancak Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği 01.Mart 2018 Tarihi’nde imzaladıkları ortak protokol 
kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
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737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yö-

rük Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajında, Sultan Alparslan'ın Malaz-
girt'te açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya giren, buradaki kardeşleriyle ku-
caklaşarak hep "Kızılema"sını arayan ecdadın, Ertuğrul Gazi ile kendisine 
yeni bir istikamet belirlediğini ifade etti..

Başkan Erdoğan, 737. Söğüt Ertuğrul Ga-
zi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, Sultan Alparslan'ın 

Malazgirt'te açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya 
giren, buradaki kardeşleriyle kucaklaşarak hep 
"Kızılema"sını arayan ecdadın, Ertuğrul Gazi ile 
kendisine yeni bir istikamet belirlediğini ifade 
etti.

Bugün bir kez daha, Söğüt'te, Alperenlerin ser-
darı Ertuğrul Gazi'nin anıldığını ifade eden Erdo-
ğan mesajında, şunları kaydetti:

"Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 
3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, 
minnetle, hürmetle yad ediyoruz. Ertuğrul Ga-
zi'nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, 
beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler ba-
şarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. 
Bunun için biz, aradan geçen 7 asrı aşkın zama-
na rağmen, ecdadımızla aynı idealler uğrunda 
mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun için 'tek 
millet' diyoruz, 'tek bayrak' diyoruz, 'tek vatan' 
diyoruz, 'tek devlet' diyoruz. Atalarımız, 'Ekşi 
koruk sabırla tatlı üzüm olur' der. Biz de sabırla 
hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz."

Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı çınarını toprakla bu-
luşturmasıyla, Fatih'in İstanbul'u fethi arasında 
yaklaşık 1,5 asır olduğunu belirten Erdoğan, şöy-
le devam etti:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden he-
nüz bir asır bile geçmedi. Buna rağmen, kat etti-
ğimiz mesafeyi çok önemli ama asıl menzilimizi 
düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz. Türkiye, 
içinde sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemler-
den uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprü-
yü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güç-
lenmektedir. Yeni yönetim sistemimiz, inşallah 
bu konuda bir milat olacaktır. Bizim ecdadımız 
yıkarak, yok ederek değil inşa ederek, yaşatarak 
medeniyetler kurmuştur.

Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyo-
ruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, 
gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeş-
lerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için 

gece gündüz çalışıyoruz. Bu topraklarda Ertuğ-
rul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır 
üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, 
Allah'ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ile-
riye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. 
Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya ba-
sarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyaseti-
mizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış 
işlemeyi sürdüreceğiz."

Ertuğrul Gazi'yi ve onun şahsında milletin ve 
devletin, ebet-müddet daim kalmasında emeği 
geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle, min-
netle yad eden Erdoğan, Söğüt Ertuğrul Gazi'yi 
Anma ve Yörük Şenliklerine katılanlara sevgi ve 
saygılarını sunarak, etkinliklerin düzenlenmesin-
de emeği geçenleri tebrik etti.
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GAZİOSMANPAŞA

Parklar Yenileniyor, Çocukların Yüzü Gülüyor
Çocukların güvenli biçimde oyun oynayabileceği, vatandaşların da ailece 

keyifli zaman geçirebileceği yeşil alanları arttırmaya devam eden Gazios-
manpaşa Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırırken mevcut parkların da 
bakım çalışmalarını yaparak daha konforlu hale getiriyor.

Oyun oynamak çocukların zihinsel, duygu-
sal, fiziksel, sosyal açısından gelişmesini 
ve özgüveninin artmasına yardımcı ol-

maktadır. Bu bilinçle hareket eden Gaziosman-
paşa Belediyesi, ilçedeki çocuk parklarının sayı-
sını artırmaya ve mevcut parkları da yenileyerek 
kalitesini ve konforunu yükseltmeye hızla devam 
ediyor. Bu kapsamda hizmete sunulan parklara, 
ihtiyaç ve parkın fiziksel nitelikleri doğrultusun-
da çeşitli boyutlarda oyun grupları kuruluyor.

PARKLARA YENİ OYUN GRUPLARI 
EKLENİYOR

Çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla, birçok aktivitenin yapılmasına olanak 
sunan macera oyun grubu, ipli tırmanma, döner 
koltuk, taklacı balık, oyun duvarı ( korkak fil), en-
gelli salıncak, halat salıncak, ipli döner platform, 
zıplayan tahterevalli, mekanik ışık yarışı gibi fark-

lı yaş gruplarına hitap eden oyun aletleri eklene-
rek park alanları yenileniyor. Parkların zemini de 
çocukların rahatlıkla koşup oynamalarına fırsat 
verecek biçimde dizayn edilirken, canlı ve neşeli 
renkler ile çocukların eğlenceli bir ortamda za-
man geçirmelerine katkı sağlanıyor.

GAZİOSMANPAŞALILARA YEŞİL ALANLAR-
DA SPOR YAPMA İMKÂNI SAĞLANIYOR

Vatandaşların parklarda dinlenirken ağaçların 
gölgesinden yararlanabilmesi için uygun olan 
ağaç çevreleri konforlu oturma gruplarıyla do-
natılırken, parklara yürüyüş ve spor alanları da 
kazandırılarak Gaziosmanpaşalıların yeşil alan-
larda spor yapmasına imkân sağlanıyor. Park, 
bahçe ve dinlenme alanlarında yapılan bakım ve 
yenileme çalışmalarıyla modern ve kent esteti-
ğine uygun hale getirilen parklar, 7’den 70’e her 
yaştan vatandaşa hizmet veriyor.
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EYÜPSULTAN

Kırkmerdiven Caddesi Yenileniyor
Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projesi ESTAM kapsa-

mında Kırkmerdiven Caddesi'nde başlatılan çalışmalar hız kesmeden de-
vam ediyor.

Fahri Korutürk Caddesi'ndeki çalışmaların 
bitmesinin ardından başlatılan çalışmalarda 
Kırkmerdiven Caddesi de yenileniyor.

Ekipler, Kırkmerdiven Caddesi üzerindeki çalış-
malarını iki kısım halinde sürdürüyor.

Caddenin ilk kısmında İSKİ, BEDAŞ ve Türk Te-
lekom alt yapı çalışmalarını tamamladı. Altyapısı 
tamamlanan kısımda taş döşeme işlemi gerçek-
leştiriliyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cad-
deye yeni aydınlatma sistemleri ve kent mobilya-
ları konulacak.

BAŞKAN AYDIN, YAKINDAN TAKİP 
EDİYOR

Kırkmerdiven Caddesi'nde çalışmalar büyük bir 

titizlikle devam ederken bir diğer çalışma da Ka-
landerhane Caddesi üzerinde başlatıldı.

Burada da öncelikle caddenin altyapısı tamam-
lanıyor ardından üst kaplama işlemi gerçekleşti-
riliyor.

Çalışmalar, Eyüpsultanlıların olduğu kadar il-
çeye ziyarete gelen misafirlerin memnuniyeti ve 
daha konforlu bir ortamda ağırlanmaları açısın-
dan büyük bir önem taşıyor.

Bu arada Başkan Remzi Aydın çalışmaları ya-
kından takip ediyor.

Çalışma yapılan alanlarda sık sık incelemelerde 
bulunan Başkan Aydın vatandaşlarla ve esnafla 
da konuşup düşüncelerini alıyor.
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ESENLER

ÇOCUKLARIN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
"365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal" projesi kapsamında çocukların hayalleri 

gerçek oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da çocukların sevincine ortak 
oldu.

Çocuk Sokağı, "Çocuk Üniversitesi" gibi 
Türkiye'de ilk olan projelerle çocukların yü-
zünü  güldüren Esenler Belediyesi, şimdi 

de çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. 
Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlü-
ğü'nün "365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal" projesi 
kapsamında ortak hayallerde buluşan çocukların 
hediyeleri düzenlenen bir törenle kendilerine ve-
rildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen 
programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediye Baş-
kanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe 
Başkanı Umut Özkan ve hayal edip kazanan ço-
cuklarla aileleri katıldı.

Adeta bayram yeri gibi olan etkinlik alanı, bin-
lerce çocuk ve onların hayalleriyle doluydu. Prog-
ramda ilk konuşmayı yapan AK Parti Esenler İlçe 
Başkanı Umut Özkan, "Çocuk gülerse dünya gü-
ler, insanlık güler. İşte bu düşünceyle başlatılan 
proje ile Esenler Belediyemiz çok güzel bir işe 
imza attı ve çocukların hayallerini gerçekleştirdi. 
İnşallah yavrularımızın diledikleri, hayalleri hep 
gerçek olur" dedi.

SİZ YETER Kİ HAYAL KURUN
"365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal" projesi ile Esen-

lerli çocukların hayallerine gerçeğe dönüştüren 
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
projenin detaylarını şu ifadelerle anlattı:

"Geçen yıl okullar açıldığında okullarımıza 'Ha-
yal Kumbaraları' koyduk. Bütün çocuklarımız 
hayallerini yazıp buraya attılar. Biz bu hayalleri 
teker teker okuduk, bir kutuda topladık ve noter 
huzurunda çekilişini yaptık. Her gün bir çocuğu-
muza denk gelecek şekilde bir çocuğumuzun ha-
yalini gerçekleştiriyoruz. Kimisi bisikletim olsun 
dedi bisiklet aldık, kimisi akülü arabam olsun 
dedi akülü araba aldık. Bir çocuğumuz da dedi ki, 
ben bir pasta ustasıyla pasta yapmak istiyorum, 
şu an burada pasta yapıyorlar. Hasılı, ben şunu 
yapmak istiyordum ama onu yapacak imkânım 
yoktu diyen hangi çocuğumuz varsa, biz Esenler 
Belediyesi sana yardımcı olmaya hazırız diyoruz. 
Yeter ki sen hayal kur. Allah’ın izniyle çocukları-
mızın hayallerini gerçekleştirecek güce sahibiz. 
180 tane çocuğumuz hayaline bugün kavuşacak. 
Ben inanıyorum ki, bu çocuklarımız hayallerinin 
gerçekleştiği bu şehirde, şehirle kurdukları gö-
nül bağlarını daha da güçlendirecekler."
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DERNEKLERİMİZ

Yeni Dernek Başkanı Caner Çokçeken Oldu
Kanatlar ve Çevre Köyleri Kültür 

Sosyal Yardimlaşma ve Dayanişma 
Derneği'nin yaptığı seçimi Caner 
Çokçeken ve yönetimi kazandı. 

Kanatlar ve Çevre Köyleri Kültür Sosyal Yar-
dimlaşma ve Dayanişma Derneği’nin yaptı-
ğı seçimi Caner Çokçeken ve yönetimi ka-

zandı. 
Dernek seçim sonucu şu açıklamayı gerçekleş-

tirdi:
"Tüm Kanatlar,Budaklar,Erekler ve Musa ovası 

Hemserilerimeze Hayırlı olsun.Kazanan Derneği-
miz Ve Siz Kıymetli üyelerimizdir."

Bizler de yeni başkan ve yönetimine görevinde 
başarılar diliyoruz.
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FATİH

Kanuni Sultan Süley-
man Han Vefatının    

Yıldönümünde Anıldı
Kanuni Sultan Süleyman Han’ın ve-

fatının 452’nci sene-i devriyesinde, 
Süleymaniye Cami’nde anıldı. Kabri 
başında dua edildi.

Fatih Belediyesi tara-
fından Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun “Muh-

teşem” olarak tanımladığı 
Kanuni Sultan Süleyman 
Han’ın vefatının 452’nci 
sene-i devriyesinde Süley-
maniye Camii avlusunda 
düzenlediği etkinliklerle 
anıldı. Süleymaniye Camii 
avlusunda cuma namazı 
sonrası gerçekleşen etkin-
likte vatandaşlara etli pilav, 
ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Fatih Belediye Baş-
kanı Hasan Suver’in vatandaşlara ikramda bulun-
duğu programda etli pilav almak isteyen vatan-
daşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Başkan Hasan 
Suver ve beraberindeki heyet, Kanuni Sultan Sü-
leyman Han’ın kabri başına geçerek dua etti.

“Bizim İmparatorluk anlayışımızda 
“yaşatmak” vardır”

Anma programında konuşan Fatih Belediye 
Başkanı Hasan Suver, “Değer üreten ve değerle-
rini yaşatan toplumlar ancak millettir. Bizim İm-
paratorluk anlayışımızda sömürmek yoktur, ya-
şatmak vardır. Eğer bugün dünyada Avrupa’da, 
Balkanlar’da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da, Afri-

ka’da pek çok millet, kültür 
zenginliği varsa o varlık Os-
manlı İmparatorluğu’nun 
kudretli adaletinin sonucu-
dur. Kanuni Sultan Süley-
man, medeniyetimizin en 
muhteşem hükümdarıdır. 
Ona bütün dünya “Muhte-
şem” demiştir. Burada ga-
yemiz tarihimizi yeniden 
hatırlamak, ondan güç al-
maktır. Aynı zamanda da 
o değerleri bugünkü genç 

nesillere anlatmak, hatırlatmak ve onların gele-
cek kuşaklara ulaşmasını sağlamaktır. Tarihimi-
ze yön vermiş, iz bırakmış, bize büyük değerler, 
büyük miraslar bırakmış bütün tarihi şahsiyetle-
rimizi rahmetle anıyor, İnşallah 21’nci asırda da 
geçmişte olduğu gibi büyük bir devlet olma du-
asıyla hepinizi muhabbetle selamlıyorum.” diye 
konuştu. Ayrıca mehter takımının mini konseri 
de vatandaşların beğenisini kazandı. 

Başkan Hasan Suver’in konuşmasının ardından 
Fatih Belediyesi Mehteran takımı Camii alanında 
mini bir konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği anma töreninde, mehter takımını ilgiy-
le seyredenler cep telefonlarıyla da kaydettiler.
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ZEYTİNBURNU

“Geleceğin Ustaları” Geleneksel Sanatlar 
Tasarım Yarışması Başlıyor

Geleneksel sanatları yarınlara taşımayı amaçlayan “Geleceğin Ustaları” 
Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması başlıyor. Alanında ustalaşmış 34 
ismin jüri koltuğuna oturacağı yarışmada yüzlerce eser sahibi, hüsn-i hat, 
tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini olmak üzere 6 ayrı sanat dalında birbiriy-
le mücadele edecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 
6’ncısı düzenlenen “Geleceğin Ustaları” Ge-
leneksel Sanatlar Tasarım Yarışması başlı-

yor. Her yıl yüzlerce ustanın ve eserin geleceğe 
kazandırıldığı yarışmada, geleneksel sanatlara 
karşı artan ilginin devamının sağlanıp sanata gö-
nül veren insanların bir araya getirilmesi amaç-
lanıyor. İslam sanatları olarak da bilinen hüsn-i 
hat, tezhip, minyatür, ebru, cilt ve çini alanında 
düzenlenen “Geleceğin Ustaları” Geleneksel Sa-
natlar Tasarım Yarışması’na son katılım tarihi 16 

Aralık 2018 Pazar. Yarışmaya sadece bir eserle 
ve bir dalda katılabilecek olan ustalar, eserlerini 

15 Kasım-16 Aralık 2018 tarihleri arasında teslim 
edebilecek.
TOPLAM 204 BİN TL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

24-29 Aralık 2018 tarihleri arasında seçici ku-
rulun toplanacağı yarışmada, sonuçlar 31 Aralık 
2018 Pazartesi günü açıklanacak. Detaylı bir ele-
menin ardından dereceye girmeye hak kazanan 
sanatkarların ödül ve sergi töreni ise 19 Ocak 
2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Ulusla-
rarası katılıma da açık olan yarışmaya herhangi 
bir yaş ve eğitim sınırı olmaksızın tüm amatör ve 

profesyonel sanatçılar katılabiliyor.
Her yıl farklı bir temayla sanatseverlerin karşı-

sına çıkan geleceğin ustaları, bu yıl  sanatçılar 
serbest bir konuyla sanatseverlerin karşısına 
çıkabilecek. 6 ayrı dalda ilk 3 dereceye giren ve 
teşvik ödülüne layık görülen isimlerin ödüllendi-
rileceği yarışmada birincilere 12.000 TL, ikincile-
re 8.000 TL, üçüncülere 6.000 TL, teşvik ödülüne 
layık görülen ilk iki sanatçıya ise 4.000 TL para 
ödülü hediye edilecek.

Yarışmada dereceye giren sanatçılar, para ödü-
lünün yanı sıra 19 Ocak – 15 Şubat 2019 tarihleri 
arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’n-
de eserlerini sergileme fırsatını da yakalayacak. 
Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım 
Yarışması’na katılmak isteyen sanatçıların detay-
lı bilgi için “geleceginustalari.ist” adresini ziya-
ret etmeleri yeterlidir.
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KÜÇÜKÇEKMECE

SOKAK HAYVANLARINA YEM VE SU TAKVİYESİ
Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştir-

mek amacıyla çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi, sıcak 
yaz günlerinde sessiz dostları unutmuyor.

İlçede yaşayan kedilerin ve köpeklerin olum-
suz hava şartlarından korunmalarını sağlamak 
amacıyla muhtelif parklara ve sitelere kedi ve 

köpek evi kurularak, yem ve su istasyonlarına 
düzenli takviye yapılıyor. Sitelerde Küçükçekme-
celi hayvan severlere teslim edilen kedi ve köpek 
evlerinin ihtiyaçları da Küçükçekmece Belediye-
si tarafından karşılanıyor.  Sokak hayvanlarına 
yönelik çalışmalarını genişleten ekipler, kuşlar 
içinde yeni barınma alanları oluşturmaya baş-
ladı. Kuş yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere, 
kuş yuvaları monte edildi.

Ekipler, mahallelerdeki hayvan popülasyonunu 
göz önüne alarak, yoğunluğun olduğu adreslere 
mama ve su odakları kurarak, haftada iki kez tak-
viye ve temizlik işlemini gerçekleştiriyor.

“YEMEK ARTIKLARI BAKTERİYEL 
AÇIDAN UYGUN DEĞİL”

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi 
Ferdi Algur,  sıcak yaz günlerinde sokak hay-
vanlarına karşı duyarlı olan tüm hayvan severle-
re teşekkür ederek, “Küçükçekmece Belediyesi 
Hayvan Barınağı'nda  sokak hayvanlarımıza yö-
nelik aşılama, kısırlaştırma, bakım, beslenme ve 
tedavi gibi hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hayvan 

popülasyonunun yüksek olduğu bölgelerde kedi 
ve köpek evleri kuruyoruz. Sokak hayvanlarının 
dili yok. Biz onların dilinden anlamalıyız. 

Havaların sıcak olduğu bugünlerde belirli nok-
talardaki su ve yem istasyonlarına düzenli tak-
viyeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan bu istas-
yonlara mama ve su haricinde yemek artığı veya 
herhangi bir yiyecek bırakmamalarını rica edi-
yoruz. Yemek artıkları bakteriyel açıdan uygun 
değil. Hayvanların florasını bozuyor. Kuru mama 
doğada çok bozulma ihtimali olmayan, onlara uy-
gun olan bir yiyecek. Kuru mama ile beslemeniz 
birinci tercihimizdir” dedi.










