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‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ ‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ ‘SAĞLIK SPORDA, BAĞLAN HAYATA’ 
PROJESİNİN TANITIMI YAPILDIPROJESİNİN TANITIMI YAPILDIPROJESİNİN TANITIMI YAPILDI

“Sağlık Sporda, Bağlan Haya-
ta” �s�ml� projes�yle Avrupa B�r-
l�ğ�’nden (AB) 129 b�n 778,70 
euro h�be almaya hak kazanan 
Bayrampaşa Beled�yes�, pro-
je ortağı L�tvanya’nın Kaunas 
Beled�yes� �le toplantı yaparak 
projen�n tanıtımını yaptı.

Projen�n detaylarıyla anlatıldığı top-
lantıda b�r sonrak� aşamada yapıla-

caklar da ele alındı. Toplantıda konuşan 
Başkan At�la Aydıner, “Sporda da marka 
hal�ne get�rd�ğ�m�z Bayrampaşa’da bu 
projey� de en güzel b�ç�mde hayata geç�-
receğ�z.” ded�.

Türk�ye ve Avrupa B�rl�ğ� arasında şeh�r 
eşleşt�rme h�be programı kapsamında, 
Bayrampaşa Beled�yes� tarafından yü-
rütülen “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” 
�s�ml� projen�n açılış toplantısı Bayrampa-
şa’da yapıldı. Başkan At�la Aydıner’�n ev 
sah�pl�ğ�nde Bayrampaşa Beled�yes� Kül-
tür Salonu’nda gerçekleşt�r�len toplantıya 
Dış�şler� Bakanlığı Avrupa B�rl�ğ� Başkan-
lığı Mal� İşb�rl�ğ� ve Proje Uygulama Genel 
Müdür Vek�l� Bülent Özcan, Bayrampaşa 
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Kau-
nas Deleges� Başkanı ve Kaunas Beled�-
yes� Sport�f Faal�yetler D�rektörü Vyg�nta 
Poderyte, Bayrampaşa Spor Kulübü Baş-
kanı Ceng�z Günaydın, beled�ye başkan 
yardımcıları, mecl�s üyeler�, b�r�m müdür-
ler� ve muhtarlar �le L�tvanya heyet� ka-
tıldı. Projen�n tüm detaylarıyla anlatıldığı 
toplantıda b�r sonrak� aşamada yapıla-
caklar da ele alındı.

Toplantıda konuşan Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkanı At�la Aydıner, “Halkımız b�ze 
5 yıllığına daha �lçem�ze h�zmet etme �m-
kânı verd�. Bu zaman zarfında �lçem�z�n 

değer�ne değer katacak adımlar atacağız. 
Bugün, L�tvanya’nın Kaunas Beled�yes� 
�le ortaklaşa yürüttüğümüz projen�n açı-
lışını yapmanın onurunu yaşıyoruz. Spor-
da da marka hal�ne get�rd�ğ�m�z Bayram-
paşa’da “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” 
�s�ml� projem�z� en güzel b�ç�mde hayata 
geç�receğ�z. Bu ves�leyle tüm proje ortak-
larımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür 
ed�yor, şükranlarımı sunuyorum.” ded�.

Bayrampaşa’dan Arda Turan, Nec�p Uy-
sal, Sem�h Erden, H�dayet Türkoğlu, Mete 
Gazoz ve Burcu Dağ g�b� başarılı sporcu-
ların çıktığını vurgulayan Başkan Aydıner, 
“Spor dend�ğ�nde �lk akla gelen �lçeler�n 
başında Bayrampaşa gel�yor. İlçem�zde 6 
stadyum, 17 amatör, b�r profesyonel spor 
kulübü bulunuyor. 

Ne mutlu b�ze k� ay yıldızlı bayrağımızı 
gururla taşıyan �lçem�z�n evladı sporcula-
rımız var. Bugüne kadar olduğu g�b� bun-
dan sonra da spora ve sporcuya yatırım 
yapmaya devam edeceğ�z. “Sağlık Spor-
da, Bağlan Hayata” projes� çerçeves�nde 
çocuklarımızı ve gençler�m�z� kötü alış-
kanlıklardan uzak tutmak �ç�n onları spo-
ra yönlend�rmey� sürdüreceğ�z.” şekl�nde 
konuştu.
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ 
MERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADIMERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADIMERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADI

Bayrampaşa Beled�yes� B�lg� 
Merkez� yaz okulu, öğrenc�le-
re kapılarını açtı. 8-14 yaş ara-
lığındak� öğrenc�ler, �lçedek� 4 
farklı merkezde 2 ay boyunca 
ücrets�z olarak hem eğlenecek 
hem öğrenecek.

Bayrampaşa Beled�yes� B�lg� Merke-
z� tarafından her yıl düzenlenen yaz 

okulu başladı. İsmetpaşa B�lg� Merkez�, 
Teraz�dere B�lg� Ev�, Nazm�ye Kaya B�l-
g� Ev� (Kocatepe) ve Kartaltepe B�lg� Ev� 
olmak üzere toplam 4 merkezde yaklaşık 
b�n öğrenc� 31 Ağustos’a kadar ücrets�z 
olarak hem eğlenecek hem öğrenecek. 
Yaz okulunda öğrenc�ler�n �lg� ve yetenek-
ler�ne göre katılab�lecekler� sosyal, kültü-
rel, sanatsal ve sport�f faal�yetlere yer ve-
r�l�yor.

 Yaz okuluyla çocukların yaz tat�l� döne-
m�nde eğlenerek d�nlenmeler�, zamanları-
nı ver�ml� şek�lde değerlend�rmeler�; sa-
nat, spor ve kültürel alandak� becer�ler�n� 
gel�şt�rmeler� amaçlanıyor.
Yaz okulunda öğrencilerin alacağı eğitimler ve katıla-
cağı programlar şu şekilde sıralanıyor:
1. Siyer- İlmihal Dersi
2. Kur’an-ı Kerim
3. Değerler Eğitimi
4. Bilişim Atölyesi - Scratch Atölyesi (Yazılım algorit-

masını çocukların anlayacağı dille anlatan program)
5. Robotik Atölyesi (Bilim Merkezi)
6. Ebru
7. Basketbol (Erkek Öğrenci) Bilgi Merkezi/Semih 
Erden Spor Salonu
8. Tekvando Bilgi Merkezi/Semih Erden Spor Salonu
9. Okçuluk
10. Jimnastik
11. Futbol (Bilgi Merkezi /Terazidere sahası)
12. Karakalem
13. Zeka Oyunları
14. Yardımlaşma Kulübü (Huzurevi ziyareti ve kitap 
okuma, körler kütüphanesi sesli okuma, hayvan barı-
nağı yapma vs)
15. Geri Dönüşüm Atölyesi
16. Origami Atölyesi
17. İşaret Dili Atölyesi 
18. İngilizce Etkinlik Kulübü
19. El Becerileri Atölyesi (Etamin işleme, çivi çakma, 
dikiş dikme, mutfak işleri vs) 
20. İlk Yardım Atölyesi (Sağlık işleri)
21. Oyunlarla Matematik
22. Tiyatro
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ESENLER

KÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYORKÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYORKÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYORKÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYORKÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYORKÜLTÜR TÜKETEN KAZANIYOR
"Kültür Kart" sah�pler�, kültür tüketerek kazandıkları puanlarla 

hed�yeler alıyor.

Esenler Beled�yes�'n�n İstanbullula-
rın kültürel ve sanatsal etk�nl�klere 

�lg�s�n� artırmak ve kültür programlarına 
katılanları teşv�k etmek amacıyla hayata 
geç�rd�ğ� "Kültür Kart" uygulaması �le se-
zon boyunca puan kazanan katılımcılar,  
hed�yeler�n� alıyor.

Esenler Beled�yes�'n�n sezon boyunca 
süren etk�nl�kler�ne katılarak puan topla-
yan sanatseverler, puanlarını ödüle dö-
nüştürdü. "Kültür Kart" sah�b� olan 5.685 
k�ş�den 1.050's� müze karttan hob� setler�-
ne, müz�k aletler�nden teknoloj�k aletlere 
kadar çeş�tl� hed�yeler kazandı. Katılım-
cılar kazandıkları puanlarla 'kulturkart.
com' s�tes�ne g�rerek, �nternet üzer�nden 
hed�ye alışver�ş� yapab�l�yor. S�par�ş ed�-
len hed�yeler, kargo �le katılımcıların ad-
resler�ne ulaştırılıyor. D�leyen katılımcılar 
�se, Dr. Kad�r Topbaş Kültür Merkez�'ne 
gelerek hed�yeler�n� alab�l�yor.

Ayrıca hed�yeler arasında yer alan ge-
z�ler �ç�n de çek�l�şe katılan 122 k�ş�den 
71'�; Umre z�yaret�, Kudüs z�yaret�, Balkan 
Turu, Türk� Cumhur�yetler Gez�s�,  Güney-
doğu Anadolu Turu, Akden�z Turu, Kara-
den�z Turu, Kapadokya Gez�s� ve Kartepe 
Gez�s�'ne katılmaya hak kazanırken, 61 
k�ş� de "müze kart" sah�b� oldu.
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Erbaş, 10 yıl görev yaptığı cam�n�n Erbaş, 10 yıl görev yaptığı cam�n�n Erbaş, 10 yıl görev yaptığı cam�n�n 
açılışını gerçekleşt�rd�açılışını gerçekleşt�rd�açılışını gerçekleşt�rd�

Parmakkapı Kazasker Meh-
met Efend� Cam�’n�n açılışı ya-
pıldı.

D�yanet İşler� Başkanı Prof. Dr. Al� Er-
baş, öğrenc�l�k yıllarında görev yap-

tığı ve yıkılıp yen�den yapılan Parmakkapı 
Kazasker Mehmet Efend� Cam�’n�n açılışı-
nı yaptı. Cuma namazını bu cam�de kılan 
Erbaş Cuma hutbes�n� de okudu.

Aynı anda yaklaşık b�n 200 k�ş�n�n �badet 
edeb�leceğ� Parmakkapı Kazasker Meh-
met Efend� Cam��, Vatan Caddes�’n�n ya-
pımı sırasında yapılan �mar çalışmaların-
da kaldırıldığı tahm�n ed�len Akşemsett�n 
Mahalles� Kocas�nan Caddes� üzer�nde 
yer alan Parmakkapı Kadıasker (Kazas-
ker) Mehmet Efend� Cam� daha sonra ha-
yırsever vatandaşlar tarafından yen�den 
yapıldı. Ancak 2013 yılında depreme da-

yanıksız olduğu �ç�n yıkılan Parmakkapı 
Kazasker Mehmet Efend� Cam�, Fat�h Be-
led�yes�’n�n projelend�rmes� sonrası İs-
tanbul Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından 
yen�den yapılarak �badete açıldı.

Parmakkapı Kazasker Mehmet Efend� 
Cam�, Cuma namazı �le b�rl�kte D�yanet İş-
ler� Başkanı Prof. Dr. Al� Erbaş, Fat�h Kay-
makamı Kaan Peker, Fat�h Beled�ye Baş-
kanı M. Ergün Turan, Ak Part� Fat�h İlçe 
Başkanı Orhan Nar�n ve cam� cemaat� �le 
b�rl�kte resm� açılışı yapıldı. 

D�yanet İşler� Başkanı Prof. Dr. Al� Er-
baş, beraber�ndek�lerle b�rl�kte Cuma 
namazını da açılışını yaptığı cam�de kıl-
dı. Cuma hutbes�nde cemaate seslenen 
Erbaş, İslam d�n�nde Cuma gününün ve 
Cuma namazının önem�n� anlatan b�r ko-
nuşma yaptı.
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K�mler kurban kesmel�d�r?K�mler kurban kesmel�d�r?K�mler kurban kesmel�d�r?
Kurban kesmek, âk�l, bal�ğ 

(akıllı, ergen), d�nen zeng�n sa-
yılacak kadar mal varlığına sa-
h�p ve muk�m olan b�r Müslüma-
nın yer�ne get�receğ� mal� b�r 
�badett�r (Merğ�nânî, el-H�dâye, 
IV, 70). 

İster nâm� (artıcı) olsun �sterse nâm� 
olmasın temel �ht�yaçlarından ve bor-

cundan başka 80. 18 gr. altın veya bunun 
değer�nde para veya eşyaya sah�p olan 
k�ş� d�nen zeng�nd�r. Dolayısıyla bu k�ş� 
Allah’ın kend�s�ne bahşetm�ş olduğu n�-
metlere şükran �fades� ve Allah yolunda 
fedakârlığın n�şanes� olarak kurban kes-
mel�d�r (Mevsılî, el-İht�yâr, İstanbul, I, 99-
100, 123; V, 723; İbn Âb�d�n, Reddu’l-Muh-
târ, VI, 312).

Kurban ne demekt�r, hükmü ned�r?Kurban ne demekt�r, hükmü ned�r?Kurban ne demekt�r, hükmü ned�r?
Sözlükte yaklaşmak, Allah’a 

yakınlaşmaya ves�le olan şey 
anlamlarına gelen kurban, d�nî 
b�r ter�m olarak, �bâdet mak-
sadıyla, bel�rl� şartları taşıyan 
hayvanı, kurban bayramı gün-
ler�nde usulüne uygun olarak 
kesmey� ve bu amaçla kes�len 
hayvanı �fade eder. 

Akıllı, hür, muk�m ve d�n� 
ölçülere göre zeng�n sayı-
lan müm�n, �lâhî rızayı ka-
zanmak gayes�yle kurbanını 
keser. Böylece hem madd� 
durumu yeters�z olup kur-
ban kesemeyenlere b�r şe-
k�lde yardımda bulunmuş, 
hem de Cenab-ı Hakk’a, yak-
laşmış olur. Kurban �badet�, 
İslam toplumlarının ş�arı sa-

yılan �badetlerden b�r� olarak asırlardan 
ber� devam ede gelmekted�r. Ayrıca kur-
ban, b�r Müslüman’ın gerekt�ğ�nde bütün 
varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır 
olduğunun da b�r n�şanes�d�r. Kurban Ha-
nef� mezheb�ne göre vac�p, d�ğer mezhep-
lere göre �se, sünnet-� müekkeded�r. D�n� 
kaynaklarda Peygamber Efend�m�z�n kur-
banını da�ma kest�ğ� �fade ed�lmekted�r.

Kurban keserken nelere d�kkat ed�lmel�d�r?Kurban keserken nelere d�kkat ed�lmel�d�r?Kurban keserken nelere d�kkat ed�lmel�d�r?
Kurban ed�lecek hayvana acı çekt�r�lme-

mel� ve ez�yet ver�lmemel�d�r. Hayvanlar 
eh�l k�ş�ler tarafından kes�lmel� ve kes�m 
�şlem� süratl� b�r şek�lde yer�ne get�r�lme-
l�d�r. Ayrıca, çevre tem�zl�ğ� �ç�n gerekl� 

tedb�rler alınmalıdır. Kes�m esnasında 
hayvanların, b�rb�rler�n�n kes�m�n� göre-
cek şek�lde yan yana bulundurulmamala-
rına özen göster�lmel�d�r.
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Hang� hayvanlar kurban olarak kes�l�r?Hang� hayvanlar kurban olarak kes�l�r?Hang� hayvanlar kurban olarak kes�l�r?
Kurban; koyun, keç�, sığır, 

manda ve deveden olur. Bunla-
rın dışındak� hayvanlar kurban 
olarak kes�lemezler. 

Söz konusu hayvanların kurban ola-
rak kes�leb�lmes� �ç�n deven�n 5; sığır 

ve mandanın 2; koyun ve keç�n�n 1 yaşını 
doldurmuş olması gerek�r. Bu sayılan yaş 
sınırını geçt�ğ� halde süt d�şler�n� değ�şt�r-
meyen hayvanlar da kurban ed�l�r. 

Kurban ed�lecek hayvanın, sağlıklı, aza-
ları tam ve bes�l� olması, hem �badet açı-
sından, hem de sağlık bakımından önem 
arz eder. Bu nedenle, kötürüm derece-
s�nde hasta, zayıf ve düşkün, b�r veya 

�k� gözü kör, boynuzlarının b�r� veya �k�-
s� kökünden kırık, d�l�, kuyruğu, kulakları 
ve memes� kes�k, d�şler�n�n tamamı veya 
çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. 
Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz 
olması, şaşı, topal, haf�f hasta, b�r kulağı 
del�k veya yırtılmış olması, kurban ed�l-
mes�ne man� teşk�l etmez.

Kurbanlık hayvanlardan Kurbanlık hayvanlardan Kurbanlık hayvanlardan 
hang�ler� ortak olarak hang�ler� ortak olarak hang�ler� ortak olarak 
kes�leb�l�r?kes�leb�l�r?kes�leb�l�r?

Koyun veya keç�n�n b�r k�ş� 
tarafından; sığır, manda ve de-
ven�n �se, yed� k�ş�ye kadar 
ortaklaşa kurban olarak kes�-
leb�leceğ� Hz. Peygamber'�n ha-
d�sler� ve uygulamaları �le sa-
b�tt�r (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 7-8). 
Ortak olarak kurban ed�leb�len 
hayvanlar tek veya ç�ft h�sse 
olarak kes�leb�l�rler.

Kurban et� nasıl de-Kurban et� nasıl de-Kurban et� nasıl de-
ğerlend�r�lmel�d�r?ğerlend�r�lmel�d�r?ğerlend�r�lmel�d�r?

Hz. Peygamber, kurban et�n�n üçe taks�m 
ed�l�p, b�r bölümünün kurban kesmeyen 
yoksullara dağıtılmasını, b�r bölümünün 
akraba, tanıdık ve komşularla paylaşıl-
masını, b�r bölümünün de eve ayrılmasını 
tavs�ye etm�şt�r (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). 
A�len�n �ht�yaç durumuna göre et�n tama-
mı evde bırakılab�leceğ� g�b�, toplumda 
muhtaçların arttığı dönemde kurban et�-
n�n çoğunun hatta tamamının dağıtılması 
uygun olur.

Kurbanın der�s�, b�r fak�re veya hayır ku-
rumuna ver�lmel�d�r. Hz. Peygamber, veda 
haccında Hz. Al�'ye, kurban olarak kes�len 
develer�n�n başında durmasını ve bunla-
rın der�ler� �le sırtlarındak� çullarını sada-
ka olarak vermes�n�, kasap ücret� olarak 
bunlardan b�r şey vermemes�n� emretm�ş-
t�r (Ebu Davud; Menas�k, 20).

Kurban der�s� nasıl Kurban der�s� nasıl Kurban der�s� nasıl 
değerlend�r�lmel�d�r?değerlend�r�lmel�d�r?değerlend�r�lmel�d�r?
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Zeng�n olan karı kocadan her b�r�n�n Zeng�n olan karı kocadan her b�r�n�n Zeng�n olan karı kocadan her b�r�n�n 
kurban kesmes� gerek�r m�?kurban kesmes� gerek�r m�?kurban kesmes� gerek�r m�?

İbadetlerde sorumluluk b�reyseld�r. Bu 
nedenle, d�nen zeng�n olan karı-koca-

dan her b�r�n�n ayrı ayrı kurban kesmes� 
gerek�r. 

Ancak İmam Mal�k’e göre a�le re�s� tüm 
a�le efradı adına b�r adet büyükbaş veya 
küçükbaş hayvan keserse, bu a�le b�rey-
ler�n�n heps� �ç�n yeterl� olur.

Yolcunun kurban kesmes� gerek�r m�?Yolcunun kurban kesmes� gerek�r m�?Yolcunun kurban kesmes� gerek�r m�?
Yolcu (sefer�) kurban kesmekle mükellef 

değ�ld�r (Fetâvây-ı H�nd�yye, V, 292). An-
cak kesmes� hal�nde sevabını kazanır. 

K�ş�, kurbanını �kamet ett�ğ� yerde ke-
seb�leceğ� g�b� bayram dolayısıyla veya 
başka b�r sebeple g�tm�ş olduğu yerde de 
keseb�l�r. Sefer� olması, kurban kesmes�-
ne ve kest�ğ� kurbanın makbul olmasına 
engel değ�ld�r. Seferî �ken kurban kesen-
ler; bayram günler� �ç�nde memleketler�ne 
dönerlerse, yen�den kurban kesmeler� ge-
rekmez. 

Y�ne kurban bayramının başında muk�m 

�ken sefere çıkana da vac�p olmaz. Sefer 
hal�nde �ken kurban kesmey�p de bayram 
günler�nde memleketler�ne dönenler�n, 
kurban kesmeler� gerek�r (Kâsânî, Be-
dâ�ü’s-Sanâî, V, 63).

D�n�m�zde ölü kurbanı veya kab�r kurba-
nı d�ye b�r kurban çeş�d� yoktur. Ancak, 
sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban 
kes�leb�l�r. Ayrıca, kurban borcu olup, ha-
yatta �ken vas�yet eden k�ş�n�n bıraktığı 
m�ras yeterl� �se m�rasçıları tarafından va-
s�yet�n�n yer�ne get�r�lmes� gerek�r. 
Tabiinden olan Haneş’den rivayet edildiğine göre o 
şöyle demiştir: “Ben Ali’yi (r.a.) iki koçu (birden) 
kurban ederken gördüm de kendisine; ‘Bu da nedir? 
‘ diye sordum. ‘Rasulullah (s.a.s.) (sağlığında) ken-
di yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti. İşte ben 
de onun yerine kurban kesiyorum.’ cevabını verdi.” 
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 2; Müsned, I, 107, 149). Bu 

Ölmüş k�mseler �ç�n kurban kes�l�r m�?Ölmüş k�mseler �ç�n kurban kes�l�r m�?Ölmüş k�mseler �ç�n kurban kes�l�r m�?
rivayette Hz. Ali kurbanı kesme gerekçesi olarak Hz. 
Peygamber (s.a.s.)’in kendisine bunu vasiyet etme-
sini göstermiştir. Dolayısıyla bu hadis, eğer vasiyeti 
yoksa ölü adına kurban kesileceğine delalet etmez. 
Buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçı-
larının kurban kesmeleri gerekmez. Ancak bir kimse, 
sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut 
diğer yakınlarına bağışlamak üzere, çeşitli hayır ku-
rumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta buluna-
bileceği gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için 
kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa kesen kimse, 
bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi 
ve zenginler de yiyebilir. Ancak ölen kişinin vasiyeti 
varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması 
gerekir (Fetâvây-ı Hindiyye, 1991, VI, 115).
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EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Beled�yes�, Cafer-
paşa Medreses� Kültür Sanat 
Merkez�’nde "Bana F�l�st�n� An-
lat" adlı Fotoğraf serg�s�ne ev 
sah�pl�ğ� yapıyor.

Eyüpsultan’da "Bana F�l�st�n� Anlat" Eyüpsultan’da "Bana F�l�st�n� Anlat" Eyüpsultan’da "Bana F�l�st�n� Anlat" 
fotoğraf serg�s�fotoğraf serg�s�fotoğraf serg�s�

Dünya tar�h�n�n kad�m toprakları F�l�s-
t�n’�n kültür, doğa ve yaşamını b�rb�-

r�nden güzel fotoğrafl arla yansıtan serg�-
n�n açılışını, Eyüpsultan Beled�ye Başkanı 
Den�z Köken gerçekleşt�rd�.

Anemon Kültür Derneğ� ve Şeka�ku’n 
Numan Kültür Derneğ�’n�n �şb�rl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�len serg�n�n açılışına F�l�st�n 
Başkonsolosu Hanaa Abu Ramadan, F�-
l�st�n Türk İş Adamları Derneğ� Başkanı 
Mazen Alhasasnah, F�l�st�n Tur�zm Bakan-
lığı Tems�lc�s� Mofeed Salah ve çok sayı-
da sanatsever katıldı.

F�l�st�n’�n kutsal m�rasını tanıtan, F�l�st�n 
halkının yaşamından kes�tler� sunan ser-
g�, eşs�z güzell�ktek� doğayı, bereketl� top-
rakları ve canlıları F�l�st�nl� fotoğrafçıların 

kareler�nden sanatseverlere sunuyor.

Serg�n�n açılışına katılan Eyüpsultan 
Beled�ye Başkanı Den�z Köken, İslam ale-
m�n�n en öneml� merkezler�nden F�l�st�n’� 
b�l�nmeyen yönler�yle yansıtan fotoğraf-
ların çok değerl� olduğunu vurgulayarak 
şunları söyled�:

"F�l�st�n Dünya Müslümanlarının kana-
yan yarasıdır. Oradak� güzell�kler�n ve sı-
kıntıların çok güzel resmed�ld�ğ� b�r serg� 
olmuş. Bu serg�y� gezd�ğ�m�zde, b�r nebze 
de olsa oradak� sorunları yaşamış olduk. 
Caferpaşa Medreses� bundan sonra daha 
çok kültür sanat etk�nl�kler�ne ev sah�pl�ğ� 
yapacak. Tüm sanat dallarını destekl�yor 
ve Eyüpsultanlı hemşehr�ler�m� bu güzel 
F�l�st�n serg�s�ne davet ed�yorum."

Sanatseverler, “Bana F�l�st�n� Anlat” 
serg�s�n�, 25 Temmuz’a kadar Caferpaşa 
Medreses� Kültür Sanat Merkez�’nde z�ya-
ret edeb�lecekler.
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ZEYTİNBURNU

Merkezefend� Geleneksel Tıp Fest�val�Merkezefend� Geleneksel Tıp Fest�val�Merkezefend� Geleneksel Tıp Fest�val�
Zeyt�nburnu’nda bu yıl 20’nc�s� 

düzenlenen ‘Merkezefend� Ge-
leneksel Tıp Fest�val�’nde Me-
s�r Macunu yağmuru vardı. Zey-
t�nburnulular ş�falı macundan 
kapab�lmek �ç�n şems�yeler�yle 
fest�val alanına akın ett�.

Zeyt�nburnu’nda yaşamış, meşhur Me-
s�r Macunu’nun muc�d� hek�m Merkez 
Efend�’n�n anısına 19 yıldır düzenlenen 
ve �lçede klas�kleşen Merkezefend� Gele-
neksel Tıp Fest�val� bu yıl 20’nc� kez Zey-
t�nburnulularla buluştu. Fest�vale TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Zeyt�nburnu Be-
led�ye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayı-
da vatandaş katıldı. Zeyt�nburnu �ç�n artık 
b�r gelenek hal�ne gelen fest�valde gökten 
mes�r macunu yağdı. 

Vatandaşlar mes�r macununu yakalamak 
�ç�n yanlarında get�rd�kler� şems�yelerden 
yardım aldılar. Merkezefend� M�llet Kıra-
athanes�’n�n yan tarafındak� alanda kuru-
lan fest�val hafta boyunca devam edecek. 
B�rçok etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yapacak olan 
fest�val�n �lk gününde vatandaşlar Ek�n 
Uzunlar konser� �le eğlencel� anlar yaşadı. 
Doğal ürünler�n satışının yapıldığı fest�-
vale vatandaşlar yoğun �lg� gösterd�. Öte 
yandan, Başkan Arısoy, TBMM Başkanı 

Şentop’a Merkezefend�’n�n ş�falı b�tk�ler�-
n�n ve macununun olduğu sepet� hed�ye 
ett�.

Fest�val�n açılışında konuşan TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, “1950’den �t�ba-
ren büyüyen plansız b�r kaos ortamında 
gel�şen, büyüdükçe de sorunları �ç�nden 
çıkılmaz b�r hal alan İstanbul �ç�n m�lat 
27 Mart 1994 seç�mler� olmuştur. Bugün 
yaşı müsa�t olanların gözler�nde canla-
nan görüntüler İstanbul’un tablosunu en 
net b�ç�mde ortaya koymaktadır. 27 Mart 
1994 seç�mler�nden sonra İstanbul’un ta-
r�h� değ�şt�ğ� söyleneb�l�r. İstanbul’un son 
25 yılda şeh�rc�l�k alt yapısı ve h�zmetler 
bakımından kat ett�ğ� mesafe b�r devr�m 
mah�yet�nded�r. 

Eğer bu hak�kat� tesl�m etmezsem B�r 
İstanbullu, b�r akadem�syen, b�r s�ya-
setç� olarak vaz�fem� yapmamış olurum. 
1994’te Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p 
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı olarak seç�lmes�n�n ardından İs-
tanbul’da sadece alt yapı ve temel beled�-
yec�l�k h�zmetler� bakımından b�r sıçrama 
yaşanmadı. Aynı zamanda İstanbul’un ta-
r�h� k�ml�ğ�ne ve meden�yet tasavvuruna 
uygun b�r z�hn� faal�yet hamles� yaşandı-
ğını müşahede ett�k.” açıklamasında bu-
lundu.
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SULTANGAZİ

Başkan Aydıner, Başkan Dursun'u Başkan Aydıner, Başkan Dursun'u Başkan Aydıner, Başkan Dursun'u 
z�yaret ett�z�yaret ett�z�yaret ett�

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, Sultangaz� Bele-
d�ye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun'u makamında z�yaret 
ett�. 

Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun'a, "hayırlı olsun" 

z�yaret� devam ed�yor. B�r çok s�yas� part� 
ve kamu kuruluş tems�lc�s� �le s�v�l toplum 
örgütler�, 31 Mart Mahall� İdareler Seç�m-
ler�'nde göreve gelmes�nden dolayı Baş-
kan Dursun'a başarı d�lekler�n� �lett�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Ay-
dıner de Başkan Dursun'u makamında 
z�yaret ederek, "hayırlı olsun"  d�lekler�n� 
�lett�. Başkan Dursun da Aydıner'�n z�ya-
ret�nden duyduğu  memnun�yet�n� d�le ge-
t�rerek, "Komşu �lçe beled�ye başkanları 
�le per�yod�k olarak gerçekleşt�receğ�m�z 
�st�şare toplantıları �le  f�k�r alışver�ş�nde 

bulunacağız. Bayrampaşa Beled�ye Baş-
kanı Sayın At�la Aydıner'e z�yaret� �ç�n te-
şekkür ed�yorum" ded�. 
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ARNAVUTKÖY

Arnavutköy’de k�myasal atık tatb�katıArnavutköy’de k�myasal atık tatb�katıArnavutköy’de k�myasal atık tatb�katı
Arnavutköy Beled�yes� ve Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� Başkan-

lığı (AFAD) �ş b�rl�ğ�yle Arnavutköy’de bulunan Afet Koord�nasyon 
Merkez�’nde olası k�myasal tehd�tler �ç�n tatb�kat yapıldı.

Arnavutköy ’de 
Afet ve Ac�l Durum 
Yönet�m� Başkan-
lığı(AFAD), Ulusal 
Med�kal Kurtarma 
Ek�pler�(UMKE) ve 
İtfa�ye ek�pler� or-
taklaşa b�r tatb�kat 
gerçekleşt�rd�. Ar-
navutköy Beled�-
yes�’n�n ev sah�pl�-
ğ�nde gerçekleşen 
tatb�katta, senar-
yo gereğ� deprem 
sonucu b�r ambalaj fabr�kasının tem�zl�k 
deposunda, �çer�s�nde k�myasal madde 
�çeren var�ller�n devr�lmes� �le �şç�ler�n 
k�myasal reaks�yona maruz kalması ve 
sonrasında �şç�lere müdahale yapıldı. Ar-
dından ek�pler k�myasalın döküldüğü ala-
na g�rerek, olayın kaynağı ve reaks�yonun 
oluşturab�leceğ� tehl�keler konusunda 
keş�f tesp�t� yaptı. Son olarak �se �tfa�ye 
ek�pler�nce olay yer�ndek� sızıntı uygun 
seyreltme yapılarak dekontam�ne ed�ld� 
ve ortamdak� k�myasal alındı.

Deprem dışında k�myasal ve b�yoloj�k 
etk�lerle zeh�rlenmelere karşı da ac�l mü-
dahale gerçekleşt�ren ek�pler�n olmasını 
gerekt�ğ�n� d�le get�ren Arnavutköy Bele-
d�ye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenl�: 
“Zamanımızın en büyük sıkıntılarından 
b�r� olan ve özell�kle afetlerle �lg�l� deprem 
dışında k�myasal, b�yoloj�k etk�lerle zeh�r-
lenmelere maruz kalan �nsanlarımıza ac�l 
müdahale yapan ek�pler�n olması gerekt�-
ğ�ne �nanıyoruz. Bu konuda beled�ye ola-
rak el�m�zden gelen� yapma gayret�ndey�z. 
Bugün burada bölgem�zdek� sanay� tes�s-
ler�n�n yoğunluğu neden�yle, bölgem�z�n 

�ht�yacı ve hazır ek�p oluşturmak adına 
da b�r tatb�kat gerçekleşt�r�ld�. Burada b�r 
ev sah�pl�ğ� yapmaktayız. Bunun uygula-
masını yaparak, önümüzdek� dönemlerde 
yaşanab�lecek b�r afet veya sıkıntıya karşı 
müdahale şansı kazanmak adına güzel b�r 
tatb�kat.” şekl�nde konuştu.

Tatb�katın hakkında b�lg� veren Arnavut-
köy Beled�yes� S�v�l Savunma Uzmanı De-
n�z Gök: “AFAD’ın öncülüğünde destek 
çözüm ortakları �le kamu kurum ve kuru-
luşlarının katkılarıyla KBRN h�zmet grubu 
tatb�katı Arnavutköy �lçem�zde gerçekleş-
t�r�ld�. B�z beled�ye olarak bu tatb�kata ev 
sah�pl�ğ� yapıyoruz. Senaryo gereğ� k�m-
yasal b�r tes�ste deprem�n artçı sarsıntıla-
rından ötürü k�myasal reaks�yon oluşmuş 
ve buradak� vatandaşlar k�myasaldan et-
k�lenm�şler. Olay yer�ne AFAD’ın �lk müda-
hale ek�b� �nt�kal ett�. İtfa�ye ve 112 ek�pler� 
hemen akab�nde �nt�kal ett�. Etk�lenen ka-
zazedelere arındırma �şlemler� uygulandı. 
Sonunda 112 ek�pler�ne tesl�m ed�ld� ve 
KBRN tatb�katını böylece gerçekleşt�rm�ş 
olduk.” d�ye konuştu.
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BAĞCILAR

YOĞURT KOVASINDAN BATERİSTLİĞEYOĞURT KOVASINDAN BATERİSTLİĞEYOĞURT KOVASINDAN BATERİSTLİĞE
5 yaşından ber� evde ve sokakta yoğurt kovasıyla müz�k yapan 

14 yaşındak� Al� Kad�r Aytek�n’�n hayal� 7 ay önce tanıştığı Bağcı-
lar Beled�yes� Feyzullah Kıyıklık Engell�ler Sarayı’nda gerçekleş-
t�. Kısa sürede “Engeller� Aşalım” �s�ml� müz�k grubunun bater�s-
t� olan Aytek�n’�n hedef� b�r orkestrada sanatçı olmak.

Bağcılar Plevne Ortaokulu’nda oku-
yan bedensel engell� Al� Kad�r Ay-

tek�n (14), 5 yaşında müz�ğe merak saldı. 
İnternette �zled�ğ� “Best drummer ever” 
�s�ml� v�deodan etk�lenen Aytek�n, evdek� 
yoğurt kovalarını alıp sokağa çıktı. Bul-
duğu çubuklarla kovalara vurarak r�t�m 
oluşturan Aytek�n, önce kend� mahalle-
s�nde ardından da Taks�m İst�klal Cadde-
s�’nde çalmaya başladı. Küçük çocuğun 
kovalarla yaptığı müz�k şovu �zlemek �ç�n 
etrafa toplanan vatandaşlar bol bol v�deo 
çekt�.

R�t�mler�yle d�kkat çeken Aytek�n, d�nle-
yenler� kend�ne hayran bıraktı. A�les�n�n 
de desteğ�n� alan Aytek�n, doğum günle-
r�nde, arkadaş ortamlarında ve okuldak� 
programlarda çalarak yeteneğ�n� gel�ş-
t�rd�. Kovaları bırakıp gerçek müz�k ens-
trümanları kullanmak �steyen Aytek�n’�n 
hayatı, annes�n�n onu Bağcılar Beled�yes� 
Feyzullah Kıyıklık Engell�ler Sarayı’na ge-
t�rmes�yle değ�şt�.

Sanattan tekst�le kadar 37 
branşta eğ�t�m veren Engel-
l�ler Sarayı’na gelen Ayte-
k�n, müz�k bölümüne kayıt 
oldu. 7 aydır müz�k eğ�t�m� 
alan Aytek�n, bu süreçte 
yaşadığı değ�ş�m� şu şek�l-
de anlattı: “9 yıldır yoğurt 
kovalarıyla müz�k yapmaya 
çalışıyorum. Yoğurt kovala-
rıyla çalarken b�r gün davul, 
bater� veya darbuka çalma 
hayal� kuruyordum. Buraya 
geld�ğ�m gün bu müz�k alet-
ler�n� görünce çok heyecan-

landım. Zafer hocamın ve arkadaşlarımın 
da desteğ�yle kısa sürede buraya alıştım. 
Ş�md� artık el�mde tahta parçası yer�ne 
baget var ve elektron�k bater� çalıyorum. 
Saatlerce yorulmadan çalıyorum. Bu çok 
büyük b�r mutluluk. Kovalarımı atmadım, 
hala saklıyorum. Kurs b�t�p eve g�tt�ğ�mde 
y�ne kovalarla çalmaya devam ed�yorum”

Müz�ğ� çok sevd�ğ�n� ve �lerletmey� dü-
şündüğünü söyleyen Aytek�n, “Şu anda 
engell�ler grubumuzda bater�stl�k yapı-
yorum. Daha çok çalışmak ve kalabalık-
lar karşısında orkestrada sanatçı olmayı 
hedefl �yorum. Gün gelecek hayranı ol-
duğum Best Drummer Ever’den �y� ola-
cağım.  Çıktığım bu yolda bana �mkan 
sağlayan Bağcılar Beled�ye Başkanımız 
Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ed�yorum” 
ded�.
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DERNEKLER

KÜFÜRBAZ ‘ROK’ YİNE GELEMEDİKÜFÜRBAZ ‘ROK’ YİNE GELEMEDİKÜFÜRBAZ ‘ROK’ YİNE GELEMEDİ
B�r telev�zyon programında Boşnaklar hakkında yaptığı hakaret 

�çeren  b�r söz yüzünden mahkemel�k olan ROK, henüz h�çb�r du-
ruşmaya gelemed�...

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğ� konu �le �lg�l� b�r açıklamada 

bulundu:

“Ras�m Ozan Kütahyalı, Boşnaklara 
hakaret ett�ğ� �ç�n hakkında açılan dava-
nın beş�nc� duruşmasına da katılmadı. 
Hakkında yakalama kararı çıkarılmasına 
rağmen mahkemeye gelmeyen Kütahyalı 
hakkındak� yakalama kararı devam ed�-
yor. 6. duruşma 13 Eylül Cuma gününe 
ertelend�.

Çağlayan Adl�yes� İstanbul 27. Asl�ye 
Ceza Mahkemes�’ndek� duruşmaya der-
nek başkanımız Muhammed Sancaktar, 
genel sekreter�m�z Sebahatt�n Dem�r, 
başkan yardımcımız Av. N�hal Ek�n ve yö-
net�m kurulu üyem�z Rah�m Karabulut �le 
b�rl�kte Bosna Hersek Dostları Vakfı Baş-
kanı Saff et Erdem katıldı.”

Boşnak cam�asında tanınan �s�mlerden 
b�r� olan Nusret Sancaklı da b�r açıklama 
yaptı: 

“İş�n� gücünü bırakıp, Boşnakların onu-
ru �ç�n her davayı tak�p eden Dernek baş-
kanımız Muhammet Sancaktar ve Vakıf 
başkanımız Saff et Erdem �le kend�ler�n� 
yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 

Srebren�ca dah�l, 1992-1995, Bosna Her-
sek Boşnak Soykırımında �nsanlık dışı en 
büyük vahşete uğramış, en büyük acıları 
çekm�ş olan Boşnak anneler�, kadınları ve 
genç kızlarına yapılan �nsanlık dışı haka-
ret asla cezasız kalmamalıdır. Bu dava her 
zaman Boşnakların yanında olan Türk�-
ye’n�n ve Türk�ye Cumhutşyet� vatandaş-
larının de davasıdır!”





www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi22

BAŞAKŞEHİR

SİNEMA KEYFİ BAHÇEŞEHİR GÖLET’TESİNEMA KEYFİ BAHÇEŞEHİR GÖLET’TESİNEMA KEYFİ BAHÇEŞEHİR GÖLET’TE
Başakşeh�r Beled�yes�’n�n yaz etk�nl�kler� kapsamında düzenle-

d�ğ� Yazlık S�nema Günler�, Bahçeşeh�r Gölet’te de başladı. Bah-
çeşeh�rl�ler, patlamış mısır eşl�ğ�nde key�fl � b�r s�nema akşamı 
yaşadı.  

Başakşeh�r M�llet Bahçes�’n�n ardın-
dan Bahçeşeh�r Gölet’te de başlayan 

nostalj�k s�nema akşamına Bahçeşeh�rl�-
ler büyük �lg� gösterd�. Başakşeh�r Yaz Et-
k�nl�kler� kapsamında düzenlenen Yazlık 
S�nema Günler�'n�n Gölet’dek� �lk günün-
de tüm dünyada g�şe rekorları kıran “Buz 
Devr� 3” �s�ml� ç�zg� f�lm göster�m� yapıldı. 

Gölet kenarında key�fl � b�r akşam 

Güzel havayı fırsat b�len b�nlerce Bahçe-
şeh�rl�, akşam saatler�nde adeta Gölet’e 
akın ett�. Açık havada s�nema keyf� yaşa-

yan vatandaşlara, Başakşeh�r Beled�yes� 
tarafından patlamış mısır �kramı yapıldı. 

Haftanın 6 günü f�lm 

Kadın erkek, genç yaşlı b�nlerce �lçe 
sak�n�n� b�r araya get�ren yazlık s�nema 
günler�, Yeş�lçam ve dünya s�nemasının 
�z bırakan yapımlarının göster�m�yle tem-
muz ve ağustos ayları boyunca devam 
edecek. G�şe rekortmen� ve ödüllü pek 
çok f�lm Pazartes� günler� har�ç her gün 
açık havada b�r kez daha beyaz perdeye 
yansıtılacak.
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BEYKOZ

R�va plajlarında ç�ft vard�ya tem�zl�kR�va plajlarında ç�ft vard�ya tem�zl�kR�va plajlarında ç�ft vard�ya tem�zl�k

İstanbulluların yaz aylarındak� gözdes� R�va’da plajlar Beykoz 
Beled�yes� tarafından özel kurulan ek�plerle haftanın 7 günü ke-
s�nt�s�z tem�zlen�yor, tat�lc�lere de den�z, kumsal ve güneş�n ta-
dını çıkarmak kalıyor.

R�va Merkez ve Elmasburnu Plajı’na 
yaz başında büfeler, kab�nler, duş-

lar, tuvaletler ve ortak kullanım alanları 
kazandıran Beykoz Beled�yes�, kumsalda 
haftanın 7 günü ç�ft vard�ya tem�zl�k h�z-
met� ver�yor. 

Yosunlar da Toplanıyor 

R�va’ya gelen z�yaretç�ler�n rahatı ve 
huzuru �ç�n yürütülen h�zmet kapsamın-
da sah�ldek� atıklar, 6:30-15:30 �le 12:00-
21:00 saatler� arasında düzenl� toplanıyor.   

Ek�pler çöpler�n yanı sıra den�z kıyısın-

da koku ve görüntü k�rl�l�ğ�ne sebep olan 
yosunları da alıyor.  

Hafta sonu z�yaretç� yoğunluğu dolayı-
sıyla her �k� plajda da tem�zl�k görevl�s� 
sayısı artırılıyor. 

Alanlardak� duş, kab�n ve tuvaletler�n 
tem�zl�ğ� de ayrı b�r ek�p tarafından rut�n 
olarak yapılıyor.   

Beykoz Beled�yes�’n�n plaj tem�zl�ğ� h�z-
met� mutlu b�r yaz �ç�n sezon boyu devam 
edecek.
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DERNEKLER






