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BAYRAMPAŞA
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Bayrampaşa Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlıların yaşam kalite-
sini ölçmek, kişi, kurum ve kuruluşlardan beklentilerini belirle-
mek ve onlara uygun projeler geliştirmek amacıyla üniversiteler 
ile işbirliği içinde özel bir çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamın-
da Ergoterapi, Gerontoloji, Psikoloji ve Sosyoloji alanında eğitim 
alan öğrenci grubundan oluşan araştırmacılar toplam bin yaşlıy-
la görüşmeyi planlıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Bayrampaşa’nın yaşlı-

lık haritasını çıkartmak için hummalı bir 
çalışma yürütüyor. Üniversiteler ile işbir-
liği içinde yürütülen çalışmada, Ergote-
rapi, Gerontoloji, Psikoloji ve Sosyoloji 
alanında eğitim alan öğrenciler yaşlıları 
evlerinde ziyaret ederek, araştırmayı yüz 
yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştiri-
yor. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara onla-
rın sosyal, ekonomik ve sağlık durumları 
ile kültürel beklentilerini anlamaya yöne-
lik çeşitli sorular yöneltiliyor. Elde edilen 
veriler ilgili kurumlar ile paylaşılarak, yaş-

lılarla yönelik hayata geçirilecek proje-
ler ve sunulacak hizmetlerin alt yapısını 
oluşturuyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 
yaşlıyı ziyaret eden araştırmacı öğrenci 
grubu, toplam bin yaşlı ile görüşerek ça-
lışmayı tamamlamayı hedefl iyor.

Çalışmayla amaçlanan diğer unsurlar 
ise şöyle; gençlerle yaşlılar arasında kay-
naşmayı sağlamak, onların yalnızlığını 
paylaşmak, aktif yaşlanmayı destekleye-
cek psikososyal ve bilişsel aktiviteler dü-
zenlemek ve grup çalışmaları ile aidiyet 
oluşturmak.
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Gazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşındaGazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşındaGazi Hüsrev Bey Medresesi 482 yaşında
Bosna Hersek'in en eski eğitim kuru-

mu olan ve başkent Saraybosna'daki 
önemli Osmanlı miraslarından kabul edi-
len Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 482. 
kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Tarihi Başçarşı'da bulunan ve yaklaşık 
beş asırdır aralıksız eğitim vermeye de-
vam eden medresede düzenlenen kut-
lama programına, Bosna Hersek İslam 
Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein 
Kavazovic'in yanı sıra medresenin öğret-
menleri, öğrencileri, eski mezunları ve di-
ğer konuklar katıldı.

Kavazovic, programda yaptığı konuşma-
da, okulların öğrencilerine sadece ders 
değil, hayatın değerlerini de öğretmesi, 
dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da 
yükselen aşırı radikal ideolojiler sorunu-
na inanç ve cesaretle cevap verilmesi ge-
rektiğini ifade etti.

Bosna Hersek içindeki farklılıklara say-
gı duyulması gerektiğini söyleyen Kava-
zovic, "Ülke olarak yaşadığımız savaşta 
aşırıya kaçan ideolojilerin ne şekilde so-
nuçlanabileceğini de gördük." ifadelerini 
kullandı. Gazi Hüsrev Bey Medresesi Mü-
dürü Mensur Malkic de son yıllarda med-
resede eğitim almak isteyen öğrencilerin 
sayısının arttığına dikkati çekerek, sade-

ce bu yıl medreseye 120 yeni öğrencinin 
kaydolduğunu ve bundan memnuniyet 
duyduklarını kaydetti.

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Ba-
yezid'in torunu olan Gazi Hüsrev Bey, 
Bosna Sancak Beyliği yaptığı dönemde 
başta Saraybosna olmak üzere bölgede 
çok sayıda cami, hamam, aşevi ve eğitim 
kurumu gibi vakıf eserleri inşa ettirdi.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Saray-
bosna'da kendi adıyla anılan bu medre-
seyi kurdu. Medresedeki eğitim, Osmanlı 
bölgeden çekilmesine rağmen aralıksız 
devam etti. Komünist eski Yugoslavya 
döneminde de eğitime devam eden med-
rese, 1992-1995 yıllarında yaşanan savaş-
ta, şehir kuşatma altındayken de kapıları-
nı kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi ne-
deniyle Boşnak ailelerin öncelikli tercih-
leri arasında yer almaya devam ediyor.

Diplomaları ülkedeki diğer lise diplo-
malarına denk olan medrese mezunları, 
medresedeki eğitimlerini tamamladıktan 
sonra sadece ilahiyat değil, istedikleri di-
ğer tüm fakültelerde de eğitimlerini sür-
dürebiliyor.
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Ülkenin batısındaki Mavrova ve Ros-
tuşa Belediyesindeki Mavrova Milli 

Parkı sınırlarındaki Mavrova Kayak Mer-
kezi, yaklaşık 50 yıldır kış ve yaz turizm 
sezonunda faaliyet gösteriyor.

Uzun yıllara dayanan kış turizmi gelene-
ği, doğal güzellikleri ve farklı eğlence faa-
liyetleri, özellikle kış sporlarına ilgi duyan 
turistlerin Mavrova Kayak Merkezi'ni ter-
cih etme sebeplerinden sadece bazılarını 
oluşturuyor.

Mavrova Kayak Merkezi'nin bulunduğu 
bölgedeki renkli doğa manzarasına sahip 
yüksek dağlar ve bu dağların eteklerinde 
bulunan Mavrova suni gölü, sadece yerli 
değil yabancı turistlerin özellikle kış tatil-
lerini burada geçirmesinde önemli rol oy-
nuyor.

Bu bölgede deniz seviyesinin bin 255 
ila bin 860 metre üzerinde kurulan pistler, 
kayakseverlere kar yağmadığı dönemler-
de de suni kar kullanılarak kayak yapma 
imkanı sağlıyor.

Mavrova Kayak Merkezi, kayakseverlere 
25 kilometrelik kayak pisti ve yaklaşık 15 
teleferikle hizmet veriyor.

Turistler, buradaki eğitim merkezinde 

sunulan kayak derslerinden de faydala-
nabiliyor.

Mavrova Kayak Merkezi İcra Müdürü 
Ognen Cigovski, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, kış turizm sezonu, Mavrova 
Kayak Merkezi'ndeki tatil fırsatları ve Ma-
kedonya'da kış turizminin gelişimine iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu.

Cigovski, "Sezon 20 Aralık'ta başladı. 
(Suni) Kar yapma sistemi sayesinde se-
zonu daha erken başlattık. Ocak ayının 
başında da artık kar yağmaya başladı. 
Tüm teleferik tesisleri çalışıyor." ifadele-
rini kullandı.

Günlük bin 500 ila 2 bin kayakçıya hiz-
met verdiklerini anımsatan Cigovski, 
"Ocak ayının ilk iki haftasında kapasitele-
rimiz doldu." dedi.

Yerli turistlerin yanı sıra bölge ve diğer 
ülkelerden gelen turistlerin de Mavrova 
Kayak Merkezi'ne yönelik ilgisinin arttığı-
nı kaydeden Cigovski, "Misafirlerin çoğu 
Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'tan 
geliyor. Ocak ayının sonuna doğru Türki-
ye'den misafirlerimiz gelecek çünkü ora-
daki yarıyıl tatili ocak ayının sonuna doğ-
ru başlıyor." dedi
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BALKANLAR

“Gazi Hüsrev Bey Medresesi”                                   
Bosna Hersek’in en eski eğitim kurumu

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. 
Bayezid'in torunu Gazi Hüsrev Bey 

tarafından 8 Ocak 1537 tarihinde kuru-
lan medrese, savaşlara ve tüm zorluklara 
rağmen bugün de ülkenin en prestijli lise-
lerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.

Bosna Hersek'teki en eski eğitim kuru-
mu olup lise diploması denkliği de bulu-
nan Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde dini 
derslerin yanı sıra bilimsel dersler de ve-
riliyor. Okulun kaliteli eğitimi nedeniyle 
aileler, çocuklarının burada okumasına 
büyük önem veriyor.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü 
Mensur Malkic, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, medresenin beş asra yakın 
süredir kesintisiz eğitim verdiğine işaret 
ederek, Gazi Hüsrev Bey'in, Sultan 2. Ba-
yezid'in torunu ve Bosna Hersek'e İslami-
yet'i getiren Fatih Sultan Mehmed'in bü-
yük torunu olduğunu vurguladı.

Tarihi medresenin kesintisiz eğitim 
vermesinden dolayı son derece gurur-
lu olduklarını kaydeden Malkic, "Bosna 
Hersek'te çok sayıda tarihi medrese var 
ama bunlar bazı nedenlerden çalışmaları-
na ara verdi. Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
ise kesintisiz eğitim vermeye devam etti." 
diye konuştu.

Malkic, "Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 
Bosna Hersek'teki tüm diğer medrese-
lerin de anası olarak anılır zira bu tarihi 

medrese Bosna Hersek'te başka medre-
selerin doğmasına vesile olmuştur. Tuzla, 
Travnik, Visoko, Mostar, Cazin ve hatta 
Zagreb (Hırvatistan) ile Novi Pazar'daki 
(Sırbistan) medreseler de buradan etkile-
nip kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Medresede halen 486 öğrencinin eğitim 
gördüğünü aktaran Malkic, buranın uzun 
yıllar daha ayakta kalmasını ve eğitim ver-
mesini diledi.

Medresedeki Türk öğrencilerden Belkıs 
Öznur Köylü, annesinin de bu medrese-
den mezun olduğunu belirterek, "Küçük-
lüğümden beri başka hiçbir okul değil, 
aklımda sadece medrese vardı." ifadele-
rini kullandı.

Dördüncü sınıf öğrencisi Köylü, İslam'ı 
daha iyi öğrenme isteğiyle medreseye 
başladığını kaydederek, "Medreseyi bi-
tirmek ve annemi gururlandırmak istiyo-
rum." dedi.

Köylü, babasının Bosna Hersek'teki sa-
vaş zamanında (19921995) buraya geldiği-
ni belirterek, "Ailem Zenica'da. Saraybos-
na'ya, ilk kez medreseye kayıt olduğum 
zaman geldim. Burada inanılmaz bir şe-
kilde tarihi yaşıyorsun. Her sabah medre-
seye gelirken Osmanlı zamanından kalma 
bina ve kaldırımlara bakarak geliyoruz. 
Adeta bir zaman tüneli gibi" diye konuştu.
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Başkanlar’dan  Sporda Şiddete Karşı MücadeleBaşkanlar’dan  Sporda Şiddete Karşı MücadeleBaşkanlar’dan  Sporda Şiddete Karşı Mücadele

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, sahalar-
da yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, “Bu tür olaylara fırsat 
vermemek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Yaşanan olayları 
lanetliyor, karşı olduğumuzu da belirtmek istiyoruz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, sporda şidde-

ti kınamak ve dostluğun önemine dikkat 
çekmek için Gaziosmanpaşa Kaymakamı 
Numan Hatipoğlu, Bayrampaşa Kayma-
kamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampa-
şa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve İlçe 
Başkanı Ersin Saçlı Y.Bosnaspor Kulüp 
Başkanı Saff et Eryüz ile birlikte ortak bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner toplantı sonrası şu açıklamayı yap-
tı: “Yıldırımbosna - Küçükköyspor maçı 
öncesi çıkan olaylarda kaybettiğimiz Mu-
hammet Yücel kardeşimiz için Bayrampa-
şa ve Gaziosmanpaşa yöneticileriyle bir 
araya geldik. Yaptığımız deklarasyonda; 
barış, saygı ve kardeşliğin hakim olması 
gereken sporda şiddete yer olmayacağı-
nı vurguladık.”

Sporda şiddete karşı olduklarını belirten 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan 
Tahsin Usta, “Millet olarak bu cezayı çek-
memek adına bir daha bu tür olayların ya-
şanmaması temennisinde bulunuyoruz. 
Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçeleri 
paşa paşa geçinirken aynı zamanda bir 
çatı altında bir ailenin mensupları ola-

rak güzel bir şekilde yaşamını sürdürür-
ken biz bu tür olayları kınıyoruz. Özellikle 
spor camiası olarak da bu tür olaylara fır-
sat vermemek için hep birlikte mücadele 
edeceğiz. Bu tür olayları lanetliyor, karşı 
olduğumuzu da belirtmek istiyoruz” diye 
konuştu.

Basın açıklaması öncesi Yıldırım Bos-
naspor ve Küçükköyspor kulüp başkan-
ları, iki takım arasında oynanan maçta çı-
kan olaylar sebebiyle hayatını kaybeden 
Muhammed Yücel’in babası Fatih Yücel’e 
çiçek takdim etti. Ardından Gaziosman-
paşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu’nun 
ortak basın açıklaması yapmasıyla birlik-
te tarafl ar kardeşlik ve dostluk mesajı ve-
rerek “Sporda Şiddete Hayır” dedi.
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Atila Başkan, Ak Parti Bayrampaşa                     Atila Başkan, Ak Parti Bayrampaşa                     Atila Başkan, Ak Parti Bayrampaşa                     
Belediye Başkan Aday Adaylarıyla BuluştuBelediye Başkan Aday Adaylarıyla BuluştuBelediye Başkan Aday Adaylarıyla Buluştu
Bayrampaşa Belediye Başkanı ve önümüzdeki yerel seçimler-

de Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 
belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapanlarla bir 
istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Er-
sin Saçlı, Başkan Vekili Murat Uçak 

ve Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Akın'ın 
da katıldığı toplantı sonrası Başkan Aydı-
ner bir açıklamada bulundu:

"İlçe Başkanımız @SacliErsin ile birlikte 
Yerel Seçimler Aday Adaylarımız ile bu-

luştuk. Seçim sürecindeki çalışmalarımızı 
değerlendirdik. İstişarede bulunduk. Des-
tek sözü aldık. 

31 Mart gecesi en yüksek oyu almak için 
hep birlikte #CanlaBaşlaBayrampaşa için 
çalışacağız."
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Makedonya Meclisi isim değişikliğini onayladıMakedonya Meclisi isim değişikliğini onayladıMakedonya Meclisi isim değişikliğini onayladı
Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuri-

yeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onay-
ladı.

ÜSKÜP (AA) Makedonya'nın adının 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ola-

rak değiştirilmesini öngören anayasa de-
ğişiklikleri Mecliste onaylandı.

Mecliste yapılan oylamada, milletvekil-
leri dört yasa değişikliği için oy kullandı. 
120 milletvekilinin bulunduğu Meclisteki 
oturuma, muhalefetteki İç Makedon Dev-
rimci ÖrgütüMakedonya Ulusal Demok-
ratik Birliği (VMRODPMNE) milletvekilleri 
katılmazken, 81 milletvekili hazır bulundu. 
Oturuma daha önce VMRODPMNE'de bu-
lunan ve anayasa değişikliklerini destek-
lemelerinden dolayı partilerinden ihraç 
edilen 8 bağımsız milletvekili de katıldı.

Yunanistan ile Makedonya arasında ge-
çen haziran ayında imzalanan Prespa 
Anlaşması çerçevesinde, Makedonya'nın 
adının "Kuzey Makedonya" olarak değiş-
tirilmesini öngören anayasa değişiklikleri 
Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin 
oyuyla onaylandı.

Anayasal değişiklikler, Cumhurbaşkanı 
Gyorge İvanov'un onaylanmasının ardın-
dan yürürlüğe girecek. Meclis Başkanı Ta-
lat Caferi, İvanov'un daha önce Meclisten 
geçen Dillerin Kullanımı Yasası ve Prespa 

Anlaşması'nı imzalamaması dolayısıyla 
iki yasanın da doğrudan Resmi Gazete'ye 
gideceğini açıklamıştı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 
da ocak ayında anlaşmayı Yunanistan 
Meclisine getirmeyi planladıklarını bildir-
mişti. Başta Türkiye olmak üzere birçok 
devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan 
"Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa 
da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Ma-
kedonya" isimli bir bölge bulunduğu ge-
rekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesi-
ni talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 
1991'den bu yana güney komşusu Yuna-
nistan ile devam eden isim sorunu nede-
niyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye 
olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, 
ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul 
edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik 
kazanmış ancak güney komşusu Yuna-
nistan'ın itirazıyla geçici referans olarak 
"Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedon-
ya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edil-
mişti.
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BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      BAYRAMPAŞA’DA                                                      
KEDİLERİN DE BİR ‘YUVASI’ OLDUKEDİLERİN DE BİR ‘YUVASI’ OLDUKEDİLERİN DE BİR ‘YUVASI’ OLDU

Bayrampaşalı öğrenciler, Bayrampa-
şa Belediyesi’nin desteği ile sokak 

kedileri için evler yaparak, parklara yer-
leştirdi. Soğuk havalarda kedilerin sığı-
nabileceği bir liman olarak yapılan kedi 
evleri hem kedileri hem hayvanseverleri 
mutlu etti.

Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan 
Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu öğren-
cileri, Bayrampaşa Belediyesi’nin desteği 
ile sokak kedileri için elleriyle evler yaptı. 
Daha sonra da bu evler Yıldırım Beyazıt 
Parkı’na yerleştirildi. Soğuk havalarda 
kedilerin sığınabileceği bir liman olması 
amacıyla yapılan kedi evleri hem kedileri 
hem hayvanseverleri mutlu etti.

Bayrampaşa’da belediye tarafından ya-
pılan çok sayıda ‘kedi köşkü’ de bulunu-
yor. Bu köşklerde kedilerin yeme-içme ve 
barınma ihtiyaçları belediye ekipleri tara-
fından karşılanıyor.
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Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         Tügva Bayrampaşa'dan                                         
Sancak Eğitim Merkezi Derneği'ne ZiyaretSancak Eğitim Merkezi Derneği'ne ZiyaretSancak Eğitim Merkezi Derneği'ne Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Bayram-
paşa Şube Başkanı Demircan 
Güner yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte Bayrampaşa'da bu-
lunan Sancak Eğitim Merkezi 
Derneği'ni ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı Bayrampaşa 
Şube Başkanı Demircan Güner yö-

netim kurulu üyeleri ile birlikte Bayram-
paşa'da bulunan Sancak Eğitim Merkezi 
Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ömer Deniz bu ziyaret 
hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Gençlik Vakfı Bayrampaşa Baş-
kanı Kıymetli Demircan Güner ve yönetim 
kurulu üyeleri derneğimizi ziyaret ettiler. 
Robotik kodlama ve programlama atöl-
yesi projesinde ortağımız olan TUGVA ile 
yeni projeler için görüş alışverişinde bu-
lunduk."
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TARİHTARİH
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Sancak Eğitim Merkezi Derne-
ği "Bu Kapta Hayat Var" temalı 
proje ile sokak hayvanlarını se-
vindirdi.

Sancak Eğitim Merkezi Derneği Baş-
kanı Ömer Deniz proje ile ilgili şu 

açıklamayı yaptı: 
"Kışın Sokak Hayvanları Aç Kalmasın” 

diye bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz 
"Bu Kapta Hayat Var" temalı projemize 
ilk olarak kendi öğrencilerimize “Ücretsiz 
Mama” dağıtımı yaparak başlamış bulu-
nuyoruz. #BUKAPTAHAYATVAR"

BU KAPTA HAYAT VARBU KAPTA HAYAT VARBU KAPTA HAYAT VAR
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Çankırılı Dernek              
Başkanları’ndan Ersin       

Başkan’a ziyaret
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı kendisini ziyare-

te gelen Çankırı Dernekler Birliği yöneticilerine nazik ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür etti.

İlkeli ve tarafsız mesleğini icra eden, Gazetecilerimizin,  #10OcakÇalışanGazeteci-
lerGünü'nü kutluyor, meslek hayatlarında üstün başarılar diliyorum.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı sosyal medya 
hesabından “Çalışan Gazetecilere” bir kutlama mesajı yayınladı:

Ersin Başkan’dan gazetecilere kutlama mesajıErsin Başkan’dan gazetecilere kutlama mesajıErsin Başkan’dan gazetecilere kutlama mesajı
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Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          Bosna Sancak Derneği                                          
'Bir Okul da Bizden' temalı kermes düzenledi'Bir Okul da Bizden' temalı kermes düzenledi'Bir Okul da Bizden' temalı kermes düzenledi

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kadın Kolları 'Bir 
Okul da Bizden' temalı bir kermes düzenledi.

Dernek Başkanı Muhammed Sancak-
tar, yönetim kurulu ve Kadın Kolları 

ile birlikte kermesin açılışını gerçekleş-
tirdi. 25 Ocak 2019'a kadar sürecek olan 
kermese tüm halkımızın davetli olduğu 
söylendi.

Etkinlik ile ilgili dernek yetkilileri sosyal 
medyadan aşağıdaki paylaşımı gerçek-
leştirdi:

"Derneğimiz Kadın Kolları'nın düzenle-
miş olduğu "Bir Okul da Bizden" temalı 

kermes hizmete girdi. Dernek Başkanımız 
Muhammed Sancaktar, yöneticilerimiz ve 
kadın kollarımızın üyelerinin katılımıyla 
resmi açılış yapıldı. 

15 Gün boyunca herkese hitap eden 
tekstil ürünlerini bulabileceğiniz kermes-
ten elde edilecek gelir okul yapımında 
kullanılacak. 

Tüm üye ve dostlarımızı 24 Ocak'a ka-
dar sürecek bu hayır yolculuğunda bizle-
re katılmaya davet ediyoruz."
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