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31 Mart Mahall� İdareler Seç�mler�’nde yen�den Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı seç�len At�la Aydıner, �lçe seç�m kurulundan 
mazbatasını alarak göreve başladı. Beled�ye b�nasının önünde 
coşkuyla karşılanan Başkan Aydıner’e personel ve vatandaşlar 
yoğun sevg� göster�s�nde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde 
Cumhur İttifakı’nın Bayrampaşa Be-

lediye Başkan adayı olan Atila Aydıner, 
seçmenin büyük çoğunluğunun oyunu 
alarak yeniden başkan seçildi. 

Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu’ndan 
mazbatasını alan Başkan Atila Aydıner 
göreve başladı. Mazbatasını aldıktan son-
ra partililer ve vatandaşlar ile belediye 
binasına geçen Başkan Aydıner, burada 
büyük coşkuyla karşılandı. Düzenlenen 
karşılama töreninin ardından makamına 
geçen Başkan Aydıner, 3. kez başkanlık 
koltuğuna oturdu.

Başkan Aydıner’in ev sahipliği yaptığı 
törene AK Parti İstanbul Milletvekili Canan 
Kalsın, Bayrampaşa Kaymakamı Osman 
Aslan Canbaba, AK Parti Bayrampaşa 
İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP Bayrampa-

şa İlçe Başkanı Yaşar Kaba, yeni seçilen 
belediye meclis üyeleri, mahalle muhtar-
ları ve vatandaşlar ile belediye personeli 
katıldı.
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BAŞKAN AYDINER: BAŞKAN AYDINER: BAŞKAN AYDINER: 
“YENİDEN HALKIMIZIN HİZMETKÂRIYIZ”“YENİDEN HALKIMIZIN HİZMETKÂRIYIZ”“YENİDEN HALKIMIZIN HİZMETKÂRIYIZ”

Törende yaptığı konuşmada Bayram-
paşa halkının hizmetkârı olduğunu 

vurgulayan Başkan Aydıner, “Halkımız-
dan aldığımız güçle gönül belediyeciliği-
mizi sürdürmeye ve canla başla ilçemize 
hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü 
biz Hakk’ı seviyor, Hakk’ın yarattığı halkı 
seviyoruz. Halka hizmetin Hakk’a hizmet 

olduğuna inanıyoruz.” dedi.
Makam koltuklarının halkın koltuğu ol-

duğunu söyleyen Başkan Atila Aydıner, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler Allah’a güvendik, halkımıza inan-
dık ve bu inançla halkımızdan oy istedik. 
Değerli Bayrampaşalı hemşehrilerimin te-

veccühüyle 31 Mart’ta bir 
kez daha başardık. Yeni 
dönemde yepyeni bir say-
fa açacağız. Çalışmaları-
mıza yeni bir ruh, yeni bir 
dinamizm katacağız. Hal-
kımızın bize yaptığı ikazla-
rı da derinlemesine analiz 
edeceğiz. Bize oy veren 
de vermeyen de bizim kar-
deşimizdir. Hizmette asla 
ayrım yapmadık, yapma-
yız da. Bunu AK Parti be-
lediyeciliği ispatlar. Baş-
kanlık görevi ateşten bir 
gömlektir. Bu göreve sa-
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dece hizmet etmeye gelinir. Halkın koltu-
ğunda otururken tüyü bitmedik yetimin 
hakkını ne yeriz ne de yediririz. Bayram-
paşa’da 300 bin insanımıza karşı sorum-
luyum. Bana oy verenin de veremeyenin 
de belediye başkanıyım. Çünkü halkımı-
zın desteği varsa biz varız. O nedenle bir-
lik, bütünlük ve kardeşlik içinde ilçemizi 
hak ettiği noktaya taşımayı sürdüreceğiz. 
Bu vesileyle seçim döneminde ve sonra-
sında göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi ve 
desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşek-

kürlerimi sunuyor; seçim sonuçlarının il-
çemize ve ülkemize hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum.”

Törende Milletvekili Canan Kalsın, Kay-
makam Canbaba, Ersin Saçlı ve Yaşar 
Kaba da birer teşekkür konuşması yaptı. 
Toplu halde fotoğraf çekimi ile son bulan 
törenin ardından Başkan Aydıner, maka-
mına geçerek 3. kez başkanlık koltuğuna 
oturdu ve tebrikleri kabul etti.
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G.O.P.

Gaz� Osman Paşa Gaz� Osman Paşa Gaz� Osman Paşa 
Vefatının 119. Yılında Kabr� Başında AnıldıVefatının 119. Yılında Kabr� Başında AnıldıVefatının 119. Yılında Kabr� Başında Anıldı
Plevne kahramanı Gaz� Osman Paşa, vefatının 119. yılında kabr� 

başında dualarla anıldı. Gaz�osmanpaşa Beled�ye Başkanı Hasan 
Tahs�n Usta, �lçeye adını veren şanlı komutanı rahmetle andığını 
bel�rterek, “Böyle büyük b�r komutanın adını verd�ğ� �lçem�ze h�z-
met etmek b�ze gurur ver�yor” ded�.

Osmanlı tarihinin en önemli komutan-
larından olan ve Plevne ‘de verdiği 

destansı mücadeleyle tarihe geçen Gazi 
Osman Paşa, vefatının 119. yılında Fatih 
Camii bahçesinde bulunan kabri başın-
da anıldı. Anma törenine Gaziosmanpaşa 
Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Bekir Servet Bakırcı, Behçet Canbaz 
Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar 
katıldı.

Programda, Gazi Osman Paşa başta ol-
mak üzere hayatını kaybetmiş komutanlar 
ve şehitlerimiz için dualar edildi. Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, ilçeye adını veren şanlı komutanı 
rahmetle andığını belirterek, “Böyle bü-
yük bir komutanın adını verdiği ilçemize 
hizmet etmek bize gurur veriyor” diye ko-
nuştu. Anma törenine katılan Behçet Can-

baz Anadolu Lisesi öğrencileri ise, “Gazi 
Osman Paşa çok büyük bir komutan. Bu-
rada olmaktan çok büyük onur ve gurur 
duyuyoruz” diyerek duygularını dile getir-
di.
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EYÜPSULTAN

Den�z Köken, Den�z Köken, Den�z Köken, 
Beled�ye Başkanlığı görev�n� devraldıBeled�ye Başkanlığı görev�n� devraldıBeled�ye Başkanlığı görev�n� devraldı
31 Mart Mahall� İdareler Seç�mler�n�n ardından Eyüpsultan Be-

led�ye Başkanı seç�len Cumhur İtt�fakının adayı Den�z Köken, 
İlçe Seç�m Kurulundan mazbatasını alarak Eyüpsultan Beled�ye-
s� esk� Başkanı Remz� Aydın'dan görev�n� devraldı.

Devir teslim için düzenlenen törene, 
belediye meclis üyeleri, siyasi parti 

temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilci-
leri ile çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

“EYÜPSULTANIMIZ ÇOK GÜZEL HİZ-
METLER ALACAKTIR”

Tören, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık 
makamında düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Eyüpsultan 
Belediyesi eski Başkanı Remzi Aydın, 
şunları söyledi;

“4 Nisan 2014 tarihinde görevi almıştık. 
Bu gün 5 yıl sonra görevimizi devrediyo-
ruz. İki sebepten dolayı sevinçliyim. Bi-
rincisi, buraya, tabiri caizse çıplak olarak 
gelmiştim, aynı şekilde inşallah gidece-
ğim.

İkinci sevinç kaynağım da görevimi yine 
AK Partili bir arkadaşıma devrediyorum. 
İnşallah bizim bu güne getirdiğimiz bay-
rağı daha da ileriye götürecek şekilde 
güzel hizmetler verecek Eyüpsultan'a. 
Gerek tecrübesiyle gerek Eyüpsultan'ı ta-
nımasıyla inşallah Eyüpsultan'a çok ciddi 
katkılar sağlayacağına inanıyorum.

İnşallah Rabbim yolunu açık eder, ha-
yırlı hizmetler vermeyi nasip eder. Eyüp-
sultanımız, milletimiz çok güzel hizmetler 
alacaktır, başarılara tanık olacaktır. Bütün 
çalışma arkadaşlarıma ve aileme destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum."

İslam alemi için, Mekke, Medine ve Ku-
düs'ten sonra dördüncü kutsal belde ola-

rak olarak kabul edilen Eyüpsultan'a ve 
Eyüpsultanlılara hizmet aşkıyla göreve 
talip olan ve gerçekleşen seçimle göreve 
gelen Başkan Deniz Köken ise yaptığı ko-
nuşmada şunları söyledi:

“Allah bugünkü devir teslimimizi hayırlı 
etsin. 31 Mart 2019 yerel seçimleri ileride 
kitap olarak yazılacak bir seçim dönemi 
oldu. 2023'e giderken son yüzyılda Türki-
ye'nin son seçimiydi. Bu yerel seçimlerin 
İnşallah hem İstanbulumuza hem Eyüp-
sultanımıza hem de ülkemize hayırlar ge-
tirmesini Cenabı Hak'tan temenni ediyo-
rum.

Bundan sonraki güzel günleri birlikte 
yaşamayı, birlikte güzel işlere imza at-
mayı da yine Cenabı Rabbül Alemin'den 
temenni ediyorum. 90 gün boyunca çok 
yoğun bir tempoyla bizimle beraber olan 
bütün teşkilat mensuplarımı da canı gö-
nülden tebrik ediyorum. Bütün Eyüpsul-
tan halkı, bundan sonraki süreçte daha 
güzel, daha müreff eh bir Eyüpsultan için 
çalışacağımızı bilmelerini istiyorum.”
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ESENLER

ESENLER BELEDİYESİ’NDE ESENLER BELEDİYESİ’NDE ESENLER BELEDİYESİ’NDE 
TAHLİYE VE YANGIN TATBİKATITAHLİYE VE YANGIN TATBİKATITAHLİYE VE YANGIN TATBİKATI

Esenler Beled�yes� personel�ne yönel�k gerçekleşt�r�len Tahl�ye 
ve Yangın Tatb�katı gerçeğ�n� aratmadı.

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlü-
ğü koordinesinde, İnsan Kaynakları 

ve Eğitim Müdürlüğü ile Bağcılar İtfaiyesi 
Grup Amirliği ve Esenler Belediyesi Ara-
ma Kurtarma Ekibi (ESKAT) tarafından, 
olası bir depreme ve yangına karşı Esen-
ler Belediyesi personelini bilinçlendirmek 
amacıyla, Tahliye ve Yangın Tatbikatı ger-
çekleştirildi.

Tatbikat öncesi Başkanlık Binası Acil 
eylem planında görev alan; koruma, kur-
tarma ve söndürme ekip personelleri ile 
belediye çalışanlarına ESKAT eğitmenle-
ri tarafından afet bilinci ve tahliye eğitimi 
verildi.

3 DAKİKA 55 SANİYEDE TERK ETTİLE

İlk siren sesi ile birlikte binada bulunan-

lar masaların altına veya yanına Çök - Ka-
pan - Tutun hareketini yaptılar, ikinci siren 
sesinin duyulmasının ardından çalışanlar 
3 dakika 55 saniye gibi kısa bir sürede bi-
nayı terk ederek toplanma alanına intikal 
ettiler.

YANGIN SÖNDÜRDÜLER

Toplanma alanında 350 personelin ve 
vatandaşların bulunduğu topluluğa, Bağ-
cılar İtfaiyesi Grup Amirliği personelleri 
tarafından yangın söndürme eğitimi veril-
di. Tatbikata katılanlara yangın söndürme 
tüpü kullanımı öğretildi ve yangına mü-
dahale işlemi yapıldı. Ayrıca Afet ve Acil 
Durum aracındaki malzemelerin tanıtımı 
yapılarak tatbikat sona erdi.
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FATİH

M. Ergün TURAN M. Ergün TURAN M. Ergün TURAN 
Beled�ye Başkanlığı Görev�n� DevraldıBeled�ye Başkanlığı Görev�n� DevraldıBeled�ye Başkanlığı Görev�n� Devraldı
31 Mart Mahall� İdareler Genel Seç�mler�nde Fat�h Beled�ye Baş-

kanı seç�len M. Ergün Turan, görev� Hasan Suver’den devraldı.

Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı 
olarak %53,03 ile Fatih’te en çok oy 

alarak seçilen Belediye Başkanı olan M. 
Ergün Turan, mazbatasını alarak, göreve 
başladı.

İlk olarak Fatih Kaymakamlığı’ndaki İlçe 
Seçim Kurulu’ndan meclis üyeleriyle bir-
likte mazbatasını alan M. Ergün Turan, 
daha sonra Fatih Belediyesi’ne geldi. Bu-
rada kendisini İstanbul Milletvekili Musta-
fa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan 
Suver, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan 
Narin ile Fatih Belediyesi personeli karşı-
ladı.

İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, bu 
görevin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat 
çekerek, görevi devreden Hasan Suver’e 
ve görevi devralan Ergün Turan’a hayırlı 
ve mübarek olması temennisinde bulun-
du.

Hasan Suver, görevi ve mührü maka-
mında yeni başkan Ergün Turan’a takdim 

ederek, ‘Görevimi müsterih bir şekilde 
devrettiğim için çok mutluyum. Biliyorum 
ki Sayın Ergün Turan Fatih’e sunduğumuz 
hizmetleri devam ettirmekle kalmayacak, 
çıtayı daha da yukarılara taşıyacak. Ken-
disine görev süresi boyunca başarılar ve 
kolaylıklar diliyorum’ dedi.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan 
da, hem Mustafa Demir’e hem de Hasan 
Suver’e Fatih’e yaptıkları hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Başkan M. Ergün Tu-
ran, “Fatihli gönül dostlarımızın güveni ve 
takdirinin nişanesi olan mazbatamızı tes-
lim aldık. Şimdi önümüzdeki 5 yıl boyunca 
gece gündüz demeden, Fatihimizde ya-
şama değer katacak projelerimizi hayata 
geçirmek için çalışma vakti. Bizleri bu gö-
reve layık gören başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız’a, kıymetli Fatihli hemşerilerime, 
her daim destekleri ile bizlere güç veren 
Ak Parti Teşkilatımıza ve Cumhur İttifakı 
ile gönül birliği yaptığımız MHP’nin Fatih 
İlçe Teşkilatına şükranlarımı sunuyorum” 
dedi.
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SULTANGAZİ

Başkan Dursun H�zmet Bayrağını DevraldıBaşkan Dursun H�zmet Bayrağını DevraldıBaşkan Dursun H�zmet Bayrağını Devraldı
Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,  görev� 

Cah�t Altunay'dan devraldı. Dev�r tesl�m tören�nde konuşan Baş-
kan Dursun, "Bu güzel �lçem�ze koyacağımız her tuğla sevg�n�n, 
emeğ�n, �nsana ver�len değer�n �zler�n� taşıyacaktır. H�zmet  ve 
gönül beled�yec�l�ğ� yapacağız.  Dokunmadık b�r el, gönlüne g�r�l-
med�k �nsan bırakmama adına gayret göstereceğ�z" ded�. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri sonucunda Sultangazi'de 

büyük teveccühle Belediye Başkanı seçi-
len Av. Abdurrahman Dursun,  görevi Ca-
hit Altunay'dan devraldı.

Sultangazi Belediye Başkanlığı maka-
mında gerçekleştirilen devir teslim tö-
renine; AK Parti İlçe Başkanı Süleyman 
Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf özel, 
İlçe Meclis Üyeleri ile sivil toplum kuruluş 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıl-
dı. 

Devir teslim töreninde konuşan Sultan-
gazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, ilçeye yönelik yapmış olduğu ça-
lışmalardan dolayı Cahit Altunay'a teşek-
kür etti. "Sultangazi Belediyesi'nin bizle-
re  emanet edilmesiyle kutlu bir yolculuğa 

çıktık" diyen Başkan Dursun, "AK Par-
ti'nin gücüyle geliyoruz. Bunun farkında 
olmalıyız. İnsanların gönlüne dokunma-
lıyız, halkımızla birlikte yol yürümeliyiz. 
Halkımızdan ve sokaktan ayrı düşmeme-
liyiz. Bu güzel ilçemize koyacağımız her 
tuğla sevginin, emeğin, insana verilen de-
ğerin izlerini taşıyacaktır" dedi. 

Konuşmasında 90 gün önce Cumhur İt-
tifakı ile yola çıkıldığına dikkat çeken Baş-
kan Dursun, "Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın 
Devlet Bahçeli  karar verdi ve birlikte yol 
yürüdük. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı-
mız ve MHP Lideri başta olmak üzere her 
iki parti teşkilatın da teşekkürlerimi sunu-
yorum. Bundan sonra sadece hizmet ve 
gönül belediyeciliği yapacağız. Dokun-
madık bir el, gönlüne girilmedik insan bı-
rakmama adına gayret göstereceğiz" ifa-
delerini kullandı. 

Cahit Altunay ise yaptığı konuşmada 
Sultangazi Belediye Baştanı Av. Abdur-
rahman Dursun'a görevinde başarılar 
diledi. Görev yaptığı süre içerisinde bir 
çok vizyon projenin hayata geçirildiğini 
kaydeden Altunay, "Sultangazi'ye daha 
büyük projeler ve hizmetlerin getirileceği-
ne gönülden inanıyorum. Bu zaman süre 
içerisinde bizlere desteğini esirgemeyen 
Sultangazili hemşehrilerime ve çalışma 
arkadaşlarıma da şükranlarını sunuyo-
rum" dedi. 
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KÜLTÜR

İNSANI DOĞRU FİİLLERİ YÜKSELTİRİNSANI DOĞRU FİİLLERİ YÜKSELTİRİNSANI DOĞRU FİİLLERİ YÜKSELTİR
Mutasavvıf Yazar Ömer Tuğrul İnançer, "Bazı �nsanlarda �l�m �n-

sanı alçaltır. İnsanı sadece doğru f��ller�, yaptığı �şler� yükselt�r" 
ded�.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdür-
lüğü'nün düzenlediği "Edep ve Ahlâk 

Sohbetleri", Mutasavvıf Yazar Ömer Tuğ-
rul İnançer'in anlatımıyla Dr. Kadir Top-
baş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. 
Kelam ilminin ortaya çıkışı ve Peygamber 
Efendimiz'in hadisleriyle, iman konusu-
nun hassasiyeti  üzerine bir sohbetin ger-
çekleştirildiği programa, vatandaşlar yo-
ğun ilgi gösterdi.

AKILLI ADAM GAYBA İNANIR

Kelam ilminin ilk olarak başka dinden in-
sanlara yönelik ortaya çıktığını fakat daha 
sonra Müslümanların da kelam ilminden 
yararlandığını ve yanlış algılara kapıldık-
larını söyleyen İnançer, "Başta İranlılar, 
Mısırlılar, Bizans toprağından olan Gas-
saniler, Doğu'da Türkler gibi çeşitli böl-
gelerden insanlar Müslüman olmaya baş-
layınca, değişik fikirler ortaya çıkmaya 
başladı. İzahatı direkt Efendimiz'den ve 
sahabeden alamayanlar akıllarıyla hare-
ket ettiler. Daha sonra dünyada tercüme 
faaliyetleri başladı. Klasik Yunan eserleri 
Arapça'ya tercüme edildi ve böylece ke-
lam ilmi ortaya çıktı. Bu ilim aslında baş-
kalarına izah için çıkmıştı fakat zaman 
içinde Müslüman'ların yanlış algılarıyla 
din dışına çıkmaları haline geldi. Burada 
bahsetmek istediğim kelam ilmi değil, ke-
lam ilmini vahyin önüne geçiren kişiler. 
Bu kişiler akli delil bulamadığı zaman in-
kara giden adamlardır. Aslında inancına 
delil aramak, deliliktir. Akıllı adam gayba 
inanır. Gayb, bugün kullandığımız Türkçe 
ile kayıp demektir. Yani laboratuvara so-
kulup incelenemeyen, beş duyu organıyla 
algılanamayan ama itimat edilen bir söz 

demektir" şeklinde konuştu.

İNSANI İLMİ DEĞİL, DOĞRU FİİLLERİ 
YÜKSELTİR

İlimle iman kazanılamayacağını ve ilmin 
insanı yükseltemeyeceğini aktaran İnan-
çer, "Bazı insanlarda ilim insanı alçaltır. 
İnsanı sadece doğru fiilleri, yaptığı işleri 
yükseltir. İnsanı ilmi değil, doğru fiilleri 
yükseltir. Peygamber Efendimiz, 'Asa-
bileştiğiniz zaman abdest alın' demiştir. 
Bunu 150 sene evvel akli bir delille ispat 
etmek pek mümkün değildi. Fakat daha 
sonra elektrik ve statik elektrik icat oldu. 
Abdest alırken suyla birlikte bedenin dı-
şında toplanan elektriğin boşaldığı kanıt-
landı. Efendimiz'in buyurduğundan bin iki 
yüz elli sene sonra ortaya çıkan bir ilimle, 
Efendimiz'in sözünü akli olarak, rasyonel 
olarak izah edebiliyoruz. Akli olarak izah 
edilmediği zamanlarda Efendimiz'in bu 
sözüne itimat etmeyenler ağır bir ithamla 
karşılaşırlar. Resulullah'ın sözüne inan-
mayan kafirdir" dedi.
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KÜLTÜR

ESEV'LE 'SANATA YOLCULUK' SERGİSİESEV'LE 'SANATA YOLCULUK' SERGİSİESEV'LE 'SANATA YOLCULUK' SERGİSİ
ESEV öğrenc�ler�n�n karakalem ve yağlı boya çalışmalarından 

oluşan "Sanata Yolculuk" res�m serg�s�, sanatseverlerden büyük 
beğen� aldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Mü-
dürlüğü'ne bağlı Esenler Sanat Evi 

(ESEV) öğrencileri tarafından hazırlanan 
"Sanata Yolculuk" resim sergisi, Dr. Kadir 
Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açıldı. 
Yoğun ilginin gösterildiği serginin açılı-
şını ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdül-
baki Kömür, ESEV resim eğitmeni Dilara 
Palabıyık ile birlikte gerçekleştirdi.

BU ÇALIŞMALAR BENİM İÇİN ÖDÜL

Çalışmaları hazırlayan karakalem ve 
yağlı boya öğrencilerinin büyük çoğun-
luğunun resim sanatıyla ilk defa ilgilenen 
kişiler olduklarını belirten ESEV Resim 
Eğitmeni Dilara Palabıyık, "Öğrencilerin 
ilk çalışmaları, sanata yolculuktaki ilk 

adımları olduğu için serginin ismini 'Sa-
nata Yolculuk' koyduk. Sergiyle ilgili çok 
güzel yorumlar aldık. Beklediğimden 
daha iyi performanslar ortaya çıktı. Öğ-
rencilerimin kısa bir zamanda bu kadar 
ilerleme kaydetmelerini  beklemiyordum. 
Bu çalışmalar benim için adeta bir ödül 
oldu" dedi.

14 NİSAN'A KADAR AÇIK

Her yaştan 18 öğrencinin, karakalem ve 
yağlı boya çalışmalarından oluşan otuz 
eserin yer aldığı sergi, 14 Nisan Cuma gü-
nüne kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat 
Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.
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BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NDEN BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NDEN BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NDEN 
ADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMAADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMAADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMAADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMAADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMAADEM LJAJİÇ HAKKINDA AÇIKLAMA
Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�’nden Sırb�stan’da 

yaşayan ancak müslüman olan Adem Ljaj�ç’�n uyruğu hakkında 
öneml� b�r açıklama geld�.
Beş�ktaş’ta oynayan Boşnak futbolcu Adem Ljaj�ç’�n başarılı 

futbolunun devamını d�l�yoruz. 
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