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M

erhaba değerli Yerel Gerçek Gazetesi okurları... Bayrampaşaspor’umuzun bu sezon
aldığı ilk galbiyetin hayırlı, uğurlu ve devamlı
olmasını diliyorum. İlk 3 maçta aldığımız 2 beraberlik ve bir mağlubiyet ile sadece 2 puan toplayabilmiştik. Bu galibiyetle takımımız hem moral
buldu, hem de 3 puan alarak alt sıralardan yukarıya doğru çıkmaya başladı.
Bayrampaşa’da etkinliklerin yoğun olduğu bir
hafta yaşadık. Gazetemizin haftalık yayınlanması
sizleri daha hızlı haberdar edebilmemiz açısından aldığımız önemli bir karardı. Rabbimiz izin
verdikçe her pazartesi günü gazetemizin yeni
sayısı ile sizlere Bayrampaşa merkezli İstanbul
haberlerini sunmaya devam edeceğiz.

Fırsat buldukça derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta eğitim amaçlı kurulmuş bir dernek
olan Sancak Gençlik Eğitim Merkezi’nde, Başkan
Ömer Deniz ile bir görüşme yaptım. Dinamik, heyecanlı, daha fazlasını nasıl yapabilirimi kovalayan genç başkan Ömer Deniz; birinci amacının
“çocukları sokaklardan temizlemek ve onların
daha iyi bir eğitim alarak yarınlara daha emin
adımlarla yürümelerini sağlamak” olduğunu söyledi. Robotik Kodlama, Hızlı Okuma ve Anlama,
Mental Aritmetik, İngilizce, Türkçe, Matematik,
Sosyal Bilgiler konularında 12 kişilik sınıflarda
ders takviyesi veren eğitim merkezi, 2017 Teog
sınavında 2 Türkiye birincisi çıkarmayı başardı.
Ayrıca 2018 yılı LGS’de 5 kişi, ilk % 1’in içinde yer
aldı. Ömer Başkan ve yönetim kurulunu kutlar,
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

biri 250, diğeri de 500 kişilik. Önceki Başkan Zahit Büyükbayrak döneminde başlayan ve yıllarca
süren dernek binasının yapımı salonların da hazırlanması ile tamamlanmış oldu. Kamu yararına
çalışır dernek statüsündeki tek Boşnak derneği
olan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği; Başkan Muhammed Sancaktar ve yönetim
kurulu öncülüğünde oldukça dikkat çeken faaliyetlere imza atıyor. Son olarak Kurban Bayramı’nda toplanan ve Sancak Bölgesi’ne gönderilen Kurbanlar, Ramazan ayında etnik kimlik
ayırımı yapılmaksınız dağıtılan binlerce kumanya ve şimdi de öğrencilere verilen burslar, bu çalışmaların sadece bazıları. İşin en güzel tarafı bu
hayırlı faaliyetleri yaparken etnik kimlik ayırımı
yapılmaması.
Türkiye ve Bosna - Sancak arasındaki kültür
bağlarını daha ileri seviyelere taşımak ve Boşnak
kültürünü tanıtmak amacıyla üçüncü kez düzenlenecek olan “Bosna Sancak Kültür Günleri” 1329 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Özellikle Boşnak kültürünü merak
edenler bu etkinlikleri kaçırmamalı.

Yerel seçimlerin yaklaştığı bu süreçte bir yandan adaylar kulis çalışmalarını hızlandırırken
diğer yandan da her yerel seçim öncesi olduğu
gibi sosyal medyada klavye silahşörleri kendilerini göstermeye başladı. Bazen adaylar bu kişileri kullanarak kendilerine prim sağlamaya çalışır,
bazen de kişiler bu faaliyetleri ile öne çıkmak isterler. Bu kişilerin açtıkları sahte hesaplara beğen
ve yorum yazdıkça onların oyununa geldiğimizi
unutmayalım. Yapılacak en mantıklı şey onların
paylaşımlarına ne bir yorum ne de bir beğen yapmamak. Aksi halde gerçek hayatta bir yerlere geBosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği lememiş kişilerin sosyal medyada kendilerini bibinasını tamamladı sayılır. Dernek 2 büyük sa- rer güçlü karaktermiş gibi hissetmelerine olanak
lonunu üyelerinin kullanımına açtı. Salonlardan sağlamış oluruz.

Allah’a emanet olun.

twitter.com/S_Bolukbasi
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Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili Hilmi Erdem,
Tuzla Zivinice Karma Lisesi öğretmen ve öğrencileri dernek binasında ağırladı.

B

osna Sancak Kültür ve Yard. dernek bina- Tuzla’dan gelen 134 öğrenci ve 9 öğretmen bu
sında yapımı yeni tamamlanan 500 kişilik güzel karşılamadan dolayı dernek yetkililerine
konferans salonunda yapılan görüşme teşekkür etti.
sohbet havasında geçti.

PİTA ŞENLİĞİ’NE BAYRAMPAŞALI BOŞNAKLAR
DA KATILIM SAĞLADI
Kütahya Çayca Köyü'nde Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği Pita Şenliği'ne çevre illerden ve İstanbul'dan da katılım oldu.

B
6

osna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Der- na katılarak Kütahya'daki Boşnak hmşehrileri ile
neği'ni temsilen Rıfat Atasever ve Bayram- biraraya gelip hoşça vakit geçirdiler.
paşa Yıldırım Mahalle Muhtarı Adnan LiçiYerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi
www.yerelgercek.com
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“Boşnakların
Tarihi” Türkiye’de!

Boşnakların tarihini açıklayacak olan “Historija Bosnjaka” (Boşnakların
Tarihi) adlı kitap Türkiye’de ilk kez yayımlanacak.

S

araybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesi
emekli öğretim üyesi, Prof. Dr. Mustafa İmamoviç’in “Historija Bosnjaka” (Boşnakların
Tarihi) isimli çalışması, Türkiye’de ilk kez Tarih
Vakfı ve BSA Vakfı ortak yayını olarak basılacak.

dan yapılan ve 3 yıllık çalışmanın sonucu olan
bu dev eser, bir yandan Türkiye’de, Boşnakların
tarihini öğrenmesinde önemli bir rol oynayacak
diğer yandan ise Boşnaklar hakkında bir çok soruya yanıt verecek.

Çevirisi Hüseyin Gül ile Cenita Özgüner tarafın-

Kült�r Günleri Kapılarını Açıyor

Türkiye ve Bosna - Sancak arasındaki kültür bağlarını daha ileri seviyelere taşımak ve Boşnak kültürünü
tanıtmak amacıyla üçüncü kez düzenlenecek olan "Bosna Sancak Kültür Günleri" 13-29 Ekim 2018 tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

B
8

osna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği
ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma
www.yerelgercek.com

Derneği tarafından organize edilen kültür günleri
programı kapsamında;Bosna sinemasının en güçlü filmlerinin yanı sıra, sergi ve sahne sanatlarını içeren bir dizi etkinlik sunulacak.
Pera Müzesi, CRR, İstanbul Deniz Müzesi ve
Tarih Vakfı işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin önemli bir kısmı ücretsiz ve herkese açık
olacak.
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GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI KARADENİZ'DEN
KIBRIS GAZİLERİNE ZİYARET

Ak Parti Bayrampaşa Gençlik Kolları Başkanı Ozan Karadeniz, Gaziler Günü'nde Kıbrıs Gazilerimizi ziyaret etti.

Ak
etti.

Parti Bayrampaşa Gençlik Kolları Başkanı Ozan Karadeniz, Gaziler
Günü'nde Kıbrıs Gazilerimizi ziyaret

Gençlik Kolları Başkanı Ozan Karadeniz yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kıbrıs Gazilerimizden Beytullah Üldeş ve Beytullah Kar'ın evine
konuk oldu.
Gazilerimizin kahramanlık hikayelerini heyecanla dinleyen genç Başkan Ozan Karadeniz;
onlara birer buket çiçek hediye ederek yaptıkları kahramanlıklardan dolayı ulusça tüm şehit ve
gazilerimize minnetar olduğumuzu söyledi.

twitter.com/S_Bolukbasi
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Doğa �le başbaşa kalıp gerçek huzuru
keşfetmek �ç�n yer�n�z� hemen ayırtın...

MOTEL

2-3 Kişilik odalarımızda klima,
mini bar ve televizyon bulunur.

ORGANİZASYON

Kır Düğünü, toplantı, sünnet ve diğer tüm etkinliklerinizde yanınızdayız.

0212 766 02 41
0532 247 37 13

RESTAURANT

Kiremitte balık, özel mangalı ve usta şefinin elinden çıkan lezzetlerle
damak zevkinizi yeniden keşfedin...

Web: gizemlivadi.com

Email: info@gizemlivadi.com

Tel: 0212 766 02 41 - 0212 621 47 46 - 0532 247 37 13
Adres: Müjgan Sokak. No: 75 Karamandere Mah.
ÇATALCA / İSTANBUL

BAYRAMPAŞA

Ersin Başkan Mahalle Başkanlarını İşyerlerinde
Ziyaret Etti
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, il koordinatörü Fatih Selman ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mahalle başkanlarını tek tek
işyerlerinde ziyaret etti.

A

k Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin
Saçlı, il koordinatörü Fatih Selman ve ilçe
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte mahalle
başkanlarını tek tek işyerlerinde ziyaret etti.

daim hazır olmasını isteyen Ersin Başkan, mahalle başkanları ile mahalledeki teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulunup onlara "hayırlı işler" diledi.

Yerel seçim çalışmaları öncesi teşkilatın her

16
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BAYRAMPAŞA

Yerel Seçim Öncesi Mahalle Başkanları ile
İstişareler Yapıldı

twitter.com/S_Bolukbasi
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KÜÇÜKÇEKMECE
BAYRAMPAŞA
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Bayrampaşa'nın sevilen esnafı Yaşar Şentürk
vefat etti
Bayrampaşa'mızın sevilen esnaflarından Yaşar Şentürk geçirmiş olduğu
ani kalp krizi sonucu vefat etti.

Y

aşar Pastahanesi sahibi olan Yaşar Şentürk
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlaRumeli Türkler Dernek üyesi idi. Merhum rına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
Yaşar Şentürk'ün cenazesi Bayrampaşa
Merkez Camii'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

twitter.com/S_Bolukbasi

www.yerelgercek.com
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AHİLİK HAFTASI KUTLU OLSUN
Bayrampaşa Belediyesi, Ahilik Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Başkan Atila Aydıner’in öncülüğündeki grup Mehteran Takımı eşliğinde Demirkapı Caddesi boyunca esnafı selamlayarak Merkez Camii önüne kadar yürüdü. Etkinlik burada mehter konseri ve protokol konuşmaları
ile sürdü.

A

hilik Haftası Bayrampaşa'da belediyenin
düzenlediği özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik kapsamında ahilik kıyafeti giyen Ak
Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner teşkilat mensupları ile birlikte Mehteran Takımı eşliğinde Demirkapı Caddesi boyunca esnafı selamlayarak Merkez Camii önüne
kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında esnaf ve vatandaşlar Başkanlara ve milletvekili Sn. Kalsın'a büyük sevgi
gösterisinde bulundu. Program; Merkez Camii
önünde; saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, mehter konseri ve protokol konuşmaları ile
sürdü.

Başkan Aydıner’in ev sahipliği yaptığı programa AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın,
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı,
Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı, İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, belediye başkan
yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve STK temsilcileri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.

“AHİLİK GELENEĞİNDE STOKÇULUK YOKTUR”
Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, “Ahilik Haftası dolayısıyla el ele, gönül gönüle verdik
ve bir yürüyüş yaptık.

22
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BAYRAMPAŞA
Yürüyüş boyunca dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi halkımıza ve esnafımıza yansıttık.
Ahilik geleneği doğruluğu, dürüstlüğü ve cömertliği ön planda tutan; hayatı bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı uygun bulan ve başlangıcı
asırlar öncesine dayanan önemli bir geleneğimizdir. Bizler unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği Bayrampaşa’da devam ettirmeye ve Ahi Evran’ın yolundan yürümeye gayret ediyoruz. Ahilik
geleneğinde stokçuluk yoktur. Zam gelmeyen
ürüne zam yapmak yoktur. Zam gelmeyen ürüne

twitter.com/S_Bolukbasi

zam yapılırsa, bunun gereği yapılır. Stokçulara
dur diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu
vesileyle programımıza katılan ve destek veren
herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Milletvekili Canan Kalsın ile Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı’nın da birer konuşma
yaptığı programın sonunda katılımcılara irmik
helvası ikram edildi.

www.yerelgercek.com

23

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞASPOR 3 PUANI 2 GOLLE ALDI

2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Bayrampaşaspor’umuz ligin 4. haftasında 3
puanla tanıştı.

B

ayrampaşaspor, Ankara Demirspor karşısında 16. dakikada Üstün Bilgi’nin attığı
golle 1-0 öne geçti. Ankara Demirspor bu
gole 65. dakikada cevap verdi durum 1-1 oldu.
Bayrampaşaspor maçı bırakmayarak 77. dakikada İbrahim Serdar’ın attığı golle yeniden öne
geçti ve maç bu skorla sona erdi.
Daha önce oynan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 de
yenilgisi olan Bayrampaşaspor böylece bu sezon
ilk galibiyetini alarak puanını 5 yükseltti.

twitter.com/S_Bolukbasi

Maç sonucu kulüpten teknik direktör Bülent Yenihayat ve futbolcu Sercan Uslu’nun doğum günü
için sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:
“Oyuncularımız ve Teknik Heyetimiz’den maç
sonrası Teknik Direktörümüz Sn. @bulent.yenihayat ve Oyuncumuz @sercan.uslu ‘ya doğum
günü sürprizi.
İyiki Varsınız. Nice Mutlu Sağlıklı Seneler ...”

www.yerelgercek.com
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TRABZON GÜNLERİ

İçişleri Bakanı Soylu, 'Trabzon Günleri'ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. Trabzon Günleri etkinliğine katılarak,
vatandaşlarla bir araya geldi.

T

rabzon Dernekleri Federasyonu'nun Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki etkinliklerine gelen Soylu, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
Soylu, vatandaşların ilgisi nedeniyle uzun süre
alana giremezken, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin taleplerini de geri çevirmedi.Trabzon
ilçe belediyeleri ve derneklerinin stantlarını da
gezen Soylu, yöresel yemekleri de tattı.
Soylu'ya ziyareti sırasında eşi Hamdiye Soylu,
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.
Sanatçı Yusuf Güney'in konserini de bir süre izleyen Soylu, vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde etkinlik alanından ayrıldı.

twitter.com/S_Bolukbasi

www.yerelgercek.com
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TRABZON GÜNLERİ

ERSİN BAŞKAN TRABZONLULAR’I ZİYARET ETTİ

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda
düzenlenen 10. Trabzon Günleri’ne katıldı. Ersin Başkan sosyal medayadan
şu açıklamayı yaptı: “Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 10. Trabzon
Günleri’nde hemşehrilemizle tanıştık, selamlaştık. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

28
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TRABZON GÜNLERİ

10. TRABZON GÜNLERİ

Bu yıl 10.su düzenlenen Trabzon Günleri yoğun katılımın olduğu Yenikapı’da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

U

laştırma Bakanı Cahit Turhan, Trabzon milletvekilleri, İstanbul Milletvekilleri ve çok
sayıda belediye başkanı ile vatandaşların
katıldığı Trabzon Günleri’nin açılış konuşmasını
Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
İsmail Şatıroğlu yaptı ve bu önemli organizasyona akın eden tüm Trabzonlulara ve Trabzon sevenlere teşekkür etti.
TRABZON TARİHE DAMGASINI VURMUŞTUR

Trabzon’un tarihte ikinci İstanbul olarak anıldığını belirten Şatıroğlu, ‘Karadeniz’deki birçok il
Trabzon’dan ayrılmıştır, Trabzon sanatçı yetiştiren Anadolu’da ilk matbaanın kurulduğu şehirdir.
Fatih Sultan Mehmed ile Yavuz Sultan Selim ile

için teşekkür ediyor, bir kere daha Trabzonlu olmaktan gurur duyduğumu belirtmek istiyorum’
ifadelerini kullandı. Şatıroğlu’nun konuşmasının
ardında sahne alan horon ekibi davetlilerden büyük alkış aldı.

TRABZON’UN GÜCÜ 8 MİLYONLUK
Trabzon Valisi adına Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise konuşmasında Trabzon’un çok etkili çok
güçlü bir il olduğunu belirtti. Trabzon Valisi Yücel
Yavuz’un selamı ile konuşmasına başlayan Balcı,
İstanbul’daki Trabzonluların, Karadenizlilerin ve

Kanuni Sultan Süleyman ile tarihi taçlanmış bir
şehrin mensubu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Tarihte Fatih Sultan Mehmet Trabzon’a gelmişti
fetih için. Zira o İstanbul’dan Trabzon’a gelmişti
bizde Trabzon’dan İstanbul’a geldik. Bugün Fatih
Sultan Mehmed’in huzurunda olmak, bizler için
büyük bir onurdur. Hepinize burada olduğunuz
Karadeniz sevdalılarının bir araya getirilmesi çok
önemli ve güzel bir olay. Trabzon’u 8 milyonluk
bir şehrin üzerinde etkisi olan komplike bir şehir.
Çok hızlı yoğun bir turizm sezonu geçirdi.

30
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Bu yeterli mi bilemiyorum ama önümüzdeki aylarda daha ileriye gideceğini tahmin ediyorum.
Hepimiz taş üzerine taş koyarsak, birlik beraberlik içinde olursak başarıların devamı gelecektir’
şeklinde konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya ise
konuşmasına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun selamı ile
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi

TRABZON GÜNLERİ

başlayarak, ‘Trabzon yine her zaman ki gibi her yerde olduğu gibi farkını göstermiş. Hepinize selam
ve saygılar sunuyor, bu birlikteliğimizin daim olmasını temenni ediyorum’ dedi.
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BAYRAMPAŞA

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ
Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla
Bayrampaşa’da gerçekleşen etkinliğe katılan Ak Parti Bayrampaşa İlçe
Başkanı Ersin Saçlı şu yorumu yaptı:

B

elediyemizin düzenlemiş olduğu“Dünya İlk
Yardım Günü” münasebetiyle Sağlık İşleri
Müdürlüğümüz ve İlk Yardım Eğitim Merkezimizin “İlk Yardımda Farkındalık Günü” etkinliğinde Belediye Başkanımız @atilaaydiner , STK
temsilcilerimiz ve hemşehrilerimiz ile bir aradayız.

twitter.com/S_Bolukbasi
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BAYRAMPAŞA

TEKNOFEST İSTANBUL, KAPILARINI AÇTI
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul,
"Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda İstanbul Yeni Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivale Başkan Atila Aydıner öncülüğünde çok sayıda Bayrampaşalı da katıldı. Katılımın ücretsiz olduğu festival, 23 Eylül’e kadar sürecek.

T

ürkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul
Yeni Havalimanı'nda kapılarını açtı. Havalimanı
hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede festivalin son gününe kadar birçok etkinlik
düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların
stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim
fırsatı sunuluyor. Alana girişler için kontrol noktaları oluşturulurken, misafirlerin ihtiyaçları için
çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.
Festivalde, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan
Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R model
motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start
verildi. Havalimanının pistinde yapılan ve 400
metrelik mesafeyi Kenan Sofuoğlu, motosikteliyle 9,43 saniyelik dereceyle birinci bitirdi.
23 Eylül'e kadar sürecek festivalin en önemli
bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen
teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı ta-

kımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri
desteklenecek. Katılımın ücretsiz olduğu festival
ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.
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GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa’da Aşure Heyecanı Yetim
Çocuklarla Birlikte Yaşandı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Muharrem ayı dolayısıyla yetim çocuklarla birlikte vatandaşlara 3 ton aşure dağıttı. Etkinliğe,
İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı.

G

gelenek haline gelmiş bir alışkanlık. Aşurede çok
çeşitli ürünler var. Bizim kültürümüzden, geleneğimizden, geçmişimizden bu güne kadar gelmiş
bütün alışkanlıklarımızı taşıyor. Burada aslında
toplumun paylaşma kültürünü, bütünleşme kültürünü de ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle Muharrem ayının bu güzelliğinden istifade ediyoruz"
Geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl diye konuştu.
Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi.
Aşıklardan deyişler ve mersiyelerle başlayan
Kerbela ile birlikte geçmişten gelen mirası bu- etkinlik, vatandaşlara yemek ikramı ve Zakirlerin
gün de yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinliğe saz gösterisi ile devam etti. Program, Başkan Usvatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Usta, ye- ta'nın çocuklara kitap ve oyuncak hediye etmetim çocuklarla birlikte binlerce vatandaşa kendi siyle son buldu.
elleriyle aşure ikram etti.

aziosmanpaşa Belediyesi tarafından İslam dünyasında kutsal aylardan biri olarak kabul edilen Muharrem ayı nedeniyle
binlerce vatandaşa aşure ikram edildi. Bolluk ve
bereketin simgesi olan aşureyi Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yetim çocuklarla birlikte dağıttı.

GAZİOSMANPAŞA'DA VATANDAŞLARA 3
TON AŞURE İKRAM EDİLDİ
Vatandaşa 3 ton aşure ikramında bulunduklarını
söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Muharrem ayı dolayısıyla aşure herkes tarafından benimsenen bir alışkanlık.
Biz de Gaziosmanpaşa'daki Ahmet Yesevi Cemevi ile birlikte halkımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Herkesin büyük bir zevkle tatmak istediği,
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FATİH

Yavuz Sultan Selim Han Vefatının 498.
Yıldönümünde Anıldı
Yavuz Sultan Selim Han’ın vefatının 498. seneyi devriyesinde
Yavuz Selim Camii’nde Cuma namazının ardından anma programı
gerçekleştirildi.

G

ençlik ve Spor Eski Bakanı ve Ak Parti
Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Ak
Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile
birlikte önce Yavuz Sultan Selim Han’ın Türbesi’ni ziyaret etti. Türbe ziyaretinin ardından
Fatih Belediyesi Mehteran Takımı’nın çaldığı
marşlarla başlayan programda vatandaşlara
etli pilav, ayran ve aşure ikramı yapıldı.
Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı
Hasan Suver, “Yavuz Sultan Selim Han gibi
değerlerimizi anıyoruz, anlıyoruz, anlatmaya
çalışıyoruz. Anlatmalıyız ki, bizden sonraki nesiller de bu tarihi sorumluluğu, bu medeni sorumluluğu yerine getirsinler. İşte bu
çocuklar, bizler 50-60 yaşında olanlar 20-30

twitter.com/S_Bolukbasi

sene sonra olamayacağız. Bizden sonra, burada
aramızda olan çocuklar bizi temsil edebilmeleri için
bugünkü değerleri edinmeleri ve yaşamaları gerekmektedir” dedi.
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ESENLER

GERİ DÖNÜŞÜMDEN 500 BİN DEFTER DAHA

Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm gelirlerinden elde ettiği defterler ile
tekerlekli sandalyelerin teslimini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Esenler'de geri dönüşümle 9 yılda 4 buçuk milyon
defter, engelliler için 2 bin 810 tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

E

senler Belediyesi, "Çöp Diye Atmadık Esenler'e Yeniden Kazandırdık" sloganıyla, geri
dönüşümle yeni hayatlar kazanmaya devam
ediyor. Esenler Belediyesi'nin geri dönüşüm gelirlerinden elde ettiği defterler ile tekerlekli sandalyelerin teslim töreni, Esenler Mareşal Fevzi
Çakmak İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa;
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, Esenler İlçe
Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TEMİZLİK KOROSUNDAN KONSER
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, belediye temizlik çalışanlarından oluşan "Temizlik Korosu", temizlik malzemelerinden yaptıkları özel enstrümanlarıyla mini bir
konser verdi. "Çöpçüler" ve "Türkiyem" şarkılarıyla "15 Temmuz Demokrasi Marşı"nı seslendiren ekip, Bakan Kasapoğlu başta olmak üzere
dinleyen herkesin beğenisini kazandı.

ESENLERLİ GENÇLER BİR NUMARA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, ilçedeki
öğrencilerin başarılarından söz ederek, "İstanbul'da yapılan sınavlara katılım istatistiklerinde İstanbul birinciliğimiz ve yine Avrupa Birliği
Erasmus Projeleri'nde 40 proje ile İstanbul birinciliğimiz mevcut. TÜBİTAK 4006 projelerinde de
son üç yılın birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü
Esenlerimize ait. Sportif faaliyetlere katılmada
da İstanbul ikincisiyiz. Esenlerimiz etkin hareketli gayretli genç bir potansiyele sahip" dedi.

ATIKLAR DEFTERE DÖNÜŞÜYOR
AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, geri
dönüşümle kazanılan defterlerin önemine değindikten sonra, "Belediyemizin yıllardır atıklardan
defter kazandırma projesinin faydalarını okullarımızda görüyoruz. AK Parti iktidarı ile beraber
10 yıldır kitapları masalara üzerine koyarken, belediyemiz de defterleri öğrencilerimize hediye
ediyor. Şimdi top sizde. Yarının büyük ve güçlü
Türkiye'sine ulaşacaksınız. Geleceğinizin ak olmasını diliyorum" diye konuştu.

40 TON ÇÖP AYRIŞTIRIYORUZ

Defter dağıtım törenlerinin Esenler'de bir geProgramın açılış konuşmasını yapan Esenler lenek haline geldiğini belirten Esenler Belediye
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ESENLER
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'de günlük toplanan 400 ton çöpün yüzde 10'unu ayrıştırıyoruz. Bu ayrıştırdığımız çöpler, çocuklarımıza
defter, EDİM Hayır Marketimiz'de vatandaşlarımız
için yağ ve deterjan, geçen sene başlattığımız
projemiz sokakta ekmek ve son olarak da ESMATİK kullanımıyla okullarda çocuklarımıza kantin
parası oluyor. Hem ekonomi yapmış hem de doğayı kurtarmış oluyoruz. Esenler'de okuyan, zengin fakir ayrımı yapmadan bütün çocuklarımızın
defterlerini biz dağıttık" dedi.

TASARRUF KÜLTÜRÜNÜ BİRLİKTE
OLUŞTURACAĞIZ
Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, eğitimde terbiye faaliyetlerinin önemine vurguda bulundu.
Şahin, "Öğretmenlerimiz sınıflarda çocuklarımıza
müfredat gereği bilgiler veriyor, bu bilgiler kadar
önemli terbiye faaliyetleri de var. Bu faaliyetleri
sınıflarda vermek yeterli değildir. Evde aileden,
okulda öğretmenden, belediyeden ve diğer tüm
kuruluşlara görevler düşüyor. Çevre bilinci, tasarruf kültürü konularında gelecek nesillerimize
örnek olmalıyız" şeklinde konuştu.

700 BİN GENCİMİZLE GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATACAĞIZ
Geri dönüşüm bilincinin öneminden bahseden
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün Esenler'de çok güzel başlangıçları ve devam işleri birlikte gerçekleştiriyoruz.
Esenler en genç nüfuslu ilçemiz olması bakımından Gençlik ve Spor Bakanlığı için önemli

twitter.com/S_Bolukbasi

bir nokta. Geri dönüşüm vesilesi ile elde edilen
defterlerin dağıtıldığı bu tören ülkemizin geleceği adına, tasarruf bilinci ve israfın önlenmesi adına çok önemli. Ülkemizde yaygınlaştırılması gereken bir proje. Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi
Yurtlar Kurumu'nda bu yıl 700 bin gencimizle bu
geri dönüşüm projesini başlatacağız. Çöpün de
bir değeri olduğunu bilmek önemli bir bilinç. Geri
dönüşümü, tüketmenin adabı bir eğitim unsuru
olarak göstermemiz gerekiyor.Bu bilinci gençlerimize çocuklarımıza yaymak için ailelerimizle iş
birliği yapacağız" diye konuştu.

DÖNÜŞÜMCÜ OKULLARA ÖDÜL
Törenle, geri dönüşüm tesislerinde tamamen
atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle
9'inci yılında 4 buçuk milyona ulaşan defterlerden 500 bini, ilçede eğitim gören yaklaşık 90 bin
öğrenciye dağıtıldı. Programda ayrıca, "Okullar
Arası Atık Pil Yarışması"nda en çok pil toplayan
okullar ile en çok mavi kapak toplayan okullar,
LED TV'den bilgisayara çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Öte yandan engelli öğrencilere de toplanan mavi kapakların karşılığı olarak, tekerlekli
sandalye verildi.

BAKAN KASAPOĞLU İLE GÖKSU
DEFTERLERİ DAĞITTI
Programın sonunda Bakan Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu ile
sınıflara geçerek öğrencilere defter dağıttı. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Göksu, programın ardından öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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ZEYTİNBURNU

20 Bin Öğrenciye Kırtasiye Yardımı
Zeytinburnu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında ilçede eğitim gören
20 bin ilkokul öğrencisine 30 liralık kırtasiye çeki hediye etti.

Z

eytinburnu’nda okula başlayan 20 bin ilkokul öğrencisine "Kırtasiye Yardımı" projesi
kapsamında 30 liralık kırtasiye çeki hediye
edildi. 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin tamamını kapsayan uygulamada Zeytinburnu Belediyesi, öğrencilerin kırtasiye masraflarına destek
olmayı amaçlıyor. Her gün farklı okullarda 30 liralık kırtasiye çekinin dağıtıldığı projede öğrencilere verilen çeklerin üzerinde öğrenci adına düzenlenen seri numaralar yer alıyor. Üzerlerindeki
seri numaralar sayesinde ilçedeki anlaşmalı kırtasiyelere kimlikleriyle birlikte giden öğrenciler,
kuponların geçerli olduğu kırtasiyelerden belirtilen miktarda alışveriş yapabiliyor. Velilerin yüzünü güldüren uygulamadan en çok da dar gelirli
aileler memnun.
Hediye çekini 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıfta okuyan
twitter.com/S_Bolukbasi

ilkokul öğrencilerinin tamamına verdiklerini belirten Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Sosyolog Berrin Akman,
“Zeytinburnu Belediyesi olarak geçen yıllarda da
yapmış olduğumuz gibi bu yıl da 1'inci sınıftan
4'üncü sınıfa kadar okuyan yaklaşık 20 bin öğrencimize bu 30 TL’lik kırtasiye çeki hediye ediyoruz.
Öğrencilerimiz bu kuponlarla birlikte anlaşmalı
kırtasiyelerimizden 30 TL karşılığında kırtasiye
malzemelerini karşılıyorlar. Bu yapmış olduğumuz hizmetten hem velilerimiz, hem öğrencilerimiz hem de esnafımız çok memnun.
Ayrıca bizler de bir nebze de olsa eğitime destek olduğumuz için öğrencilerimizle keyifli vakit
geçirdiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.
www.yerelgercek.com
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SULTANGAZİ

Sultangazi'de Altı Cirit Heyecanı

Ata sporlarımız arasında yer alan Atlı Cirit Oyunu, Sultangazi Belediyesi
tarafından bir kez daha yaşatıldı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sultangazi Belediyesi Atlı Cirit Müsabakası'nda Sivas, Erzurum, Bayburt ve Erzincan’dan
gelen cirit takımları kıyasıya mücadele etti. Etkinlik öncesi bir konuşma
yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, cirit oyunlarının mertliğin ve cesaretin simgesi olduğunu söyledi.

T

ürk boyları tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan cirit oyunları yüzyıllarca en
büyük gösteri sporu oldu. Sultangazi Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş Ata sporumuz
cirit oyunlarını bu yıl da Sultangazililerle buluşturdu.

lerimizin bir nişanesidir. Sultangazi Belediyesi
olarak 'yiğit ve at' terkibini ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Ata sporlarımıza her alanda sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu amaçla bir diğer ata
sporumuz yağlı güreşleri aralıksız düzenliyoruz.
Her yıl Kırkpınar'ın tanınmış isimleri kispet giyerek Sultangazi’de er meydanına çıkıyor. Buradan
Sultangazili hemşehrilerime de bir de çağrıda bulunmak istiyorum! Gençlerimizi ve çocuklarımızı
ata sporlarına yönlendirerek onların bu sporları
yapmalarını teşvik edin. Bu vesile ile ata sporlarına sahip çıkarak tarih boyunca bu kültürlerin
yaşatılmasında sizinde payınız olsun."

"Sultangazi Belediyesi 8. Atlı Cirit Müsabakası",
Esentepe Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe İstanbul milletvekilleri Şirin Ünal, Abdullah Güler, Hasan Turan, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile
siyası partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Atlı cirit müsabakası öncesi bir konuşma yapan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, cirit
oyunlarının mertliğin ve cesaretin simgesi olduğunu söyledi. Başkan Altunay, "Türk spor tarihinde engin, Türk spor geleneğinde zengin bir yere
sahip olan atlı cirit müsabakaları, insanlık tarihi
kadar eski bir geçmişe sahiptir" diye konuştu.

28 At Mücadele Etti
Türkiye’nin önde gelen atlı cirit takımlarının mücadele ettiği etkinlik, Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu şartları ve kuralları dahilinde yapıldı. Müsabakalara Sivas Atlı Spor Kulübü,
Erzurum Atlı Spor Kulübü, Erzincan Safari Atlı
Spor Kulübü ve Bayburt Ballıca Atlı Spor kulübü
katıldı. Müsabakalarda 28 at ve 40 sporcu kıyasıya yarıştı. Yarışmaların sonunda ise kara cirit
kurallarının geçerli olduğu gösteri maçı sunuldu.

Savaş meydanının talimi olan Cirit oyunlarının
Osmanlı döneminde sosyal hayatın hareketli
bir parçasına dönüşmüş olduğuna dikkat çeken
Başkan Altunay, bugün ise geleneksel sporlarımız arasında kültürel mirasımızın bir parçası olaMüsabakalar sonucunda kazanan Erzurum
rak yaşadığını ifade etti. Başkan Altunay konuş- Atlı Spor Kulübü oldu. Dereceye giren takımlara
masına ayrıca şunları söyledi:
ödülleri protokol üyeleri ve Sultangazi Belediye
"Bu yıl 8'incisini düzenlediğimiz atlı cirit mü- Başkanı Cahit Altunay tarafından verildi.
sabakaları ile bizlere bu cennet vatanı armağan
eden şanlı ecdadımıza rahmet ve minnet dilek-
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