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HİCRİ YENİ YILIMIZ VE MUHARREMİ
ŞERİF AYIMIZ MÜBAREK OLSUN
Yeni yılın İslam aleminin inkişafına, birlik ve kardeşliğimizin g�çlenmesine
vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor�z.
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Selahattin Bölükbaşı

12 EYLÜL DARBESİNDE
YAŞANANLAR
Merhaba değerli okurlarımız...
12 Eylül darbesi sırasında neredeydik ve neler yaşadık...
komutanların ülke yönetimini ele aldığını anlatmıştı.
Yurt talebeleri hem ortaokul ve liseye gidiyor hem de
Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve arapça öğreniyordu. İhtilal ile
birlikte yurtta din derslerinin okutulması yasaklanmıştı. Gizli gizli okumaya çalışıyorduk. Ülke çapında dini
derslerin okutulduğu anlaşılan yurtlar kapatılıyordu.
Biz de yurdumuz kapanmasın diye diye gizli gizli öğrenmeye çalışıyorduk İlahi kelimetullah olan Kur’an-ı
Kerim’i.
Yurdun girişinde misafirlerin ağırlandığı nöbetçi odamız vardı. O gün ben nöbetçiydim. 1 Kamyon dolusu
asker yurda giriş yapmaları için benden acilen kapıyı
açmamı istemişti. Ben kapıyı açmadan önce bu gibi bir
durum için tedbir aldığımız alarm düğmemiz vardı; ona
bastım ve herkesi dini kitapları kaldırmaları için uyarmış oldum. Askerler hızlı bir şekilde hatta postallarını
bile çıkartmadan tertemiz yurdumuzun halılarına basarak dershanelerde dini kitap aradı. Bulamayınca da
geldikleri gibi gittiler.

Ü

lkemizde gerçekleşen en son askeri darbe 12
Eylül 1980 yılındaydı. Bu darbe sonrası 650 binden fazla kişi gözaltına alındı. 1 Milyon 683 bin
kişi fişlendi. 210 Bin dava açıldı ve bu davalarda 230 bin
kişi yargılandı. 517 Kişiye idam cezası verildi. Bunlardan 50’si infaz edildi, 30 kişi mülteci olarak yurt dışına
12 Eylül süreci sonrası demokrasiye yeniden dönüşte
gitti. 300 Kişi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ayrıca Turguz Özal gibi bir vatan sevdalısı geldiği için ülke171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi.
miz yaralarını sarmaya başlamıştı. Darbeci başı Kenan
Darbeyi yaşamayanlar için en kısa yoldan 12 Eylül’ü Evren yıllar sonra verdiği bir beyanatta Özal’ın namaz
böyle anlatabiliriz. O dönemi yaşayan herkesin kendi- kıldığından haberim yoktu. Eğer bilseydim onun başsine göre bir anısı vardır mutlaka. Ben o sırada 11 ya- bakan olmasına karşı çıkardım demişti. Memleket için
şında, Sefaköy’de yatılı bir talebe pansiyonundaydım. değerli işler yapmaya çalışan bu vatan evladı da ölüm
Sabah namazına kalktığımızda yurdun o dönem müdü- nedeni anlaşılamadan vefat etti. Tıpkı Adnan Menderes
rü olan Adil Erdoğan bize ülkemizde ihtilal olduğunu, gibi. Tıpkı IMF ve Amerika’dan kurtalamazsak asla gerçek demokrasiyi ülkemizde yaşayamayız diyen Adnan
Kahveci’nin şüpheli trafik kazası gibi.

15 Temmuz darbe girişimini de yaşayan biri olarak
olayları daha iyi anlayabiliyorum. Darbeyi yapanların
ve yaptıranların birinci derdi bizleri dinimizden, kitabımızdan, birliğimizden uzaklaştırmak. 15 Temmuz’daki
kalkışma gerçekleşseydi ülkemizde ne bir Kur’an Kursu kalırdı ne de İmam Hatip okulu. Bu yüzden milletimiz
göğsünü tanklara siper etti, yüzlerce şehit ve binlerce
yaralı vererek bu kalkışmanın gerçekleşmesine karşı
çıktı.

Allah’a emanet olun.

twitter.com/S_Bolukbasi
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Başkan Atila Aydıner, Zabıta
Haftası ve Belediye Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli ile yemekte bir araya gelerek,
onların Zabıta Haftası’nı kutladı.

B

ayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yılı
münasebetiyle Hasbahçe Davet Evi’nde zabıta memurları ile bir araya geldi. Zabıtaların onuruna düzenlenen programda Belediye Başkan Yardımcıları Yalçın Sırakaya,
Gökhan Balekoğlu, Ahmet Kumbasar, Naser
Şimşek, Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Dursun Demirel ile Temizlik İşleri Müdürü bir görev, zor olduğu kadar da kutsal bir görev.
Dilber Sarıtaş ve zabıta personeli tam kadro ha- Rahatınızdan tavizler vererek bir beldenin rahatı
zır bulundu. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı için çalışıyorsunuz.
Ersin Saçlı’nın da katıldığı programda zabıtalar
Tebessüm eden bir yüzle görevinizi yapmanız
güzel bir akşam geçirdi.
belediyemizin güler yüzünü halkımıza yansıtıyor.
“ZABITA BÜYÜK BİR TEŞEKKÜRÜ Zabıta ve diğer ekiplerimiz ile birlikte yıllardır
Bayrampaşa halkımızın yüzünde bir tebessüm
HAK EDİYOR”
oluşturabilmenin mücadelesini veriyoruz. Bunu
Zabıtanın oldukça zorlu bir görevi yerine getirbaşarabiliyorsak, ne mutlu bizlere ve ne mutlu
diğini vurgulayan Başkan Atila Aydıner, “Beledisizlere. Bu vesileyle 192 yıllık bu büyük teşkilatın,
yemizin en önemli birimlerinden olan ve halkımıZabıta Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor,
zın huzuru için gece gündüz demeden çalışan
tüm zabıta personelimize görevlerinde başarılar
zabıta, büyük bir teşekkürü hak ediyor. Sizler
diliyorum. Bu güzel hediyeleri için de zabıta peryerel yönetimlerin doğrudan halka açılan en etsonelime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
kili yüzüsünüz. Biliyorum yaptığınız görev zor
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BAYRAMPAŞA

İSTANBUL’DA YAZ NEŞESİ” SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ ismiyle düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, sanatçılar Züleyha ve Volkan
Arslan Bayrampaşa’da konser verdi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat
etkinlikleri kapsamında, İstanbulluların yaz akşamlarında keyifli zaman geçirmeleri amacıyla
şehrin 49 noktasında bir dizi etkinlik düzenledi.
‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ ismiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, sanatçılar Züleyha ve Volkan Arslan Bayrampaşa Şehir Parkı Amfi Tiyatro’da sahne aldı.
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Konserlerin sonunda Bayrampaşa Belediye
Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya sanatçılara çiçek takdim etti.
20 Temmuz’da başlayan ve şehrin farklı noktalarında İstanbullu'lara müzik ziyafeti yaşatan ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri 9 Eylül’de sona
erdi.
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BAYRAMPAŞASPOR İLE EYÜPSPOR YENİŞEMEDİ
"Çetin Emeç Stadı'nda oynan maçta Bayrampaşaspor ile Eyüpsor golsüz
berabere kalarak haftayı birer puanla kapadı."

B

ayrampaşa Belediye Başkanı Atila AydıEyüpspor taraftarının alınmadığı maçta taraflar
ner, Bayrampaşa Belediye Başkan Yard. ve birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 90 Dakika soBayrampaşaspor Başkanı Yalçın Sırakaya, nunda 0-0 biten maçta her iki takımda birer puanEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydıne ile la haftayı kapadı.
birlikte Çetin Emeç Stadı’nda oynanan maçı tribünde izledi.

twitter.com/S_Bolukbasi
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Milletvekili Abdullah Güler, Bayrampaşa'da
esnaf ziyaretine katıldı
Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı; Ak Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve teşkilat
mensupları ile birlikte Bayrampaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
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Ak

Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin
Saçlı; Ak Parti İstanbul Milletvekili
Abdullah Güler,Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve teşkilat mensupları
ile birlikte Bayrampaşa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

BAYRAMPAŞA
ruya tek tek cevap verdi.

Sadece seçimden seçime değil, her zaman halkın yanında olduklarını belirten Sn. Abdullah Güler, Bayrampaşa'da yaptıkları esnaf ziyaretinin
oldukça verimli geçtiğini, halkın özellikle Amerika'nın kur darbesine karşı teyakkuzda olduğunu
Girdiği her iş yerinde esnaflarla hasbihal eden söyledi.
milletveki ve başkanlar, onlara yöneltilen her so-

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 bulunmak-

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

Bayrampaşalı Şehidimiz İsa Erçetin'in Ailesine
Taziye Ziyareti
İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Bayrampaşa'ya gelerek geçtiğimiz günlerde şehitlik mertebesine ulaşan İsa Erçetin'in ailesine, ilçe riyaseti ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.

İ

zmir Milletvekili Cemal Bekle, Bayrampaşa'ya
gelerek geçtiğimiz günlerde şehitlik mertebesine ulaşan İsa Erçetin'in ailesine, ilçe riyaseti
ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.

şa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı
Atila Aydıner ve teşkilat mensupları ile birlikte
Cevatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Şehit İsa
Erçetin'in ailesini ziyaret ederek onlara Allah'tan
Milletvekili Cemal Bekle, Ak Parti Bayrampa- sabr-ı cemil niyaz etti.
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BAYRAMPAŞA’DA ‘YEŞİLÇAM’ RÜZGARI ESTİ

Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği ‘Yeşilçam Nostalji Konseri’yle
Bayrampaşalı’lar geçmişe yolculuk yaptı. Konsere katılan Başkan Atila Aydıner, “Sanatlarına yüreklerini katan bu güzel sesleri ve oyuncuları unutmamız mümkün değil” dedi.

B

ayrampaşa Belediyesi,
Konsere katılan Bayrameski günleri hatırlamak
paşa Belediye Başkanı
amacıyla
‘Yeşilçam
Atila Aydıner, “Orada afişNostalji Konseri’ düzenlelerde görüyorsunuz. Bir
di. Mehmet Akif Ersoy Külsürü film var. Orada Habatür Merkezi’nde gerçeklebam Sınıfı da var. Bugüne
şen konserde, vatandaşlar
kadar sinema camiasına
geçmişe doğru yolculuğa
emek vermiş, gönlümüze
çıktı. Konserde ses sanatgirmiş, sevdamız olmuş o
çıları Gülden Karaböcek ve
güzel yürekleri; vefat eden
Belkıs Özener ile sanatçı-oartistlerimizi, aktörlerimizi,
yuncu Deniz Akbulut, Beyaz
sanatçılarımızı, şarkıcılarıKelebekler solisti Ülkü Üst
mızı bu akşam burada yüSapkan ile Ahmet Arıman,
rekten yad ediyoruz. Çünkü
Teoman Ayık ve Tuncay Akonların her biri iz bırakarak
ça’dan oluşan Hababam Sınıfı Vokal Grubu sah- ayrıldılar aramızdan. Hem sanat camiasında hem
ne aldı. Nostaljik şarkıların seslendirildiği etkin- de sinema camiasında onlar güzellikleriyle gönlikte sergi ve söyleşi de yer aldı.
lümüzde taht kurdular. Bir sanatçının, bir şarkıcının, bir aktörün yetişmesi kolay değil. Dolayısıyla
“SANATLARIYLA GÖNLÜMÜZDE
sanatlarına yüreklerini katan bu güzel sesleri ve
TAHT KURDULAR”
oyuncuları unutmamız mümkün değil” dedi.

twitter.com/S_Bolukbasi
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O BİR İSTİKRAR ABİDESİ 'SEFER ÇERKEZ'

Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı'ının kurucu idari amiri Sefer Çerkez görevini tüm teşkilata örnek olacak şekilde sürdürüyor.

B

ayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in 16 yıl önce kurucu başkan olarak Ak
Parti Bayrampaşa Teşkilatı'nı kurarken idari amir olarak göreve başlayan Sefer Çerkez hala
görevinin başında. Ülke sathında bu görevde değişmeyen tek kişi olan teşkilatın Sefer ağabeyi,
Allah'tan bir mani gelmedikçe görevine devam
etmek istiyor.

rampaşa İlçe Başkanlığı'nda yüzlerce kişi de yönetim kurullarında başkan yardımcısı ve üyelik
yaparken yanlarında onlara her zaman ağabeylik
yapan Sefer Çerkez bu görevde olmaktan dolayı
büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

GÜNLERDEN PAZAR AMA O GÖREVİ
BAŞINDA

Kurucu Başkan Atila Aydıner'den sonra 7 yıl Bugün günlerden pazar. Sefer ağabey hergün
Cemil Yıldız, 3 yıl Kemal Oğuz Kıdıl ve şimdi de olduğu gibi pazar günü de ilçeye gelerek 16 yıldır
Ersin Saçlı'nın başkanlığını yaptığı Ak Parti Bay- büyük bir onur duyarak yaptığı işi ifa ediyor.

twitter.com/S_Bolukbasi
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Bayrampaşa Teşkilatı'nda Birlik ve
Beraberliğe Devam

Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı'nda
yıllarca mahalle başkanlığı görevini
başarı ile yaptıktan sonra görevlerini yeni atanan başkanlara devreden Kadir Muslu, Serdal Cerrahoğlu,
Erkan Aksoy, Veysel Şenol ve Azmi
Şahin; İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve İl Koordinatörü Fatih Selman ile birlikte
bir akşam yemeği yediler.

B

aşkan Ersin Saçlı eski mahalle başkanla- metler için tüm mahalle başkanlarımıza teşekkür
rına yıllarca teşkilata verdikleri emek için ediyorum."
teşekkür etti.
İl Koordinatörü Fatih Selman da başkanlara
Atila Başkan teşekkür mesajını sosyal medya- emekleri için teşekkür ederek şu paylaşımda
dan yayınladı: "AK Parti Bayrampaşa İlçe Baş- bulundu: "Bayrampaşa ilçemizde Belediye Başkanlığımızın kuruluşundan bugüne kadar @ kanımız @atilaaydiner ve İlçe Başkanımız @Sacakbayrampasa teşkilatımızda mahalle başkanı liErsin ile beraber, önceki dönem görev yapmış
olarak görev almış kıymetli dava arkadaşlarımız mahalle başkanlarımızla bir araya gelerek kendiile bir araya geldik. Bugüne kadar yaptıkları hiz- lerine teşekkür ettik."

22
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Cuma Namazı Sonrası Camii Cemaati ile
Müsafaha ve Hasbihal

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve teşkilatı ile birlikte Vatan Camii'nde kıldıkları Cuma Namazı sonrası camii cemaati ile sohbet etti.

H

er cuma günü Bayrampaşa'mızın değişik
Ersin Başkan namaz sonrası Başkan Aydıner
bir camiinde Cuma Namazı kılan Ak Parti ile birlikte bir süre cemaatle müsafaha yapıp hasBayrampaşa İlçe ve Mahalle teşkilatları bu bihal ettikten sonra mahalle esnafını da ziyaret
hafta Yenidoğan Mahallesi Vatan Camii'ndeydi.
ederek "Hayırlı Cumalar" dilediler.

twitter.com/S_Bolukbasi
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BAYRAMPAŞA’DA DÜNYA ÇOP TOPLAMA GÜNÜ
Bayrampaşa Belediyesi ilçe halkı
ile birlikte 15 Eylül Çöp Toplama Günü'nde duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacı ile Yahya Kemal Parkı
önünde buluştu.
belediye çalışanlarının bir kısmı ve Ak Parti Bayrampaşa Teşkilatı ile birlikte Yahya Kemal Parkı'nın önünde toplandı. Temizlik operatörlerinin
çalışma aletlerini kullanarak parkın içerisinde
ve Bayrampaşa'nın seçkin caddelerinde bir süre
çop toplayarak örnek teşkil edecek bir faaliyette
Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin bulundu.
Saçlı yönetim kurulları ve mahalle
Bayrampaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu
teşkilatları ile Bayrampaşa Belediye- önemli etkinliğe yoğun bir halk kitlesi ile Galatasi'nin gerçekleştirdiği etkinliğe tam kadro katıldı. saray kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da
Belediye Başkanı Atila Aydıner, meclis üyeleri, katıldı.

Ak

26

www.yerelgercek.com

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi

BAYRAMPAŞA

BAŞKANLARDAN HACILARIMIZA ZİYARET
"Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve teşkilat mensupları, Hac farizalarına yerine getiren önceki dönem
yönetim kurulu üyesi Demirşah Aksu ile Cevatpaşa Mahalle Teşkilat Üyesi
Cavit Bozkurt'u ziyaret ettiler."

K

28

endilerini ziyarete gelen başkan ve teşkilat nın kabul olmasını diliyoruz. Rabbimiz gidememensuplarına zemzem suyu, hurma, tesbih yenlere de nasip etsin inşaAllah.
ve takke hediye eden Hacılarımıza, hacları-
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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE
MİNNET İLE ANIYORUZ
Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Ftaih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı şehadetlerinin
yıldönümünde rahmetle anıyoruz.

Ak

Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin
Saçlı bu konu ile ilgili sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: “Milletin
adamları, #AdnanMenderes, Fatin Rüştü Zorlu ve

twitter.com/S_Bolukbasi

Hasan Polatkan’ı, şehadetlerinin yıldönümünde
minnet ve rahmetle anıyoruz. Ülkemize, milletimize ve demokrasimize yönelen tüm darbeleri ve
darbeci zihniyeti lanetliyoruz”.

www.yerelgercek.com
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Özel Özgür Çocuk Anaokulu
2017 - 2018 Eğitim ve öğretim yılı kayıtlarımız başlamıştır.

E-mail: bahriyesancakli@hotmail.com

Web: www.ozelozgurcocuk.com

Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No: 120 Göktürk Sokak
Bayrampaşa - İstanbul
0212 437 17 88

Gsm: 0535 258 90 23

