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Kov�d-19 ve Sonrasında Kov�d-19 ve Sonrasında Kov�d-19 ve Sonrasında 
Kalkınmanın F�nansmanıKalkınmanın F�nansmanıKalkınmanın F�nansmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, B�rleşm�ş M�lletler 
(BM) tarafından devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıy-
la düzenlenen “Kov�d-19 ve Sonrasında Kalkınmanın F�nans-
manı” başlıklı çevr�m�ç� etk�nl�ğe, v�deo mesaj gönderd�.

umhurbaşkanı Erdoğan, BM ta-
rafından düzenlenen “Kov�d-19 
ve Sonrasında Kalkınmanın 
F�nansmanı” başlıklı çevr�m�ç� 

etk�nl�ğe gönderd�ğ� v�deo mesajda, “Ko-
ronav�rüsle mücadelede en başından ber� 
küresel dayanışma ve uluslararası �ş b�rl�-
ğ�n� güçlend�rmeye gayret ett�k, bu anla-
yışla 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa 
tıbb� yardım ve destek sağladık” ded�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
B�rleşm�ş M�lletler (BM) tarafından dev-
let ve hükûmet başkanlarının katılımıyla 
düzenlenen “Kov�d-19 ve Sonrasında 
Kalkınmanın F�nansmanı” başlıklı çev-
r�m�ç� etk�nl�ğe, v�deo mesaj gönderd�. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, etk�nl�ğe katı-

CCCCCCCCC lanları selamlayarak, BM Genel Sekreter� 
Anton�o Guterres �le Kanada ve Jama�ka 
başbakanlarına bu anlamlı g�r�ş�mler� �ç�n 
teşekkür ett�. Koronav�rüs salgınında b�r 
yılın ger�de kaldığını �fade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, küresel sorunlar 
karşısında tüm �nsanlığın kader�n�n ortak 
olduğunun gözler önüne serd�ğ�n� kaydet-
t�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye’n�n 
Koronav�rüsle mücadelede en başından 
ber� küresel dayanışma ve uluslararası 
�ş b�rl�ğ�n� güçlend�rmeye gayret ett�ğ�ne 
�şaret ederek, bu anlayışla 157 ülke ve 
12 uluslararası kuruluşa tıbb� yardım ve 
destek sağladıklarının altını ç�zd�.

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM
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81 İl Val�l�ğ�ne Koronav�rüs Tedb�rler�81 İl Val�l�ğ�ne Koronav�rüs Tedb�rler�81 İl Val�l�ğ�ne Koronav�rüs Tedb�rler�
Sağlık Bakanlığı ve Koronav�rüs B�l�m Kurulunun tavs�yele-

r� göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan 
Cumhurbaşkanlığı Kab�nes�nde alınan kararlar doğrultusun-
da Bakanlığımız 81 İl Val�l�ğ�ne Tedb�rler�n Gözden Geç�r�l-
mes� konulu genelge gönderd�.  

una göre: 

 1. Yen� b�r karar alınıncaya ka-
dar �ller�n r�sk grupları aşağıdak� 

şek�lde değ�şt�r�ld�:

Düşük R�sk Grubunda Yer Alan İller; 
Şırnak. (1 İl)

 Orta R�sk Grubunda Yer Alan İller; 
Batman, B�tl�s, D�yarbakır, Hakkar�, Mar-
d�n, Muş, S��rt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 
İl)

Yüksek R�sk Grubunda Yer Alan İller; 
Adana, Afyonkarah�sar, Ağrı, B�ngöl, 
Burdur, Den�zl�, Hatay, Kahramanmaraş, 
Kars, Kırşeh�r, Man�sa, Tuncel�. (12 İl)

Çok Yüksek R�sk Grubunda Yer Alan 
İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Anka-
ra, Antalya, Ardahan, Artv�n, Aydın, Balı-
kes�r, Bartın, Bayburt, B�lec�k, Bolu, Bur-
sa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, 

BBBBBB

Ed�rne, Elazığ, Erz�ncan, Erzurum, Esk�-
şeh�r, Gaz�antep, G�resun, Gümüşhane, 
Iğdır, Isparta, İstanbul, İzm�r, Karabük, 
Karaman, Kastamonu, Kayser�, Kırıkkale, 
Kırklarel�, K�l�s, Kocael�, Konya, Kütahya, 
Malatya, Mers�n, Muğla, Nevşeh�r, N�ğde, 
Ordu, Osman�ye, R�ze, Sakarya, Sam-
sun, S�nop, S�vas, Tek�rdağ, Tokat, Trab-
zon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

2. Daha öncek� genelgelerle r�sk grupla-
rına göre düzenlenen hafta �ç� ve hafta 
sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yen�den 
düzenlend�. Buna göre;

Hafta �ç� günlerde 21.00 - 05.00 saatler� 
arasında tüm Türk�ye’de sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulamasına devam ed�-
lecek. Hafta sonlarında; Düşük ve orta 
r�sk grubunda yer alan �llerde hafta sonu 
sokağa çıkma kısıtlaması, hafta �ç�nde 
olduğu g�b� 21.00 - 05.00 saatler� arasın-
da uygulanacak.

 Yüksek r�sk grubunda yer alan �llerde 
hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 
Cuma 21.00 - Cumartes� 05.00 saatler� 
arasıyla Cumartes� günü saat 21.00’de 
başlayıp Pazar gününün tamamını kap-
sayıp Pazartes� günü saat 05.00’de b�te-
cek şek�lde uygulanacak.

Haber�n devamı: http://www.yerelgercek.
com/haber/kov�d-19-ve-sonras�nda-kal-
k�nman�n-f�nansman�-6425
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Suyumuzu Korumak  Suyumuzu Korumak  Suyumuzu Korumak  
Vatanımızı KorumaktırVatanımızı KorumaktırVatanımızı Korumaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Beştepe M�llet 
Kongre ve Kültür Merkez�’nde düzenlenen 1. Su Şûrası Lans-
manı ve 363 tes�s�n toplu açılış tören�ne katıldı.

rogramda konuşan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Devlet Su İşler� 
tarafından yapımı tamamlanan 
363 tes�s sayes�nde 146,5 m�l-

yon metreküp su depolanmış, yıllık 12,3 
m�lyon metreküp �çme suyu elde ed�lm�ş, 
günlük 299 b�n metreküp su arıtılmış ve 
418 b�n 500 dekar araz�n�n sulu tarıma 
açılmış olacağını kaydett�.

Böylel�kle Türk ekonom�s�ne yıllık 427 
m�lyon l�raya yakın katkı sağlanacağının 
altını ç�zen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
baraj, �çme suyu, sulama, toplulaştırma, 

PPPPPP atık su ve taşkın koruma tes�sler�n�n yer 
aldığı, toplam yatırım tutarı 5 m�lyar 200 
m�lyon l�raya varan eserler�n hayırlı ol-
masını d�led�. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün ayrıca B�r�nc� Su Şûra’sının da 
tanıtımını gerçekleşt�rd�kler�n� bel�rterek, 
Türk�ye’n�n ve dünyanın su konusunda 
der�n tartışmalar �ç�nde olduğu b�r dö-
nemde gerçekleşt�r�lecek olan şûrayı, 
son derece �sabetl� bulduğunu söyled�.

Haber�n devamı: http://www.yerelger-
cek.com/haber/suyumuzu-korumak-vata-
n�m�z�-korumakt�r-6424

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’NIN KIRMIZI ÇİZGİSİBAYRAMPAŞA’NIN KIRMIZI ÇİZGİSİBAYRAMPAŞA’NIN KIRMIZI ÇİZGİSİ
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, ‘Yaya Öncel�ğ� 

Kırmızı Ç�zg�m�zd�r’ uygulamasına d�kkat çekt�.

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, ‘Yaya Öncel�ğ� 
Kırmızı Ç�zg�m�zd�r’ uygulama-
sına d�kkat çekmek ve farkın-

dalık oluşturmak amacıyla �lçedek� yaya 
geç�tler�n� çocuklarla b�rl�kte kırmızıya 
boyadı. Her sürücünün yollarda yayalara 
yol vermes� gerekt�ğ�n� hatırlatan Başkan 
Aydıner, “Sevg�l� çocuklarımız �le yaya 
geç�tler�n� kırmızıya boyadık. Bu ves�leyle 
yaya öncel�ğ� konusunda hem çocukla-
rımızı b�l�nçlend�rd�k hem de sürücülere 
öneml� b�r mesaj verd�k. Unutmayalım, 
bugün sürücüysek yarın yayayız” ded�.

BBBBBB

İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu’nun 
sosyal medya hesabından yaptığı “30 
Mart’ta Kırmızı Ç�zg�m�z� Çek�yoruz” 
paylaşımının ardından, Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner �le Atatürk 
İmam Hat�p Ortaokulu öğrenc�ler� �lçede-
k� beyaz olan yaya geç�tler�n� kırmızıya 
boyadı. Oldukça renkl� görüntülere sahne 
olan etk�nl�ğe bazı sürücüler�n de destek 
vermes� d�kkat çekt�.

Her sürücünün yollarda yayalara yol ver-
mes�n�n �nsan� b�r sorumluluk olduğunu 
bel�rten Başkan Aydıner, “İç�şler� Baka-
nımız Sayın Süleyman Soylu’nun yaya 
öncel�ğ�ne d�kkat çekmek adına yaptığı 
paylaşımın ardından sevg�l� çocuklarımız 
�le b�r araya geld�k ve yaya geç�tler�n� 
kırmızıya boyadık. Bu ves�leyle yaya 
öncel�ğ� konusunda hem çocuklarımızı 
b�l�nçlend�rd�k hem de sürücülere öneml� 
b�r mesaj verd�k. Unutmayalım, bugün 
sürücüysek yarın yayayız. O nedenle 
lütfen yollarda yayalara yol vermey� �hmal 
etmeyel�m” şekl�nde konuştu.
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Sultangaz�’de Sultangaz�’de Sultangaz�’de 
500 M�lyon Yıllık Fos�l500 M�lyon Yıllık Fos�l500 M�lyon Yıllık Fos�l

21-26 Mart Orman Haftası’nda Sultangaz� Beled�yes�, Hacı 
Bektaş-� Vel� Şeh�r Ormanı’nda d�kkat çeken b�r etk�nl�k dü-
zenled�. Şeh�r Ormanına gelen vatandaşlar, çevre b�l�nc�ne 
d�kkat çek�lmek �ç�n ormanının ortasına konulan buzdan ya-
pılmış fos�l� görünce şaşkınlığını g�zleyemed�.

ultangaz� Beled�yes�, Orman 
Haftası kapsamında anlamlı b�r 
etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yaptı. ‘Çev-
rey� koru özenle, geleceğe bak 

güvenle’ sloganıyla Hacı Bektaş-� Vel� 
Şeh�r Ormanı’nda etk�nl�k düzenlend�. 
Etk�nl�ğe Sultangaz� Beled�ye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun ve eş� Tuba 
Dursun, AK Part� İlçe Başkanı Süleyman 
Y�ğ�toğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, 
Mecl�s Üyeler� ve vatandaşlar katıldı.

Sultangaz� Beled�yes� Hacı Bektaş-� Vel� 
Şeh�r Ormanı’na buzdan yapılmış b�r fos�l 
get�r�ld�. Ormana rastgele atılan çöple-
r�n çevreye verd�ğ� tahr�batı anlatmak 
�ç�n atıklardan �nsan f�gürü oluşturularak 
buzdan yapılan fos�l�n �ç�ne yerleşt�r�ld�. 
Z�yaretç�ler, etk�nl�k alanındak� 500 m�lyon 

SSSSSSSSS yıllık dev fos�l� görünce şaşkınlığını g�zle-
yemed�.

Etk�nl�k alanında atıkların orman �ç�nde 
ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl 
oluştuğu ve ülkem�zde yer alan orman-
larla �lg�l� sayısal ver�ler�n de olduğu b�r 
serg� de yer aldı.

Sultangaz� Beled�yes� Prof. Dr. Necmett�n 
Erbakan B�l�m ve Kültür Merkez� de bu 
etk�nl�ğ�n �ç�nde yer aldı. B�l�m ve Kültür 
Merkez�’ne bağlı Kaş�f Ek�b�, çevre b�-
l�nc�ne d�kkat çekmek amacıyla doğa �le 
�lg�l� yaptıkları res�mler� alanda serg�led�. 
Kaş�fl er daha sonra, Şeh�r Ormanı’nda 
keş�f yaparak mercekle ağaçları ve b�tk�-
ler� �nceled�.

SULTANGAZİSULTANGAZİSULTANGAZİ
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EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN

Ahmet Kekeç Kütüphanes� Ahmet Kekeç Kütüphanes� Ahmet Kekeç Kütüphanes� 
Kapılarını AçıyorKapılarını AçıyorKapılarını Açıyor

Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z Köken, �lçedek� vatan-
daşlara k�tap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençler� ve 
çocukları okumaya teşv�k etmek, araştırma yapab�lecekler� 
ve ders çalışab�lecekler�, boş vak�tler�n� değerlend�reb�le-
cekler� b�r alan oluşturmak amacıyla Eyüpsultan Merkez’de 
kütüphane açıyor.

aşkan Den�z Köken, 29 Mart – 4 
N�san tar�hler� arasında kutlanan 
Kütüphaneler Haftası’nda açılışı 
yapılacak olan Eyüpsultan Be-

led�yes� Ahmet Kekeç Kütüphanes�’nde 
�ncelemelerde bulunup b�lg� aldı.

29 Mart Pazartes� günü saat 14:00’da 
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı 
Mustafa Şentop’un teşr�fl er�yle açılışı 
yapılacak olan kütüphane, b�lg�ye er�ş�m 
�ht�yacı olan herkes �ç�n tam b�r yaşam 
alanı olacak.

K�tap kafes�, 10 b�n k�taplık kütüphane ve 
araştırma merkez�, ders çalışma alanları, 
ferah k�tap okuma ve toplantı salonları, 
120 k�ş�l�k oturma kapas�tes� �le 181 met-
re karel�k alana sah�p olacak olan kütüp-
hane vatandaşlara sak�n ve huzurlu b�r 
ortamda k�tap okuyup araştırma yapab�-
lecekler� b�r ortam sunacak.

BBBBBB

Zeng�n k�tap koleks�yonu, güncel elekt-
ron�k kaynaklar, seçk�n sürel� yayınlar, 
nez�h çalışma alanları, ferah okuma 
salonları �le anaokulundan ün�vers�teye, 
ev hanımından öğretmene Eyüpsultan’da 
yaşayan her kullanıcıya h�tap edecek.

Eyüpsultan Beled�yes� Ahmet Kekeç 
Kütüphanes�’n�n tüm Eyüpsultan’a hayırlı 
olmasını d�led�ğ�n� söyleyen Eyüpsultan 
Beled�ye Başkanı Den�z Köken, “Dört 
bölgem�ze b�rer tane büyük kütüphane 
yapacağız. Ayrıca yaptığımız kültür evle-
r�m�z�n tamamında da küçük de olsa b�rer 
kütüphane olacak” ded�.

3 Ocak 1961’de Malatya’da doğan Ahmet 
Kekeç, 14 Kasım 2020’de ebed� Eyüpsul-
tanlı oldu... Aylık Derg�, Mavera ve Yöne-
l�ş derg�ler�nde h�kâye, deneme ve eleşt�r� 
yazıları yazarak yazı hayatına başlayan 
Kekeç, 1985’te �lk h�kaye k�tabı olan “Son 
İy� Şeyler”� çıkardı. Çeş�tl� gazetelerde 
muhab�r, ed�tör ve köşe yazarı g�b� görev-
ler üstlend�.

Vefatından öncek� yıllarda çalışmaları-
nı roman üzer�ne yoğunlaştıran Ahmet 
Kekeç, 28 Şubat dönem�n� anlatan Yağ-
murdan Sonra adlı b�r romana �mza attı. 
2006 yılından �t�baren Star Gazetes�’nde 
köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, çeş�t-
l� telev�zyon programlarını da sundu.
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EROKSPOR LİDERLİĞE ÇOK YAKINEROKSPOR LİDERLİĞE ÇOK YAKINEROKSPOR LİDERLİĞE ÇOK YAKIN
Esenler Erokspor, rak�b� Gölcükspor’u 3-2 yenerek puanını 

53 yaptı ve l�derle puan farkını 3’e �nd�rd�. Esenler Beled�ye 
Başkanı M. Tevf�k Göksu da maçı stadyumda �zled�.

�sl�.com 3. L�g 3. Grup’ta mü-
cadele eden Esenler Erokspor, 
Gölcükspor’u konuk ett�. Esen-
ler Stadyumu’nda gerçekleşen 

karşılaşmaya Erokspor hızlı başladı. Abu-
zer Gaff ar Toplu maçın 3. dak�kasında 
attığı golle takımını öne geç�rd�. 

Rak�p takım skoru beraberl�ğe get�rse 
de �lk yarının son dak�kalarında Mehmet 
Mert Özkaptan’ın attığı golle sarı yeş�ll�ler 
soyunma odasına 2-1’l�k üstünlükle g�t-
t�. Rak�p takım, �k�nc� yarının başlarında 
tekrar beraberl�ğ� yakaladı. Maçın 70. 
dak�kasında skoru bel�rleyen gol Onur 
Öztonga’dan geld�. Erokspor, maçı 3-2 
kazanarak puanını 53 yaptı ve rak�b� So-
maspor’un da haftayı mağlub�yetle kapat-
masıyla puan farkını 3’e �nd�rd�. Böylece 
Erokspor l�derl�k koltuğuna b�r adım daha 
yaklaştı.

MMM  Esenler Erokspor, 31 Mart Çarşamba 
günü Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü’ne 
konuk olacak. Elazığ Doğukent Stadı’nda 
gerçekleşecek karşılaşma, saat 14.00’te 
başlayacak.

M�sl�.com 3. L�g 3. Grup’ta 28. haftada 
oynanan maçlar sonrası oluşan puan 
durumu �se şöyle:

ESENLERESENLERESENLER
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ESENLERESENLERESENLER

ESENLER’E YENİ OKULLAR VE ESENLER’E YENİ OKULLAR VE ESENLER’E YENİ OKULLAR VE 
SPOR SALONLARI GELİYOR!SPOR SALONLARI GELİYOR!SPOR SALONLARI GELİYOR!

Tuna Eğ�t�m Vad�s�, 15 Temmuz Mahalles� ve Menderes Ma-
halle’s�nde geleceğ�n tem�natı çocuklar �ç�n yen� �nşa ed�-
lecek okullar �le spor salonları, Esenler’�n eğ�t�m ve spor 
�ht�yacına katkıda bulunacak. Açılacak okullarla b�rl�kte 
Esenler’de 1.369 olan dersl�k sayısı, 166 �lave yen� dersl�kle 
b�rl�kte 1.535’e çıkacak.

una Eğ�t�m 
Vad�s�’nde 
açılacak b�r 
adet �lkokul 

ve ortaokul, 5 b�n 800 
metre kare �nşaat 
alanında yükselecek. 
4 katlı bu �k� okulda 
32’şer dersl�k, çok 
amaçlı salon ve kü-
tüphane bulunacak.

Ayrıca Tuna Eğ�t�m 
Vad�s�’nde, 882 met-
rekare alanda �se �ç�n-
de; basketbol, voley-
bol, ten�s, futbol oynanab�lecek 96 sey�rc� 
kapas�tel� b�r spor salonu �nşa ed�lecek.

15 Temmuz Mahalles�’nde yapılacak 
ortaokul, 6 b�n 955, l�se de 7 b�n 440 
metrekare alanda yer alacak. Okulların 
�k�s� de 3 katlı olup, 35’er dersl�kte eğ�t�m 
verecek. Okullarda b�lg�sayar dersl�ğ� ve 
laboratuar da bulunacak.

15 Temmuz Mahalles�’nde açılacak spor 
salonu �se 882 metrekare alanda, 96 
sey�rc� kapas�tel� olacak. İç�nde basket-
bol, voleybol, ten�s, futbol müsabakaları 
yapılab�lecek.

TTT

MENDERES’E ANADOLU LİSESİ

Menderes Mahalles�’nde �nşasına baş-
lanan Menderes Anadolu L�ses�’nde 32 
dersl�k olacak. Özel gereks�n�m� olan ço-
cuklar �ç�n 4 adet ‘Özel Eğ�t�m Dersl�ğ�’n�n 
yer alacağı okulda, öğrenc�ler�n kend�-
ler�n� f�z�k, b�yoloj� ve k�mya alanlarında 
gel�şt�reb�lmeler� �ç�n her branştan b�rer 
adet laboratuvar bulunacak. Öğrenc�ler�n 
sanata olan �lg� ve yetenekler�n� gel�şt�re-
b�lmeler� �ç�n �se müz�k ve görsel sanatlar 
dersl�ğ� açılacak. Ayrıca okul �çer�s�nde 
b�lg�sayar dersl�ğ�, kütüphane, beden 
eğ�t�m� dersl�ğ� ve çok amaçlı salon yer 
alacak.
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 AK Part� 7. Olağan  AK Part� 7. Olağan  AK Part� 7. Olağan 
Büyük Kongres� YapıldıBüyük Kongres� YapıldıBüyük Kongres� Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Part� 7. Olağan Büyük Kong-
res�’nde yaptığı konuşmada, “Uzunca b�r süred�r tak�p ett�ğ�-
m�z rotamızın adı olan 2023 hedefl er�m�z� yen� b�r başlangıç 
hâl�ne dönüştürerek, 21. yüzyılı ve ötes�n� kuşatacak büyük 
ve güçlü Türk�ye’y� �nşa ed�yoruz” ded�.

umhurbaşkanı ve AK Part� 
Genel Başkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan, AK Part� 7. Olağan 
Büyük Kongres�’ne katıldı. 

Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda 
gerçekleşt�r�len kongre önces�nde, salon 
önünde kend�s�n� karşılayan vatandaşlara 
b�r selamlama konuşması yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre-
n�n yapıldığı salona geçt�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon önünde-
k� konuşmasında, AK Part�’n�n kayıtlı üye 
sayısının 13 m�lyon 500 b�ne ulaştığını 
bel�rterek, “Bırakın Türk�ye’y�, dünyada 
böyle b�r s�yas� part� yok. Ve hamdolsun 
1 m�lyonu aşkın genç üyes�yle, yaklaşık 
5 m�lyonu aşkın kadın üyes�yle ve bunun 
dışında da ana kademe üyes�yle dün-
yada b�r başkası yok, Türk�ye’de zaten 

CCCCCCCCC yok” ded�. Bugün yapılacak tüzük tad�la-
tıyla Merkez Karar Yönet�m Kurulu’nu 75 
k�ş�ye çıkartarak yola devam edecekle-
r�n� kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ayrıca yedek d�ye b�r �fade var, o da 35 
k�ş�. Ama onlar yedek olarak kalmayacak. 
Onlar da aynen 75 k�ş�yle beraber çalı-
şacaklar as�l üyeler g�b�” b�lg�s�n� paylaş-
tı. Daha sonra kongre salonuna geçen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Part�’n�n 
�craat, eser, yatırım, reform ve Türk�ye’ye 
kazandırdıklarına da�r v�deo göster�m�n�n 
ardından part�l�lere h�tap ett�.

Konuşmasına 81 v�layet� tek tek sayıp 
selamlayarak başlayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, AK Part� 7. Olağan Büyük 
Kongres�’n�n part� ve ülke �ç�n hayırlı 
olmasını d�led�.

GÜNDEMGÜNDEMGÜNDEM
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“İmandır o cevher k� �lah� ne büyüktür/
İmansız olan paslı yürek, s�nede yüktür” 
d�zeler�n� okuyan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu �nanç, �man ve az�mle bugüne 
kadar yürüttükler� her mücadelede başa-
rıya ulaştıklarını söyled�.

“Bundan sonra da aynı h�ss�yatla, Sırat-ı 
Müstak�m üzere yürümeye, ter dökmeye, 
gerekt�ğ�nde canımızı ortaya koymaya 
devam edeceğ�z” d�yen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Eks�kten ve yanlıştan münez-
zeh olan sadece Rabb�m�zd�r. B�z fan�-
ler�n elbette hatası ve eks�ğ� olmuştur, 
olacaktır. Öneml� olan �st�kamet� doğru, 
kalb� ferah, yüreğ� sağlam, azm� güçlü 
tutmaktır. Ger�s� Allah’ın yazgısı ve m�lle-
t�m�z�n takd�r�d�r. İşte bu anlayışla, ‘n�yet 
hayr, akıbet hayr’ d�yerek, s�zlerle b�rl�kte 
b�r kez daha yaptıklarımızın ve yapacak-
larımızın muhasebes�n� m�llet�m�ze arz 
etmek �st�yoruz” ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, M�ll�yetç� Ha-
reket Part�s�’ne ve Genel Başkanı Devlet 
Bahçel�’ye, Cumhur İtt�fakı çatısı altında, 
büyük ve güçlü Türk�ye yolunda kend�le-
r�yle b�rl�kte yürüdükler� �ç�n şükranlarını 
sunarak, “Hang� part�den olursa olsun, 
Cumhur İtt�fakı’na destek olan her b�r 
kardeş�me ayrı ayrı teşekkür ed�yorum. 
Türk�ye’y� önce 2023 hedefl er�ne, ardın-
dan da 2053 v�zyonuna �nşallah Cumhur 
İtt�fakı’yla kavuşturacağız” d�ye konuştu.

AK Part� kongreler�n�n kadroların yen�-
lend�ğ�, yapılan h�zmetler�n muhasebe-
s�n�n yapıldığı, v�zyonun güncellend�ğ� 
b�r demokras� şölen� olduğunu bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de 
‘İnandığın Yolda Yürü’ d�yerek hazırlandı-
ğımız yed�nc� olağan kongrem�z�, ‘Türk�ye 
�ç�n güven ve �st�krar’ azm�yle topluyoruz” 
�fades�n� kullandı.

“Her büyük kongrem�zde v�zyonumuzu 
daha �ler�ye taşıdık, hedefl er�m�z� daha 
büyüttük, eser ve h�zmet s�yaset�m�z� 
daha güçlend�rd�k” d�yen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�: “B�z, s�yase-
t�n, sadece geçm�şle değ�l, aynı zamanda 
bugünle, güncelle de sınırlı kalmaması; 
yarını, geleceğ�, umudu kucaklaması 
gerekt�ğ�ne �nanan b�r mefkûreye sa-
h�b�z. Yarın d�ye �fade ett�ğ�m�z büyük 
ufuk, b�z�m maz�den at�ye kurulan köprü 
ded�ğ�m�z, geçm�ş� ve bugünü de �çeren 
kuşatıcılığa sah�pt�r.  Bunun �ç�n b�z�m 
�nancımızda umutsuzluk, yan� yarından 
üm�d�n� kesmek, küfre eşdeğer görül-
müştür. Geçm�ş�m�z� hakkıyla b�lmeden, 
bugünün hakkını vermeden, geleceğ� 
�nşa edemey�z.  Türk�ye’n�n bugün bulun-
duğu yer, şanlı tar�h�n�n şerefl � m�rasıyla, 
geleceğ� �ç�n bel�rled�ğ� hedefl er� arasın-
dak� �nce ç�zg�n�n tam ortasıdır. Geleceğe 
�l�şk�n tasavvurlarımızı anlatırken, söze 
da�ma geçm�şten başlamamızın sebeb� 
de �şte budur. Büyük rüyalar görmek, bu 
rüyaların ardından g�tmek b�ze meden�ye-
t�m�z�n emr�d�r. S�yaset�n en başta gelen 
vaz�fes�n�n de m�lletle b�rl�kte bu rüyaları 
görmek, umutları canlı tutmak, hedefl er 
koymak suret�yle �nşa ve �hya faal�yet�nde 
bulunmak olduğuna �nanıyoruz.”

Haber�n devamı: http://www.yerelgercek.
com/haber/ak-part�-7-olagan-buyuk-kong-
res�-yap�ld�-6417



Taks�m Cam�� ve Atatürk Kültür Taks�m Cam�� ve Atatürk Kültür Taks�m Cam�� ve Atatürk Kültür 
Merkez� Yapımı Devam ed�yorMerkez� Yapımı Devam ed�yorMerkez� Yapımı Devam ed�yor

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, yapımı devam eden 
Taks�m Cam��’nde ve Atatürk Kültür Merkez�nde (AKM) �nce-
lemelerde bulundu.

lk olarak AKM’de �ncelemelerde bulu-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha 
sonra yürüyerek Taks�m’de �nşaatı ve 
genel �şç�l�ğ�n�n yüzde 99’u tamamla-

nan cam�ye geçt�.

Taks�m’dek� yürüyüşü sırasında b�r kesta-
nec�den satın aldığı kestane ve mısırları 
gazetec�lere ve vatandaşlara �kram eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı vatandaş-
larla da sohbet ett�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a �ncelemeler� 
sırasında; Kültür ve Tur�zm Bakanı Meh-
met Nur� Ersoy, Kültür ve Tur�zm Bakan 
Yardımcısı Ahmet M�sbah Dem�rcan, 
İstanbul Val�s� Al� Yerl�kaya ve Beyoğlu 
Beled�ye Başkanı Haydar Al� Yıldız eşl�k 
ett�.

İİİ
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Ramazan İç�n 10 B�n Adet Erzak Ramazan İç�n 10 B�n Adet Erzak Ramazan İç�n 10 B�n Adet Erzak 
Kol�s� Dağıtımı BaşladıKol�s� Dağıtımı BaşladıKol�s� Dağıtımı Başladı

Eyüpsultan Beled�yes�, Ramazan ayına az b�r süre kala �ht�-
yaç sah�b� a�lelere gıda kol�s� yardımı başlattı.

yüpsultan Beled�yes�, Ramazan 
ayına az b�r süre kala �ht�yaç 
sah�b� a�lelere gıda kol�s� yardımı 
başlattı.

Yıl boyunca sosyal beled�yec�l�k anlayı-
şıyla Sosyal Ekonom�k Destek (SED) b�r�-
m� tarafından tesp�t ed�len gerçek �ht�yaç 
sah�b� a�lelere gıda yardımında bulunan 

EEE

Eyüpsultan Beled�yes�, Ramazan ayı ön-
ces�nde de yardım kol�ler�n� vatandaşların 
evler�ne ulaştırıyor.

Bu kapsamda sahaya çıkan Eyüpsultan 
Beled�yes� ek�pler� �lçe genel�nde mahalle 
mahalle dolaşarak �ç�nde sıvı yağ, p�r�nç, 
bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, 
zeyt�n, reçel g�b� temel gıda maddeler�n�n 
olduğu paketler� vatandaşlara ücrets�z b�r 
şek�lde tesl�m ed�yor. Ayrıca a�lelere pan-
dem� neden�yle maske ve kolonya dağıtı-
mı da yapılıyor. Eyüpsultan Beled�yes� 28 
mahallede Ramazan ayına kadar 10 b�n 
adet gıda kol�s� dağıtmayı planlıyor.

Paketler�n� tesl�m alan vatandaşlar pay-
laşma, b�rl�k ve beraberl�k ayı olan Ra-
mazan ayı önces� yapılan bu h�zmetten 
duydukları memnun�yet� d�le get�rerek, 
Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z Kö-
ken’e teşekkürler�n� �lett�.
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Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Ev�’n�n Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Ev�’n�n Mehmet Ak�f Ersoy Kültür Ev�’n�n 
İnşaatı Hızla Yüksel�yorİnşaatı Hızla Yüksel�yorİnşaatı Hızla Yüksel�yor

“Eyüpsultan’a Değer” sloganı �le h�zmet üretmeye devam 
eden Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z Köken, �lçedek� 
her bölgede özell�kle çocuk, kadın, engell� ve yaşlıların ya-
şam koşullarını �y�leşt�rmeye yönel�k t�p projeler�, tek tek 
hayata geç�r�yor.

ahalleler� gezerek yer�nde 
tesp�tlerde bulunan, halkın 
�ht�yaç ve �stekler� doğrultu-
sunda çalışmalar gerçekleş-

t�ren Başkan Den�z Köken, bu kapsamda 
Yeş�lpınar Mahalles�’nde Mehmet Ak�f 
Ersoy Kültür Ev�’n�n yapımını başlattı.

İnşaatı hızla yükselen kültür ev�nde yapı-
lan çalışmaları �nceley�p, b�lg� alan Baş-
kan Den�z Köken, n�tel�kl� yapılar ortaya 
koymaya devam ett�kler�n� bel�rterek şu 
açıklamalarda bulundu:

“B�l�yorsunuz 2021 yılı Cumhurbaşkan-
lığımızın nezaret�nde, İst�klal Marşı’nın 
kabulünün 100. yılı olması haseb�yle 
de b�z Mehmet Ak�f Kültür Ev�’n� burada 
açıyoruz. Burada hem spor, hem ES-
MEK, hem gençl�k merkezler�m�z faal�yet 

MMM gösterecek. Yeş�lpınarımıza hayırlı olsun 
d�yorum. Aynını y�ne Akşemsett�n’de, Çır-
çır’da, Karadolap’ta yapacağız. Karado-
lap’ta kreş� yaptık, yukarıda da y�ne kültür 
ev�n� yapıyoruz. Neres� varsa bulduğu-
muz yerler� değerlend�r�yoruz. Mahalle-
lerde gençler�n, hanımların g�deb�leceğ� 
evler olsun �st�yoruz”

İçer�s�nde Eyüpsultan Meslek� Eğ�t�m 
Merkez� (ESMEK), Eyüpsultan A�le Da-
nışmanlığı ve Eğ�t�m Merkez� (ESADEM) 
ve Gençl�k Merkez�’n�n yer alacağı kültür 
ev� 732 metrekare �nşaat alanına sah�p 
olacak. ESMEK kurslarına katılacak olan 
vatandaşların çocuklarını bırakab�lecek-
ler� Çocuk Ev� ve Kafen�n de bulunacağı 
3 katlı b�nada gençler�n eğ�t�m alacağı 10 
dersl�k olacak.

EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN
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ESENLERESENLERESENLER

RADYO RADYO RADYO 
ESENLER ESENLER ESENLER 
‘YENİ ‘YENİ ‘YENİ 
YILDIZLARI’NI YILDIZLARI’NI YILDIZLARI’NI 
ARIYOR!ARIYOR!ARIYOR!

Esenler Beled�yes�, ‘Radyonun Yen� Yıldızları’ adlı eğ�t�m 
programıyla geleceğ�n radyocularını m�krofon başına çağı-
rıyor.

senler Beled�yes�, ‘Radyonun 
Yen� Yıldızları’ adlı eğ�t�m prog-
ramıyla geleceğ�n radyocularını 
m�krofon başına çağırıyor.

Esenler Beled�yes� bünyes�nde faal�yet 
gösteren Radyo Esenler, radyoculuk 
hayal� olan ve bu alana katkı sunmak 
�steyen gençler �ç�n ‘Radyonun Yen� 
Yıldızları’ adlı eğ�t�m programı düzenl�-
yor. 5 hafta sürecek eğ�t�mler�n sonunda 
mezun olan öğrenc�lere ulusal ve yerel 
radyolarda staj yapma �mkânı sunula-
cak. Programa kayıtlar, 25 Mart- 5 N�san 
tar�hler� arasında www.esev.org adres� 
üzer�nden yapılacak. 19- 29 yaş aralığın-
dak� gençler, mülakata katılma şansına 
sah�p olacak.

EEE UZMAN İSİMLERDEN EĞİTİM

‘Radyonun Yen� Yıldızları’ eğ�t�m progra-
mı kapsamında d�ks�yon ve haber yazma 
tekn�kler�, radyo programcılığı, tekn�k-pro-
düks�yon ve podcast, reklam ve pazarla-
ma �le kurumsal �let�ş�m ve yönet�c�l�k g�b� 
konular, alanında uzman �s�mler tarafın-
dan anlatılacak.

Sen de mülakata katıl, eğ�t�m al, radyolar-
da staj yapma şansını yakala, radyonun 
yen� yıldızlarından b�r� ol!
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Sadaka Taşı Geleneğ�yle Sadaka Taşı Geleneğ�yle Sadaka Taşı Geleneğ�yle 
200’e Yakın Öğrenc�ye Burs Ver�l�yor200’e Yakın Öğrenc�ye Burs Ver�l�yor200’e Yakın Öğrenc�ye Burs Ver�l�yor
Eyüpsultan Beled�yes� Osmanlı Devlet� dönem�nde yaygın 

olan “Sadaka Taşı” geleneğ�n� yaşatıyor. Sadaka Taşları’n-
dan elde ed�len gel�r�n tamamı �ht�yaç sah�pler�ne dağıtılıyor.

yüpsultan Beled�yes� Osmanlı 
Devlet� dönem�nde yaygın olan 
“Sadaka Taşı” geleneğ�n� yaşa-
tıyor. Sadaka Taşları’ndan elde 

ed�len gel�r�n tamamı �ht�yaç sah�pler�ne 
dağıtılıyor.

Osmanlı Devlet�nde gen�ş yer bulmuş 
olan “Sadaka Taşları” �ht�yacı olana �nc�t-
meden vermen�n araçlarından b�r� olmuş-
tur.

Meden�yet�m�z�n m�henk taşlarından 
b�r� olan sadaka geleneğ�n� sürdürmek, 
yardımlaşmaya özend�rmek amacıyla 
Sadaka Taşı Derneğ� �le ortaklaşa yü-
rütülen çalışmada, Eyüp Sultan Cam�� 
çevres�nde 5 ayrı noktaya yerleşt�r�len 
Sadaka Taşları sayes�nde 200’e yak�n 
Eyüpsultanlı �ht�yaç sah�b� öğrenc�ye de 
burs ver�l�yor.

EEE Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan 
sadaka taşları genell�kle 2 metre boyla-
rında, s�l�nd�r şekl�nde olup şeh�rlerde, 
kasabalarda cam�, çeşme yanı, hastane 
g�b� yerlerde kurulan yardım taşlarıdır. 
Sadaka taşları �şlek yerler�n dışında sa-
dakayı alanın da veren�nde k�mse tarafın-
dan görülmed�ğ� tenha yerlere de kuru-
lurdu. Esk� İstanbul’da b�l�nd�ğ� kadarıyla 
Üsküdar çarşısındak� M�mar S�nan’ın 
yaptığı hamamın karşısında Gülfem 
Hatun Cam��’n�n avlusu, Üsküdar Doğan-
cılar, Karacaahmet ve Fat�h semt�ndek� 
Kocamustafapaşa g�b� tar�h� b�rçok yerde 
bulunurdu. Osmanlı toplumunda uygula-
nan bu hayır hasenat b�r zarf �çer�s�nde 
cam�lerdek� sadaka taşlarına bırakılma-
sı ve �ht�yacı olanların da bu serbestl�ğ� 
�st�smar etmeden o zarfın �çer�s�nden 
sadece �ht�yacı olan kadarını almaları �le 
b�l�n�rd�.

EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN
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SULTANGAZİSULTANGAZİSULTANGAZİ

Sağlıkçıların İs�mler� Sağlıkçıların İs�mler� Sağlıkçıların İs�mler� 
Sultangaz�’dek� 21 Parkta YaşatılıyorSultangaz�’dek� 21 Parkta YaşatılıyorSultangaz�’dek� 21 Parkta Yaşatılıyor

Pandem�n�n başından bu yana, en ön safta mücadele veren 
sağlık çalışanlarına desteğ�n� sürdüren Sultangaz� Beled�ye-
s�, bu kez görevler�n�n başında hastalık neden�yle hayatını 
kaybeden sağlık çalışanları �ç�n harekete geçt�.

lçedek� 21 park ve yeş�l alana sağlık 
şeh�tler�n�n �s�mler� ver�ld�. Parkların 
�s�mler�n�n tanıtıldığı programa AK 
Part� İstanbul M�lletvek�l� Av. Abdul-

lah Güler, Sultangaz� Kaymakamı Uğur 
Kalkar, Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun ve sağlık şeh�tler�-
n�n yakınları katıldı.

Ülkem�zde �lk vakanın görüldüğü tar�h 
olan 11 Mart 2020’den bu yana �lçedek� 
tedb�rler� üst sev�yede tutan Sultangaz� 
Beled�yes�, sürec�n en başından bu yana 
sağlık personel�n�n yanında oldu. Herke-
s�n ev�nde kalarak kend�n� �zole etmeye 
çalıştığı b�r dönemde, a�leler�nden uzakta 
büyük özver�yle çalışan, kend� canlarını 
h�çe sayarak hastalara yardım el� uzatan 
sağlık çalışanlarına konaklama, serv�s, 
dezenfektan, maske desteğ� sağlandı.

Görevler� başında koronav�rüse yakala-
narak hayatını kaybeden sağlık çalışan-

İİİ

ları da unutulmadı. Sultangaz� Beled�yes�, 
hayatını kaybeden 21 doktor, hemş�re, 
eczacı ve eben�n �s�mler�n� yaşatmak �ç�n 
harekete geçt�. İlçedek� 21 parkın adında 
değ�ş�kl�k yapılarak buralara, pandem� 
neden�yle hayatını kaybeden sağlık çalı-
şanlarının �s�mler� ver�ld�.

Yen� parkların �s�mler�n�n tanıtılması �ç�n 
program düzenlend�. Yen� adıyla Prof. Dr. 
Cem�l Taşçıoğlu Parkı’nda düzenlenen 
programa AK Part� İstanbul M�lletvek�l� 
Av. Abdullah Güler, Sultangaz� Kayma-
kamı Uğur Kalkar, Sultangaz� Beled�ye 
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eş� 
Tuba Dursun, Prof. Dr. Cem�l Taşçıoğ-
lu’nun eş� Dr. Öğret�m Üyes� D�dem Taş-
çıoğlu, Sultangaz� İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
M�hr�ban Aksoy, hastane başhek�mler�, 
hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 
yakınları �le sağlık çalışanları ve vatan-
daşlar katıldı.

Programda konuşan AK Part� İstanbul 
M�lletvek�l� Av. Abdullah Güler, “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayy�p Erdoğan 
yönet�m�nde �lg�l� bakanlıklarımız pandem� 
sürec�n� büyük b�r t�t�zl�k ve hassas�yetle 
yürütüyor. Rehavete kapılmadan maske, 
sosyal mesafe konusunda d�kkatl� oldu-
ğumuz takd�rde bu sürec� en haf�f ve hızlı 
b�r şek�lde atlatab�leceğ�m�ze �nanıyorum. 

Haber�n devamı: http://www.yerelgercek.
com/haber/sagl�kc�lar�n-�s�mler�-sultanga-
z�dek�-21-parkta-yasat�l�yor-6411
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Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, ‘artı b�r farkla’ 

hayatımıza değer katan down sendromlularla b�r araya gel-
d�. 

ayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la Aydıner, ‘artı b�r farkla’ 
hayatımıza değer katan down 
sendromlularla b�r araya geld�. 

Down sendromlu gençlerle zeybek oy-
nayan Başkan Aydıner, “Gülen yüzler�yle 
hayatımıza renk katan down sendromlu 
evlatlarımız �le b�r arada olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum” ded�.

Başkan At�la Aydıner, 21 Mart Dünya 
Down Sendromlular Günü dolayısıyla 
özel b�r eğ�t�m kurumunun düzenled�-
ğ� etk�nl�kte down sendromlu çocuklar 
ve gençlerle b�r araya geld�. Etk�nl�kte 
zeybek oynayarak gönüller�nce eğlenen 
down sendromlu gençler�n mutluluğuna 
ortak olan Başkan Aydıner, “Down send-
romlu evlatlarımız sürekl� gülen yüzler�yle 
hayatımıza renk katıyorlar. B�z onarı çok 
sev�yoruz, onlar b�z�m en büyük zeng�nl�-
ğ�m�z” ded�.

BBBBBB Başkan Aydıner, etk�nl�ğ�n sonunda down 
sendromlu çocuklara ve gençlere hed�ye 
takd�m ett�.

Down sendromlu çocukların özell�kler�, 
eks�kl�kler�nden değ�l fazlalıklarından… 
B�zden 1 fazla dünyaya gel�yorlar. Hep�-
m�z�n hücreler� 46 kromozoma sah�pken 
onların hücreler�nde 47 kromozom var. 
Bu nedenle yüz �fadeler� b�raz daha değ�-
ş�k, bazı şeyler� daha zor anlıyorlar, çoğu 
yaşamak �ç�n desteğe �ht�yaç duyuyor. 
Down Sendromu den�yor hastalıklarının 
adına. Hayatın �ç�nde zaman zaman yol-
da annes�n�n el�nden çekerek yürürken 
gördüğümüz, sonra da unutup g�tt�ğ�m�z 
çocuklar onlar… Aslında çocuk değ�l 
çoğu. 20’l� hatta 30’lu yaşlarındalar. Ne-
redeyse h�ç yaşlanmıyorlar ve hep gülen 
b�r �fadeyle karşımıza çıkıyorlar.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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Efend�m�z�n Son Günler�n� AnlattıEfend�m�z�n Son Günler�n� AnlattıEfend�m�z�n Son Günler�n� Anlattı
Esenler Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce 

her ay düzenlenen Gönül Sohbetler� programında İlah�yat-
çı Yazar Prof. Dr. N�hat Hat�poğlu, Peygamber Efend�m�z Hz. 
Muhammed’�n (s.a.v.) hayatının son günler�n� anlattı.

senler Beled�yes� Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü’nce her 
ay düzenlenen Gönül Sohbetler� 
programında İlah�yatçı Yazar 

Prof. Dr. N�hat Hat�poğlu,Peygamber 
Efend�m�z Hz. Muhammed’�n (s.a.v.) ha-
yatının son günler�n� anlattı.

Esenler Beled�yes� Dr. Kad�r Topbaş 
Kültür ve Sanat Merkez�, Gönül Sohbet-
ler� programında İlah�yatçı Yazar Prof. Dr. 
N�hat Hat�poğlu’nu ağırladı. Salonu dol-
duran yüzlerce k�ş� Hat�poğlu tarafından 
anlatılan Peygamber Efend�m�z’�n son 
günler�n� çok büyük b�r d�kkatle d�nled�.

İSLAMİYETİ TÜM DÜNYAYA TANITTI

Esenler Beled�yes� Başkan Yardımcı-
sı Hasan Taşçı �le İnsan Kaynakları ve 
Eğ�t�m Müdürü H�kmet Rabban� Işık’ın 
da d�nley�c� olarak katıldığı programda, 
Peygamber Efend�m�z�n 23 yıl süren 

EEE Peygamberl�ğ� sırasında tüm dünya toplu-
luklarını İslam�yet’e çağırdığını �fade eden 
Hat�poğlu, “Habeş�tan, İran ve B�zans 
krallarını İslam�yet’e davet eden mektup-
lar yolladı. Buna r�ayet edenler de, etme-
yenler de oldu. Davet üslubu çok güzeld�. 
K�msey� ezmeden kırmadan yaptı bunu. 
O, görev�n� en �y� şek�lde yapandı” şekl�n-
de konuştu.

ALLAH’A ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Peygamber Efend�m�z Hz. Muhammed’�n 
(s.a.v.) son günler�n� Allah’a kavuşmanın 
özlem�yle geç�rd�ğ�n� d�le get�ren Prof. Dr. 
N�hat Hat�poğlu, “O’nun arkasında artık 
koskoca b�r ümmet vardı. Allah’ın verd�ğ� 
elç�l�k görev�n� en �y� şek�lde yer�ne get�r-
men�n mutluluğunu yaşıyordu. Bu mut-
lulukla son kez vefat eden akrabalarının 
mezarlarını z�yaret ett�. Azra�l (a.s.) O’nun 
canını almaya geld�ğ�nde sadece Allah’a 
olan özlem�n� d�le get�rm�şt�” ded�.
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Esenler Beled�yes�, 18 Mart Çanakkale Zafer� ve Şeh�tler� 
Anma Günü’nün 106. yıl dönümünde b�r d�z� etk�nl�k ve prog-
ram gerçekleşt�rd�.

senler Beled�yes�, tar�hte görül-
mem�ş b�r kahramanlık destanı-
nın yazıldığı 18 Mart Çanakkale 
Zafer� ve Şeh�tler� Anma Gü-

nü’ne özel b�r d�z� etk�nl�k ve program dü-
zenled�. Şeh�r Ekranı TV üzer�nden �zley�-
c�yle buluşan özel yayında tar�hç�- yazar 
Zafer B�lg�, 10 fotoğraf kares� üzer�nden 
cephede yaşanan mücadeley� anlattı. 
Kahraman ecdadımızın gerçek hayat 
h�kâyeler�ne şah�t olduğumuz “Çanakka-
le’den Mektuplar” programı �se Esenler 
Kültür Sanat 
Youtube 
kanalı �le 
ekranlara ta-
şındı. Prog-
ramda türkü-
ler ve ağıtlar 
okuyan Grup 
Ah�r, �zley�-
c�lere duygu 
dolu anlar 
yaşattı.

“10 Karede Çanakkale” programında ko-
nuşan tar�hç�-yazar Zafer B�lg�, “Çanak-
kale Zafer� aslında tar�h olarak çok esk� 
değ�l. Bu destanın genet�k kodlarımızda 
hala yaşandığını 15 Temmuz geces� hep 
b�rl�kte gördük. Bu coğrafya, Peygambere 
sevdalı, şüheda olmaya hazır �nsanlar-
la dolu. Bu m�llet küller�nden doğan b�r 
m�llet” ded�.

Yüzlerce k�loluk top merm�s�n� sırtlayan 
Çanakkale kahramanı Sey�t Onbaşı’nın 
fotoğrafını yorumlayan B�lg�, şunları 

EEE söyled�: “Sey�t Onbaşı’ya o topu kaldırtan 
h�ss�yatla, 15 Temmuz’da tankın önüne 
s�per olan vatandaşlarımızın h�ss�yatı 
aynıdır çünkü b�z asr-ı saadet� örnek 
alarak yaşayan b�r m�llet�z. Sey�t Onba-
şı’nın asr-ı saadettek� tems�lc�s� �se Hz. 
Hamza’dır. Çanakkale’de savaşın asıl 
kazanıldığı yer den�zd�r. Batırılan gem�ler 
ve savaş müh�mmatları hala den�zaltında 
olduğu g�b� duruyor. İler�de buraya b�r 
müze yapılırsa z�yaret edeb�l�r�z.”

Çanakkale 
Zafer�’n�n ç�zg�-
lerle anlatıldığı 
“Çanakkale’n�n 
Ç�zg�s�” adlı ka-
r�katür serg�s� 
de esenlerser-
g�.com adres� 
üzer�nden 
sanatseverlerle 
buluştu. Kar�-
katür�st Dem�r-

han Kadıoğlu �mzası taşıyan 20 eser�n 
yer aldığı serg�de sanatseverler, eserler�n 
üzer�ndek� bağlantı l�nk�n� tıklayarak ko-
nuyla �lg�l� eğ�t�c� v�deolar �zleyeb�l�yor.

18 Mart Çanakkale Zafer� ve Şeh�tler� 
Anma Günü’ne özel düzenlenen etk�n-
l�kler kapsamında “Esenler’�n 15’l�ler�” 
olarak adlandırılan Çanakkale Gönüllüler� 
de, Çanakkale Şeh�tl�ğ�’nde Mehmet Âk�f 
Ersoy’un “Çanakkale Şeh�tler�ne” adlı 
ş��r�n� okudu. Sosyal medyada yayınlanan 
v�deo, �zleyenler� kutlu zafer�n yaşandığı 
anlara götürdü.

ESENLERESENLERESENLER
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