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Kurban Bayramı’mız mübarek olsun.Kurban Bayramı’mız mübarek olsun.Kurban Bayramı’mız mübarek olsun.

Allah’a emanet olun...Allah’a emanet olun...Allah’a emanet olun...

Selahatt in Bölükbaşı
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Yıllarca Ak Part� Bayrampaşa Gençl�k Kolları’nda görev yapan 
Hal�l Çabuk, Gençl�k Kolları Başkanı oldu.

BAYRAMPAŞALI AK GENÇLER BAYRAMPAŞALI AK GENÇLER BAYRAMPAŞALI AK GENÇLER 
ÇABUK’A EMANETÇABUK’A EMANETÇABUK’A EMANET

BAYRAMPAŞA

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Baş-
kanlığı sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımla Halil İbrahim Çabuk'un 
başkanlığını açıkladı: "Bayrampaşa Genç-
lik Kolları Başkanlığımıza, Genel Merkez 
Gençlik Kollarımızla yapılan istişareler 
neticesinde Halil İbrahim Çabuk atanmış-
tır. Bayrampaşa ve İstanbul Gençliğine 
hayırlı olsun."

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı paylaştığı bir tweet ile Halil İbrahim 
Çabuk'u tebrik ederek Bayrampaşa genç-
liğine hayırlı olmasını diledi.

Bu dönem Bayrampaşa Belediye Meclis 
üyesi olan önceki Gençlik Kolları Başkanı  
Ozan Karadeniz onun yerine başkanlığı 
atanan Halil İbrahim Çabuk için bir payla-
şımda bulundu: "Büyük ailemizin önemli 
bir parçası, yıllardır yol yürüdüğümüz Ha-
lil İbrahim Çabuk kardeşim Gençlik Kolları 
Başkanı olarak atanmıştır. Rabbim hayırlı 
bereketli güzel işler yapmayı nasip etsin. 
Eminimki çok daha güzel işler yapacak ve 
bayrağı daha ileriye taşıyacaktır."

Rumeli Türkleri Bayrampaşa Şubesi de 
Çabuk'un başkan olarak atanmasından 
dolayı bir tebrik mesajı yayınladı: "Bay-
rampaşa Şubesi Gençlik Kolu Yönetim 
Kurulu Üyemiz Halil İbrahim Çabuk Ak 
Parti Bayrampaşa Gençlik Kolu Başkan-
lığı görevine atanmıştır. Kendisini tebrik 
eder başarılarının devamını dileriz."
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Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı ve öncek� dönem 
İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıd�l’a geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�-
yoruz. 
Rabb�m her �k� başkanımıza da sağlık, sıhhat ve af�yet vers�n.

İLÇE BAŞKANLARIMIZA İLÇE BAŞKANLARIMIZA İLÇE BAŞKANLARIMIZA İLÇE BAŞKANLARIMIZA İLÇE BAŞKANLARIMIZA İLÇE BAŞKANLARIMIZA 
ŞİFALAR DİLİYORUZŞİFALAR DİLİYORUZŞİFALAR DİLİYORUZ

BAYRAMPAŞA
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Çatalmeşe Mahalles�’nde Çek-
meköy 5 No’lu Ac�l Sağlık H�z-
met İstasyonu açıldı.

ÇEKMEKÖY’E YENİ SAĞLIK YATIRIMIÇEKMEKÖY’E YENİ SAĞLIK YATIRIMIÇEKMEKÖY’E YENİ SAĞLIK YATIRIMI
ÇEKMEKÖY

Çekmeköy Belediyesi tarafından Ça-
talmeşe Mahallesi’nde yapılan sağlık 

yatırımı, Çekmeköy 5 No’lu Sağlık Hizmet 
İstasyonu olarak hizmet vermeye başladı. 

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 

açılışa, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Ba-
kanı Egemen Bağış, Çekmeköy Kaymaka-
mı Adem Arslan, AK Parti Çekmeköy İlçe 
Başkanı Salih Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürü 
Süzan Sandıkçı, muhtarlar ve mahalle 
halkı katıldı.  

Belediye ve hayırsever iş adamı tarafın-
dan yapılarak Sağlık Bakanlığı’na devre-
dilen yapı, bölgenin 112 acil yardım çağ-
rılarına cevap vererek, hastaların hastane 
ulaşımlarını sağlayacak.

112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu’nun 
açılışında konuşan Çekmeköy Belediye 
Başkanı Ahmet Poyraz,” Çok şükür ilçe-
mize çok sayıda aile sağlığı merkezi, po-
liklinik ve devlet hastanesi kazandırdık. 
Bundan önceki iki dönemde olduğu gibi 
bu dönemde de eğitim ve sağlık yatırım-
larına hız kesemden devam edeceğiz,” 
dedi.
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Kurban Bayramı münasebet�yle �lçem�z protokol üyeler� ve kay-
makamlık çalışanlarımız Bayrampaşa Kaymakamlığı Yücel Çak-
maklı Kültür Salonu Fuaye Alanında düzenlenen bayramlaşma 
tören�ne katıldı.

Kaymakam Canbaba’dan Kaymakam Canbaba’dan Kaymakam Canbaba’dan 
vedalı bayramlaşmavedalı bayramlaşmavedalı bayramlaşma

BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa Kaymakamlığında yapı-
lan bayramlaşma sonrası Kayma-

kamlık merasim ile ilgili bir açıklama yap-
tı:

“Bayramlaşma törenine Kaymakamımız 
Sayın Osman Aslan CANBABA, Belediye 
Başkan Yardımcıları Sayın Abdülnaser 
ŞİMŞEK, Sayın Can Gökhan BALEKOĞ-
LU, İlçe Emniyet Müdürü Sayın Necati Ak-
tuğ ŞAHİN, ilçemizdeki Kurum Müdürleri, 
Muhtarlar, STK Temsilcileri, Okul Müdür-
leri, Siyasi Parti temsilcilerinin katılımla-
rıyla, İlçe Müftümüzün duaları eşliğinde, 
vatandaşlarımızın Kurban Bayramını Hu-
zur ve Güven içerisinde geçirmeleri te-
mennileriyle bayramlaşma töreni gerçek-
leştirilmiştir."
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Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�’nde bayramın 2. 
günü üye ve dostlarla bayramlaşma meras�m� düzenlenecek.

Bosna Sancak Derneğ�’nde BayramlaşmaBosna Sancak Derneğ�’nde BayramlaşmaBosna Sancak Derneğ�’nde Bayramlaşma
DERNEKLER
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Yer�nde h�zmet yer�nde yöne-
t�m...

ÇATALCA

Yer�nde h�zmet yer�nde yönet�m!Yer�nde h�zmet yer�nde yönet�m!Yer�nde h�zmet yer�nde yönet�m!

Çatalca Belediyesi olarak, Siz değer-
li vatandaşlarımıza daha iyi ve daha 

hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına, 
'Yerinde Yönetim Yerinde Hizmet Anla-
yışıyla' başlattığımız proje kapsamında, 
Kestanelik Mahallesi Ek Hizmet Binamızın 
açılışının ardından, Binkılıç Mahallemizde 
ki Çatalca Belediyesi Binkılıç Mahallesi 
Ek Hizmet Binamızda tadilat işlemleri de-
vam ediyor.
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Beyoğlu Beled�yes� tarafından 
çocukların yaz aylarını değer-
lend�rmeler� ve daha eğlencel� 
vak�t geç�rmeler� �ç�n hazırla-
nan “Yaz Kursları”; düzenlenen 
törenle sona erd�. Törende ko-
nuşan Başkan Yıldız, “Çocuk-
ların, en �y� eğ�t�m� alması �ç�n, 
geleceğe hazırlanması �ç�n el�-
m�zden gelen bütün gayret�, 
bütün Beyoğlu’nu, İstanbul’u 
Türk�ye’n�n evlatlarına hazırla-
yacağız” ded�. 

Yaz okulu öğrenc�ler�nden Yaz okulu öğrenc�ler�nden Yaz okulu öğrenc�ler�nden 
muhteşem kapanışmuhteşem kapanışmuhteşem kapanış

BEYOĞLU

Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hiz-
metler Merkezi tarafından açılan Yaz 

Okulu, bu yıl da yoğun ilgi gördü. 7-14 yaş 
arası çocukların katıldığı Yaz Okulu’nda; 
kemandan origamiye, Kur'an-ı Kerim der-
sinden tiyatroya kadar birçok farklı bran-
şta eğitim verildi. 

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğ-
renciler; Hasköy Sahil'de, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Merkezi tarafından düzenle-
nen Yaz Kursları Kapanış Programı'nda 
hünerlerini sergiledi. Öğrencilerin sahne 
performanslarıyla büyük beğeni topladı-
ğı programa; Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız ve Beyoğlu Müftüsü Ay-
dın Yığman'ın yanı sıra binlerce öğrenci 
ve veli katıldı.

Adeta bir şölen havasında gerçekleştiri-
len program, çocuk Mehteran Takımı’nın 
gösterisiyle başladı. Daha sonra Kuran-ı 
Kerim Tilaveti, ilahi dinletileri, tiyatro ve 
halk oyunları gösteriyle devam eden prog-
ramda,öğrencilerin sahne performansları 
katılımcıların büyük beğenisini topladı. 
Dereceye giren öğrencilere madalyaları-
nın takdim edildiği program; başarılı olan 
öğrencilere verilen ödüllerle son buldu.

Kapanış programında konuşan Beyoğ-
lu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
"Okulların tatile girmesinden hemen son-
ra çocuklarımız ‘Biz tatile girmiyoruz, ye-
niden öğrenime başlıyoruz’ dediler. Semt 
Konaklarımızda Kur'an-ı Kerim, tiyatro, 
koro gibi çeşitli alanlarda kendileri eğitim 
almak üzere aslında bizleri görevlendir-
diler. Hazreti Ali Efendimiz ‘Çocuklarınızı 
geleceğin şartlarına göre yetiştirin’ de-
miştir. 

Elbette ki bugün geçmişi unutmadan, 
tarihimizi unutmadan, bizi biz yapan bay-
rağımızı bayrak yapan, toprağımızı vatan 
yapan bütün değerleri unutmadan bu ço-
cuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. On-
ların en iyi eğitimi alması için, geleceğe 
hazırlanması için elimizden gelen bütün 
gayreti, bütün Beyoğlu'nu İstanbul'u Tür-
kiye'nin evlatlarına hazırlayacağız" dedi.
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Beykoz Beled�yes� yaklaşan Kurban Bayramı önces�nde �lçede-
k� 100 �ht�yaç sah�b� çocuğu yen� g�ys�lerle donattı.

Çocuklara rengârenk bayram sev�nc�Çocuklara rengârenk bayram sev�nc�Çocuklara rengârenk bayram sev�nc�
BEYKOZ

Beykoz Belediyesi her bayram olduğu 
gibi bu bayramda da ilçedeki yetim, 

öksüz ve kimsesiz çocuklara bayram se-
vinci yaşattı. Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı Toplumsal Destek Merkezi 
(TODEM)'e kayıtlı olan çocuklar bayrama 
sayılı günler kala yeni giysilerine kavuştu.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiple-
riyle Kavacık’taki bir mağazaya gelen ço-
cuklar rengarenk giysilerle dolu reyonla-
rın arasında dolaşarak gönüllerine göre 
bayramlık seçti. 

Elbiseden ayakkabıya, pantolondan ti-
şörte yep yeni giysilerine kavuşan çocuk-
ların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Başkan Murat Aydın: “Çocuklarımızın 
Mutluluğu Bizim Mutluluğumuz”

Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ço-
cukların yanlarında olduklarını ifade eden 
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın 
ise: “Kurban Bayramı öncesinde ilçemi-
zin büyük camilerinde, cadde ve meydan-
larında hazırlıklarımız sürerken yetim ve 
kimsesiz yavrularımızla bayram sevinci 
yaşadık. Çocuklarımızın yüzlerindeki gü-
lümsemeyi görmek bizim için en büyük 
mutluluk. Yeni giysilerine kavuşan yav-
rularımızın nezdine tüm çocuklarımızın 
bayramını kutluyor, gözlerinden sevgiyle 
öpüyorum” dedi.
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DERNEKLER

Rumel�l� dernek başkan ve yönec�ler� TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’u Gaz� Mecl�s�’nde z�yaret ett�ler.

RUMELİLER’DEN MECLİS ÇIKARMASIRUMELİLER’DEN MECLİS ÇIKARMASIRUMELİLER’DEN MECLİS ÇIKARMASI

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şen-
top ziyaret sonrası sosyal medya 

hesabından bir paylaşımda bulundu: 

"Rumeli Türkleri Vakfı (RUTEV) Başkanı 
Kemal Baltepe ve Trakya bölgesinde faali-
yet gösteren dernek başkanları TBMM’ye 
gelerek ziyarette bulundu. Kendilerini 
Meclis’te misafir ederek sorunlarını dinle-
yip ve taleplerini aldık."

Rumeli Türkleri Vakfı sosyal medya he-
saplarından aşağıdaki paylaşımı yaptı:

"Rumeli Türkleri Vakıf Başkanı Kemal 
Baltepe’nin organizasyonu ile Rume-

li Balkan Camiasından Otuz Üç Dernek 
Başkanı ve Temsilcilerinin oluşturduğu 
heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka-
nı Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’u Gazi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret 
etti.

Rumeli Türkleri Vakıf Başkanı Kemal 
Baltepe yaptığı yazılı açıklamada “Hem-
şehrimiz, TBMM Başkanı Sayın Prof. Dr. 
Mustafa Şentop Beyefendiyi RUTEV yö-
netim kurulu ile Rumeli-Balkan Camiası-
nın güzide 33 STK Başkan ve Temsilcileri 
ile Gazi Meclis’te ziyaret ettik. Rumeli Bal-
kan Camiasının sorunları aktardık. Görüş 
alışverişinde bulunduk. 
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DERNEKLER

Misafirperverliklerine, ilgi ve ala-
kalarına şahsım, Rumeli Türkleri 
Vakfım ve arkadaşlarım adına şük-
ranlarımı sunarım” dedi."

Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
laşma Derneği de ziyaret ile ilgili 
bir paylaşımda bulundu:

"...Derneğimiz adına Bşk. Veki-
li Hilmi Erdem in katıldığı toplantı 
sonrası topluca Anıtkabir ziyaret 
edildi. Sayın Meclis Başkanımıza 
göstermiş oldukları misafirperver-
liklerine ilgi ve alakalarına Bosna 
Sancak Derneği Yönetim Kurulu, 
üye ve dostlarımız adına şükran-
larımızı sunuyoruz. Ayrıca bu ziya-
retimizde bizimle beraber katılan, 
ziyaretimizi ve birlikteliğimizi an-
lamlı, güzel ve unutulmaz yapan 
diğer Dernek Başkan ve yönetici-
lerine şükran ve selamlarımızı su-
nuyoruz."
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Türk�ye’n�n �lk beş m�llet bah-
çes�nden üçüne sah�p olan Ba-
şakşeh�r, yen� b�r m�llet bahçe-
s�ne daha kavuşuyor. Yüzde 75’� 
yeş�l alana ayrılan 41 b�n met-
rekare büyüklüğündek� “Ayaz-
ma M�llet Bahçes�” �ç�n ger� sa-
yım başladı.

AYAZMA MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞ AYAZMA MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞ AYAZMA MİLLET BAHÇESİ AÇILIŞ 
İÇİN GÜN SAYIYORİÇİN GÜN SAYIYORİÇİN GÜN SAYIYOR

BAŞAKŞEHİR

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri 
olan Başakşehir, yeni bir millet bah-

çesine daha kavuşuyor. Ziya Gökalp Ma-
hallesi’nde yapılan Ayazma Millet Bahçe-
si’nde, imalatlar tamamlanırken peyzaj 
çalışmalarında son aşamaya gelindi. 

Yüzde 75’i yeşil alan… 

41 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Ayazma Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran se-
çimlerinde 100 günlük eylem planı için-
de açıkladığı millet bahçeleri çalışmaları 
kapsamında Emlak Konut A.Ş. tarafından 
hayata geçirildi. Yaklaşık 10 bin metreka-
relik bölümü sert zemin olan millet bah-
çesinin yüzde 75’i yeşil alana ayrıldı. Vadi 
görünümü korunan millet bahçesinin 31 
bin 56 metrekarelik bölümü yeşil alan ola-
rak tasarlandı. Ayazma Millet Bahçesi’ne 
863 adet ağaç ve 13 bin 923 adet süs bit-
kisi dikildi. 

Spor alanları, çocuk oyun alanları, pik-
nik alanları gibi birçok aktivite alanı bulu-
nan parkta, bin 521 metrekare çiçek bah-
çeleri, 2 bin 570 metrekare bisiklet yolu 
ve koşu parkuru ile kütüphane yer alıyor. 
Yakın zamanda hizmete açılması hedefl e-
nen Ayazma Millet Bahçesi’nde, yürüyüş 
parkurları, çay bahçesi, dinlenme ve seyir 
terasları da bulunuyor.

“Millet bahçelerine bir yenisi daha      
ekleniyor” 

Başakşehir, Kayaşehir ve Hoşdere Mil-
let Bahçelerinden sonra ilçeye dördüncü 
millet bahçesini kazandırmanın sevincini 
yaşadıklarını belirten Başakşehir Beledi-
ye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın 
ülkemize kazandırdığı en güzel projeler-
den millet bahçelerine bir yenisi daha ek-
leniyor” dedi.

Başakşehir’in kişi başına düşen 20 met-
rekare yeşil alan ile İstanbul’un en yeşil 
ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken 
Başkan Kartoğlu, “Öncelikle Başakşehir 
ve Hoşdere Millet Bahçelerinden sonra 
ilçeye Ayazma Millet Bahçesi’ni de ka-
zandıran Emlak Konut A.Ş.’ye teşekkür 
ediyorum. Hizmete açtığımız; 280 bin 
metrekarelik Başakşehir Millet Bahçesi, 
Bahçeşehir’de 142 bin metrekare alana 
sahip Hoşdere Millet Bahçesi, 350 bin 
metrekarelik ilk etabı açılan Kayaşehir 
Millet Bahçesi ve yapımı tamamlanan 41 
bin metrekarelik Ayazma Millet Bahçesi 
ile ilçemize 813 bin metrekare yeşil alan 
daha kazandırdık. 2023 yılında toplam 
11,5 milyon metrekare yeşil alana kavuş-
mayı ve İstanbul’un en yeşil ilçesi olmayı 
hedefl iyoruz” diye konuştu.
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Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleşt�r�len Bağcılar 
Mehmet Ak�f Cam��’n�n temel� törenle atıldı. Cam�ler�n çocukla-
rın vatanına m�llet�ne faydalı nes�l olarak yet�şeceğ� mekanlar 
olduğunu bel�rten Bağcılar Beled�ye Başkanı Lokman Çağırıcı, 
�lçe genel�nde 19 cam� �nşaatının da devam ett�ğ�n� bel�rtt�.

BAĞCILAR MEHMET AKİF CAMİİ’NİN BAĞCILAR MEHMET AKİF CAMİİ’NİN BAĞCILAR MEHMET AKİF CAMİİ’NİN 
TEMELİ ATILDITEMELİ ATILDITEMELİ ATILDI

BAĞCILAR

Bağcılar Kemalpa-
şa Mahallesi’nde 

kentsel dönüşüm kap-
samında yenilenmesi 
amacıyla kısa süre önce 
yıkılan Mehmet Akif Ca-
mii’nin temel atma töre-
ni düzenlendi. Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle baş-
layan programda açılış 
konuşmasını yapan İlçe 
Kaymakamı Mustafa El-
divan, “Çok güzel bir 
programda bir aradayız. 
Burada yakın bir zaman-
da biteceğini düşündüğüm camimizden 
gün içerisinde ezanın yankılanacak olma-
sı bizim için mutluluk olacak” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı ise “Buralar ortak paydamız ve hu-
zur bulduğumuz mekanlar. Camilerimiz 
özellikle çocuklarımızın vatanına, milleti-
ne, dinine faydalı nesil olarak yetişeceği 
mekanlar. Camilerin yenilenmesi yönün-
de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 
19 cami inşaatı Bağcılar’da devam ediyor. 
Bunların yarısı kentsel dönüşümle yenile-
diğimiz camiler. Temelini atacağımız ca-
mimizin ilçemize hayırlı olmasını Cenabı 
Hak’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Camilerimiz yer yüzünde İslam’ın        
nişaneleridirler

AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk “İn-
şallah burada güzel butik bir camimiz ola-

cak. Camiler sadece namaz kılınan yerler 
değil, hayatın merkezidir” derken Bağcılar 
İlçe Müftü Vekili Yunus Bıçakçı da “Cami-
lerimiz yer yüzünde İslam’ın nişaneleridir-
ler. Camilerin sayısı çoğaldıkça mühürle-
rimiz de çoğalmaktadır. Temennimiz odur 
ki yeni yetişecek genç nesil ezan okunan 
bir yerde bir caminin gölgesinde İslam’ı 
öğrenerek yetişmelerine devam ederler” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üye-
leri birlikte butona basarak Mehmet Akif 
Camii’nin temeline ilk harcı attı. Toplam 
1292 metrekarelik inşaat alanına sahip 
cami, bodrum, zemin ve normal kat olmak 
üzere üç kattan oluşacak. 940 metrekare-
lik namazgah alanı bulunan camide aynı 
anda 1343 kişi ibadetini yapabilecek. Ay-
rıca ibadet alanı dışında toplam 40 kişilik 
2 adet derslik de yer alacak.
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Arnavutköy Beled�yes� IOS ve Andro�d uygulamaları �le 7/24 mo-
b�l c�hazlardan dünyanın her yer�nden beled�ye h�zmetler�ne ko-
lay er�ş�m sağlanacak.

Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         Mob�l uygulamalar İle beled�ye         
h�zmetler� cepteh�zmetler� cepteh�zmetler� cepte

ARNAVUTKÖY

Mobil uygulamalar özellikle mobil ileti-
şim imkanlarının gelişmesi ile günümüz-
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
uygulamalar gerek kurumsal hizmetlerin 
kesintisiz sunulması gerekse bilgilendir-
me hizmetlerinin verilmesinde büyük kat-
kı sağlamaktadır.

Teknolojiyi yakından takip eden bele-
diyelerden olan Arnavutköy Belediyesi, 
geliştirdiği mobil uygulamayla vatandaş-
ların birçok işlemi belediyeye gitmeden 
yapabilmesini mümkün kılıyor. Tüm be-
lediyecilik işlemlerini akıllı telefonlar ve 
tabletler üzerinden gerçekleştirebilecek 
olan vatandaşlar, Arnavutköy Belediyesi 
mobil uygulamasında, vergi ödemelerini 
hızlı şekilde yaparak, güncel haberlere ve 
duyurulara anında ulaşabilecekler. Goog-

le Play Store ve Apple App Store’dan indi-
rilebilecek olan uygulamada; Haberler ve 
Duyurular, Gelişmiş e-Belediye Hizmetle-
ri, Kent Rehberi, Hizmet Rehberi, Etkinlik-
ler, Ödeme Hizmetleri, Projeler, Nöbetçi 
Eczaneler ve Çek Gönder özelliği gibi bir-
çok bilgi ve işlem vatandaşların hizmeti-
ne ücretsiz bir şekilde sunuluyor.

Gelişmiş interaktif E-belediye hizmetle-
rini sunan resmi mobil uygulama içerisin-
de yer alan ‘Çek Gönder’ modülü sayesin-
de vatandaşlar, interaktif olarak her türlü 
istek, öneri ve şikâyetlerini mobil cihazla-
rını kullanarak belediyeye ulaştırabiliyor. 
Bu modül sayesinde vatandaşlar, kuru-
mun çalışmalarına kolaylıkla katkı sağla-
yabiliyor ve çalışmaların yönlendirilmesi-
ne yardımcı olabiliyor. 
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Sultangaz� Beled�yes� bu yıl 
gençler�, doğa kamplarında m�-
saf�r ed�yor. 

Sultangaz� Beled�yes�’den Gençlere Sultangaz� Beled�yes�’den Gençlere Sultangaz� Beled�yes�’den Gençlere 
Doğa KamplarıDoğa KamplarıDoğa Kampları

SULTANGAZİ

Sultangazi Belediyesi, gençlerin ser-
best zamanlarını çeşitli sosyal, kül-

türel ve sportif faaliyetlerle değerlendir-
melerini sağlamak amacıyla Anadolu'nun 
farklı bölgelerinde yer alan doğa kampla-
rında ağırlıyor.

15-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında 
erkekler Bolu Aladağ Gençlik Kampı'nda, 
kızları ise Kastamonu Yolkonak Gençlik 
Kampı'nda misafir edilecek. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı'na bağlı olan bu kamplar-
dan 17-22 yaş gurubundaki gençler fayda-
lanabilecek.  Kamplara katılan gençlerin 
ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları 
Sultangazi Belediyesi tarafından karşıla-
nacak.

Bolu Aladağ Gençlik Kampı, Bolu'ya 40 

kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kampta ko-
naklama 4 kişilik gruplar halinde kontey-
nırlarda  yapılıyor. Kampta, el sanatları, 
tiyatro, müzik, halk oyunları, yapay tırma-
nış, oryantring, paintball, doğa yürüyüşü 
, satranç, kanobadminton, voleybol, fut-
bol, tenis, okçuluk gibi etkinliklerin yanı-
sıra; Gölcük, Abant, Mudurnu, Yedi Göl-
ler, çevre köy gezileri de yer alıyor.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı, 
Kastamonu'ya 10 kilometre  uzaklıkta bu-
lunan Kadıdağı Yaylası Mevkiinde yer alı-
yor. Kampta konaklama 4 kişilik gruplar 
halinde bungalovlarda yapılıyor. Kampta, 
paintball, oryantiring, yüksek ip aktivite-
leri, ata binme, doğa yürüyüşü, voleybol, 
futbol, geleneksel türk sokak oyunları, el 
sanatları, halkoyunları, müzik, tiyatronun 
yanısıra; Kastamonu ve Safranbolu şehir 
gezisi, Daday İlçesi At Çiftliği gezisi, Ilgaz 
Dağı çevre gezisi de yapılıyor.
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Zeyt�nburnu Beled�yes� Zeyt�nburnu Yerel Kalkınma ve AB İl�ş-
k�ler� Koord�nasyon Merkez� (ZEYKOM) ve AISEC - Türk�ye İkt�-
sad� ve T�car� İl�mler Talebeler� Staj Kom�tes� Derneğ� �şb�rl�ğ�yle 
gerçekleşen “Global Volunteer” programı kapsamında, 10 farklı 
ülkeden gelen 30 öğrenc�, 6 hafta boyunca Zeyt�nburnulu genç-
ler�n m�saf�r� olacak. 

Gençlere ’9 Ülkeden M�saf�r’Gençlere ’9 Ülkeden M�saf�r’Gençlere ’9 Ülkeden M�saf�r’
ZEYTİNBURNU

AISEC - Türkiye İktisadi ve Ticari İlim-
ler Talebeleri Staj Komitesi Derneği 

ve Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu 
Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinas-
yon Merkezi (ZEYKOM) ortaklığında yürü-
tülen “Global Volunteer” programıyla 10 
farklı ülkeden ziyarete gelen 30 öğrenci, 
yönetimsel becerileri kazanmak ve kül-
türlerarası etkileşimi artırmak için 6 hafta 
boyunca Zeytinburnulu gençlerle birlikte 
çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer 
alacaklar. 

Fas, Cezayir, Romanya, Çin, İtalya, Azer-
baycan, Mısır, Fransa ve Rusya’dan gelen 
30 öğrenci, 6 haftalık yoğun program sü-
resince ülkelerindeki günlük eğitim rutini 
ve konfor alanlarının dışına çıkacaklar. 

Gençler buradaki faaliyetleri süresince 
güçlü ve zayıf yönlerini yaşayarak keş-
fetmiş olurken, katıldıkları projelerdeki 
bireylere hem kendi kültürlerini tanıtma 
fırsatı, hem de yabancı bir kültürü tanıma 
şansına sahip olacaklar. Bu süreçte gö-
nüllülerin yabancı dil gelişiminin de sağ-
lanması hedefl eniyor.

6 hafta boyunca yoğun bir program-
da hareket edecek olan gençler, sosyal 
sorumluluk projelerinden arta kalan za-
manlarda kişisel gelişimlerini artırıcı ve 
eğlenceli organizasyonlar içerisinde yer 
alacaklar. Çeşitli kelime aktiviteleri ve ko-
nuşma seansları yapılarak dil öğrenimi, 
farklı ülkelere ait müzikler, kareoke, dans-
lar ve tiyatro gösterilerine, fotoğraf, boya-
ma ve uçurtma gibi atölyelere katılarak el 
becerilerini geliştirecekler. 

Buz pateni, yüzme ve yürüyüş gibi spor-
tif faaliyetler içerisinde yer alıp, yemek ta-
nıtım günlerine ve Zeytinburnu’nu tanıtan 
kültürel gezilere katılım gösterecekler.

Türkiye’de 1954 yılında faaliyetlerine 
başlayan AISEC - Türkiye İktisadi ve Tica-
ri İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği, 
Birleşmiş Milletler ile işbirliğine giderek 
193 ülkenin liderlerinin buluştuğu kurul-
tayda küresel hedefl er belirlemiştir. AIE-
SEC bu hedefl eri temel alarak yurtdışın-
dan gelen gönüllüler ile beraber projeler 
gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Step Up projesi de bunlardan bir tane-
si. Projede yurtdışından gelen yabancı 
ve Türk gönüllülerin birlikte vakit geçire-
rek hem farklı kültürleri tanıması, hem de 
farklı ülkelerden gelen gençlerde evren-
sel konularda çalışmalar yapılması, bu-
nunla birlikte dil gelişiminin sağlanması, 
gönüllülerin özgüvenlerini geliştirmesi ve 
sosyal becerilerini ortaya koyması amaç-
lanıyor.
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Gaz�osmanpaşa Beled�yes� B�lg� Evler� bünyes�nde düzenlenen 
kurslarda Kur’an-ı Ker�m ve değerler eğ�t�m� alan öğrenc�ler, yaz 
boyunca öğrend�kler�n� düzenlenen etk�nl�kte serg�led�.

Kur’an-ı Ker�m ve değerler eğ�t�m� Kur’an-ı Ker�m ve değerler eğ�t�m� Kur’an-ı Ker�m ve değerler eğ�t�m� 
alan öğrenc�ler yetenekler�n� serg�led�alan öğrenc�ler yetenekler�n� serg�led�alan öğrenc�ler yetenekler�n� serg�led�

G.OSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocuk-
ların verimli bir tatil dönemi geçir-

melerini sağlamak için bilgi evlerinde 
Kur’an-ı Kerim, Dinimi Öğreniyorum, De-
ğerler Eğitimi, Siyer (Hz. Muhammed’in 
Hayatı), İlmihal ve Sahabelerin Hayatı ko-
nularında eğitimler verdi. Öğrenciler, yaz 
dönemi boyunca eğitimlerden öğrendik-
lerini düzenlenen etkinlikte sergiledi.

Ailelerin de katıldığı program, öğren-
cilerin Kur’an tilaveti ile başladı. Çocuk-
lar, gerçekleştirdikleri hadis sunumu, şiir 
dinletisi ve tiyatro gösterileriyle aileleri-
ne duygu dolu anlar yaşattı. Programın 
ardından yaz kurslarında eğitimlerini ba-
şarıyla tamamlayarak Kuran’a geçen öğ-
renciler ile Kuran’ı hatmeden öğrencilere 
belgeleri takdim edildi.

Çocukların dini bilgilerinin artırılması ve 

Kur’an-ı Kerim’i okuma becerilerin geliş-
tirilmesini amaçlayan kurslar, yeni eğitim 
döneminde de bilgi evlerinde verilmeye 
devam edecek.



www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 31

Kavurma yapmanın püf nokta-
ları ned�r? Yumuşak ve ağızda 
dağılan kavurma nasıl yapılır? 
Kavurma yapılırken nelere d�k-
kat etmel�d�r? İş�n ustasından 
öğrend�k...

Ustasından enfes kavurma tar�f�Ustasından enfes kavurma tar�f�Ustasından enfes kavurma tar�f�
EYÜPSULTAN

Kurban Bayramı dendiğinde ise ilk 
akla, sabahın ilk saatlerinde pişiril-

meye başlanan, bayramın da bir gelene-
ği olan kavurma gelir.Kesilen kurbanların 
ardından ilk pişirilen kavurmanın o enfes 
kokusu bayram sabahı tüm mutfakları sa-
rar…

Peki kavurma yapmanın püf noktaları 
nedir? Yumuşak ve ağızda dağılan kavur-
ma nasıl yapılır? Kavurma yapılırken ne-
lere dikkat etmelidir?

Biz de Eyüpsultan Postası olarak Türk 
ve Osmanlı mutfağının en lezzetli ürünleri-
nin sunulduğu Eyüpsultan Belediyesi’nin 
sosyal tesislerinden Ensari Konağı’na 
gittik ve tesisin deneyimli aşçılarından 
Hamdi Basatlı’dan ‘iyi bir kavurma nasıl 
olmalıdır’ın bilgisini aldık.Hamdi Usta biz-
ler için kavurmanın olmazsa olmazı pilavı 
ve yine bayramların vazgeçilmez lezzet-
lerinden fıstıklı tel kadayıfın da tarifini de 
verdi.

İYİ BİR KAVURMA İÇİN ANTRİKOT 
VEYA KONTRAFİLE TERCİH EDİLMELİ

İyi bir kavurma için antrikot veya kontra-
filenin tercih edilmesi gerektiğini belirten 
Hamdi Usta, sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Hayvanın sırt kısmından çıkan bon-
file de tercih edilebilir. Buradan çıkan et 
sinirsiz ve daha yumuşak oluyor ama pa-
halı olduğu için çok tercih edilmiyor. Biz 
yumuşak olması için bonfile tercih ettik.

Bir de etin yumuşak olması için din-

lenmiş etin tercih edilmesi gerekir; ama 
bayram sabahı yenen kavurma bizde ge-
lenek olduğu için bekletilmiyor. Öncelikle 
yağımızın içine soğan ve sarımsak koyup 
pembeleşene kadar bekliyoruz. 

Malzemelerimiz pembeleştikten son-
ra kuşbaşı doğradığımız etlerimizi ten-
ceremize atıyoruz.Sonra etimizin daha 
yumuşak olması için suyla çektirmemiz 
gerekiyor. Suyunu da çektikten sonra bi-
berlerimizi atıp soteliyoruz. Tuzunu bibe-
rini de attıktan sonra yaklaşık 20 dakika 
içinde kavurmamız hazır hale geliyor.”

PİLAVIN PÜF NOKTALARI

Kavurmanın yanında en çok tercih edi-
len, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzet-
lerinden olan pilavın püf noktalarını ise 
Hamdi Usta, şu sözlerle anlatıyor: 

“Biz ölçü olarak beş kişilik bir pilav ha-
zırladığımız için 500 gram pirince 50 gram 
şehriye ekledik. Malzemelerimizi kavur-
duktan sonra 1 litre suyumuzu ekliyoruz.
Belli bir pişirme süresinden sonra pilavı-
mızı demlenmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 30 
dakika sonra pilavımız servise hazır hale 
geliyor. Tel tel dökülen bir pilav için pila-
vı uzun süre kavurmak gerek, yoksa lapa 
olur.rlık koyarsanız, kadayıf dağılmaz. Fı-
rında 15 dakika altı 15 dakika üstü olmak 
üzere pişiriyoruz. Kadayıfı fırından çıkart-
tıktan sonra 1,5 litre su ve 1 kilo 300 gram-
dan hazırladığımızı şerbetimizi sıcak bir 
şekilde üzerine döküp servis ediyoruz.”
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Esenler’de bu yıl da toplu kurban kes�m yerler�nde vatandaşa 
serv�s ve poşet desteğ� sağlanacak, çay-kahve �kram ed�lecek.

ESENLER KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRESENLER KURBAN BAYRAMI’NA HAZIRESENLER KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR
ESENLER

Esenler’de Kurban Bayramı hazırlıkla-
rı tamamlandı. İlçedeki kurban kesim 

yerleri de belirlendi. 

3 toplu kurban kesim yerinin yanı sıra 
ilçenin 15 ayrı noktasındaki oto yıkama 
ve kapalı kurban kesim yerlerinde kurban 
kesilebilecek.

Esenler Belediyesi, Çiftehavuzlar, Fevzi 
Çakmak ve Turgutreis Mahalleleri'ndeki 
toplu kurban kesim yerlerinde vatandaş-
ların sağlıklı, hijyenik ve 
rahat bir şekilde kesim 
yapabilmesi ve etlerini ev-
lerine kolaylıkla götürebil-
meleri için servis imkânı 
da sağlayacak. 

İki kesim yerinde iki ser-
vis aracı, vatandaşların 
ulaşımını gerçekleştire-
cek. 

Etlerin hijyenik şekilde 
muhafaza edilmesi için de 
poşet desteği sağlanacak. 
Kurban kesim yerlerinde-
ki vatandaşlara çay-kahve 
de ikram edilecek. 

Kurban Bayramı'nda 
kurban kesimi ve diğer 
hizmetlerle ilgili olarak 
yaşanabilecek aksaklık-
ları önlemek için Esenler 
Belediyesi, Veteriner İşleri 
Müdürlüğü, Zabıta Müdür-
lüğü, Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü, Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, 
Fen İşleri Müdürlüğü  baş-

ta olmak üzere ilgili müdürlüklerden oluş-
turulan acil müdahale ekipleri kurdu. 

Ekipler, bayram boyunca Esenler halkı-
na hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram 
boyunca yaşayabilecekleri problem ve 
talepleri, Esenler Belediyesi Toplumsal 
İletişim Merkezi'nin (ESTİM) 444 00 73 nu-
maralı telefonuna iletebilirler.

Esenler'de kurban kesim yerlerinin liste-
si şöyle:
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Fat�h Beled�ye Başkanı M. Ergün Turan, mahalle mahalle muh-
tarlar b�r araya gelerek mahallelerdek� beklent�ler ve problemle-
r�n konuşulduğu �st�şare toplantıları gerçekleşt�r�yor.

Başkan Turan, mahalle mahalle Başkan Turan, mahalle mahalle Başkan Turan, mahalle mahalle 
muhtarlarla buluşuyor…muhtarlarla buluşuyor…muhtarlarla buluşuyor…

FATİH

Başkan Turan, belediye ve muhtarlar 
arasındaki ilişkiyi daha ileri taşıya-

caklarını belirterek istişare toplantılarının 
ardından muhtarlarla beraber sahaya ine-
rek sorunları yerinde inceliyor.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 
bu istişare toplantıların ilkini Kocamusta-
fapaşa, Silivrikapı, Yedikule ve Sümbüle-
fendi Mahallesi muhtarlarıyla yaptı. Bele-
diye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri 
ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplan-
tıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili taleple-
rini dile getirdi. Silivrikapı Semt Konağı’n-
da gerçekleştirilen toplantıda yaklaşık 
80 bin nüfuslu 4 mahallenin muhtarları 
sorunlarını ve beklentilerini anlattı. Muh-
tarları dikkatle dinleyen Başkan M. Ergün 
Turan, tüm talepleri not aldı ve çözüm 
önerilerini sundu.

İstişare toplantısında konuşan Başkan 
Turan, ilçede nezakete, barışa ve semt 
kültürüne değer verdiklerini ifade etti. 
İlçedeki yaşam kalitesini daha ileri taşı-

mak için çalışacaklarını ifade eden Turan, 
“Tek gayemiz Fatih’teki vatandaşlarımızın 
mutluluğunu sağlamak. Bundan başka 
gayemiz yoktur. Hepimizin tabii ki fark-
lı görüşleri var. Bana sokakta soruyorlar 
’hangi parti’ diye ben de diyorum ki be-
lediye başkanının partisi olmaz ben hepi-
nizin başkanıyım. Şunu çok önemsiyoruz 
nezaketi, barışı, semt kültürünü, buradaki 
işleyişi çok kıymetli buluyoruz. Bu da za-
ten Fatih’imizde var olan özelliklerden bir 
tanesi inşallah buna katkı sunacak karşı-
lıklı bir ilişki içerisinde olacağız” dedi.

Fatih’te belediye ve muhtarlık arasında 
pozitif ilişki olduğunu ifade eden Turan, 
“Fatih’teki belediye ve muhtarlık ilişkile-
ri, halka sunulan çözüm arasındaki pozitif 
ilişki takdire şayan, ben başkan olmadan 
öncede öyleydi, eksikliği olabilir ama iyi 
bir ilişki var, bunu daha da ileriye taşıya-
dırımlar öncelikli olarak insanların hakkı, 
yani burada yaşayan yaşlılar, kadınlar ve 
çocukların hakkı” diye konuştu.






