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• İlçe yönet�m�n� gençleşt�rd�.
• Gençl�k Kolları Kongres�
• Kadın Kolları Kongres�
• İlçe yürütme kurulunu eh�l
k�ş�lerden oluşturdu.
• Kom�syonları akt�ﬂeşt�rd�.
• Mahalle başkan ve yönet�m
kurullarını yen�led�.
• STK’lar �le olan �l�şk�ler�
gel�şt�rd�.
• Yerel basına haber akışı
sağlayarak part� çalışmalarının �lçe gündem�nde olmasını
sağladı.
• Başkanlık seç�m�nde başarılı çalışmalarıyla Bayrampaşa
rekor oy aldı.
• Tüm teşk�lat
b�r�mler�n� Yerel
Seç�me hazır
hale get�rd�.
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Selahattin Bölükbaşı
Ersin Başkan’ın Teşkilatı
Seçime Hazır

M

erhaba değerl� okuyucularımız... B�r haftayı
daha ger�de bıraktıktan sonra s�zler�n karşısına yen� b�r gazeteyle çıkmanın mutluluk ve heyecanı �çer�s�ndey�z. Hazırladığımız gazeten�n s�zler
tarafından beğen�l�p okunması b�z� oldukça mutlu
ett�ğ� g�b� aynı zamanda çalışma azm� de ver�yor.
Bu çalışmalar esnasında tahm�n eders�n�z k� �ş�n
en zor kısmı gazeten�n manşet�n� hazırlamak. Manşet net�cede gazeten�n v�tr�n�. Z�ra gazeten�n 1.
sayfasına bakan k�ş� o an o gazetey� okuyup oku- alarak onların farklı düşünceler�nden yararlanmayı
amaçladı.
mayacağına karar ver�yor.
• Gençl�k ve Kadın Kolları Kongreler�: İlçe kongBu hafta manşet�m�z� Ak Part� Bayrampaşa İlçe
Başkanı Ers�n Saçlı’nın kısa zamanda yaptığı ba- res�n�n yapılmasının hemen ardından Gençl�k ve
şarılı �craatlara ayırdık. Başkan Ers�n Saçlı’nın bu Kadın Kolları kongreler� sonrası ana kademeler�n
kadar kısa sürede böyle büyük �şler� h�ç zorlanma- yen�lenmes�yle teşk�lata yen� b�r heyecan geld�.
dan başarması h�ç şüphes�z onun çok genç yaşta
• İlçe yürütme kurulunu eh�l k�ş�lerden oluşturdu:
s�yasete başlamısından ve tecrübel� k�ş�lerle s�ya- Başkan yardımcıları olacak olan b�r�m başkanlarıset yapmasından kaynaklıyor. Bayrampaşa’nın ku- nı bel�rlerken o k�ş�ler�n meslekler� �le aldıkları görucu �lçe başkanı At�la Aydıner daha sonra Başkan revler�n uyumlu olmasına d�kkat ederek �ş� ehl�ne
Cem�l Yıldız ve Başkan Kemal Kıd�l dönem�nde �lçe verd�.
yönet�mler�nde görev alan Ers�n Başkan, her b�r�• Kom�syonları akt�ﬂeşt�rd�: B�r�mler �ç�n kurulan
n�n tecrübeler�nden faydalanıp kend�ne özgü çalışkom�syonları yakından tak�p ederek her b�r�m�n akma metodları gel�şt�rerek �lçe başkanlığı görev�n�
t�f çalışmasını sağladı.
başarıyla sürdürüyor.
• Mahalle başkan ve yönet�m kurullarını yen�led�:
• İlçe yönet�m�n� gençleşt�rd�: Ers�n Başkan kurİlçe ana kademeler�n yen�lenmes�nden sonra her
duğu �lçe yönet�m kurulunda gençlere daha çok yer
mahalle teşk�latı �le ayrı ayrı �lg�lenerek 5 mahalle
verd�. H�ç s�yaset yapmamış k�ş�ler� de yönet�m�ne
başkanını ve bazı mahalle yönet�m kurullarını yen�led�. Böylece mahallelere de daha �y� çalışab�lmeler� �ç�n gereken d�nam�zm gelm�ş oldu.
• Derneklerle olan �l�şk�ler� gel�şt�rd�: Teşk�lat �ç�
yapılanmayı gerçekleşt�rd�kten sonra STK, dernekler, hastahaneler, okullar g�b� kuruluşları z�yaret
ederek onların çalışmaları hakkında b�lg� aldı, onları d�nled� ve onlarla olan �l�şk�ler� zaman �çer�s�nde
gel�şt�rd�.
• Yerel basına haber akışı sağlayarak part� çalışmalarını �lçede gündemde tuttu: İlçede yapılan faal�yetler�n b�r kısmına basını davet ederek, basının
gelemed�ğ� faal�yetler�n haberler�n� onlara göndererek part� çalışmalarının yerel gazetelerde sürekl�
yer almasını sağladı.

Adres: Yıldırım Mah. Şehit Kamil Balkan Cad. No: 63 Bayrampaşa / İstanbul
Tel: 0212 418 98 97 Gsm: 0535 489 96 75 www.filizet.com
siparis@filizet.com
f: @filizeturunleri

• Başkanlık seç�m�nde başarılı çalışmalarıyla
Bayrampaşa rekor oy aldı.
• Tüm teşk�lat b�r�mler�n� Yerel Seç�me hazır hale
get�rd�.

Allah’a emanet olun.

twitter.com/S_Bolukbasi

www.yerelgercek.com

5

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.

RESTAURANT

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

ORGANİZASYON

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

Web: gizemlivadi.com

0212 766 02 41
0532 247 37 13

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
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İSTANBUL'DAKİ İLK
BELEDİYE BELLİ OLDU

E

-Beled�ye Projes� dah�l�nde İç�şler� Bakanlığı B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı'nda görev
yapmakta olan tekn�k personel ve danışman ek�b�n, Bayrampaşa Beled�yes�’ne z�yarette
bulunarak beled�yen�n mevcut h�zmetler�n�n �şley�ş� hakkında anal�z çalışmaları yapılmasının ve
s�steme geç�ş �le �lg�l� süreçler�n bel�rlenmes�n�n
ardından Bayrampaşa Beled�yes�, “e-beled�ye
b�lg� s�stem�”ne dah�l olan İstanbul’dak� �lk beled�ye oldu.

Bayrampaşa Belediyesi “e-belediye
bilgi sistemi” projesine İstanbul’daki
dahil olan ilk belediye oldu.
E-BELEDİYE PROJESİ NEDİR?

Beled�yeler�n ortak b�r platformda buluşturulması, b�lg� teknoloj�ler� alanındak� �ht�yaçlarının
karşılanması, gel�şt�r�lecek olan yazılımlar �le vatandaş odaklı b�r yerel yönet�m yapısının oluşturulması �ç�n b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n etk�n
şek�lde kullanılmasına olanak sağlanması amacıyla 2014 yılı �çer�s�nde Kalkınma Bakanlığı tarafından etüt proje kabul ed�lm�ş, İç�şler� Bakanlığı
B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı tarafından anal�z
E-beled�ye b�lg� s�stem� �le zaman ve emek kay- çalışmalarına başlanmıştır.
bı kadar mal� kayıpların da önleneceğ�n� bel�rten
2014-2017 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı,
Başkan At�la Aydıner, “Teknoloj�n�n sağladığı
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve İç�şler� Bakankolaylıkları vatandaşlarımızın h�zmet�ne sunmak
lığının katılımı �le toplantılar yapılmış, 2017 yıve onların daha hızlı, etk�n, kal�tel� b�r h�zmet allında Kalkınma Bakanlığı tarafından proje kabul
masını sağlamak �ç�n e-beled�ye s�stem�ne dah�l
ed�lm�ş ve İç�şler� Bakanlığı B�lg� İşlem Da�res�
olduk.
tarafından yazılım gel�şt�rme çalışmalarına başİstanbul’dak� beled�yeler arasında bu s�steme lanmıştır.
dah�l olarak b�r �lke daha �mza atıyoruz.
10.05.2017 tar�h�nde �se �lg�l� Bakanlıklarla göE-beled�ye s�stem� �le b�lg� ve �let�ş�m tekno- rev alanı çerçeves�nde modül paylaşımı yapılaloj�ler� daha etk�n şek�lde kullanılarak tamamen rak tutanak altına alınan proje 2018 yılı �t�bar�yle
vatandaş odaklı kes�nt�s�z h�zmet sağlanacak.” %20 oranında tamamlanmıştır.
ded�.

twitter.com/S_Bolukbasi
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CİN KARDEŞLER
Et ve Tavuk

Bayrampaşa’da etçilikte 50 yıllık tecrübe

BEYOĞLU

12. Beyoğlu Sahaf Festivali Başladı
Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali’nin açılışı Taksim Meydanı’nda gerçekleştirildi.

T

ürk�ye’n�n en seçk�n sahaﬂarının yer aldığı
fest�val�n açılışında konuşan Beyoğlu Beled�ye Başkanı Ahmet M�sbah Dem�rcan,“Beyoğlu’nun en öneml� değerler� arka sokaklarda yok olup g�tmes�n d�ye, �çer�kle değerl� ama
madd� karşılığa az olduğu �ç�n arka sokaklara
düşen sahaﬂarımızı Taks�m’�n orta noktasına
taşıyoruz.” ded�. K�tapseverler�n her yıl büyük
heyecanla bekled�ğ� “Beyoğlu Sahaf Fest�val�”
Taks�m Meydanı’nda başladı. Beyoğlu Beled�yes�
tarafından Türk�ye'n�n entelektüel hayatını besleyen sahaf geleneğ�n� d�r� tutmak amacıyla bu
yıl 12.s� düzenlenen fest�val Türk�ye’n�n dört b�r
yanından 64 sahafı Beyoğlu’nda k�tapseverlerle
buluşturdu. Vatandaşların yoğun �lg� gösterd�ğ�
fest�val�n açılışına; Beyoğlu Beled�ye Başkanı
Ahmet M�sbah Dem�rcan, AK Part� İstanbul M�lletvek�l� ve TBMM İdar� Am�r� Hasan Turan, İBB
Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner ve AK
Part� Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş’un yanı
sıra �ş, sanat, s�yaset ve medya dünyasından çok
sayıda �s�m katıldı. Yazar İskender Pala’nın key�fl� söyleş�s�yle başlayan fest�val�n açılışında, Beyoğlu Semt Konaklarında ver�len Okuma-Yazma
Kursuna katılan kadın kurs�yerlere sert�f�kaları
takd�m ed�ld�. Başkan Dem�rcan açılışın ardından beraber�ndek� heyetle b�rl�kte sahaﬂarı tek
tek gezerek sohbet ett�.

rek, “Sahafta bu sefer arka sokağa hanların alt
katlarına veya üst katlarına çıkıyor. Yok olmuyor
ama v�zyondan düşüyor veya tezgahın arkasına
düşüyor. B�z de Beyoğlu’nun en öneml� değerler�
arka sokaklarda yok olup g�tmes�n d�ye, �çer�kle
değerl� ama madd� karşılığa az olduğu �ç�n arka
sokaklara düşen sahaﬂarımızı Taks�m’�n orta
noktasına taşıyoruz. Bu düşünceyle bu etk�nl�klere 12 yıldır devam ed�yoruz. Taks�m’�n orta noktasında ş�md� sahaﬂar var. Daha evvel Altıneller
Geleneksel El Sanatları Fest�val�m�z vardı, Ant�ka
fest�val�m�z vardı. Özetle nerede kültürümüzü gel�şt�recek ve onu daha öteye götürecek b�r eylem
varsa onu yapmaya gayret ed�yoruz.” ded�.

SAHAFLAR RÜTBESİ TAKILMAMIŞ
UZMANLARDIR

Kültür hayatında Sahaﬂarın yer�n�n ayrı olduğunu da �fade eden Başkan Dem�rcan “Sahaﬂar,
rütbes� takılmamış, makamı ver�lmem�ş uzmanlardır. Nerede ne olduğunu b�len özel �nsanlar.
İşte bu duyguyla sahaf fest�val�n� gerçekleşt�r�yoruz. Bunu yaparken de okulların açıldığı, ün�vers�teler�n açıldığı döneme denk get�rmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun bu sahaf fest�val�nden
sonra burası b�r tutku oldu. Türk�ye’n�n dört b�r
tarafından meraklısı özell�kle bu Sahaf Fest�val�n�n olduğu zamanı bekl�yor. Sahaﬂarımız onlarda
yıl �çer�s�ndek� nad�de ürünler�n� toplayınca buSAHAFLARIMIZI VİTRİNE ÇIKARTTIK
rayı bekl�yorlar. Burada sunmak �st�yorlar. Şunu
Fest�val�n açılış tören�nde konuşan Beyoğlu Be- da b�l�yoruz k�, değ�ş�k ün�vers�telerden hocalar
led�ye Başkanı Ahmet M�sbah Dem�rcan, gel�şen burayı bekl�yorlar ve aradıkları b�rçok şey� gel�p
bölgelerde f�yatların artmasıyla b�rl�kte sahaﬂarın burada Taks�m’de buluyorlar.” d�ye konuştu.
ara sokaklara taşınmak zorunda kaldığını bel�rte-

Ahmet Yılmaz CİN & Mustafa ARICAN
Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No: 28 Bayrampaşa - İstanbul
Tel: 0212 640 75 81
Fax: 0212 640 08 38
twitter.com/S_Bolukbasi
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YAHYA KEMAL PARKI YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE
GÖZ DOLDURUYOR

Bayrampaşa Belediyesi’nin yenileme programına dâhil ederek baştan
sona yenilediği Yahya Kemal Parkı
yeni görüntüsüyle göz kamaştırıyor.
Park, yeni görünümüyle vatandaşların büyük beğenisi topluyor.

B�z�m çalışmalarımızın ana gayes� daha yaşaÖte yandan parkta, ş��r, b�yograf� ve anıttan olunab�l�r, daha modern ve daha yeş�l b�r Bayramşan Yahya Kemal Beyatlı köşes� oluşturulacak.
paşa’yı halkımızın h�zmet�ne sunmak.

“HERKESİN MUTLU VE UMUTLU OLBu bağlamda her alanda yen� yen� projeler geDUĞU BİR İLÇE İÇİN ÇALIŞIYORUZ” l�şt�rerek, �lçem�z� 2023’e hazırlıyoruz. Herkes�n

Parkta �ncelemelerde bulunarak, vatandaşlarla mutlu ve umutlu olduğu b�r �lçe �ç�n var gücüsohbet eden Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�- müzle çalışıyoruz” ded�.
la Aydıner, “İlçem�zdek� tüm parklarımızı günün
şartlarına uygun b�ç�mde baştan sona yen�l�yor
ve güzelleşt�r�yoruz.

B

ayrampaşa Beled�yes� Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, b�r yandan �lçedek� parkların
sayısını arttırırken d�ğer taraftan mevcut
parkları yen�leme çalışmalarını sürdürüyor. Yen�leme programına dâh�l ed�len Altınteps� Mahalles� Yahya Kemal Parkı’nda çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Parktak� oturma grupları, çocuk oyun alanı,
zem�n kaplaması ve havuz baştan sona yen�lend�. Yürüyüş yolunun da yapıldığı parktak� ağaç
sayısı ve yeş�l alan m�ktarı da arttırıldı. F�tnees

14
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aletler�n�n de yerleşt�r�ld�ğ� park vatandaşların
rahatlıkla spor yapab�leceğ� b�r hale get�r�ld�.
Işıklandırma s�stem� de baştan sona yen�lenen
parkın güvenl�ğ� �se b�rden çok noktaya yerleşt�r�len kameralarla sağlanıyor.

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi

twitter.com/S_Bolukbasi

www.yerelgercek.com

15

BAYRAMPAŞA

GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI BAYRAMPAŞA
BİLFEST’TE BULUŞTU
Bayrampaşa Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Bayrampaşa Belediyesi Bilim Festivali BİLFEST 2018’in açılışı Başkan Atila Aydıner’in katılımıyla bugün gerçekleştirildi.

B

ayrampaşa Beled�yes�, b�l�msel farkındalık
oluşturmak ve b�l�me katkı sağlayacak yen�
nes�ller�n yet�şt�r�lmes�ne fayda sağlamak
amacıyla B�l�m Fest�val� (BİLFEST 2018) düzenled�. TÜBİTAK �şb�rl�ğ�yle düzenlenen B�l�m Fest�val�'n�n Muratpaşa Mahalles� Kapalı Pazar Yer�’nde gerçekleşen açılışına Bayrampaşa Beled�ye
Başkanı At�la Aydıner’�n yanı sıra, Bayrampaşa
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa İlçe Emn�yet Müdürü Necat� Aktuğ Şah�n, AK
Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Oğuz Canbulat, Bayrampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, beled�ye
başkan yardımcıları, mecl�s üyeler�, b�r�m müdürler�, mahalle muhtarları �le okul �darec�ler� ve öğödül almayı başaran B�l�m Merkez�m�z, ülkem�z
retmenler katıldı.
genel�nde her yaş grubunda farkındalık yaratFest�val açılış programının ardından kurulan
mak �ç�n bu fest�val� düzenl�yor. Bu fest�valde
atölyeler� ve serg� alanlarını z�yaret eden ve begörüldüğü üzere, kend�ler�ne fırsat ver�len genç
led�ye olarak bu fest�vale çok değer verd�kler�n�
kardeşler�m�z bugün burada, ürett�kler� projeler
bel�rten Başkan Aydıner, “Gençler�m�ze �mkân
�le kend�ler�n� ortaya koydular.
sağlandığında onların teknoloj� alanında oldukça
Farklı yerlerden başarılı projelerle Bayrambaşarılı projeler gel�şt�rd�ğ�n� görüyoruz.
paşa’ya gelen bu kardeşler�m�z� ayrı ayrı tebr�k
Bu ülkem�z �ç�n oldukça öneml� ve umut ver�c�.
ed�yorum. Böyle b�r gençl�k �le gurur duymamak
Bugüne kadar gel�şt�rd�ğ� özgün ve yen�l�kç� proelde değ�l”
jelerle ulusal ve uluslararası b�rçok yarışmadan

16

www.yerelgercek.com

Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi

BAYRAMPAŞA

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE SIKI DENETİM
Okulların açılmasıyla birlikte yollara çıkan öğrenci servisleri ekipler tarafından sıkı denetime tabi tutuluyor. Bu kapsamda, Bayrampaşa’da hizmet
veren 51 servis aracı polis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bayrampaşa
Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

2

018-2019 Eğ�t�m öğret�m yılının başlamasıyaraca ceza� yaptırım uygulandı.
la Bayrampaşa Beled�yes� zabıta ek�pler�
Denet�mler kapsamında; şoförün sürücü ve
öğrenc�ler�n güvenl� şek�lde okullarına g�d�p meslek� yeterl�l�k belgeler� �le sert�f�kaları, stangelmeler�n� sağlamak amacıyla öğrenc� serv�sle- dartlara uygun reﬂektör, �kaz yeleğ� ve ışıklı çur�n� sıkı denet�me tab�� tutuyor.
buk veya dur geç levhası kontrol ed�ld�.
Bu kapsamda, Bayrampaşa’da h�zmet veren 51
Serv�s araçlarına yönel�k denet�mler�n, eğ�serv�s aracı pol�s, İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye- t�m-öğret�m yılı boyunca aralıksız süreceğ� b�ld�s� �le Bayrampaşa Beled�yes� zabıta ek�pler� tara- r�ld�.
fından denetlend�. Yapılan denet�mlerde toplam 4
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BOSNA - SANCAK

İstanbul’da Kült�r Sanat Rüzgârı!

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, İstanbul Anadolu Yakası
Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ve Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 3’üncü Bosna-Sancak
Kültür Günleri 13 Ekim’de başlıyor. İstanbul’da, 28 Ekim’e kadar sürecek
etkinliklerle Bosna kültürü; sineması, müziği, edebiyatı ve sanatı ile temsil
edilecek.

T

ürk�ye
ve
Bosna- Sancak arasındak� kültür bağlarını
daha �ler� sev�yelere taşımak ve Boşnak kültürünü tanıtmak
amacıyla
üçüncü kez düzenlenecek olan "Bosna Sancak Kültür
Günler�"
13-28
Ek�m 2018 tar�hler�
arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Yer: Pera Müzes�,
Saat: 12:00
Film Gösterimi:
An Ep�sode �n the
L�fe of an Iron P�cker (B�r Hurdacının
Hayatı)
Yer: Pera Müzes�,
Saat: 14:00
Konser: Adnan
Teskeredzic
Trio
Yer: Pera Müzes� 2.
Kat Kes�şen Dünyalar Serg�s�, Saat: 17.00
Kültür günler� programı kapsamında; Bosna s�- 23 Ekim Salı Film Gösterimi:
nemasının en güçlü f�lmler�n�n yanı sıra, serg� ve “L’enfer (Cehennem)”
sahne sanatlarını �çeren b�r d�z� etk�nl�k sunula- Yer: Pera Müzes�, Saat: 19:00
cak.
24 Ekim Çarşamba Film Gösterimi:
Tar�h Vakfı, Pera Müzes�-Museum, Cemal Reş�t Death �n Sarajevo (Saraybosna’da Ölüm)
Rey Konser Salonu, İstanbul Den�z Müzes� (Be- Yer: Pera Müzes�, Saat: 19:00
ş�ktaş) �şb�rl�ğ�yle gerçekleşecek olan etk�nl�kler�n öneml� b�r kısmı ücrets�z ve herkese açık ola- 27 Ekim Cumartesi Film Gösterimi:
cak.
No Man’s Land (Tarafsız Bölge)

Etkinlik Programı:

13 Ekim Cumartesi: Açılış Töreni
Yer: Beş�ktaş Den�z Müzes�, Saat: 17:00
Sergi Açılışı: Anur Hadz�omerspah�c Serg�s�
Yer: Beş�ktaş Den�z Müzes� Barbaros Salonu
Saat: 17:30
16 Ekim Salı Boşnakların Tarihi Adlı Kitabın Tanıtımı: Yer: Pera Müzes�, Saat: 19:00
18 Ekim Perşembe Film Gösterimi: C�rkus
Columb�a (Güzel B�r Hayat Düşlerken)
Yer: Pera Müzes�, Saat: 19:00
Söyleşi: Danis Tanović
Yer: Pera Müzes�, Saat: 20.45

Danis Tanoviç

Kült�r Günleri’nde

Oscar ve Altın Ayı ödüllü ünlü yönetmen Danis Tanovic, birbirinden
değerli 5 filmi ile 3. Bosna Sancak
Kültür Günleri'ne geliyor!

BOSNA SANCAK’TAN PERA
MÜZESİ’NE “TEŞEKKÜR”
Bosna Sancak Kültür Günleri 3 yıldır giderek büyüyerek
etkinliklerini
gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yolda etkinliğimizin çok değerli
destekçilerinden biri olan ve
3 sene de kapılarını Bosna
Sancak Kültür Günleri programı için açan Pera Müzesi Museum'ne teşekkür ederiz.

Yer: Pera Müzes�, Saat: 16:00
Film Gösterimi:
C�rkus Columb�a (Güzel B�r Hayat Düşlerken)
Yer: Pera Müzes�, Saat: 18:00
Konser: Lejla Jusić
Yer: Cemal Reş�t Rey Konser Salonu, Saat: 20:00
28 Ekim Pazar Film Gösterimi:
L’enfer (Cehennem)
Yer: Pera Müzes�, Saat: 14:00
Film Gösterimi:
Death �n Sarajevo (Saraybosna’da Ölüm)
Yer: Pera Müzes�, Saat: 16:00
Film Gösterimi: An Ep�sode �n the L�fe of an
Iron P�cker (B�r Hurdacının Hayatı)
Yer: Pera Müzes�, Saat: 18:00

3. Bosna Sancak Kültür
Günler�'nde neler var?

- Anur Hadziomerspahic sergisi
- Danis Tanović filmleri
- Adnan Teskeredzic Trio Konseri
- "Boşnakların Tarihi" Kitabının
Lansmanı
- Lejla Jusić Konseri

20 Ekim Cumartesi Film Gösterimi:
No Man’s Land (Tarafsız Bölge)
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Bayrampaşa’mızın en nadide yerlerinden
biri olan Fatih Parkı Sosyal Tesisleri zengin
menüsü ve nefis lezzetleri ile sizlere hizmet
vermeye devam ediyor. Yiyeceğiniz enfes yemek çeşitlerimizin ardından, çeşidini kendinizin belirleyip içeçeğiniz “Kumda kahve”nin
keyfine başka hiçbir yerde varamayacaksınız.
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GAZİOSMANPAŞA

Dört Yılda Baştan Başa Yeni Bir Gaziosmanpaşa
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın göreve geldiği
2014 yılından bu yana ilçede hayata geçirdiği başarılı projeler "Dört Yılda
Baştan Başa Yeni Bir Gaziosmanpaşa" lansman töreninde anlatıldı.
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KUMDA KAHVE ÇEŞİTLERİ
Türk Kahves�
Osmanlı Kahves�
D�bek Kahves�
Meneng�ç Kahves�
Damla Sakızlı Türk Kahves�
Ç�lekl� Türk Kahves�
Karadutlu Türk Kahves�
Fındıklı Türk Kahves�
Kakulel� Türk Kahves�
Damla Sakızlı D�bek Kahves�
Adres: Orta Mah. Çevreyolu Cad. No:12 Fatih Parkı İçi Bayrampaşa / İstanbul Tel: 0(212) 674 16 00

İ

stanbul Etk�nl�k Merkez�'nde gerçekleşt�r�len beğen� topladı.
lansmana M�lletvek�ller� Hasan Turan, Ahmet
Hamd� Çamlı, Muhammed Em�n Akbaşoğlu, “GAZİOSMANPAŞA’NIN HER SOKAAbdullah Güler, Gaz�osmanpaşa Kaymakamı Ok- ĞINDA YENİLENMEYİ VE DEĞİŞİMİ
tay Çağatay, Gaz�osmanpaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m MüGÖRMEMİZ MÜMKÜN”
dürü Bek�r Servet Bakırcı, Bayrampaşa Beled�ye
İlçen�n kalkınması adına ulaşımdan altyapıya,
Başkanı At�la Aydıner’In yanı sıra çeş�tl� �lçelerkentsel
dönüşümden eğ�t�me kadar b�rçok nokden part� tems�lc�ler�, s�v�l toplum kuruluşları ve
tada öneml� projeler gerçekleşt�r�ld�ğ�n� bel�rten
çok sayıda vatandaş katıldı.
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, “2014 yerel
Lansmanda Başkan Usta'nın göreve geld�ğ�
seç�mler�nde b�ze bu �lçen�n yönet�m�n� emanet
günden bu yana 4 yıl �ç�nde �lçede hayata geeden, güvenen tüm Gaz�osmanpaşa halkımıza
ç�r�len projeler hakkında b�lg� ver�l�rken, 2023
teşekkür ed�yorum. Onlara seç�m önces� verm�ş
hedeﬂer�ne ulaşma yolunda gerçekleşt�r�lecek
olduğumuz taahhütlerden yüzde 95'�n üzer�nde
projeler tanıtıldı. Çalışmaları anlatan Başkan
gerçekleşt�rm�ş olduğumuzu �fade etmek �st�yoUsta, kentsel dönüşüm kapsamında �lçede 3 b�n
rum. Tüm bu çalışmalarla hang� sokağına hang�
214 konutun tamamlandığını, 4 b�n 492 konutta
mahalles�ne g�rersen�z g�r�n, yen�lenmey� ve de�se çalışmaların devam ett�ğ�n� bel�rtt�. Başkan
ğ�ş�m� görmem�z mümkündür. İlçem�zde h�ç buUsta, öneml� projeler�n gerçekleşmes�nde çelunmayan havuz, spor kompleks� ve d�ğer önceş�tl� h�zmetler� bulunan mesa� arkadaşlarına da
l�kler� göz önünde bulundurmak suret�yle hızlı b�r
teşekkür ett�. H�zmet ve projeler�n anlatıldığı
şek�lde çalışmaya koyulduk” ded�.
“H�zmet Usta’lık İster” temalı f�lmler �se büyük
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SULTANGAZİ

İÜ Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek
Okulu Eğitime Başladı
Sultangazi Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu eğitim hayatına,
"merhaba" dedi.
yal B�l�mler Meslek Yüksek Okulu eğ�t�me kapılarını açtı.
İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpaşa Sosyal B�l�mler Meslek Yüksek Okulu 2018-2019 akadem�k yılı
açılış tören�ne Sultangaz� Beled�ye Başkanı Cah�t Altunay, İstanbul Ün�vers�tes� Rektörü Mahmut Ak, İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpaşa Rektörü Nur� Aydın �le akadem�syenler ve öğrenc�ler
katıldı.
Açılış tören�nde konuşan Sultangaz� Beled�ye
Başkanı Cah�t Altunay, "Sultangaz� Beled�yes�'n�n kend� öz kaynaklarıyla eğ�t�m dünyasına
armağan ett�ğ� bu b�na, köklü b�r Cumhur�yet çınarı olan İstanbul Ün�vers�tes�'ne büyük b�r değer katacağına da yürekten �nanıyorum" ded�.
Türk�ye’n�n 21. Yüzyıl �ç�n bel�rled�ğ� v�zyon ve
hedeﬂere ulaşmasında ün�vers�teler�n önem�ne
vurgu yapan Başkan Altunay, "Ülkem�z�n 2023 ve
2071 hedeﬂer�ne ulaşab�lmes� �ç�n b�l�msel araştırma faal�yetler�nde n�tel�kl� �nsan gücü yet�şt�r�lmes� büyük önem arz etmekted�r. Türk�ye’n�n
stratej�k hedeﬂer�ne ulaşab�lmes�nde; ün�vers�teler�m�z�n çalışmaları büyük rol oynayacaktır"
d�ye konuştu.

O

kulun açılış tören�ne katılan Sultangaz�
Beled�ye Başkanı Cah�t Altunay, "Sultangaz� Beled�yes�'n�n kend� öz kaynaklarıyla
eğ�t�m dünyasına armağan ett�ğ� bu b�nanın, köklü b�r Cumhur�yet çınarı olan İstanbul Ün�vers�tes�'ne büyük b�r değer katacağına yürekten �nanıyorum" d�ye konuştu.
Altunay'a teşekkür plaket� sundu
Sultangaz� Beled�yes� kend� öz kaynaklarıyla
�nşa ett�ğ� İstanbul Ün�vers�tes� Cerrahpaşa Sos-
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BAYRAMPAŞA

BAŞKAN ERSİN SAÇLI YEREL BASINLA BULUŞTU

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İlçe Teşkilat Başkanı İbrahim Akın, Tanıtım Medya Başkanı Önder Akarsu ve Selahattin Bölükbaşı ile
birlikte Bayrampaşa Yerel Basın Mensupları ile Ezme Dürüm’de yemekli bir
toplantı düzenledi.

E

rs�n Başkan’ın düzenled�ğ� toplantıya Bayrampaşa Yere Basın Mensupları’ndan; Bayrampaşa Haber Gazetes�’nden Yılmaz B�r�nc�, Paşav�zyon Gazetes�’nden Cem�l Sağlam,
Bayrampaşa Gündem Gazetes�’nden Mehmet
Ceylan, Yerel Gerçek Gazetes�’nden Selahatt�n
Bölükbaşı ve İstanbul’un Ses� Gazetes�’nden Osman Tarlacı katıldı.

da bu tür k�ş�ler� haber yapmamasını �sted�.
Teşk�lat olarak yen� beled�ye başkanı açıklanıncaya kadar b�z�m başkanımız da adayımız da
mevcut beled�ye başkanlarıdır. İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı adayı mevcut başkan olduğu g�b�, Bayrampaşa Beled�ye Başkanlığı �ç�n
de adayımız da başkanımız da At�la Aydıner’d�r.

Ezme Dürüm Ev�’nde yapılan toplantı, Ers�n
Ers�n Başkan konuşmasının başında gazetec�- Başkan’ın açıklamalarının ardından karşılıklı
lere ve yönet�m kurulu mensuplarına; davet�ne soru cevap şekl�nde devam ett�.
�cabet ett�kler� �ç�n teşekkür ett�.
Ers�n Başkan son olarak part�ler�n�n güçlü b�r
Teşk�latta yaptığı yen�lenmeler hakkında yerel l�dere sah�p olduğunu ve bu l�der�n beled�yec�l�ğ�
basına açıklamalarda bulunan Ers�n Başkan ar- çok �y� b�ld�ğ�n� bu yüzden önümüzdek� yerel setık gündem� yerel seç�mler�n oluşturduğunu söy- ç�mlerde teşk�lat olarak b�zler de gecem�z� günled�. Yen� dönemde beled�ye başkanı ve mecl�s düzümüze katarak Bayrampaşa’da çalınmadık
üyeler�n�n k�mler olacagını herkes�n konuşmaya kapı, sıkılmadık el, z�yaret ed�lmem�ş b�r STK ve
başladığını �fade ett�. Teşk�latı bu konuları ko- esnaf bırakmadan, gerek Bayrampaşa ve gereknuşurken d�kkatl� olmalarını uyardığını bel�rten se Büyükşeh�r� yen�den kazanacaklarına �nandıErs�n Başkan aynı hassas�yet� yerel basın men- ğını söyled�.
suplarından da �sted�. Bu konular hakkında kenBasın mensupları Ak Part� Bayrampaşa İlçe
d�s�nden b�r açıklama gelmed�kçe asla b�r haber
Başkanı Ers�n Saçlı’ya bu naz�k davetler� �ç�n teyapılmamasını �sted�.
şekkür ett�ler.
Aday adaylığı sürec� başlamadan kend�s�n�n
h�çb�r aday adayı �le görüşmeyeceğ�n� ve basının
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DERNEKLER

Asrın İşadamları Derneği’nden Tümsiad’a ziyaret

Asrın İşadamları Derneği Genel Başkan Yard. / Kurumsal İlişkiler ve Tanıtım Başkanı Cemil Yıldız yaptığı açıklamada; dernek yönetim kurulu üyeleri
ile birlikte Tümsiad iş adamları derneğini ziyaret ederek istişarelerde bulunduklarını belirtti.

28
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DERNEKLER

Asrın İşadamları Derneği ‘ASRİAD’ yönetimi ‘TABA’
Türk Amerikan İşadamları Derneği’ni ziyaret etti
Asrın İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, TABA Türk Amerikan
İşadamları Derneği’ni ziyaret etti. ASRİAD Genel Bşk. Yard. Cemil Yıldız
yaptığı açıklamada gündem üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti.
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DERNEKLER

SREBRENİTSA ANIT VE HATIRA ORMANI PROJESİ

11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da soykırıma uğrayan şehitlerimiz için
Sancak Eğitim Merkezi Derneği'nin "hatıra ormanı ve anıt projesi" işlemleri başladı.

S

ancak Eğ�t�m Merkez� Dernek Başkanı Anma törenler�n�n yapılab�leceğ� ve yüzyıllarca
Ömer Den�z sosyal medyadan konuyla �lg�l� yaşayacak olan "Srebren�tsa Hatıra Ormanı" proşu açıklamayı yaptı:
jem�z �ç�n İstanbul Orman Bölge Müdürü Say�n
"11 Temmuz 1995 günü Boşnakların yan� b�zle- Recep Ateş bey �le görüşerek gerekl� �şlemler�
r�n h�ç unutmayacağı b�r gün olan kalpler�m�zde başlattık.

yara olarak kalmış ve sayısı hala net olarak b�l�n"Srebren�tsa Hatıra Ormanının" Balkanlarda ve
meyen b�r çok masum �nsan Srebren�tsa'da vah- Türk�ye'de yaşayan Boşnak kardeşler�m�ze, Vataş�ce katled�lerek Şeh�t olmuşlardır.
nımıza, M�llet�m�ze ve Cam�amıza hayırlı olmasını
Sancak Eğ�t�m Merkez� Derneğ� olarak bu ya- d�ler�z.”
rayı b�r nebze olsun sarab�l�mek ve gelecek nes�llere de unutturmamak adına İstanbul Avrupa
yakasında hayatını kaybeden Srebren�tsa Şeh�tler�m�z�n an�s�na tems�len 8372 f�dan d�k�lerek
�çer�s�nde anıtın da bulunacağı, nes�lden nes�le
twitter.com/S_Bolukbasi

Sancak Eğitim Merkezi Derneği Yönetim Kurulu
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BAYRAMPAŞASPOR

BAYRAMPAŞASPOR KUPA’YA ERKEN VEDA ETTİ
Takımımız Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme Maçında Zonguldak Kömür
Spor‘a 4 - 1 Mağlup Olarak Kupaya Veda Etti.

BAYRAMPAŞASPOR LİGDE BERABERE KALDI 1-1
Bayrampaşaspor ligin 5. haftasında kendi sahasında İnegölspor ile karşı
karşıya geldi. 1-0 Öne geçen Baayrampaşaspor skoru koruyamadı ve maç
1-1 berabere bitti. Ortada geçen mücadele sonucu taraﬂar sahadan birer
puanla ayrıldı.
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KÜLTÜR

Malın ve Servetin Şükrü: “Zekât”
İslâm dîni cemiyet nizâmını mânevî ve maddî olmak üzere iki temel üzerine
kurmuştur. Müslümanın namazı, evrâd ve ezkârı cemiyetin mânevî hayatını
tanzim ederken, Müslüman olan zenginlerin verdikleri zekât ve malî ibadet
de maddî nizamı tesis etmektedir.

K

ur’ân-ı Kerîm’�n 28 yer�nde namaz kılmakla
zekât vermek beraber z�kred�lm�ş.Peygamber�m�z sallallahu aleyh� ve sellem Efend�m�z ehemm�yet�ne b�naen tebl�ğ ve tal�mler�nde
bu �k�s�n� b�r�b�r�nden ayırmamıştır. Hatta o kadar
ehemm�yetl�d�r k� kend�ler�ne yapılan b�âtlarda
zekâtı, husûs�yle tasr�h buyurmuşlardır.
Hulefâ-� Raş�d�n radıyallahu anhüm ecmaîn hazerâtı da bunu çok büyük b�r t�t�zl�k �ç�nde tatb�k etm�şlerd�r. Hatta Ebû Bek�r radıyallahu anh
hazretler� zekât vermekten �mt�na edenlere karşı
amansız b�r mücadele açmış, bu hususta kararını
şu kes�n ç�zg�lerle �fâde etm�şt�r.
“Vallah�
Rasûlullah’a
verd�kler� (b�r yıllık) oğlağı vermekten �mt�na
edenlerle el�m kılıç tuttukça mukatele ve muharebe eder�m.”
Zekâta önceden ver�len ve ş�md� ver�lmes�
gereken ehemm�yet bu
kel�melerden daha güzel neyle �fâde ed�leb�l�r.
Demek oluyor k� “ben
Müslümanım” d�yen ve zekâtla mükellef olan herkes�n zekâtını mutlaka vermes� gerekmekted�r.
Zekât vermemen�n vebâl�n� taşıyab�lecek h�çb�r
Müslüman yoktur. Zekât aynı zamanda malın s�gortasıdır.

Zekât, �çt�mâ� dengey� sağlar, malın faydasız
şek�lde elde tutulmasını önler. Cem�yet fertler�n�
b�rl�ğe sevk eder ve cem�yet� tem�zler.
Bu sayılan fâ�deler�n�n b�r kısmı ferdî, b�r kısmı
�ct�maîd�r. Bunları da şu cümlede hülasa etmek
mümkündür.
İnsan yaradılışı �t�bar�yle dünyaya meyyald�r.
Dünya malı �se çek�c�d�r. Ona kapılanlar doymak
b�lmezler. Mal yığıldıkça �nsanın hırsı artar, muhter�s olur. Gözünü madde ve mal hırsı bürümüş
olan �nsanda merhamet ve şefkat h�ss� azalır. İy�l�k etmek ona zor gel�r. Böyle �nsan ruhen hasta,
bedenen ızdırabdadır. Zekât �çtek� bu g�b� hastalıkların devâsıdır.
Hatasını b�l�p �st�ğfar
edeceğ� yerde, kalb�n�n
kararması
dolayısıyla
(Ben çalıştım kazandım)
kanâatıyle fak�rler� hor
görür. Dar görüşü sebeb�yle, çok b�lg�l�, çalışkan
�nsanların dünyevî nas�pler� kısır olduğu �ç�n
fazla servete mal�k olamadıklarını düşünemez.

Özel Özgür Çocuk Anaokulu
0212 437 17 88

Namazını kılıp orucunu tutan hatta naf�le �bâdetlerle meşgul olan Müslüman kardeşler�m�z�n yekünlü b�r kısmı Cenâb-ı Hakk’ın bu emr�n� yer�ne
get�rmekte gevşekl�k göstermekted�rler. Hâlbuk�
zekât vermek hakkına sâh�p olan her Müslüman,
Rasûl-� Ekrem sallallahu aleyh� ve sellem Efen- her sene başında malının hesabını yapıp o sene
�ç�nde gec�kt�rmeden, malının zekât vermes� �câb
d�m�z:
– “K�m malını korumak �st�yor �se zekâtını ver- eden kısmının kırkta b�r�n� verecekt�r. (Arabî ay
hesabı �le)
s�n” buyurmuşlardır.
ZEKÂT’IN HIKMETLERI:

Zekât �nsanı aşırı �ht�raslardan kurtarır. İy�l�k
yapmaya alıştırır. Şefkat h�sler�n� kamçılar, yükselt�r ve kemâle erd�r�r.
Zekât, Cenâb-ı Hakk’a karşı malî b�r şükür olmakla, malın artmasına vesîle olur. Ve �nsanı
(Şekûr) olan Allah’a yaklaştırır.

Hayvan besleyenler hayvanlarının zekâtını, z�raatle meşgul olanlar da mahsuller�n�n öşrünü
vermel�d�rler k�, bu Cenâb-ı Hakk’ın emr�d�r. İnce
düşünülürse, �hmal�nde fak�rler�n hakkı ver�lmed�ğ� �ç�n bu emr� yer�ne get�remeyenler zâl�mlerden olmuş olab�l�rler. Bu hususta gen�ş malûmat
�steyenler, Hamd� Döndüren Bey’�n İslâm İlm�hâl�nden �st�fade edeb�l�rler.

Zekât, fak�r �le zeng�n arasında b�r ahenk tes�s SÂDIK DÂNÂ, ALTINOLUK SOHBETLERİ
eder. Fak�rdek� kıskançlık duygularını yok eder.
Dolayısıyla fak�rle zeng�n, dost olmuş olur.
Yerel Gerçek “Haber ve Kültür Gazetesi
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E-mail: info@ozelozgurcocuk.com
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Yıldırım Mah. Ali Fuat Başgil Cad. No: 120
Göksu Sokak Bayrampaşa İstanbul

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

BAŞKANLAR ESNAF ZİYARETİNDE
Eski İlçe Başkanı Kemal Oğuz Kıdil; Ak Parti Genel Merkez’de yaptıkları
toplantı sonrası şu paylaşımda bulundu: “Ak Parti Genel Merkezi Teşkilat
Başkanlığında İç Anadolu bölgesi İl koordinatörlüğü toplantımızı teşkilat
başkan yardımcımız Halis Dalkılıç başkanlığında gerçekleştiriyoruz.”

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ersin Saçlı, Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Ak Parti Bayrampaşa
Teşkilat Mensupları ile birlikte hemen hemen her gün Bayrampaşa’nın
farklı bir mahallesinde esnaf ziyareti
yapıyor.

B

u z�yaretlerde halkın beled�ye �le �lg�l� soru
ve talepler� �le Beled�ye Başkanı At�la Aydıner �lg�lenerek her b�r soruya tek tek cevap
ver�yor. İlçe Başkanı Ers�n Saçlı da s�yas� sorulara muhatap olarak halkın her da�m b�lg�lend�r�lmes�n� sağlıyor.
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