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DERNEKLERİMİZE...DERNEKLERİMİZE...DERNEKLERİMİZE...
Değerl� dernek yönet�c�ler�m�zden basın 

olarak öneml� b�r �steğ�m�z var. Değerl� 
dernek başkan ve yönet�c�ler�; öncel�kle 
her b�r�n�ze kurduğunuz s�v�l toplum ku-
ruluşları �le verd�ğ�n�z h�zmetler �ç�n Bay-
rampaşa’da doğup büyüyen b�r�s� olarak 
hem kend� adıma hem de Bayrampaşa ve 
İstanbullu hemşehr�ler�m adına teşekkür 
ed�yorum.

Yerel Gerçek derg� ve haber s�tes� ola-
rak tüm dernekler�m�z�n yanında olmak 
�sted�ğ�m�z� bel�rtmek �st�yoruz. Bayram-
paşa merkezl� tüm İstanbul’umuzdak� 
dernekler�m�zden, b�ze yaptıkları faal�yet-

Selahatt in Bölükbaşı

ler hakkında b�lg� ve fotoğraf gönderme-
ler�n� talep ed�yoruz. 

Bu göndereceğ�n�z b�lg�ler� aslına uy-
gun olarak haber d�l�ne çev�r�p derg� ve 
haber s�tem�zde yayınlamaktan mutluluk 
duyacağız. Sosyal medyada hesabı olan 
dernekler� tak�p etmeye çalışıyoruz ancak 
gözümüzden kaçanlar olab�l�r. Etk�nl�kle-
r�n�z hakkında göndereceğ�n�z b�lg�ler b�-
z�m hata yapma olasılığımızı da asgar�ye 
çekecekt�r.

Ma�l adres�m�z: 
Selahatt�n.bolukbas�@gma�l.com

Allah’a emanet olun...
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EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Beled�yes�’nden modern Eyüpsultan Beled�yes�’nden modern Eyüpsultan Beled�yes�’nden modern 
kurban kes�m alanıkurban kes�m alanıkurban kes�m alanı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eyüpsultan Beled�yes� ha-
zırlıklarını tamamladı.

Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z 
Köken, vatandaşların kurbanlıkları-

nı daha h�jyen�k b�r ortamda, kargaşadan 
uzak kest�reb�lmeler� amacıyla Kemerbur-
gaz’a 25 b�n metrekarel�k alana yüksek 
kapas�tel� modern b�r kurbanlık satış ve 
kes�m alanı kurdurdu.

Yaklaşık 4 b�n hayvan kapas�tes� bulu-
nan ve 100 çadırın yer aldığı alanda, hem 
satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya 
gelen vatandaşlar �ç�n mesc�t, kafeterya, 
banyo ve p�kn�k alanı g�b� yerler oluştu-
ruldu. Buraya gelen kurbanlıklar önce ve-
ter�ner kontrolünden geç�r�l�yor, kulak kü-
peler�, belgeler� ve sağlık raporları kontrol 
ed�l�yor.Eyüpsultan Beled�yes�’n�n yaptığı 
alanda 3 büyükbaş, 1 de küçükbaş kes�m 
alanı bulunuyor. Avrupa B�rl�ğ� standart-
larına uygun 4 ayrı kes�m merkez�nde 
günde 700 kes�m yapılab�lecek. Eyüpsul-
tan Beled�yes� küçükbaş kurbanlıkların 
kes�mler�n� ücrets�z olarak gerçekleşt�re-

cek. Eyüpsultan Beled�yes� Veter�ner İşle-
r� Müdürlüğü’nde görevl� Veter�ner Hek�m 
Üm�t Bardakçı, Eyüpsultan Beled�yes� 
Kemerburgaz Kurban Satış ve Kes�m Ala-
nı’nda yapılan çalışmaları anlatarak, şun-
ları söyled�:

“Öncel�kle kurbanlık hayvanlar buraya 
araçlarla nak�l ed�ld�ğ�nde araçlardan �n-
d�r�l�rken evrak kontrolü ve hayvanın dış 
muayenes� yapılıyor. Bunun dışında pa-
doklara alınıp genel kontroller� yapılıyor. 
Ayrıca hayvanlar burada düzenl� olarak 
kontrolden geç�yor ve bu kontroller sıra-
sında herhang� b�r hastalıktan şüphele-
n�rsek hayvanı ayrı b�r bölümde müşahe-
de altına alıyoruz.

Hayvanın kurbanlığa uygun olup olma-
dığı kontrolünü yapıyoruz. Herhang� b�r 
hastalığı var mı, ağzından veya burnun-
dan akıntısı var mı, yaşı uygun mu değ�l 
m�, İslam� açıdan kurban �ç�n uygun mu 
bunların tesp�t�n� yapıyoruz.”Bardakçı, 
ayrıca düzenl� olarak alanın �laçlanması-
nın yapıldığını da sözler�ne ekled�. Bu ara-
da Mehmet Al� Cam �s�ml� esnaf, şunları 
söyled�:

“Tokat Z�le’den kurbanlık get�rd�k. Cu-
martes� günü geld�k. İk� gündür satış ya-
pıyoruz. 10 - 12 tane sattık. F�yatlar 8 b�n 
l�radan başlıyor, 20 b�n l�raya kadar hay-
vanlarımız var. Vatandaş gel�p g�d�yor, 
kurbanlık bakıyorlar. Burası yen� olma-
sına rağmen �lg� çok �y�. Burada rahatız, 
hayvanlar �ç�n de çok �y�. Yer ser�n, hay-
vanlarımız bunalmıyor. İk� sened�r gel�yo-
ruz. Burası yüksek olduğu �ç�n geld�k. Be-
led�yen�n burada sunduğu h�zmet güzel."
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ZEYTİNBURNU

Maltepe’de kurban satışları başladıMaltepe’de kurban satışları başladıMaltepe’de kurban satışları başladı
Zeyt�nburnu Maltepe Mahalles�’nde kurulan kurban pazarın-

da satışlara başlandı. Pazar yer�n�n alt yapı, bakım, tem�zl�k ve 
kontrol g�b� h�zmetler�n� sağlayan Zeyt�nburnu Beled�yes�, aynı 
zamanda kaçak kes�mler�n ve �z�ns�z satışların önüne geçmek 
adına zabıta ek�pler�n� de seferber ett�.

Kurban Bayramı’na günler kala kur-
ban satışlarında da hareketl�l�k baş-

ladı. Zeyt�nburnu’nun Maltepe Mahalle-
s�’nden ‘pazarlık’ sesler� yüksel�yor. 

Zeyt�nburnu Beled�yes� tarafından Mal-
tepe Mahalles�’nde kurulan kurban paza-
rına 700’ü büyük 500’ü küçükbaş olmak 
üzere toplamda 1.200 adet kurbanlık gel-
d�. 46 çadırdan oluşan pazar yer�n�n te-
m�zl�k, kontrol, bakım, su g�b� temel �ht�-
yaçları Zeyt�nburnu Beled�yes� tarafından 
karşılanıyor.

 Maltepe’de bulunan kurban pazarı da 
dâh�l olmak üzere, �lçede toplam 20 nok-
tada kes�m h�zmet� ver�lecek.

 Öte yandan Zeyt�nburnu Beled�yes� za-

bıta ek�pler�, her yıl olduğu g�b� �z�ns�z 
satış ve kaçak kes�mler�n önüne geçmek 
adına denet�mler�ne hız kesmeden devam 
ed�yor. 
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Sultangaz� Beled�ye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun’un �l-
çeye estet�k görünüm kazandır-
mak amacıyla başlattığı “Pres-
t�j Caddeler” yapım çalışmaları 
devam ederken, �lçe genel�nde 
farklı cadde ve sokaklara mo-
dern aydınlatma d�rekler� ko-
nulmaya başlandı.

SULTANGAZİ

Cadde ve sokaklara modern Cadde ve sokaklara modern Cadde ve sokaklara modern 
aydınlatma d�rekler�aydınlatma d�rekler�aydınlatma d�rekler�

Sultangaz� Beled�ye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun'un seç�m vaatler� 

arasında yer alan prest�j cadde yapım ça-
lışmaları tüm hızıyla devam ed�yor. Proje 
kapsamında �lçe genel�nde hava� hatların 
yer altına alınması, sokak ve caddelere 
estet�k aydınlatma d�rekler�n�n yerleşt�-
r�lmes�, yaya yürüyüş konforunun arttı-
rılması ve araç s�rkülasyonunun rahat b�r 
şek�lde sağlanması amaçlanıyor. 

Sultangaz� Beled�yes�ne bağlı ek�pler, 
Fevz� Çakmak Caddes�, B ve C caddele-
r�, Hasek� Eğ�t�m ve Araştırma Hastane-
s� Çevres�, Şeh�t Eyüp Gönen Caddes�, 
100. Yıl Caddes� ve İsmetpaşa Caddes�, 
Yunus Emre Bulvarı'na prest�j cadde uy-
gulamaları �le modern aydınlatma d�rek-
ler� konulma çalışmalarına devam ed�yor. 
Bu çalışmalar �le gel�ş� güzel yerleşt�r�len 
elektr�k d�rekler� ve kabloların oluşturdu-
ğu görüntü k�rl�l�ğ� ortadan kaldırılırken, 
modern aydınlatma d�rekler� �le �lçeye es-
tet�k görünüm kazandırılıyor. Çalışmalar 
kapsamında ayrıca bu bölgelerde altyapı, 
engell� er�ş�m� ve yağmur suyu kanalları 
da yapılıyor. 

Cadde ve sokaklara yerleşt�r�len aydın-
latma d�rekler� özel olarak tasarlandı. D�-
rekler hem kaldırımı hem caddey� aydın-
latacak tarzda ç�ft konsollu olarak �mal 
ed�ld�. 

D�rek taşıyıcıları s�l�nd�r şek�ll�, kaynak-
sız, özel kalıpta tek parça formda üret�ld�. 
Galvan�z d�rekler�n üzer� yen� özel elekt-
rostat�k toz boya �le kaplandı. Aydınlatma 
�ç�n kullanılan elemanlar,  tasarrufl u led 
ışıklandırmalardan seç�ld�. 

Park Bahçeler Müdürlüğü ek�pler� söz 
konusu yerlerde orta refüj ve peyzaj ça-
lışmaları �le sokakların ağaçlandırılması 
çalışmaları yapıyor. Park Bahçeler Mü-
dürlüğü ayrıca semt sak�nler�ne mevs�m-
l�k ç�çek dağıtımı gerçekleşt�r�l�yor. 

Çalışmaları yer�nde �nceleyen Sultan-
gaz� Beled�ye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, b�r kent�n marka değer� olab�l-
mes� �ç�n altyapı sorunun ortadan kaldı-
rılması gerekt�ğ�n� bel�rtt�. Başkan Dur-
sun, "Sultangaz� Beled�yes� olarak cadde 
ve sokaklara prest�jl� yollar yapıyoruz. 
Geleneksel m�mar� �le modern ç�zg�ler� 
sentezleyen b�r anlayışla �lçen�n s�luet�n� 
değ�şt�rmeye ve caddelere prest�j kazan-
dırmaya çalıyoruz" ded�. 

"Prest�j caddeler�yle Sultangaz�m�z'� 
Türk�ye'n�n örnek �lçeler�nden b�r�s� hal�-
ne get�rmey� hedefl �yoruz" d�yen Başkan 
Dursun,  prest�j cadde uygulamaları ve 
modern aydınlatma d�rekler�n�n konulma-
sı çalışmalarının �lçen�n genel�n� kapsa-
yacağını da sözler�ne ekled�. 
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Arnavutköy Beled�yes� tara-
fından hem bes�c�ler�n hem de 
kurbanlık alacak vatandaşların 
h�zmet�ne sunulan modern sa-
tış ve kes�m alanında hazırlık-
lar tamamlandı.

ARNAVUTKÖY

Kurban Satışları BaşladıKurban Satışları BaşladıKurban Satışları Başladı

Arnavutköy, Haraççı’da bulunan Kur-
ban Satış ve Kes�m Alanı’nda hazırlıklar 
tamamlandı. Modern ve donanımlı sab�t 
çadırlarda, b�rçok �ht�yaca cevap verecek 
şek�lde h�zmet verecek kurban alanında 
satışlar 27 Temmuz’da başladı. 15 b�n 30 
metrekare alana kurulu olan, son teknolo-
j�yle düzenlenm�ş kes�mhaneler�n bulun-
duğu satış alanında; 2 Büyükbaş Kes�m 
Alanı, 46 Padok, 5 Kamyon Serv�s Alanı 
yer alıyor. Ayrıca tes�s �çer�s�nde Pol�s 
bekleme noktası, Ambulans bekleme nok-
tası, Veter�ner, Zabıta, İbadethane, Tuva-
let, Duş Alanı, Kafeterya, Büfe, İdar� Of�s, 
Kayıt Of�s� ve Güvenl�k alanı bulunmakta.

Tes�ste ver�len h�zmetten dolayı mem-
nun olduğunu söyleyen bes�c� Erkan 
Bulanık: “Tes�s Türk�ye’de belk� de b�r 
numara. 2017’den ber� buradayım. Çoğu 
vatandaş burayı b�lm�yor. Buraya gel�p 

görenler b�r daha terc�h ed�yorlar. Satış-
lar geçen seneye göre yüksel�yor. Bura-
da tam tes�satlı mezbaha var. Vatandaşlar 
hayvanları buradan alıp 100 metre �lerde 
kes�m alanına götüreb�l�yor. H�jyen�k ve 
güvenl�. Bundan �y�s� olmaz” �fadeler�n� 
kullandı.  

Kurban pazarının en küçük bes�c�s� olan 
Muhammed Işık dedes�ne kurban satışın-
da yardımcı olduğunu bel�rterek: “Burada 
genelde hayvanlara bakıyorum. Samana 
su tutuyorum. Satışta yardımcı oluyorum. 
Duş yer�m�z, tuvaletler�m�z, abdesthane-
m�z ve mesc�d�m�z var buralardan fayda-
lanıyoruz” ded�.
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BAĞCILAR

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 
BAŞARILI SONUÇLAR VERDİBAŞARILI SONUÇLAR VERDİBAŞARILI SONUÇLAR VERDİ

Sıfır atık kapsamında ger� dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bağ-
cılar Beled�yes�, 2019’un �lk altı ayında öneml� ver�lere ulaştı. 
Uygulamalar net�ces�nde bu sürede 89 b�n 874 ağaç kes�lmekten 
kurtarılırken, 229 b�n 872 l�tre akaryakıt, 22 b�n 921 megawatt 
enerj� ve 443 ton hammadde artırımı sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Er-
doğan’ın eş� Em�ne Erdoğan’ın h�-

mayeler�nde başlatılan Sıfır Atık Projes�, 
Bağcılar’da başarılı şek�lde devam ed�-
yor. Bağcılar Beled�yes� Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ek�pler, 
her gün 2 b�n 800 cadde ve sokakta de-
taylı çevre tem�zl�ğ� yapılıyor. Esnafın ve 
�lçe sak�nler�n�n de desteğ�yle kâğıt, kar-
ton, metal, cam, plast�k ambalajı g�b� atık-
lar toplanarak yen�den değerlend�r�lmek 
üzere Mahmutbey Mahalles�’nde bulunan 
Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tes�sle-
r�’ne götürülüyor.

Toplanan atıklar, kâğıt, metal, plast�k ve 
cam olarak c�nsler�ne ayrıştırıldıktan son-
ra fabr�kalara gönder�lerek ger� dönüşüm 
sağlanıyor. Bu �şlemler sonucunda hem 
çevre tem�zlenm�ş oluyor hem de ülke 
ekonom�s�ne katkıda bulunuluyor. Kayıt-

lara göre 2019’un �lk altı ayında başarılı 
b�r dönem geç�r�ld�. 5 b�n 287 ton kâğıt 
-kartonun ger� dönüşümüyle 89 b�n 874 
ağaç kes�lmekten kurtarıldı. 2 b�n 229 ton 
camın dönüşümüyle 229 b�n 872 l�tre ya-
kıt, b�n 637 ton plast�ğ�n dönüşümüyle 22 
b�n 921 megawatt enerj� ve 341 ton meta-
l�n dönüşümüyle de toplam 443 b�n 821 
k�logram hammadde tasarrufu yapıldı.

Ger� dönüşümün gerekl� olduğunu be-
l�rten Bağcılar Beled�ye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, “Ger� dönüşüm, yen�den değer-
lend�rme �mkânı olan atıkların çeş�tl� f�z�k-
sel ve k�myasal �şlemlerden geç�r�lerek 
tekrar üret�m safhasına dah�l ed�lmes�d�r. 
B�z�m de bu alanda çalışmalarımız büyük 
b�r gayretle devam ed�yor. Bu konudak� 
çalışmalarımızı önümüzdek� dönemde ar-
tıracağız” ded�.
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BALKANLAR

Türk Dünyası Beled�yeler B�rl�ğ� (TDBB) ve Glamoc İslam B�r-
l�ğ� �şb�rl�ğ�nde, Beykoz, Gebze, Kocael� Büyükşeh�r, Sancakte-
pe, Selçuklu ve Zeyt�nburnu Beled�yeler�n�n destekler�yle Bosna 
Hersek’�n Glamoc şehr�nde �nşa ed�len ‘Eğ�t�m ve Kültür Merkez�’ 
törenle h�zmete açıldı.

Bosna Hersek’te Glamoc Bosna Hersek’te Glamoc Bosna Hersek’te Glamoc 
Eğ�t�m ve Kültür Merkez� AçıldıEğ�t�m ve Kültür Merkez� AçıldıEğ�t�m ve Kültür Merkez� Açıldı

Kültür Merkez�’n�n açılış tören�ne, 
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı 

Konsey� Boşnak üyes� Sef�k Dzaferov�c, 
TDBB Başkanı ve Konya Büyükşeh�r Be-
led�ye Başkanı Uğur İbrah�m Altay, Bosna 
Hersek İslam B�rl�ğ� Başkanı (Re�su’l Ule-
ma) Huse�n Kavazov�c, TDBB Genel Sek-
reter� Fahr� Solak, Beykoz Beled�ye Baş-
kanı Murat Aydın ve b�rl�ğe üye beled�ye 
başkanları katıldı.

Ülken�n batı bölges�n�n gel�şmes�ne ve 
savaşın �zler�n�n s�l�nmes�ne katkı sağla-
mak amacıyla b�n 100 m2 kapalı alan üze-
r�ne 5 katlı �nşaa ed�len merkez�n �çer�s�n-
de 100 k�ş�l�k konferans salonu, sem�ner 
salonları, 4 çalışma of�s�, helal gıda resto-
ranı, gençler �ç�n spor salonu ve m�saf�r-
hane yer alıyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey 
Üyes� Dzaferov�c: “Türk�ye ve Bosna Her-
sek Dostluğu B�r Kez Daha Kanıtlandı”

Açılışta konuşan Bosna Hersek Devlet 
Başkanlığı Konsey� Boşnak üyes� Sef�k 
Dzaferov�c, merkez�n �nşa ed�lmes�ne kat-
kı sağlayanlara teşekkür ederek: “TDBB, 
bu şek�lde Türk�ye �le Bosna Hersek ara-
sındak� dostluğu b�r kez daha kanıtlamış-
tır. B�rl�kte atılan adımlar çok daha etk�l� 
olacaktır. Savaştan sonra tekrar memle-
ketler�ne dönen vatandaşlarımızın yaşam 
şartlarını �y�leşt�rmek adına böyle projele-
r� desteklemeye devam edeceğ�z.” ded�.

TDBB Başkanı Altay: “Bosna Hersek’te 
40'tan Fazla Proje Gerçekleşt�rd�k”

TDBB Başkanı ve Konya Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Uğur İbrah�m Altay, 
TDBB’n�n halen, 30 ülkeden 1.170 üye 
beled�yes�yle, yerel yönet�mler alanında 
�şb�rl�ğ� ve dayanışmayı gel�şt�rmeye yö-
nel�k çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, 
Bosna’da eğ�t�m ve gençler� kapsayan  
projeler ağırlıkta olmak üzere 40’tan fazla 
proje gerçekleşt�rd�kler�n� ve destek ve-
ren beled�yelere teşekkür ett�.

Beykoz Beled�ye Başkanı Murat Aydın 
�se Bosna Hersek’�n sosyal yaşamına,  
gençler�n f�kren ve manen �marına katkı 
sunacak merkez�n yapımına destek ver-
mekten duyduğu memnun�yet� d�le get�-
rerek �k� ülke kardeşl�ğ�n�n yen� �şb�rl�kle-
r�yle ebed�yen da�m olmasını temenn� ett�.
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BAŞAKŞEHİR

Başakşeh�r Beled�ye Başkanı 
Yas�n Kartoğlu, evler�n�n önün-
dek� ger� dönüşüm kutusunun 
yer�nde olmadığını fark eden 
çevrec� m�n�k Beren’�n sosyal 
medyadan gelen çağrısını ya-
nıtsız bırakmadı.

ÇEVRECİ MİNİK BEREN ‘SIFIR ATIK’ ÇEVRECİ MİNİK BEREN ‘SIFIR ATIK’ ÇEVRECİ MİNİK BEREN ‘SIFIR ATIK’ 
KUTUSUNA KAVUŞTUKUTUSUNA KAVUŞTUKUTUSUNA KAVUŞTU

Başakşeh�r'de evler�n�n önündek� ger� 
dönüşüm kutusunun yer�nde olmadığı-
nı fark eden çevrec� m�n�k Beren, babası 
Burak Gökkaya aracılığıyla sosyal med-
yada yayınladığı v�deoda "Ben çöpler�m� 
ş�md� nereye atacağım?" d�yerek Başak-
şeh�r Beled�ye Başkanı Yas�n Kartoğlu'nu 
et�ketled�.

Kartoğlu'nun m�n�k kıza yanıtı gec�kme-
d�

Çevre hassas�yet� yüksek olan m�n�k 
Beren'�n ger� dönüşüm kutularının kay-
bolmasından dolayı sosyal medyada ya-
yınladığı v�deo büyük beğen� topladı. Kü-
çük kızın yayınladığı v�deoyu Başakşeh�r 
Beled�ye Başkanı Yas�n Kartoğlu anında 
yanıtladı. 

Başkan Kartoğlu, yayınladığı v�deoda, 
kaybolan ger� dönüşüm kutularının yer�-
ne yen�ler�n� yollayacağını söyled�.

Beren'�n yayınladığı mesajı sosyal med-
yada gören Başakşeh�r Beled�ye Başka-
nı Yas�n Kartoğlu, "Beren'c�m mesajını 
aldım. Üzer�nde 'Başakg�ller' yazılı ger� 
dönüşüm kutularınızın kaybolduğunu öğ-
renm�ş oldum.

Sakın üzülme, ben yarın mutlaka yen�-
ler�n� sana göndereceğ�m. Özell�kle sen� 
ve a�len� çevre hassas�yet�n�zden dolayı 
tebr�k etmek �st�yorum, Hoşça kal" d�ye 
konuştu.

Başakşeh�r Beled�yes� Tem�zl�k İşler� 
Müdürlüğü ek�pler�, Başkan Kartoğlu’nun 
tal�matı üzer�ne sabah saatler�nde hare-
kete geçt�. M�n�k Beren’� mutlu etmek �ç�n 
yola koyulan ek�pler soluğu Gökkaya a�le-
s�n�n ev�nde aldı. 

Ek�pler� annes� Merve Gökkaya �le bera-
ber karşılayan Beren’�n sev�nc� görülme-
ye değerd�.

Başakşeh�r Beled�ye Başkanı Yas�n Kar-
toğlu’na teşekkür eden Beren, sıfır atık 
ün�tes�n�n kaybolduğu günden ber� b�r�k-
t�rd�ğ� plast�k atıkları ger� dönüşüm kutu-
suna attı.

Beren’�n annes� Merve Gökkaya, kızı-
nın, Türk�ye’de �lk defa Başakşeh�r Bele-
d�yes�’n�n başlattığı “Sıfır Atık, Güzel Ge-
lecek” projes� sayes�nde ger� dönüşüm 
f�kr�n� özümsed�ğ�n� bel�rterek, “Beren 
Başakg�ller’� ve özell�kle de Dönüştör F�k-
r�’y� çok sevd�. 

Evdek� plast�k ve kağıt atıkları d�rekt gö-
türüp ger� dönüşüm kutusuna atıyordu. 
Kutularımız kaybolduktan sonra da çok 
üzülmüştü ama sağ olsun Başkanımız Ya-
s�n Kartoğlu Beren’�n çağrısına kayıtsız 
kalmadı ve kutuları hemen ev�m�ze gön-
derd�. Kend�s�ne çok teşekkür ed�yorum.” 
�fadeler�n� kullandı.
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İslam B�l�m Tar�h� Araştırma-
cısı Prof. Dr. Fuat Sezg�n’�n ça-
lışmalarının ve hayatının anla-
tıldığı D�j�tal Göster�m Merkez� 
Taks�m Meydanı’nda açıldı. Açı-
lışta konuşan Başkan Yıldız, D�-
j�tal Göster�m Merkez� �le vatan-
daşların Prof. Dr. Fuat Sezg�n’�n 
bıraktığı y�t�k haz�ney� keşfede-
cekler�n� söyled�.

BEYOĞLU

D�j�tal Göster�m Merkez� D�j�tal Göster�m Merkez� D�j�tal Göster�m Merkez� 
Taks�m’de AçıldıTaks�m’de AçıldıTaks�m’de Açıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 
yılının "Prof. Dr. Fuat Sezg�n Yılı" 

olarak �lan ed�lmes� münasebet�yle Be-
yoğlu’nda İslam B�l�m Tar�h� araştırmacı-
sı Prof. Dr. Fuat Sezg�n’�n çalışmalarının 
ve hayatının anlatıldığı D�j�tal Göster�m 
Merkez� açıldı. Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m 
Başkanlığı tarafından Taks�m Meydanı’n-
da kurulan D�j�tal Göster�m Merkez�’n�n 
açılışına; B�l�m Tar�h� Araştırmaları Vakfı 
Yönet�m Kurulu Başkanı Mec�t Çet�nkaya, 
Prof. Dr. Fuat Sezg�n İslam B�l�m Tar�h� 
Araştırmaları Vakfı Mütevell� Heyet� Üyes� 
B�lal Erdoğan, Beyoğlu Beled�ye Başkanı 
Al� Haydar Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Tu-
r�zm Müdürü Çoşkun Yımaz, İstanbul Ün�-
vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın 
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez�n açılışında konuşan Prof. Dr. 
Fuat Sezg�n İslam B�l�m Tar�h� Araştır-
maları Vakfı Mütevell� Heyet� Üyes� B�lal 
Erdoğan, “Temelde karşılaşılan b�r tepk� 
var. ‘Bırakın bunları, m�llet aya g�tt�, ne-
den geçm�şe dönüyorsunuz’ g�b�. Eğer 
b�ze, b�z Türk olduğumuz �ç�n bu trenler� 
kaçırdık, gel�şemed�k denm�ş olmasaydı 
belk� de bunlara �ht�yacımız olmazdı. Ama 
maalesef üzer�m�zden 150-200 yıl boyun-
ca s�l�nd�r g�b� bütün öz güven�m�z� ezmek 
�ç�n, �şte Müslüman olduğumuz �ç�n, Türk 

olduğumuz �ç�n ger� kaldık, b�zden b�r şey 
olmaz Bu mesaj hep el�t�m�z, aydınımız ta-
rafından �şlend� maalesef. Bu yüzden b�-
z�m yen�den bu öz güven� kend� kaynak-
larımızdan �nşa etmem�z �ç�n, ecdadımızın 
b�l�mlere ne kadar katkı yaptığını b�lme-
m�z lazım. Hafızasız b�r toplum meden�yet 
�dd�ası taşıyamaz. B�z�m hafızamıza adeta 
b�r format atılmak �stenm�ş. Bundan b�r 
sıyrılmamız lazım. Çünkü bu hafızasızlık 
b�z� k�ml�ks�zl�ğe götürür. B�z�m b�z olma-
mız lazım’’ �fadeler�n� kullandı.

Beyoğlu Beled�ye Başkanı Al� Haydar 
Yıldız �se “D�l�yorum, geçler�m�z, mem-
leket�m�zden dört b�r yanından gelen va-
tandaşlarımız Fuat Sezg�n Hocamızın 
b�ze bırakmış olduğu y�t�k haz�ney� yen�-
den keşfetmek ve meden�yet�n �drak, �nşa 
ve �hya sürec�ne kend�ler�n�n de b�r katkı 
sunması adına b�r fırsat ve uyanışa ves�le 
sayıyorum. 

Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayy�p Erdoğan 2019 yılını meden�yet�n 
gel�şmes�ne katkı sunan Fuat Sezg�n Ho-
camızın yılı olarak �lan etmes�n� anlamlı 
buluyorum. D�l�yorum k� bütün İstanbul-
lular ve vatandaşlarımız buraya akın ede-
rek b�r kez daha hocamızı tanımış olacak-
lar’’ şekl�nde konuştu.
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ÇEKMEKÖY

DİYALİZ MERKEZİ HİZMETE BAŞLADIDİYALİZ MERKEZİ HİZMETE BAŞLADIDİYALİZ MERKEZİ HİZMETE BAŞLADI
Çekmeköy Devlet Hastanes�’n�n d�yal�z bölümü hasta kabulüne 

başladı.

Çekmeköy Devlet Hastanes�’nde d�ya-
l�z bölümü h�zmete açıldı. Böbrekle-

r�n çalışamaması neden�yle kana karışan 
sıvıyı kandan süzerek vücuttan atılması 
�şlem�n�n yapıldığı d�yal�z merkezler� ha-
yat� önem taşıyor. 

Büyük b�r t�t�zl�kle yapılması gereken 
d�yal�z �şlem� �ç�n artık Çekmeköy Devlet 
Hastanes� de h�zmet vermeye başladı.  
Alemdağ Mahalles� Saray Caddes�’nde  
yapımı tamamlanan 200 yataklı Çekme-
köy Devlet Hastanes� �ç�n Alo 182 ya da 
Merkez� Hek�m Randevu S�stem� (MHRS) 
üzer�nden onl�ne randevu alınıyor. Ac�l 
h�zmetler�n�n ver�lmeye başlandığı hasta-
neye ulaşım konusunda Çekmeköy Bele-
d�yes�’n�n mahalle merkezler�nden serv�s 
h�zmet� devam ed�yor.

Haz�ran ayında h�zmete g�ren hastane-
n�n ac�l serv�s bölümünde b�r aylık süre 
�ç�nde 5259 hasta ac�l sağlık h�zmet� aldı.  
Eylül ayında f�z�k tedav� bölümünün açıl-
ması planlanıyor.
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GÜNGÖREN

27 Temmuz 2008 tar�h�nde Güngören’de meydana gelen ve tüm 
Türk�ye’y� yasa boğan ha�n terör saldırısında 17 k�ş� ve anne kar-
nındak� b�r bebek hayatını kaybetm�ş, 154 vatandaşımız �se ya-
ralanmıştı.

MENFUR SALDIRI 11. YILINDA MENFUR SALDIRI 11. YILINDA MENFUR SALDIRI 11. YILINDA MENFUR SALDIRI 11. YILINDA MENFUR SALDIRI 11. YILINDA MENFUR SALDIRI 11. YILINDA 
DUALARLA ANILDIDUALARLA ANILDIDUALARLA ANILDI

27 Temmuz 2008 tar�h�nde Güngö-
ren'de meydana gelen ve tüm Türk�-

ye'y� yasa boğan ha�n terör saldırısında 
17 k�ş� ve anne karnındak� b�r bebek ha-
yatını kaybetm�ş, 154 vatandaşımız �se 
yaralanmıştı. 

Güngören'�n ve Türk�ye'n�n hafızasında 
der�n �zler bırakan saldırının 11. yıl dönü-
münde Güngören Beled�yes� tarafından 
düzenlenen anma tören�nde b�r araya ge-
len Güngörenl�ler ve şeh�t yakınları, dua-
larla b�r kez daha şeh�tler�n� yad ett�. 

Güngören Beled�yes�n�n, olayın yaşan-
dığı Menderes Caddes�’nde şeh�tler anı-

sına yaptırdığı “Anıt Havuz” un önünde 
yapılan anma programına, Güngören Be-
led�ye Başkan Vek�l� Veysel İPEKÇİ, AK 
Part� Güngören İlçe Başkanı Bünyam�n 
Baş, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar İstanbul 
İl Müdür Yardımcısı Hal�s Kurulay, şeh�t 
yakınlarının yanı sıra yüzlerce �lçe sak�n� 
katıldı.

İst�klal Marşı ve saygı duruşunun ar-
dından protokol konuşmalarıyla başla-
yan anma tören�nde şeh�tler �ç�n Kuran-ı 
Ker�m ve dualar okundu, ardından anıt 
önüne karanf�ller bırakıldı. Güngören Be-
led�yes� tarafından törene �şt�rak edenlere 
şeh�tler�m�z adına lokma dağıtıldı.
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Bayrampaşalı Rumel�ler’den 
Sema Çel�k dünya ün�vers�teler 
arası düzenlenen yarışmada 1. 
oldu...

Rumel� Türkler� Kültür ve Dayanışma 
Derneğ� Bayrampaşa Şubes� sosyal 

medya hesabından konu �le �lg�l� b�r pay-
laşım yaptı:

“Rumel� Türkler� Kültür ve Dayanışma 
Derneğ� Bayrampaşa Şubes� Gençl�k 

Kolu Yönet�m Kurulu Üyes� Sema Çel�k; 
Dünya Ün�vers�teler Arası Muaytha� Şam-
p�yonası’nda kend� dalında b�r�nc� oldu. 
Kend�s�n� tebr�k eder, başarılarının deva-
mını d�ler�z.”

Bayrampaşalı Rumel�ler’den Sema Bayrampaşalı Rumel�ler’den Sema Bayrampaşalı Rumel�ler’den Sema 
Çel�k dünya şamp�yonu olduÇel�k dünya şamp�yonu olduÇel�k dünya şamp�yonu oldu

BALKANLAR





Yerel
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Kağıthane Beled�yes�’n�n araştırmaları sonucunda Kağıthane 
�lçe sınırları �çer�s�nde yaşayan 27 çölyak hastası a�leye glüten-
s�z ürünler�n yer aldığı kol�ler hazırlanarak gıda yardımında bulu-
nuldu.

ÇÖLYAK HASTALARINI ÇÖLYAK HASTALARINI ÇÖLYAK HASTALARINI 
SEVİNDİREN HABERSEVİNDİREN HABERSEVİNDİREN HABER

KAĞITHANE

Kağıthane Beled�yes�’n�n araştırmala-
rı sonucunda Kağıthane �lçe sınırları 

�çer�s�nde yaşayan 27 çölyak hastası a�-
leye glütens�z ürünler�n yer aldığı kol�ler 
hazırlanarak gıda yardımında bulunuldu. 
Kol�ler Kağıthane Beled�ye Başkanı Mev-
lüt Öztek�n’�n katılımıyla Kağıthane Bele-
d�yes� Mecl�s Salonu’nda a�lelere dağıtıl-
dı.

Kağıthane Beled�yes� tarafından üç ayda 
b�r dağıtılacak gıda paketler�nde 4 k�lo 
un, 2 ekmek, 2 adet keç�boynuzu ezmes�, 
8 adet pud�ng, 2 adet p�r�nç unu, 2 paket 
mısır �rm�ğ�, 2 paket mısır n�şastası ve 2 
paket galete unu bulunuyor.

Kağıthane Beled�ye Başkanı Mevlüt Öz-
tek�n, “Bölgem�zdek� Çölyak hastası olan 
a�leler b�ze başvurdular. 

B�z de her üç ayda b�r a�leler�m�ze destek 
olma amacıyla b�r gıda kol�s� hazırladık. 
D�yet yaparak sağlıklı yaşamak öneml�. 
İnşallah b�r farkındalık oluşturab�l�r�z ve 

çocuklarımıza, geleceğ�m�ze güzel örnek 
olur.” ded�.

Çölyak hastalarının glütens�z beslen-
mek zorunda olduklarını �fade eden Av-
rupa Yakası Çölyak Yardımlaşma Derneğ� 
Başkan Yardımcısı Ç�ğdem Del�ce, “Bu-
nunla �lg�l� beled�yem�ze başvurularımızı 
yaptık. Çölyak hastaları muhabbet kuşla-
rı g�b�d�rler. Dışarıda beslenme şansımız 
olmadığı �ç�n ekmeğ�m�z�, poğaçamızı ve 
kek�m�z� yaşamımızı sürdüreb�lmek �ç�n 
kend�m�z yapmamız lazım. 

B�r Çölyaklının neye �ht�yacı varsa on-
ların dağıtımı yapılıyor. Glütens�z bes-
lenmek zorunda olduğumuz �ç�n çapraz 
bulaşmadan dolayı b�zler dışarıda yemek 
y�yem�yoruz. Beslenme şansımız olmadı-
ğı �ç�n çok fazla dışarıya çıkmayı terc�h et-
m�yoruz. Böyle destekler� aldıktan sonra 
sokağa rahatlıkla çıkab�l�r�z. Bu ürünler� 
dışarıda kolay bulamıyoruz ve bununla 
�lg�l� yerel çalışmaların yapılmasını �st�yo-
ruz” d�ye konuştu.
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PENDİK

Yayalar Spor Kompleks� sonbahara b�t�yorYayalar Spor Kompleks� sonbahara b�t�yorYayalar Spor Kompleks� sonbahara b�t�yor
Yayalar Spor Kompleks�’n�n �nşaatı sürüyor. Kaba �nşaatı ta-

mamlanan 5 katlı spor kompleks�n�n önümüzdek� sonbaharda 
h�zmete g�rmes� planlanıyor.

Yayalar Mahalles� Artukbey İlkokulu’nun 
karşısındak� araz�de yapımı süren Spor 
Kompleks�n�n kaba �nşaatı tamamlandı.
Ağustos ayından �t�baren kompleks�n �ç 
mekan �malatına geç�lecek. 2 b�n 326 met-
rekarel�kkullanım alanınasah�p olacak 
kompleks�nsonbahar aylarında tamamen 
b�t�r�lerek h�zmete g�rmes� planlanıyor. 
Öte yandan 5 katlı olarak h�zmet vere-
cek Yayalar Spor Kompleks�’nde f�tness, 
masa ten�s�, basketbol sahası ve soyun-
ma odaları yer alacak. Komplekste son 
yıllarda popülerl�ğ� g�derek artan p�lates 
salonu da bulunacak.

Yayalar Spor Kompleks� Pend�k’�n 7. 
spor kompleks� olacak. Sporseverler ha-

len akt�f olarak h�zmet veren 6’sı spor 
kompleks� toplamda 11 spor merkez�n-
den yararlanab�l�yor. Aerob�kten güreşe, 
voleyboldan yüzmeye 13 farklı branşta 
ver�len spor kurslarına �l�şk�ndetaylı b�lg�-
ye www.sporadeger.com adres�nden ula-
şılab�l�yor.
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Bayrampaşa Beled�yes�’nde 
öncek� dönem başkan yardım-
cılığı görev� yapan Mehmet 
Acar, babasından sonra ş�md� 
de kıymetl� annes�n� ebed�yet 
yolculuğuna uğurladı.

BAYRAMPAŞA

Mehmet Acar, annes�n� de Mehmet Acar, annes�n� de Mehmet Acar, annes�n� de 
ebed�yete uğurladıebed�yete uğurladıebed�yete uğurladı

Bayrampaşa’nın sev�len şahs�yetle-
r�nden b�r�s� olan Mehmet Acar, geç-

t�ğ�m�z senelerde babasını kaybett�kten 
sonra ş�md� de kıymetl� val�des�n� ebed�-
yet yolculuğuna uğurladı.

Acar’ın vefat eden annes�n�n naaşı Bay-
rampaşa Murad�ye Cam��’nde öğlen nama-
zına müteak�p kılınan cenaze namazının 
ardından a�le kabr�stanlığına defned�ld�.

Merhume annem�ze Allah’tan rahmet, 
değerl� ağabey�m�z Mehmet Acar’a ve a�-
les�ne sabr-ı cem�l n�yaz ed�yoruz. Rabb�-
m�z, merhume annem�z�n ufak tefek gü-
nahlarını bağışlasın ve ona mağf�ret� �le 
muamele eyles�n. Mekanı cennet olsun...

Fotoğrafl ar: Adem Sırmalı
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Sancaktepe Beled�yes� Kültür 
ve Sanat etk�nl�kler� kapsamın-
da düzenled�ğ� mahalle şenl�k-
ler�n�n �lk� Veysel Karan� Ma-
halles�’nde Başkanımız Şeyma 
Döğücü’nün de katılımıyla ger-
çekleşt�.

SANCAKTEPE

Sancaktepe’n�n her mahalles� Sancaktepe’n�n her mahalles� Sancaktepe’n�n her mahalles� 
şenl�k doluşenl�k doluşenl�k dolu

22 Temmuz-9 Ağustos tar�hler� ara-
sında �lçede bulunan 19 mahallede 

gerçekleşecek olan şenl�kler�n �lk� Veysel 
Karan� �lkokulu bahçes�nde gerçekleşt�.
Renkl� görüntüler�n oluştuğu etk�nl�kte, 
İllüzyon göster�ler�, Hac�vat Karagöz orta 
oyunu,Nasrett�n Hoca, Keloğlan,İb�ş,jonk-
lör ve Palyaço göster�ler� başta çocuklar 
olmak üzere katılımcılar tarafından büyük 
�lg�yle �zlend�.Patlamış mısır �le gazoz �k-
ramının da yapıldığı şenl�kte özell�kle pal-
yaçolar eşl�ğ�nde yüzler� rengârenk boya-
nan çocuklar eğlencel� b�r akşam geç�rd�.

Vatandaşların yoğun katılımı altında 
gerçekleşen Yaz Akşamı şenl�kler�nde ka-
tılımcılar nostalj�k açık hava s�nemasında 
key�fl � zaman geç�rd�.

Sancaktepe’de yaz akşamlarının Yaz 

şenl�kler� sayes�nde dolu dolu geçeceğ�n� 
söyleyen Sancaktepe Beled�ye Başkanı 
Av.Şeyma Döğücü, “Sancaktepe’n�n her 
mahalles�ne; kültürel, sanatsal ve sport�f 
b�r etk�nl�k götüreb�lmek �ç�n çalışıyoruz. 
Başlattığımız Mahalle Şenl�kler� �le bunun 
�lk adımlarını attık. Hemşehr�ler�m�z�n bu 
şenl�klere yoğun �lg� göstermes� de b�zler� 
sev�nd�r�yor. Sancaktepe’l� vatandaşları-
mızın bu etk�nl�ğe yoğun katılım göster�p 
çocuklarımızın sev�nc�ne, mutluluğuna 
ortak olması b�zler� ayrıca mutlu ed�yor” 
�fadeler�n� kullandı.

Etk�nl�klere katılan vatandaşlar, yaz ak-
şamlarına farklı b�r renk katan etk�nl�kler 
�ç�n Sancaktepe Beled�ye Başkanı Av.
Şeyma Döğücü’ye teşekkür ett�.
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SULTANBEYLİ

Kurban Satış ve Kes�m Merkez�’nde, Kurban Satış ve Kes�m Merkez�’nde, Kurban Satış ve Kes�m Merkez�’nde, 
kurban satışları hızla devam ed�yorkurban satışları hızla devam ed�yorkurban satışları hızla devam ed�yor

Her yıl kurban satıcıları ve alıcıları �ç�n oluşturulan merkez bu 
sene de kuruldu. Battalgaz� Mahalles� sınırları �ç�nde bulunan 
merkezde çadırlar özenle hazırlandı.

Kurban alıcı ve satıcıları �ç�n mer-
kezde modern h�zmetler sunuluyor. 

Sokaklar oluşturuldu, satıcıların tüm �h-
t�yaçlarının göz önünde bulundurulduğu 
alanda berber, �nternet kafe, lavabo, duş, 
mesc�d, lokanta h�zmet ver�yor. 

Sultanbeyl� Beled�yes� satış ve kes�m 
merkez�ne kurbanlık g�r�şler� 27 Temmuz 
�t�bar�yle başladı. Vatandaşların kurban 
alımları her gün artarak devam ed�yor. 
Kurbanlıkların üçte b�r� satılmış durum-
da. D�ğer taraftan alana kurulan 5 kes�m 
ün�tes� Kurban Bayramında vatandaşlara 
h�zmet verecek. Kurban kes�m h�zmet� al-
mak �steyenler 0538 281 81 21 numaralı 
telefonu arayarak kayıt yaptırab�l�yor. 

Her yıl olduğu g�b� bu sene de kurbanlık-
larını Sultanbeyl�'ye get�ren esnafa mal-
zeme çantası hed�ye ed�ld�. İç�nde tulum, 
ç�zme, el fener�, yarabandı, eld�ven g�b� 
malzemeler�n olduğu çantayı Beled�ye 

Başkan Yardımcısı Zafer Söğütçü esnafa 
takd�m ett�. 

Beled�ye Başkanı Hüsey�n Kesk�n alan-
la �lg�l� yaptığı değerlend�rmede güzel 
b�r merkez kurduklarını vurguladı. Hem 
alıcıları hem de k�lometrelerce uzaktan 
Sultanbeyl�'ye gelen satıcıları düşündük-
ler�n� �fade eden Başkan Kesk�n, "Kurban 
Bayramı �ç�n hazırlıklarımızı tamamlıyo-
ruz. İst�yoruz k� tüm hemşehr�ler�m�z bu-
rada rahat ets�n. Bu düşünceyle alanımızı 
kurduk. İnşallah sorunsuz şek�lde sürec� 
tamamlayacağız." ded�.
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TUZLA

Hayal�ndek� mesleğ�n tems�lc�ler�Hayal�ndek� mesleğ�n tems�lc�ler�Hayal�ndek� mesleğ�n tems�lc�ler�
Tuzla Beled�yes� Anne Çocuk Eğ�t�m Merkez� Yaz Okulu’nun m�-

n�k kurs�yerler� “Ben Büyüyünce” projes� kapsamında hayal�nde-
k� mesleğ� öğrend�, meslek mensuplarının çalışmalarını yer�nde 
görüp �nceleme fırsatı buldu.

Tuzla Beled�yes� Anne Çocuk Eğ�t�m Mer-
kez� Yaz Okulu devam ed�yor. Yaz okulu-
nun m�n�k kurs�yerler�, “Ben Büyüyünce” 
projes� kapsamında hayal�ndek� mesleğ� 
öğretmenler�yle paylaştı, öğretmenler de 
öğrenc�ler�yle b�rl�kte meslekler� h�kaye, 
drama, şarkı ve oyunlarla sahneye taşı-
dı. 3-6 yaş aralığındak� m�n�k kurs�yerler, 
daha sonra hayal�ndek� mesleğ�n tems�l-
c�ler�n� görev yer�nde z�yaret ett�.

Tuzla Beled�yes� Anne Çocuk Eğ�t�m 
Merkez�’n�n m�n�k kurs�yerler� Tuzla Be-
led�ye Başkanı Dr. Şad� Yazıcı, Tuzla Be-
led�ye Başkanı Dr. Şad� Yazıcı’nın eş� Dr. 
Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Emn�yet Müdürü 
Müslüm Kahraman ve Tuzla İtfa�ye Grup 
Am�rl�ğ�’n� z�yaret ett�. 

M�n�k kurs�yerler, meslek tems�lc�le-
r�nden b�lg� alarak merak ett�kler�n� �lk 
ağızdan öğrend�. M�n�k kurs�yerler, Tuzla 

Beled�ye Başkanı Dr. Şad� Yazıcı’yı z�ya-
retler�nde çevre projeler�n� paylaştı, Baş-
kan Yazıcı öğrenc�ler�n projes�n� d�kkatl� 
b�r şek�lde �nceled�, soruları ve aldığı ce-
vaplarla key�fl � b�r sohbet gerçekleşt�rd�.
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Ş�le’de Ata-Dede tohumlarını 
arttırmak, sun� tohumların kul-
lanımını azaltmak, ad�l, kal�te-
l� ve ver�ml� üret�m� sağlamak 
adına yapılan çalışmaların so-
nucu olarak bu sene de buğday 
hasadımızı gerçekleşt�rd�k.

ŞİLE

ŞİLE’DE HASAT VAKTİŞİLE’DE HASAT VAKTİŞİLE’DE HASAT VAKTİ

Ş�le’de Ata-Dede tohumlarını arttır-
mak, sun� tohumların kullanımını 

azaltmak, ad�l, kal�tel� ve ver�ml� üret�m� 
sağlamak adına yapılan çalışmaların so-
nucu olarak bu sene de buğday hasadımı-
zı gerçekleşt�rd�k.

Tarıma ve Ş�lel� tarımcılara her zaman 
destek veren Ş�le Beled�yes�’n�n öncülü-
ğünde sun� tohum yer�ne, gerçek tohum-
ların üret�lmes�, ata-dede tohumlarının 
arttırılması ve sağlıklı üret�m�n yen�den 
yaygınlaştırılması �ç�n gerçekleşt�r�len 
projede buğdayların 3. Hasadı yapıldı. 
Ş�le Beled�ye Başkanı İlhan Ocaklı Tur�zm 
montaj sanay��n ve kültürde olduğu g�b� 

Ş�le’de tarımsal kalkınmanın da gel�şt�r�l-
mes�n�n önem�ne vurgu yaptı.

 İstanbul’un tarıma elver�şl� en gen�ş ve 
uygun araz�ler�ne sah�p olan ş�le �lçes�n�n 
organ�k tarım alanında öncü olması ge-
rekt�ğ�n� ve bunun �ç�n çalışmaların hızla-
narak �lerleyeceğ� müjdes�n� verd�. 

Tarlada �z� olmayanın harmanda yüzü ol-
maz d�yen İlhan Ocaklı ata-dede tohumla-
rının ek�m�n�n �lçen�n tüm genel�ne yayıl-
ması �ç�n Ş�lel� tarımcıları teşv�k ett�kler�n� 
söyled�.
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Ümran�ye Beled�yes� tarafın-
dan düzenlenen 500 yıllık tar�h� 
geçm�şe sah�p Geleneksel Ok-
çuluk Kabza Tören� Hek�mbaşı 
Av Köşkü’nde büyük b�r etk�n-
l�kle gerçekleşt�.

ÜMRANİYE

500 Yıllık gelenek Kabza Alma Tören� 500 Yıllık gelenek Kabza Alma Tören� 500 Yıllık gelenek Kabza Alma Tören� 
Ümran�ye’de gerçekleşt�Ümran�ye’de gerçekleşt�Ümran�ye’de gerçekleşt�

Ümran�ye Beled�yes� tarafından dü-
zenlenen 500 yıllık tar�h� geçm�şe 

sah�p Geleneksel Okçuluk Kabza Tören� 
Hek�mbaşı Av Köşkü’nde büyük b�r etk�n-
l�kle gerçekleşt�.  

Gerçekleşen etk�nl�ğe AK Part� Ümran�-
ye İlçe Başkanı Av. Mahmut Em�nmollaoğ-
lu ve Ümran�ye Beled�ye Başkan Yardım-
cısı Mesut Özdem�r’�n yanı sıra; Ümran�ye 
İlçe Emn�yet Müdürü Murat Çakır, Ümran�-
ye Beled�ye Mecl�s 1. Başkan Vek�l� Muc�p 
Kopuz, Ümran�ye Beled�ye Mecl�s Üyeler�, 
AK Part� Ümran�ye Kadın Kolları Başkanı 
ve üyeler�, muhtarlar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. 

Hek�mbaşı Av Köşkü’nde düzenlenen 

etk�nl�k, 300 kemankeş�n günün erken 
saatler�nde “Ya Hak” d�yerek atış tal�m� 
yapmalarıyla başladı. Etk�nl�k alanında 
çocuklar ata b�nme fırsatı bulurken, ge-
leneksell�ğ�n ön planda olduğu etk�nl�kte; 
pamuk şeker�, Osmanlı macunu g�b� �k-
ramlıklar ve Alp kostümler� �se m�saf�rler� 
adeta tar�h� b�r yolculuğa çıkardı. 

Geleneksel Okçuluk Kabza Tören�; Üm-
ran�ye Beled�yes� Mehteran Takımı göste-
r�m�yle başladı. Okunan okçuluk duasının 
ardından dereceye g�ren kemankeşler 
ödüller�n� alırken, tüm okçulara sert�f�ka 
ver�ld�. 
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ÜSKÜDAR

KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA KUR’AN KURSU ŞENLİĞİ ÇAMLICA 
CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİCAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİCAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Üsküdar Beled�yes� ve Üsküdar Müftülüğü’nün çocuklar �ç�n dü-
zenlem�ş olduğu Yaz Kur’an Kursu ve Yaz Okulu Şenl�ğ� Çamlıca 
Cam��’nde gerçekleşt�.

Şenl�ğe Üsküdar Be-
led�ye Başkanı H�l-

m� Türkmen, AK Part� 
Genel Başkan Yardımcı-
sı Vedat Dem�röz, Üskü-
dar Kaymakamı Murat 
Sefa Dem�ryürek, Üskü-
dar Müftüsü Al� Çakmak 
katıldı.

Üsküdar Beled�ye Baş-
kanı H�lm� Türkmen, 
“Kur’an-ı Ker�m haya-
tımızın merkez�d�r. Ona 
göre yaşar, onunla dü-
şünür, onunla amel ede-
r�z. Allah’ın b�z�mle ko-
nuşmasıdır ve Allah’ın 
Kur’an’da b�ze b�rden fazla kere söyled�ğ� 
üzere apaçık b�r şek�lde Arapça �nm�şt�r. 

Yan� Peygamber�m�z�n d�l�yle. B�z Türk-
ler de İslam’ı kabul ett�ğ�m�z günden ber� 
Kur’an’ı layıkıyla öğrenmeye çalışırız. 
İk� anad�l�m�z vardır. B�r� Türkçe b�r� de 
Kur’an’ın d�l�. Dünyanın evrensel d�l� de-
ğ�ş�r. Fransızca olur İng�l�zce olur. Ama 
b�z Müslümanların evrensel d�l� Kur’an d�-
l�d�r. Dünyanın en uzun, kes�nt�s�z okulları 
da Kur’an kurslarıdır. Kur’an eğ�t�m� b�z�m 
hayatımızın merkez�d�r. 

M�llet�m�z bahçelerde, çatı aralarında, 
tarlada, cam�lerde, evlerde Kur’an öğren-
meye devam ett�. Türk�ye’de 1000 yıldır 
kalpler�m�z� Allah’a bağlayan, yönümüzü 
bel�rleyen bu kurslar b�z�m temel d�rekle-
r�m�z. B�z burada sadece Kuran’ı okumayı 
öğrenm�yoruz. Hak�k� b�r �man, b�lg�, ah-

lak kaynağını öğrenm�ş oluyoruz. Müslü-
manca b�r hayata �lk adımı atıyoruz. İslam 
büyük b�r ev, Allah’ın b�zlere lütfett�ğ�, b�z� 
felaketlerden koruyan b�r ev. Kurslarımız 
da bu ev�n kapısı. Çocuklarımız bu kapı-
dan geçs�n �st�yoruz. B�ze de dua ets�nler 
�st�yoruz. 

Üsküdarlı anneler�n, babaların gönlü fe-
rah olsun. Üsküdarlı evlatlarımız �ç�n müf-
tülüğümüz �le ortak b�r çalışma başlattık. 
Güvenl�, huzurlu b�r ortamda bu 1000 kü-
sur yıllık geleneğ�m�z� yaşatmaya devam 
edeceğ�z.“ şekl�nde konuştu.

Ş�şme oyun parkurları, sahne etk�nl�kle-
r�, mehter göster�s� ve �lah� grubunun yer 
aldığı şenl�kte Kur’an Kursuna katılan ço-
cuklar doyasıya eğlend�ler.

Şenl�ğ�n sonunda çocuklar 2450 metre-
karel�k Türk bayrağı açtılar.






