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SREBRENİCA
BOŞNAK SOYKIRIMI’NIN

24. YILDÖNÜMÜ





HİBE İLE ÖVÜNMEKHİBE İLE ÖVÜNMEKHİBE İLE ÖVÜNMEK

Eğer bu b�r beled�yec�l�k başarı-
sı �se; İstanbul’da AB’den h�be 

alacak olan tek beled�ye olma ünva-
nını kazanan Bayrampaşa Beled�ye-
s�’n� kutluyoruz. 

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n �nter-
net s�tes�nden konu �le �lg�l� haber�n 
başlığı: “Bayrampaşa Beled�yes�’n�n 
Projes�ne AB’den Büyük H�be” ola-
rak yazılmış. D�kkat çeken detay 
“Büyük H�be” olarak ver�lmes�. 129 
B�n 778,70 Euro �ç�n “Büyük H�be” 
demek İstanbul’da bulunan 39 �lçe-
den b�r�s�n� tems�l eden Bayrampa-
şa �ç�n şaşırtıcı değ�l m�?

Beled�yeler�n AB’den h�be aldığını 
daha önce h�ç duymamıştım. 129 
B�n 778,70 Euro h�ben�n sonundak� 
70 sent esk� dönemler� b�lenlere b�r 
şeyler anımsatır. Özal’ın dey�m� �le 
70 sente muhtaç b�r ülke �ken Tur-
gut Özal’ın ve ardından gelen dün-
ya l�der� Recep Tayy�p Erdoğan’ın 
sayes�nde ülkem�z bugün çok farklı 
konumlara geld�. Nato ülkeler� ara-
sında S-400 alan tek ülke olduk. 
Dünyada da 4. ülkey�z.

Ülkem�z dünyanın sayılı ülkeler� 
arasına g�rm�şken Bayrampaşa Bele-
d�yes�’n�n h�be alması ve bunu üstün 
b�r başarıymış g�b� göstermes�, üste-
l�k 129.778 Euro �ç�n “Büyük H�be” 
demes� oldukça şaşırtıcı. Umarız k� 
bu b�r haberc�l�k hatasıdır. 

Türk D�l Kurumu’nda h�ben�n anla-
mı “bağış” olarak ver�lm�ş. Bağışın 
anlamı da “bağışlanan şey, yardım, 
h�be ve teberru” olarak yazılmış. 

Haftanın gündem�n� 15 Temmuz 
Ha�n Darbe G�r�ş�m� ve Srebren�ca 
Boşnak Soykırımı’nın yıldönümler� 
oluşturdu. Ve S-400 füzeler�n�n tes-
l�m alınmaya başlanması.

 Derg�m�z�n bu sayısında Boşnak 
Soykırımı hakkında haberler�m�z 
mevcut. Ayrıca Bayrampaşa ve İs-
tanbul’umuzun d�ğer �lçe beled�ye 
haberler�n� bulab�l�rs�n�z.

  Önümüzdek� sayıda �se ha�n dar-
be g�r�ş�m�n�n yıldönümü etk�nl�kler� 
olacak. 

Allah’a emanet olun...

Selahatt in Bölükbaşı
EDİTÖR’DENEDİTÖR’DENEDİTÖR’DEN
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DERNEKLER

UNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİNUNUTMAMAK, UNUTTURMAMAK İÇİN
Tüm dünyanın gözleri önünde kıydı-

lar kardeşlerimize. Sözde “güvenlik” 
için orada olanlar teslim etti bizi katille-
rimize! Boşnak olduğumuz, Müslüman 
olduğumuz için; Avrupa’nın ortasında 
“olmasalar da olur” zihniyetinin temsil-
cileri göz yumdular, asırlardır bitmeyen 
nefretleriyle bize bilenenler bu fırsatı ka-
çırmadılar. Katliamlar, tecavüz-
ler, sürgünler… Hiçbiri ken-
diliğinden olmadı, hiçbiri 
nefsine yenilerek bun-
ları yapmadı. Sistemli 
ve planlıydı Srebre-
nica’da yaşanan her 
şey… Tıpkı Bosna 
Hersek’in tamamın-
da olduğu gibi!

Böyle anlatılınca 
daha mı can acıtıcı 
bilinmez ama Sreb-
renica Boşnak Soykı-
rımı gerçekleşeli tam 24 
yıl oldu. Resmi rakamlara 
göre 8.372 sivil Boşnak erkeği 
katledildi, parçalandı, cesetlerinin 
parçaları dört bir yana itina ile savruldu. 
Yıllardır aranıyor kemik parçaları, farklı 
şehirlerde bulunuyor, bir araya getiriliyor 
ve kimlik tespitleri yapılıyor! Ve bugüne 
kadar, 24 yıldan günümüze kadar bir me-
zar taşı olabilen kurbanlarımızın sayısı sa-
dece 6.610… Hala 1.762 kardeşimiz topra-
ğın altında bulunmayı, annesinin, eşinin, 
kızkardeşinin başında dua edebileceği bir 
mezar taşına kavuşabilmeyi bekliyor.

Srebrenica Boşnak Soykırımı ve Bosna 
Hersek’in farklı yerlerinde işlenen soykı-
rım suçları faşist Sırplara ve Hırvatlara 
mal edilebilecek kadar “iç mesele” değil-
dir. Yumulan gözlerdir en az katiller kadar 
suçlu olan, el altından verilen desteklerdir 
binlerce Boşnağın canına kıyan ve suçlu-

ları yargılamaktan aciz olanlardır yarınla-
ra bir utanç abidesi bırakan…

Srebrenica elbette unutulmayacak! 
Unutturmayacağız! Alija İzetbegoviç’in 
dediği gibi “unutulan soykırım tekrarla-
nır” ve biz de bunun için her nerede isek 
haykıracağız adalet arayışımızı… Annele-

rin gözlerinde kuruyan gözyaş-
ları için, evladının bir meza-

rına dahi kavuşamadan 
verdikleri son nefesleri 

için, Bosna Hersek’in 
her ferdinin yarınlara 
çok daha inanarak 
yürüyebilmesi için 
vereceğiz mücade-
lemizi…

Srebrenica Boş-
nak Soykırımı’nın 

24. yıl dönümünde 
yitirdiklerimizi anmak 

ve adalet arayışımızı bir 
kez daha haykırmak için 11 

Temmuz Perşembe günü saat 
18:30’da Taksim Meydanı’nda buluşu-

yoruz. Bosna Sancak Kültür ve Yardım-
laşma Derneği, Bosna Sancak Akademik 
Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dost-
ları Vakfı, Genç Boşnaklar Derneği İstan-
bul ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diya-
logları Derneği’nin birlikte hazırladıkları 
anma programına tüm vatandaşlar davet-
lidir.

Bosna Hersek yalnız değildir, Srebreni-
ca yalnız değildir, Boşnaklar yalnız değil-
dir… Ve “bir daha asla” yaşanmayacak 
soykırımlar, katliamlar, tecavüzler, sür-
günler!       Bir daha asla!

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği...    Muhammed Sancaktar



BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 
BİLGİ MERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADIBİLGİ MERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADIBİLGİ MERKEZİ YAZ OKULU BAŞLADI
Bayrampaşa Beled�yes� B�lg� Merkez� yaz okulu, öğrenc�lere 

kapılarını açtı. 8-14 yaş aralığındak� öğrenc�ler, �lçedek� 4 farklı 
merkezde 2 ay boyunca ücrets�z olarak hem eğlenecek hem öğ-
renecek.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merke-
zi tarafından her yıl düzenlenen yaz 

okulu başladı. İsmetpaşa Bilgi Merkezi, 
Terazidere Bilgi Evi, Nazmiye Kaya Bil-
gi Evi (Kocatepe) ve Kartaltepe Bilgi Evi 
olmak üzere toplam 4 merkezde yaklaşık 
bin öğrenci 31 Ağustos’a kadar ücretsiz 
olarak hem eğlenecek hem öğrenecek. 
Yaz okulunda öğrencilerin ilgi ve yete-
neklerine göre katılabilecekleri sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere 
yer veriliyor. Yaz okuluyla çocukların yaz 
tatili döneminde eğlenerek dinlenmeleri, 
zamanlarını verimli şekilde değerlendir-
meleri; sanat, spor ve kültürel alandaki 
becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Yaz okulunda öğrencilerin alacağı eği-
timler ve katılacağı programlar şu şekilde 
sıralanıyor:
1. Siyer- İlmihal Dersi
2. Kur’an-ı Kerim
3. Değerler Eğitimi
4. Bilişim Atölyesi - Scratch Atölyesi (Yazılım 

algoritmasını çocukların anlayacağı dille anla-
tan program)
5. Robotik Atölyesi (Bilim Merkezi)
6. Ebru
7. Basketbol (Erkek Öğrenci) Bilgi Merkezi/
Semih Erden Spor Salonu
8. Tekvando Bilgi Merkezi/Semih Erden Spor 
Salonu
9. Okçuluk
10. Jimnastik
11. Futbol (Bilgi Merkezi /Terazidere sahası)
12. Karakalem
13. Zeka Oyunları
14. Yardımlaşma Kulübü (Huzurevi ziyareti ve 
kitap okuma, körler kütüphanesi sesli okuma, 
hayvan barınağı yapma vs)
15. Geri Dönüşüm Atölyesi
16. Origami Atölyesi
17. İşaret Dili Atölyesi 
18. İngilizce Etkinlik Kulübü
19. El Becerileri Atölyesi (Etamin işleme, çivi 
çakma, dikiş dikme, mutfak işleri vs) 
20. İlk Yardım Atölyesi (Sağlık işleri)
21. Oyunlarla Matematik
22. Tiyatro
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NİN 
PROJESİNE AB’DEN BÜYÜK HİBEPROJESİNE AB’DEN BÜYÜK HİBEPROJESİNE AB’DEN BÜYÜK HİBE

Bayrampaşa Beled�yes�, “Sağ-
lık Sporda, Bağlan Hayata” �s�m-
l� projes�yle Avrupa B�rl�ğ�’nden 
(AB) 129 b�n 778,70 Euro h�be 
almaya hak kazandı. 

Projeyle ilgili Ankara’da yetkililer ile 
protokol yapan Bayrampaşa Beledi-

ye Başkanı Atila Aydıner, “Sunduğu pro-
je ile İstanbul’da hibe almayı başaran tek 
kurum Bayrampaşa Belediyesi oldu. Bu 
projeyi en güzel biçimde hayata geçirece-
ğiz.” dedi.

Şehir eşleştirme modeli çerçevesinde, 
Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa 
Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Litvan-
ya’nın Kaunas Belediyesi’nin ortak ge-
liştirdiği “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” 
projesine AB’den hibe desteği geldi. Pro-
je kapsamında, Bayrampaşa ile Kaunas 
belediyeleri arasında sağlıklı yaşam ve 
spor alanında şehir eşleştirme ilişkisinin 
geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde va-
tandaşların sağlığını korumak ve deza-
vantajlı grupların sosyal hayata dâhil edil-
mesi planlanıyor.

Proje çerçevesinde Kaunas Belediyesi 
ve Bayrampaşa Belediyesi ile diğer pay-
daşların katılımıyla 19 Temmuz Cuma 
günü Bayrampaşa Belediyesi Kültür Sa-
lonu’nda ilk toplantı yapılacak. Projenin 
tüm detaylarıyla anlatılacağı toplantıda 
bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele 
alınacak.

Proje uygulamaya alındığında Bayram-
paşa Belediyesi yetkilileri de proje ortağı 
Bayrampaşa Gençlik Spor Kulübü Derne-
ği ile birlikte Kaunas şehrini ziyaret ede-
rek uygulamaları yerinde inceleyecek ve 
projede görev alan diğer paydaşların tem-
silcileri arasında bilgi transferi sağlana-

cak. Böylece AB katılım sürecinde sağlıklı 
yaşam ve spor alanında geliştirilen yarar-
lı uygulamaların Bayrampaşa ve Kaunas 
belediyeleri arasında karşılıklı değişimi 
için kardeş şehir işbirliği sürdürülebilir 
hale getirilecek.

Bayrampaşa Belediyesi ve Kaunas Be-
lediyesi yetkililerinin karşılıklı ziyaretle-
rinin ve verilen eğitimlerin ardından Bay-
rampaşa Gençlik Spor Kulübü’nün şehir 
olimpiyatları konsepti çerçevesinde bas-
ketbol, futbol, atletizm ve okçuluk turnu-
vaları düzenlenmesi hedefl eniyor.

Sporu gençlerin yaşamının merkezine 
konumlandırmak ve konuyla ilgili farkın-
dalık oluşturmak amacıyla Bayrampa-
şa’daki liselerden 14-16 yaş aralığındaki 
toplam 400 öğrenci ve 32 öğretmen se-
çilerek onlara gençlerin sporla güçlen-
dirilmesi ve sosyalleştirilmesi hakkında 
eğitim verilecek. Diğer taraftan Kaunas’ta 
farklı gençlik merkezlerinden 200 genç 
daha bu projeyle buluşturulacak.

Proje ile uzun vadede ise Litvanya ve 
Türkiye’de kamuoyuna yönelik farkında-
lık kampanyaları ile gençlerin büyük bir 
bölümünün madde bağımlılığı konusun-
da bilincinin ve duyarlılığının arttırılması 
amaçlanıyor.
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İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�’nden 
İy� Kalpler’e Tam Notİy� Kalpler’e Tam Notİy� Kalpler’e Tam Not

İstanbul Büyük Şeh�r Beled�yes�n’den derneklere �l�şk�n z�yaret 
yapan heyet İy� Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğ�'n�n faal�-
yetler�ne tam not verd�.

Bayrampaşa’da 9 ay önce kurulan İyi 
Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-

neği’ne gelen heyet, derneğin çalışmaları 
ve faaliyetlerinden dolayı dernek yöne-
ticilerini tebrik etti. Gerçekten topladığı 
tüm yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtan 
dernek, 9 ay gibi kısa süre içerisinde tam 
14 faaliyet gerçekleştirerek büyük bir ba-
şarıya imza attı.

Heyet, yaptığı incelemede İyi Kalpler’in 
çok güzel işler yaptığını ve İstanbul Bü-
yük Şehir Belediyesi olarak dernek için 
ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. 
Böyle güzel faaliyetler gerçekleştiren der-
neklere katkıda bulunmak İsteyen heyet, 
dernek hakkında notlarını alarak raporu-
nu hazırlayacaklarını söyledi ve derneğe 

getirdikleri hediyeleri yönetim kuruluna 
takdim etti.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nden 
gelen yetkililer, İyi Kalpler Yardımlaşma 
ve Kültür Derneği’nin faaliyetlerinde kul-
landıkları İyi Kalpler Yelekleri’nden giye-
rek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Yetkililer, bu yeleği giyerek iyi kalpli ol-
duğumuzu hissettik, bizler de şahsımız 
olarak görevimiz dışında sizlerin etkinlik-
lerinde bu yelekleri giyerek aranıza canı 
gönülden katılmak isteriz, bu bizim için 
de gurur verici olur ifadelerini kullandılar.
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SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI SREBRENİCA BOŞNAK SOYKIRIMI 

Srebren�ca'da 24 yıl önce Avrupa'nın göbeğ�nde 8.372 Boşnak 
kardeş�m�z�n zal�mce katled�ld�ğ� soykırım Boşnak dernekler�n�n 
düzenled�ğ� etk�nl�kle anıldı.

Bosnak Sancak Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği düzenledikleri anma 

programı ile ilgili bir açıklama yayınladı:
"Srebrenica Boşnak Soykırımı'nın 24. 

yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da 5 sivil 
toplum örgütünün işbirliğinde bir anma 
etkinliği düzenlendik.

Taksim Meydanı'nı çevreleyen binalar-
dan birine, tamamını kaplayacak şekilde 
dev bir "Srebrenica Annesi" fotoğrafının 
yer aldığı pankart asılırken, yaklaşık 200 
kişi pankartın önünde bir araya geldi.

 Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği, Bosna Sancak Akademik Kül-
tür ve Tarih Vakfı, Bosna Hersek Dostları 
Vakfı, Genç Boşnaklar Derneği İstanbul 
ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalog-
ları Derneği'nin birlikte düzenlendiğimiz 
anmada bir basın bildirisi okundu. 

Derneğimizin başkan yardımcısı ve aynı 
zamanda Bosna Sancak Akademik Vak-
fı Başkanı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu'nun 
okuduğu bildiride soykırımda yitirdiğimiz 
canlar anıldı, dünyaya Boşnak Soykırımı-
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nı gerçekleştirenlerin bir an önce adalet 
önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıldı. 

Basın bildirisinin ardından, "Srebrenica 
Annesi" fotoğrafını çeken sanatçı Almin 
Zrno da bir konuşma yaptı. 

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Ay-
dıner, Bayrampaşa Belediye Başkan Yar-
dımcısı A. Naser Şimşek, Bakırköy Bele-
diye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç ve 
çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik 
Taksim Meydanı'ndaki pankartın önünde 
çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

 Bu anlamlı günde davetimize icabet 
ederek etkinliğimize katılan herkese ve 
Taksim Meydanı'nda bu anmayı gerçek-
leştirebilmemiz için bizlere gerekli şartla-

rı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyo-
ruz... #unutma#unuturma"
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BAYRAMPAŞA BEL. BİLİM MERKEZİ BAYRAMPAŞA BEL. BİLİM MERKEZİ BAYRAMPAŞA BEL. BİLİM MERKEZİ 
YTÜ’NÜN YAZ OKULUNDAYTÜ’NÜN YAZ OKULUNDAYTÜ’NÜN YAZ OKULUNDA

Uygulamaları ve projeler�yle 
Türk�ye’ye örnek olan Bayram-
paşa Beled�yes� B�l�m Merkez�, 
başarılı öğrenc�ler�yle, Yıldız 
Tekn�k Ün�vers�tes�’n�n (YTÜ) 
düzenled�ğ� yaz okuluna katıl-
dı. Mühend�sl�k, temel b�l�mler 
ve b�lg�sayar teknoloj�ler� üzer�-
ne eğ�t�mler�n ver�ld�ğ� yaz oku-
lunun sonunda �se öğrenc�lere 
sert�f�ka takd�m ed�ld�.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Mer-
kezi, başarılı öğrencileriyle, Yıldız 

Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından 25 
Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında dü-
zenlenen yaz okuluna katıldı. Yaz okulu 
boyunca YTÜ kampüsünde öğrencilere 
mühendislik, temel bilimler ve bilgisayar 
teknolojileri üzerine eğitimler verildi. 

YTÜ’ye ait yerli ürün araçların tanıtımın-
da da bulunan Bilim Merkezi öğrencileri, 
sanat ve spor faaliyetleri ile zenginleştiri-
len etkinliğin sonunda katılım sertifikala-
rını alarak yaz okulunu başarıyla tamam-
ladılar.
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G.OSMANPAŞA

L�seye Geçecek Öğrenc�lereL�seye Geçecek Öğrenc�lereL�seye Geçecek Öğrenc�lere
 Doğru Terc�h Desteğ� Doğru Terc�h Desteğ� Doğru Terc�h Desteğ�

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�, 
L�seye Geç�ş Sınavı’na (LGS) 
g�ren öğrenc�ler�n doğru terc�h 
yapab�lmeler� �ç�n danışmanlık 
h�zmet� ver�yor. 

Gaziosmanpaşa Meydanı’nda bulunan 
Tercih Danışma Noktası’nda ve ilçede-

ki 10 bilgi evinde uzman rehber öğretmen-
ler, öğrencilere doğru tercih konusunda 
yardımcı oluyor.

Ülke genelinde 1 milyon öğrenciyi yakın-
dan ilgilendiren Liseye Geçiş Sınavı’nda 
(LGS) tercih heyecanı devam ediyor. Ga-
ziosmanpaşa Belediyesi, bu kritik süreç-
te öğrencileri yalnız bırakmıyor. Öğrenci-
lerin doğru tercih yapmalarına yardımcı 
olmak için Gaziosmanpaşa Meydanı’na 
kurulan LGS Tercih Danışma Noktası’nda 
ve ilçedeki 10 bilgi evinde tercih danış-
manlığı hizmeti veriliyor.

TERCİHLER İÇİN SON TARİH

 12 TEMMUZ CUMA

LGS tercih danışma hizmetleri kapsa-
mında uzman rehber öğretmenler, LGS 
tercihlerinde öğrencilere ve ailelerine 
yardımcı oluyor. Öğrencilere aldıkları 
puan ve ilgi alanları doğrultusunda doğru 
tercih için ipuçları veriliyor. Tercihler için 
son tarih olan 12 Temmuz Cuma günü-
ne kadar Gaziosmanpaşa Meydanı’ndaki 
Tercih Danışma Noktası 11.00-17.30 saat-
leri arasında, bilgi evleri ise 10.00-17.30 
saatleri arasında hizmet vermeye devam 
edecek.
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ESENLER

SEÇİMDEN SONRA İLK KENT KONSEYİSEÇİMDEN SONRA İLK KENT KONSEYİSEÇİMDEN SONRA İLK KENT KONSEYİ
Esenler Kent Konsey� Olağan 

Genel Kurulu, Kent Konsey�'n�n 
yürütme kurulu ve kom�syon-
larda görev yapacak �s�mler�n� 
seçt�.

Kent vizyonunun geliştirilmesi, kentin 
hak ve hukukunun korunması ama-

cıyla kurulan Esenler Kent Konseyi ma-
halli idareler seçiminden sonra ilk Olağan 
Genel Kurulu'nu konseyin olağan Başka-
nı olan Esenler Belediye Başkanı M. Tev-
fik Göksu şaşkanlığında yaptı. Esenler 
Kültür Merkezi'nde Esenler Belediye Baş-
kanı ve Kent Konseyi Başkanı M. Tevfik 
Göksu'nun açılış konuşması ile başladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tev-
fik Göksu, "Şehirleri birlikte yönetirsek 
şehirler hedefl erine ulaşırlar" diyerek, 
"Esenler’de bugüne kadar çok önemli 
mesafeler kat ettik. Şimdi kat ettiğimiz bu 
mesafeyi farklı insani boyutlarla da bir-
leştirerek çok farklı bir alana taşımamız 
gerekiyor" ifadelerini kullandı. Göksu, 
Esenler’de beş temel vizyon ortaya koy-
duklarını belirterek, "Bunların birincisi, 
bireyin zenginliği. İkincisi ise bu şehrin 
daha huzurlu ve güvenli hale gelmesi. 
Üçüncüsü, daha kaliteli ve nitelikli bir ha-
yat. Dördüncüsü, daha planlı, imar - mül-
kiyet problemleri bitmiş ve yenilenmiş bir 
Esenler ve beşincisi ise geleceğe hazır, 
güven ve istikrarla daha da büyüyen, ço-
cuklarımıza gönül rahatlığıyla bırakaca-
ğımız daha modern ve daha çağdaş bir 
Esenler" diye konuştu.

Genel Kurul'da daha sonra saygı duruşu 
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.Toplantı-
da Kent Konseyi Başkanlığı'na Esenler 
Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çe-
tinkaya, Kent Konseyi Başkan Yardımcı-
lığı'na ise YTÜ Temsilcisi Prof. Dr. B. Ali 

Aksoy seçildi. Konseye Esenler Kayma-
kamı Adil Karataş, MHP Esenler İlçe Baş-
kanı Suat Yılmaz ve bazı siyasi partilerin 
temsilcileri, Esenler Belediyesi Meclis 
Üyeleri, , ilçedeki sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri ve mahalle muhtarları ka-
tıldı. Esenler Kent Konseyi Başkanı Ömer 
Çetinkaya'nın başkanlığında gerçekleşen 
toplantıda yürütme kurulu ve komisyon-
larda görev yapacak isimler belirlendi.

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

1- Prof. Dr. B. Ali Ersoy - Yıldız Teknik 
Üniversitesi Temsilcisi

2- Şükrü Şahin- Esenler Birleşik Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı

3- Mustafa Güven - T.Reis Mahallesi 
Muhtarı

4- Mustafa Öğe- Din Görevlileri Derneği 
Başkanı

5- Orhan Tüllüoğlu- KASDER- Kastamo-
nu Dernekleri Şube Başkanı

6- Habib Işık - Semerkand Vakfı Başkanı

7- Cuma Helvacı - ESDEF- Esenler Der-
nekler Federasyonu Başkanı
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FATİH

Fat�hl� Çocuklar Yaz Tat�l�n� Fat�hl� Çocuklar Yaz Tat�l�n� Fat�hl� Çocuklar Yaz Tat�l�n� 
Sporla Değerlend�r�yor…Sporla Değerlend�r�yor…Sporla Değerlend�r�yor…

Başkan Turan, “Spor sağlık-
lı ömür sürmek �ç�n geç�c� b�r 
hob� değ�l, yaşam b�ç�m� olma-
lıdır.”

Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları, 
Mimar Sinan Stadı’nda düzenlenen 

törenle açıldı. Her sene açılan yaz okulla-
rında bu yıl 3 bin 17 çocuk spor eğitimle-
rinden yararlanacak.

Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları,  Fa-
tih Mimar Sinan Stadı’nda düzenlenen 
törenle öğrencilere kapılarını açtı. Prog-
rama İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Cemil Bağlama, Fatih Belediye Başkanı 
M. Ergün Turan, Fatih İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mucip Kına, Fatih Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda 
çocuk katıldı. Miniklere 2 ay boyunca 11 
okul ve belediyenin spor alanlarında 59 
eğitmenle spor eğitimi verilmeye başlan-
dı. 3017 çocuk, basketbol, futbol, yüzme 
ve voleybol gibi 4 ana branşın yanı sıra 
okçuluk, jimnastik, satranç, judo, karate, 

tekvando, mini golf, badminton 
branşlarında spor eğitimi alacak. 
Yaz Spor Okulları’nın açılışını ya-
pan Fatih Belediye Başkanı M. 
Ergün Turan, çocuklarla beraber 
eğitim verilen branşlarda stantları 
gezerek golf oynadı, ok attı. Ço-
cuklar kendilerine yaz ayları için 
çeşitli aktivite imkânı sağlayan 
Başkan Turan’a teşekkür etti.

“Spor sağlıklı ömür sürmek için 
geçici bir hobi değil, yaşam biçimi 
olmalıdır”

Törende konuşan Fatih Beledi-
ye Başkanı M. Ergün Turan, “Spor 

okullarımızda eğitim alan öğrencilerin sa-
yısı bir önceki yıla göre yaklaşık iki kat 
arttı. 2018 Yaz Spor Okulu’na katılan ço-
cuklarımızın sayısı 1800’ler civarında iken 
bu yıl ise 3 bin sayısını geçmiş vaziyette-
yiz. Bu benim için çok sevindirici bir şey. 
Spor sağlıklı ömür sürmek için geçici bir 
hobi değil, yaşam biçimi olmalıdır. Ancak 
bunun da temeli, ‘Ağaç yaşken eğilir’ sö-
zünden hareketle daha bu yaşlardayken, 
küçükken temel atılmalıdır. Alışkanlık 
haline gelmeyen spor belki kısa süre de 
fayda sağlayabilir. Fakat spor süreklilik 
gösterdiğinde daha fazla fayda sağlayan 
önemli bir alışkanlıktır” dedi. Başkan Tu-
ran konuşmasının sonunda çocuklara, 
bol spor yapmaları, vaktinde uymaları, 
sağlıklı beslenmeleri ve boş zamanların-
da mutlaka kitap okumaları tavsiyelerinde 
bulundu.   

Programda ilgi ile izlenen Action Team 
basketbol ekibinin gösterisi çocuklardan 
büyük alkış aldı.
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BAYRAMPAŞA
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EYÜPSULTAN

GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-GELECEĞİN ASTRONOMLARI EYÜP-
SULTAN’DA YETİŞİYORSULTAN’DA YETİŞİYORSULTAN’DA YETİŞİYOR

Altın Karınca Beled�yec�l�k Yarışması'nda Kültür ve Sanat kate-
gor�s�nde b�r�nc�l�k ödülü alan Al� Kuşçu Uzay Ev�, kend�ne özgün 
başarılı çalışmalarına yaz aylarında da devam ed�yor.

Uzayı merak eden, problem çözmeyi se-
ven, hayal gücü geniş çocuklar ve genç-
lerin bir araya geldiği “Ali Kuşçu Uzay Evi 
Astronomi Yaz Okulu”nda öğrenciler her 
hafta farklı bir konu öğrenip, o konuyla il-
gili atölye çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Bu seneki program adını “Kozmik Me-
raklıları Yaz Okulu” olarak belirleyen Ali 
Kuşçu Uzay Evi’nde, “Kızıl Gezegen Mi-
marları”, “Uzayda Temizlik Var!”, “Karan-
lık Gökyüzü Elçileri,” “Acil Durum: Uzay-
dan Mesajınız Var!” gibi her hafta farklı 
tema programlarla öğrencilerin astronomi 
ve uzay mühendisliği alanında daha fazla 
bilgi ve tecrübe edinmeleri sağlanıyor.

24 Haziran – 4 Ağustos tarihleri arasında 
eğitimlerine devam eden “Kozmik Merak-
lıları Yaz Okulu”nda öğrenciler, haftanın 4 
günü öğleden önce ve öğleden sonra ol-
mak üzere iki seans halinde çalışmalara 
katılıyor.

Sabahları 10.00 – 12.00 arası 3,4 ve 5. sı-
nıf öğrencileri, öğleden sonra ise 6,7, 8. 
sınıf öğrencileri 15 – 20 kişilik gruplar ha-
linde günde 2 saat süren ders programla-
rına katılıyor.

İlk gün konuyu, olayı tanıyan öğrenciler 

ikinci gün konuya getirilebilecek çözüm-
ler üzerine tartışıyor. Üçüncü gün prob-
lem üzerine yoğunlaşıp projeler üreten 
öğrenciler, dördüncü gün ise projelerini 
tamamlayıp, sunumlarını yapıyorlar. Öğ-
renciler aynı zamanda eğitimleri sırasında 
konuyla ilgili geziler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Ali Kuşçu Yaz Okulu öğ-
rencileri 8-11 Temmuz 2019 tarihlerindeki 
derslere katılarak çevresel kirlilik prob-
lemlerinden biri olan ışık kirliliğine dikkat 
çekmek ve çözüm yöntemleri geliştirmek 
amacıyla kendi projelerini tasarladılar.

“10 yaşındayım, buraya Maltepe’den 
geliyorum. Burada ışık kirliliği hakkında 
bilgiler topladık, öğretmenlerimiz bizi bil-
gilendirdi. Işık kirliliği hakkında tartışıp 
projeler hazırladık.

Konuyla ilgili geri dönüşüm malzemele-
rinden maketler hazırlayıp, doğru aydın-
latmayı nasıl yapabiliriz diye denemeler 
yaptık. Şimdi teleskopla gezegenlerin ve 
yıldızların gözlemini yapacağız. Ben bunu 
bütün hayatım boyunca yapmak istemiş-
tim, şimdi, bunu gerçekleştireceğim için 
çok mutluyum.”





Özel Özgür Çocuk AnaokuluÖzel Özgür Çocuk AnaokuluÖzel Özgür Çocuk Anaokulu
(0212) 437 17 88 - 437 17 71(0212) 437 17 88 - 437 17 71(0212) 437 17 88 - 437 17 71

GSM: : 0535 258 90 23GSM: : 0535 258 90 23GSM: : 0535 258 90 23

Yıldırım mahallesi Akgün sokak No 31/A 
Bayrampaşa istanbul
Face: Özgürçocukanaokulu Özgürçocuk
İnstagram: ozgurcocukanaokulu

E-mail: info@ozelozgurcocuk.com      Web: www.ozelozgurcocuk.com
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ZEYTİNBURNU

‘Kıtalararası Buz Hokey� Kupası'na ‘Kıtalararası Buz Hokey� Kupası'na ‘Kıtalararası Buz Hokey� Kupası'na 
Zeyt�nburnu Ev Sah�pl�ğ� YapacakZeyt�nburnu Ev Sah�pl�ğ� YapacakZeyt�nburnu Ev Sah�pl�ğ� Yapacak

Uluslararası Buz Hokey� Federasyonu (IIHF) faal�yet programın-
da yer alan ‘Kıtalararası Buz Hokey� Kupası’ (Cont�nental Cup) �lk 
tur müsabakalarına İstanbul ev sah�pl�ğ� yapacak.

Bu sezon Türkiye Buz Hokeyi Süper 
Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan 

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü'nün 
ev sahipliğinde 20-22 Eylül tarihleri ara-
sında gerçekleşecek organizasyona Sır-
bistan, Bulgaristan ve İzlanda temsilcileri 
katılacak. Zeytinburnu ekibi; grubu, ken-
di seyircisi önünde lider tamamlayıp bir 
üst grupta mücadele etmek için mücadele 
edecek.

HALİT ALBAYRAK: “MİSAFİRPERVERLİĞİ-
MİZİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖSTERECEĞİZ”

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü 
Başkanı Halit Albayrak organizasyonu 
en iyi şekilde düzenlemek adına ellerin-
den geleni yapacaklarını ifade ederek, 

"Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Ta-
kımımız bu yıl 5'inci kez Kıtalararası Buz 
Hokeyi Kupasına katılacak. Ev sahipliği 
aday başvurularımız bugüne kadar terör 
ve güvenlik gibi bahanelerle görmezden 
gelindi. Şimdi gururla söylemek isterim 
ki, Budapeşte'de yapılan toplantıda bu 
organizasyonun 20-22 Eylül tarihlerinde 
gözbebeğimiz, medeniyet ve kültür beşi-
ğimiz İstanbul’umuzda yapılması karar-
laştırıldı. Organizasyon becerimizi ve mi-
safirperverliğimizi göstermemiz için çok 
güzel bir fırsat. Bunu en iyi şekilde değer-
lendireceğiz" diye konuştu.
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ARNAVUTKÖY

Ulusal Ömer Hal�sdem�r B�s�klet TuruUlusal Ömer Hal�sdem�r B�s�klet TuruUlusal Ömer Hal�sdem�r B�s�klet Turu
Arnavutköy Beled�yes� tarafından Şeh�t Ömer Hal�sdem�r �ç�n 

düzenlenen b�s�klet turu tüm hızıyla devam ed�yor. Turun 474 k�-
lometres�n� tamamlayan b�s�kletl�ler Konya’ya g�tmek �ç�n yola 
çıktı.

Profesyonel bisikletlilerin yer aldığı Ulu-
sal Ömer Halisdemir Bisiklet Turunun 
Afyonkarahisar etabı tamamlandı. Afyon-
karahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Af-
yonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet 
Zeybek’ten vatan toprağı alan sporcular 
Konya’ya gitmek için yola çıktı. 990 kilo-
metrelik yolun 474 kilometresini tamamla-
yan sporcular, Konya ve Aksaray’dan da 
vatan toprağı alarak Şehit Ömer Halisde-
mir’in memleketi olan Niğde’ye götürüp 
şehidin kabrine dökecekler.

Afyonkarahisar Valiliği önünde yapı-
lan törende konuşan Vali Mustafa Tutul-
maz: “3 yıl önce 15 Temmuz gecesi ülke-
miz hain darbe girişimiyle karşı karşıya 
kaldı. Tarihte örneği görülmemiş darbe 
girişimiydi. Ancak o gün başta Cumhur-
başkanımız, Başbakanımız ve değişik ka-
demelerdeki yöneticilerimiz olmak üzere 

halkımız ve güvenlik güçleri içerisinde 
gerek askerde gerekse polisin içinde 
buna ciddi şekilde müdahale eden kişile-
rin sayesinde ülkemiz bu darbe girişimini 
atlattı. Özellikle Halisdemir kardeşimiz bu 
işte sembol oldu. Canı pahasına, ölümünü 
bile bile bir operasyon yaptı ve onun ope-
rasyonunda bugün milletimiz bağımsız 
hür bir ülke içerisinde yaşama imkanına 
kavuştu. Tabi Ömer Halisdemir’in yanın-
da o gün 250 şehit daha verdik. Binlerce 
kardeşimiz o gün gazi oldu. Allah onların 
hepsinden razı olsun. Mekanları cennet 
olsun. Ayrıca bu turnuvayı yaparak bu-
günün önemine ayrı bir değer katan Ar-
navutköy Belediyesi’ne, sporculara ve bu 
konuda görevli olan arkadaşlara teşekkür 
ederim. Yolları açık olsun. Allah bir daha 
milletimize bu tür sıkıntılar yaşatmasın.” 
ifadelerini kullandı.
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BAĞCILAR

ENGELLİLER İLE GAZİLER, 15 TEMMUZ ŞE-ENGELLİLER İLE GAZİLER, 15 TEMMUZ ŞE-ENGELLİLER İLE GAZİLER, 15 TEMMUZ ŞE-
HİTLERİ ANISINA SU ALTI DALIŞI YAPTIHİTLERİ ANISINA SU ALTI DALIŞI YAPTIHİTLERİ ANISINA SU ALTI DALIŞI YAPTI

15 Temmuz şeh�tler�, ha�n darbe g�r�ş�m�n�n 3. Yılında Bağcılar 
Beled�yes� tarafından düzenlenen “15 Temmuz M�ll� İrade Dalışı” 
programıyla anıldı. Etk�nl�ğ�n ev sah�pl�ğ�n� yapan Bağcılar Bele-
d�ye Başkanı Lokman Çağırıcı, “15 Temmuz d�ren�ş� b�rçok ülkede 
de örnek olmuş b�r davranıştır. Bu az�z m�llet var olduğu sürece 
göklerden bayrak �nmeyecek, ezan susmayacak” ded�.

Bağcılar Belediyesi ve Kıyı Emniye-
ti Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 15 

Temmuz hain işgal girişiminin 3. Yıldö-
nümünde “15 Temmuz Milli İrade Dalışı” 
gerçekleştirildi. Bu amaçla Bağcılar Bele-
diyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sara-
yı’nda eğitim gören işitme, süreğen, gör-
me fiziksel, zihinsel engelli kursiyerler ile 
15 Temmuz gazileri, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’nde bir araya geldi. 15 Tem-
muz gecesi Basın Ekspres yolunda dur-
durmak istediği tankın üzerinden düşe-
rek yaralanan Bekir Yıldız ile 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nde kurşunla yaralanan 
Hamit Hakan Yılmaztürk, yoğun bir ilgiyle 
karşılandı.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Ça-
ğırıcı, “Bugün Bağcılar Belediyesi dalış 
takımı ile beraber, 15 Temmuz gazilerimiz 

ve engelli kardeşlerimiz bayrak açacaklar. 
15 Temmuz, bu ülkenin geleceğine ipotek 
koymak isteyenlere, dış güçlerle birlikte 
iş birlikleri halinde yapmış oldukları sal-
dırıya karşı, asil duruşunu gösteren bir 
gündür. 15 Temmuz direnişi birçok ülke-
de de örnek olmuş bir davranıştır. Bu aziz 
millet var olduğu sürece göklerden bay-
rak inmeyecek, ezan susmayacak. Rab-
bim bir daha o günleri bu aziz millete ya-
şatmasın” dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş 
Ünüvar ise “Türk milleti, 15 Temmuz milli 
iradeye müdahaleye ve hain darbe girişi-
mine gereken cevabı verdi. Bundan sonra 
da milli iradeye müdahale edenlerin dim-
dik karşısında olduğunu her gün göster-
mektedir" şeklinde konuştu.
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BAHÇELİEVLER

Bahçel�evler’de Bahçel�evler’de Bahçel�evler’de 
çevre seferberl�ğ� başladıçevre seferberl�ğ� başladıçevre seferberl�ğ� başladı

Bahçel�evler Beled�ye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, �lçede ger-
çekleşt�r�len etk�nl�klerle çevre duyarlılığına d�kkat çekt�. Baha-
dır, �lçedek� Çamlık Caddes�’n� hortum �le yıkadı.

Mevsim dolayısıyla temizlik, ilaçlama, 
park ve bahçelerin elden geçirilme-

si için çalışan Bahçelievler Belediyesi, te-
mizlik çalışmaları için kolları sıvadı. 

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Ha-
kan Bahadır, çevre etkinliklerine Çamlık 
Caddesi'ni hortum ile yıkayarak başladı. 
Etkinlik kapsamında Bahadır, tüm mahal-
leyi yıkadıktan sonra vatandaşlara çiçek 
dağıttı. O anları vatandaşlar cep telefonu 
ile kaydetti. Gelecek nesillere daha temiz 
bir dünya, daha güzel bir Bahçelievler bı-
rakmak istediğini söyleyen Bahadır, çevre 
bilincinin oluşması temennisinde bulun-
du. Başkan Bahadır, etkinliğin sonunda 
her mevsim yeşil olma özelliğine sahip 
İleks ağacını mahallede yaşayan çocuklar 
ile birlikte dikti. Ayrıca çöp konteyneri so-
rununa da değinen Bahadır, 2 apartman 
arasına bir mini çöp konteyneri bırakıla-
cağını, bu şekilde sokağa çöp atılma kav-
ramından uzaklaşılacağını aktardı.

"Çevre temizliğindeki en önemli şey çöp 
kültürümüzün olmasıdır"

Amaçlarının yeni nesle çevre bilinci ka-
zandırmak olduğunu vurgulayan Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Ba-
hadır, "Biliyorsunuz 'Dünya Çevre Günü' 
5 Hazirandı. Bayram tatili dolayısıyla bu 
hafta kutluyoruz. İlk önce bazı sokakla-
rımızı yıkıyoruz. Ağaç ekip özellikle ço-
cuklarımıza çiçek dağıtıyoruz. Buradaki 
amacımız çevre bilincini oluşturmak. Yeni 
nesle çevre bilinci oluşturarak ağaç ekip, 
çiçek ekip çevreye sahip çıkmalarını isti-
yoruz. İlaçlama yapıyoruz. Bunun haricin-

de çevre temizliğindeki en önemli şey çöp 
kültürümüzün olmasıdır" dedi.

"Birlikte çevre bilinci oluşturacağımıza 
inanıyorum"

Bahadır, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emi-
ne Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi 
ile mümkün olduğunca çöpleri sıfır atığa 
indirmek istiyoruz. Bir başlangıç hamlesi 
olarak 2 apartmana bir konteyner bırakı-
yoruz. Dışarıda sokağa çöp atılma kavra-
mını uzaklaştıracağız. Zaten bizim vatan-
daşımızda çevre duyarlılığı, çöp bilinci 
vardır. Bunu daha da artırmak istiyoruz. 
Çöp konteyner sayımızı artırıyoruz, yıkı-
yoruz ve daha güzel bir Bahçelievler daha 
yaşanılabilir bir İstanbul için hep birlikte 
çalışıyoruz. 17 yıllık iktidarımız tabi ki çok 
başarılıydı. Binali başkanımız ile daha da 
güzelleştireceğimize inanıyoruz. Birlikte 
çevre bilinci oluşturacağımıza inanıyo-
rum" diye konuştu.






