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Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu. Paşalar: ‘üç’ dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yür�dü uçur�mun başına kadar, eğildi, durdu.
Bıraksalar İnce, uzun bacakları üst�nde yaylanarak
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Af�on ovasına atlıyacaktı. 
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GÜNDEM

30 Ağustos Zafer Bayramı 1924 tar�h�nden ber� Türk m�llet� ta-
rafından coşkuyla kutlanmaya devam ed�yor. Pek�, 30 Ağustos 
1922 tar�h�nde ne oldu? İşte Türk tar�h�n�n en öneml� zafer�n�n 
h�kayes�...

Başkomutanlık Meydan Muharebes� 
adıyla da b�l�nen Büyük Taarruz’un 

başarıyla sonuçlanmasının ardından Yu-
nan Orduları İzm�r’e kadar tak�p ed�ld� ve 
9 Eylül 1922’de İzm�r’�n kurtarılmasıyla 
Türk toprakları Yunan �şgal�nden kurtarıl-
dı. İşgal b�rl�kler�n�n ülke sınırlarını terk 
etmes� daha sonra gerçekleşt� ancak 30 
Ağustos sembol�k olarak ülke toprakları-
nın ger� alındığı günü tems�l eder. İlk kez 
1924 yılında Afyon’da ‘’Başkumandan 
Zafer�’’ adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, 
Türk�ye’de 1926’dan �t�baren Zafer Bay-
ramı adıyla kutlanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomu-
tanlığında yapıldığı �ç�n Başkomutanlık 
Meydan Muharebes� olarak da b�l�nen 
Büyük Taarruz, Sakarya Savaşı’ndan 
sonra Türk ordusunun �şgalc� güçlere 

kes�n darbey� vurmak �ç�n hazırlıkları 1 
yıl süren harekât sonrasında kazanılan 
zaferd�. 26 Ağustos 1922’de başlamış, 30 
Ağustos’ta Dumlupınar’da Gaz� Mustafa 
Kemal Paşa’nın başkumandanlığında za-
ferle sonuçlanmıştı. Sadece vatanın düş-
man �şgal�nden tamamen kurtulmasını 
sağlamakla kalmamış 1920’de Mecl�s’�n 
açılmasıyla f��len kurulan Türk�ye Cum-
hur�yet�’n�n �lelebet pay�dar kalacağını 
da kanıtlamıştır. Önüne çağdaş uygarlığı 
aşma hedef�n� koymuştu.

Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sıra-
sında Türk ordusunun �şgalc� kuvvetlere 
kes�n ve son hamley� gerçekleşt�rmek 
ve düşman b�rl�kler� Anadolu’dan atmak 
�ç�n planlanmış g�zl� b�r harekâttı. Tür-
k�ye Büyük M�llet Mecl�s�’n�n 20 Tem-
muz 1922’dek� oturumunda kend�s�ne        
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GÜNDEM
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dördüncü kez Başkomutanlık yetk�s� 
ver�len Mustafa Kemal Atatürk, taarruz 
kararını Haz�ran ayında aldı ve hazırlık-

ları g�zl� olarak yürüttü. Büyük Taarruz, 
Ağustos’un 26’sını 27’s�ne bağlayan 
gece Afyon’da başladı, Aslıhan c�varında 
kuşatılan düşman b�rl�kler�n�n, Mustafa 
Kemal Paşa’nın �dare ett�ğ� Dumlupınar 
Meydan Muharebes�’nde �mha ed�lmes� 
�le Türk ordusunun zafer�yle sonuçlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, �lk olarak 
1924’te Dumlupınar’ın Çal Köyü yakınla-
rında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’�n 
katıldığı b�r törenle ‘’Başkumandan Za-
fer�’’ adıyla kutlandı. Zafer� kutlamak �ç�n 
�k� yıl beklemen�n neden� �se, 1923 yılı-
nın yen� Türk�ye �ç�n hem ulusal hem de 
uluslararası alanda yoğunluğun fazla ol-
masındandı. Dumlupınar’ın Çal Köyü’nde 
gerçekleşen �lk törende Mustafa Kemal, 
m�ll� ruhun canlı tutulmasının önem�n� 
vurguladı ve ‘’Meçhul Asker Ab�des�’’n�n 
temel�n� eş� Lat�fe Hanım �le beraber attı.
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BAYRAMPAŞA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve 
Türk S�lahlı Kuvvetler� Günü, 
tüm yurtta olduğu g�b� Bayram-
paşa’da da törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk 
S�lahlı Kuvvetler� Günü, tüm yurtta 

olduğu g�b� Bayrampaşa’da da törenlerle 
kutlandı. Suat Ter�mer Anadolu L�ses�’n-
de başlayan kutlama programı kayma-
kamlıkta tebr�kler�n kabulü �le sürdü.

Zafer Bayramı’nın 97’nc� yılı Bayram-
paşa’da törenlerle kutlandı. Bayrampaşa 
Suat Ter�mer Anadolu L�ses�’nde düzen-
lenen kutlama programına İstanbul Val� 
Yardımcısı Akgün Corav, Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, Garn�zon 
Komutanı Vek�l� B�nbaşı Osman Erdem�r, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardım-
cısı Gökhan Balekoğlu, Bayrampaşa 
Beled�ye Mecl�s Üyeler�, s�yas� part�ler�n 
�lçe başkanları, STK tems�lc�ler�, okul 
müdürler�, öğretmenler, muhtarlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Törende 
Atatürk Anıtı’na çelenkler�n konmasının 
ardından saygı duruşunda bulunuldu ve 
İst�klal Marşı okundu. Kutlama programı, 
Bayrampaşa kaymakamlık b�nasında Val� 
Yardımcısı Akgün Corav, Başkan At�la 
Aydıner ve B�nbaşı Osman Erdem�r’�n 
tebr�kler� kabulü �le sona erd�.
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ESENLER

Esenler’de “1 Eylül Dünya Barış Günü”ne özel düzenlenen Uçurt-
ma Şenl�ğ�’nde çocuklar, a�leler� ve arkadaşlarıyla yaptıkları 
uçurtmaları, barış ve kardeşl�k �ç�n uçurdular.

Esenler Beled�yes�’n�n “1 Eylül Dünya 
Barış Günü”ne özel, “Mutluluktan 

Uçuyoruz!” sloganıyla 15 Temmuz M�llet 
Bahçes�’nde düzenled�ğ� Uçurtma Şenl�ğ� 
renkl� görüntülere sahne oldu.

Çocukların “1 Eylül Dünya Barış Gü-
nü”nde, dünya barışına d�kkat çekme-
ler� ve a�leler�yle b�rl�kte vak�t geç�rerek 
eğlenmeler� amacıyla gerçekleşt�r�len 
şenl�kte hem çocuklar hem de a�leler� 
unutulmaz b�r gün yaşadılar. Uçurtma 
Şenl�ğ�’nde çocuklar alanda kurulan 
“Uçurtma Yapımı Atölyes�”nde, anne-ba-
baları ve arkadaşlarıyla b�rl�kte kend� 
uçurtmalarını da yaptılar. Atölye �le el 
becer�ler�n� gel�şt�ren çocuklar kend� 
yaptıkları uçurtmaları gökyüzünde uçur-
manın keyf�n� çıkardılar. Uçurtma yapımı-
na katılamayan çocuklara �se renk renk, 
çeş�t çeş�t 200 adet uçurtma dağıtıldı.

Esenler Beled�ye Başkanı Mehmet 
Tevf�k Göksu da çocuklarla b�rl�kte uçurt-
ma yapım atölyes�ne katıldı. Çocuklar, 
Başkan Amca’larıyla b�rl�kte uçurtma 
uçurdular. Etk�nl�kte, b�rb�r�nden renkl� 
ve çeş�tl� 600 uçurtma, barış ve kardeşl�k 
�ç�n Esenler semâlarında süzüldü. “Dün-
ya Barış Günü”nde dünya barışına d�kkat 
çekmek �ç�n Uçurtma Şenl�ğ� düzenle-
d�kler�n� bel�rten Başkan Göksu şöyle 
konuştu:

“Barış ve huzurun sembolü çocuklardır. 
Barış ve huzurun bozulduğu yerde en 
çok acı çeken çocuklardır. Çocuklarımı-
zın gökyüzünün semasına uçurtmalarıyla 
söyled�kler� mesajlar yeryüzüne huzur, 
bereket ve barış get�rs�n. Masum dudak-
larından dökülen h�sler�yle, tebessümle-
r�yle �nsanlara vermek �sted�kler� mesaj-
lar yer�n� bulsun. 
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FATİH

Gençl�k ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yüzme 
B�lmeyen Kalmasın” projes� kapsamında ortak çalışma gerçek-
leşt�rd�kler� Fat�h Beled�yes�’n�n organ�zasyonundak� mob�l ha-
vuzlarda yaz spor okullarına katılan öğrenc�ler� z�yaret ett�.

Kadırga Tekn�k ve Endüstr� Meslek L�-
ses�’n� z�yaret eden Gençl�k ve Spor 

Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 
Fat�h Beled�ye Başkanı M. Ergün Turan, 
öğrenc�ler�n yoğun �lg�s�yle karşılaştı.

Su kaynakları açısından çok zeng�n 
olan ülkem�z�n, Avrupa’nın da en genç 
nüfusuna sah�p olduğunu bel�rten Ba-
kan Kasapoğlu, “Amacımız gençler�m�z� 
sporla buluşturmak, gençler�m�ze her 
türlü �mkanı sunmak. Sadece gençler�-
m�z� değ�l, tüm toplumumuzu spor yapan 
b�r toplum hal�ne get�rmek. Buna sporu 
tabana yaymak d�yoruz. İnşallah sporu 
tabana yayma pol�t�kası çerçeves�nde 
her gün hedefl er�m�z� daha yukarılara 
taşıyoruz.” ded�.

Kasapoğlu, 100 günde 100 b�n k�ş�ye 
yüzme hedef�n�n kısa sürede üzer�ne 
çıktıklarını bel�rterek, “Bu durum b�ze 
hedefl er�m�z� yukarıya çıkarmanın ge-
rekl� olduğunu gösterd� ve bu çerçevede 
‘Yüzme B�lmeyen Kalmasın’ ded�k. İnşal-
lah 2020 sonuna kadar 1 m�lyon k�ş�ye 
yüzme öğreteceğ�z. Yüzme b�lmek �ste-
yen herkese açık b�r proje. Bu çerçevede 
beled�yeler�m�z b�z�m �ç�n çok öneml�. 
Beled�yeler�m�z b�z�m �ç�n �ş ortağı, çok 
öneml� b�r partner. Burada gördüğünüz 
proje Fat�h Beled�yem�z�n bu doğrultuda 
b�z�mle beraber gerçekleşt�rd�ğ� b�r proje. 
Ben bu anlamda gerek Beled�ye Başkanı-
mıza gerekse ek�b�ne çok teşekkür ed�-
yorum. 
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EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Beled�yes� Sosyal Destek H�zmetler� Müdürlüğü ta-
rafından �ht�yaç sah�pler�ne n�tel�kl� h�zmet sunmak �ç�n “Sosyal 
Market Projes�” hayata geç�r�l�yor.

Eyüpsultan Beled�ye Başkanı Den�z 
Köken tarafından uygulamaya konu-

lan projen�n yapım çalışmalarına başlan-
dı.

Karadolap Mahalles� Wh�teh�ll Alışver�ş 
merkez�nde h�zmet verecek olan Sosyal 
Market Projes�, yen�l�kç� h�zmet model�y-
le yardıma muhtaç a�leler�n �ht�yaçlarını 
g�derme noktasında büyük kolaylık sağ-
layacak.

İht�yaç sah�pler�ne alışver�ş kartı ver�-
lecek. Kart sah�pler� Sosyal Market’ten 
�sted�kler�n� alab�lecekler. Bu sayede 
sosyal beled�yec�l�k anlayışıyla Eyüpsul-
tan’da yardıma muhtaç k�mse kalmaya-
cak.

200 metrekarel�k b�r alanda �nşa ed�-
lecek Sosyal Market’�n �ç�nde şarküter� 
ürünler�, tem�zl�k malzemeler�, kuru gıda, 
süt ürünler� olacak. Daha sonra �ht�yaç-
lar doğrultusunda market�n �ç�nde farklı 
ürünler de yer alacak.

Sosyal Market’�n amacı Eyüpsultan’da 
�kamet eden yardıma muhtaç vatandaşla-
rımıza modern çağın n�tel�kler�ne yakışır 
şek�lde destek olmak.

Eyüpsultan’da �ht�yaç sah�b� ve de-
zavantajlı kes�mler�n yaşam kal�teler�-
n� arttırmak, sosyal yardım ve sosyal 
h�zmet ün�teler� kurarak �nsan onuruna 
yakışır şek�lde sosyal yardım h�zmetler�-
n� sunmak, sosyal dayanışmayı ön plan-
da tutmaya yönel�k b�r h�zmet model�yle 
�ht�yaç sah�pler�n� yalnız bırakmamak.

Ayrıca bu yardımlaşma faal�yet�ne yar-
dımseverler de bağışlarıyla katkı sağla-
yab�lecekler.

NASIL BAŞVURULUR?

Sosyal Market’ten yararlanmak �steyen 
�ht�yaç sah�pler� Sosyal Destek H�zmetle-
r� Müdürlüğü’ne b�reysel başvuru yapa-
rak bu �mkandan yararlanab�lecekler.
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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞASPOR’DAN DEPLASMAN BAYRAMPAŞASPOR’DAN DEPLASMAN BAYRAMPAŞASPOR’DAN DEPLASMAN 
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Bayrampaşaspor 3. L�g Grup 
3’te karşılaştığı Malatya Yeş�l-
yurt Beled�yes�’n�n deplsmanda 
attığı tek golle yend�.
Başkan değ�ş�m� ve kadroda 

yaptığı transferle d�kkat çeken 
Bayrampaşaspor 3. L�g Grup 

3’tek� �lk maçında Malatya Ye-
ş�lyurt Beled�yes� �le karşılaştı.
Maçın 5. dak�kasında Mert So-

nay �le öne geçe Bayrampaşa, 
mücadeley� bu skorla tamamla-
masını b�ld� ve �lk haftayı 3 pu-
anla tamamladı. 
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SULTANGAZİ

“Kend�ne değer ver, hayatın-
da spora yer ver” sloganıyla 
yola çıkan Sultangaz� Beled�ye-
s�, kadınları spor merkezler�y-
le buluşturuyor. 5 ayrı beled�ye 
h�zmet b�nasında oluşturulan 
spor merkezler�, kadınlara f�t-
nesstan plates eğ�t�m�ne kadar 
farklı branşlarda spor �mkanı 
sunuyor. 

Sağlıklı b�r yaşam �ç�n şüphes�z k� 
düzenl� spor yapmak gerek�yor. 

Ancak k�m� bunu göz ardı ederken k�m� 
de uygun ortam bulamadığı �ç�n spor 
yapamıyor. “Kend�ne değer ver, hayatın-
da spora yer ver” sloganıyla yola çıkan 
Sultangaz� Beled�yes�, kadınları spor 
merkezler�yle buluşturuyor.

Çalışan ve ev kadınlarının rahatça spor 
yapab�lmeler� �ç�n Sultanç�ftl�ğ� H�zmet 
Tes�sler�, 50. Yıl H�zmet Tes�sler�, İsmet-
paşa H�zmet Tes�sler�, Uğur Mumcu H�z-

met Tes�sler� ve Nurett�n Uzun H�zmet 
B�nası’nda spor merkezler� oluşturuldu. 
Konusunda uzman kadın eğ�t�mc�ler, haf-
tanın 6 günü f�tness, aerob�k ve plates 
eğ�t�m� ver�yor.

Kurslar kadınlardan da yoğun �lg� görü-
yor. Öyle k� spor merkezler�ne katılanla-
rın sayısı her gün daha da artıyor. Spor 
merkezler� kayıtlar hala devam ed�yor. 
www.sultangaz�.bel.tr adres�ne g�rerek 
ya da 444 23 32 numaralı çağrı merkez�-
n� arayarak sağlıklı yaşam �ç�n b�r adım 
atab�l�rs�n�z. 

Belediye Başkanı | Av. Abdurrahman Dursun





BAYRAMPAŞA
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31 Mart Yerel Seç�mler�’nde Bayrampaşa Beled�ye Başkan Ada-
yı olan Remz� Albayrak İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes�’nde da�re 
başkanlığı görev�ne atandı.

31 Mart 2019 Yerel Seç�mler�’nde Bay-
rampaşa’da Ak Part� Adayı At�la Aydıner 
�le g�rd�ğ� yarışta CHP’n�n oylarını artıran 
ancak az b�r farkla Aydıner �le g�rd�ğ� 
yarışı kaybeden Remz� Albayrak, İstanbul 
Büyükşeh�r Beled�yes�’nde İtfa�ye Da�re 
Başkanı oldu.

Boşnak asıllı Bayrampaşalı b�r hemşeh-
r�m�z olan Remz� Albayrak’a görev�nde 
başarılar d�l�yoruz.

B�yograf�:

Remz� Albayrak, 1964 yılında Esk� Yu-
goslavya’nın Sancak bölges�nde doğdu 
ve 1969 yılında Türk�ye’ye göç ett�. Şe-
h�t Kam�l Balkan İlkokulu’nu, Oğuzhan 
Ortaokulu’nu, Kulel� Asker� L�ses�’n� ve 
İstanbul Ün�vers�tes� İng�l�z D�l� ve Ede-
b�yatı Anab�l�m Dalı’nı b�t�rd�. Albayrak, 
TSK’nın çeş�tl� b�rl�k ve kurumlarında 

görev alarak 2010 yılında albay rütbes�y-
le emekl� oldu. Askerl�k hayatı boyunca 
Bosna-Hersek’tek� savaşta NATO (SFOR) 
karargahında, Almanya’nın He�delberg 
şehr�nde bulunan 7’nc� Amer�can Ordusu 
(LANDCENT)’nda ve ABD San Anton�o 
şehr�nde bulunan Lackland A�r Forse Ba-
se’de yurtdışı görevler� �cra ett�. İstanbul 
Ün�vers�tes�’nde Türkçe’n�n Yabancı D�l 
Olarak Eğ�t�m�, Beykent Ün�vers�tes�’nde 
Uluslararası İl�şk�ler �le Eğ�t�m Yönet�m� 
ve Denet�m� alanlarında toplam üç yük-
sek l�sans çalışması yaptı. Daha sonra 
İstanbul Ün�vers�tes�’nde İng�l�z D�l� Eğ�-
t�m� alanında doktora çalışmasına devam 
ett�. 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe 
Başkanı seç�ld�. Evl� ve dört çocuk sah�b� 
olan Remz� Albayrak, çok �y� sev�yede 
İng�l�zce, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça 
b�lmekted�r.
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BAĞCILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yılı, Bağcılar Beled�yes� ve 
Den�z Kuvvetler� Komutanlığı tarafından gerçekleşt�r�len “Zafer 
Dalışı”yla kutlandı. 

İstanbul Boğazı’nın der�n sularına 
tüplü dalış yapan �ş�tme, süreğen, 

f�z�ksel, z�h�nsel ve görme engell� 5 genç, 
cesaretler�yle sevd�kler�ne büyük b�r gu-
rur yaşattı.

Türk tar�h�n�n dönüm noktalarından 
b�r� olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
97. Yılı neden�yle Bağcılar Beled�yes�  ve 
Den�z Kuvvetler� Komutanlığı tarafından 
“Zafer Dalışı” etk�nl�ğ� düzenled�. Bu çer-
çevede Bağcılar Beled�yes� Su Altı ve Su 
Üstü Sporları Kulübü öğrenc�ler�, Kurtar-
ma ve Sualtı Komutanlığı’nda b�r araya 
geld�.

Programın açılış konuşmasını yapan 
Bağcılar Beled�ye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, “Ağustos ayı tar�h�m�ze baktığımızda 
zaferlerle dolu b�r ayımız. 1071’den baş-
layan süreçte 30 Ağustos’la b�rl�kte Türk 
tar�h�nde b�rçok başarılar elde ed�lm�ş. 

B�z de Bağcılar Beled�yes� olarak bugün 
Engell�ler Sarayı’ndak� Su Altı ve Su Üstü 
Sporları kulübümüzle b�rl�kte farklı b�r 
etk�nl�ğe �mza atıyoruz.  B�zlere bu ülkey� 
vatan kılan; kanlarıyla canlarıyla b�zlere 
burayı emanet eden tüm şeh�tler�m�z� 
de bu ves�leyle rahmet ve m�nnetle anı-
yoruz. B�zler şeh�tler�yle ve gaz�ler�yle 
yaşayan b�r topluluğuz. Onları asla unut-
madık unutmayacağız” ded�.

Kurtarma ve Sualtı Komutanı Den�z 
Albay N�yaz� Uğur �se “30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk S�lahlı Kuvvetler� günü 
münasebet�yle Türk S�lahlı Kuvvetle-
r� ve Den�z Kuvvetler� Komutanlığı’nın 
b�r faal�yet�nde engell� arkadaşlarımızla 
b�rl�ktey�z. Onların gözler�nden okunan 
engellere karşı başarma azm� yaptığımız 
faal�yetler konusunda b�zler� daha da 
güçlend�r�yor.  Burada b�rl�kte olmanın 
büyük gururunu yaşıyoruz.
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BAŞAKŞEHİR

Başakşeh�r’de yaralı halde bu-
lunan leylek, Başakşeh�r Be-
led�yes� Hayvan Bakım ve Re-
hab�l�tasyon Merkez�’ndek� �lk 
müdahalen�n ardından Doğa 
Koruma ve M�ll� Parklar Genel 
Müdürlüğü ek�pler�ne tesl�m 
ed�ld�.

Başakşeh�rl� duyarlı b�r hayvanseve-
r�n �hbarı üzer�ne 1. Etap’ta b�tk�n 

b�r şek�lde bulunan leylek, Başakşeh�r 
Beled�yes� Hayvan Bakım ve Rehab�l�tas-
yon Merkez�’nde tedav� altına alındı. 

İlk müdahalede, leyleğ�n ayağının kırık 
olduğu ve b�r süred�r beslenemed�ğ� �ç�n 

b�tk�n olduğu tesp�t ed�ld�. Veter�ner Yu-
nus Kanlı, leyleğ�n aç ve susuz kaldığını 
bel�rterek, “Onu bulduğumuzda sıcaktan 
bunalmış b�r vaz�yetteyd�. Leyleğ� merke-
z�m�ze get�rd�k ve gerekl� �lk müdahaley� 
yaptık.” d�ye konuştu. 

Rehab�l�tasyon Merkez� çalışanlarının 
“Laklak” �sm�n� verd�ğ� leylek, �lk müda-
halen�n ardından Doğa Koruma ve M�ll� 
Parklar Genel Müdürlüğü ek�pler�ne tes-
l�m ed�ld�. Leyleğ�n sağlığına tamamen 
kavuşuncaya kadar gözet�m altında tutu-
lacağı öğren�ld�. 



BAYRAMPAŞA
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DERNEKLER
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BEYKOZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, av yasağının sona er-
mes� dolayısıyla Poyrazköy L�manı’nda düzenlenen törene katıla-
rak 2019-2020 Su Ürünler� Avcılık sezonunun açılışını yaptı.

Ülke genel�nde den�zlerdek� balıkların 
sağlıklı üremes� �ç�n uygulanan av yasağı 
1 Eylül �t�bar�yle sona erd�. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayy�p Erdoğan, Poyrazköy 
L�manı’nda balıkçılarla b�r araya gelerek 
yen� av sezonu açtı, den�zlerde hayırlı ve 
bereketl� b�r sezon d�leyerek balıkçıları 
den�ze uğurladı. 

Horon ve dualarla yapılan yen� sezon 
açılışına, Tarım ve Orman Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl�, AK Part� Genel Başkan Yar-
dımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Par-
t� İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 
MHP İstanbul İl Başkanı B�rol Gür, İstan-
bul M�lletvek�l� Perv�n Tuba Durgut, AK 
Part� Beykoz İlçe Başkanı Muhammed 
Hanef� D�lmaç, Beykoz Beled�ye Başkanı 
Murat Aydın da katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alana g�r�-
ş�nde Poyrazköylü çocuklar karşılayarak 
ç�çek takd�m ett�.

Açılışta balıkçılara h�tap eden Cumhur-
başkanı Erdoğan: "Pruvanız neta, düme-
n�n�z v�ra, rüzgarınız kolayına, bahtınız 

açık olsun" ded�. "Beykoz'un saygı değer 
güzel �nsanları, değerl� kardeşler�m s�z-
ler� ben kalb� duygularımla selamlıyo-
rum” d�yerek vatandaşları  selamlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “2019-2020 
Su Ürünler� Avcılık Sezonunun açılışı 
ves�les�yle topladık. İnşallah bu geceden 
�t�baren balıkçılarımız v�ra b�sm�llah d�-
yerek den�ze açılacak. Önümüzdek� aylar 
boyunca rızıklarını arayacak. Kardeş-
ler�m�ze bereketl� ve başarılı b�r sezon 
d�l�yorum. Ağlarınızın hep dolu gelmes�n� 
temenn� ed�yorum." �fadeler�n� kullandı. 

Cumhurbaşkanı:  "B�z üç tarafı den�z-
lerle çevr�l� b�r ülkey�z. İkl�m ve coğraf-
ya olarak dünyanın en güzel ülkes�ne 
sah�b�z. Toplam 26 m�lyon hektar su 
yüzey alanımız var." d�ye konuşan Er-
doğan, "Den�zler�m�zde 500 sularımızda 
370 balık türü bulunuyor. Bunların da 
100'ünün t�caret� yapılıyor. Buralardan 
253 b�n dolaylı �st�hdam sağlanıyor. Her 
sene 600-700 b�n c�varında su ürünü elde 
ed�yoruz." ded�.
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BEYOĞLU

30 Ağustos Zafer�n�n 97. Yıldönümü Beyoğlu’nda Zafer Yürüyü-
şü �le kutlandı. Yüzlerce vatandaş dev Türk bayrağıyla Fet�htepe 
Mahalles�nden Beled�ye Meydanı’na kadar yürüdü. 

Beyoğlu Beled�yes� ve AK Part� Be-
yoğlu İlçe Başkanlığı tarafından 30 

Ağustos Zafer�n�n 97. Yıldönümü kut-
lamaları kapsamında Zafer Yürüyüşü 
düzenlend�. Fet�htepe Mahalles�nden 
başlayan yürüyüş Fat�h Sultan Caddes� 
güzergahından devam ederek Beled�ye 
Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe katı-
lan Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� 
Yıldız ve AK Part� Beyoğlu İlçe Başkanı 
Harun Muş b�rl�kte yürüyerek vatandaşla-
rı selamladılar.

Dev Türk bayrağıyla b�rl�kte yürüyen 
vatandaşlar 30 Ağustos Zafer�’n�n coş-
kusunu doyasıya yaşadı. Yürüyüşe k�m� 
vatandaşlar balkonlarından Türk bayrağı 
sallayarak, k�m� vatandaşlarda araçları-

nın kornalarına basarak destek verd�ler. 
Yürüyüşün ardından vatandaşlar Be-
led�ye Meydanı’nda düzenlenen Zafer 
Konser�ne katılarak Burcu Güneş’�n 
seslend�rd�ğ� b�r b�r�nden güzel şarkılarla 
unutulmaz b�r zafer geces� yaşadılar.
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PENDİK

Pend�k’te hayatlarını b�rleşt�-
ren Ned�m Bulat ve G�zem D�k-
duran ç�ft�, n�kah tören�ne gel�n 
arabası yer�ne b�s�kletle g�tme-
y� terc�h ett�. Üzerler�ndek� ge-
l�nl�k ve damatlığa aldırış etme-
den 50 k�ş�l�k arkadaş grubuyla 
sah�l boyunca n�kah da�res�ne 
kadar b�s�klet kullanan ç�ft�n 
n�kahını Pend�k Beled�ye Baş-
kanı Ahmet C�n kıydı.

B�s�klet tutkunu �k� genc�n düğün 
konvoyu, alışık olduğumuz kon-

voylardan farklı oldu. Tekn�k ressamlık 
yapan Ned�m Bulat ve graf�ker olan G�-
zem D�kduran,  50 b�s�kletl� arkadaşı �le 
Pend�k sah�l�nde buluşarak önce çalınan 
müz�k eşl�ğ�nde arkadaşlarıyla b�rl�kte 
oyun oynayıp halay çekt�ler. Arkadaş-
larıyla toplandıkları alanda eğlend�kten 
sonra b�s�kletler�ne b�nerek hareket eden 
genç ç�ft, sah�l boyunca konvoyla b�rl�kte 
�lerleyerek Yunus Emre Kültür Merkez�`n-
de yer alan N�kah Salonu’na geçt�.

B�s�kletl� arkadaşları, genç ç�ft� n�kah 
salonunda da yalnız bırakmadı.Ç�ft�n 
n�kahını �se Pend�k Beled�ye Başkanı 
Ahmet C�n kıydı. N�kah tören� sırasında 

konuşan Başkan Ahmet C�n, ç�ft�n n�kah 
da�res�ne b�s�kletle gelmeler�nden dolayı, 
bu n�kahı kend�s�n�n kıymak �sted�ğ�n� 
söyled�. N�kahı kıyan Başkan Ahmet C�n, 
G�zem - Ned�m Bulat ç�ft�n� tebr�k ett�kten 
sonra evl�l�k cüzdanını gel�ne tesl�m ett�. 
Daha sonra D�kduran ç�ft�, b�s�kletl� arka-
daşları ve Başkan Ahmet C�n’le b�rl�kte 
toplu fotoğraf çekt�rd�.

N�kah tören�n�n ardından konuşan 
Pend�k Beled�ye Başkanı Ahmet C�n, “B�z 
gençler�m�z�n böyle b�r b�s�klet organ�-
zasyonuyla n�kah kıymak �stemeler�n� 
memnun�yetle karşıladık. Beled�ye olarak 
zaten uzun zamandan ber� sport�f faal�-
yetlere c�dd� manada destek ver�yoruz. 
Özell�kle son zamanlarda b�s�klet kul-
lanımının artırılması ve farkındalığının 
oluşturulmasına yönel�k çeş�tl� etk�nl�kler 
yapıyoruz. Dolayısıyla böyle değ�ş�k b�r 
organ�zasyon olunca b�z de bu n�kahı 
kıymak �sted�k. Güzel de oldu, tüm arka-
daşlarıyla beraber hoş b�r n�kah tören� 
gerçekleşt�rm�ş olduk. Tebr�k ed�yoruz” 
ded�.




