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Boşnaklar’dan Boşnaklar’dan Boşnaklar’dan 
İBB’ye b�r da�re İBB’ye b�r da�re İBB’ye b�r da�re 

başkanı!başkanı!başkanı!

2013 Yılında yazdığım b�r 2013 Yılında yazdığım b�r 2013 Yılında yazdığım b�r 
köşe yazısında “Boşnaklar’dan köşe yazısında “Boşnaklar’dan köşe yazısında “Boşnaklar’dan 
m�lletvek�l� çıkmaz” dem�ş ve m�lletvek�l� çıkmaz” dem�ş ve m�lletvek�l� çıkmaz” dem�ş ve 
bunun sebepler�n� sıralamış-bunun sebepler�n� sıralamış-bunun sebepler�n� sıralamış-
tım.tım.tım.

O günden bugüne maalesef haklı 
olduğumu görmek ben� mutlu 

etm�yor. Yalnızca 4 büyük kulübü-
müzde ve m�ll� takımımızda futbol 
oynamış ünlü b�r futbolcu olan Saffet 
Sancaklı, MHP’den m�lletvek�l� oldu. 
O da em�n�m Boşnak d�ye seç�lmed�. 
Onun dışında part�ler zaman zaman 
aday adaylarımıza, aday l�steler�n�n 
seç�lemeyecek basamaklarında yer 
vererek Boşnak ve Rumel�ler’�n oyla-
rını aldılar.

2017 Yılında CHP Bayrampaşa İlçe 
Başkanı seç�len Remz� Albayrak, 
2019 Yerel Seç�mler�’nde Bayram-
paşa Beled�ye Başkan Adayı oldu. 
Ak Part� Adayı At�la Aydıner �le g�r-
d�ğ� yarışta �k� part� arasındak� farkı 
öneml� ölçüde kapatmasına rağmen 
aldığı oy kazanmasına yetmed�. An-
cak tekrarlanan İstanbul seç�m�nde 
�lk kez CHP’n�n Bayrampaşa ölçeğ�n-
de Ak Part�’den daha fazla oy alması-
nı sağlayarak Büyükşeh�r seç�m�nde 
İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanma-
sında öneml� b�r rol oynadı.

Emekl� b�r albay olan Remz� Al-
bayrak’ın Bayrampaşa’da CHP’n�n 
oylarını artırması part�s� tarafından 

takd�rle karşılandı. Ödül olarak da 
kend�s�ne İBB İtfa�ye Da�re Başkanlı-
ğı görev� ver�ld�. 

CHP Boşnak ve Rumel�ler’�n gönlünü 
almasını, daha sonra da oylarına tal�p 
olmasını çok �y� başarıyor. Her m�llet-
vek�ll�ğ� seç�m�nde mutlaka Boşnak 
adaylara yer vermes�, zaman zaman 
�lçe başkanlığı görev� ver�lmes�, Bele-
d�ye Başkan adaylarını Boşnak aday 
adaylarından terc�h etmes�, mecl�s 
üyel�kler�nde Boşnak ve Rumel�ler’e 
ağırlık ver�lmes�nden olsa gerek k� 
özell�kle Bayrampaşa’da CHP oyları-
nın sürekl� artmasını sağladılar. 

Ben daha önce Büyükşeh�r Beled�-
yes�’nde  herhang� b�r Bayrampaşalı 
Boşnak veya Rumel�’n�n da�re baş-
kanlığına get�r�ld�ğ�n� ne duydum ne 
de gördüm.

Ak Part� bu konuda c�mr� davranı-
yor. Bırakın Büyükşeh�r Beled�ye-
s�’n�, Bayrampaşa Beled�yes�’nde b�le 
yıllardır b�r Boşnağa müdürlük dah� 
ver�lmed�. 

Sevg� ve saygılarımla... Allah’a ema-
net olun...

Selahattin Bölükbaşı

EDİTÖR’DENEDİTÖR’DENEDİTÖR’DEN
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BAYRAMPAŞA

 BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI  BAYRAMPAŞA’NIN YENİ KAYMAKAMI 
ŞENEL’E ZİYARETŞENEL’E ZİYARETŞENEL’E ZİYARET

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner ve Başkan Yardım-
cıları, Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. Soner Şenel’e hayırlı 
olsun z�yaret�nde bulundu.

Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel’�n �lk z�yaretç�s� Baş-

kan At�la Aydıner oldu.

Başkan Yardımcıları Gökhan Balekoğlu, 
İsma�l Gem�c�, Ahmet Kumbasar, Naser 
Ş�mşek ve Özel Kalem Müdürü Hüsa-
mett�n Efe �le b�rl�kte Şenel’� makamında 
z�yaret eden Başkan Aydıner, Şenel’e 
“İlçem�ze hoş geld�n�z. Yen� görev�n�zde 
başarılar d�l�yorum. Halkımız �ç�n faydalı 
projeler� b�rl�kte hayata geç�receğ�m�ze 
yürekten �nanıyorum.” ded�.
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BAYRAMPAŞA

Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. Bayrampaşa’nın yen� Kaymakamı Dr. 
Soner Şenel k�md�r?Soner Şenel k�md�r?Soner Şenel k�md�r?

Bayrampaşa’ya atanan yen� Kaymakam Dr. Soner Şenel’� tanı-
yalım.

Dr. Soner Şenel K�md�r?

Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. So-
ner Şenel  1977 yılında Samsun’un 

Bafra �lçes�nde doğdu. İlkokul, ortaokul 
ve l�se öğren�m�n� Samsun’da tamamla-
dı. Orta Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� (ODTÜ) 
S�yaset B�l�m� ve Kamu Yönet�m� Bölü-
mü’nden 1999 yılında mezun oldu. 

Kısa b�r süre özel b�r bankada çalıştık-
tan sonra 2000 yılında kaymakam adayı 
olarak Mülk� İdare Am�rl�ğ� mesleğ�ne 
başladı. 

Üç yıllık kaymakam adaylığı eğ�t�m�n� 
başarıyla tamamladıktan sonra sırasıyla; 
Ordu-Çatalpınar Kaymakamlığı (2003- 

2004), Elazığ- Arıcak Kaymakamlığı 
(2004- 2006), Gümüşhane Val� Yardımcı-
lığı (2006- 2009), Esk�şeh�r- Mahmud�ye 
Kaymakamlığı (2009- 2011) ve Akçaabat 
Kaymakamlığı (2014-2019) görevler�nde 
bulundu.

Şenel, 2002- 2003 yılında İng�ltere’de 
Nott�ngham Ün�vers�tes�’nde Sosyal Po-
l�t�k ve Yönet�m alanında yüksek l�sans 
yaptı. 2011- 2014 yılları arasında Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�’nde The Un�vers�ty of 
Texas at Dallas’da Kamu Yönet�m� Bölü-
mü’nde doktora programını tamamladı.   

İy� derecede İng�l�zce b�len Şenel, evl� 
ve üç çocuk babasıdır.
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G.OSMANPAŞA

Yüzme kursu Yüzme kursu Yüzme kursu 
yen� dönem kayıtları başladıyen� dönem kayıtları başladıyen� dönem kayıtları başladı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 
yüzme kurslarına yen� dönem 
kayıtları başladı. 6 yaş ve üzer� 
herkes�n katılab�leceğ� eğ�t�m-
lere son başvuru tar�h�, 29 Ey-
lül Pazar.

Geçt�ğ�m�z yıl b�nlerce vatandaşın 
yüzme öğrend�ğ� Gaz�osmanpaşa 

Beled�yes� yüzme kurslarında yen� kayıt 
dönem� başladı. 6 yaş ve üzer� herkes�n 
eğ�t�m alab�leceğ� kursların son kayıt ta-
r�h� 29 Eylül Pazar olarak bel�rlend�. Kayıt 
olmak �steyen vatandaşların eğ�t�mler�n 
ver�leceğ� Gaz�osmanpaşa Beled�yes� 
Yüzme Havuzu ve Spor Kompleks�’ne 
b�zzat müracaat etmes� gerek�yor.

Yüzme kursu eğ�t�mler�, uzman antre-

nörler ve tecrübel� eğ�tmenler tarafından 
ver�lecek. Kız çocuk, erkek çocuk, yet�ş-
k�n kadın ve yet�şk�n erkek olarak 4 farklı 
kategor�de yapılacak kurslara katılanlar, 
haftanın �k� günü b�rer saat eğ�t�m ala-
cak. 30 Eylül’de başlayacak eğ�t�mler 31 
Aralık’ta son bulacak. Eğ�t�mlere katılan 
kurs�yerler, h�jyen�k ve modern b�r or-
tamda yüzme öğren�rken aynı zamanda 
sağlıklı yaşam �ç�n spor yapma �mkânına 
da kavuşacak.

Kayıtlar hakkında b�lg� almak �ç�n: 0212 
538 69 44

Adres: Gaz�osmanpaşa Beled�yes� Yüz-
me Havuzu ve Spor Kompleks� - Kazım 
Karabek�r Mahalles� Kemal Şeker Bulvarı 
No:63



* PROFESYONEL EĞİTİMCİLER
* UYGUN ÖDEME KOLAYLIĞI

* ŞİMDİ BALKAN’DAN
EHLİYET ALMANIN
TAM ZAMANI

TÜM KREDİ KARTLARINA
AY TAKSİT

Yenidoğan Mahallesi / Abdi 
İpekçi Caddesi / No: 55 / 5 

Bayrampaşa / İstanbul

0212 613 53 03  
0546 613 5303

www.balkansurucukursu.com

12 
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FATİH

Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      Halk gününde      
başkanının başkanının başkanının 
m�saf�r� m�saf�r� m�saf�r� 
oldularoldularoldular

Fat�h Beled�yes�’n�n her hafta 
gerçekleşt�rd�ğ�, �lçe sak�nler�-
n�n �stek ve beled�yeden bek-
lent�ler�n� doğrudan beled�ye 
başkanına �lett�ğ� “Halk Günü 
Toplantıları” devam ed�yor.

Fat�h Beled�yes� C Blok avlusunda 
gerçekleşt�r�len Halk Günü Toplantı-

sı’nda Fat�hl�ler, Fat�h Beled�ye Başkanı 
M. Ergün Turan �le b�reb�r görüşme �m-
kânı buldu. Beled�ye Başkanı M. Ergün 
Turan, amaçlarının tüm Fat�hl�ler �le doğ-

rudan �let�ş�m kurmak ve sorunlara hızlı 
çözüm üretmek olduğunu bel�rtt�.

Başkan yardımcıları ve tüm b�r�m mü-
dürler�n�n hazır bulunduğu Halk Günü 
Toplantısı’nda Başkan Turan, vatandaş-
larla yüz yüze görüşerek talep ve öner�-
ler�n� d�nl�yor ve �lg�l�ler�ne yönlend�rerek 
çözümünün yer�ne get�r�lmes�n� sağlıyor. 
Talep ve öner�ler�n bazıları anında yer�ne 
get�r�l�rken, zaman gereken konularda 
�se hazırlanan form sayes�nde vatanda-
şın taleb�n�n tak�b� yapılıyor. 



Yerel Gerçek Dergisiwww.yerelgercek.com10

MALATYA
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KASTAMONU
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KASTAMONU



PERAKENDEPERAKENDEPERAKENDE
ŞEHZADEBAŞI ŞEHZADEBAŞI ŞEHZADEBAŞI 
0212 477 44 440212 477 44 440212 477 44 44

FRANCHISE:  0532 322 28 85FRANCHISE:  0532 322 28 85FRANCHISE:  0532 322 28 85
facebook: tatp�ta        www.tatp�ta.comfacebook: tatp�ta        www.tatp�ta.comfacebook: tatp�ta        www.tatp�ta.com



BAYRAMPAŞA
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2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          2019 - 2020          
Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            Eğ�t�m Öğret�m Yılı            
İst�şare Toplantısıİst�şare Toplantısıİst�şare Toplantısı
Bayrampaşa’da 2019 - 2020 

eğ�t�m ve öğret�m yılı �ç�n �st�-
şare toplantısı yapıldı.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner toplantı hakkında şu açıkla-

mayı gerçekleşt�rd�: 

“Bayrampaşa Kaymakamımız Sayın 
Dr. Soner Şenel, İlçe M�ll� Eğ�t�m 

Müdürümüz Dr. Abdülaz�z Yen�yol, İlçe 
Emn�yet Müdürlüğümüz ve okul �dare-
c�ler�m�z �le öğretmenler�m�zle b�r araya 
gelerek 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m Yılı 
�st�şare toplantımızı gerçekleşt�rd�k.”
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EYÜPSULTAN

Ustasından turşu Ustasından turşu Ustasından turşu 
kurmanın püf noktalarıkurmanın püf noktalarıkurmanın püf noktaları

Eyüpsultan Postası olarak, Hacı Sal�h Dem�r’�n Yer� �s�ml� dük-
kanı �le b�r marka olan meşhur turşucu Hal�t Dem�r’� z�yaret ed�p, 
turşu kurmanın �ncel�kler�n� kend�s�nden anlatmasını �sted�k.

Kış hazırlıklarının vazgeç�lmez� 
ve yemekler�n tamamlayıcısı 

turşu, Türk yemek kültürünün en 
beğen�len lezzetler�nden b�r�d�r.

Geleneğ�m�z�n b�r parçası olan 
turşu özell�kle p�lav, nohut, kuru 
fasulye g�b� ev yemekler�n�n tadını 
tamamlayarak gönüller� fethed�yor.
Domates, lahana, salatalık, patlıcan, 
karnabahar, er�k, b�ber g�b� b�rçok 
sebze ve meyve �le yapab�leceğ�n�z 
bu lezzet aynı zamanda çok sağlıklı.
Pek� büyük küçük herkes�n severek yed�-
ğ� turşu nasıl yapılır? İy� b�r turşu kurma-
nın püf noktaları nelerd�r?

B�z de Eyüpsultan Postası olarak, do-
ğal güzell�kler� ve tar�h� su kemerler�yle 
olduğu kadar Anadolu’nun turşu kül-
türünü en �y� yansıtan Kemerbugaz’a 
g�tt�k. Burada 1948’den ber� Hacı Sal�h 
Dem�r’�n Yer� �s�ml� dükkanı �le b�r marka 
olan meşhur turşucu Hal�t Dem�r’� z�yaret 
ed�p, turşu kurmanın �ncel�kler�n� kend�-
s�nden anlatmasını �sted�k.

İlk olarak turşunun daha lezzetl� ve sağ-
lıklı olması �ç�n şeff af kaplara kurulması 
gerekt�ğ�n� söyleyen Hal�t Usta, sözler�-
ne şöyle devam ed�yor:“Normal plast�k 
kaplara turşu kurarsanız fermantasyon 
esnasında çıkan gazlardan dolayı, kan-
serojen madde oluşab�l�yor. Zaten Sağlık 
Bakanlığı da buna onay verm�yor. O yüz-
den turşunun şeff af kaplara kurulmasını 
tavs�ye ed�yorum.”

“Turşu kurarken kullandığınız meyve ve 

sebzeler�n olgunluğa ulaşmaması gerek�-
yor. Salatalık olsun, domates olsun tam 
olgunluğa ulaşmadan alıp kurarsanız 
kütür kütür yers�n�z. Ama olgunlaşma-
ya başladıktan sonra alıp kurduğunuz 
takd�rde d�r� gözükür, ama tuzu yed�kten 
sonra er�r, su olur g�der. Sadece kabuk 
ve çek�rdek kalır.”

Turşu kurulumunda suyun çok önem-
l� olduğunu vurgulayan Hal�t Dem�r, şu 
açıklamaları yapıyor:“Turşu kurulurken 
�çme suyu kullanılmalıdır. Çeşme suyu 
klorludur ve klorun g�rd�ğ� yerde pek 
randıman alamazsınız. Beş l�trel�k b�r 
kaba turşu kuruyorsanız yarısı kadar su 
kullanılmalı. İnsanlar esk� turşular yok 
d�yor. Ben de d�yorum k� esk� sebzeler de 
yok. Önceden hayvan gübres� kullanılır-
dı, ş�md� sun� gübreler ve sun� tohumlar 
kullanılıyor.”

Beş l�trel�k b�r kaba kurduğunuz turşu-
ya dört yemek kaşığı turşu tuzu, b�r ye-
mek kaşığı l�mon tuzu ve b�r avuç nohut 
ve sarımsak konulmalı.  Devamı haber 
s�tem�zde... www.yerelgercek.com’da
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Beled�yeden okullara destekBeled�yeden okullara destekBeled�yeden okullara destek
Her yıl eğ�t�m-öğret�m yılı önces�nde �lçedek� okulların boya-ba-

dana �ht�yaçlarını karşılayan Sultangaz� Beled�yes�, �lçe genel�n-
de 86 okula tüm okulların boya �şlemler� �ç�n 38 ton �ç cephe 
boya dağıtımı gerçekleşt�rd�.

tüm okulların çevre ve bahçe düzen-
leme çalışmalarını yapan Sultanga-

z� Beled�yes�, okullara açık hava spor 
alanları �le geleneksel oyun ç�zg� alanları 
oluşturdu. Eğ�t�me destek amacıyla �lçe-
de eğ�t�m gören 110 b�n öğrenc�ye 600 
b�n defter�n ücrets�z dağıtımı yapılacak.

Sultangaz� Beled�yes� 2019-2020 eğ�t�m 
öğret�m yılında okullara yönel�k çalışma-
larına ağırlık verd�. Her yıl eğ�t�m-öğret�m 
yılı önces�nde �lçedek� okulların boya-ba-
dana �ht�yaçlarını karşılayan Sultangaz� 
Beled�yes�, bu yılda tüm okulların boya 
�şlemler� �ç�n 16,5 ton �ç cephe, 8 ton 
yağlı boya ve 13 ton tavan boyası dağıtı-
mını gerçekleşt�rd�.

Eğ�t�me yönel�k çalışmalarını bununla 
sınırlı tutmayan Sultangaz� Beled�yes�; 

okul b�nalarının �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmaları da sürdürüyor. Okul bahçele-
r�n�n düzenlenmes� ve eğ�t�m malzeme-
ler�n sağlanmasına yönel�k çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. İlçedek� tüm okul-
ların çevre ve bahçe düzenleme çalışma-
larını yapan Sultangaz� Beled�yes�, okul-
lara açık hava spor alanları oluşturdu. 
Bu çalışmalarla b�rl�kte �lk ve orta okul 
bahçeler�ne geleneksel oyun ç�zg� alanla-
rı yaptı. 

Sultangaz� Beled�yes�, �lçedek� tüm �lk, 
orta ve l�se öğrenc�ler�ne bu yıl da def-
terler�n� ücrets�z ver�yor. İlçe genel�nde 
okullarda eğ�t�m gören 110 b�n öğrenc�ye 
eğ�t�m müfredatına uygun 6 farklı ebatta 
600 b�n defter�n dağıtımı ücrets�z yapıla-
cak.

SULTANGAZİ
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ARNAVUTKÖY

Zabıta Zabıta Zabıta 
Teşk�latı’nın Teşk�latı’nın Teşk�latı’nın 
193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     193. Kuruluş     
YıldönümüYıldönümüYıldönümü

Arnavutköy Beled�ye Başkanı 
Haş�m Baltacı, Zabıta Teşk�-
latının 193’üncü kuruluş yıldö-
nümü neden�yle personellerle 
kahvaltıda b�r araya geld�.

Arnavutköy Beled�ye Başkanı Ha-
ş�m Baltacı, Zabıta Teşk�latı’nın 

193’üncü kuruluş yıldönümünde zabıta-
ları unutmadı. 

Her yıl 1-7 Eylül tar�hler� arasında kut-
lanan Zabıta Haftası münasebet�yle Baş-

kan Haş�m Baltacı, zabıta ek�pler�yle kah-
valtıda buluştu. İmrahor Mes�re Alanı’nda 
gerçekleşt�r�len programda b�r araya 
gelen zabıta ek�pler� ver�len kahvaltıdan 
dolayı memnun olduklarını d�le get�rd�ler. 

Programda konuşan Başkan Haş�m 
Baltacı, zabıta b�r�m�n�n beled�ye �çer�s�n-
de öneml� b�r konumda olduğunu bel�rtt�. 
Zabıtanın beled�yen�n görünen yüzü ol-
duğunu söyleyen Başkan Baltacı perso-
nellere çalışmalarında başarılar d�leyerek 
konuşmasını tamamladı.
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BAĞCILARLI MİLLİ SPORCULAR BAĞCILARLI MİLLİ SPORCULAR BAĞCILARLI MİLLİ SPORCULAR 
FRANSA’DA ŞAMPİYON OLDUFRANSA’DA ŞAMPİYON OLDUFRANSA’DA ŞAMPİYON OLDU

Fransa’da düzenlenen Dünya Para Atlet�zm Grand Pr�x Turnuva-
sı’nda Türk�ye adına yarışan Bağcılar Beled�yes� Bedensel Engel-
l� m�ll� sporcuları, şamp�yon olarak yurda döndü.

Fransa’da düzenlenen Dünya Para 
Atlet�zm Grand Pr�x Turnuvası’nda 

Türk�ye adına yarışan Bağcılar Beled�-
yes� Bedensel Engell� m�ll� sporcuları, 
şamp�yon olarak yurda döndü. Bağcılarlı 
m�ll� sporculardan Ham�de Doğangün ve 
Zübeyde Süpürgec� b�r�nc� olarak altın 
madalya kazanırken; Zeynep Acet �k�nc�, 
Hamza Doğan �se üçüncülüğü elde ett�.

28 – 31 Ağustos tar�hler� arasında Fran-
sa’nın başkent� Par�s’te Dünya Para At-
let�zm Grand Pr�x turnuvası gerçekleşt�. 
14 k�ş�l�k Türk M�ll� takımının kadrosunda 
Bağcılar Beled�yes� Bedensel Engell� 
Spor Kulübü’nden Ham�de Doğangün, 
Zübeyde Süpürgec�, Zeynep Acet ve 
Hamza Doğan yer aldı. Ömer Cantay’ın 
antrenörlük yaptığı 4 sporcu Charlety 
Stadyumu’nda zorlu geçen müsabakalar-
da rak�pler�ne karşı ter döktü.

Tekerlekl� sandalye atlet�zm branşında 

400 metre T53 kategor�s�ndek� koşuda 
Ham�de Doğangün b�r�nc� olarak altın 
madalya kazanırken onu tak�p eden Zey-
nep Acet de �k�nc� olarak gümüş madal-
yanın sah�b� oldu.

Zübeyde Süpürgec� de 400 metre T54 
kategor�s�nde şamp�yon oldu. F46 gülle 
atma branşında �se Hamza Doğan üçün-
cü olarak gümüş madalyayı elde ett�. 
M�ll� sporcular bu başarılarıyla Kasım 
ayında Duba�’de yapılacak Dünya şamp�-
yonası önces� moral toplamış oldu.

Bağcılar Beled�ye Başkanı Lokman 
Çağırıcı da Fransa’dan şamp�yon olarak 
dönen sporcuları tebr�k ett�. Çağırıcı şun-
ları söyled�: “Gençler�m�z�n başarılarını 
gördükçe geleceğe olan umudumuz artı-
yor. İnanıyorum k� Avrupa’da tar�h yazan 
engell�ler�m�z 2020 Tokyo Ol�mp�yatları’n-
da da bu başarılarını sürdürecekler.”

BAĞCILAR
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RUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDARUMELİ TV YENİDEN YAYINDA
Tuncay Yılmaz’ın sah�b� olduğu Rumel� Tv b�r süre yayınlarına 

ara verd�kten sonra yen�den “B1Z BURADAYIZ” ded�.

B�lenler b�lmeyenlere söy-
les�n. Rumel� Tv yen�den 
yayında.

B1Z Buradayız...
Türksat 4A
Frekans   12034
Polar�zasyon  D�key
Sembol  27500
FEC    5/6

D-Smart  258. Kanaldayız

RUMELİ



ZAFER BAYRAMİZAFER BAYRAMİZAFER BAYRAMİ

Yerel

G�r�ş paragrafı

İç Paragraf

BAYRAMPAŞA

www.yerelgercek.comtwitter.com/Yerel_Gercek 23



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi24

BEYOĞLU

Çocuklardan Çocuklardan Çocuklardan 
Galata Meydanı’nda müz�k z�yafet�Galata Meydanı’nda müz�k z�yafet�Galata Meydanı’nda müz�k z�yafet�

Beyoğlu Beled�yes� Yaz Okulları R�t�m Atölyes�nde müz�k eğ�-
t�m� alan çocuklar Galata Kules� Meydanı’nda düzenlenen r�t�m 
göster�s� �le hünerler�n� serg�led�. Etk�nl�ğe Beyoğlu Beled�ye 
Başkanı Haydar Al� Yıldız da katılarak çocuklara marakas müz�k 
alet�yle eşl�k ett�.

Beyoğlu Beled�yes� Yaz Okulları 
Kapanış Programı Galata Kules� 

Meydanı’nda gerçekleşt�r�ld�. Yaz Okul-
ları R�t�m Atölyes�nde müz�k eğ�t�m� 
alan çocuklar kapanış programına özel 
R�t�m Göster�s� düzenled�. Katılımcılara 
darbuka, bend�r, trambet, marakas, z�l, 
kaşık ve r�t�m çubuğu g�b� enstrümanlar 
�le müz�k z�yafet� sunan çocuklar yerl� 
ve yabancı tur�stler�n de �lg� odağı oldu. 
Etk�nl�ğe Beyoğlu Beled�ye Başkanı 
Haydar Al� Yıldız da katılarak çocuklara 
marakas müz�k alet�yle eşl�k ett�.

Yaz okullarıyla çocukların en �y� eğ�t�-
m� vermeye gayret ett�kler�n� �fade eden 
Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� 
Yıldız, “Özell�kle b�r yaz dönem�n�, tat�l 
dönem� olarak tamamlıyoruz. Yaz okulla-
rımızda çocuklarımız kend� branşlarında 

üstün gayret gösterd�ler. Başarılı oldular, 
kend�ler�n� kutluyorum. B�zler de Beyoğ-
lu Beled�yes� olarak çocuklarımızın gerek 
eğ�t�mler�nde, gerekse yaz dönemler�nde 
b�r taraftan Kefken Yaz Kampı, b�r taraf-
tan yaz okullarımızla çocuklarımızın daha 
�y� eğ�t�m alması �ç�n el�m�zden gelen� 
yapıyoruz. S�zler�n en �y� eğ�t�m� alması 
�ç�n b�z de okullarımızda el�m�zden gelen� 
yapıyoruz. Hep�n�ze yen� eğ�t�m döne-
m�nde başarılar d�l�yorum” ded�.
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PENDİK

Aşure İkramı Aşure İkramı Aşure İkramı 
Ahmet Başkan’danAhmet Başkan’danAhmet Başkan’dan

Beled�ye Başkanı Ahmet C�n, 
Cuma Namazı sonrasında va-
tandaşlara aşure �kram ett�. 
Tüm Pend�kl�ler�n Muharrem 
Ayı’nı kutlayan Başkan Ahmet 
C�n, bu mübarek ayın ülkem�ze 
ve tüm müslüman alem�ne ha-
yırlar get�rmes� d�leğ�nde bu-
lundu.

Pend�k Beled�yes�, Muharrem Ayı’nın 
onuncu günü �drak ed�len Aşure 

Günü münasebet�yle vatandaşlara aşure 
dağıttı. Her yıl olduğu g�b� bu sene de 
kazanlarda Türk bayrağı ve Pend�k Bele-
d�yes� desenl� aşureler yapıldı. Aşureler� 
vatandaşlara Beled�ye Başkanı Ahmet 
C�n �kram ett�. Tüm Pend�kl�ler�n Muhar-
rem ayını kutlayan Başkan Ahmet C�n, 
bu mübarek ayın ülkem�ze ve tüm müslü-

man alem�ne hayırlar get�rmes� d�leğ�nde 
bulundu.

30 Eylül’de sona erecek

Muharrem ayı ve H�cr� Yılbaşı, İslam 
d�n� açısından çok büyük anlam taşımak-
tadır. Muharrem ayının d�ğer aylardan 
ayrı b�r yer� ve önem� vardır. Muharrem, 
H�cr� takv�m�n �lk ayıdır. Hz. Peygamber 
Efend�m�z, Muharrem ayını “Allah’ın ayı” 
olarak n�telend�rm�ş ve Ramazan’dan 
sonrak� en faz�letl� orucun bu ayda tu-
tulan oruç olduğunu b�zlere b�ld�rm�şt�r. 
Muharrem ayı 29 Eylül’de sona erecek ve 
Safer ayı başlamış olacak.
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BAYRAMPAŞA




