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İstanbul’umuzaİstanbul’umuzaİstanbul’umuza
“““Hayırlı Olsun”Hayırlı Olsun”Hayırlı Olsun”

Tekrarlanan İstanbul seçimleri, 23 Hazi-
ran’da halkımızın sandıklara giderek yap-
tıkları tercih sonrası tamamlanmış oldu. 

A partili ya da B partili, hangi partiden 
olursa olsun kazanan adayın İstanbul’u-
muz için güzel hizmetlerde bulunmasını 
diliyoruz. Ki gerçek anlamda kazanan İs-
tanbul’umuz olsun.

Seçim sürecinde zaman zaman kızışan 
bir ortam vardı. Sinirler iyice gerildi. Ha-
karet eden oldu. Hem de ilde devleti tem-
sil eden en  büyük makama hakaret eden 
oldu. 

17 Yıl sonra ilk kez adaylar ekran ba-
şında birarada projelerini açıkladı. Kimisi 
gerçekten projelerini anlatmak telaşın-
daydı. Kimisi ise “projeriniz nedir” so-
rusuna dahi “halkımızı kucaklayacağız” 
gibi soyut kavramlı cevaplar verdi. İstan-
bul için hiçbir projesi olmayan bu aday, 
daha önce yönettiği bir ilçe belediyesinin 
borçlarını 3-4 katına çıkarmasına rağmen 
İstanbullular tarafından göreve getirildi.

Kişilere ya da partilere odaklı düşün-
meden İstanbul’umuza son 25 yıldır ve-
rilmekte olan hizmetlerin devam etmesini 
istiyoruz.

Ak Parti adına kaybedilen bu belediye 
seçiminde suçlu aramaya gerek yok. Hele 
hele yaz güneşinde, sıcağa rağmen, oruç-
lu oruçlu, kapı kapı dolaşan teşkilat men-
subu arkadaşları suçlamaya hiç gerek 
yok. 

En iy adayla seçime girildi. Doğru kam-
panyalarla çalışıldı. 

Bayrampaşa’da başta Belediye Başka-
nı Atila Aydıner olmak üzere, İlçe Başka-
nı Ersin Saçlı, Gençlik ve Kadın Kolları 
Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, 
3 ana kademe yönetim kurulları, mahal-
le teşkilatları, önceki dönem ilçe başka-
nı Cemil Yıldız ile eski eski Bayrampaşa 
Belediye Bşk. ve eski milletvekili Hüseyin 
Bürge Bayrampaşa’nın her sokağını karış 
karış arşınlayarak, girilmedik ev, sıkılma-
dık el bırakmadılar.

İlçe Başkanı Ersin Saçlı ve SKM tarafın-
dan hazırlanan program doğrultusunda 
yapılan özverili çalışmalar sonucu gelen 
sonuç tamamen milletin iradesidir. 

Bu sonucun Bayrampaşa ve İstanbul’u-
muz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Allah’a emanet olun...

Selahatt in Bölükbaşı
EDİTÖR’DENEDİTÖR’DENEDİTÖR’DEN
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BAYRAMPAŞALI ÖMER’İN BÜYÜK BAŞARISIBAYRAMPAŞALI ÖMER’İN BÜYÜK BAŞARISIBAYRAMPAŞALI ÖMER’İN BÜYÜK BAŞARISI
Bayrampaşa Beled�yes� B�lg� Merkez�’n�n spor kulübünde ça-

lışmalarını yürüten Bayrampaşalı Ömer Çayır, Yıldızlar Türk�ye 
Tekvando Şamp�yonası’nda Türk�ye şamp�yonu oldu.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Mer-
kezi’nin spor kulübünde çalış-

malarını yürüten Bayrampaşalı Ömer 
Çayır, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şam-
piyonası’nda Türkiye şampiyonu oldu. 
Başkan Atila Aydıner, “Başarılarıy-
la bizleri onurlandıran ilçemizin guru-
ru Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, ba-
şarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Merkezi 
öğrencisi ve aynı zamanda Bilgi Genç-
lik Spor Kulübü sporcusu Bayrampaşalı 
Ömer Çayır, Ankara’da düzenlenen Yıldız-

lar Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 
rakiplerini bir bir yenerek 61 kiloda Tür-
kiye şampiyonu olmayı başardı. Bayram-
paşa’nın sporun tüm dallarında başarılı 
sporcular yetiştirdiğini vurgulayan Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 
“Başarılarıyla bizleri onurlandıran ilçemi-
zin gururu Ömer kardeşimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Çayır, Nisan ayında da Ukrayna'da ya-
pılan Avrupa Şampiyonası’nda, şampi-
yon olmuştu.
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BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA BAKAN SN. VARANK, BAYRAMPAŞA 
BİLİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİBİLİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİBİLİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı 
Mustafa Varank, ulusal ve ulus-
lararası alanda her sene aldığı 
ödüller ve gerçekleşt�rd�ğ� pro-
jeler �le adından sıkça söz ett�-
ren Bayrampaşa Beled�yes� B�-
l�m Merkez�’n� z�yaret ett�.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, ulusal ve uluslararası alanda 

her sene aldığı ödüller ve gerçekleştirdiği 
projeler ile adından sıkça söz ettiren ve 
her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan 
Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi’ni 
ziyaret etti. Bakan Varank, burada genç-
lerin projelerini dinleyerek onlarla istişa-
rede bulundu.

Ziyareti sırasında Bakan Varank’a eşlik 
eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-
la Aydıner, “Biz milli teknoloji hamlesi ile 
Bilim Merkezi’ni kurduk. Çünkü biliyoruz 

ki bu stratejinin temelinde gençlerimize 
ve çocuklarımıza bilimi ve teknolojiyi sev-
dirmek var. Bu vesileyle Sanayi ve Tek-
noloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ı, 
geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiğimiz 
Bilim Merkezimizde ağırlamaktan onur 
duyduk. Burada devam eden çalışmalar, 
projeler ve aktiviteler ile ilgili istişarede 
bulunduk. Gençlerimizin keyifl i muhab-
betlerine ortak olduk. İnanıyorum ki, bu 
evlatlarımız geleceğin Türkiye’sinin bi-
limsel gelişimine büyük katkı sunacaklar. 
Kıymetli ziyaretleri için kendilerine teşek-
kürlerimi sunuyorum.” dedi.

Ardından Bakan Varank ve Başkan Aydı-
ner, Bayrampaşa’nın işlek caddelerinden 
Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan es-
nafl arı ziyaret etti. Burada esnaf ve vatan-
daşla tek tek sohbet eden Varank, onların 
istek ve taleplerini dinledi. 
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BAKAN SN. KASAPOĞLU BAKAN SN. KASAPOĞLU BAKAN SN. KASAPOĞLU 
BAYRAMPAŞA’DA GENÇLERLE BULUŞTUBAYRAMPAŞA’DA GENÇLERLE BULUŞTUBAYRAMPAŞA’DA GENÇLERLE BULUŞTU
Bayrampaşa Kaymakamlığı 

Yaz Spor Okulu’nun açılışına 
katılmak üzere Bayrampaşa’ya 
gelen Gençl�k ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, gerçekleşt�rd�ğ� z�yaret-
lerde gençlerle b�r araya geld�.

Bayrampaşa Kaymakamlığı Yaz Spor 
Okulu’nun açılışına katılmak üzere 

Bayrampaşa’ya gelen Gençlik ve Spor 
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merke-
zi’ni ziyaret ederek burada gençlerle bir 
araya geldi. Türkiye’nin ilk gençlik rad-
yosu BAYGEM Radyo’da canlı yayına da 
katılan Bakan Kasapoğlu ve Başkan Aydı-
ner gençlerle keyifl i bir söyleşi gerçekleş-
tirdi. BAYGEM ziyaretinin ve radyo prog-
ramının ardından Başkan Atila Aydıner, 
Kasapoğlu’nu makamında ağırladı. İkili 
daha sonra birlikte Yaz Spor Okulu açılış 
programına katıldı.

Ziyaretleri sırasında Bakan Kasapoğ-
lu’na eşlik eden Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner, “Gençlik ve Spor 
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nu Bayrampaşamız’da ağırla-
maktan onur duyduk, ilçemizdeki sportif 
yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı konu-
şarak planladığımız gençlik projelerimizi 
istişare ettik. Kıymetli ziyaretleri için ken-
dilerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda dü-
zenlenen Yaz Spor Okulu açılış organi-
zasyonda konuşan Bakan Kasapoğlu, 
etkinliğe katılan çocukların heyecanına 
ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti.Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı'nın uzun yıllardır düzenlediği yaz 
spor okullarının artık daha coşkulu ve ka-

labalık geçtiğini ifade eden Bakan Kasa-
poğlu, “Bizler bütün imkanlarımızla genç-
lerimizin yanında olacağız ve inşallah bu 
gençler, bu çocuklar arasından dünya ve 
olimpiyat şampiyonları çıkaracağız.”

Çocukların spor alışkanlığı kazanma-
sında velilere de büyük iş düştüğüne dik-
kat çeken Gençlik ve Spor Bakanı, şöyle 
devam etti: "Biz çocuklarımız için bu yaz 
spor okulunu hizmete açtık. Bu bizim so-
rumluluğumuz ve görevimiz ama sizlerin 
de bu çağrıya kayıtsız kalmayıp evlatları-
nızı buraya getirmeniz, işin hayati noktası. 
Sporun her branşı ayrı bir değer, biz bütün 
sporları çok önemsiyoruz. Hepsinin yeri, 
faydası, insan ruhuna, bedenine, zihnine 
kattıkları başka. Bu açıdan biz sporun her 
branşını yaygınlaştırmak, aslında sporun 
kendisini yaygın hale getirmek ve toplum 
hayatının ayrılmaz bir parçası kılmak gay-
retindeyiz. Günden güne sayısı artan, ge-
lişen, yenilenen tesislerimiz ve imkanları-
mızla teknik olarak donanımımızı en üst 
seviyeye taşımış durumdayız. Bu yolda 
ilham kaynağımız ve destekçimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımızdır. Biz de onun bize 
açtığı bu yol sayesinde bu ülkede hizmet 
ulaştırmadığımız bir tek köşe, bir tek kişi 
kalmayıncaya kadar çalışıyoruz. 
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İy� Kalpler Derneğ� İy� Kalpler Derneğ� İy� Kalpler Derneğ� 
Şeh�tler�m�z İç�n Mevl�d OkuttuŞeh�tler�m�z İç�n Mevl�d OkuttuŞeh�tler�m�z İç�n Mevl�d Okuttu

İy� Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğ� Bayrampaşa Merkez 
Cam��'nde çeş�tl� operasyonlarda Şeh�t olan Asker ve pol�sler�-
m�z �ç�n Mevl�d-� Şer�f okuttu.

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-
neği, Bayrampaşa Merkez Camii'nde 

çeşitli operasyonlarda Şehit olan Asker 
ve polislerimiz için Mevlid-i Şerif okuttu.

Namaz çıkışında lokum dağıtan dernek 
yöneticileri daha sonrasında Bayrampa-
şa’da araçlarla konvoy oluşturarak ‘’Şe-
hitler Ölmez Vatan Bölünmez’’ sloganları 
attı.

Programa dernek yönetimi, Bayrampa-
şa Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan (İyi 
Kalpler Derneği Başkan Yardımcısı), Bay-
rampaşa Ülkü Ocakları, Big Family Ga-
rage (Büyük Aile Garajı), Hüseyin UZER, 
Fatih BAYRAKTAR, Ahmet AVCI, Selami 
EYÜPOĞULLARI, Eren EYÜPOĞULLARI, 
Oyuncu Ahmet DURSUN, Sanatçı Hüse-
yin TATLI, Bayrampaşa Tv ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Adem DİŞÇİ yaptığı 
açıklamada: "Son zamanlarda gerçekleş-
tirilen operasyonlardan üzülerek Şehit 
haberleri alıyoruz. Vatanı, bayrağı , milleti 
için Şehit olan kahraman askerlerimize, 
polislerimize ve görevde bulunan güven-
lik güçlerimize Mevlid-i Şerif okuttuk. Aziz 
vatanımızın kahraman asker ve polisleri-
ne olan görevimizi tüm ekibimizle birlikte 
yerine getirdik. 

Rabbim ülkemizin ve milletimizin bütün-
lüğünü, birliğini bozmasın. Güvenlik güç-
lerimize  mutlak zafer nasip etsin inşallah. 
Bugün burada Kur'an-ı Kerim okuyan ho-
calarımıza, bize destek olan Bayrampaşa 
Ülkü Ocaklarına, Big Family Garage Ai-
lesine, Ahmet AVCI ve Zambak Şekerle-
meye  ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini 
kullandı.
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BAYRAMPAŞA’DA SÜNNET ÖNCESİ BAYRAMPAŞA’DA SÜNNET ÖNCESİ BAYRAMPAŞA’DA SÜNNET ÖNCESİ 
BOĞAZ TURU HEYECANIBOĞAZ TURU HEYECANIBOĞAZ TURU HEYECANI

Bayrampaşa Beled�yes�, her yıl olduğu g�b�, bu yıl da yüzlerce 
Bayrampaşalı çocuğu sünnet ett�r�yor. 

Bayrampaşa Belediyesi, her yıl oldu-
ğu gibi, bu yıl da yüzlerce Bayram-

paşalı çocuğu sünnet ettiriyor. Sünnet 
öncesi oldukça heyecanlı olan çocuklar 
ve aileleri, boğaz turunda gönüllerince 
eğlendi. Boğaz turuna Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner de eşlik ederek 
çocuklarla tek tek ilgilendi.

Sünnet kıyafetleri Bayrampaşa Beledi-
yesi tarafından karşılanan 100’ün üzerin-
de çocuk, aileleriyle birlikte belediyeye ait 
servis araçları ile boğaz turuna götürül-
dü. Sünnet öncesi yapılan bu etkinlik için 
özel olarak hazırlanan tekne, çocuklar ve 
ailelerini boğazın her iki yakasında gez-
direrek turuna üçüncü köprü olan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’ne kadar devam 
etti.  Boğaz turu sırasında yiyecek-içecek 
ikramı yapılan çocuklar ve aileleri, müzik 
eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak gö-
nüllerince eğlenme fırsatı buldular.

Boğaz turuna Bayrampaşa Belediye 
Başkanı Atila Aydıner de eşlik ederek ço-
cuklarla tek tek ilgilendi. Sünnet kıyafet-
leri içindeki çocuklar, aileleri ve Başkan 

Aydıner ile boğaz manzarasında bol bol 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 25 yıl-
dır bu hizmete devam ettiklerini belirten 
Başkan Atila Aydıner, "Sosyal belediyeci-
lik anlayışımızla halkımıza birçok hizmet 
vermeye çalışıyoruz, gelen talepler doğ-
rultusunda geleneksel hale getirdiğimiz 
sünnet organizasyonumuz da bu hizmet-
lerden biri. 

Sünnetin bizim toplumumuzda ge-
rek dini, gerekse geleneksel açıdan çok 
önemli bir yeri var.  Bizler de çocukları-
mıza önce sünnet kıyafet takımları hediye 
ediyor, sonra onları aileleriyle beraber eğ-
lenceli bir boğaz turuna çıkarıyoruz, daha 
sonra da özel bir sağlık kuruluşunda, gü-
venli ve hijyenik ortamda gruplar halinde, 
uzman doktorlar eşliğinde sünnetlerini 
gerçekleştiriyoruz. Allah, sünnet ettirece-
ğimiz çocukların sağlıkla büyüdüğünü ve 
mürüvvetlerini de görmeyi ailelerine na-
sip etsin. Biz hayatın her safhasında ço-
cuklarımızın yanındayız ve gayemiz her 
zaman halkımıza hizmet etmektir."  dedi.
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BAYRAMPAŞA’DA KARNE BAYRAMPAŞA’DA KARNE BAYRAMPAŞA’DA KARNE 
VE ÇEVRE ÖDÜLLERİ HEYECANIVE ÇEVRE ÖDÜLLERİ HEYECANIVE ÇEVRE ÖDÜLLERİ HEYECANI

Aynı programda Bayrampaşa Beledi-
yesi’nin “Dünya Çevre Günü” mü-

nasebetiyle düzenlediği özel etkinlikte, 
ambalaj atığı ve atık pil toplama yarış-
malarında dereceye giren öğrenciler ise 
ödüllerine kavuşmanın mutluluğunu ya-
şadı.

Başkan At�la Aydıner, Mob�l İmam Hat�p Ortaokulu’nda düzen-
lenen yıl sonu programına katılarak Bayrampaşalı öğrenc�ler�n 
karne heyecanına ortak oldu. 

Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampa-
şa’da da okullar yaz tatiline girdi. 

Okulların tatile girmesiyle birlikte çok sa-
yıda okulda karne dağıtım programı dü-
zenlendi. Mobil İmam Hatip Ortaokulu’nda 
düzenlenen karne dağıtım programına ka-
tılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 
Aydıner, öğrencilere karnelerini vererek 
onların bu heyecanına ortak oldu. Prog-
rama Başkan Atila Aydıner’in yanı sıra, 

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan 
Canbaba, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa 
Müftüsü Yılmaz Küçük, şube müdürleri, 
belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, 
öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve aile-
leri katıldı. 

Öte yandan aynı program çerçevesinde  
Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, “Dünya Çevre Günü” 
münasebetiyle öğrencilerde çevre duyar-
lılığı oluşturmak amacıyla özel bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlikte, Okullar Arası Amba-
laj Atığı ve Atık Pil Toplama yarışmaların-
da dereceye giren öğrenciler ödüllerine 
kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 
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GENÇ KÂŞİFLER GENÇ KÂŞİFLER GENÇ KÂŞİFLER 
ÖDÜLLERİNE KAVUŞTUÖDÜLLERİNE KAVUŞTUÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Her yıl b�l�me meraklı b�nler-
ce öğrenc�ye kapılarını açan 
Bayrampaşa Beled�yes� B�l�m 
Merkez� tarafından bu yıl üçün-
cüsü düzenlenen ortaokul ve 
l�seler arası B�l�m ve Teknoloj� 
Yarışmaları’nda dereceye g�-
ren ‘genç kâş�fl er’, ödüller�n� 
Başkan At�la Aydıner’�n el�nden 
aldı.

Kurulduğu günden bu yana, yenilikçi 
bir yaklaşımla sürdürdüğü eğitim fa-

aliyetlerinin yanı sıra, çok sayıda bilimsel 
yarışma, şenlik, fuar ve uluslararası bi-
limsel organizasyonda yer alan ve her yıl 
binlerce öğrenciye kapılarını açan Bay-
rampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, Türki-
ye genelinde ortaokul ve liselerde bilim 
ve teknolojiye yeteneği olan gençleri or-
taya çıkarmak için bu yıl da onlara yönelik 
Bilim ve Teknoloji Yarışmaları düzenledi.

Bilimsel ilgiyi arttırmak, yetenekli öğ-
rencileri ön plana çıkarmak ve bilime 
gönül vermiş bireyler arasında etkileşim 
sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma-

ya, Türkiye’nin her yerinden başvurusu 
yapılan 400’e yakın proje arasından ön 
elemeyi geçen 61 proje final programına 
davet edildi. Bu projeler içerisinde 15 Fen 
Bilimleri, 13 Bilgisayar Teknolojileri ala-
nında olmak üzere 28 ortaokul projesi, 9 
Bilgisayar Teknolojileri, 8 Biyoloji, 8 Fizik 
ve 8 Kimya alanında olmak üzere toplam 
33 lise projesi sergiye katılmaya hak ka-
zandı. Öğrencilerin geliştirdiği başarılı 
projeler Mehmet Akif Kültür Merkezi’nin 
girişinde kurulan stantlarda gün boyunca 
sergilendi.
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DERNEKLER
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BAYRAMPAŞA

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

Özel Özgür Çocuk AnaokuluÖzel Özgür Çocuk AnaokuluÖzel Özgür Çocuk Anaokulu
Yeni Adresine TaşındıYeni Adresine TaşındıYeni Adresine Taşındı

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

Bayrampaşa Yıldırım Mahalles�’nde yıllardır h�zmet vermekte 
olan Özel Özgür Çocuk Anaokulu kend� ev�ne taşındı.



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
İnstegram: ozgurcocukanaokulu

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

Eyüpsultan’da Balkan rüzgarları est�Eyüpsultan’da Balkan rüzgarları est�Eyüpsultan’da Balkan rüzgarları est�
Eyüpsultan Beled�yes�’n�n bu 

yıl �k�nc�s�n� düzenled�ğ� Bal-
kan Fest�val�’ne b�nlerce k�ş� 
katıldı, Rumel� ezg�ler� eşl�ğ�n-
de yöresel lezzetler� tadanlar 
coşkulu saatler yaşadı.

Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda yapılan 
festival, Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken’in yanı sıra TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK 
Parti 24. Dönem İstanbul Milletvekili Gü-
lay Dalyan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Baş-
kanı Adem Koçyiğit, Tüm Balkanlılar Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal 
Şener, Üsküp Brezalılar Derneği Başkanı 
Fahri Badem, Eyüp Rumeli Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayhan 
Uygur, Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Orhan Sipahi, Sancak-
lılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği Başkanı Fuat Coşkun, Rumeli 
Vakfı Başkanı Kemal Baltepe ve çok sayı-
da vatandaş katıldı.

GELENEKSEL TATLAR İKRAM EDİLDİ

Balkan ezgilerinin yorumlandığı festi-
valde Başkan Deniz Köken, vatandaşlara 
geleneksel tatlardan Balkan helvası, Boş-
nak böreği ve Balkan dondurması ikram 
etti.

MİNİKLER İÇİN DEV OYUN              
PLATFORMU KURULDU

Festivale gelen ailelerin çocukları için 
de dev oyun platformu kuruldu. Minikler, 
festival boyunca keyifl i dakikalar yaşar-
ken ikram edilen pamuk şeker ve patla-
mış mısırların tadına baktı.
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EYÜPSULTAN
BAŞKAN DENİZ KÖKEN, TÜRKÜ     

SÖYLEDİ, HALAY ÇEKTİ

Baştan sona eğlenceli saatler yaşanan 
festivalde vatandaşlar, Grup Besa ve Ru-
meli Orhan/ Kemal’in muhteşem perfor-
manslarıyla Balkan halk oyunları ve ezgi-
lerine dans ederek eşlik ettiler.

Oldukça renkli karelerin yaşandığı festi-
valde Başkan Deniz Köken, vatandaşların 
coşkusuna ortak olarak halay çekti.

Sahneye meşhur Rumeli türküsü “Aman 
Bre Deryalar” türküsünü söyleyerek çı-
kan Başkan Deniz Köken, şöyle konuştu:

“Alibeyköy bölgemiz Balkan vatandaş-
larımızın ağırlıkta bulunduğu bir bölge. 
Bundan sonra bu Balkan Festivali’ni daha 
da geniş kapsamlı büyük bir hale getirme-
ye çalışacağız. Her sene geleneksel ola-
rak yapıyoruz. Görüyorsunuz ilgiyi, sü-
per.”
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BEYOĞLU

Dünyanın En İy� Okçuları Dünyanın En İy� Okçuları Dünyanın En İy� Okçuları 
İstanbul’da Buluştuİstanbul’da Buluştuİstanbul’da Buluştu

52 ülkeden 520 sporcunun katıldığı Uluslararası Fet�h Kupası 
Okçuluk Yarışması tamamlandı. Turnuvada dereceye g�ren spor-
culara kupa ve madalyalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� Yıldız ve Etnospor 
Konfederasyonu Başkanı B�lal Erdoğan takd�m ett�. 

İstanbul'un fethinin 566. Yılı kutlama-
ları kapsamında bu yıl 7’cisi düzenle-

nen Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk 
Yarışması tamamlandı. Okçular Vakfı’nda 
gerçekleştirilen turnuvada, 52 ülkeden 
520 sporcu mücadele etti. Üç gün süren 
turnuvada finale kalan sporcular, yapılan 
final yarışlarında birincilik için kıyasıya 
yarıştı. Organizasyonda final müsabaka-
larını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti ve 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız, Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Bilal Erdoğan ile Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi. 
Yarışların ardından dereceye giren spor-
culara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümün-
de okçularla birlikte olmaktan bahtiyar-
lık duyduğunu belirterek, “Yolumuza ışık 
tutan tarihimiz aynı zamanda yarınımıza 
ilham veren gelecek idrakımızdır. Kahra-
man ecdadımızın yattığı toprak, tuttuğu 
bayrak bellidir. Nereden geldiğimizi bil-

mezsek nereye gideceğimizi de bileme-
yiz. Bunun için fetihlerle, zaferlerle dolu 
tarihimizi, zengin kültürümüzü yeni ne-
sillere aktarmayı önemsiyoruz. Kadim 
kültürümüzde hakimiyet ve üstünlüğün 
sembolü olan okçuluk geleneğini de yine 
günümüzde canlandırarak toplumda yay-
gınlaşmasını sağlayan Okçular Vakfı bu 
anlamda çok ciddi bir görev üstlenmekte. 
Okçular Vakfı’nın kurulduğu günden itiba-
ren okçuluğa dair tarihi mirasımızın yaşa-
tılması ve yeni okçular yetiştirilmesi yö-
nünde verdiği gayretler takdire şayandır. 
Gerek bireysel, gerek takım branşlarında 
yarışan tüm sporcuları canı gönülden kut-
luyor, gençlerimize başarılar diliyorum.” 
dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti ve Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız 
da “Bu yıl 7’incisini idrak ettiğimiz Fetih 
Kupası’nın İstanbul’u yeniden fetih ruhu-
na, medeniyet şuurumuza, bizi biz yapan 
değerleri yeniden kuşanmamıza vesile ol-
masını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. 
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SULTANGAZİ

İlkokullarda F�z�ksel Etk�nl�k Oyunlarıİlkokullarda F�z�ksel Etk�nl�k Oyunlarıİlkokullarda F�z�ksel Etk�nl�k Oyunları
Sultangaz� Beled�yes� ve İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �şb�rl�ğ�,  İl-

kokullarda F�z�ksel Etk�nl�kler Oyunları düzenlend�. Etk�nl�kte 45 
takımdan  1157 öğrenc�  kıyasıya mücadele ederken, M�mar S�-
nan Şeh�r Ormanı'nda yer alan İzc� Kampı'nda  dereceye g�renle-
re madalya ve kupaları ver�ld�.

Çocukların oyunlarla; liderlik, kuralla-
ra uyma, paylaşma, zamanı verimli 

kullanma, zihinsel ve fiziksel beceriler ka-
zanması amacıyla, "İlkokullarda Fiziksel 
Etkinlikler Oyunları" düzenlendi. Sultan-
gazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü işbirliği ile  yapılan etkinlikte 45 ta-
kımdan 1157 öğrenci  kıyasıya mücadele 
etti.

İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler Oyunları 
finalleri ise Sultangazi Mimar Sinan Şehir 
Ormanı'nda yer alan İzci Kampı'nda ya-
pıldı.  Çemberle işbirliği, bowling oyunu, 
uzağa top fırlatma, çift ayak atlama, sırt 
sırta top taşıma, el değdirerek bayrak ko-
şusu, puanlı hedef oyunu, top yuvarlama 
ve fasulye  torbası atma olarak toplamda 
9  ayrı kategori de oyun oynandı. Yarışma-
lar sonucunda dereceye girenlere  kupa 
ve madalyaları verildi.

Yarışmada 1. Sınıf kategorisinde dere-

ceye girenler:

1-Cebeci Sultançiftliği İlkokulu

2-Aslangaziİlkokulu

3-Sultangazi ilkokulu

2. Sınıfl ar ketegorisinde dereceye giren-
ler: 

1-Cebeci Sultançiftliği İlkokulu 2-Aslan-
gazi İlkokulu 3-Yunus Emreİlkokulu

3. Sınıfl ar kategorisinde dereceye giren-
ler: Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu 125. Yıl 
İlkokulu

Cebeci Sultançiftliği İlkokulu 

4.Sınıfl ar Ketegorisinde dereceye giren-
ler:

1-Aslangazi İlkokulu 2-Mehmetçik İlko-
kulu 3-125. Yıl ilkokulu






