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BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
RAMAZAN, BİRLİKTE OLUNACAK ZAMANRAMAZAN, BİRLİKTE OLUNACAK ZAMANRAMAZAN, BİRLİKTE OLUNACAK ZAMAN
Bayrampaşa Belediyesi, gele-

neksel ‘komşuluk iftarları’ kap-
samında Kocatepe ve Terazide-
re mahallelerinde düzenlediği 
programlarla binlerce komşu-
yu iftar sofralarında buluştur-
du. Programlara katılarak va-
tandaşlarla birlikte iftar yapan 
Başkan Atila Aydıner büyük 
sevgiyle karşılandı.

Bayrampaşa Belediyesi, ‘komşuluk 
iftarları’ kapsamında, Kocatepe Ma-

hallesi 19. Sokak ve Terazidere Mahalle-
si Manastır Caddesi’nde düzenlediği iftar 
programlarında binlerce komşuyu aynı 
sofrada buluşturdu. Tüm komşuların aynı 
duygularla aynı sofraları paylaştığı prog-
ramlara Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner de katılarak vatandaşların 
iftar sevincine ortak oldu. Çocukların da 
unutulmadığı programlarda onlar için de 
birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlen-
di.

Komşuluk iftarlarına katılmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ay-
dıner, “İftar programlarımız sayesinde on 
bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi at-
mosferini, huzurunu ve bereketini kıymet-
li komşularımız ile paylaşıyoruz. Bundan 
da son derece memnuniyet duyuyoruz. 
Programlarımıza katılarak iftar sofraları-
mıza renk katan Bayrampaşalı hemşeh-
rilerimin her bir birine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” dedi.
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ’NDEN 
ENGELLİLERE ÖZEL İFTARENGELLİLERE ÖZEL İFTARENGELLİLERE ÖZEL İFTAR

Komşuları iftarda buluşturmayı sürdüren Bayrampaşa Beledi-
yesi, İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak’ta yaklaşık 4 bin kişiyi, 
Kaymakamlık binası önünde de engelli bireyleri ve ailelerini if-
tarda bir araya getirdi.

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel 
hale getirdiği komşuluk iftarlarında 

Bayrampaşalı’ları buluşturmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahalle-
si Uluhan Sokak’ta kurulan iftar sofrala-
rında binlerce komşu oruçlarını beraber 
açtı. Aynı gün engelliler ve aileleri için de 
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki Kaymakamlık 
binası önünde iftar programı düzenlendi. 
Uluhan Sokak’taki komşuluk iftarı ile en-
gelliler iftarına katılan Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner, masaları tek 
tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti, ar-
dından da onlarla birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayının Bayrampaşa’da aslına 
uygun biçimde yaşatıldığını ifade eden 
Başkan Atila Aydıner, “Ramazan’ın en 
güzel yanı burada gördüğünüz gibi kom-
şuluk, dostluk, kardeşlik ve iftarıdır. Biz 
burada özellikle komşularımızı bir araya 
getiriyoruz. Apartmanda birbirleriyle gö-
rüşemeyen insanları aşağı çağırıyoruz. 
Onlar gelirken böreklerini, çaylarını geti-

riyorlar ve böylece birbirlerini görmemiş 
olan komşular aynı masada aynı duygu-
larla oruçlarını açıyor. Bu güzelliklerle 
Bayrampaşa’mızda gelenek ve görenek-
lerimize uygun bir Ramazan yaşanıyor.” 
dedi.
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Bayrampaşa Vakfı'ndan Başkan Bayrampaşa Vakfı'ndan Başkan Bayrampaşa Vakfı'ndan Başkan 
Aydıner'e “tebrik ziyareti”Aydıner'e “tebrik ziyareti”Aydıner'e “tebrik ziyareti”

Bayrampaşa Vakfı ve aynı za-
manda önceki dönem ilçe baş-
kanlarından Cemil Yıldız, Ke-
mal Oğuz Kıdil, önceki dönem 
Belediye Başkanvekili Rasim 
Bilgehan ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Acar ve 
Asım Sultanoğlu, 31 Mart Yerel 
Seçimlerinde Bayrampaşa Be-
lediye Başkanı seçilen Sn. Ati-
la Aydıner'i makamında ziyaret 
ederek tebrik ettiler.

Başkan Aydıner ziyaret ile ilgili şu açık-
lamayı yaptı:

"Bayrampaşa Vakfı mütevelli heyetimiz, 
kadim dostlarım Cemil Yıldız, Kemal Kıdıl, 
Mehmet Acar, Rasim Bilgehan ve Asım 
Sultanoğlu'nu belediyemizde ağırladık. 

Hayırlı olsun dilekleri ve kıymetli ziyaret-
leri için gönülden teşekkürlerimi sunuyo-
rum."
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 Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında Bayrampaşa’nın İyi Kalpleri İşbaşında
İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nden ihtiyaç sahibi 

ailelere yardım kolisi…

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-
neği üyeleri ve hayırseverler tarafından 

toplanan bağışlardan oluşturulan erzaklar 
Ramazan Kolisi adı altında ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırılmaya başlandı.

İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Der-
neği üyelerinin Ramazan ayı öncesi tes-
pit ettiği ihtiyaç sahibi aileler, geçtiğimiz 
günlerde iftardan sonra dernek üyeleri 
tarafından ziyaret edilerek bu ailelere Ra-
mazan kolileri elden teslim edildi.

İftarı davetli oldukları bir ailenin evinde 
yapan İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kül-
tür Derneği üyeleri iftar sonrası üstlerine 
giydikleri İyi Kalpler Derneği yelekleriyle 
kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere 
erzak yardımında bulundular.

Öte yandan İyi Kalpler Yardımlaşma ve 
Kültür Derneği üyeleri, masa ve sandal-
ye ihtiyacı olan bir ailenin bu ihtiyaçlarını 
tedarik ederek ailenin yüzünde tebessüm 
oluşturmayı da başardı.

DİŞÇİ: BAYRAMPAŞA’YI TÜRKİYE’NİN 
İYİLİK ELÇİSİ YAPACAĞIZ

Ramazan kolisi içinde bulunan erzak 
yardımına ilişkin açıklamalarda bulunan 
İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği 
Başkanı Adem Dişçi, “Mübarek Ramazan 
ayında paylaşmanın bereketi arttıracağı 
düşüncesinden yola çıkarak, daha önce-
den belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere 
erzak yardımında bulunuyoruz. Dernek 
üyelerimiz ve bağışçılarımızın katkılarıy-
la hazırlanan Ramazan kolilerini ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırarak onların yüzün-
de tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu 
bize. Bayrampaşa’nın iyi kalpli insanları 
el ele verince her şeyin üstesinden ge-
lebileceğimize olan inancımız tam. Biz 
kocaman bir aileyiz. Bayrampaşa’yı Tür-
kiye’nin iyilik elçisi yapmaya devam ede-
ceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Bayrampaşa Belediyesi Bilgi 
Evleri, sevgili çocukların on bir 
ayın sultanı Ramazan’ın mane-
viyatını anlamaları için 3 ve 4. 
sınıf öğrencilerine yönelik ‘Tek-

BAYRAMPAŞALI MİNİKLER 'TEKNE BAYRAMPAŞALI MİNİKLER 'TEKNE BAYRAMPAŞALI MİNİKLER 'TEKNE 
ORUCU' TUTTUORUCU' TUTTUORUCU' TUTTU

ne Orucu’ etkinliği düzenledi. 
Öğlene kadar oruç tutan minik-
ler, ezanın okunmasıyla bera-
ber hep birlikte iftar etmenin 
mutluluğunu yaşadı.



BAYRAMPAŞA
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Mihver'de iftar ve sahura davetlisinizMihver'de iftar ve sahura davetlisinizMihver'de iftar ve sahura davetlisiniz
550 kişi kapasiteli, kaliteli ve ferah dizaynı ile şehrin gürültü-

sünden uzakta, aileniz ve dostlarınızla huzurlu vakit geçirebile-
ceğiniz Mihver Et & Kebap, Osmanlı'dan günümüze geleneksel 
lezzetlerimizin nadide örneklerini sunuyor.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor BayramıSpor BayramıSpor Bayramı

Özel Özgür Çocuk Anaokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı çoşkuyla kutlandı.
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 
KOMŞULARI İFTARDA BULUŞTURUYORKOMŞULARI İFTARDA BULUŞTURUYORKOMŞULARI İFTARDA BULUŞTURUYOR

Ramazan’ın manevi atmosferinin dört bir yanı kuşattığı şu gün-
lerde Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel komşuluk iftar prog-
ramlarının ilkini Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak’ta gerçek-
leştirdi. 

Yaklaşık 3 bin komşunun birlikte iftar 
yaptığı programda, çocuklar da Ha-

civat ve Karagöz gösterisi eşliğinde güzel 
bir Ramazan akşamı geçirdi. Programa 
katılarak vatandaşlarla beraber orucunu 
açan Başkan Atila Aydıner yoğun ilgiyle 
karşılandı.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın tüm gü-
zellikleriyle gönülleri kuşattığı şu günler-
de Bayrampaşa Belediyesi, ‘komşuluk 
iftarları’ kapsamında Cevatpaşa Mahalle-
si Gökhan Sokak’ta yaklaşık 3 bin kişiye 
iftar verdi. Komşular huzur içinde iftar 
ederken çocuklar da Hacivat ve Karagöz 
gösterisi eşliğinde güzel bir Ramazan ak-
şamı geçirdi. Programa katılan Bayrampa-
şa Belediye Başkanı Atila Aydıner, vatan-
daşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 
Başkan Aydıner, fotoğraf çektirmek iste-
yenleri kırmayarak onlarla bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

İftar programında konuşan 
Başkan Aydıner, “Bugün An-
neler Günü. Öyle bir günde 
sizlerle beraber iftar progra-
mında buluşuyoruz ki hem 
Ramazan-ı Şerif'in bereketi 
hem de annelerimizin duası 
birleşiyor. Sizlere ben seçim 
öncesi bir vaatte bulunmuş-
tum. Benden ısrarla 'Baş-
kanım pazar yerimizi geri 
getirir misiniz?' demiştiniz. 
Ramazan-ı Şerif bitmeden 
inşallah Kıyı Sokak’a pazar 
yerimizi getirerek Cevatpa-
şalı hemşehrilerimi tekrar 

pazarla buluşturacağız. Millet Caddemi-
zi de prestij cadde yapacağız. Bunun da 
müjdesini buradan vereyim. Millet Cad-
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desi ışık tesisatıyla bütünleşik bir şekilde 
yenilenecek ve böylece Cevatpaşamıza 
yakışan görsel zenginliğe kavuşmuş ola-
cak. Ayrıca milli eğitim müdürlüğü ve ba-
kanlığa da bildirdik. Halk Eğitim Merkezi 
binasını yenileyecek, yeni binanın altına 
da otopark inşa edece-
ğiz.” dedi.

Her yıl yapılan sokak if-
tarlarının Ramazan ayına 
renk kattığını belirten va-
tandaşlar, “Tüm komşular 
toplanıp aynı sofrada bu-
luşuyoruz. Sokak iftarla-
rı çok güzel bir atmosfer 
oluşturuyor. Bizlerin aynı 
sofrada bir araya gelme-
sine imkân veren Beledi-
ye Başkanımız Atila Aydı-
ner’e teşekkür ediyoruz” 
diyerek duygularını dile 
getirdi.

Bu yılki ‘komşuluk iftarları’ sırasıyla 
Bayrampaşa’daki Kocatepe, Terazidere, 
İsmetpaşa, Kartaltepe, Muratpaşa, Yıldı-
rım, Altıntepsi, Vatan, Orta ve Yenidoğan 
mahallelerinde de düzenlenecek.
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Ersin Başkan, sandık kurulu üyeleri Ersin Başkan, sandık kurulu üyeleri Ersin Başkan, sandık kurulu üyeleri 
ile biraraya geldiile biraraya geldiile biraraya geldi

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, İBB seçimleri 
öncesi görev alacak sandık kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçek-
leştirdi.
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Ak Parti Bayrampaşa İlçe Baş-
kanı Ersin Saçlı, İBB seçimleri 
öncesi görev alacak sandık ku-
rulu üyeleri ile bir toplantı ger-
çekleştirdi.
İlçe Başkanlığı'nda gerçekle-

şen toplantı sonrası Ersin Baş-
kan şu açıklamayı yaptı:

"İsmetpaşa, Vatan, Orta, Ye-
nidoğan mahallelerimizin, 23 
Haziran’da gerçekleşecek İBB 
seçiminde görev alacak sandık 
kurulu üyelerimizle biraraya 
geldik."
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ÖZGÜR ÇOCUKLAR 'ÖNCE YAYA' DEDİÖZGÜR ÇOCUKLAR 'ÖNCE YAYA' DEDİÖZGÜR ÇOCUKLAR 'ÖNCE YAYA' DEDİ
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan Özel Özgür Çocuk 

Anaokulu öğrencileri okul yetkililerinin düzenledikleri etkinlikte 
"önce yaya" dediler.
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Anaokulu sahibi Bahriye San-
caklı ve eğitim görevlilerinin 
gerçekeleştirdikleri etkinlikte 
küçük öğrencilere üzerlerinde 
"önce yaya", "yaya öncelikli", 
"trafik güvenliği" gibi pankart-
lar verildi.  Bu pankartları taşı-
yan öğrenciler kısa süreliğine 
trafiği durdurarak dikkat çek-

meyi başardılar.
Gerek Anaokulunda öğrencile-

re verdikleri eğitimle ve gerek-
se sosyal sorumluluk projelerin-
de oldukça başarılı çalışmalar 
düzenleyen Özel Özgür Çocuk 
Anaokulu kısa bir süre sonra 
yeni binasına taşınacak.




