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Korkma, sönmez bu şafaklarda y�zen al sancak;
Sönmeden y�rdumun üst�nde t�ten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çat�a, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir g�l! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğ�er, aşarım.
Yır�arım dağları, enginlere sığ�am, taşarım.

Garbın afakını sar�ışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğ�at�a, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'dett igi g�nler hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incit�e, yazıktır, atanı:
Ver�e, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğ��na olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, büt�n varımı alsın da hüda,
Et�esin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değ�esin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi y�rdumun üst�nde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır r�h-i mücer�ed gibi yerden na'şım;
O zaman y�kselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun ar�ık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bay�ağımın hür�iyet;
Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!
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EDİTÖR’DEN

Göreve geldiği ilk günden beri bitmek 
tükenmek bilmeyen pozitif enerjisini 
teşkilatına da yansıtarak Bayrampa-
şa’da Ak Parti’yi başarıdan başarıya 
koşturan Başkan Ersin Saçlı, bu yerel 
seçimlerde de teşkilatının başında, Ak 
Parti Bayrampaşa Belediye  Başkan 
Adayı Atila Aydıner ile birlikte yeni he-
defl ere doğru koşuyor.

Ak Parti Bayrampaşa’da uzun yıllar 
Teşkilatlanma ve seçim koordinasyon 
merkez başkanlığı yapmış olan Ersin 
Saçlı, genç yaşına rağmen büyük bir 
tecrübeye sahip. 

Önceki dönemlerde bütün teşkilat 
toplu bir şekilde ya sevgi yürüyüşü ya-
pardı ya da esnaf ziyareti. Şimdi ise 
gün içerisinde o kadar farklı çalışma-
lar yapılıyor ki; 31 Mart’a kadar Bay-
rampaşa’da neredeyse sıkılmamış bir 
el, çalınmadık bir kapı, ziyaret edilme-
dik bir esnaf kalmayacak. 

İlçedeki tüm meslek birimleri ayrı 
ayrı guruplar halinde siyasi meslek-
taşları tarafından ziyaret ediliyor. İlçe 
Başkanı ve Başkan Adayı ilçedeki bü-
yük fabrikaları, STK’ları ziyaret ederek 
oralardaki personellere bu seçimin bir 
“beka” seçimi olduğunu anlatmaya ça-
lışıyorlar. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, bekanın 
“kalıcılık, ölmezlik” anlamına geldiği 
belirtilmiş. Bekamızın yani kalıcılık ve 
ölmezliğimizin devamı için bu yerel se-
çim oldukça büyük bir önem taşıyor. 
PKK gibi büyük bir belayı oldukça mi-
nimize hale getiren, sınırlarımızın he-
men ötesindeki diğer terör örgütlerine 
de büyük darbeler indiren, Fetö terör 
örgütünü tamamen yok etmeye çalı-
şan bir iktidar tüm bunları yaparken 

Kazanan ‘Bayrampaşa ve Kazanan ‘Bayrampaşa ve Kazanan ‘Bayrampaşa ve 
İstanbul’ Olsunİstanbul’ Olsunİstanbul’ Olsun

bir yandan da Marmaray, Avrasya Tü-
neli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İs-
tanbul ile İzmir’i yakınlaştıran Osman 
Gazi Köprüsü, açılışı geçtiğimiz günler-
de yapılan, iki kıtayı birleştiren Halka-
lı - Gebze tren güzergahı, İstanbul Ha-
valimanı gibi büyük projelere de imza 
atıldı. Bu gelişimlerin devam edebilme-
si için Cumhur İttifakı ısrarla “Beka” di-
yor. 

İstanbul adayları hakkında düşünüp 
tartacak bir durum hiç yok. Bir yanda 
yıllarca Ulaştırma Bakanlığı görevini 
yapmış ve bu görev sürecinde yukarıda 
belirttiğimiz büyük projelere imza at-
mış bir aday olan Binali Yıldırım, diğer 
tarafta ise adı sanı sadece bir ilçede 
duyulan ve yaptıklarıyla eleştiri almış, 
ilçe belediye başkanlığı tecrübesine sa-
hip bir aday. Partili partisiz İstanbul’un 
geleceğini düşünen herkes hizmetlerin 
“yıldırım” hızıyla devam edebilmesi için 
tecrübenin yanında yer alması gerekir.

Takdir tabii ki kamuoyuna ait. Biz der-
gi ekibi olarak doğup büyüdüğümüz 
Bayrampaşa’mız ve İstanbul’umuz için 
en hayırlı olacak adayın kazanması-
nı diliyoruz. Kazanan “Bayrampaşa ve       
İstanbul” olsun.                                                                      

Allah’a emanet olun.
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Türkiye’nin dört bir yanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli 
etkinliklerle kutlanırken en anlamlı kutlama ise Bayrampaşa’da 
gerçekleşti.

EN ANLAMLI EN ANLAMLI EN ANLAMLI 
KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİKADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİKADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Teda-
vi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü münasebetiyle engelli kadınlar ile 
engelli çocuğu olan annelerin onuruna 
özel bir program düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve 
Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, ilçede-
ki engelli kadınlar ile engelli çocuğu olan 
anneleri Bosna Sancak Kültür Derneği’nin 
salonunda bir araya getirerek en anlamlı 
kadınlar günü etkinliğine imza attı. Etkin-
likte gönüllerince eğlenen engelli kadınlar, 
anneler ve çocuklar güzel bir gün geçirdi. 

Etkinliğe katılarak engelli kadınlara ve 
engelli çocuğu olan annelere karanfil 
dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı 
Atila Aydıner, “Sevgi engel tanımaz hele 
bu anne sevgisiyse bunun önünde hiçbir 
engel duramaz. Halk ozanımız Neşet Er-
taş'ın da dediği gibi; ‘Kadınlar insandır, 
biz insanoğluyuz.’ Bu vesileyle, varlıkla-
rıyla hayata değer katan; başımızın tacı 
vefakâr, cefakâr ve emekçi tüm kadınları-
mızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir 
kez daha en kalbi duygularımla kutluyo-
rum” dedi.



www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi6

BALKANLAR

Bosna Sancak Kadın Kolları'ndan Tutin Bosna Sancak Kadın Kolları'ndan Tutin Bosna Sancak Kadın Kolları'ndan Tutin 
Devlet Hastahanesi'ne Ekipman YardımıDevlet Hastahanesi'ne Ekipman YardımıDevlet Hastahanesi'ne Ekipman Yardımı
Bosna Sancak Kültür ve Yar-

dımlaşma Derneği'nin Kadın 
Kolları önderliğinde Tutin Dev-
let Hastahanesi'ne ekipman 
desteği sağlandı.

Bosna Sancak Derneği'nin sosyal 
medya hesabından yapılan bu yar-

dımla ilgili şu paylaşım yapıldı:
 "Derneğimiz kadın kollarının 1 yıl önce 

tespit ettiği Tutin Devlet Hastanesi'ndeki 
eksikleri; derneğimizin başlattığı yardım 
kampanyası, bugün yerini haklı bir gurur 
ve mutluluğa bıraktı. 

Sancak Bölgesi'nde anne ve bebek ölüm 
oranının en fazla olduğu Tutin şehrinde 
bugün onlarca hayırsever tarafından top-
lanan yardımlar, Tutin Devlet Hastanesi'ni 
bambaşka bir hale getirdi. 

Kadın doğum ve çocuk bölümü tama-
men yenilenirken, bundan böyle Sancaklı 
kadınlarımız çocuklarını dünyaya getir-
mek için başka şehirlere gitmek zorunda 
kalmayacaklar. Bosna Sancak Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği olarak, bu hayır ya-
rışında katkısı olan başta kadın kollarımız 
olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür 
ediyoruz."
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GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM GÜNDÜZLÜ ENGELLİ BAKIM 
MERKEZİ  AÇILDIMERKEZİ  AÇILDIMERKEZİ  AÇILDI

“Gözünüz arkada kalmasın, onlar artık bize emanet” sloganıy-
la doğrudan engelli vatandaşlar ve aileleri için hayata geçirilen 
‘Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Sel-
çuk, “Sevinci paylaşarak arttıran, 

acıyı da paylaşarak dindiren büyük bir ai-
leyiz. Engelli kardeşlerimizin enerjisi bize 
daima büyük umut veriyor” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin “Gözünüz 
arkada kalmasın, onlar artık bize emanet” 
sloganıyla engelli vatandaşlar ve aileleri 
için hayata geçirdiği ‘Gündüzlü Engel-
li Bakım Merkezi’ Muratpaşa Mahallesi 
Ahmet Sarıoğlu Parkı'nın içinde hizmete 
açıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-
la Aydıner’in ev sahipliğinde düzenlenen 
açılış törenine Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan 
Canbaba, Başkan Aydıner’in eşi Melahat 
Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Baş-
kanı Ersin Saçlı, MHP Bayrampaşa İlçe 
Başkanı Yaşar Kaba, engelli vatandaşlar 
ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Engelli vatandaşların keyifl e vakit geçire-
bileceği merkeze aileler gönül rahatlığı ile 
engelli çocuklarını ya da yakınlarını günü-
birlik bırakabilecek. 

Toplam 15 kişilik bir ekip ile 13 yaş üs-
tündeki tüm engellilere hizmet verecek 2 
katlı ‘Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi’n-
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de idari odaların yanında 2 etkinlik sını-
fı, 2 dinlenme odası, birer tane de sosyal 
servis ve bireysel görüşme odası yer alı-
yor. Öte yandan bakım merkezinin bulun-
duğu parkın da  'Engelli Parkı'na dönüş-
türülmesi planlanıyor.

“Engelli Kardeşlerimizin Ener-
jisi Bize Daima Umut Veriyor”

Engelliler ve aileleriyle birlikte olmak-
tan büyük mutluluk duyduğunu belirten 
Bakan Selçuk, “Bugün her engeli aşarak 
hayata dair umutlarını diri tutan engelli 
kardeşlerimiz ve onların aileleri ile bera-
beriz. Sevinci paylaşarak arttıran, acıyı da 
paylaşarak dindiren büyük bir aileyiz. En-
gelli kardeşlerimizin enerjisi bize daima 
büyük umut veriyor. Biz engelleri beraber 
aşmaya, sorunların üstesinden birlikte 
gelmeye her zaman devam ettik. Toplu-
mun bütün kesimlerini kucaklayan insan 
odaklı ve hak temelli politikalara da va-
tandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal 
ve fiziki olsun tüm engelleri kaldırmaya 
çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2009 
yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları 

Sözleşmesi’ni imzaladık. Bunu ilk imzala-
yan ülkelerden biri biziz. Anayasanın 10. 
Maddesi’nde yaptığımız değişiklikle de 
engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığa 
anayasal düzeyde bir güvence kazandır-
dık” dedi.

“Engelli Kardeşlerimize Özel 
Bir Yer Ayırdık”

Başkan Atila Aydıner ise, “Bugüne ka-
dar hayata geçirdiğimiz projelerimizde ve 
sunduğumuz hizmetlerde engelli kardeş-
lerimize özel bir yer ayırdık. Engelli kar-
deşlerimizin ve ailelerinin hayatını kolay-
laştırmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımız ile işbirliği içinde 
Gündüzlü Engelli Bakım Merkezimizi hiz-
mete sunuyoruz. Başta değerli Bakanımız 
Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi olmak 
üzere, engellilerimizin keyifle vakit geçi-
rebileceği bu güzel eserin ortaya çıkması-
na emek ve gönül veren herkese teşekkür 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Mer-
kezimizin ilçemiz ve halkımız için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” şeklinde ko-
nuştu.
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BOSNA SANCAK DERNEĞİ BOSNA SANCAK DERNEĞİ BOSNA SANCAK DERNEĞİ 
SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİSATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİSATRANÇ TURNUVASI DÜZENLEDİ

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bekir 
Bayraktar Anı Satranç Turnuvası ödül töreni gerçekleştirildi.

Bosna Sancak Dernek yetkilileri yarış-
ma ile ilgili bir açıklama yaptı: 

"Ödüller sporcularımıza Bekir Bayrak-
tar’ın Ailesi ve Yöneticilerimiz tarafından 
verildi.

T.S.F ve İstanbul Satranç İl temsilciliği iş 
birliği ile yapılan büyük turnuvada resmi 
satranç lisanslı 200 oyuncu katıldı.Turnu-
va U.K.D hesaplarına T.S.F tarafından be-
lirlendi.

Turnuva organizasyonu içerisinde der-
neğimizin Satranç  Antrenörü Eyüp Bala-
ta 40 öğrencisine karşı simültane gösteri-
si ile turnuvaya renk kattı.

Turnuva 1400 alt ve 1400 üst UKD olmak 
üzere 2 kategoride oynandı. Bu büyük 
turnuvaya katılan sporcularımıza ve orga-
nizasyonda emeği geçen herkese teşek-
kür ederiz."
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İSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDAİSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDAİSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDAİSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDAİSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDAİSTİKLAL MARŞI'MIZ 98 YAŞINDA
Herkesin sabırsızlıkla bekledi-

ği şiir on gün içerisinde tamam-
landı ve 17 Şubat 1921 tarihin-
de Sebilürreşad dergisinin ilk 
sayfasında "Kahraman Ordu-
muza" ithafıyla yayımlandı.

1 Mart 1921'de başkanlığını Mustafa 
Kemal Atatürk'ün yaptığı Meclis gö-

rüşmelerinde İstiklal Marşı Şiiri, elemeler-
den kalan son altı şiirle birlikte Meclis'in 
seçimine sunuldu.

Hamdullah Suphi Bey'in kürsüden oku-
duğu, Atatürk'ün "Bu marş, bizim inkılabı-
mızın ruhunu anlatır" dediği İstiklal Marşı, 
12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi.

İstiklal Marşı, kabulünün ardından İn-
gilizce, Almanca, Fransızca, Macarca ve 
Farsça'ya çevirilerek, yurtiçinde ve yurt-
dışında dağıtıldı, mitinglerde ve törenler-
de halkın manevi ve milli duygularını güç-
lendirmek amacıyla okunmaya başlandı.

MEHMET AKİF ERSOY 
KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın 
güftekarı, şair ve yazar.

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İs-
tanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi 
müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, 
Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un 
İpek kazasına bağlı Şuşise Köyü'nden İs-
tanbul'a gelmiş, annesi Emine Cemile Ha-
nım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı 
olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Ta-
hir Efendi, ona ebced hesabıyla doğduğu 
yıl olan 1290'a karşılık gelen Rağıf ismini 
vermişse de çevresi tarafından Akif ola-
rak çağırıldı. Akif dışında bir de Nuriye 
adında bir kızları bulunuyordu.

Mehmet Akif, İstanbul'da Fatih'in Sa-
rıgüzel semtinin Nasuh Mahallesi'nde 
doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devleti'nin 
"hasta adam" olarak nitelendirildiği dö-
neme denk geldi. 1878 yılında, Akif 4 ya-
şındayken Fatih'de Emir Buhari Mahalle 
Mektebi'ne başladı. Burada iki yıl eğitim 
gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti. 
Aynı yıl babası ona Arapça dersleri ver-
meye başladı.

Babasının yazın Emin Paşa'nın çocukla-
rına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın 
çocukları ile arkadaşlık kurdu. Mehmet 
Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamla-
yarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne başladı. 
Ayrıca Fatih Camii'nde Esad Dede'nin 
İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise 
eğitiminde Mülkiye'nin İdadi bölümünde 
başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. 
Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve 
babasının vefatı sebebiyle okula devam 
edemeyip sivil veterinerlik okulu olan 
Baytar Mektebi'ne geçti. Şiirle ilgisi bu 
dönemde başlayan Mehmet Akif, ilk şiir-
lerini bu dönemde yazmaya başladı.

22 Aralık 1893 tarihinde birincilik ile me-
zun olmasından sonra Orman ve Ma'adin 
ve Ziraat Nezare'Baytar Müfettiş Muavini 
olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk ese-
ri olan 7 beyitlik gazeli "Kur'an'a Hitab", 
Servet-i Fünun Gazetesi'nde yayınlandı. 
4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabis-
tan'da görev yaptı. Bu seyahatler Akif'in 
düşünce ve yazın hayatını çok etkildi.
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Kahve Bahane Muhabbet ŞahaneKahve Bahane Muhabbet ŞahaneKahve Bahane Muhabbet Şahane
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcılarından Yalçın Sırakaya 

ve Abdülnaser Şimşek, Bayrampaşa’daki kanaat önderleri ve et-
kili fertlerle görüşüyorlar.

Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı 
Ersin Saçlı, göreve geldiği günden 

beri yaptığı ve yaptırdığı çalışmalarla Ak 
Parti’nin Bayrampaşa’daki başarısına ba-
şarı katmaya devam ediyor.

Başkanlık seçimlerinde aldığı oy ile rüş-
dünü ispat eden Başkan Saçlı, şimdi de 
yerel seçimlerde kendi rekorlarını kırmak, 
Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner’i ye-
niden Başkan yapabilmek için hem kendi-
si çalışıyor hem de teşkilatı gece gündüz 
demeden çalıştırarak yeni bir rekor peşin-
de koşuyor.

Bu hummalı çalışmalar içerisinde mev-
cut belediye başkan yardımcılarından 
Abdülnaser Şimşek ile Yalçın Sırakaya 
semtlerde etkili olan kişilerle birebir gö-
rüşmeler düzenleyerek; Ak Parti’nin Bay-
rampaşa oylarına birer adet daha ekleme-
ye çalışıyorlar.
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SANCAKGEM’E SİYASİLERDEN ZİYARETSANCAKGEM’E SİYASİLERDEN ZİYARETSANCAKGEM’E SİYASİLERDEN ZİYARET
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı Bayrampaşa’da eğitim hizme-

ti veren Sancak Eğitim Merkezi Derneği’ni ziyarte etti. Dernek 
Başkanı Ömer Deniz her iki ittifak yetkililerine ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür etti.
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YENİDOĞAN MAHALLE MUHTAR YENİDOĞAN MAHALLE MUHTAR YENİDOĞAN MAHALLE MUHTAR 
ADAYI EYÜPOĞULLARI’NA ADAYI EYÜPOĞULLARI’NA ADAYI EYÜPOĞULLARI’NA 

MAHALLELİLERDEN BÜYÜK İLGİMAHALLELİLERDEN BÜYÜK İLGİMAHALLELİLERDEN BÜYÜK İLGİ
23 Mayıs 1989 İstanbul doğumlu Enis Mustafa Eyüpoğulları Ye-

nidoğan Mahallesi muhtar adayı oldu.

Enis Mustafa Eyüpoğulları Yenidoğan 
Mahallesi muhtar adayı olduktan 

sonraki süreçte yaptığı çalışmlarla dikkat 
çekiyor. 

Kandillerde ve 8 Mart Kadınlar Günü’n-
de kurduğu standlara halkın ilgisi yoğun 
oluyor.

Aslen Erzırımlu olan Enis Mustafa 
Eyüpoğulları evli ve 2 çocuk babası.  Muh-

tar adayı Eyüpoğulları’nın hedefi muhtar-
lık vazifesini emeklilik işinden çıkartarak 
gençlerin dinamik bir şekilde hizmet ede-
bilmesi. 

Yenidoğan Mahallesi seçmenlerini ziya-
ret ederek projelerini anlatan Enis Musta-
fa Eyüpoğulları’na adaylığının hayırlı ol-
masını diliyoruz.
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Ak Parti Ak Parti Ak Parti 
Bayrampaşa’da Seçim Çalışmaları Bayrampaşa’da Seçim Çalışmaları Bayrampaşa’da Seçim Çalışmaları 

Ak Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Belediye Başkan Adayı Atila 
Aydıner, meclis üyesi adayları ve teşkilat mensupları ile birlikte 
seçim çalışmalarına hız verdi.

Ak Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Be-
lediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 

meclis üyesi adayları ve teşkilat men-
supları ile birlikte seçim çalışmalarına hız 
verdi.

Bir yandan teşkilatı ile birlikte seçmen-
leri evlerinde zyaret ederken diğer yan-
dan farklı guruplarla esnaf ziyaretleri ya-
pılıyor. 

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkan 
Adayı Atila Aydıner'in projeleri hakkında 
bilgilerin verildiği bu çalışmalarda aynı 

zamanda Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım 
için de oy isteniyor.
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İKİ PROJE BİRDEN HİZMETE AÇILDIİKİ PROJE BİRDEN HİZMETE AÇILDIİKİ PROJE BİRDEN HİZMETE AÇILDI
Bayrampaşa Belediyesi’nin ‘ileri belediyecilik’ projeleri kapsa-

mında, yapımını tamamladığı Muratpaşa Spor Kulübü ve Murat-
paşa yeni Muhtarlık binası Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğin-
de düzenlenen programla hizmete açıldı. 

Bayrampaşa Belediyesi’nin ‘ileri be-
lediyecilik’ projeleri kapsamında, 

yapımını tamamladığı Muratpaşa Spor 
Kulübü ve Muratpaşa yeni Muhtarlık bina-
sı Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğin-
de düzenlenen programla hizmete açıl-
dı. Programda konuşan Başkan Aydıner, 
“Vatandaşlarımıza söz verdik ve yaptık. 
Bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın te-
minatıdır” dedi.

'İleri belediyecilik' projelerini bir bir 
hizmete sunan Bayrampaşa Belediyesi, 
bunlara bir yenisini daha ekledi. Yapımı 
tamamlanan Muratpaşa Spor Kulübü ve 
Muratpaşa yeni Muhtarlık binası Muratpa-
şa Mahallesi Kamil Caddesi’nde hizmete 
açıldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-
la Aydıner’in ev sahipliğinde düzenlenen 
açılış programına Osman Aslan Canbaba, 
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin 
Saçlı, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü 
Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bay-
rampaşa Müftüsü Yılmaz Küçük, İstanbul 

Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir 
Delibalta, Muratpaşa Spor Kulübü yöneti-
cileri ve mahalle muhtarları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

“BAYRAMPAŞA’NIN YARINLARI ÇOK 
DAHA GÜZEL OLACAK”

Programda konuşan Başkan Aydıner, 
“Bugüne kadar Bayrampaşa için çok ça-
lıştık, çok ter döktük. İnşallah bundan 
sonra da halkımızın hizmetkârı olmaya 
devam edeceğiz. Bugün, söz verdiğimiz 
ileri belediyecilik projelerimizden ikisini 
daha vatandaşlarımızın hizmetine sun-
maktan büyük mutluluk duyuyorum. Bi-
zim yaptıklarımız, yapacaklarımızın te-
minatıdır. Planladığımız projelerimizle 
Bayrampaşa’nın yarınları çok daha güzel 
olacak inşallah. Açılışını yaptığımız ku-
lüp binasının Muratpaşa Spor Kulübü ve 
sporseverler, muhtarlık binasının ise ma-
halle sakinlerimiz için hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” dedi.
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Yıldırım Mahallesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Mahallesi 
'Muhtar Adnan Liçina' ile devam diyor'Muhtar Adnan Liçina' ile devam diyor'Muhtar Adnan Liçina' ile devam diyor
Genç yaşında Yıldırım Mahallesi'nde Muhtar seçilen Adnan Li-

çina 25 yıldır başarıyla sürdürdüğü bu göreve yeniden aday oldu.

Genç yaşında Yıldırım Mahallesi'nde 
muhtar seçilen Adnan Liçina 25 yıl-

dır başarıyla sürdürdüğü bu göreve yeni-
den aday oldu.

Boşnak asıllı Adnan Liçina görev süre-
cinde tüm mahalleliler tarafından yaptığı 
çalışmalarla takdir edildi. Yıldırım Mahal-
lesi'nin kanaat önderleri ve etkili fertle-
ri tarafından ziyaret edilen Muhtar Adayı 

Adnan Liçina, mahalle sakinlerine siyasi 
seçimlerine veya etnik kimliklerine bak-
maksızın verdiği hizmetten dolayı olduk-
ça mutluluk duyduğunu belirtti.

Biz de Yerel Gerçek Dergi Ekibi olarak 
doğup büyüdüğümüzün Yıldırım Mahal-
lesi'nin muhtarı ve muhtar adayı Adnan 
Liçina'yı makamında ziyaret ederek ken-
disine başarılar diledik.






