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Gençl�k Dernekler�n�n D�l�nden Gençl�k Dernekler�n�n D�l�nden Gençl�k Dernekler�n�n D�l�nden 
Erbakan HocaErbakan HocaErbakan Hoca

Esenler Beled�yes�, vefatının 10. yılında gençler�n hocası 
Merhum Başbakan Necmedd�n Erbakan’ı gençl�k dernekle-
r�yle yâd ett�. 

erhum Başbakan Necmed-
d�n Erbakan, vefatının 10.yıl 
dönümünde Esenler Beled�-
yes� Kültür İşler� Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan b�r v�deo �le anıldı. 
Gençl�k dernekler�n�n önde gelen �s�mle-
r�n�n Necmedd�n Erbakan �le �lg�l� görüş-
ler�n� paylaştığı v�deo, Şeh�r Ekranı TV 
üzer�nden �zley�c�yle buluştu. Esenler Be-
led�ye Başkanı M. Tevf�k Göksu’nun da 
mesajıyla yer aldığı v�deoda Gençl�k ve 
Spor Bakanlığı Gençl�k H�zmetler� Müdü-
rü Dr. Emre Topoğlu, Uluslararası Genç 
Derneğ�, TÜGVA (Türk�ye Gençl�k Vakfı), 
UDEF (Uluslararası Öğrenc� Dernekler� 
Federasyonu), GENÇ MÜSİAD, Anadolu 
Gençl�k Derneğ�, Genç Önder, M�hman-
dar Gençl�k, Genç İHH, Yed� H�lal Derneğ� 
görüşler�n� bel�rtt�.

Esenler Beled�ye Başkanı M. Tevf�k Gök-

MMM su, “Rahmetl� Erbakan hocamız,‘Genç,�-
nancı ve �dealler� uğrunda fedakârlık 
yapab�lend�r’ derd�. Hocamız, Hz. Mev-
lana’nın tab�r�yle pergel�n b�r ucunu sab�t 
tutup öbür ucunu bütün dünya ufkuna ta-
şıyab�len genç b�r nesl�n yet�şmes� �ç�n bü-
yük b�r emek sarf ett�. Temel �deal� önce 
ahlâk ve manev�yattı. Ömrünü, bu düstur-
la yet�şm�ş gençler �ç�n adadı” �fadeler�n� 
kullandı.

Gençl�k ve Spor Bakanlığı Gençl�k H�z-
metler� Müdürü Dr. Emre Topoğlu �se 
“Kend�s� hem ülkem�z hem İslam dünyası 
�ç�n umut kel�mes�n�n karşılığı oldu.

Haber�n devamı: http://www.yerelgercek.
com/haber/gencl�k-dernekler�n�n-d�l�n-
den-erbakan-hoca-6372 
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Hulus� Kentmen Hulus� Kentmen Hulus� Kentmen 
Esenler’de AnıldıEsenler’de AnıldıEsenler’de Anıldı
Yeş�lçam’ın usta oyuncusu 

Hulus� Kentmen, aramızdan 
ayrılışının 25. yılında Esen-
ler’de düzenlenen “Türk S�ne-
masının Kom�ser Babası: Hu-
lus� Kentmen” başlıklı anma programında anıldı.

eş�lçam’ın usta oyuncusu Hulus� 
Kentmen, aramızdan ayrılışının 
25. yılında Esenler’de düzenle-
nen “Türk S�nemasının Kom�ser 

Babası: Hulus� Kentmen” başlıklı anma 
programında anıldı.

Esenler Beled�yes� Kültür İşler� Müdür-
lüğü, Yeş�lçam’ın usta oyuncusu Hulus� 
Kentmen’�n vefatının 25. yılında, “Türk 
S�nemasının Kom�ser Babası: Hulus� 
Kentmen” başlıklı anma programı düzen-
led�. Esenler Beled�yes� Dr. Kad�r Topbaş 
Kültür Sanat Merkez�’nde gerçekleşt�r�len 
programa, Hulus� Kentmen’�n torunu Me-
lek Kentmen, Esenler Beled�yes� Kültür 
İşler� Müdürü Hüsey�n Cerrahoğlu ve çok 
sayıda sanatsever katıldı.

Moderatörlüğünü Muhammed Emre Yap-
raklı’nın üstlend�ğ� programda, Yeş�lçam’ın 
ünlü oyuncularından Süleyman Turan ve 
s�nema yazarı Suat Köçer, Kentmen’�n 
Türk S�neması’ndak� yer� ve hayatını ko-
nuştu.

Programda b�r selamlama konuşması 
yapan Melek Kentmen, dedes�n�n torun-
larına da çok �y� davrandığını söyleyerek, 
“Dedem günlük hayatında ropdöşambırını 
g�yer, gazetes�n� okurdu. Keyf�ne düşkün, 

YYY eğlencel� b�r �nsandı. Dedem� daha �y� an-
latab�lmek amacıyla kend�s�yle �lg�l� b�r k�-
tap yazıyorum. Umarım dedem� güzelce 
anlatab�l�r�m” ded�.

Yakın zamanda Dostluk F�lm Fest�val�’nde 
onur ödülü alan Yeş�lçam’ın ünlü oyuncu-
larından Süleyman Turan, Hulus� Kent-
men’le set aralarında yaptıkları sohbetle-
r�n ömür boyu hatırlanacak kadar değerl� 
olduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Onunla sohbet ed�yor olmak ayrı b�r ke-
y�ft�. Çok farklı b�r adam görmüyordunuz 
sette çalıştığınız k�ş�yle sohbet ett�ğ�n�z 
�nsan arasında. Hulus� Kentmen, kend�ne 
has b�r tavrı olan ve toplumun kabul ett�ğ� 
her şey� de kend�nde barındıran b�r�s�yd�. 
O b�r efsaneyd� ve uzun zaman hep böyle 
devam edecek. Hulus� Kentmen aynı za-
manda b�r den�zc�yd�, oyunculukla arasın-
da çokça fark var ama hayatı boyunca �k� 
mesleğ� de sürdürmey� başardı. Askerl�kle 
b�rl�kte yürütecek kadar çok sevm�ş oldu-
ğu s�nemayı, az paralarla zor �mkânlarda 
yaşaması çok kıymetl� ve çok değerl�. S�z-
ler� kutlamak lazım, Hulus� Kentmen hep 
anılmaya layık b�r büyüğümüz.”
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Bosna Hersek’�n “1 Mart Bosna Hersek’�n “1 Mart Bosna Hersek’�n “1 Mart 
Bağımsızlık Günü” Kutlu Olsun Bağımsızlık Günü” Kutlu Olsun Bağımsızlık Günü” Kutlu Olsun 

29 Şubat - 1 Mart 1992’de düzenlenen referandumla ba-
ğımsızlığını �lan eden Bosna Hersek’�n “1 Mart Bağımsızlık 
Günü” kutlu olsun.

lkedek� en öneml� �k� m�ll� bay-
ramdan b�r� kabul ed�len Bağım-
sızlık Günü dolayısıyla �lk olarak 
başkent Saraybosna’dak� Kovaç� 

Şeh�tl�ğ�’nde tören düzenlend�.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey�-
n�n Boşnak üyes� Sef�k Dzaferov�c �le Hır-
vat üyes� Zeljko Koms�c’�n de katıldığı tö-
rende şeh�tl�k anıtına ve bağımsız Bosna 
Hersek’�n �lk Cumhurbaşkanı Al�ya İzetbe-
gov�c’�n kabr�ne ç�çek bırakılıp dua ed�ld�.

Dzaferov�c, burada yaptığı açıklamada, 
Bosna Hersek’�n 1992 yılında bağımsızlık 
yolunu seç�p kölel�ğ� reddett�ğ�n� vurgula-
yarak, o dönem Bosna Hersek’� yöneten-
ler�n parlak b�r nes�l olduğunu �fade ett�.

Bağımsızlık �lanının ardından Bosna Her-
sek’te kanlı b�r savaş yaşandığını anımsa-
tan Dzaferov�c, Bosna Hersek’�n her za-
man bağımsız b�r ülke olarak kalacağını 
vurguladı.

Heyetler daha sonra İk�nc� Dünya Sava-
şı’nda Saraybosna’nın savunulması sıra-
sında hayatlarını kaybedenler �ç�n yaptı-
rılan Sönmeyen Ateş Anıtı’ndak� törene 
katılıp, anıta ç�çek bıraktı.

Koms�c, burada yaptığı açıklamada, 1 
Mart 1992 tar�h�n�n önem�ne �şaret ede-

ÜÜÜÜÜÜ rek, b�r ülken�n bağımsızlığını kazanması-
nın tar�hte b�r kez yaşanan b�r olay oldu-
ğunu söyled�.

Bağımsızlık yoluna çıkmanın cesaret ve 
aynı zamanda b�lgel�k gerekt�rd�ğ�n� kay-
deden Koms�c, bağımsızlığın bedel�n� hep 
b�rl�kte ağır b�r b�ç�mde öded�kler�n�n altını 
ç�zd�.

Mostar’da Bağımsızlık Günü �ç�n özel at-
layış

Öte yandan ülken�n güney�ndek� tur�st�k 
Mostar şehr�nde Bağımsızlık Günü dola-
yısıyla caddeler bayraklarla donatılırken, 
tar�h� Mostar Köprüsü’nden de sembol�k 
olarak atlayış gerçekleşt�r�ld�.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla Saraybos-
na’dak� tar�h� “Vjecn�ca” Kütüphanes�’nde 
program düzenleneceğ� b�ld�r�ld�.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedek� �k� en-
t�teden b�r� olan Bosna Hersek Federas-
yonu’nda (FBIH) m�ll� bayram olarak kut-
lanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp 
Cumhur�yet� (RS) ent�tes�nde �se bayram 
olarak kabul ed�lm�yor.

BALKANLARBALKANLARBALKANLAR
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ESEV’DEN RESSAMLAR GÜNÜ’NE ESEV’DEN RESSAMLAR GÜNÜ’NE ESEV’DEN RESSAMLAR GÜNÜ’NE 
ÖZEL KUTLAMAÖZEL KUTLAMAÖZEL KUTLAMA

Esenler Beled�yes� Sanat Ev� (ESEV), 27 Şubat Dünya Res-
samlar Günü dolayısıyla sanata olan �lg�s� ve yeteneğ�yle ta-
nınan Sultan Abdülaz�z’�n bestes� ‘H�caz S�rto’yu �cra ett�.

senler Beled�yes� Sanat Ev� 
(ESEV), 27 Şubat Dünya Res-
samlar Günü dolayısıyla sanata 
olan �lg�s� ve yeteneğ�yle tanınan 

Sultan Abdülaz�z’�n bestes� ‘H�caz S�rto’yu 
�cra ett�.

Esenler Beled�yes� Sanat Ev� (ESEV), 27 
Şubat Dünya Ressamlar Günü’nü anlamlı 
b�r etk�nl�kle kutladı. 

Etk�nl�kte, bestekârlığının yanında res�m 
yeteneğ�ne de sah�p olan Sultan Abdüla-
z�z’�n ‘H�caz S�rto’su �cra ed�ld�. Etk�nl�k, 
ESEV’�n sosyal medya hesapları üzer�n-
den �zley�c�lerle buluştu.

EEE Esenler Beled�yes� Sanat Ev� (ESEV) Ge-
nel Sanat Yönetmen� ve Şa�r Abdülbâk� 
Kömür, sanatın hayata anlam kattığını 
�fade ederek “Sanat, hayatı anlamaktır. 
Sanatçıların yıllardır yaptıkları şey, hayatı 
anlamak ve anladıkları şeyler� hayata kat-
maktır. Bugün ‘Dünya Ressamlar Günü.  
İsted�k k� hem res�m hem müz�kler�yle öne 
çıkmış Sultan Abdülaz�z’�n eserler�yle sa-
natla �lg�lenen tüm sanatseverler� tebr�k 
edel�m. Sanatçılarımızın daha n�ce yıllar 
sanat hayatına katkıda bulunmalarını te-
menn� etmek amacıyla kend�ler�ne böyle 
b�r armağanımız olsun �sted�k” şekl�nde 
konuştu.

ESENLERESENLERESENLER
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA BAYRAMPAŞA’DA 
ACİL TOPLANMA ACİL TOPLANMA ACİL TOPLANMA 
ALANINA “AKILLI ALANINA “AKILLI ALANINA “AKILLI 
TUVALET”TUVALET”TUVALET”
Bayrampaşa Beled�yes�, �l-

çedek� tüm parkları �ht�yaçla-
ra uygun b�ç�mde b�r b�r yen�-
lemeye devam ed�yor. 

ayrampaşa Bayrampaşa Beled�-
yes�, �lçedek� tüm parkları �ht�yaç-
lara uygun b�ç�mde b�r b�r yen�-
lemeye devam ed�yor. Yen�leme 

programı kapsamında Şeh�t Yıldırım Öz-
b�r Parkı da baştan başa yen�lend�. Aynı 
zamanda ac�l toplanma alanı olan parka 
teknoloj�n�n tüm �mkânlarına sah�p kadın, 
erkek ve engell� tuvalet� yapıldı.

İlçedek� tüm parkları �ht�yaçlara ve vatan-
daşlardan gelen taleplere uygun b�ç�mde 
yen�lemey� sürdüren Bayrampaşa Beled�-
yes�, son olarak Teraz�dere Mahalles�’nde 
yer alan Şeh�t Yıldırım Özb�r Parkı’nı yen�-
leme programına dâh�l ett�. Yen�leme ça-
lışmasının büyük bölümünün tamamlan-
dığı, olası doğal afetlerde ac�l toplanma 
olan parka kadın, erkek ve engell� tuvalet� 
de yapıldı. Teknoloj�n�n tüm �mkânlarının 

BBBBBB kullanıldığı tuvalette enerj� tasarrufu sağ-
layan akıllı sensörler yer alıyor. Aynı za-
manda sesl� olarak tem�zl�k vurgusu yapı-
lıyor ve salgın hastalıklara karşı alınması 
gereken önlemler aktarılıyor.

Yen�lenen parkın açılışını AK Part� Bay-
rampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı ve bele-
d�ye başkan yardımcıları �le b�rl�kte yapan 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner, “Daha �y�s� ve daha güzel� �ç�n var gü-
cümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan 
gelen talepler� büyük b�r özenle d�kkate 
alıyoruz. Bu çerçevede, ac�l toplanma ala-
nı olan Şeh�t Yıldırım Özb�r Parkı’mızı da 
baştan sona yen�led�k. Ayrıca parkımıza 
kadın, erkek ve engell� tuvalet� kazandır-
dık. İlçem�z ve halkımız �ç�n hayırlı olması-
nı temenn� ed�yorum” ded�.
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Yüz Yüze Deneme Sınavları Yüz Yüze Deneme Sınavları Yüz Yüze Deneme Sınavları 
Yen�den BaşladıYen�den BaşladıYen�den Başladı

Pandem� neden�yle ara ver�len L�selere Geç�ş S�stem� (LGS) 
ve Temel Yeterl�l�k Test� (TYT) deneme sınavları tekrar baş-
ladı.

yüpsultan Beled�yes�, pandem� 
neden�yle ara ver�len L�selere 
Geç�ş S�stem� (LGS) ve Temel 
Yeterl�l�k Test� (TYT) deneme sı-

navlarını tekrar başlattı.

Deneme sınavları �lçe dah�l�nde �kamet 
eden öğrenc�lere yönel�k yapılıyor. LGS 
sınavına g�recek olan öğrenc�lere destek 
olmak, sınav tecrübes� kazandırmak, bu 
sayede sınav stres�n� az da olsa üzerler�n-
den atmaya yardımcı olmak amacıyla dü-
zenlenen yüz yüze deneme sınavları 25 
ve 26 Şubat tar�hler�nde 2 gün boyunca 
�lg�l� kurumlarda 2 seans olarak düzenle-
n�yor.

B�lg� Evler�’nde 1. seans 10.00-13.00 sa-
atler� arasında, 2. seans 14.00-17.00 saat-
ler� arasında gerçekleş�yor. N�şanca B�lg� 

EEE Ev�’nde seans başına 34 öğrenc�, Düğ-
mec�ler B�lg� Ev�’nde 24 öğrenc�, Ram� 
B�lg� Ev�’nde 30 öğrenc�, S�lahtarağa B�lg� 
Ev�’nde 30 öğrenc�, Al�beyköy B�lg� Ev�’n-
de 50 öğrenc�, Güzeltepe B�lg� Ev�’nde 
51 öğrenc�, Karadolap B�lg� Ev�’nde 36 
öğrenc�, Akşemsett�n B�lg� Ev�’nde 48 öğ-
renc�, Yeş�lpınar B�lg� Ev�’nde 67 öğrenc�, 
Kemerburgaz B�lg� Ev�’nde 40 öğrenc� ve 
P�r�nçç� B�lg� Ev�’nde 60 öğrenc� olacak. 

P�r�nçç� B�lg� Ev�’nde deneme sınavı sade-
ce cuma günü olacak.

Gençl�k Merkezler�’nde de TYT Deneme 
Sınavları yapılıyor.25 - 26 Şubat tar�hle-
r�nde yapılan TYT Deneme Sınavları da 2 
seans hal�nde düzenlen�yor.

EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

UygulamalıUygulamalıUygulamalı
Eğ�t�mlerle Eğ�t�mlerle Eğ�t�mlerle 
Depreme Karşı Depreme Karşı Depreme Karşı 
B�l�nçlenmeB�l�nçlenmeB�l�nçlenme
Gaz�osmanpaşa’da 7,4’lük 

deprem etk�s�n�n h�ssett�r�ld�-
ğ� tırda öğrenc�lere ve vatan-
daşlara deprem sırası ve son-
rasında yapılması gereken doğru davranış şek�ller�n�n neler 
olduğu uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

az�osmanpaşa Beled�yes�’n�n 
afetlere hazırlık kapsamında 
vatandaşları uygulamalı eğ�-
t�m ve sem�nerlerle b�l�nçlen-

d�rmeye devam ed�yor. 1-7 Mart Deprem 
Haftası dolayısıyla Gaz�osmanpaşa Be-
led�yes� �le Afet ve Ac�l Durum Yönet�m� 
Başkanlığı (AFAD) �ş b�rl�ğ�nde deprem 
s�mülasyon tırıyla vatandaşlara uygula-
malı eğ�t�m ver�ld�. 7.4’lük deprem etk�s�-
n�n h�ssett�r�ld�ğ� tırda öğrenc�lere ve va-
tandaşlara deprem sırası ve sonrasında 
yapılması gereken doğru davranış şek�l-
ler�n�n neler olduğu uzmanlar tarafından 
uygulamalı olarak göster�ld�. S�mülas-
yon eğ�t�m�n�n ardından Gaz�osmanpa-
şa Beled�yes� Arama-Kurtarma Ek�b� 
(GOP-AR) tarafından afet b�l�c�n�n gel�ş-
t�r�lmes�ne yönel�k sem�ner düzenlend�.

İstanbul’un b�r numaralı sorununun dep-
rem olduğunu söyleyen Gaz�osmanpaşa 
Beled�ye Başkanı Hasan Tahs�n Usta, 
“Bu hafta deprem haftası olması ves�leyle 
hem depremle �lg�l� b�lg�lend�rme yapmak, 
hem de farkındalık oluşturmak maksadıy-
la deprem önces�, deprem anı ve deprem 
sonrasında yapılması gerekenler� paylaşı-
yoruz. Deprem önces� yapılacak çalışma-

GGGGGGGGG lar öncel�kle beled�yeler�, sonra hükümet�-
m�z�, sonra da halkımızı �lg�lend�r�yor. Bu 
kapsamda b�zde �lçem�zde ağırlıklı olarak 
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 
şehr�m�z� depreme hazırlıyoruz. Deprem 
anında yapılması gereken çalışmalar �se 
bugün burada s�mülatör �le deprem�n ger-
çek manada yansımasını paylaşıyoruz. B�r 
deprem b�lg�lend�rmes� yapıyoruz” ded�. 

Başkan Usta, “7.4’lük s�mülasyon �ç�nde 
gerçek manada b�r deprem end�şes� ve 
korkusu yaşadık. Allah b�ze gerçeğ�n� ya-
şatmasın d�ye dua ett�k. Depremle yaşa-
mak zorundayız ama depreme tesl�m ol-
mak zorunda değ�l�z. B�rl�kte bu önlemler� 
almalıyız. 

B�r yandan kentsel dönüşüm yaparken b�r 
yandan da deprem anında alınacak ted-
b�rlere hakkımızda paylaşıyoruz. Oluştur-
duğumuz afet okulu ves�les�yle halkımızı 
b�lg�lend�rmek ve b�r gönül seferberl�ğ� 
yapmak durumundayız. Deprem sadece 
beled�yey�, devlet� veya b�r b�rey� �lg�len-
d�rm�yor. İstanbul’un b�r numaralı sorunu 
deprem, �k� numaralı sorunu deprem, üç 
numaralı sorunu y�ne deprem d�yoruz” �fa-
deler�n� kullandı.
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Eyüpsultan Meydanı ve Çevres� Eyüpsultan Meydanı ve Çevres� Eyüpsultan Meydanı ve Çevres� 
Yen� Görünüme KavuşuyorYen� Görünüme KavuşuyorYen� Görünüme Kavuşuyor

Eyüpsultan Beled�yes�’n�n, tar�h� ve kültürel m�rasın en 
öneml� eserler�nden b�r� olan, İstanbul’un manev� ban�s� Eyüp 
Sultan Hazretler�n�n medfun bulunduğu Eyüpsultan Cam�� ve 
çevres�n�n layık olduğu güzell�ğe kavuşması �ç�n başlattığı 
düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ed�yor.

alışmalar kapsamında Eyüp-
sultan Cam�� ve Meydanında 
bulunan tar�h� yapıların görü-
nümler�n� kapatan düzens�z ya-
pılaşmalar kaldırılıyor.

Tar�h� yapıların yanı sıra Eyüpsultan Mey-
danı ve çevres�nde bulunan yapılar, tar�h� 
dokuya uygun b�r şek�lde düzenlen�yor.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı koord�nas-
yonunda, �ller bankasından alınan 15 m�l-
yon TL’l�k h�be �le Eyüpsultan Meydanı ve 
çevres�ndek� b�nalarda cephe sağlamlaş-
tırma çalışmaları, Eyüpsultan Beled�yes� 
Fen İşler� Müdürlüğü’nün kurduğu ek�ple 
sürdürülüyor.

ÇÇÇÇÇÇ Cephe düzenleme projes� 384 adet b�nayı 
kapsıyor. Bu b�nalar Fahr� Korutürk Cad-
des�’nde, Kalenderhane Caddes�’nde, İs-
kele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa So-
kağı’nda bulunuyor. 384 b�nanın 116 adet� 
tesc�l� yapıyı �çer�yor. Proje çalışmasında 
cephelerdek� eklent�ler ve tabelalar tabela 
yönetmel�ğ�ne uygun hale get�r�l�yor, ten-
teler düzenlen�yor ve cepheler renklend�-
r�l�yor.

2021 yılının sonunda b�tmes� planlanan 
projeyle Eyüpsultanlılar ve Eyüp Sultan’a 
gelen z�yaretç�ler karmaşık, kaot�k görü-
nümden kurtulmuş halde Eyüpsultan’ın 
yen� yüzüyle karşılaşacak.

EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN
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BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA

İy� Kalpler Derneğ� İy� Kalpler Derneğ� İy� Kalpler Derneğ� 
ve Med�world Tıp ve Med�world Tıp ve Med�world Tıp 

Merkez�’nden Merkez�’nden Merkez�’nden 
Sünnet Projes�Sünnet Projes�Sünnet Projes�

Med�world Tıp Merkez� �le 
İy� Kalpler Yardımlaşma ve 
Kültür Derneğ� �ht�yaç sah�b� 
çocukları sünnet ett�r�yor.

k� yıldır Bayrampaşa’da �y�l�k faal�yetle-
r�nde bulunan İy� Kalpler Derneğ� Me-
d�world Tıp Merkez�n�n sponsorluğunda 
�ht�yaç sah�b� çocukları sünnet ett�re-

rek a�leler�n yüzler�n� güldürmeye devam 
ed�yor. Bayrampaşa’da �ht�yaç sah�pler�-
ne koşan �y� kalp Yeş�m AKYÜZ ve Fat�h 
AYDIN sürekl� destek oldukları b�r a�len�n 
çocuklarının sünnet �ht�yacını İy� Kalpler 
Yardımlaşma ve Kültür Derneğ� Başkanı 
Adem DİŞÇİ’ye �lett�. D�şç� Med�world Tıp 
Merkez� �le �let�ş�me geçt�kten sonra �ht�-
yaç sah�b� a�len�n çocuklarını Tıp Merkez� 
sponsorluğunda ve Op. Dr. Can BEKAR 
tarafından başarılı b�r operasyon �le sün-
net ett�rd�.

İy� Kalp Yeş�m AKYÜZ; Bayrampaşa’da 
b�rçok a�lem�ze koşmaya çalışıyoruz el�-
m�zden gelen� yapıyoruz ve �nsanların 
yüzünü güldürmeye gayret göster�yoruz. 
Bu projede b�zlere destek olan Başkanı-
mız Adem DİŞÇİ’ye ve Tüm İy� Kalplere 
Teşekkür ed�yorum. Özell�kle Med�wor-
ld Tıp Merkez�’ne, Doktorumuz Can BE-
KAR’a ve Ek�b�ne b�z�mle �lg�lenen Derya 
SOLAK hanım efend�ye de çok ama çok 
teşekkür ed�yorum. İy� kalpl� �nsanlar var 
olduğu sürece �y�l�k kazanacak d�yoruz. 
İfadeler�n� kullandı.

İİİ Dernek Başkanı Adem DİŞÇİ b�zler Bay-
rampaşa’da el�m�zden geld�ğ� kadar �ht�-
yaç sah�b�ne ulaşmaya çalışıyoruz. İstek-
ler� her ne olursa olsun yapmaya gayret 
göster�yoruz. B�r evladımız erkek adam 
olmak �stem�ş, b�z de bu çağrıya kayıtsız 
kalamadık ve Bayrampaşa’mızın en n�te-
l�kl� sağlık h�zmet�n� sunan Med�world Tıp 
Merkez� yönet�m� �le �let�ş�me geçt�k. Sağ 
olsunlar kırmadılar ve çocuğumuzun ha-
yal�n� gerçekleşt�rd�ler. Bu hayra ves�le 
olan Yeş�m AKYÜZ Hanım efend�ye ve 
Med�world Tıp Merkez�ne çok teşekkür 
eder�m. İy�l�k Paylaştıkça büyür ve artar 
tüm �y� kalplerden Allah razı olsun.
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İht�yaç Sah�b� 4.500 A�leye İht�yaç Sah�b� 4.500 A�leye İht�yaç Sah�b� 4.500 A�leye 
Patates YardımıPatates YardımıPatates Yardımı

Gaz�osmanpaşa Beled�yes� hem vatandaşın bütçes�ne kat-
kı sağlamak hem de yerl� tarım üret�c�s�ne destek olmak 
amacıyla N�ğde’den tem�n ett�ğ� 45 ton patates� �ht�yaç sa-
h�b� a�lelere dağıtıyor.

andem� sürec� boyunca vatan-
daşlara ekonom�k yönden des-
tek olmak �ç�n erzak yardımlarını 
yoğunlaştıran Gaz�osmanpaşa 

Beled�yes�, �lçedek� �ht�yaç sah�b� a�leler�n 
mutfak bütçes�ne katkı sağlamak amacıy-
la patates dağıtımına başladı. 

Bu kapsamda N�ğde’dek� tarım üret�c�le-
r�nden tedar�k ed�len 45 ton patates, bele-
d�ye ek�pler� tarafından program dah�l�nde 
dar gel�rl� a�lelere ulaştırılıyor. 4.500 a�le-
n�n en temel mutfak �ht�yaçları arasında 
yer alan patates �ht�yacını karşılayan Ga-
z�osmanpaşa Beled�yes�, d�ğer yandan 
yerl� tarıma ve ç�ftç�ye destek ver�yor.

PPPPPP EKİPLER KAPI KAPI DOLAŞIYOR

10’ar k�loluk çuvallar hal�nde hazırlanan 
patatesler, ek�pler tarafından tek tek �ht�-
yaç sah�b� a�leler�n kapısına kadar götürü-
lerek, tesl�m ed�l�yor. 

Dağıtım çalışmaları sokağa çıkma kısıtla-
masının uygulandığı hafta sonları da hız 
kesm�yor. 

Dayanışma ve yardımlaşma kültürünü 
güçlend�rmek �ç�n gerçekleşt�r�len yardım-
lar, �ht�yaç sah�pler�n�n yüzünü güldürüyor.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA


