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BAYRAMPAŞA

ENGELSİZ İLÇE BAYRAMPAŞAENGELSİZ İLÇE BAYRAMPAŞAENGELSİZ İLÇE BAYRAMPAŞA
Bayrampaşa Beled�yes�, 3 Aralık Dünya Engell�ler Günü müna-

sebet�yle b�r d�z� etk�nl�k düzenled�. Bayrampaşa Beled�ye Baş-
kanı At�la Aydıner’�n ev sah�pl�ğ� yaptığı programlarda onlarca 
engell� vatandaş, gönlünce eğlend�.

Bayrampaşa Beled�yes�, Dünya Engel-
l�ler Günü münasebet�yle Dem�rkapı 

Caddes�’nde ve Yücel Çakmaklı Kültür 
Merkez�’nde ‘Engeller� B�rl�kte Aşıyoruz’ 
sloganıyla b�r d�z� etk�nl�k düzenled�. Ar-
dından engell� vatandaşlar �le a�leler� 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Aydı-
ner’�n ev sah�pl�ğ�nde, Beled�ye Başkanlı-
ğı’nda düzenlenen yemekte ağırlandı.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZE 
ENGEL OLMAYALIM”

Engell� vatandaşlarla yakından �lg�lenen 
ve onlarla b�rl�kte olmaktan dolayı büyük 
mutluluk duyduğunu bel�rten Bayrampa-
şa Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, “F�-
z�k Tedav� Rehab�l�tasyon Merkez�m�z �le 
beraber Bayrampaşa Beled�yes� olarak 
engell� kardeşler�m�z �ç�n böyle güzel b�r 
program düzenled�k. 

Engell� kardeşler�m�z�n sıkıntılarını an-
lamanın yolu sam�m� b�r empat� kurmak-
tan geç�yor. Engell� olmak kolay değ�l. B�z 
Bayrampaşa Beled�yes� olarak her zaman 
engell� vatandaşlarımızın yanında olduk. 
Engell� kardeşler�m�z�n engels�z b�r hayat 
süreb�lmeler� �ç�n projeler ürett�k ve üret-
meye devam edeceğ�z. Çünkü hep�m�z 
b�rer engell� adayıyız. Ne olursak olalım, 
ama lütfen hayatın h�çb�r anında engell� 
kardeşler�m�ze engel olmayalım.” şekl�n-
de konuştu.
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BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYORBAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYORBAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYORBAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYORBAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYORBAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İYİLİĞE TEŞVİK EDİYOR
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n �y�l�k gönüllüler�n� b�r araya get�r-

mek ve yardıma muhtaçlara �y�l�k etme farkındalığı oluşturmak 
amacıyla hayata geç�rd�ğ� ‘İy�l�k Et, İy�l�ğe Teşv�k Et’ projes�n�n 
tanışma ve değerlend�rme toplantısı yapıldı.

Hayır Kapısı �le �ht�yaç sah�pler�n�n 
tüm �ht�yaçlarını karşılayan Bayram-

paşa Beled�yes�, b�r yandan da �y�l�k gö-
nüllüler�n� b�r araya get�rerek, �y�l�k etme 
farkındalığı oluşturuyor. Bu kapsamda 
Bayrampaşa İy�l�k Gönüllüler� Platformu 
bünyes�ne hayata geç�r�len ‘İy�l�k Et, İy�l�-
ğe Teşv�k Et’ projes�ne �lg� her geçen gün 
artıyor. Şu an 500 �y�l�k gönüllüsü ve 35 
STK’nın desteğ� �le faal�yetler�n� sürdüren 
Bayrampaşa İy�l�k Gönüllüler� Platformu 
tarafından Bayrampaşa Beled�yes� Kül-
tür Salonu’nda tanışma ve değerlend�rme 
toplantısı düzenlend�.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLE-
RİMİZDE İYİLİK ETME VAR”

Toplantıda konuşan Bayrampaşa Bele-
d�ye Başkanı At�la Aydıner, “M�ll� ve ma-
nev� değerler�m�z�n en öneml� öğes� olan 
yardım etme ve yardımlaşma eylem�ne 

kurumsal b�r k�ml�k kazandırmak ama-
cıyla Bayrampaşa İy�l�k Gönüllüler� Plat-
formu bünyes�nde ‘İy�l�k Et, İy�l�ğe Teşv�k 
Et’ projes�n� hayata geç�rd�k. Büyük �lg� 
gören projem�zle herkes�n �mkânları ve 
yapab�lecekler� ölçüsünde çevres�ndek�, 
mahalles�ndek� ve sokağındak� yardıma 
muhtaç �nsanlara yardım etmes�n� sağlı-
yoruz.  Bu hayırlı projeye destek veren, 
�y�l�k ed�p, �y�l�ğe teşv�k eden herkese yü-
rekten teşekkür ed�yorum” ded�.
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Ak Part� Bayrampaşa �lçe yönet�m�nden beled�ye Ak Part� Bayrampaşa �lçe yönet�m�nden beled�ye Ak Part� Bayrampaşa �lçe yönet�m�nden beled�ye 
mecl�s üyel�ğ�ne aday adaylığı başvurularımecl�s üyel�ğ�ne aday adaylığı başvurularımecl�s üyel�ğ�ne aday adaylığı başvuruları

Öncek� dönem Ak Part� Bayrampaşa İlçe Yönet�m Kurulu üyele-
r�nden Erdoğan Tüysüz, Mustafa Sarı, Dursun Büyükgöz, Kenan 
Bıçak, Raş�t Topal, esk� mahalle başkanı Kad�r Muslu, Ertan Ma-
c�t ve d�ğer mecl�s üyes� aday adaylığına başvuru yapan herkese 
çıktıkları bu yolda başarılar d�l�yoruz.

Öncek� dönem Ak Part� Bayrampaşa 
İlçe Yönet�m Kurulu üyeler�nden Er-

doğan Tüysüz, Mustafa Sarı, Dursun Bü-
yükgöz, Kenan Bıçak, Raş�t Topal, esk� 
mahalle başkanı Kad�r Muslu, Ertan Ma-
c�t ve d�ğer mecl�s üyes� aday adaylığına 
başvuru yapan herkese  çıktıkları bu yol-
da başarılar d�l�yoruz.

Teşk�lat Kom�syon üyel�ğ� �le başlayan 
ve yıllarca �lçe yönet�m kurulundu b�r�m 

başkan yardımcılığı görevler�n� başarıyla 
üstlenen öncek� dönem yönet�m kurulu 
üyeler� ş�md� de beled�yede h�zmet ede-
b�lmek �ç�n mecl�s üyel�ğ� �le yola devam 
etmek �st�yorlar.

Gazete ek�b�m�z olarak tüm beled�ye 
başkan aday adaylarına ve mecl�s üyes� 
aday adayı olan herkese çıktıkları bu yol-
da muvaff ak�yetler d�l�yoruz. 
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Gençl�k Kolları'ndan Mecl�s Üyel�ğ�ne BaşvuruGençl�k Kolları'ndan Mecl�s Üyel�ğ�ne BaşvuruGençl�k Kolları'ndan Mecl�s Üyel�ğ�ne Başvuru
Ak Part� Bayrampaşa Gençl�k Kolları Başkan Yardımcısı Eren 

Eyüpoğulları, Bayrampaşa Beled�ye Mecl�s üyel�ğ� �ç�n aday aday-
lığı başvurusu yaptı.

Ak Part� Bayrampaşa Gençl�k Kolları 
Başkan Yardımcısı Eren Eyüpoğul-

ları, Bayrampaşa Beled�ye Mecl�s üyel�ğ� 
�ç�n aday adaylığı başvurusu yaptı.

Gençl�k Kolları Başkanı Ozan Karaden�z 
�le b�rl�kte evraklarını Ak Part� Bayrampa-
şa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı'ya tesl�m eden 
Eren Eyüpoğulları şu açıklamayı yaptı:

"Sn.Cumhurbaşkanımızın ded�ğ� g�b�; 

Gençler durmadan koşacaksınız... 
B�z de G.K Başkanımızın ve Yönet�m�-

m�z�n teveccühü ve desteğ�yle bugün AK 
PARTİ ‘den B.PAŞA BELEDİYESİ MECLİS 
ÜYELİĞİ A.ADAYLIĞI müracatımı yaptım. 
Rabb�m hakkımızda hayırlısı ne �se onu 
nas�p ets�n. Bu güzel bayrak yarışında k� 
tüm A.Adayı ab�ler�me ve dostlarıma da 
BAŞARILAR d�l�yorum..."

YKM “BİZ DE VARIZ” DEDİYKM “BİZ DE VARIZ” DEDİYKM “BİZ DE VARIZ” DEDİ
AK Part� Bayrampaşa Teşk�latı Yaşlılar Kom�syon Başkanı Mu-

harrem D�ndar mecl�s üyes� aday adaylığı �ç�n “b�z de varız” d�ye-
rek adaylık başvurusunda bulundu. 
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Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcılarından Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcılarından Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcılarından 
Aday Adaylığı İç�n İst�fa KararıAday Adaylığı İç�n İst�fa KararıAday Adaylığı İç�n İst�fa Kararı

Bayrampaşa Beled�ye Başkan 
Yardımcılarından Can Gökhan 
Balekoğlu �le Abdülnaser Ş�m-
şek görevler�nden �st�fa ett�.

Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardım-
cılarından Can Gökhan Balekoğlu �le 

Abdülnaser Ş�mşek görevler�nden �st�fa 
ett�.

Önümüzdek� yerel seç�mlerde yen�den 
mecl�s üyes� aday adayı olmak �ç�n gö-
revler�nden �st�fa eden Balekoğlu ve Ş�m-
şek'e; "tüm aday adaylarımıza olduğu 
g�b�" başarılar d�l�yoruz.
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G.OSMANPAŞA

Yıldıztabya’da Kentsel Dönüşüm Hız Kesm�yorYıldıztabya’da Kentsel Dönüşüm Hız Kesm�yorYıldıztabya’da Kentsel Dönüşüm Hız Kesm�yor

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n mo-
dern şeh�rc�l�k anlayışıyla prest�jl� 

ve güvenl� yaşam alanları oluşturmak �ç�n 
sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmaları 
tüm hızıyla devam ed�yor. 

Şeff af ve uzlaşma eksenl� yürütülen ça-
lışmalar kapsamında Yıldıztabya Mahal-
les� 2. Kısım 6B Bölge 1. Etap’ta hak sa-
h�pler�yle yapılan anlaşmaların ardından 
tahl�yeler tamamlandı.

528 KONUT VE MODERN      
YAŞAM ALANLARI

R�skl� alan �lan ed�len Yıldıztabya Mahal-

Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n Yıldıztabya Mahalles� 2. Kısım 
6B Bölge 1. Etap’ta yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarında 
hak sah�pler�yle yapılan anlaşmaların ardından tahl�yeler de ta-
mamlandı. Proje ruhsatlarının alınarak kısa zamanda �nşaat ça-
lışmalarına başlanacak projede 528 modern konutun yanı sıra 
cam�, okul ve sosyal kültürel tes�sler bulunuyor.

les� 2. Kısım 6B Bölge 1. Etap Kentsel Dö-
nüşüm Projes� kapsamında 528 modern 
konut �nşa ed�lecek. Her projede olduğu 
g�b� kentsel dönüşüm �le b�rl�kte bölgede 
sosyal ve kültürel �mkânların yanı sıra do-
natı alanları da gen�şl�yor. Projeyle bölge-
ye b�r cam�, b�r okul ve b�r kültürel tes�s 
daha kazandırılacak. 

Ayrıca yeş�l alanlar da gen�şlet�lm�ş ola-
cak. Tahl�yeler�n tamamlandığı bölgede, 
ruhsat projeler�n�n ardından �nşaat ça-
lışmalarına hemen başlanacak. Projen�n, 
2021 yılında tamamlanarak hak sah�pler�-
ne tesl�m ed�lmes� planlanıyor.
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Burak Kut Gaz�osmanpaşalı Hayranlarıyla BuluştuBurak Kut Gaz�osmanpaşalı Hayranlarıyla BuluştuBurak Kut Gaz�osmanpaşalı Hayranlarıyla Buluştu
Türk pop müz�ğ�n�n sev�len �sm� Burak Kut, esk� ve yen� şarkıla-

rından oluşan repertuarıyla Gaz�osmanpaşalı hayranlarına muh-
teşem b�r konser verd�.

Türk pop müz�ğ�n�n ünlü �sm� Burak 
Kut, İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� 

ve Gaz�osmanpaşa Beled�yes�’n�n ortak-
laşa düzenled�ğ� konserde Gaz�osmanpa-
şalılarla b�r araya geld�. Şeh�r T�yatroları 
Gaz�osmanpaşa Sahnes�’nde düzenlenen 
konsere sanatçının hayranları yoğun �lg� 
gösterd�.

Burak Kut, konsere, sevenler�n�n alkış-
ları ve tezahüratları eşl�ğ�nde, “Olduğu 
Kadar, Olmadığı Kader” şarkısıyla baş-
ladı. Konserde 90’lı yıllara damga vuran; 
“Ben�mle Oynama”, “Yaşandı B�tt�”, “He-

yecanlıyım” g�b� sev�len şarkılarını ses-
lend�rerek tüm salonu coşturan sanatçıya 
hayranları da hep b�r ağızdan eşl�k ett�. 

Repertuarında, büyük ustalardan Ba-
rış Manço’nun “Dağlar”, Cem Karaca’nın 
“Res�mdek� Gözyaşları” ve Erk�n Koray’ın 
“Fesupanallah” g�b� klas�kleşm�ş şarkı-
larına da yer veren Kut, d�nleyenlerden 
büyük alkış aldı. Gaz�osmanpaşalı hay-
ranlarıyla b�r araya gelmekten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�ren Burak Kut, ken-
d�s�n� d�nlemeye gelenlere teşekkür ett�.
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EYÜPSULTAN

Asker�m�ze desteğ�, yaşlımıza z�yaret� aksatmıyoruzAsker�m�ze desteğ�, yaşlımıza z�yaret� aksatmıyoruzAsker�m�ze desteğ�, yaşlımıza z�yaret� aksatmıyoruz

BİR PEYGAMBER GELENEĞİ: 
ENSAR-I ÇINAR

Yaşlılara karşı anlayış, hoşgörü, hür-
met, şefkat ve sevg�yle yaklaşmanın 

d�n�, sosyal ve ahlak� b�r sorumluluk oldu-
ğunun b�l�nc�nde olan Eyüpsultan Beled�-
yes� Sosyal Destek H�zmetler� Müdürlüğü 
ek�pler� yaptıkları Ensar-ı Çınar z�yaretle-
r�yle yaşlıları yalnız bırakmıyor.

Efend�m�z(SAV): “İç�n�zde belk� bükül-
müş �ht�yarlar olmasaydı, belalar s�z� sel 
g�b� götürürdü.” had�s�nden yola çıkarak 
Eyüpsultan'da yaşayan yaşlılar bel�rl� 
aralıklarla z�yaret ed�l�yor.Bayramlarda 
da yalnız bırakılmayan koca çınarlar, aynı 
zamanda gençlerle sohbet ederek b�lg� 
ve tecrübe aktarımında bulunuyor. Top-
lumun aklı ve bereket� olan yaşlılara z�-
yaretler sayes�nde gençlerde farkındalık 
ve b�l�nç oluşuyor. Öte yandan asker ve 
asker a�leler�n�n de düşünüldüğü Eyüp-
sultan Beled�yes�'nde yardımlar aralıksız 
devam ed�yor.

ASKER AİLELERİNE “ASKER 
MAAŞI”

Vatan borcunu ödemek �ç�n baba ocağın-

Eyüpsultan Beled�yes�, askere g�decek olanların a�leler�ne mad-
d� destek vererek, yaşlılara manev� z�yaretler yaparak vatanda-
şının yanında olmaya devam ed�yor.

dan ayrılan Eyüpsultanlı gençler�n a�leler� 
yalnız bırakılmıyor. Eyüpsultan �lçes�nde 
�kamet eden asker a�leler�, evlatları vatan 
borcunu öderken kend�ler� madd� zorluk 
yaşamasın d�ye Eyüpsultan Beled�yes� ta-
rafından a�lelere maaş bağlanıyor.

Eyüpsultan Beled�yes� sosyal beled�ye-
c�l�ğ�n gerekler�n� yer�ne get�rmeye de-
vam ed�yor. Ş�md�ye kadar 1432 a�len�n 
yaralandığı asker maaşı �ht�yaç sah�ple-
r�ne ulaştırılıyor. İht�yaç sah�b� a�leler�n 
mağdur olmaması �ç�n yapılan bu yardım 
sayes�nde askerler�n de gözü arkada kal-
mıyor.

HER AY 390 LİRA MAAŞ
Öncel�kle başvuruyu asker bekarsa 

annes�, evl�yse eş� yapıyor. Daha sonra 
yardıma �ht�yacı olan asker a�leler�n�n ha-
nedek� toplam gel�r� hesaplanıp desteğe 
�ht�yacı olan a�leler tesp�t ed�l�yor.

Buna göre uzun dönem askerl�k yapa-
cak olan k�ş�n�n a�les�ne ödenek çıkarılı-
yor. A�leler askerl�k boyunca her ay 390 
l�ralık asker maaşı alıyor. A�leler maaşı 
bel�rlenen banka şubeler�nden alıyor.

*Başvurular b�zzat Eyüpsultan Beled�ye-
s� Beyaz Masa b�r�m�ne yapılıyor.
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Esenler Beled�yes� Kültür İşler� Mü-
dürlüğü'nün, İstanbullular'ın kültürel 

ve sanatsal etk�nl�klere �lg�s�n� artırmak 
ve kültür programlarına katılanları teşv�k 
etmek amacıyla hayata geç�rd�ğ� "Kültür 
Kart" uygulamasıyla çeş�tl� hed�ye kaza-
nan katılımcılar ödüller�ne kavuştu. Dr. 
Kad�r Topbaş Kültür Sanat Merkez�’nde 
gerçekleşt�r�len ödül tören�nde sezon bo-
yunca süren etk�nl�klere katılarak puan 
toplayan sanatseverler, puanlarını ödüle 
dönüştürdü.

ÇEŞİT ÇEŞİT ÖDÜLLER...

“Kültür Kart” sah�b� 2 b�n k�ş�den 988’� 
çeş�tl� hed�yeler kazandı. Bu hed�yeler 
arasında yer alan kültürel gez�ler ve kut-

N�zamülmülk Kültür Sanat Sezonu boyunca Esenler'dek� kültü-
rel etk�nl�klere katılan ’Kültür Kart’ sah�pler�ne kazandıkları he-
d�yeler takd�m ed�ld�.

'KÜLTÜR KART'LILAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU'KÜLTÜR KART'LILAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU'KÜLTÜR KART'LILAR ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

sal yerlere yapılacak z�yaretler �ç�n kura 
çek�l�ş� yapıldı. Çek�l�şe katılan 122 k�ş�-
den 71’�; Umre ve Kudüs z�yaret�, Balkan 
Turu, Türk� Cumhur�yetler Gez�s�, Güney-
doğu Anadolu Turu, Akden�z Turu, Kara-
den�z Turu, Kapadokya Gez�s� ve Kartepe 
Gez�s�’ne katılmaya hak kazanırken, 61 
k�ş� de "Müzekart" sah�b� oldu. Ödül kaza-
nan sanatseverlere Esenler Beled�ye Baş-
kanı Mehmet Tevf�k Göksu ve İstanbul İl 
İstanbul İl Kültür ve Tur�zm Müdürü Coş-
kun Yılmaz ödüller�n� takd�m ett�. Tören-
de, “Kültür Kart” �le �lg�l� tanıtım f�lmler�, 
skeçler, sahne göster�ler� de yer aldı.
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ESENLER

HAMARAT NİNELER LEZZETLERİYLE YARIŞTIHAMARAT NİNELER LEZZETLERİYLE YARIŞTIHAMARAT NİNELER LEZZETLERİYLE YARIŞTI
Esenler Beled�yes�'n�n, "Yerl� Malı Haftası"na özel düzenled�ğ� 

"Hamarat N�neler Yarışıyor" adlı programda Esenlerl� 17 n�ne, 
yaptıkları kend� yöreler�ne a�t b�rb�r�nden lezzetl� yemekler ve 
tatlılarıyla yarıştı.

Yerl� Malı Haftası"na özel olarak Esen-
ler Beled�yes� Dede Torun Yaşam 

Merkez�'nde düzenlenen "Hamarat N�ne-
ler Yarışıyor" adlı programda Esenlerl� 17 
n�ne, torunlarıyla b�rl�kte baklavadan bö-
reğe, keteden �çl� köfteye, mantıdan kat-
mere kadar yaptıkları Türk mutfağından 
geleneksel lezzetler� jür� üyeler�ne tattırdı. 
Yaptıkları yemekler�n tar�f�n� anlatan n�ne-
ler�n heyecanlı haller� görülmeye değerd�. 

Yarışmanın jür� koltuğunda Ramazan 
B�ngöl Et Lokantası'nın sah�b� Ramazan 
B�ngöl, sosyal medya fenomenler� Eray 
Kılıç ve Emre Koşapınar yer aldı. Prog-
ramın sunuculuğunu �se ekranların sev�-
len yüzü 360 TV Programcısı Tuba Akıncı 
yaptı. Yemekler� tek tek tadan jür� üyeler�, 
yaptıkları puanlamanın ardından b�r�nc� 
ve �k�nc�y� bel�rled�. Yarışmanın kazana-
nı, Çanakkale yöres�nden hurma tatlısı �le 
tüm jür� üyeler�nden tam puan alan Fatma 
Dönmez olurken, �k�nc�l�k S�nop'un yöre-
sel lezzet� ıslama �le Hüsn�ye Özdem�r'�n 

oldu. Jür� üyeler� kazanan n�nelere �ç�nde 
yemek k�tabının da olduğu çeş�tl� hed�ye-
ler verd�. Programın sonunda yapılan tüm 
yemekler; dedeler, n�neler ve torunlarıyla 
b�rl�kte af�yetle yend�.

YERLİ MALI HAFTASI'NDA    
YÖRESEL LEZZETLER

Esenler Beled�ye Başkanı Mehmet Tev-
f�k Göksu, yarışma önces�nde n�neler�n 
heyecanını paylaştı. Göksu, Yerl� Malı Haf-
tası'nda yöresel lezzetler�n yarışmasının 
önem�ne d�kkat çekerek, "Esk�den, okul 
hayatımızda Yerl� Malı Haftası öneml� b�r 
yere sah�pt�. Anneler�m�z çok özel yemek-
ler hazırlardı. Bugün de Dede Torun Mer-
kez�'nde n�neler ve torunlarının yaptıkları 
çok özel yerl� yemekler�m�z var. Yemekle-
r� yarıştırıp, dereceye g�renlere hed�yeler 
vereceğ�z. Bu sene b�r başlangıç bundan 
sonrak� yıllarda da devamını get�receğ�z" 
�fadeler�n� kullandı.
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FATİH

Her Hafta Halk GünüHer Hafta Halk GünüHer Hafta Halk Günü

Fat�h Beled�ye Başkanı Hasan Suver her hafta düzenlenen Halk 
Günü programıyla Fat�hl�ler�n sorunlarını d�nley�p, çözüme ulaş-
tırıyor.

Başkan Hasan Suver her hafta düzen-
l� olarak gerçekleşen ‘Halk Günü’ 

programında kend�s�yle görüşmek �s-
teyen Fat�hl�lerle b�r araya gel�yor. Halk 
Günü programında Başkan Yardımcıları 
ve b�r�m müdürler� de hazır bulunuyor. 
Vatandaşları ayrı ayrı d�nleyen Başkan 
Suver, sorunları anında �lg�l� Başkan Yar-
dımcısı ve Müdürlere aktararak çözüme 
ulaşmasını sağlıyor.
Hacı Anne’ye Teşekkür Plaket�
Fat�h’�n sev�len s�malarından Hacı An-

ne’ye, geçt�ğ�m�z günlerde açılış tören� 
yapılan Seyy�d Ömer Şeh�t Mahmut Şa-
h�nler A�le Sağlığı Merkez�’n�n yapımında-
k� emekler� �ç�n teşekkür ç�çeğ� ve plaket� 
takd�m ed�ld�. Halk Günü’ne katılan Hacı 

Anne plaket�n� Başkan Hasan Suver’�n 
el�nden aldı. Çok duygulandığını söyle-
yen Hacı Anne; “İnsanların hayır duaları-
nı almak �ç�n evde oturmaktansa el�mden 
geld�ğ�nce hayır �şler�ne koşturmaya gay-
ret ed�yorum. Sağ olsun Beled�ye Başka-
nımız Hasan Suver talepler�m�ze çok du-
yarlı. Allah O’ndan razı olsun. Kend�s�ne 
çok teşekkür eder�m” ded�.
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BAYRAMPAŞA
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BAYRAMPAŞA

CUMA NAMAZI SONRASI CEMAATLE SOHBETCUMA NAMAZI SONRASI CEMAATLE SOHBETCUMA NAMAZI SONRASI CEMAATLE SOHBET
AK Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n Saçlı, Beled�ye Başka-

nı At�la Aydıner ve teşk�lat mensupları �le b�rl�kte Em�ntaş Akel 
Cam��’nde Cuma Namazı’nı kıldıktan sonra cam�� cemaat� �le soh-
bet ett�.










