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BU RAMAZANIN EN SICAK KAMPANYASI
ÜSKÜDAR’DA HAYAT BULUYOR

ÜSKÜDAR BELEDiYESi

Üsküdar Belediyesi’nden Hem İhtiyaç 
Sahiplerine Hem De Mahalle Bakkallarına 
Büyük Destek

6 Bin Kişiye Verilen Ramazan İhtiyaç Deste-
ği Mahalle Bakkallarında Kullanılıyor

Üsküdar Belediyesi Ramazan yardım çeklerinin 
sadece mahalle bakkallarında geçerli olduğu bir 
uygulama başlattı. Bu sayede Ramazan ayında 
hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek hem de 
ekonomik anlamda zor günler geçiren mahalle 
bakkalları rahat bir nefes almış olacak. 

Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtı-
lan gıda kolisi uygulaması yanında Ramazan Des-
tek Çeki uygulamasını da devam ettiren Üsküdar 
Belediyesi, çekleri sadece mahalle bakkallarında 
geçerli olacak şekilde düzenledi. Böylelikle ihti-
yaç sahipleri, belirlenen ürünler yerine ihtiyacı olan 
ürünleri alma imkânına kavuştu.

Uygulamada Üsküdar ilçesinde yaşayan 6 bin 
ailenin Üsküdar Destek Kartlarına 500’er TL’lik nakit 
yardımda bulundu. Verilen destekler sadece ma-
halle bakkallarında geçerli kılındı. İhtiyaç sahipleri, 
alkol ve sigara dışındaki şeker, yağ, çay, bakliyat ve 
benzeri tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkal-
lardan temin edebilecek. 

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek, mahalle 
bakkallarına ise can suyu olacak uygulamaya Üs-
küdar’daki 450 bakkal esnafının 240’ı dahil oldu. 
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Türkmen: Mahalle Kültürünü 
ayakta Tutuyoruz

Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, uygulamanın 
vatandaşın yüzünü güldürmenin 
yanı sıra mahalle bakkallarına da 
can suyu olacağını söyledi. Aynı 
zamanda Başkan Hilmi Türkmen 
yapılan bu proje kapsamında ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılan kart-
ların belediye yöneticileri ve per-
sonelleri tarafından elden teslim 
edildiğini aktardı. 

‘’Üsküdar Belediyesi olarak ön-
celikle ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza Ramazan kolisinin yanında 
maddi destek sağlamanın da iyi 
olacağını düşündük. 6 bin ihtiyaç 

sahibi ailemizin Üsküdar Destek 
Kartlarına 500’er lira yatırdık. 
Bununla da kalmadık, vatan-
daşlarımız ramazan ihtiyaçla-
rını gidip büyük zincir marketler 
yerine her gün selamlaştıkları 
mahallelerindeki bakkal esna-
fından alsın istedik. 

240 bakkalımız hemen uy-
gulamaya dahil oldu. Vatan-
daşlarımız çaydan şekere, ma-
karnadan Ayçiçek yağına tüm 
ramazan ihtiyaçlarını mahalle 
bakkalından karşılıyor. Bu uygu-
lama ile mahalle kültürünü ge-
liştirip ayakta tutmayı, ihtiyaç 
sahiplerine destek olurken, ma-
halle bakkallarını da destekle-
meyi amaçlıyoruz.’’


