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Ün vers te
öğrenc ler m ze

Müjde!

Öğrenci
burslarının
2. taksidi
hesaplara yattı.
lk taksidi Ocak ayında
yatırılan öğrenci burslarının
ikinci taksidi de
öğrencilerimizin hesabına
yatırıldı.
Konu ile ilgili bilgi veren
Belediye Başkanı Halil Fırat:
“Öğrencilerimize bir nebze
olsun yardımda
bulunabiliyorsak ne mutlu
bizlere. Burslarımız
biliyorsunuz ki karşılıksız.
Öğrencilerimizden tek
isteğimiz onları buralara

İ

getiren ailelerini
memleketlerini unutmamaları
ve başarı gösterip Samsat’ı en
iyi şekilde temsil etmeleridir.”
dedi.
Bu burslar Halil Fırat’ın
başkanlık görevine geldiği
günden beri her yıl düzenli
olarak öğrencilerimize
sunulmaktadır. Konu ile ilgili
memnuniyetlerini dile getiren
öğrenciler Başkan Halil Fırat ve
meclis üyelerine teşekkürlerini
sundular.

Samsat’ta Ramazan
coşkuyla başladı.
Nefsin susacağı,
yoksulların doyacağı,
bereketin artacağı bir
RAMAZAN’a daha
kavuştuk.
1 Temmuz’a kadar

AV L A N M I Y O R U Z

Bölgemizde av
yasağı başladı.
Yavru balıklar büyüsün, balık
nüfusumuz artsın, Samsat'ın suları
hep bereketli kalsın diye 1 Temmuz'a
kadar tatlı sularımızda avlanmıyoruz.
Yasal olarak ağır cezalara maruz
kalmamak için lütfen hepimiz
bu yasağa uyalım, uymayanları da
uyaralım.
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Sulama Kanalları
Faal yete Geçt .

Vatandaşların “Sulama
Kanalları Açılsın”
Talebi Yerine
Getirildi

H

emşehrilerimiz
belediyemizin
sorumluluk alanında
olmadığı halde, 15-20 gündür
sulama kanallarının açılması
için taleplerini bize
iletiyorlardı. Girişimlerimiz
sonucunda çok şükür
kanallarımız aktif hale geldi.
Başkan Halil Fırat’ın girişimleri
sonucunda aktif hale gelen

kanallar çiftçimizin can damarı.
Bu sebeple bir an önce aktif
hale gelmeliydi.
Başkan Halil Fırat müjdeyi
verirken özellikle yaz ayları ve
sıcakların başlaması ile birlikte
çocukları ve gençleri tehlikeli
olan sulama kanallarında
yüzmemeleri konusunda
uyardı. Çiftçimize bereketli
olsun.

Başkan Halil Fırat
Ankara’da Bölge
Vekilleri ile
Buluştu
Ankara’da bölge milletvekilleri ile
bir araya gelen Halil Fırat; “İnsan
Ankara’da bile evinde hissediyor
kendini. Adıyaman’ımız için
gerçekten, yürekten ter döken iki
vekilimiz ile bir araya geldik. Konu
tabi ki Adıyaman, tabi ki Samsat.
Ve vatandaşlarımıza daha iyi bir
hayat yaşatmak için yeni
yatırımlar.” dedi. Başkan Fırat
Meclis Savunma Komisyonu
Başkanı ve Adıyaman Milletvekili
Sn. Ahmet Aydın ve yine Adıyaman
Milletvekili İbrahim Halil Fırat’a
ilgi ve konukseverlikleri için
teşekkürlerini iletti.
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Sosyal Market
Çatom’da Açıldı
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Sosyal
Market
Çatom’da
açıldı.
Bir elbise, bir ayakkabı… Bir çocuk
için belki de bayramın en büyük
anlamı budur.
Belediye yetkilileri Sosyal Marketi
bir belediye hizmeti değil, bir iyilik
hareketi olarak görmek gerektiğini
belirttiler. Özellikle çocuk kıyafetleri
ve ayakkabı konusunda ihtiyaç
sahiplerini beklediklerini ekleyen
yetkililer; “Destekçilerimize sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
dediler.

İlçe Koordinasyon
Toplantısı Yapıldı
Samsat İlçe Koordinasyon
toplantımızı Sn. Valimiz Mahmut
Çuhadar öncülüğünde tamamladık.
Meclis Savunma Komisyonu
Başkanı Sn. Ahmet Aydın,
Adıyaman Milletvekilleri: Sn.
İbrahim Halil FIRAT, Sn.
Muhammed Fatih Toprak ve Sn.
Yakup Taş, Ak Parti İl Başkanımız
Sn. Mehmet Dağtekin’in
katılımcılar arasında yer aldığı
toplantımızda ilçemiz için önemli
kararlar aldık.
Bizleri yalnız bırakmayan ilçemiz
kaymakamı Sn. Aziz Oğuz
Alemdaroğlu’na, ilçe başkanımız
Hasan Erdem’e, belediye meclis
üyelerine, ilçe meclis üyelerimize,
muhtarlarımıza ve halkımıza
şükranlarımı sunarım.
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Beled ye Personel ne
İftar Yemeğ

Başkan Halil
Fırat Belediye
Çalışanlarına
İftar Yemeği Verdi.

S

amsat Belediye Başkanı
Halil Fırat belediye
çalışanlarına
Adıyaman’da bir iftar yemeği
düzenledi. Bütün personelin
katıldığı yemekte keyiﬂi anlar
yaşandı.
Yemekle ilgili Başkan Fırat:
“Çok çalıştılar, çok emek
verdiler. Samsat’ı ileri taşımak
için yürekten gayret

gösterdiler. Emekleri ödenmez
ama en azından teşekkür
mahiyetinde belediye
personelimize iftar yemeği
düzenledik.
Her bir personelimize
gönülden şükranları
sunuyorum. Arkadaşlarımla
birlikte Samsat’ı daha ileriye
taşımak için çalışacağımıza söz
veriyorum” dedi.
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