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Ümraniye Belediyesi’nin 
düzenlediği ‘Biz Gönüllüyüz Biz 
Öğretiriz’ projesi kapsamında 
okuma yazma öğrenen engelli 
vatandaşlara düzenlenen bir 
törenle sertifikaları verildi. 
Törende konuşan Başkan Hasan 
Can, ‘Şu gördüğüm tablonun 
mutluluğu bana yeter’ dedi. S.12
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Belediyemiz hizmetlerini sizlerle paylaş-
tığımız Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 
20. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda 
da sizlere, belediyemizin hayata ge-
çirdiği proje ve hizmetlerle ilgili olarak 
dopdolu bir içerik hazırladık.  

Dergimizin öne çıkan dosyalarından 
birini, Belediyemiz tarafından yapımı-
na başlanan meydan projesine ayırdık. 
İlçemiz için hayati öneme sahip olan 
bu proje ile ilgili bütün ayrıntıları, zen-
gin görsellerle birlikte siz değerli oku-
yucularımızın dikkatine sunduk. Diğer 
bir önemli projemiz olan Biz Gönüllü-
yüz, Biz Öğretiriz’ kampanyası da ilk 
meyvelerini verdi. Engelli vatandaşla-
rımıza evlerinde okuma yazma eğitimi 
verdiğimiz projenin ilk kur mezunları 
da sertifikalarını aldı. Gerek projenin 
ayrıntıları ve gerekse çok sayıda seçkin 
davetlinin katıldığı sertifika töreni ile 

ilgili ayrıntılar da yine dergimizin say-
faları arasında okuyucularını bekliyor.
Belediyemizin bir süre önce gerçekleş-
tirdiği ve vatandaşlarımızla birebir ile-
tişim dönemini başlatan Çağrı Merke-
zi ile Çözüm Merkezlerinin açılışları, 
yapımı belediyemizce gerçekleştirilen 
sağlık ocaklarının hizmete sunulması, 
Ümraniye’ye kazandırdığımız Sosyal 
Tesislerin açılışı, çeşitli sosyal ve kültü-
rel hizmetler, bu ayki dergimizin içeri-
ğini oluşturuyor. Keyifle okuyacağınızı 
ümit ediyoruz. 

Ayrıca Ümraniye’nin değişim ve dönü-
şüm yolculuğuna hız katan çok sayıda 
proje, hizmet ve etkinliklerle ilgili ge-
niş ayrıntılar, röportaj ve haberleri de 
dikkatlerinize sunduk. Önümüzdeki 
sayıda tekrar buluşmak ümidiyle, siz-
leri dergimizin yeni sayısıyla baş başa 
bırakıyoruz. 

Değerli Okuyucular;

İyi okumalar,

Faysal Şansi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
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Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle bu-
luşturmak için, çıktığımız hizmet yo-
lunda dur durak bilmeden yürümeye 
devam ediyoruz. Çok sayıda dev proje 
ile bir o kadar kalıcı eserler sığdırdığı-
mız 2010 yılını geride bırakıp, 2011 yı-
lının ilk ayını idrak ediyoruz. Daha bü-
yük ümitlerle karşıladığımız yeni yılda, 
hizmeti Ümraniye’nin en ücra köşele-
rine kadar ulaştırmanın haklı gayret ve 
çabası içerisinde olacağız. 

Sevgili Ümraniyeliler; 
İlçemizi modern ve çağdaş bir kent 
anlayışı doğrultusunda birçok hizmet-
le buluşturduk, buluşturmaya devam 
ediyoruz. Süratle yapımlarına başlaya-
rak kısa bir sürede inşalarını tamam-
ladığımız 23 yeni muhtarlık binasını 
düzenlediğimiz törenlerle hizmete aç-
tık. İlçemizdeki muhtarlık hizmetleri-
nin en iyi şekilde yülütülebilmesi ama-
cıyla yaptırdığımız muhtarlık binala-
rı vatandaşlarımızın bu konudaki ya-
şadıkları sorunları büyük ölçüde orta-
dan kaldırdı. Yine bu hayata geçirdiği-
miz önemli projelerden biri olan ‘Biz 
Gönüllüyüz, Biz Öğretiriz’ kampanya-
sı ilk meyvelerini verdi. Ümraniye’de 
yaşayan ve çeşitli nedenlerden ötürü 
okuma-yazma öğrenememiş engel-
li kardeşlerimize yönelik başlattığımız 
kampanya ile onlara evlerinde eğitim 
imkânı sunduk. Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli kızları 
Esra Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Er-
doğan hanımefendilerin de aralarında 
bulunduğu gönüllü öğretmenlerimiz 
aracılığıyla verdiğimiz eğitimin birinci 
kurunda başarılı olanlara sertifikaları-
nı verdik. Aynı heyecanla yoluna de-
vam eden bu eğitim seferberliğine ba-
şından beri destek veren tüm kurum, 
kuruluş ve şahıslara bu vesile ile tekrar 
teşekkür ediyorum. 

Kıymetli Ümraniyeliler; 
Başlattığımız yeni bir proje ile ilçemi-
zin büyük bir ihtiyacını daha ortadan 
kaldırıyoruz. Bu proje kapsamında, 
meydanı olmayan Ümraniye’ye, bü-
yük bir meydan kazandırıyoruz. Yürüt-
mekte olduğumuz çalışmalar çerçeve-
sinde, Ümraniye Gaffar Efendi Sokak-
ta bulunan İGDAŞ binası ile Zübey-
de Hanım İlköğretim Okulu’nu dep-
lase ediyoruz. Proje kapsamında, yı-
kacağımız okulun yerine, inşa edece-
ğimiz yeni okulun yapımına başladık. 
Mevcut 25 derslikli Zübeyde Hanım İl-
köğretim Okulu’nun yerine yapımını 
sürdürdüğümüz yeni okul 40 derslik-
li, spor salonu olan modern bir bina-
ya sahip olacak. Yeni okul binasını 2. 
eğitim dönemine yetiştirmeyi hedefli-
yoruz. Boşalacak bu alana vatandaş-
larımızın hem rahat nefes alabilecek-
leri hem de dinlenme, alışveriş v.b ih-
tiyaçlarını giderebilecekleri büyük bir 
meydan yapıyoruz. Sütçü Caddesi ve 
Alemdağ Caddesi kesişimindeki mey-
dan, 25 dönümlük bir alana sahip ola-
cak. Yine bununla birlikte, sosyal be-
lediyecilik anlayışı doğrultusunda kül-
türel ve sosyal hizmetlerimizi de ara-
lıksız sürdürüyoruz. Geçtiğimiz Rama-
zan Bayramı’nda ilçemizde yaşayan 
yetim, öksüz ve şehit ailesi çocukları-
na kıyafetler yardımı yaparak bayram-
larına ayrı bir sevinç kattık. Ayrıca her 
yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim sezonu 
başında, ilçemizdeki okullarda okuyan 
binlerce öğrencimize okul kıyafetleri 
ile kırtasiye setleri hediye ettik. Yalnız-
ca bir kaçını burada zikrettiğim hizmet 
ve projelerimize 2011 yılında da aynı 
heyecanla devam edeceğiz. Bu duy-
gu ve düşüncelerle, 2011 yılının ilçe-
miz, ülkemiz ve dünya halkları için ba-
rış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini 
diliyorum. 

Değerli Hemşehrilerim;

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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Başbakan Analiz

“Batman’ın kız çocukları üniver-
siteye akın ederken İstanbul’daki, 
Ankara’daki, İzmir’deki kızları kılık ve 
kıyafetlerinden dolayı kapı dışı eden-
lerin bu ülkenin çocuklarına ne bü-
yük bir haksızlık ettiklerini gelişmelere 
bakıp görmelerini’’ istedi ve ‘’Bir yan-
dan üniversite kapısına gelmiş kız ço-
cuklarını umutsuzluğa ve geleceksizli-
ğe mahkum edenler, bir yandan da çı-
kıp, bu ülkede kız çocuklarının okutul-
mamasından şikayet edemezler’’ dedi.
Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe’deki 
Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde rek-
törlerle bir araya geldiği toplantıda 
yaptığı konuşmada, üniversitelerden 
Türkiye’nin iddialarını sahiplenmeleri-
ni, Türkiye’ye yol açmalarını, yol gös-
termelerini, topluma vizyon çizmeleri-
ni istediklerini belirterek, şunları söy-
ledi: ‘’Açık söylüyorum; biz, asla ve 
asla, üniversitelerin bizimle her konu-

da bire bir aynı düşünmelerini isteme-
yiz ve böyle bir hakkımız da yok. Böy-
le bir arzu, üniversitenin de, bilimin de 
ruhuna aykırıdır. 

Üniversiteler elbette sorgulayıcıdır, 
akademisyenler elbette bağımsız ha-
reket edebilirler, ancak üniversitelerin 
gelişmesi aynı zamanda hükümetle-
rin bu meselelere el atmasıyla, üniver-
site ile yakın bir ilişki içinde olmasıyla 
mümkündür. Nitekim, şu son 8 yılda, 
üniversiteler siyasetten arındırılmış, en 
küçük bir siyasi baskı hissetmemiş, öz-
gür düşünce ve özerklik noktasında 
en serbest dönemlerini yaşamışlardır. 
Üniversitelerden korkan, üniversiteler-
den çekinen, üniversite mezunların-
dan tedirgin olan bir hükümet, çıkıp 
da 78 yeni üniversite kurmaz. Üniver-
siteleri baskı altına almaya çalışan bir 
iktidar, üniversite bütçelerini, milli eği-

“Üniversite 
kapısına gelmiş 
kız çocuklarını 
geleceksizliğe 

mahkum edenler, 
kız çocuklarının 

okutulmamasından 
şikayet edemezler”

“Özgürlükçü üniversite inşa 
etmenin mücadelesini veriyoruz”

Yeniden Ümraniye6



En sınırdaki şehirlerde yeni kurulan 
üniversitelere gidiyorsunuz, 

bakıyorsunuz, TÜBİTAK’la, DPT ile 
TUBA’yla, UNESCO, OECD, NATO, Avrupa 

Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya 
Bankası ile işbirliği imkanlarını, proje 
imkanlarını takip ediyorlar. ERASMUS 
programından yararlanma noktasında 

üniversitelerimiz % 75 oranlarına 
ulaşmış durumdalar.

tim bütçesini, kredi ve yurt imkanları-
nı bu kadar artırmaz, bu alanlarda bu 
kadar büyük yatırımlar yapmaz.’’
Türkiye’nin ekonomideki ve dış poli-
tikadaki hedeflerine ancak ve ancak 
üniversitelerin iddialı olmalarıyla  ula-
şabileceğine inandıklarını belirten Baş-
bakan Erdoğan, ‘’Maalesef Türkiye’de 
uzun yıllar boyunca üniversitelerin ne 
sanayi ile işbirliğine gittiğini ne dış po-
litika için vizyon geliştirdiğini ne de 
bulunduğu şehirle bütünleşebildiğini, 
kampüslerin içine, sırça saraylarına, 
kendi kabuğuna çekilen üniversitenin, 
ülkenin ve milletin gerçeklerinden, so-
runlarından kopuk halde varlık göster-
diğini’’ anlattı.

“Ailelerin kız çocuklarını okula gön-
dermeme noktasında cehalet ne ka-
dar büyük bir etken ise güvensizlik de 
önemli bir etkendir.” 

Türkiye’nin önceki dönemlerden bu 
yana kız çocuklarının okutulmama-
sı, okula gönderilmemesi diye bir me-
seleyle uğraştığını dile getiren Başba-
kan Erdoğan, ‘’Ailelerin kız çocukları-
nı okula göndermeme noktasında ce-
halet ne kadar büyük bir etken ise gü-
vensizlik de önemli bir etkendir. Va-
tandaş ile devlet arasındaki güven ek-
sikliği, devletin kurumlarına karşı da 
bir güvensizliğin oluşmasına neden ol-
muştur’’ diye konuştu. Şu anda Bat-
man Üniversitesi’nin yarıya yakınının 
kız öğrencilerden oluştuğunu belir-
ten Başbakan Erdoğan, kız öğrencile-
rin kent dışından değil, Batman’da ya-
şayan ailelerin kızları olduğunu belir-
terek, on yıllardır kırılamayan diren-
cin şu anda devlet-millet kaynaşma-
sıyla kırıldığını söyledi. Yeni kurulan 
üniversiteleri eleştirenlerin bu manza-
rayı görmediklerini ve görmek isteme-
diklerini belirten Başbakan Erdoğan, 
özellikle Doğu, Güneydoğu ve Orta 
Anadolu’daki öğrencilerin üniversite 
eğitimi için ağırlıklı olarak İstanbul’a 
göçe zorlandıklarını ve bunların bir 
kısmının aileleriyle İstanbul’a geldi-
ğini anlattı. Başbakan Erdoğan, artık 
bu hizmetin ailelerin ayaklarına götü-
rüldüğünü ve ailelerin çocuklarının bu 
üniversitelere gönderildiğini, ailelerin 
bunun hem daha ucuza mal olacağı-
nı hem de çocuğunu üniversitede en-

dişelerden arındırılmış bir şekilde ya-
nında bulunduracağını düşündüğünü 
dile getirdi. “’Öz yurdunda garipsin, 
öz vatanında parya’ haline yavruları-
mızı getirmenin hiçbir türlü izahı ola-
maz.”

Bunun İstanbul’a göçü engelleyen 
önemli bir etken olduğunu, anne ve 
babaların huzur içinde, gönül rahatlı-
ğı içinde, hiçbir gerekçeye, bahaneye 
sığınmadan çocuklarını üniversitede 
okutma imkanına kavuştuklarını be-
lirten Başbakan Erdoğan, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

‘’Batman’ın kız çocukları üniver-
siteye akın ederken İstanbul’daki, 
Ankara’daki, İzmir’deki kızlarımızı kı-
lık ve kıyafetlerinden dolayı kapı dışı 
edenler, bu ülkenin çocuklarına ne 
büyük bir haksızlık ettiklerini umuyo-
rum ki, bu gelişmelerle görür ve fark 
ederler. Bir yandan üniversite kapısı-
na gelmiş kız çocuklarını umutsuzlu-
ğa ve geleceksizliğe mahkum edenler, 
bir yandan da çıkıp, bu ülkede kız ço-
cuklarının okutulmamasından şikayet 
edemezler. Kendi öğrencilerini yurt 
dışındaki üniversitelerde okumak zo-
runda bırakanlar, takdir edersiniz ki, 
Türkiye’nin eğitimde uluslararası bir 
cazibe merkezi olması gibi bir vizyonu 
taşıyamazlar. Hocalarımızın büyük ço-
ğunluğu ABD ve Avrupa görmüş. Bu-
raların üniversitelerinde hiçbir öğren-
cinin kılık ve kıyafetiyle kimsenin uğ-

raşmadığı çok açık ve net ortadayken, 
kendi ülkesinde bu tür engellemeler 
ve bariyerler oluşturmanın, yani şai-
rin ifade ettiği gibi ‘Öz yurdunda ga-
ripsin, öz vatanında parya’ haline yav-
rularımızı getirmenin hiçbir türlü iza-
hı olamaz. Sormayan, sorgulamayan, 
araştırmayan, eleştirmeyen, hele hele 
toplumla iletişim kuramayan bir ku-
rumun, sadece tabelasında üniversite 
yazar. İşte biz bunu kırmaya, bu zih-
niyeti değiştirmeye, üniversiteleri asli 
işlerine, özlerine döndürmeye gayret 
ediyoruz.Özgürlükçü üniversite inşa 
etmenin mücadelesini veriyoruz.”

Başbakan Erdoğan, baskıcı, otoriter, 
yasakçı idare anlayışından, üniversite-
nin ruhuna, özüne uygun, özgürlük-
çü, demokratik, bir arada yaşama kül-
türünü özümsemiş bir üniversiteyi inşa 
etmenin mücadelesinin verildiğini ifa-
de ederek, statüko-üniversite işbirliği-
nin değil, iş dünyası-üniversite işbirliği-
nin, toplum-üniversite işbirliğinin tesis 
edilmeye çalışıldığını anlattı. Suriye ile 
vizelerin kaldırıldığını, Gaziantep’i zi-
yaret eden Suriyeli turist sayısının yıllık 
1 milyon rakamına yaklaştığını belir-
ten Başbakan Erdoğan, ‘’Bundan 8 yıl 
önce Gaziantep’te iki vakıf üniversitesi 
kurulacak denilseydi buna kim inanır-
dı? Bundan 8 yıl önce Gaziantep’teki 
üniversitelere, Malatya’ya, Ağrı’ya, 
Van’a akın akın yabancı öğrenciler ko-
şacak denilseydi buna kim inanırdı’’ 
diye sordu. 
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Ümraniye Yeni 
Meydanına Kavuşuyor

Değişimde çok yol kat eden Üm-
raniye Belediyesi, geçtiğimiz yıllarla 
kıyaslanamayacak hızda ve büyük-
lükte işlere imza atmaya devam edi-
yor. İlçenin en işlek yerine, merkeze 
yapılması planlanan meydan projesi 
de Ümraniye’ye yakışan bir hizmet 
olacak. 

Ümraniye Gaffar Efendi Sokakta bu-
lunan 90’lı yıllarda yapılmış İGDAŞ 
binası ve 50 yıllık  Zübeyde Hanım 
İlköğretim Okulu deplase edilerek 
yerine 25 dönümlük bir meydan or-
taya çıkacak. Ümraniyelilerin buluşma 
noktası olacak olan meydan bölgeye 
ferahlık katacak. 

Projeye Nisan ayında başlayan Üm-

raniye Belediyesi, yeni okul yapımıyla 
işe koyuldu. 25 derslikli olan Zübeyde 
Hanım İlköğretim Okulu 40 derslikli, 
spor salonu olan modern bir yapıya 
dönüştürülüyor. 

2011 Şubat ayında eğitim öğretim 
yılının 2.dönemine yetiştirilecek olan 
yeni okul, çocuklarımızın daha iyi 
eğitim alabilecekleri, deprem riskinin 
0’a indirildiği güvenli bir bina olacak. 
Park arazisi olarak ayrılmış olan ve 
mülkiyeti belediyeye ait olan 25 bin m2 
‘lik bir alanda inşaat çalışması sürecek. 
2011 Şubat ayında yeni okul binasında 
eğitim başladıktan sonra eski okul ve 
taşıyıcı sisteminde sorun olan, deprem 
riski taşıyan İGDAŞ binası yıkılarak yeni 
meydan projesi uygulanacak. Belediye 

6,5 yılda yapılan 
hizmetlerle 

modern kentin bir 
parçası ve değişen 

imajıyla bir 
cazibe merkezi’ne 

dönüşen Ümraniye, 
yeni meydan 

projesi için 
çalışmalarına hız 

verdi.

Yeni Proje
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2011 Şubat ayında eğitim 
öğretim yılının 2. dönemine 
yetiştirilecek olan yeni okul 

binası altına yapılacak 350 
araçlık yer altı otoparkı ile bölge 
trafiğine rahatlık kazandırılacak.

Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu yeni binası

binasında kiracı olarak hizmet veren 
İGDAŞ, binasının güçlendirilmesi için 
yetkililere başvurdu.  Ümraniye Beledi-
yesi de deprem riskini de göz önünde 
bulundurarak, yeni meydan projesi 
söz konusu olduğu için binayı yıkmaya 
karar verdi. 

Böylece Ümraniye deprem riski taşıyan 
bu iki niteliksiz binadan kurtarılıyor. 
Ayrıca okul binası altına yapılacak 
350 araçlık yer altı otoparkı ile bölge 
trafiğine rahatlık kazandırılacak. Bu 
binaların yıkılmasıyla birlikte Sütçü 
Caddesi, Alemdağ Caddesi ve Sadık 
Ahmet Parkı dahil 25 dönümlük 
bir meydan ortaya çıkıyor. Projenin 
2. Etabında meydanın altına 5 kat 
derinliğinde 1250 araçlık yer altı 
otoparkı yapılması planlanıyor. 

Ümraniyelilerin buluşma noktası ola-
cak yeni meydanla birlikte yapılacak 
otopark da hızla gelişen ilçenin park 
problemine büyük ölçüde cevap 
vermiş olacak. İlçe ve ilçe dışından 
alışveriş için bu caddeye gelenler artık 
park problemi yaşamayacak.
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29 Mayıs Ümraniye’ye Geliyor!
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptı-
rılan 29 Mayıs Üniversitesi 2010–2011 
eğitim yılı açılışı, düzenlenen bir tören-
le yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Devlet Bakanı Faruk Çe-
lik, Diyanet İşleri Genel Başkanı Prof. 
Dr. Ali Bardakoğlu, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 29 Mayıs Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar 
Altıkulaç, İstanbul 29 Mayıs Üniversi-
tesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kâfi 
Dönmez, öğretim görevlileri, öğrenci-
ler ile çok sayıda davetli katıldı. 

ÇELİK: ‘Üniversiteler özgürlüklerin 
merkezidir’

Törende bir konuşma yapan Devlet 
Bakanı Faruk Çelik, devlet olarak üni-
versite yapımı konusunda yoğun çaba 
sarf ettiklerini söyledi. Bakan Çelik, 
sözlerini şöyle sürdürdü; ‘Üniversiteler 
bilgi üreten ve bilgiyi yayan önemli ku-
ruluşlardır. Bugün eğitime yeni başla-
yan bu üniversitemiz de ülkemize ka-
zandırılmış önemli bir değerdir. 

Cumhurbaşkanı GÜL: 
‘Yeni kampüs Ümraniye’de yapıla-
cak’

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, 29 Mayıs Üniversitesi’nin 
ilim hayatına yeni bir soluk, yeni bir 
nefes getireceğini söyledi. ‘Bu üni-
versitenin geleceği çok parlak’ diyen 
Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyle-
di: ‘Vakıf üniversiteleri yeni bir reka-
bet başlattı. Bu rekabet de gelişimin 
önünü açtı. Ve artık Türk üniversitele-
ri dünya üniversiteleri ile rekabet eder 
hale geldi. 

Yeni kampusümüz de Ümraniye’de ya-
pılacak. Buranın iç mimarisini çok be-
ğendim. Yeni yapılacak Ümraniye’deki 
kampüsün de güzel bir şekilde dizayn 
edileceğine inanıyorum. Hocalarımıza, 
öğrencilerimize başarılar diliyorum. 
Hayırlı, uğurlu olsun.’ Törene katılan 
davetliler, yapılan konuşmaların ardın-
dan birlikte üniversiteyi gezdi. 

Yakın zamanda 
Ümraniye’ye taşınacak 
olan İstanbul 29 Mayıs 

Üniversitesi’nin yeni 
eğitim yılı açılışı 

Üsküdar Bağlarbaşı’nda 
düzenlenen bir törenle 

yapıldı. Törende konuşan 
Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül, ‘yeni kampüs 
Ümraniye’de yapılacak’ 

dedi.

Üniversite
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Yedi yılda onlarca kalıcı eseri Ümraniye’ye 
kazandıran Hasan Can Başkanlı-
ğındaki Ümraniye Belediyesi, baş-
lattığı hizmet seferberliğini kalı-
cı eserlerle devam ettiriyor. 

Ümraniye müftüsüden Başkan 
Hasan CAN’a teşekkür.

Belediyenin arsasını tahsis ettiği Hacı 
Ekşi Cami, Kuran Kursu, Kütüpha-
ne ve Personel Lojmanlarının teme-
li düzenlenen bir törenle atıldı. Temel 
atma törenine Başkan Hasan Can’ın 
yanı sıra Ümraniye Kaymakamı Meh-
met Ali Yıldırım, Üsküdar Kaymakamı 
Süleyman Erdoğan, Kadıköy Kayma-
kamı Hasan Karahan, Ümraniye Eski 
Müftüsü İzani Turan, Hakkı Ekşi Vak-
fı Yönetim Kurlu Başkanı İbrahim Ekşi, 
Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Ümraniye’nin her karışına hiz-
met  götürüyoruz’

Programda söz alan ve tesisin yapı-
mını üstlenen Hakkı Ekşi Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Ekşi, bu 
anlamlı tesisin yapımını üstlenmek-
ten memnuniyet duyduklarını söy-
ledi. Daha sonra söz alan Ümraniye 
Eski Müftüsü İzani Turan da, katkı ve 
hizmetlerinden dolayı Başkan Hasan 
Can ve emeği geçenlere teşekkür etti. 
Daha sonra söz alan Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can, belediye olarak 
Ümraniye’ye onlarca kalıcı eser kazan-
dırdıklarını söyledi. Göreve geldikleri 
2004 yılından bu yana dur durak bil-
meden Ümraniye’nin her karışına hiz-
met götürdüklerini ifade eden Başkan 
Hasan Can, anlamlı proje ve katkılar-
la bu hizmetleri taçlandırdıklarını söy-
ledi. 

Ümraniye Belediyesi’nin 
arsasını tahsis ettiği 

Hacı  Hakkı Ekşi 
Camii, Kuran Kursu, 

Kütüphane ve Personel 
Lojmanlarının temeli 

düzenlenen bir 
törenle atıldı. Kültür 

Eski Bakanlarından 
İsmail Kahraman'ın 

da katıldığı ve bir 
konuşma yaptığı 

temel atma töreninde 
Başkan Hasan Can, 

‘Ümraniye’ye karış karış 
hizmet götürüyoruz’ 

dedi. 

Başkan Hasan CAN’dan Ümraniye 
Müftülüğü’ne Arsa Tahsisi
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Ümraniye 
Belediyesi’nin 

düzenlediği ‘Biz 
Gönüllüyüz Biz 

Öğretiriz’ projesi 
kapsamında okuma 

yazma öğrenen engelli 
vatandaşlar için 

düzenlenen bir törenle 
sertifikaları verildi. 

Törende konuşan 
Başkan Hasan Can, ‘şu 

gördüğüm tablonun 
mutluluğu bana 

yeter’ dedi.

Eğitim Projesi

Ümraniye Belediyesi’nin başlattığı en-
gelli vatandaşlara evlerinde eğitim 
verdiği ‘Biz Gönüllüyüz Biz Öğretiriz’ 
kampanyasında birinci kur mezunla-
rına düzenlenen bir törenle sertifika-
ları verildi. Grand Cevahir Otel Kong-
re Merkezi Oditoryum Salonu’nda dü-
zenlenen törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı 
Esra Erdoğan Albayrak, Ak Parti İs-
tanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın 
eşi Şule Ayva, İl Milli Eğitim Müdürü 
Muammer Yıldız, Ümraniye Kaymaka-
mı Mehmet Ali Yıldırım, sanatçı Me-
tin Şentürk, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İlyas Tekin, Ak Parti İlçe Baş-
kanı Celal Erdoğan, Prof. Dr. Müca-
hit Öztürk, BM İnsan Hakları Komis-

yonu Özel Kalemi Sekreterya Başka-
nı- Gazeteci-Yazar Şafak Pavey, Tele-
vizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) Hi-
dayet Karaca ve Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, okuma yazma 
kursuna katılan engelliler ile aileleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tören öncesinde kursiyerlerle yakın-
dan ilgilenen Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can ve sanatçı Metin Şen-
türk, onlarla sohbet etti. Daha son-
ra programa katılan Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdo-
ğan Albayrak, bazı engelli öğrenciler-
le sohbet ettikten sonra, Başkan Ha-
san Can’la birlikte, çeşitli okul ve kurs-
larda engelli öğrenciler tarafından ya-
pılan resimlerin yer aldığı sergiyi gez-

İlk Meyvelerini Verdi
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Onlar okula 
gidemedi ama 

biz onlara 
gittik.

Artık onlar 
da  hepimiz 

gibi birer okur 
yazar oldu.

diler. Buradan ödüllerin verildiği salo-
na geçen davetliler, ilk olarak, Ümrani-
ye Belediyesi’nin düzenlediği ‘Biz Gö-
nüllüyüz Biz Öğretiriz’ kampanyasının 
anlatıldığı sinevizyon gösterisini izledi.  

Programda sahneye çıkan ve pro-
je kapsamında okuma yazma öğre-
nen Leman Karataş isimli bir kursiyer, 
Başkan Hasan Can’a hitaben yazdığı 
mektubu okudu. 

Başkan Hasan CAN:
‘Bu mutluluk bana yeter’

Projenin ilk meyvelerini görmekten 
gurur duyduğunu belirten Başkan Ha-
san Can, şunları söyledi: ‘Bugün bi-
zim için çok mutlu bir gün. Son de-
rece anlamlı bir projeyi daha başarıy-
la yürütmenin sevinci içindeyiz. Proje-
yi başından bu yana destekleyen de-
ğerli Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kızları Sümeyye Erdoğan 
ve Esra Erdoğan Albayrak hanımefen-
diler, sanatçı dostumuz Metin Şen-
türk, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mu-
ammer Yıldız ve eğitim camiası ile be-
lediyemiz çalışanlarına teşekkürü borç 
biliyorum. Böylesi anlamlı hizmetleri 
gerçekleştirme imkânı bulduğum için 
Allah’a ne kadar şükretsem azdır. 

İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızın 
her türlü yardımına koşuyor, eğitimle-
rinden evliliklerine kadar imkânlarımız 
ölçüsünde destek oluyoruz. Bir engel-

li çocuğumuz benim için ikinci babam 
demişti. Bir belediye başkanı için bun-
dan daha büyük bir mutluluk olabilir 
mi? 

Program, GÖZDER Müzik Toplu-
luğu’nun verdiği küçük bir konserle 
devam etti. Çoğu görme engelli sa-
natçılardan oluşan grup, seslendirdik-
leri şarkılarla salondaki seyircilerden 
büyük alkış aldı. Sanatçılar, sahnede-
ki performansları kadar sempatik ta-
vırlarıyla da dikkat çekti. Konserin ar-
dından söz alan İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız, proje ne-
deniyle Başkan Hasan Can’a teşekkür 
etti. Aynı zamanda Ümraniye’de ika-
met eden bir Ümraniyeli olduğunu ifa-
de eden Yıldız, ‘Bir Ümraniyeli olarak 
da gurur duydum’ dedi. 

Esra ERDOĞAN ALBAYRAK: 
‘Çabalarına hayran kaldım’

Programda bir konuşma yapan Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra 
Erdoğan Albayrak, engelli öğrencilerin 
okuma azmine hayran kaldığını söy-
ledi. Gönüllü öğretmen olarak proje-
ye katılarak eğitim de veren Erdoğan, 
bu proje ile engellilerin önündeki bü-
yük bir engelin daha kalktığını söyle-
di. Esra Erdoğan Albayrak, kursiyer-
lerin bu azim ve çabayla kısa sürede 
daha büyük başarılar elde edecekleri-
ne inandığını söyledi.   

Destekçilere ödül, kursiyerlere 
sertifikaları verildi

Program, daha sonra engelli oldukları 
halde çeşitli alanlarda başarılara imza 
atan isimlere  ‘Engelleri Aşanlar Başa-
rı Ödülleri’ verildi. Bir çalışma ziyare-
ti dolayısıyla yurt dışında olan Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’nın 
yerine ödülünü eşi ve çocuğu alırken, 
BM İnsan Hakları Komisyonu Özel 
Kalemi Sekreterya Başkanı-Gazeteci-
Yazar Şafak Pavey, Sanatçı Metin Şen-
türk, Avukat-Müzisyen kardeşler Se-
lim Altınok ve Kerim Altınok, Engel-
li Milli Tenisçi Büşra Ün, Engelli Milli 
Yüzücü Beytullah Eroğlu, Milli Antre-
nör (Beytullah Eroğlu’nun antrenörü) 
Osman Çullu, İşitme Engelli Ressam 
Uğur Gündüz, Engelli Ressam Ayşe 
Işık ve Ümraniye Şakire Hanım Eğitim 
Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merke-
zi  (Ağır-Orta Derece Zihinsel Engelliler 
Devlet Okulu)’na onur ödülü verildi. 
Öte yandan ‘Biz Gönüllüyüz Biz Öğ-
retiriz Onur Ödülleri’ kapsamında Esra 
Erdoğan Albayrak ve Sümeyye Erdo-
ğan, Televizyon Yayıncıları Derneği 
(TVYD) Hidayet Karaca, sanatçı Me-
tin Şentürk, ve Prof. Dr. Mücahit Öz-
türk’ Projeye Destek Onur Ödülü veril-
di. ‘Biz Gönüllüyüz, Biz Öğretiriz’ oku-
ma yazma kursunda sertifika almaya 
hak kazananlara sertifikalarının veril-
diği tören, Gönüllü Öğretmen olarak 
projeye destek verenlere teşekkür pla-
keti verilmesiyle sona erdi. 
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Bir Engeli Daha Aştılar

Eğitim Projesi

Nafiye Uluocak / Öğrenci

Nafiye Uluocak 
Nafiye Teyze 57 yaşında. Sivaslı. 
Vaktiyle ailesi okula göndermemiş. 28 
yaşında geçirdiği bir rahatsızlıkla gör-
me yetisini önemli ölçüde kaybetmiş. 
Okuma yazma öğrenmek onun için 
bu tarihten sonra hayal olmuş. Taa ki 
Ümraniye Belediyesi’nin kampanyasını 
duyana kadar. Şimdi okuma yazma bi-
liyor.

Fadime Baş
18 yaşında genç bir kız Fadime. 
Doğuştan engelli.

Hiç yürüyememiş. Ailesi okul çağında 
kendi olanaklarıyla eğitim alması için 
uğraşmış ama çevre baskısı ağır gel-
miş Fadime’ye, gidememiş okula. Fa-
dime şimdi hem okuma yazma öğren-
menin mutluluğunu hem de geçirdiği 
operasyon sonucunda protez bacakla 
yürüyebilme heyecanını bir arada yaşı-
yor. Fadime’nin şimdi en büyük hayali 
öğretmen olmak.

Fatma Eken
Fatma’nın babası “kızlar okumaz” de-
miş, göndermemiş okula. Sonra evlen-

Onlar okul 
sıralarında hiçbir 

zaman arkadaşımız 
olamadılar, mahallede 

top koştururken 
ya da karın keyfini 

kartopu savaşlarında 
çıkarırken de aramızda 

olamadılar. Onlar 
için bazı şeyleri 

değiştirebilmek belki 
mümkün değildi; 

ama hayatı onlar için 
yaşanabilir kılmak 

mümkündü.
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Ümraniye Belediye Başkanı

Hasan CAN:

"Bir Belediye 
Başkanı çok 
iş yapabilir. 

Şehrini dört başı 
mamur örnek 

bir belde haline 
getirebilir. 

Bütün bunlar 
zaten vazifesi 
olarak yaptığı 

şeylerdir. 
Bir Belediye 

Başkanı’nı 
ancak ve 

ancak mahzun 
yürekleri 

sevindirmek 
mutlu eder."

miş 19 yaşında. İki engelli çocuğu ol-
muş. Anneymiş artık, çocukları uğru-
na vazgeçmiş okumaktan, yazmaktan. 
Yıllar geçmiş 43 yaşında kapısı çalındı-
ğında “okuma yazma öğrenmek ister 
misin?” diye, gözleri dolmuş, “evet” 
demiş: “Okuma yazma öğrenmeyi çok 
isterim.”

Hatun Demir 
Hatun Hanım 59 yaşında doğuştan 
engelli. Çocuk yaşlarında ailesinin ola-
nakları engeliyle okumasına müsa-
it değilmiş. Kampanyadan haberdar 
olunca çocukluk özlemini gerçekleştir-
mek için başvurmuş ve okuma yazma 
öğrenmiş.

Leman Karataş
Leman Hanım 38 yaşında. 17 yaşında 
gelin olmuş 23 yaşında eşinin silahın-
dan çıkan kaza kurşunuyla felç olmuş. 
Baba evinde okula gidememiş. Oku-
mak yazmak ertelenen bir hayalmiş. 
Ne zaman ki kampanya afişini görmüş 
Ümraniye Belediyesi’ni aramış. Şimdi 
okuyor ve yazıyor.

Buse Bayraktutan  
Buse 9 yaşında. Hayatı dokuz yaşında-
ki bir çocuk kadar anlıyor. Kendi fizik-
sel gelişimi karşısında şaşkın. Kendi-
ne açıklayamadığı o kadar çok şey var 
ki... Sanki her şeyin cevabı O’na oku-
ma yazma öğretmeye gelen Senem 
ablasında gizliymişcesine umut dolu.

Burçin Bulut
Burçin Türkiye’nin ilk doğal dördüzle-
rinden biri. 2 yaşında balkondan düşe-
rek felç oluyor ve bu yüzden hiç okula 
gidemiyor.  Burçin’in yüzü şimdilerde 
sürekli gülüyor. Burçin okuma yazma 
öğrenmenin hayatında bir milad ola-
cağına  inanıyor ve bu projeyle okuma 
yazma öğrendi.
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Ümraniye’ye Üç Yeni
Muhtarlık Binası Daha!

İlçede bulunan kamu kurum ve kuru-
luşlarına her vesile ile katkılarda bulu-
nan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ilçe genelinde mahallelere yaptır-
dığı yeni muhtarlık binalarını hizmete 
açmaya devam ediyor. 

Temmuz ayında belediye tarafından 
yapımı tamamlanan 10 yeni muhtarlık 
binasının açılışını yapan Başkan Hasan 
Can, belediyece yapımı tamamlanan 
Ümraniye Altınşehir , Adem Yavuz ve 
Fatih Sultan Mehmet mahallelerine ait 
3 yeni muhtarlık binasının daha kur-
delesini kesti. 

Binaların hizmete açılışı vesilesiyle dü-
zenlenen törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümra-
niye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, 
Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal 

Erdoğan, Sivas Hafik Belediye Başka-
nı Zeki Aydın, Ümraniye İlçe Milli Eği-
tim Müdürü İlyas Tekin, Ümraniye Eski 
Müftüsü İzani Turan, Ümraniye Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Sağ-
lık Grup Başkanı Dr. Mehmet Osman-
baş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
 
Baskan Hasan CAN: 
‘Muhtarların yükü hafifliyor’ 
 
Düzenlenen törenlerde konuşan Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
kendi asli görevlerinin yanında, ilçede 
bulunan tüm kamu kurum ve kuruluş-
larına büyük katkılarda bulunduklarını 
söyledi. Nüfus bakımından kalabalık 
olan mahallelerde muhtarlık hizmetle-
rinin de ağır bir yük olduğunu hatır-
latan Başkan Hasan Can, yaptırdıkla-

Açılışlar

Ümraniye 
Belediyesince 

yapımı tamamlanan 
10 yeni muhtarlık 
binasının açılışını 

yapan Başkan 
Hasan Can, üç yeni 

muhtarlık binasının 
daha kurdelesini 

kesti. Başkan Hasan 
Can, ‘Ümraniye’nin 
her karışına hizmet 
götürüyoruz’ dedi.
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rı yeni binaların bu yükün hafifleme-
sinde önemli fonksiyon üstlendikleri-
ni vurguladı. Başkan Hasan Can, şun-
ları söyledi:  

‘Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Ümraniye’yi hayatın her alanında mo-
dern, çağdaş bir kent yapmanın mü-
cadelesini verdik. Ümraniye’ye çok sa-
yıda kalıcı hizmet kazandırdık, sayı-
sız önemli projeyi hayata geçirdik. Be-
lediye olarak yalnızca kendi asli vazi-
felerimizle sınırlı kalmadık. İlçemiz-
deki tüm kamu kurum ve kuruluşla-
ra imkânlarımız ölçüsünde destek ol-
duk, katkılar yaptık. Bunun bir örneği 
de, açılışlarını gerçekleştirdiğimiz yeni 
muhtarlık binalarıdır. 

Özellikle nüfusun yoğun olduğu ma-
hallelerimizde muhtarlık hizmetlerinin 
daha iyi imkânlarda verilebilmesi için 
yeni binalara ihtiyaç vardı. Biz de be-
lediye olarak bu sorumluluğu üstlen-
dik ve mahallelerimize modern, do-
nanımlı yeni binalar inşa etmeye baş-
ladık. Bugün de birini baştan aşağı 
modernize ettiğimiz, ikisini de yeni 
yaptırdığımız toplam 3 binanın açı-

lışını yapıyoruz. Bu binalarla birlikte 
Ümraniye’ye kazandırdığımız muhtar-
lık binası sayısı 23’e ulaşmış oldu. 35 
mahallesi bulunan Ümraniye’mizin 6 
muhtarlık binası bizden önce İl Özel 
İdaresi tarafından yaptırılmıştı. Geriye 
kalan diğer 6 mahallemizin muhtar-
lık binaları da tarafımızca inşa edilerek 
hizmete kavuşturulacak. Binaların hal-
kımıza hayırlı, uğurlu olmasını temen-
ni ediyorum.’

Muhtarlardan Teşekkür

Programda kendilerine verdiği kat-
kı ve destekten dolayı Başkan Hasan 
Can’a teşekkür eden muhtarlar, yeni 
binaların hizmetlerde önemli avan-
tajlar sağlayacağını söylediler. Başkan 
Hasan Can’ın kendilerine hep destek 
olduğunu ifade eden muhtarlar, bu-
güne kadar muhtarlık hizmetleri nok-
tasında ilettikleri hiçbir talebin geri 
çevrilmediğini belirttiler.

Yapılan konuşmaların ardından, ko-
nuklar açılış kurdelesini birlikte kesti. 
Başkan Hasan Can ve beraberindeki-
ler daha sonra binaları gezdi.

İlçedeki tüm 
kamu kurum ve 

kuruluşlarına 
destek olan 

Ümraniye Belediyesi 
vatandaşlarının daha 
iyi hizmet alabilmesi 

için yeni muhtarlık 
binaları yapmaya 

devam ediyor. 
Bugüne kadar ilçeye 
belediye tarafından 
23 muhtarlık binası 
yapıldı. Eski mevcut 

binalarla birlikte 
muhtarlık bina 
sayısı 29 oldu.
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Ümraniye’ye 
4 Yeni Sağlık Ocağı Daha!

6,5 yıllık hizmet süresinde Ümraniye’ye 
15 adet sağlık ocağı kazandıran Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
sağlığa dev yatırımlar yapmaya de-
vam ediyor. Göreve geldiği 2004 yılın-
dan bu yana Ümraniye’de sağlık ala-
nında sayısız hizmete imza atan Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
bu alanda ilçeye dev eserler kazan-
dırmaya da devam ediyor. Yedi yıllık 
görev süresinde ilçeye 11 adet sağlık 
ocağı yaptıran Başkan Hasan Can, ya-
pımı tamamlanan dört sağlık ocağını 
daha, 15 Ekim’de düzenlenen bir tö-
renle hizmete açtı.

Modern binalar, 
teknolojik imkânlar

Ümraniye Belediyesi tarafından ya-
pımı tamamlanan sağlık ocakların-
dan Namık Kemal Mahallesi’nde yap-

tırılan Namık Kemal Sağlık Ocağı, 5 
katlı bir binadan oluşuyor. Esenev-
ler Mahallesi’nde yaptırılan Esenevler 
Sağlık Ocağı 2, Çamlık Mahallesi’nde 
İl Özel İdaresince yaptırılan Çamlık 
Sağlık Ocağı 2, Hekimbaşı mevkiin-
de inşası tamamlanan Hekimbaşı Sağ-
lık Ocağı ise tek kattan oluşuyor. Mo-
dern ve işlevsel fiziki yapıları ile dik-
kat çeken yeni sağlık ocakları, en son 
teknolojik sağlık araç-gereçleriyle do-
natılacak. İlçenin sağlık hizmetlerin-
de önemli bir eksiği giderecek sağlık 
ocaklarının yapımı, vatandaşlara da 
büyük memnuniyet yaşattı.

Sağlık ocakları; Bağkur, SSK ve Emekli 
Sandığı’na bağlı olan hastalardan üc-
ret almadan muayene, pansuman, en-
jeksiyon, aile planlaması ve labaratuar 
gibi birçok alanda hizmet veriyor. Üm-
raniye Belediyesi, 2004 yılından itiba-

6,5 yıllık hizmet 
süresinde Ümraniye’ye 

15 adet sağlık ocağı 
kazandıran Ümraniye 

Belediye Başkanı 
Hasan Can, sağlığa dev 

yatırımlar yapmaya 
devam ediyor. 

Açılışlar
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Ümraniye 
Belediyesi 35 

mahallesi bulunan 
ilçenin her 

mahallesinde bir 
sağlık ocağı 

yapmayı hedefliyor.

ren başlattığı sağlık hizmetleri doğrul-
tusunda Ümraniye’ye 15 sağlık ocağı 
kazandırdı. Çeşitli mahallelerde hiz-
met veren sağlık ocakları, Ümraniye-
lilerin sağlık alanındaki taleplerini gi-
derecek çözümler oldu. Ümraniye Be-
lediyesi 35 mahallesi bulunan ilçenin 
her mahallesinde bir sağlık ocağı ya-
pılmasını hedefliyor. Bağışçı hayırse-
verlere ve İl Özel İdaresi’ne katkıların-
dan dolayı teşekkür ederiz.

Yapımı Devam Eden 
Sağlık Ocakları

Necip Fazıl Sağlık Ocağı
Huzur Sağlık Ocağı
Dumlupınar Sağlık Ocağı
K.Karabekir Sağlık Ocağı
Topağacı  Sağlık Ocağı 

Temeli Atılacak Sağlık Ocakları

Tatlısu Sağlık Ocağı
Tantavi Sağlık Ocağı
Çakmak Sağlık Ocağı
Parseller-Cemil Meriç Sağlık Ocağı
Madenler Sağlık Ocağı
Şerifali Sağlık Ocağı

Proje Aşamasındaki 
Sağlık Ocakları

İstiklal  Sağlık Ocağı
Armağanevler Sağlık Ocağı
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Ümraniye Belediyesi, ilçe genelin-
de yaptırdığı parkları hizmete açma-
ya devam ediyor. 6,5 yıllık süre zarfın-
dan Ümraniye’ye 112 park kazandı-
ran Hasan Can Başkanlığındaki Ümra-
niye Belediyesi, yapımını tamamladığı 
iki parkı daha tamamlayarak hizmete 
açtı. Açılışı yapılan Tantavi Muhtarlık 
binasının arkasında bulunan Tantavi 
Şelaleli Park ile Dudullu Meydan’daki 
Koruluk Parkı, yeşil alanları ve görü-
nümleri ile dikkat çekiyor.

Yapımı kısa sürede tamamlanan park-
larda sosyal ve spor aktivitelerinin ya-
pılabileceği teknik donatıların yanı 
sıra, çocuklar için oyun alanları, koşu 
ve yürüyüş parkları da bulunuyor. Ge-
niş yeşil alanlarıyla vatandaşların ne-
fes alabileceği doğal ortamlara sahip 
parklarda havuz ve şelaleler de unu-
tulmadı. Çocukların güvenle oynaya-
bilmesi için her türlü önlemin alındığı 
parklarda, büyükler de yorgunluklarını 
atacakları bir ortam bulmuş oldu.

12 Parkın da yapımı 
sürüyor

İlçenin dört bir yanına park ve yeşil 
alanlar kazandıran Ümraniye Beledi-
yesi, 12 parkın yapımını da sürdürü-
yor. Yapımı devam eden 12 parkın da 
bitmesiyle, Ümraniye Belediyesi’nin il-
çeye kazandırdığı park sayısı 126’ya 
ulaşmış olacak.

Endüstri Meslek Lisesi’ne 
Şelaleli bahçe duvarı

Ümraniye Belediyesi, öğrenciler ve 
çevre sakinlerini rahatsız eden Ümra-
niye Endüstri Teknik Meslek Lisesi’nin 
demir korkuluklarını kaldırarak, Os-
manlı mimarisinden esinlenerek şe-
laleli bir duvar yaptırdı. Eğitime ala-
nında yaptığı büyük katkılara bir ye-
nisini daha ekleyen Ümraniye Bele-
diyesi, okul yönetiminin talebi üzeri-
ne, Ümraniye Endüstri Teknik Meslek 

Ümraniye Artık Yemyeşil
İlçenin dört bir 
yanına park ve 

yeşil alanlar 
kazandıran 

Ümraniye 
Belediyesi, 
yaptırdığı 
parklarda 
şelaleler, 

çocuklara yönelik 
oyun alanları 

ve hanımlar için 
fitness aletleri 
bulunduruyor.
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Ümraniye 
Belediyesi 
tarafından 
yapımları 
tamamlanan 
parklar birer 
birer hizmete 
açılıyor.

Lisesi’nin Alemdağ Caddesi’ne bakan 
demir korkuluklarını sökerek, yeni bir 
bahçe duvarı yaptırdı. 

Başta öğrenci ve veliler olmak üzere, 
çevre sakinlerini de rahatsız eden kor-
kulukları kaldırtan Ümraniye Beledi-
yesi, buraya doğal taşlardan, Osman-
lı mimarisine uygun şelaleli bir bahçe 
duvarı yaptırdı.

Işıklı şelaleli duvar
göz kamaştırıyor

Ümraniye Belediyesi’nin yaptırdığı 
okul duvarı, Osmanlı Kalesi ve burçları 
şeklinde tamamen doğal taşlarla inşa 
edildi. 10 sütun perdeden oluşan şela-
lesiyle çevre sakinlerinin büyük beğe-
nisini toplayan 115 metre uzunluğun-
daki bahçe duvarı, Osmanlı mimari-
si özellikleri esas alınarak oluşturuldu. 
Sütunlarından kemerlerine kadar özel 
bir sistemle aydınlatılan duvar, çevre-
ye ayrı bir renk katarken, vatandaşlar 
da görüntü kirliliğinin ortadan kaldırı-
larak yaptırılan bahçe duvarın inşasını 
memnuniyetle karşıladı.
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Ümraniye Belediyesi
Sosyal Tesisleri Açıldı

Ümraniye’ye çok sayıda kalıcı eser ka-
zandıran Hasan Can Başkanlığında-
ki Ümraniye Belediyesi, yapımını ta-
mamladığı Ümraniye Belediyesi Sos-
yal Tesisleri’ni düzenlediği bir törenle 
hizmete açtı. Törene Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ak 
Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Üm-
raniye Belediye Başkan Yardımcıları, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ka-
tıldı.

Başkan Hasan CAN: 
‘Hizmette dur durak tanı-
mıyoruz’

Açılış töreninde konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, görevde 
bulundukları altı yılı aşkın süre zarfın-

da onlarca kalıcı eseri Ümraniye’ye ka-
zandırdıklarını söyledi. Hizmet yolun-
da dur durak bilmediklerini ifade eden 
Başkan Hasan Can, günü birlik hiz-
metler değil, kalıcı eserler inşa ediyo-
ruz dedi. Başkan Hasan Can, şunları 
söyledi: “Bugüne kadar Ümraniye’ye 
farklı hizmet alanlarına ait çok sayıda 
kalıcı eser kazandırdık. Kültür merkez-
leri, bilgi evleri, sağlık ocakları, spor 
salonları, muhtarlık binaları, park-
ları ve daha nice dev hizmeti 6,5 yıl 
gibi kısa bir süreye sığdırdık. Şimdi de 
Ümraniye’mize kazandırdığımız na-
dide bir tesisin açılışı vesilesiyle bura-
dayız. İki katlı bu modern tesiste bir-
çok sosyal aktivitenin yapılabileceği 
imkânlar mevcut. 
Çocuk parkı, oyun alanları, bilgi evi ve 
kafeteryasıyla vatandaşlarımızın yarar-

Ümraniye 
Belediyesi, yapımını 
tamamladığı sosyal 

tesisleri hizmete 
açarak ilçeye büyük 

bir kalıcı eser 
daha kazandırdı. 

Mimarisi ve çağdaş 
iç dekorasyonu ile 

göz kamaştıran 
tesisler, çok sayıda 
farklı aktiviteye ev 
sahipliği yapacak. 

Açılışlar
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"İki katlı bu 
modern tesiste 

birçok sosyal 
aktivitenin 

yapılabileceği 
imkânlar mevcut. 

Çocuk parkı, oyun 
alanları, bilgi evi 
ve kafeteryasıyla 
vatandaşlarımızın

yararlanabilecekle
ri modern bir tesis 
inşa ettik. Hayırlı, 

uğurlu olsun."

lanabilecekleri modern bir tesis inşa 
ettik. Hayırlı, uğurlu olsun.’ Başkan 
Hasan Can ve konuklar, sosyal tesisle-
rin açılış kurdelesini birlikte kesti. 

Modern yapısı ve
iç mimarisiyle göz kamaş-
tırıyor

Konuklar daha sonra sosyal tesisle-
ri gezdi. Programda ayrıca Ümraniye 
Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel 
Resim Yarışmalarında dereceye giren 
eserlerin yer aldığı bir de sergi düzen-

lendi. Ümraniye Belediyesi’nin yaptır-
dığı önemli eserlerden biri olan sosyal 
tesisler, Modern mimarisi ve çağdaş iç 
dekorasyonu ile göz kamaştırıyor. 

İçerisinde kafeterya, çocuk oyun alan-
ları, kreş, yetişkinler için oyun alanla-
rı ve toplantı salonları bulunan tesisle-
rin oto park ve havuzlu geniş bir bah-
çesi de var. 

Vatandaşların ailece faydalanabileceği 
tesisler bölgede önemli bir eksiği gide-
rilmiş oldu. 
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Ümraniye Belediyesi, hayata geçirdi-
ği yeni bir sistemle, vatandaşlarla bi-
rebir görüşme dönemi başlattı. Çö-
züm Merkezleri (Mahalle İrtibat Ofis-
leri), Çağrı Merkezi ve Taff Phone üc-
retsiz telefon hatlarının yer aldığı yeni 
iletişim sisteminin açılışı düzenlenen 
bir törenle yapıldı. Ümraniye Dudul-
lu Meydanı’nda yapılan törene Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ümraniye İlçe Emniyet Mü-
dürü Selami Yıldız, Ak Parti İlçe Baş-
kanı Celal Erdoğan, Ümraniye Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, birim müdür-
leri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Aradaki engelleri teker 
teker kaldırıyoruz.

Açılış töreninde bir konuşma ya-
pan Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, belediye olarak vatandaş-
larla aralarındaki iletişimi her geçen 
gün daha güçlü bir hale getirdikleri-

ni söyledi. Vatandaşların belediye hiz-
metlerini yerinde takip edebilecekle-
ri modern bir sistem kurduklarını ifa-
de eden Başkan Hasan Can, şunla-
rı söyledi: ‘Dünya hızla değişiyor ve 
belediyelerin hizmet anlayışları buna 
paralel değişiyor. Ümraniye’mizin üç 
önemli noktasına kurduğumuz Çö-
züm Merkezleri’nde, vatandaşları-
mız sorunlarını daha pratik bir şekil-
de çözüme kavuşturabilecekler. Çağrı 
Merkezi’nde personelimiz devamlı su-
rette gelen talep ve şikâyetlerle ilgile-
necekler. Yine ilçemizin 15 ayrı nok-
tasına kurduğumuz TAFF Phone’ler ile 
vatandaşlarımız ücretsiz olarak beledi-
yemize ulaşarak istek ve şikâyetlerini 
iletebilecekler.’

Vatandaşlar, sokaklara konulan 15 
Adet Ücretsiz ATM telefonlarda, 444 
9 822 no’lu belediye hattından ücret-
siz olarak Çağrı Merkezi birimine ula-
şabilecekler.

Sorunları Çözen Merkez Açıldı

(2
1
6
)
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Ümraniye Belediyesi, Muharrem ayı-
nın 10. gününde idrak edilen aşu-
re günü nedeniyle vatandaşlara aşure 
dağıttı. Bir hafta boyunca devam eden 
dağıtımlar sonunda Ümraniye’nin 18 
ayrı noktasında aşure dağıtıldı. Aşure 
dağıtımının startını, Ümraniye Çarşı, 
Son Durak ve Dudullu Merkez’den ve-
ren Başkan Hasan Can, uzun kuyruk-
lar oluşturan vatandaşlara bizzat aşu-
re dağıttı.  Aşure dağıtımında Ak Parti 
İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, belediye 
meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş da katıldı.

Aşure dağıtımında vatandaşlar uzun 
kuyruklar oluştururken, Başkan Ha-
san Can da vatandaşlarla sohbet et-
meyi ihmal etmedi. Muharrem ayının 
İslam âlemi için önemli olduğunu ifa-
de eden Başkan Hasan Can, bu özel 

zaman dilimlerinde barış, kardeşlik ve 
paylaşımların ayrı bir anlam kazandı-
ğını söyledi. 

Aşure dağıtımları, bir hafta boyunca 
Ümraniye’nin farklı mahallelerinde 
3 ayrı noktadan yapıldı.  

Başkan Can Ümraniyelilere 
Aşure Dağıttı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 

Can, ilçenin 
belirli noktalarına 

koyulan 
kazanlardan, 

Ümraniyelilere 
aşure dağıttı. 

Başkan Hasan Can, 
uzun kuyruklar 

oluşturan 
vatandaşlarla 

sohbet etmeyi de 
ihmal etmedi.
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Yetim, Öksüz ve Şehit 
Çocuklarının Yüzü  Güldü

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yetim, öksüz ve şehit ai-
lesi çocuklarını unutmadı. Ramazan 
Bayramı öncesinde sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışmanın en güzel örnek-
lerinden birisini daha sergileyen Üm-
raniye Belediyesi, ilçede yaşayan ye-
tim, öksüz ve şehit çocuklarını tespit 
ederek, onlara bayram kıyafetleri ala-
bilecekleri 250’şer TL değerinde kıya-
fet kuponu hediye etti. 

Çocukların sevinci 
bizi bahtiyar etti

Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı’nda 
kuponların dağıtılması amacıyla dü-
zenlenen programa Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can da katıldı. Prog-
ramda kısa bir konuşma yapan Başkan 
Hasan Can, belediye olarak kendileri-
ne bugüne kadar olduğu gibi bundan 

sonra da sahip çıkacaklarını söyledi. 
Yaptıkları bu kıyafet yardımıyla yetim 
ve şehit ailesi çocuklarının bayrama 
mutlu ve huzurlu girmelerine katkıda 
bulunduklarını ifade eden Başkan Ha-
san Can, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
‘Bayramlar sevinç ve coşkumuzun do-
ruğa ulaştığı özel günlerdir. İstedik ki, 
diğer bütün çocuklar gibi yetim ve ök-
süz yavrularımız da bayramı sevinç ve 
mutlulukla kutlasınlar. Biz de her bay-
ramda olduğu gibi onlarla bir araya 
gelmek istedik. Yeni kıyafetlerini giyen 
çocukların yüzlerindeki sevinç ve mut-
luluk bizleri bahtiyar etti.
’ Daha sonra anlaşmalı mağazaya ge-
çen ve diledikleri kıyafetleri tercih 
etme şansı verilen çocuklar, reyon-
ları tek tek gezerek kıyafet beğendi. 
800’ü aşkın çocuğun yararlandığı kı-
yafet yardımı programında duygulu 
anlar da yaşandı.

Ramazan Bayramı 
öncesinde 

Ümraniye’de yaşayan 
800’ü aşkın yetim, 

öksüz ve şehit ailesi 
çocuğuna 250’şer TL 

değerinde kıyafet  
veren Ümraniye 

Belediyesi, çocuklara 
çifte bayram yaşattı. 
Kıyafetleri kendileri 

seçen çocukların 
sevincine diyecek 

yoktu. 
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Sosyal belediyecilik anlayışı doğrul-
tusunda sosyal yardımlarını sürdüren 
Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı 
öncesinde belirlenen 950 aileye 170 
bin TL nakit para yardımı yaptı. Na-
kit para yardımını Başkan Hasan Can, 
bizzat kendisi takdim etti. 

‘Yardıma Muhtaç Vatandaş-
larımızın Yanındayız’  

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, programda yaptığı konuşma be-
lediye olarak yardıma muhtaç vatan-
daşların her zaman yanında oldukla-
rını söyledi. Göreve geldikleri 2004 yı-
lından bu yana sosyal belediyecilik an-
layışıyla hareket ettiklerini ifade eden 

Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 
‘İnancı, kökeni ne olursa olsun, insana 
insan olduğu için değer veren, elinde-
kini komşusuyla, kardeşiyle paylaşan 
bir milletin fertleriyiz. Ümraniye Bele-

diyesi olarak, bugüne kadar hep bu 
anlayış doğrultusunda sosyal sorum-
luluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. 
Maddi imkânsızlıklar noktasında bu-
güne kadar kardeşlerimizin hep ya-
nında olduk, bundan sonra olmaya da 
devam edeceğiz.’

Programda isimleri okunan vatandaş-
lara 150 ile 300 TL arasında yardımlar 
yapıldı. Toplam 170 bin TL nakit yar-
dımın yapıldığı programda, vatandaş-
lar da Başkan Hasan Can’a yardımlar-
dan duydukları memnuniyeti dile ge-
tirdiler.

Ümraniye Belediyesi’nden 
950 Aileye 170 Bin TL Yardım 
Ümraniye Belediyesi,  

Kurban Bayramı 
öncesinde belirlediği 

950 aileye 170 
Bin TL nakit para 

yardımı yaptı.  
Programda konuşan 

Başkan Hasan Can, 
‘yardıma muhtaç 

vatandaşlarımızın 
her zaman 

yanındayız’ dedi.

Sosyal Yardım



Ümraniyeliler Pakistanlı 
Kardeşlerine Yardım Eli Uzattı

Ümraniye Belediyesi, anlamlı bir or-
ganizasyona daha imza attı. Belediye, 
Türkiye Kızılayı ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile işbirliği yaparak sel fela-
ketiyle boğuşan Pakistan için bir yar-
dım kampanyası başlattı. Milyonlar-
ca kişinin açlık ve hastalığın pençesin-
de olduğu Pakistan’a gıda, giyecek ve 
ekipman yardımlarının yapıldığı kam-
panya için Ümraniye Belediye binası 
bahçesinde bir çadır kuruldu. 

Kutulara un, yağ, şeker, makarna gibi 
temel gıda maddeleri ile giyecek ve 
battaniye, temizlik ürünleri, mutfak 
malzemeleri gibi ekipmanlar bırakıla-
biliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si öncülüğünde Pakistan’a ayni yar-
dım götürecek birinci yardım paketi 
için konulan kutulara vatandaşlar ta-
rafından çeşitli yardım malzemeleri bı-
rakıldı. 

Başkan Hasan CAN: 
‘Pakistan halkının 
yanındayız’

Bugüne kadar birçok sosyal yardım-
laşma ve dayanışma projesinde aktif 
biçimde yer aldıklarını söyleyen Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Pakistan’da yaşanan sel felaketine de 
duyarsız kalmadıklarını belirtti. 

Belediye olarak Türk Kızılayı ve İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi öncülüğün-
de başlatılan kampanyaya destek ver-
diklerini belirten Başkan Hasan Can, 
Pakistan halkının yanında olduklarını 
söyledi. Başkan Hasan Can, Ümrani-
yelilerin de belediye bahçesine konu-
lan yardım kutularına çeşitli yardımlar 
bırakarak hassasiyetlerini gösterdikle-
rini hatırlattı. 

Türkiye Kızılayı, 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 
ve Ümraniye 

Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 

Pakistan’a yardım 
kampanyası  için 

Ümraniye Belediye 
binası bahçesine 
konulan yardım 

kutularına bırakılan 
3 tır’lık malzeme 

Pakistan’a gönderildi.
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Bilge Çocuklar Harçlıklarını 
Pakistan İçin  Biriktirdi

Ümraniye Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 
22 bilgi evine üye çocuklar çok anlam-
lı bir girişimde bulundu. Bilge çocuk-
lar, sel felaketi yüzünden zor günler 
geçiren Pakistan halkı için kendi arar-
lında bir kampanya düzenledi.

‘Az veren candan, çok veren 
maldan’ 

Kampanya kapsamında harçlıklarını 
bir arya getiren çocuklar, 345 TL bi-
riktirdi. Çocuklar, bağış olarak topla-
dıkları parayı, Başbakanlık aracılığıy-
la Pakistan’a ulaştırılması için, Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can’a 
teslim etti. Çocukların duyarlılığı kar-

şısında duyduğu mutluluğu dile geti-
ren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, onlara teşekkür etti. Çocuklara 
yaptıkları yardımın takdire şayan ol-
duğunu söyleyen Başkan Hasan Can, 
Pakistan’a yapılan yardımların sel-
den zarar gören insanların yara-
larını sardığını söyledi. 

Belediye olarak başlattıkla-
rı kampanya ile Pakistan’a 
üç tır’lık yardım gönderdik-
lerini hatırlatan Başkan Hasan 
Can, ‘yardım severlik bu toplu-
mun mayasında var. Biz komşu-
su açken tok yatanın kınandığı 
bir anlayışın, kültürün mirasçıla-
rıyız’ dedi. 

Ümraniye  Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü’ne bağlı bilgi evlerine 

üye çocuklar, Pakistan için 
harçlıklarını bir araya getirdi. 

Çocuklar, Pakistan’a ulaştırılması 
için biriktirdiklerini 

Başkan Hasan Can’a teslim etti. 
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Daha Temiz Ümraniye için
35 Yeni Çöp Kamyonu

Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde 
sürdürdüğü temizlik faaliyetlerine 24 
saat aralıksız devam ederken, daha 
iyi hizmet verebilmek amacıyla teknik 
ekipmanlarını da güçlendirmeyi sür-
dürüyor. 
Temizlik hizmetlerinde örnek başarıla-
ra imza atan Hasan Can Başkanlığın-
daki Ümraniye Belediyesi, filosuna 35 
yeni çöp kamyonu daha katarak, ekip-
lerini güçlendirdi. Ayrıca daha önce 
çöp kamyonları kiralanarak sürdürü-
len hizmet, yeni araçların alınmasıyla 
daha ekonomik hale geldi. 

3600 sokakta hergün 
çöp toplanıyor
Göreve geldiği ilk dönemden bu yana, 
ilçe temizliğine büyük önem veren 
Başkan Hasan Can’ın talimatıyla, her 
gün 24 saat aralıksız temizlik hizme-

ti veriliyor. Ümraniye Belediyesi Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü, devam ettir-
diği çalışmalarla kirliliğe göz açtırmı-
yor. Ekipler, cadde ve sokakların yanı 
sıra park, bahçe v.b alanların temizliği 
konusunda da büyük hassasiyet gös-
teriyor. Çöp toplamaya belirli bir stan-
dart getiren temizlik birimi, çöp top-
lama işlemini haftanın her günü ger-
çekleştiriyor. 

Günün erken saatlerinden gece ya-
rısına kadar süren rutin temizliklerin 
yanında, yine belirli aralıklarla yapı-
lan cadde ve sokak yıkamaları ile bü-
yük bir çevre kirliliği ortadan kaldırılı-
yor. Büyük süpürge makineleri, loder-
ler v.b araçlar ve işçiler aracılığıyla ya-
pılan temizlik faaliyetlerinde cadde ve 
sokaklar yıkanıyor, semt pazarları ve 
meydanlar temizleniyor. 

Temizlik faaliyetlerine 
24 saat aralıksız 

devam eden Ümraniye 
Belediyesi, temizlik 

filosuna 35 yeni araç 
daha kattı. İlçenin dört 

bir yanında kirliliğe 
göz açtırmayan 

Ümraniye Belediyesi’ne 
ait temizlik ekipleri 
yeni araçlarla artık 

daha güçlü. Yeni 
alınan araçlar, modern 
aparatlarla donatılmış, 

‘0’kilometre, Axor 
Model Mercedes 

kamyonlar. 
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Alo Diyene Ücretsiz 
Ambulans Hizmeti

Araç Filosuna 
5 Araç Daha 

Katıldı

Ümraniye Belediyesi, hayatın her ala-
nında vatandaşlara hizmet ulaştırma-
ya devam ediyor. 2007 yılında acil ol-
mayan yatalak hastaların hastanelere 
naklini gerçekleştirmek amacıyla am-
bulans hizmeti uygulamasını başlatan 
Ümraniye Belediyesi, yeni bir ambu-
lans daha alarak hizmet kalitesini art-
tırdı.

Vatandaşlar Memnun
Randevu sistemi ile çalışan ve başvu-
ran hastaları evinden alarak dilediği 
hastaneye götüren ambulans, daha 
sonra muayenesi biten hastayı alarak 
evine bırakıyor. Ücretsiz olarak hiz-
met veren uygulama, alınan yeni am-
bulans ile daha verimli hale getirildi. 
Günde 60’a yakın hastaya hizmet ve-
ren belediye, yeni ambulans ile bu sa-
yıyı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Uy-
gulamadan çok memnun olan hasta 

ve hasta yakınları, ambulans hizmeti-
nin büyük bir açığı kapattığını söyledi. 
Acil vakıa olmaması nedeni ile hasta 
nakillerinde zaman zaman sorun ya-
şadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu 
hizmetle hastanelere ulaşımda büyük 
kolaylık yaşadıklarını söyleyerek uygu-
lamayı başlatan Başkan Hasan Can’a 
teşekkür ediyorlar. 

Ümraniye Belediyesi, satın alarak 
hizmete sunduğu 4 adet damper-
li kamyon ve bir adet asfalt robo-
tu ile araç filosunu daha da güç-
lendirdi. 

Son olarak satın alınan 4 adet dam-
perli kamyon ve bir adet asfalt ro-
botu daha Ümraniye Belediyesi’nin 
araç filosuna katıldı. Satın alı-
nan 4 adet Mercedes AXOR dam-
perli kamyon ve 1 Adet Merce-
des AXOR asfalt robotu ile birlik-
te Başkan Hasan Can’ın filoya kat-
tığı araç sayısı 93’e ulaşmış oldu. 
Başkan Hasan Can, 2004 yılından 
itibaren iş makineleri, asfalt robot-
ları, çöp kamyonları, ambulanslar, 
engelli araçları, otobüsler, tır, kar 
küreme araçları v.b hizmet araçla-
rını Ümraniye’ye kazandırarak hiz-
metin vatandaşlara daha hızlı ulaş-
masını sağladı.
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Daha önce Temizlik İşleri Müdürlüğü 
bünyesinde birim olarak faaliyet gös-
terirken 07.09.2009 Tarihli ve 69 sa-
yılı Ümraniye Belediye Meclis Kararı 
ile kurulan Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü kısa sürede yaptığı çalış-
malarla örnek bir belediyecilik anlayı-
şı sergiliyor. Geri dönüşüm çalışmala-
rı, çevre denetim çalışmaları ve çevre 
bilincini geliştirme eğitim çalışmala-
rı olarak üç ana faaliyet konusu bulu-
nan müdürlüğün bu alanlarda yapmış 
olduğu çalışmalar Ümraniye halkının 
beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Geri dönüşüm çalışmalarına 
hız verildi
               
Ambalaj Atıkları kaynağında ayrı 
toplanmaya devam ediliyor. Günlük 
ortalama 21 ton kâğıt, pet şişe, me-
tal, plastik vb. ambalaj atığı toplan-

makta ve ekonomiye geri kazandırıl-
maktadır.2010 yılında yapılan ciddi 
çalışmalar sonucu İstanbul ilçe Bele-
diyeleri içinde Ümraniye Belediyesi bu 
alanda üçüncü sıraya yükseldi. 2011 
yılında hedef birincilik. Belediyemiz 
cadde, site ve işyerlerinden kumbara 
ve kafeslerle toplama yapmaktadır. İl-
çemizde cadde ve sokaklara kurulan 
60 adet ambalaj kumbarası ve 85 ka-
fes ile hizmet verilmektedir. Sanayi 
bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş mer-
kezleri gibi ambalaj atıkları fazla çıkan 
yerlerden kanca vinçli konteynırlar ile 
toplama yapılmaktadır.

2010 yılı içerisinde ambalaj atığı top-
lama çalışmalarında 81.000 adet top-
lama poşeti 9.000 adet iç mekan geri 
dönüşüm kutusu 145 adet kumbara 
ve kafes ve 12 adet büyük konteynır 
kullanılmıştır.

Bitkisel Atık Yağ: İlçe sınırları için-
de sokak sokak, cadde cadde dene-
tim ekipleri tarafından tek tek tespit 
edilen 500’e yakın noktadan aylık or-
talama 15,000 bin litre Bitkisel Atık 
Yağ toplanmaktadır. Ayrıca vatandaş-
larımız beş litreye kadar atık yağlarını 
biriktirdiğinde alo hattımız olan ‘444 
2 845’ aradıklarında evlerinden alın-
maktadır.11 aylık yapılan yoğun ça-
lışmalar ve tanıtımlar sonucunda ilçe-
miz bitkisel atık yağ toplamada İstan-
bul ilçeleri arasında dördüncü sıraya 
yükselmiştir. 

Atık Madeni Yağlar: İlçemizde 
madeni yağları da topluyoruz. Top-
lamda 223,4 tonla İstanbul İlçeleri 
arasında üçüncü sıraya yükselmiştir. 

Cam Atıkları konusunda ilçemiz beş 
ay gibi kısa bir zaman içinde hızlı bir 

Çevre Çalışmalarında 
Örnek Belediye ‘Ümraniye’
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gelişme göstermiş cadde, site, hasta-
ne ve iş yerlerine konulan toplam 35 
adet cam kumbarası ile 200 ton cam 
atığı toplanmıştır. Ömrünü Tamam-
lamış Lastikler Lisanslı Firmalar ta-
rafından toplanarak geri dönüşümü 
sağlanmaktadır. İlçemizde 2010 yılın-
da Kasım ayı itibari ile 650 ton atık las-
tik toplanmıştır.

Elektrik Elektronik atıklar: İlçe-
mizde elektrik ve elektronik atıklar 
elektronik marketler aracılığı ile bele-
diyemiz denetiminde toplanmaktadır.
Ümraniye belediyesi çevreye zarar ver-
meden bertaraf edilmesi zorunlu atık-
lar konusunda da çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Tıbbi atıklar: Sağlık Kurum ve Ku-
ruluşlarından, Diyaliz Merkezlerinden 
Lisanslı araba ve sertifikalı personeli-
miz tarafından toplanmakta olup İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesinin Kü-
çükçekmece ilçesi Odayeri semtinde 
bulunan atık yakma tesisinde bertaraf 
edilmektedir. Ayrıca Diyaliz hastaları-
nın tıbbi atıkları evlerinden alınmakta-
dır.2010 Kasım ayı itibari ile yaklaşık 
68 ton tıbbi atık toplanmıştır.

Atık piller: Kullanım ömrünü ta-
mamlamış olan piller Resmi Kurum ve 
Kuruluşlar, iş yerleri ve okullara dağıtı-
lan atık pil kutu ve bidonları ile toplan-
maktadır.2010 yılı içersinde 1023 adet 
pil toplama kutu ve bidonları 687adet 
broşür dağıtılmıştır.2010 Kasım ayı iti-
bari ile 5 ton atık pil toplanmıştır.

Denetim çalışmaları
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre 
düzeninin korunması amacı ile dene-
tim ekipleri her gün ilçemizde kontrol-
ler yapmaktadır. Yapılan denetimler sı-
rasında çevre kirliliğine sebep olanlar 
hakkında işlem yapılmaktadır. İlçemiz-
de yasalara aykırı faaliyet gösteren ve 
görüntü kirliliği, pis koku ve çevre sağ-
lığını tehdit eden vahşi depolama ya-
pan hurdacılar tespit edilerek tebligat-
ları yapılmıştır. Kaldırılmaları için çalış-
malar hızla devam etmektedir. Beledi-
yemiz Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü Çevre ve Orman Bakanlığın-
dan Bitkisel Atık Yağ ve Gürültü Yetki 
Devrini almıştır. Gürültü kirliliği ile mü-
cadele için Gürültü Ölçüm Cihazı alın-
mış ve personelimiz Gürültü Ölçüm 
Uzmanlığı Sertifikalarını almıştır. De-
netimler aralıksız olarak sürmektedir. 
Talep ve şikâyetlerinizi Ümraniye bele-
diyesi çözüm hattı 4449822’ye bildi-
rebilirsiniz.

Okullarda eğitim 
çalışmalarına ağırlık verdi
Geri dönüşüm ve atıklarla ilgili okul-
larda eğitim çalışmaları devam etmek-
tedir. 2010 yılında 10.000 öğrenci-
ye Çevre Mühendislerimiz tarafından 
Çevre ve Geri Dönüşüm hakkında eği-
tim verilmiştir. 2010–2011 eğitim öğ-
retim yılında toplam 30 bin öğrenci-
ye eğitim verilmesi hedeflenmektedir.
Ümraniye belediyesi bu çalışmalara ek 
olarak okullarda çevre bilincini arttır-
mak amacı ile Ödüllü Bitkisel Atık Yağ 
Toplama Kampanyası başlattı. 15 Ara
lık 2010 ile 15 Mayıs 2011 tarihleri 

arası sürecek yarışmada dereceye gi-
ren ilk üç okula çeşitli hediyeler verile-
cektir. Öte yandan TAP Derneği, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe Bele-
diyeleri işbirliği ile tüm İstanbul okul-
larında atık pil toplama kampanya-
sı başlatmış olup15 Aralık 2010 ile 15 
Mayıs 2011 tarihleri arası sürecek ya-
rışmada ilk üçe giren okullarımıza çe-
şitli ödüller verilecektir.

Okullarda 
ödüllü 

kampanyalar 
başlatıldı

Gürültü 
ölçüm cihazı
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Ümraniye Belediyesi, ilçe esnafına 
yönelik olarak dev bir proje başlattı. 
‘Ruhsatınız Elinizde, Kazancınız Ce-
binizde’ adını taşıyan bu proje ile es-
nafın ruhsat sorunlarına çözüm getir-
meyi hedefleyen Ümraniye Belediyesi, 
ilçede bulunan yaklaşık 35 bin esna-
fın tamamını kayıt altına alacak. Elde-
ki mevcut kayıtların tek tek güncelle-
neceği proje kapsamında, kayıtsız ça-
lışan esnaf da ruhsatlandırılacak. 

Tüm veriler elektronik 
ortama taşınıyor

Göreve geldikleri günden bu yana bir-
çok kesim gibi, esnafın sorunlarına da 
çare bulmaya çalıştıklarını ifade eden 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, başlattıkları ‘Ruhsatınız Eliniz-
de, Kazancınız Cebinizde’ isimli pro-
je ile ruhsat işlemlerini çok daha kolay 

ve sistemli hale getireceklerini söyle-
di. Kampanya sonunda tüm ruhsatsız 
işyerlerini ruhsatlı hale getirerek eşit 
ticari rekabet koşullarını sağlayacak-
larını vurgulayan Başkan Hasan Can, 
elde edilen tüm verilerin güncellenip 
ruhsat bilgileri ile birlikte elektronik 
ortama aktaracaklarını belirtti. 

Esnaf kapı kapı gezilerek 
ziyaret ediliyor

Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 
Ümraniye’miz 6 yıl önceki Ümraniye’den 
çok farklı. Kentli olma yolunda ciddi 
mesafeler kazandık. Esnaf ile müşte-
rilerinin beklenti ve kalite algıları çok 
değişti. Kurallara uygun işyerleri müş-
terinin tercih ettiği ve güven duydu-
ğu işyerleri oldu. Bizler de tüm esnafı-
mızın bu standartları yakalamasını te-
min etmek için çalışıyoruz. 

Ruhsatınız Elinizde, 
Kazancınız Cebinizde!

Ümraniye 
Belediyesi, 

başlattığı yeni 
projeyle ilçe 

esnafının ruhsat 
sorunlarına el 

atıyor. ‘Ruhsatınız 
Elinizde, Kazancınız 

Cebinizde’ isimli  
proje ile tüm 

esnaf kayıt altına 
alınacak, eski veriler 

güncellenecek 
ve kayıtsız esnaf 

ruhsatlandırılacak.
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6 Bilgi almak için: 021 444 9 822
Ruhsat›nız elinizde,

kazanc›nız cebinizde!

Belediyemize başvurdum.
Ruhsatımı kolayca aldım.

Kafam rahat.
Müşteriler memnun.



Ümraniye’den Bosna’ya 
Uzanan Kültür Köprüsü

Ümraniye Belediyesi tarafından kardeş 
belediye Bosna Hersek / Fojnica’da 
inşa ettirilen kültür merkezinin yapımı 
tamamlanmak üzere. Tarihi ve kültü-
rel bağların güçlendirilmesi amacıyla, 
Saray Bosna’nın 50 kilometre kuzey-
batısında bulunan Fojnica’da inşa edi-
len kültür merkezi, 800 m² kapalı ala-
na sahip. 
Kültür merkezi, Selçuklu mimari-
si esas alınarak inşa ediliyor. Ümra-
niye Belediyesi’nin kardeş şehir Bos-
na Hersek/Fojnica’da yaptırdığı kültür 
merkezi inşası devam ederken, Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can ile 
Başkan Yardımcıları M. Ejder Batur ve 
Mahmut Eminmollaoğlu, kültür mer-
kezinin inşası ile ilgili teknik görüşme-
ler için Bosna Hersek’in Fojnica şehri-
ne gitti. Başkan Hasan Can ve bera-
berindekiler, Fojnica Belediye Başkanı 

Selkan Merdzanic’i de makamında zi-
yaret etti. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, burada yaptığı görüşmelerde 
kardeş şehir Fojnica’da bulunmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 
Fojnica’da bir kültür merkezi inşa et-
menin kendileri için ayrı bir mutluluk 
kaynağı olduğunu söyledi. Fojnica’da 
yaptırdıkları kültür merkezinin Aliya 
İzzetbegoviç Kültür Merkezi ile aynı 
teknik özelliklere sahip olacağını be-
lirten Başkan Hasan Can, kültür mer-
kezi yapımının hızla devam ettiğini ve 
kısa bir süre içersinde tamamlanacağı-
nı söyledi. Başkan Hasan Can, Başkan 
Yardımcıları ve Fojnica Belediye Baş-
kanı Selkan Merdzanic, yapımı devam 
eden kültür merkezini ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundular.  

Ümraniye 
Belediyesi’nin 

Bosna Hersek’in 
Foynica şehrinde 
yaptırdığı kültür 

merkezinin yapımı 
devam ederken, 

Başkan Hasan Can 
ve beraberindekiler, 

kardeş şehir 
Fojnica’ya bir 

ziyaret düzenledi.  
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Kardeş Şehir Fojnica’dan 
Ümraniye’ye Ziyaret

Ümraniye Belediyesi’nin kardeş şe-
hir Bosna Hersek/Fojnica’da yaptırdı-
ğı kültür merkezi inşası devam eder-
ken, kentin Belediye Başkanı Selkan 
Merdzanic’in yer aldığı üç kişilik bir 
heyet de kültür merkezinin inşası ile il-
gili teknik görüşmeler için Türkiye’ye 
geldi. Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, Fojnica’da yapımı devam 
eden kültür merkezine örnek alınan 
ve Ümraniye Belediyesi tarafından 
Ümraniye’de daha önce yaptırılan Ali-
ya İzzetbegoviç Kültür Merkezi’ni gez-
dirdi. 

Fojnica’ya kültür 
merkezi inşaa etmek bizi 
mutlu ediyor

Kültür merkezi ile ilgili olarak konuk-
lara bilgi veren Başkan Hasan Can, 
Ümraniye Belediyesi’nin burada ve di-
ğer kültür merkezlerinde gerçekleş-
tirdiği kültürel etkinliklerden söz etti. 
Fojnica’da yaptırdıkları kültür merke-
zinin Aliya İzzetbegoviç Kültür Merke-
zi ile aynı teknik özelliklere sahip ola-
cağını belirten Başkan Hasan Can, 

kardeş şehir Fojnica’da böyle anlamlı 
bir eseri inşa etmekten büyük bir mut-
luluk duyduklarını ifade etti. 

İstanbul’un tarihi  
mekânlarını gezdiler

Bosnalı heyetin ziyareti daha sonra İs-
tanbul gezisi ile devam etti. Ümrani-
ye Belediyesi’nden yetkililerin refa-
katinde İstanbul’un tarihi ve kültürel 
mekânlarını ziyaret eden Başkan Sel-
kan Merdzanic ve beraberindekiler, 
Sultanahmet Camisi ile Kapalıçarşı’yı 
gezdi. Sultan Ahmet Camisi’nden 
çok etkilenen heyet, tarihi mekânları 
da yakından inceledi. Daha sonra 
Ümraniye’ye geçen heyet, Başkan Ha-
san Can’ın kendileri için verdiği akşam 
yemeğine katıldı. 

 Fojnica Belediye 
Başkanı Selkan 

Merdzanic’in yer 
aldığı bir heyet 

teknik incelemeler 
için Türkiye’ye 

geldi. 
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İl Dernekleri Platformu
Yemekte Buluştu

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ilçede faaliyet gösteren İl Der-
nekleri Platformu’nu verdiği yemek-
te ağırladı. Ümraniye Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde verilen yemeğe Başkan 
Hasan Can yanı sıra, Ümraniye Kay-
makamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümrani-
ye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin, 
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıla-
rı Hüseyin Erdoğdu ve Mesut Özemir 
ile İl Dernekleri Platformu’nun üyele-
ri katıldı. 

Toplantıda konuşan Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can, ilçede faaliyet 
gösteren STK’lara verdikleri destekler-
den söz etti. Ümraniye’nin sahip oldu-
ğu nüfus yapısıyla küçük bir Anadolu 
olduğunu belirten Başkan Hasan Can, 

farklı yöre ve kültürlere sahip olması-
nın Ümraniye’ye bambaşka bir zengin-
lik kattığını söyledi. Ümraniye’de faa-
liyet gösteren il derneklerinin önem-
li bir misyon yüklendiklerine de dik-
kat çeken Başkan Hasan Can, beledi-
ye olarak bu derneklerin çalışmalarını 
yakından takip ettiklerini belirtti. Der-
neklerin vatandaşların sorunlarını yan-
sıtması noktasında da önem taşıdığını 
vurgulayan Başkan Hasan Can, İl Der-
nekleri Platformu’nun da dâhil oldu-
ğu bu yapılanmalara her zaman des-
tek olduklarını söyledi. 

İl Dernekleri Platformu’nun çalışmala-
rının görüşüldüğü toplantı, platformu 
üyelerinin konuşmaları ve karşılıklı gö-
rüş alışverişi ile devam etti. 

Ümraniye Kent Konseyi, düzenlediği 
bir programla 2010 yılı 2. Genel Ku-
rul toplantısını gerçekleştirdi. Ümra-
niye Belediyesi Mehmet Akif Kültür 
Merkezi’nde yapılan toplantıya Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü İl-
yas Tekin, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Erdoğdu ile En-
ver Sedat Çakıroğlu ve kurul üyeleri 
katıldı. 

Program Ümraniye Kent Konseyi Baş-
kanı sıfatı ile Ümraniye Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu’nun 
yaptığı konuşmayla başladı. Konse-
yin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Er-
doğdu, geride bırakılan faaliyet döne-
mini en iyi şekilde değerlendirmeye 
çalıştıklarını söyledi. Daha sonra söz 
alan Ümraniye Kent Konseyi Kıdem-

li Hemşehriler Meclisi Başkanı Zeki 
Özen, yaptığı sunumla konseyin çalış-
malarını anlattı. 

Başkan Hasan Can:
 ‘2010 yılı verimli geçti’
 Ümraniye Kent Konseyi Onursal Baş-
kanı olarak bir konuşma yapan Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can da, 
çalışmalarından dolayı Kent Konseyi 
Yönetim Kurulunu tebrik etti. Vatan-
daşların Kent Konseyi aracılığıyla yerel 
yönetimlerde inisiyatif aldıklarına dik-
kat çeken Başkan Hasan Can, Ümra-
niye Kent Konseyi’nin 2010 yılını çok 
verimli bir şekilde kullanarak önemli 
çalışmalara imza attığını söyledi. Baş-
kan Hasan Can, Ümraniye Belediyesi 
olarak konseyin çalışmalarına her za-
man destek olduklarını da sözlerine 
ekledi.   
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Başkan Hasan Can Ümraniyeli 
Esnafla Biraraya Geldi

Başkan Hasan CAN’dan 
Hasta ve Taziye Ziyareti

Ümraniye’deki kurum, kuruluş ve va-
tandaşlarla çeşitli vesilelerle bir ara-
ya gelen Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, bugün de Ümraniye Ih-
lamurkuyu, Cemil Meriç ve Tepeüstü 
Mahallelerinden bir grup esnafa kah-
valtı verdi. Ümraniye Belediyesi Sos-
yal Tesisleri’nde verilen kahvaltıya Baş-
kan Hasan Can’ın yanı sıra, Ak Parti 
İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları ile bir üç 
mahalleden esnaf katıldı. 

Kahvaltının ardından kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, esnafın huzur ve güven içeri-
sinde ticaretlerini sürdürebilmeleri için 
kendilerine düşen görevi yerine getir-
diklerini söyledi. Ümraniye Belediyesi 
olarak ilçenin dört bir yanında başlat-

tıkları hizmet seferberliğinin hız kes-
meden devam ettiğini ifade eden Baş-
kan Hasan Can, herkesimden vatan-
daşların sorunlarıyla yakından ilgilen-
diklerini hatırlatarak, bu noktada Üm-
raniye esnafının düşünce ve beklenti-
lerine çok önemsediklerini söyledi. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, çeşitli vesilelerle vatandaşlarla 
bir araya gelmeye devam ediyor. Baş-
kan Hasan Can, son olarak Ümraniyeli 
bazı vatandaşlara taziye ve hasta ziya-
retlerinde bulundu. 
Necip Fazıl Mahallesi’nde ikamet eden 
Bahri Erçetin isimli vatandaşın rahat-
sızlanan babasını ziyaret eden Başkan 
Hasan Can, geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu. 

Başkan Hasan Can, bir vatandaşa da 
taziye ziyaretinde bulunduktan son-
ra, Madenler Mahallesi, ÇAMDER Si-
tesi sakinlerini de ziyaret edip, bura-
daki site sakinleri ile bir süre sohbet 
etti. Ziyarette Ümraniye Belediye Baş-
kan Yardımcıları Hüseyin Erdoğdu ve 
Mustafa Küçükkapdan ile Madenler 
Mahalle Muhtarı Kadir demir ve Necip 
Fazıl Mahalle Muhtarı Kadir Delibalta 
da hazır bulundu.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
bir grup Ümraniyeli 

esnafla sabah 
kahvaltısında 

bir araya geldi. 
Esnaf’ın sorunlarını 

dinleyen 
Başkan Hasan 
Can, belediye 

olarak yaptıkları 
hizmetlerden 

söz etti.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 

Can, Ümraniyeli 
bazı vatandaşlara 

taziye ve hasta 
ziyaretlerinde 

bulundu. Başkan 
Hasan Can, 

ÇAMDER Sitesi 
sakinlerini de 

ziyaret edip, bir 
süre sohbet etti. 



Marmara Belediyeler Birliği’nin 24-26 
Aralık 2010 tarihleri arasında, Mardin 
Belediyesince yürütülmekte olan çev-
re, sosyal, kültürel, turistik ve teknik 
içerikli örnek projelerin sahada ince-
lenmesi ve bunlar hakkında bilgilen-
dirme çalışmalarını içeren ‘Teknik İn-
celeme ve Deneyim Paylaşımı’ prog-
ramı, Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, Belediye Başkan Yardımcıları 
ile birim müdürlerinin tamamı katıldı. 
Mardin’de yapılan ve 2 gün süren top-
lantıda 2011 yılı hedefleri de konuşul-
du.  Toplantıda 2010 yılı hizmetlerini 
değerlendirdiklerini ifade eden Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can, be-
lediyeye ait tüm birimlerin vatandaşla-
ra hizmet ulaştırma noktasında büyük 
gayret sarf ettiklerini söyledi. 2011 yı-
lına dair bazı plan ve projelerin de tar-
tışıldığını belirten Başkan Hasan Can, 
amaçlarının eldeki imkânları en iyi bi-

çimde kullanarak Ümraniye’nin sorun-
larına kalıcı çözümler getirmek oldu-
ğunu söyledi. Başkan Hasan Can, her 
yıl farklı şehirlerde düzenledikleri top-
lantı için bu yıl Mardin’i seçtiklerini be-
lirtti. 

Başkan Hasan Can ve beraberindeki-
ler, toplantıların ardından Mardin’in 
tarihi ve turistik yererliniz gezdi.

Marmara Belediyeler 
Birliği’nin projesi 

kapsamında, 
‘Teknik İnceleme 

ve Deneyim 
Paylaşımı’ programı, 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Belediye Başkan 
Yardımcıları ve 

birim müdürlerinin 
katılımıyla 

Mardin’de yapıldı.   

Ümraniye’den Mardin’e 
Teknik İnceleme Gezisi
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Belediye Personeline
 Moral Motivasyon Semineri

Müftü İzani Turan’a
Veda Yemeği

Ümraniye Belediyesi, personeline yö-
nelik eğitim ve motivasyon amacıy-
la çeşitli etkinlikler düzenlemeye de-
vam ediyor. Belediyenin gerçekleştirdi-
ği son etkinlik, Moral Motivasyon Se-
mineri oldu. Ümraniye Belediyesi Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen seminere 
kişisel gelişim uzmanı Hakan Bozkurt 
konuşmacı olarak katıldı. 

Seminerde çalışanlara işyerinde moti-
vasyonu yüksek tutmanın metotlarını 
anlatan kişisel gelişim uzmanı Hakan 
Bozkurt, her şeyin başının kendine gü-
ven olduğunu söyledi. İletişimde keli-
me ve cümle seçiminin çok önemli ol-
duğunu da ifade eden Bozkurt, ileti-
şim sürecinde yaşanan sıkıntıların te-
mel nedenlerinden birinin de yanlış 
kelime ve cümle seçimleri olduğunu 

söyledi. Bozkurt, müzik ve bazı araçlar 
kullanarak canlandırdığı karakter ve 
tiplemelerle zenginleştirdiği semine-
rinde, kendini tanıma sürecinin öne-
mine de değindi. 

 

Ümraniye’de uzun yıllar müftülük gö-
revini sürdüren ve bir süre önce Ağrı İl 
Müftülüğü’ne tayin olunan İlçe Müf-
tüsü İzani Turan için bir veda yeme-
ği verildi. Ümraniye Belediyesi tarafın-
dan Ümraniye Nikâh Sarayı kokteyl sa-
lonunda verilen yemeğe Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
İstanbul İl Müftü Yardımcıları Meh-
met Aşık ve İrfan Üstündağ, Ümrani-
ye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, 
Hendek Kaymakamı Mustafa Ayhan, 

Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, Üm-
raniye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas 
Tekin, bazı ilçelerin müftüleri, muhtar-
lar ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. 

Programda söz alan konuşmacılar, 
Ümraniye’de görev süresi dolan Müf-
tü İzani Turan’ın özverili çalışmalarına 
vurgu yaptı. Turan’ın güzel hizmetle-
riyle hatırlanacağını ifade eden Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can, gö-
rev süresi boyunca sergilediği örnek 
kişilik ve çalışmalarından dolayı kendi-
sine teşekkür etti. Başkan Hasan Can, 
Müftü Turan’a bir de teşekkür plaketi 
verdi. Programda bir konuşma yapan 
Müftü İzafi Turan, görevde bulunduğu 
süre zarfında, Ümraniye’deki tüm ku-
rum ve kuruluşlarla son derece uyum-
lu ilişkiler içinde çalıştıklarını söyle-
di. Turan, kendilerine birçok noktada 
destek olan Ümraniye Belediye Başka-
nı Hasan Can’a teşekkür etti. 

Ümraniye 
Belediyesi 

tarafından belediye 
personeline 

yönelik düzenlenen 
Moral Motivasyon 

Semineri’nde 
konuşan kişisel 
gelişim uzmanı 
Hakan Bozkurt, 
çalışanlara her 

şartta kendilerine 
güvenmeleri 

gerektiğini söyledi. 

Ümraniye 
Belediyesi, Ağrı 
İl Müftülüğü’ne 

tayin olan İlçe 
Müftüsü İzani 

Turan için bir veda 
yemeği verdi. Çok 
sayıda davetlinin 
katıldığı yemekte 

konuşan Başkan 
Hasan Can, Turan’ı 

güzel hizmetleriyle 
hatırlayacaklarını 

söyledi. 



Şile İstanbul Anadolu yakasının en 
büyük yüzölçümüne sahip ilçesi, 
İstanbul’un Kocaeli il hudutlarını da 
çizen bir ilçesi. Denizle çevrili, en uzun 
kıyı hattına sahip ilçedir. 60 km kıyı 
bandı, 800 km2 arazisi, 57 adet köyü, 
Ağva gibi farklı bir merkezi olan bir 
yapıdan oluşuyor. % 80’i orman, % 
50’si su havzaları koruma bantlarının,  
İstanbul’un su kaynakları gölet, baraj-
ların yer aldığı bir yerleşkedir. Şile’nin 
sahip olduğu dinamik kaynak kil ma-
denidir. Türkiye’nin en zengin kil ma-
denleri ve silis madenleri Şile’de yer 
alır. Yerel yönetimleri için risk anlamı-
na da gelir aslında madenler. 

Mahalle statüsündeki kış nüfusu yak-
laşık 12.000’dir. Köylerle beraber 
35.000’e yakın nüfus mevcut. Yaza 

baktığımızda statik nüfus 100.000 ci-
varındadır. Hafta sonu nüfusumuz ise 
günlük 300.000 ile 500.000 arasında 
değişiyor. Yazın hafta içi 150.000’lere 
düşüyor rakam. Öncelikli olarak hede-
fimiz kentimizin yaşam kalitesini yük-
seltmek. Sürdürebilir bir kent yaşamı 
ortaya koymak. Bu sürdürülebilirlikte 
Ekoloji, çevresel değerler var, ekonomi 
var, kentlinin istihdamı yaşam kalitesi-
ni arttıran bir faktör. 

Üçüncü olarak da sosyokültürel yaşam 
var. Bu üç sürdürülebilirlik bizim sür-
dürülebilir kent olma vasfımızın temel 
ayaklarını oluşturuyor. Biz istiyoruz ki 
Şile üçüyle çatışmadan ekolojisi, eko-
nomisi ve sosyokültürel hayatıyla ya-
şanılabilir bir kent olsun. Aslında tüm 
kentlerin ortak vizyonu bundan oluşur. 

İstanbul’a  En Yakın 
Doğa Harikası İlçe: Şile

Can Tabakoğlu: 
"Ümraniye bizim için 

ayrı bir önem taşır. 
Şilelilerin çoğunlukta 

yaşadığı bir yerdir. 
Ümraniye, 

Üsküdar’la birlikte 
Şile ulaşımının 

merkezini oluşturur." 
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Kentlerin avantajlı oldukları kısım de-
ğişiyor, Şile olarak ekolojik süreklili-
ği olan, çevresel değerleri yüksek bir 
kentiz ve bunu avantaja dönüştürüyo-
ruz. Ekolojik değerlerimiz sermayemiz 
olmalı diyoruz ve bu sermayenin en 
önemli tanımlı kıldığı sektör turizmdir. 
Bizim asıl değişimimizin ana temasını 
turizmdeki çeşitlilik, alternatifler oluş-
turuyor.

Şile merkezde ulaşılabilirliğin cazibe-
sinde kongre turizmi konaklamalı ola-
rak, toplantı iş otelciliği temrini yer 
alıyor. Yine ulaşılabilirliğin cazibesinde 
kültür turizmi tarihi mekanların resto-
rasyonu, doğal mekanları içine kattı-
ğımız çevrenin içerisinde olduğu eko 
turizm, güneş ve kumun, yazın deni-
zin sermaye olduğu günlük turizmle 
çeşitlendiriyoruz. Kentin bu tür turiz-
me ev sahipliği yapması için imar dü-
zenlemelerimizi yapıyoruz. Kentin bu 
değişimine esas diğer yatırımlarını ay-
dınlatma, altyapı, ulaşım, rekrerasyon, 
üstyapı,  kentin yaşam kalitesini yük-
seltme. 

Bununla ilgili Şile’nin altyapı çalışma-
sını Büyükşehir Belediyemizle birlik-
te tamamladık. Geçen dönem Şile’de 

doğalgaz, kanalizasyon, su, deniz de-
şarjı, arıtma, aydınlatma,peyzaj,çocuk 
parkları ihtiyaçlarını çözdük.  Bu dö-
nemde de;  yer alan problemi, iktisadi 
kaynak nedeniyle yapamadığımız kül-
tür merkezimizi hayata geçireceğiz. 
Nikah salonu, toplantı salonu, kültür 
merkezi kompleks şeklinde yapılacak. 

Kentin ekonomik yapısını oluştu-
ran turizmdir. Turizmi tanımlayan di-
ğer unsurlarda Şile’nin tamamlama-
ya çalıştığı yanal hedeflerdir. Şile bu-
gün ulaşılabilirliğinin cazibesinde bir 
turizm yapıyor.

Oysa köylerimizde ulaşılamazlığının 
cazibesinde sermaye ve sektörle bulu-
şacak. Marjinal tarım, ormancılık, eko 
turizm, kültür turizmi. 930 köy evimi-
zi tescil etmek suretiyle geleneksel mi-
mariye uygun şekilde muhafaza etme, 
kaybetmeme kararı aldık. Şile’nin ge-
leneksel mimarisini bir turizm serma-
yesi olarak kabul ettik. Örnek köy 
projemiz için Akçakese köyünde 60 
evi restorasyon, restüsyon ve relöve 
projelerini başlattık. Ocak ayına ka-
dar bunları tamamlayıp, daha sonra 
da restorasyonlarına geçmeyi planlı-
yoruz. 

1970’de Almanya’da doğdum.  
Atadan Şileliyim. İlk ve orta öğreni-
mimi Şile’de, lise eğitimimi İstanbul 
Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamla-
dım.  İ.T.Ü Mimarlık Bölümü mezu-
nuyum. 1995’te Şile Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü’nde mimar olarak 
göreve başladım. 2004 seçimlerin-
de Ak Parti’den aday olarak Şilelile-
rin teveccühü ile göreve başladım. 
2009 yılında 2. kez aday olarak tek-
rar Şile’ye hizmet etmek üzere Baş-
kan seçildim. Evli ve dört çocuk ba-
basıyım. 2004’te Başkan seçildiğim-
de İstanbul’daki en genç belediye 
başkanıydım. Benim bir şansım, si-
yaset gibi bir hedefim yoktu hizmet 
odaklı bir bakış açısına sahibim. Hiz-
metin vesilelerinden biri olarak si-
yaseti kabul etmek lazım. Geçmiş-
te 2 farklı dönemde belediyede mi-
mar olarak görev aldığım ve tecrübe 
edindiğim için avantajlıyım.  Şehri 
yönetmek, kurmak, şekillendirmek 
adına avantajlı bir mesleğe sahibim. 
Şile bizimle birlikte Ak Parti ekolüy-
le tanıştı. Ak Parti yönetim anlayışı 
ve bizim samimiyetimizle birlikte be-
lediye kurumsal bir kimlik kazanma-
ya başladı.

Can Tabakoğlu
Şile Belediye Başkanı

Şile olarak 
ekolojik sürekliliği 

olan, çevresel 
değerleri yüksek 

bir kentiz ve 
bunu avantaja 

dönüştürüyoruz. 
Ekolojik 

değerlerimiz 
sermayemiz olmalı 

diyoruz ve bu 
sermayenin en 
önemli tanımlı 

kıldığı sektör 
turizmdir. 
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Bu yaptıklarımız örnek modelleme-
nin fiziki değişimi bir de sosyokültürel 
ekonomik değişimi var. Köyümüzün 
var olan sosyokültürel yaşamını üret-
ken kılarak ekonomiye sermaye ede-
ceğiz. Şile bezi dokumacılığı, organik 
tarım, doğal üretim, butik otelcilik, 
pansiyonculuk, yapılan betonarme bi-
nalarda estetik değişim…
Şile merkezde de kongre otellerinin 
sayısını arttıracağız. Kumbaba’da yeni 
bir otelimiz başladı.

Planın bitimiyle beraber turizme önem-
li ölçüde imar vereceğiz. Tabii ki silue-
te, doğal dokuya zarar vermeden ola-
cak bu. Böylece kongre otellerinin sa-
yısını arttıracağız. Tarihi mekânlarımız 
Şile Kalesi, Şile Feneri, Talisiye, Kum-
baba otelini restore edip kültür turiz-
mi için hazırlayacağız. Sadece güneş, 
deniz, kum için değil tarihi ve doğal 
güzelliklerimiz içinde Şile’ye gelinsin 
istiyoruz. Hayal kurmuyoruz. 6 yıldır 

vaat ettiğimiz her şeyi yerine getirdik.
Dünyada İstanbul gibi bir kent sayılı-
dır. Bizim için İstanbul gibi bir metro-
polün bir parçası olmak ona bu kadar 
yakın ve doğal kültürel zenginliklerini 
korumuş olmak çok büyük bir avan-
taj. Nadir kasabalardan, kentlerden 
biriyiz.
Sosyal belediyecilik anlamında metro-
pollerdeki çözüm bekleyen sorunlar 
bizde yok. Bizde yaşlı nüfus fazla ama 
yalnızlaşan bir toplum yok çünkü ka-
saba, köy kültürü devam ediyor. Aile 
içi ittifak devam ediyor. Biz sadece İs-
tanbul odaklı tedavi süreçleri için ula-
şım kolaylığı sağlıyoruz. İlgili kurum-
larla bağlantılarını sağlıyoruz.  Eğitim 
konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. 
Türkiye’de 24 kişilik sınıfların olduğu 
nadir ilçelerden biriyiz. Okullarımız ye-
terli, meslek liselerimizin sayısını arttır-
dık. Bir üniversitemiz mevcut, hedefi-
miz bir üniversite daha ve meslek yük-
sek okulları açılması.

Sadece deniz, 
kum, güneş 

için değil 
tarihi ve doğal 
güzelliklerimiz 
için de Şile’ye 

gelinsin 
istiyoruz. Hayal 

kurmuyoruz. 
6 yıldır vaat 

ettiğimiz her 
şeyi yerine 

getirdik.
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Çevre konusunda gösterdiği duyar-
lılıkla örnek belediyecilik hizmetleri-
ne imza atan Ümraniye Belediyesi, il-
çedeki çöp konteynırlarını yer altına 
monteleyen yeni bir uygulama baş-
lattı. Bu kapsamda Ümraniye’nin 15 
ayrı noktasında yer altına konteynır 
dizayn eden belediye, görüntü kirli-
liğinin yanı sıra, olası kötü koku v.b 
olumsuz durumları da ortadan kal-
dırmış oldu. Elektrikle çalışan yer altı 
tipi konteynırlar kumanda özelliğiyle 
çöp işlemlerinin daha hijyenik ve pra-
tik şekilde gerçekleştirilmesini sağlı-
yor. Modern şehir görünümüne uy-
gun tasarımı ile de dikkat çeken yeni 
konteynırlar vatandaşlardan da tam 
not aldı. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, çevre temizliği noktasında eşi-
ne az rastlanır bir gayretle çalışmala-
rını sürdürdüklerini söyledi. Belediye-

nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri-
nin 24 saat aralıksız temizlik faaliyet-
lerine devam ettiğini belirten Başkan 
Hasan Can, Ümraniye’deki tüm so-
kak ve caddelerin köşe bucak temiz-
lendiğini söyledi.

Başkan Hasan CAN: 
‘Ümraniyeliler her şeyin 
en iyisine layık’

Başlattıkları yeni uygulamanın çevre 
temizliği ve estetiği açısından önem-
li olduğunu vurgulayan Başkan Ha-
san Can, yer altına monte edilerek 
kullanıma sunulan bu konteynırlar ile 
çevre temizliğinin daha hijyenik şe-
kilde sağlanacağını ifade etti. Baş-
kan Hasan Can, yaptıkları hizmetler-
le Ümraniye’yi daha yaşanılır bir kent 
haline getirmek için gayret ettikleri-
ni belirterek, Ümraniyelilerin hizmet 
noktasında her şeyin en iyisine layık 
olduğunu söyledi.  

Yeraltına Monteli 
Çöp Konteynırları Hizmette

Yeni bir uygulamayla 
ilçenin çeşitli 

noktalarına modern 
yer altı konteynırları 

dizayn eden Ümraniye 
Belediyesi, 15 ayrı 

noktaya monte ettirdiği 
bu konteynırlarla, 
görüntü kirliliğini 

ortadan kaldıran sistemi 
uygulamaya başladı.  
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Ümraniye Renkleniyor!
‘Rengin Ahengi İstanbul’ adını taşı-
yan ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si öncülüğünde Sanayicileri Derneği 
(BOSAD)’ın katkılarıyla başlatılan pro-
je kapsamında, Ümraniye Çiftlik So-
kak baştan sona boyanıyor. Bir süre-
dir devam eden çalışmalar neticesin-
de, sokakta yer alan binaların dış cep-
heleri belirlenen renklerle boyanarak 
yenileniyor. 

‘Rengin Ahengi istanbul’ 
projesi 

Rengin Ahengi İstanbul Projesi, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ve Boya Sa-
nayicileri Derneği (BOSAD) işbirliği ile 
hayata geçirilen bir proje. Bir yılı aş-
kın süren bir çalışmanın sonucun-
da hazırlıkları tamamlanan proje ile 
İstanbul’un kültürel ve doğal değerle-
rinin ortaya çıkarılarak mimari, şehir-
cilik ve çağdaş kent estetiği açısından 

güzel ve örnek bir görünüme kavuş-
turulması hedefleniyor. Rengin Ahen-
gi İstanbul Projesi’nde; ilk olarak yedi 
ilçede kente kimlik kazandıran önemli 
sosyal mekânlar belirlendi. Daha son-
ra kentsel tasarım ilkeleri doğrultu-
sunda bu mekânlarda bulunan bina-
ların dış cephelerinin yenilenmesi için 
çalışmalara başlandı. Yenileme çalış-
malarının yanı sıra proje kapsamında, 
binalardaki görüntü kirliliğine neden 
olan unsurların kaldırılması konusun-
da rehabilitasyon çalışmaları da yapı-
lacak. 

Ümraniye’de Çiftlik Sokak 
yenilendi

Bahçelievler, Çekmeköy, Esenler, Kâğıthane, 
Kartal, Ümraniye ve Üsküdar Belediye-
lerinde başlayan projede 180 bina, 8 
köprü ve yaklaşık 70 bin metre kare 
dış cephe alanı yeniden düzenlene-

cek. Aslı Güngör, Eflatun, Erhan Gü-
leryüz, Gökçe, Hayko Cepkin, Hüseyin 
Karadayı, İlker Perhiz, Kenan Yılmaz, 
Kolpa (Barış), Muazzez Ersoy, Murat 
Evgin, Mustafa Ceceli, Oktay Bora Er-
tuğrul, Petek Dinçöz, Reyhan Karaca, 
Soner Arıca, Sümer Ezgü, The Revol-
vers, Umut Akyürek ve Yeşim Salkım 
sosyal sorumluluk bilinciyle destek ol-
dular.  
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Ümraniye Belediyesi, her yıl düzenle-
diği şiir, hikâye ve resim yarışmalarının 
startını verdi. Bu yıl 7. kez yapılacak 
yarışmalarda dereceye girenlere bu yıl 
da binlerce TL para ödülü ile çeşitli he-
diyelere verilecek. Alanında marka ha-
line gelen üç yarışmanın da jüri üyele-
ri tanınmış sanatçı ve akademisyenler-
den oluşuyor. UNESCO’nun 2011 yılı-
nı ‘Evliya Çelebi Yılı’ olarak ilan etmesi 
nedeniyle, üç yarışmanın da ortak te-
ması ‘Yol ve Seyahat’ olarak belirlen-
di. Yarışmalarla ilgili bilgiler ise şöyle;

En güzel resme 10 bin TL ödül!  

Bu yıl 7. si düzenlenecek olan ‘Gele-
neksel Resim birinciliği elde eden ese-
re 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 
bin ve her biri 2 bin TL olarak belir-

lenen 10 adet mansiyon olmak üze-
re toplam 42 bin TL para ödülü verile-
cek. Yarışma için son başvuru tarihi ise 
11 Mart 2011 Cuma. 

7. Geleneksel Hikâye Yarışması

Hikâye alanında önemli bir marka hali-
ne gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışma-
sı’ bu yıl 7. kez yeteneklere yeni kapı 
aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından 
önemli oranda katılım gerçekleştiği 
hikâye yarışması bu yıl ‘Yol ve Seyahat’ 
temalı olacak. Hikâye yarışmasında bi-
rinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 
3 bin ve her biri bin’er TL olarak belir-
lenen 10 adet mansiyon olmak üze-
re, toplam 25 bin TL para ödülü verile-
cek. Ayrıca dereceye giren eserler Üm-
raniye Belediyesi tarafından kitaplaştı-

rılarak edebiyat dünyasına kazandırı-
lacak. Hikâye yarışması için son başvu-
ru tarihi 14 Mart 2011. 

Şairler ödüller için yarışacak

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 7. kez 
düzenleyeceği diğer bir yarışma ise 
‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. Te-
manın diğer yarışmalarda olduğu gibi 
‘Yol ve Seyahat’ olarak belirlendiği şiir 
yarışmasında birinciliği elde eden şiire 
4 bin, ikinci şiire 3 bin, dördüncüye 2 
bin ve her biri 750’şer TL’den 10 adet 
mansiyon olmak üzere toplam 16 bin 
500 TL ödül verilecek. Şiir yarışmala-
rında dereceye giren eserler, önceki 
yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak. 
Şiir yarışması için son başvuru tarihi 
ise 28 Ocak 2011 Cuma.  

Ümraniye’de Yarışma 
Heyecanı Başladı!
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Meslek Edindirme Kursları
2010 - 2011 Eğitim Sezonu Başladı

Ümraniye Belediyesi, ha-
nımlara yönelik düzenle-
diği eğitim kurslarına ara 
vermeden devam ediyor. 

Her yıl binlerce Ümraniyeli hanımın 
sertifika alarak meslek sahibi olduğu 
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindir-
me Kursları, 2010–2011 eğitim dö-
nemi başladı. Kütüphane Müdürlüğü 
bünyesinde eğitim veren Meslek Edin-

dirme Kursları, belediyeye ait bu yıl 
15 ayrı kültür merkezinde, 28 branşta 
eğitim startı verdi. 2010-2011 sezonu 
için 1.259 kursiyer ders başı yaptı. 

Sertifikalar MEB onaylı! 

13 Eylül–8 Ekim tarihleri arasında ka-
yıtların alındığı kurslarda giyim, mef-
ruşat, makine nakışı, el nakışı, ah-
şap boyama, kumaş boyama, stilistlik, 
modelistlik, telkırma, bilgisayar, web 
tasarım, resim, takı-aksesuar, ahşap 
rölyef, yemek-sunum, hasta ve yaş-
lı bakımı, ilkyardım, deri-aksesuar, ya-
bancı dil, kurdele nakışı, çocuk gelişi-
mi, ebru, hat, tezhib, minyatür, alü-
minyum kabartma, cam seramik bo-
yama ve desinatörlük branşlarında 
eğitim veriliyor. 
Meslek Edindirme Kursları’nca eğitim 
sezonu sonunda kursiyerlere Milli Eği-
tim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. 

Kültür - Sanat
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Felsefe ve Semavî Dinler 
Sempozyumu Ümraniye’de Yapıldı

Hasan Çelebi ve Talebelerinin 
Eserleri Ümraniye’de Sergilendi

Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın İstanbul 
2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlik-
leri kapsamında hazırladığı ‘15 Ser-
gi 15 Seminer’ programının dokuzun-
cusu olan ‘Hasan Çelebi ve Talebeleri’ 
adlı sergi ve açılış programı, Ümraniye 
Belediyesi Nikâh ve Kültür Sarayı’nda 
yapıldı. Programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Kla-
sik Türk Sanatları Vakfı Başkanı Ah-
met Zeki Yavaş, Prof Dr. Uğur Der-
man, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Muhsin 
Demirel ve Davut Bektaş ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. Program ‘Hasan Çe-
lebi ve Talebeleri’ isimli serginin açılı-
şı ile başladı. Açılışı Başkan Hasan Can 
ve Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı 
Ahmet Zeki Yavaş birlikte yaptı. Sergi 
açılışında kısa bir konuşma yapan Kla-
sik Türk Sanatları Vakfı Başkanı Ahmet 
Zeki Yavaş, Ümraniye Belediye’nin bu 
sanatlara verdiği destek için Başkan 
Hasan Can’a teşekkür etti. Daha son-

ra söz alan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can da bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu tür kıymet-
li sanatlara ev sahipliği yapacakları-
nı söyledi.  Böyle anlamlı bir etkinlikte 
yer almanın kendileri için de mutluluk 
verici olduğunu belirten Başkan Hasan 
Can, bu alanda ortaya konulan eserle-
rin hak ettikleri ilgi ve değeri görmele-
ri gerektiğini belirtti. Vakıf Başkanı Ah-
met Zeki Yavaş, Başkan Hasan Can ve 
Kütüphane Müdiresi Türkan Öztürk’e 
birer hediye takdim etti. Program, 

‘Hasan Çelebi ve Talebeleri’ konulu se-
miner ile devam etti. Prof. Uğur Der-
man başkanlığında düzenlenen semi-
nere Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Muhsin 
Demirel ve Davut Bektaş konuşmacı 
olarak katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği seminerde Hasan Çelebi ve 
hat sanatı üzerine düşüncelerini payla-
şan konuşmacılar, Çelebi ve öğrencile-
rine dair bilgiler üzerinde durdu. 
Seminer sonunda, Ümraniye Belediye-
si tarafından konuşmacılara birer pla-
ket verildi. 

Ümraniye Belediyesi tarafından des-
teklenen ve Marmara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesince düzenlenen Felse-
fe ve Semavî Dinler konulu sempoz-
yum, Ümraniye’de başladı. Ağaoğlu 
My City Otel’de düzenlenen ilk gün 
oturumuna Ümraniye Belediye Başka-
nı Hasan Can, Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit 

Küçük ile dünyanın çeşitli üniversite-
lerinden akademisyenler katıldı. Prog-
ramda bir açılış konuşması yapan Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
bu tür anlamlı etkinliklere destek ver-
mekten büyük mutluluk duydukları-
nı söyledi. Düzenlenen sempozyumun 
ilim dünyası için son derece önemli bir 
etkinlik olduğunu ifade eden Başkan 
Hasan Can, katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti.  

My City Otel’de düzenlenen Felsefe 
ve Semavî Dinler konulu sempozyum 
üç gün sürdü. Dünyanın çeşitli üniver-
sitelerinden konuşmacı olarak katılan 
akademisyenler, konuyla ilgili tebliğler 
sundu. Sempozyumun tebliğleri Üm-
raniye Belediyesi tarafından kitaplaştı-
rılacak. 

Ümraniye 
Belediyesi’nin 

sponsorluğunda, 
Marmara 

Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 

tarafından 
düzenlenen ve 

üç gün süren 
Felsefe ve Semavî 

Dinler konulu 
sempozyum, 
Ümraniye’de 
gerçekleşti.
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Bilge Çocuklar Sâmiha Ayverdi 
ve Mehmet Akif’i Andı

Öğretmenler Günü Çeşitli 
Etkinliklerle Kutlandı

Ümraniye Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü’ne bağlı bilgi evine üye 
bilge çocuklar, iki önemli etkinliğe ka-
tıldı. Etkinliklerin ilki Sâmiha Ayverdi 
Bilgi Evi ve Sâmiha Ayverdi Anadolu 
Lisesi işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü ger-
çekleştirilen ‘Sâmiha Ayverdi’yi Anma 
Programı’ oldu. Programa Fatih Bele-
diyesi Başkan Yardımcısı Hasan Suver, 
Ümraniye Belediyesi Kütüphaneler 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gös-
teren Samiha Ayverdi Bilgi Evi’ne üye 
çocuklar, Kubbealtı Vakfı yöneticileri, 
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi idare-
cileri ve öğrencileri katıldı.  

Program kapsamında, Sâmiha Ayver-
di Anadolu Lisesi’nin konferans salo-
nunda Ayverdi’nin hayatını anlatan 
sunum paylaşıldı. Sunum ve konuş-
maların ardından, Ümraniye Belediye-

si Samiha Ayverdi Bilgi Evi’ne üye Bil-
ge Çocuklar da, mütefekkir Samiha 
Ayverdi’nin manzum şiirlerini okudu. 

Ümraniye Belediyesi Kütüphaneler 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göste-
ren Mehmet Akif Bilgi Evi’ne üye ço-
cuklar, millî şair Mehmet Akif Ersoy’u 
Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabristan-
da andı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, 
Ümraniye’de düzenlenen çeşitli et-
kinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsa-
mında ilk olarak Ümraniye Kayma-
kamlığı bahçesinde resmi bir tören ya-
pıldı. Törene Ümraniye Belediye Baş-
kan yardımcılarının yanı sıra, Ümrani-
ye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin, 

ilçe genelindeki çeşitli okulla müdür-
leri, öğretmenler ve siyasi parti tem-
silcileri ile bazı STK temsilcileri katıl-
dı. Protokol, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından, Atatürk büstüne 
çelenk koydu. Resmi programın ar-
dından, Ümraniye Sabahattin Zaim İl-
köğretim Okulu’nda, 24 Kasım Öğret-

menler Günü dolayısıyla bir program 
düzenlendi. Programa Ümraniye Kay-
makamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, Üm-
raniye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas 
Tekin, çok sayıda öğretmen, öğrenci 
ve veliler katıldı. 

‘Öğretmenler yarınların 
mimarlarıdır’

Başkan Hasan Can, ‘bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da eğitime 
destek olmaya devam edeceğiz’ dedi. 
Öte yandan, Ümraniye Belediyesi, 24 
Kasım Öğretmenler Günü nedeniy-
le aynı akşam Cemil Meriç Gençlik ve 
Kültür Merkezi’nde özel bir program 
düzenlendi. Programda, İstanbul Öğ-
retmenleri Türk Sanat Müziği Toplulu-
ğu bir konser verdi. 

Ümraniye 
Belediyesi’ne bağlı 

bilgi evlerine üye 
çocuklar, Sâmiha 
Ayverdi ve milli 

şair Mehmet Akif 
Ersoy’u vefat 
yıldönümleri 

nedeniyle 
düzenledikleri 

etkinliklerle andı.   
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Ahmet Özhan Ümraniyeli 
Müzikseverlerle Buluştu

Yansımalar’dan 
Ümraniyelilere Müzik Ziyafeti

Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi, 
önemli bir konsere daha ev sahipliği 
yaptı. Türk Tasavvuf Müziği’nin güç-
lü yorumcularından Ahmet Özhan’ın 
sahne aldığı konser, dinleyicilere unu-
tulmaz bir gece yaşattı. 

Sezonun bu ilk konserini Ümraniye 
Belediye Başkan Hasan Can da izledi. 
Özhan’a büyük ilgi gösteren Ümrani-
yeliler sanatçıya sık sık eşlik etti. Sahne 
aldığı Ümraniye Kültür Merkezi’nde 
birbirinden güzel eserleri yorumlayan 
Özhan, dinleyicilerinden büyük alkış 
aldı. Eski ve yeni eserlerini güçlü yo-
rumuyla seslendiren sanatçı bazı eser-
lerini de kendisini dinleyenlerle birlik-
te söyledi. 

Program sonunda Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Belediyenin Mes-

lek Edindirme Kursları’nda yapılan 
tabloyu Sanatçı Ahmet Özhan’a tak-
dim etti.

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 
kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
sahne alan Yansımalar grubu, Ümra-
niyelilere bir konser verdi. 

Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konsere vatandaşların il-

gisi büyüktü. Dört yüz kişilik salonu 
dolduran Ümraniyeliler, Yansımalar’ın 
birbirinden güzel ezgilerine zaman za-
man sesleriyle eşlik etti. Gördükleri il-
giden memnuniyet duyan grup üyele-
ri de, Ümraniye’de olmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. 

Türk Tasavvuf 
Müziği’nin güçlü 
yorumcularından 

Ahmet Özhan, 
Ümraniye Kültür 

Merkezi’nde 
verdiği konserle 

dinleyicilerine 
unutulmaz bir gece 

yaşattı. Özhan’a 
büyük ilgi gösteren 

Ümraniyeliler 
eserlere sık sık eşlik 

etti.

Ünlü müzik grubu 
Yansımalar, 

Ümraniyelilere 
unutulmaz bir 

müzik ziyafeti verdi. 
Dört yüz kişilik 

solunu dolduran 
Ümraniyeliler 

çalınan eserlere 
eşlik etti. 
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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Dünya Engelliler Günü’nde, bir 
grup engelli vatandaşla kahvaltıda 
bir araya geldi. Kahvaltının ardından 
kısa bir konuşma yapan Başkan Hasan 
Can, engelli vatandaşların sorunlarıyla 
yakından ilgilendiklerini söyledi.

Başkan Hasan CAN: ‘Her zaman 
yanınızdayız’

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
nedeniyle, ilçedeki bir grup engelli va-
tandaşa kahvaltı verdi. Ümraniye Bele-
diyesi Sosyal Tesisleri’nde verilen kah-
valtıya Başkan Hasan Can’ın yanı sıra,  
Belediye Başkan Yardımcıları, Ak Par-
ti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümrani-
ye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin, 
bir grup engelli vatandaş ile aileleri ka-
tıldı.  Kahvaltının ardından kısa bir ko-
nuşma yapan Ümraniye Belediye Baş-

kanı Hasan Can, belediye olarak bu-
güne kadar engelli vatandaşların hep 
yanında olduklarını söyledi. Engelli va-
tandaşların sorunlarıyla yakından il-
gilendiklerini belirten Başkan Hasan 
Can, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu 
yana sosyal belediyeciliğin bir gere-
ği olarak engelli kardeşlerimizin hep 
yanında olduk. Her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamak, onlara hayatı kolaylaştır-
mak için imkânlarımızı seferber ettik. 
Belediye olarak engelli kardeşlerimiz 
için ‘Engelleri Birlikte Aşıyoruz’ sloga-
nıyla çalışmalar başlattık. 

2 adet asansörlü engelli aracımız her 
gün randevu alan engelli kardeşimizi 
bulunduğu yerden alarak gitmek iste-
diği yere bırakıyor. Daha sonra oradan 
alarak, aldığı yere bırakıyor. Araçları-
mız bugüne kadar 5 binden fazla se-

fer yaptı. Bu konudaki diğer bir önem-
li hizmetimiz de ‘Biz Gönüllüyüz, Biz 
Öğretiriz’ isimli okuma-yazma kam-
panyamızdı. Bu kampanyamız ile çe-
şitli nedenlerle okuma yazma eğitimi 
almamış engelli kardeşlerimize evle-
rinde eğitim verdik. Eğitimi başarıyla 
tamamlayan ilk kur mezunlarına serti-
fikalarını verdik. Hayatın bizlere ne za-
man ne getireceğini bilemeyiz. Dola-
yısıyla hepimiz birer potansiyel engel-
liyiz. Bu nedenle hayatı birbirimiz için 
kolaylaştırmalı, engelli kardeşlerimizi 
bu noktada daima öncelikli olarak dü-
şünmeliyiz. Desteğimiz bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da devam 
edecek.’  

Başkan Hasan Can, engelli vatandaş-
lara Ümraniye Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kurslarınca yapılan tablolar he-
diye etti. Topluluk daha sonra toplu 
halde hatıra fotoğrafı  çektirdi.

 Başkan Hasan CAN’dan 
Engellilere Kahvaltı
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İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi 
(İKAM) tarafından İstanbul 2010 Av-
rupa Kültür Başkenti etkinlikleri kap-
samında düzenlenen ‘Uluslar arası İs-
tanbul Kadın Buluşması (KADINist), İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Programın açılışına Başbakanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emi-
ne Erdoğan hanımefendi, Devlet Ba-
kanı Selma Aliye Kavaf, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir 
Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş hanıme-
fendinin de yer aldığı çok sayıda da-
vetli katıldı. 

Kursiyerlerimizden 
Sayın Başbakanımıza hediye

KADINist buluşmasındaki sergide, 
Ümraniye Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları öğrencileri tarafından 
özenle yapılan hat, tezhib, minyatür, 

ebru, desenli flar,  telkırma gibi alan-
lara ait eserler de yer aldı. Bunun ya-
nında, Ümraniye Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan Can’ın büyük önem vere-
rek hayata geçirdiği ve kadınlara yö-
nelik eğitimi de içeren okuma-yazma 
kurslarının tanıtımı yapıldı.  Belediye-
miz standına misafir olan Başbakanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eş-
leri Sayın Emine Erdoğan’a kursiyerle-
rimizin özenle yaptığı telkırma masa 
örtüsü hediye edildi. Standımızı ziya-
ret eden İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş stant 
görevlileri ile bir süre sohbet etti. 

Başbakanımız Sayın ERDOĞAN 
Standımızı Ziyaret Etti

Başbakanımız 
Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan, 
eşi Emine Erdoğan 

Hanımefendi ile 
birlikte, İKAM 

tarafından İstanbul 
2010 Avrupa Kültür 

Başkenti etkinlikleri 
kapsamında 
düzenlenen 

‘Uluslararası 
İstanbul Kadın 
Buluşması’nın 
açılışını yaptı. 
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İstanbul’da 1,5 milyon Sivaslı yaşıyor. Yani 
İstanbul’un nüfusunun  %15’i Sivaslı. Ümraniye, 

Çekmeköy, Sancaktepe’de bu nüfusun %20’si olan 
300 bin kişi ikamet ediyor.

Seyit POYRAZ
İstanbul Sivaslılar Derneği Başkanı

1948 Sivas Şarkışla doğumluyum. Evli-
yim ve 1 oğlum var. Polis emeklisiyim, 
1982 yılında emekli olduktan sonra si-
vil toplum kuruluşlarında görev alma-
ya başladım. 40 yıldır İstanbul’dayım 
ve 3 yıldır da Ümraniye’de yaşıyorum.
İstanbul’da 1,5 milyon Sivaslı ya-
şıyor. Yani İstanbul’un nüfusunun  
%15’i Sivaslı. Ümraniye, Çekmeköy, 
Sancaktepe’de bu nüfusun %20’si 

olan 300 bin kişi ikamet ediyor. Der-
nek olarak bizim hemşerilerimize karşı 
yükümlülüklerimiz var. Belediyeden ve 
diğer kamu kurumlarından önce bize 
başvururlar ve taleplerini, şikâyetlerini 
bildirirler. Biz de aracı olup çözüm 
üretmek için köprü görevi görürüz. 
Eğitim konusunda gelen taleplere, 
okul ihtiyaçlarının giderilmesi, burs ta-
leplerini alır zengin iş adamlarımızın 
sponsorluğu veya belediyemizin des-
teğiyle çözmeye çalışırız. Evi olmayana 
ev bulur, kirasını ödeyemeyene maddi 
destek buluruz. 

Sağlık sorunları için başvuranları git-
meleri gereken sağlık kuruluşlarına 
yönlendiriyoruz. İlaç, tedavi, ameliyat 
masrafları için ihtiyaç sahibi hemşeri-
lerimize maddi destek buluyoruz. Der-
nek olarak iyi günde kötü günde bir-
likte olmaya çalışıyoruz. Düğünde de 
cenazede de onların yanındayız. Er-
zak, kömür gibi ihtiyaç sahipleri ar-
tık derneğimize gelmiyor, hükümeti-
miz ve belediyemizden Allah razı ol-
sun eğitim, gıda, yakacak ihtiyaçlarını 
ihtiyaç sahiplerine verdiği için biz sa-
dece bize gelen vatandaşlarımızı ku-

rumlara yönlendiriyoruz. Başbakanı-
mız ve Hasan Başkan bizim tüm yük-
lerimizi hafifletti.

Ümraniye’de yaşam kalitesi artıyor. 
Türkiye’de 7-8 yıldır yaşanan değişi-
min kat kat fazlası Ümraniye’de yaşan-
dı. Gecekonduların olduğu ilçede artık 
rezidanslar, prestijli yapılar yükseliyor, 
modern bir kent oldu ilçemiz. Hasan 
Can Başkanımıza teşekkür ediyoruz 
tüm bu çalışmalar için. Gece gündüz 
durmadan çalışıyorlar, bize göre Üm-
raniye İstanbul’un en klâs ilçesi oldu. 
Altyapısı üst yapısı ile yolları ve temiz-
liğiyle göz kamaştırıyor. İstanbul Si-
vaslılar Derneği olarak sık sık hemşe-
rilerimizle bir araya geliyoruz. Düzen-
lediğimiz gecelerde olsun dernek bi-
namızdaki sıra gecelerinde olsun bir 
araya gelip hasret gideriyor, kayna-
şıyoruz. Sivas’ta büyüklerimiz Def ir 
Gam derlerdi. Gamı kederi def etme, 
atma. Düzenlediğimiz sıra gecelerine 
yöremizin sanatçıları katılır, hemşeri-
lerimizle unutulmaz bir akşam geçirir 
kederi, üzüntüyü bir anlığına da olsa 
unuturuz. Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mahmut Eminmollaoğlu’na 
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Türkiye’de 7-8 
yıldır yaşanan 
değişimin kat 

kat fazlası 
Ümraniye’de 

yaşandı. 
Gecekonduların 

olduğu ilçede 
artık rezidanslar, 

prestijli yapılar 
yükseliyor, 

modern bir kent 
oldu ilçemiz. 

minnettarız, iyi bir Sivaslı, iyi bir hem-
şeri. O hep bizim yanımızda oldu, biz 
de onun yanındayız her zaman. Des-
tekleri için ona ve Hasan Başkanımıza 
teşekkürü borç biliyorum. 

Sivas’ı tanıyalım

İç Anadolu’nun yüksek platoları üze-
rinde başlayan ve doğuya doğru yük-
selen il alanı; kuzey, doğu ve güney-
doğuda dağlık ve sarp bir kesimle son 
bulmaktadır. Ortalama yükselti 1000 
metrenin üzerindedir. İlde Kuzey Ana-
dolu sıradağlarının uzantısı olan Köse 
Dağları, Torosların kuzey kolların-
dan Tecer Dağları ve İncebel Dağla-
rı, Akdağlar, Yama Dağı yer almakta-
dır. Uzunyayla ve Meraküm platoları, 
ayrıca Kızılırmak, Kelkit, Çaltı vadile-
ri önemli coğrafi oluşumlardır. Önem-
li akarsuları Kızılırmak, Kelkit Çayı, To-
zanlı Çayı, Çaltı Çayı ve Tohma Çayı-
dır.  

Sivas ilinin büyük bir kesimi yazları sı-
cak ve kurak, kışları soğuk ve karlı ge-
çen karasal İç Anadolu ikliminin etki-
sinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Ka-
radeniz, doğuda Doğu Anadolu yük-
sek bölge ikliminin etkileri bulunmak-
tadır. Sivas İlinde çok sayıda göl var-

dır. Ancak bunların bir bölümü alan, 
derinlik ve süreklilik açılarından pek 
önemli sayılmaz. Kuzey Anadolu Dağ-
ları ile Güney Anadolu Dağlarının bir-
birine yaklaştığı bir yöre olan Sivas il 
alanında kıvrılma ve yükselmeler sıra-
sında bazı kesimler çöküntüye uğra-
mıştır. Ayrıca, il alanında egemen du-
rumda olan suya direnci az oluşumla-
rın erimesi ile çöküntü alanları ortaya 
çıkmıştır. Bu çöküntü alanlarında ba-
zen sürekli, bazen geçici nitelikte göl-
ler oluşmuştur.

Yemek Kültürü

Sivas halk mutfağında çorbalar yem-
ekte ön sırayı alan ve bilhassa yaşlılar 
tarafından “yürek yağmuru” diye latife 
yapılan bir yiyecektir. Kış çorbalarının 
başında gelen peskütan, un veya çok 
az yarma unu ile yoğurdun pişirilmesi 
ile hazırlanan bir yiyecektir. Yarma, 
yeşil mercimek ve peskütan su ile çor-
ba kıvamında pişirilir. 

Üzerine soğan yağda kızdırılır ve 
nane konularak çorbaya ilave edi-
lir (sokaraç). Peskütan çorbası kış 
günlerinin lezzetli ve besleyici bir 
yemeğidir. Yazın en meşhur çorbası 
ise pancar çorbasıdır.

Yeniden Ümraniye 55



Güney Koreliler Ümraniye’nin  
Temizliğine Hayran Kaldı

Eceabat Belediye Başkanı 
Kemal Dokuz’dan Ziyaret

Ümraniye’de ikamet eden ve gıda it-
halatı alanında ticaret yapan Güney 
Kore asıllı Türk vatandaşı Kwangcha 
İlter, Ümraniye Belediyesi’nin temiz-
lik alanında yaptığı hizmetleri bir süre 
önce Güney Koreli dostlarıyla paylaş-
tı. Bu konuda kapsamlı çalışmalar ya-
pan Güney Kore Changwon Beledi-
ye Başkanı’nın da yer aldığı 16 kişilik 
bir heyet, kültürel bir gezi için geldik-
leri İstanbul’da, Ümraniye’yi de ziya-
ret etti. Ümraniye’yi cadde ve sokak-
larıyla tertemiz bir ilçe olarak gözlem-
lediklerini ifade eden heyet, daha son-
ra Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalış-
malarını yerinde inceledi. Heyet daha 
sonra Ümraniye Belediye binasına ge-
çerek, Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. Ümraniye Be-
lediye Başkan Yardımcısı Enver Se-
dat Çakıroğlu’nun da yer aldığı ziya-
ret yaklaşık bir saat sürdü. Çok sıcak 

bir atmosferde geçen ziyarette tercü-
man arcılığıyla Başkan Hasan Can’a iz-
lenimlerini aktaran konuklar, sempatik 
tavırlarıyla dikkat çekti. Ümraniye’de 
bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını 
belirten Güney Kore Changwon Be-
lediye Başkanı Kang, Jang Soon, bu-
rayı modern ve gelişmiş bir kent ola-
rak gözlemlediklerini söyledi. Ümra-
niye Belediyesi’nin temizlik hizmetle-
rini yerinde gördüklerini ve çok başa-
rılı bulduklarını belirten Başkan Kang, 
Jang Soon, ülkelerine döndüklerin-
de, Ümraniye’de edindikleri gözlem-
leri oradaki insanlarla paylaşacakları-
nı söyledi. İstanbul’un tarihi ve otan-
tik yerlerini gezdiklerini ve buralardan 
çok etkilendiklerini belirten Başkan 
Kang, Jang Soon, Türkiye’yi çok sev-
diklerini ve kardeş ülke olarak gördük-
lerini de sözlerine ekledi.

Çanakkale ili Eceabat ilçesi Belediye 
Başkanı Kemal Dokuz, nezaket ziya-
reti için geldiği Ümraniye’de, Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can tara-
fından belediyeye ait sosyal tesislerde 
ağırlandı. Başkan Kemal Dokuz, soh-
bette Eceabat’ta hayata geçirdikleri 
proje ve hizmetleri anlattı. 

Ziyaretten duydukları memnuniye-
ti ifade eden Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can ise Başkan Kemal 

Dokuz’u Ümraniye’de ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduklarını söyle-
di. Her yıl Çanakkale Şehitliği’ni gez-
dirmek amacıyla binlerce Ümraniyeliyi 
Çanakkale’ye yolcu ettiklerini vurgula-
yan Başkan Hasan Can, Ümraniye’de 
gerçekleştirdikleri hizmetlerden söz 
etti. Eceabat Belediye Başkanı Kemal 
Dokuz, Başkan Hasan Can’a vazo ve 
Eceabat’ı anlatan bir kitap hediye etti. 
Başkan Hasan Can da konuk Başkan’a 
Ümraniye Belediyesi Meslek Kursların-
ca yapılan ebru kravat hediye etti. 

Güney Kore Changwon 
Belediye Başkanı’nın da 

yer aldığı 16 kişilik bir 
heyet, Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. 

Konuklar, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a, 

ilçenin temizliğinden çok 
etkilendiklerini söyledi. 

Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can, bir 
nezaket ziyareti 

dolayısıyla 
Ümraniye’ye 

gelen Eceabat 
Belediye Başkanı 

Kemal Dokuz’u, 
belediyeye ait 

sosyal tesislerdeki 
odasında ağırladı. 

Ziyaretler
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Kosovalı Öğrenciler Ümraniye’de!

Düzenledikleri bir gezi kapsamında, 
birer hafta arayla, iki ayrı grup ha-
linde Türkiye’ye gelen 90 kişilik Ko-
sovalı öğrenci kafilesi, Çanakkale ve 
Bursa’nın ardından İstanbul’a geldi. 
İstanbul’un tarihi ve kültürel yerleri-
ni gezen öğrencilerin diğer bir dura-
ğı Ümraniye oldu. Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Kosova’nın Priz-
ren ve Piriştina kentlerindeki İmam 
Hatip Okulları’nda eğitim gören mi-

safir öğrencileri verdiği iki ayrı yemek-
te ağırladı. Ümraniye Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde verilen yemeklere Başkan 
Hasan Can’ın yanı sıra, Başkan Yar-
dımcıları Hüseyin Erdoğdu, Ejder Ba-
tur, Mahmut Eminmollaoğlu ve Mus-
tafa Küçükkapdan ile Kütüphane Mü-
diresi Türkan Öztürk de katıldı. Ye-
meklerde öğrencilerle yakından ilgile-
nen Başkan Hasan Can, yaptığı konuş-
malarda eğitimin önemine değindi. 

Öğrencilere derslerine çok önem ver-
mekleri gerektiğini söyleyen Başkan 
Hasan Can, ideallere ulaşmanın en iyi 
yolunun daha çok çalışmak olduğunu 
belirtti. Öğrencileri Ümraniye’de ağır-
lamaktan büyük mutluluk duyduğunu 
ifade eden Başkan Hasan Can, konuk-
ların tamamına Ümraniye Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları tarafından 
yapılan eşarp, fular ve ebru kravat he-
diye etti.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 

Can, düzenledikleri 
gezi programı 
çerçevesinde 

birer hafta arayla 
Ümraniye’yi ziyaret 

eden 90 Kosovalı 
misafir öğrenciye 

birer yemek verdi. 
Başkan Hasan 

Can, öğrencilere 
derslerine daha 
fazla çalışmaları 

tavsiyesinde 
bulundu. 
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Ak Parti İl Başkanlığı’nın, İstanbul ge-
nelindeki ilçe teşkilatlarına yönelik 
olarak düzenlediği ‘İlçeler Arası Futbol 
Turnuvası’nda final maçı yapıldı. 

Turnuvada finale kalan Ümraniye İlçe 
teşkilatı ile Silivri İlçe Teşkilatı arasında 

yapılan final maçında, Ümraniye eki-
bi Silivri İlçe Teşkilatı ekibini 6–1 mağ-
lup ederek İstanbul Şampiyonu oldu. 
Sırasıyla Pendik, Sancaktepe, Çekme-
köy ve Maltepe ilçe takımlarını farklı 
skorlarla yenerek bölge finalistliğine 
yükselen Ümraniye İlçe Teşkilatı futbol 
takımı, finalde ortaya koyduğu üstün 
performansla, rakibini 6-1’lik bir fark-
la mağlup etti.
 
Şampiyon takıma ödülünü Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan verdi. İl 
Danışma Meclisi’nde düzenlenen tö-
renle ödüllerini Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın elinden alan Ümrani-
ye Teşkilatı futbol ekibi, mutluluklarını 
Başbakan Erdoğan’la paylaştı. Başba-
kan Erdoğan da centilmenlik içerisin-
de mücadele ettikleri için tüm takım-
lara teşekkür ederken, rakiplerini ye-
nerek İstanbul Şampiyonluğu’nu elde 
eden Ümraniye İlçe Teşkilatı’nı da ba-
şarılarından dolayı tebrik etti.  

Şampiyon Ümraniye
Ak Parti İstanbul 
İl Başkanlığı’nın 

düzenlediği İlçeler 
Arası Futbol 

Turnuvası’nda finale 
kalan Ümraniye İlçe 
Teşkilatı, Silivri İlçe 

Teşkilatı ekibini 
6–1 mağlup ederek 

İstanbul Şampiyonu 
oldu. Şampiyon 
takıma ödülünü 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 

verdi.  
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Beşiktaş Spor Kulübü Yöneticilerinden
 Başkan Hasan CAN’a Ziyaret

Beşiktaş Kulübü yöneticileri Fahrettin 
Curoğlu, Engin Baltacı, Doğan Küçü-
kemre ve Orhan Sak, Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret etti. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziya-
rette futbol konuşulurken, konuklar 
Başkan Hasan Can’a isminin yazılı ol-
duğu siyah-beyaz forma hediye etti-
ler. Beşiktaş yöneticileri ayrıca Başkan 
Hasan Can’ı Beşiktaş’ın maçlarını sey-
retmek için davet ettiler. 

Ümraniyespor, 2010 – 2011 Futbol 
Sezonu’nda da başarılı mücadelesini 
devam ettiriyor. Yarı Profesyonel Dep-
lasmanlı Bölgesel Lig’de Adapaza-
rı, Düzce ve Kocaeli takımlarının bu-
lunduğu 11. grupta 10. hafta itiba-
riyle liderliğini sürdüren ekip, başarı 
grafiğini daha da yükseltmeyi hedef-
liyor. Öte yandan, Ümraniyespor Ku-
lüp Başkanı Recep Yoğurtçu, amaçla-
rının profesyonel lige çıkmak olduğu-
nu söyledi. Yönetim kurulu ve taraf-
tarlar olarak takımlarını en iyi yerde 
görmek için üzerlerine düşeni yaptık-
larını belirten Yoğurtçu, şunları söyle-
di:  ‘Şu anda Bank Asya liginde müca-
dele eden takımların bazılarında bu-
lunmayan donanımlı ve modern tesis-
lere sahibiz. Burada kulübümüze her 

türlü katkıda bulunan Belediye Başka-
nımız Sayın Hasan Can’ı da anmam 
gerekiyor. Kendisine bu noktada çok 
şey borçluyuz.

‘Başkan Hasan Can’ın
 katkısı büyük’

Alt yapımızın sorunsuz bir şekilde 
oluşturulmasında büyük emekleri 
oldu. Kendisine bu vesile ile bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.  Futbol oku-
lumuzla birlikte 300’e yakın bir oyun-
cu kadromuz var. Profesyonel hocala-
rımız gözetiminde önümüzdeki yıllar-
da altyapıdan başarılı futbolcular ye-
tiştirerek, Ümraniyespor Kulübü ola-
rak daha büyük başarılara imza ata-
cağız.’   

Ümraniyespor 
Liderliğini 

Sürdürüyor

Beşiktaş Kulübü 
yöneticilerinden 

Fahrettin Curoğlu, 
Engin Baltacı, 

Doğan Küçükemre 
ve Orhan Sak, 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 

Can’ı makamında 
ziyaret etti. 

2010-2011 Futbol 
Sezonun’nda 
Ümraniyespor, 
Yarı Profesyonel 
Deplasmanlı 
Bölgesel Lig’de 
Adapazarı, Düzce ve 
Kocaeli takımlarının 
bulunduğu 11. 
grupta 10. hafta 
itibariyle ilk maçtan 
itibaren liderliğini 
devam ettiriyor.
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Bir insan için normal ve yeterli olan 
enerji, diğer bir kişi için çok veya 
az olabilir. Şu halde, kişinin gün-
lük enerji ihtiyacı, o kişinin boyu-
na, kilosuna, günlük yaşamına, iş ve 
çalışma hayatına göre hesaplanır.

Enerji açısından yetersiz bir beslen-
me, insanı yalnız zayıflamaya değil, 
aynı zamanda birçok komplikasyon-
lara ve hastalıklara götürür. Beslenme 
yetersizliği ani ve birden başlarsa, ör-
neğin bir açlık grevine başlandığında, 
kısa zamanda ağır bir tablonun orta-
ya çıkmasına sebep olur. Diğer taraf-
tan, beslenme yetersizliği ne kadar za-
rarlı ise, aşırı beslenme ve enerji fazla-
lığı da o kadar zararlıdır. Çünkü, aşı-
rı beslenme kişiyi şişmanlığa götü-
rür. Ne var ki, aşırı beslenme, bilerek 

veya bilmeyerek, iki şekilde yer alabilir.
Birincisi, vakitli vakitsiz her şey-
den fazla miktarda yemekle mey-
dana gelebilir, ikincisi ise, bazı ye-
mekleri diğerlerinden ‘fazla yemek-
le kendini gösterir, örneğin, fazla yağ-
lı veya fazla şekerli maddeler yenerek. 

Her iki şekilde aşırı beslenme ev-
vela şişmanlığa ve sonra da, daha 
önce de belirttiğimiz gibi çeşit-
li zararlara ve hastalıklara neden olur.
Şu halde, dengeli beslenme deyince, 
konuya geniş bir açıdan bakmak gere-
kir. insan vücudunu bir fabrikaya veya 
bir otomobile benzetmiştik. Bir fabri-
kanın enerji dışında diğer temel mad-
delere veya bir otomobilin yürüyebil-
mesi için nasıl yalnız benzine değil 
aynı zamanda yağ ve suya da ihtiyaç 

Sağlıklı ve Dengeli 
Beslenme Nasıl Sağlanır?
İnsan vücudunun normal 

çalışabilmesi, sağlıklı 
ve düzenli bir yaşam 

için gerekli olan enerjiyi 
besinlerden sağlar; 

ancak, her insanın da 
aynı miktarda enerjiye 
ihtiyacı yoktur. Demek 

oluyor ki, her kişinin 
kendisine göre günlük 

enerji ihtiyacı vardır.
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varsa, vücudun tüm fonksiyonlarını 
normal olarak yapabilmesi için de yal-
nız enerji yeterli değildir, daha birçok 
kalori vermeyen ve sözünü ettiğimiz 
vitaminlere ve minerallere de ayrı ayrı 
ihtiyaç vardır. Nitekim, dengesiz ve ye-
tersiz beslenmenin uzun sürdüğü böl-
gelerde, savaşlarda veya ülkelerin eko-
nomik sıkıntılarında, gerek çocuklarda 
ve gerekse yetişkinlerde çeşitli hasta-
lıkların meydana geldiği görülmüştür.
Daha önce de belirttiğimiz gibi ener-
jiyi, değişik oranlarda olmak, üze-
re, üç ana besin grubu (protein-
ler, karbonhidratlar ve yağlar) sağlar. 

Bu görüşe göre, bir insanın devamlı 
olarak günlük enerji ihtiyacını bunların 
birinden veya ikisinden karşılamak ve 
diğer grup veya gruplardan almamak 
teorik (nazarî) olarak mümkün görü-
lürse de, yapılan çalışmalar ve araştır-
malar bunun çok yanlış ve hatta zarar-
lı bir uygulama olduğunu kanıtlamış-
tır. Örneğin, gerektiğinden fazla kar-
bonhidrat ve özellikle şeker alınması 
şişmanlığa ve şeker hastalığına neden 
olurken, yağların fazla alınması da yine 
şişmanlığa, safrakesesi hastalığına ve 
damar sertliğine sebep olmaktadır. 

Şu halde, günlük gerek-
li kalori ihtiyacı orantılı olarak her 
üç ana gruptan sağlanmalıdır.
Bugün modern beslenme tekniğine 
göre, normal ve dengeli bir beslen-
me için enerji ihtiyacı, azar da olsa üç 
ana gruptan karşılanmalıdır. Bilginle-
re göre, sindirimin normal olabilme-
si, organ ve sistemlerin fonksiyonlarını 
tam yapabilmeleri için, değişik oran-
larda da olsa, her üç ana gruptan yi-
yecekler, beslenmede yer almalıdır. 

Yine bu bilginlere göre, nor-
mal bir kişinin günlük kalori ihti-
yacının % 15’ini proteinlerden, % 
60’ını karbonhidratlardan ve %% 
25’ini de yağlardan sağlanmalıdır.
Bununla beraber, zayıflama rejimle-
rinde (kuşkusuz şişmanlık derecesine 
göre) veya şeker, kalp, damar, karaci-
ğer veya böbrek hastalıkları gibi özel 
rejimler, gerektiren hallerde bu oran-
larda değişikliklerin yer almaları nor-
mal ve zorunlu kabul edilmektedir.
Yağlar ile ilgili bir noktayı açıklığa ka-

vuşturmak gerek. Bazı insanlar sa-
bah kahvaltılarında veya öğlen veya 
akşam yemeklerine başlarken (ki bu 
gelenek daha ziyade lüks lokanta-
larda yer almaktadır) tereyağı ye-
mezler ve kendilerinin yağ yemedik-
lerini sanırlar ve savunurlar. Oysa, 
bu kişiler, yağ almaktadırlar. Şöy-
le ki, gözle görünmeyen yağlar etle-
rin ve balıkların lifleri arasında mev-
cuttur, kuşkusuz değişik oranlarda. 

Ayrıca, tencerede pişirilen pilav ve çeşitli 
sebze ve yemekler, tavada kızartılan et-
ler, balıklar ve patates tahminin üstün-
de yağ çekmişlerdir hazırlanırlarken.
Ayrıca, süt, peynir, fındık, fıstık ve ce-
viz gibi birçok yiyeceklerde ve içecek-
lerde değişik oranlarda yağ vardır.
Kalori veya enerji sağlayan gıdaların 

üç ana gruba ayrıldıklarını ve bu grup-
lara ayrümalarındaki esasın da, gıda-
lar içinde her ne kadar değişik oran-
larda olmak üzere (protein, hidrokar-
bon ve yağ) mevcut ise de bu bile-
şimde en yüksek oran hangi gruptan 
ise, yiyecek veya içeceğin o gruba da-
hil edildiğini söylemiştik. Ne var ki yi-
yecek ve içeceklerin bu üç ana gru-
ba ayrılması bilimsel açıdandır ve bi-
leşimindeki orana göredir. Oysa, ge-
rek pratik bakımdan ve gerekse 
halk arasında yiyecekler ve içecek-
ler iki ana gruba ayrılmışlardır. Bunlar:

1) Hayvansal gıdalar
2) Bitkisel gıdalar

Bu ayırımda kriter veya ölçü ise şu-
dur: Bir yiyecek ve içeceğin köke-
ni hayvansal ise, hayvansal gıda-
lar grubuna, bitkisel ise, bitkisel gı-
dalar grubuna dahil edilmişlerdir.

Diğer taraftan, bu üç ana grup yani 
proteinlerin, karbonhidratların ve ye-
meklik yağların dışında kalan, her ne 
kadar kalori sağlamasalar da yaşam 
için çok zorunlu olan diğer iki gruba 
gelince: Yani vitaminler ve mineraller 
ne olacak? Daha Önce de belirttiği-
miz gibi bu çok önemli iki grupta yer 
alan vitamin ve mineral çeşitlerini yiye-
ceklerden ve içeceklerden almaktayız.

Gerektiğinden 
fazla karbonhidrat 
ve özellikle şeker 

alınması şişmanlığa 
ve şeker hastalığına 

neden olur
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Abant Gölü, 1.28 kilometrekarelik bir 
alanı kaplıyor. En derin yeri 18 metre. 
Gölün etrafı çam, köknar, kayın ağaç-
larından oluşan ormanlarla kaplı.

Abant gölünün çevresi 6.5 kilomet-
re..Göl çevresinde tur atmanın key-
fi bambaşka. Lezzetli alabalıkların bu-
lunduğu ve olta balıkçılığı zevkinin ta-
dıldığı Abant’ın çevresi, bitki ve hay-
van türleri açısından oldukça zengin. 
Kışın gölün donduğu zamanların  dı-
şında, gölde su bisikleti ve sandalla 
gezmek mümkün... Abant, her mev-
sim farklı güzel..Kış aylarında doyum-
suz bir kar manzarısıyka karşılıyor sizi. 
Kışın hemen hemen dört ayı her taraf 
karla örtülüyor ve gölün yüzeyi buzla 
kaplanıyor. Gölün etrefında at, fayton 
veya kızaklarla dolaşmanız mümkün.

İlkbaharın gelmesiyle birlilkte gölün 
yüzeyi nilüferlerle kaplanıyor. Göl çev-
redeki dağların yeşiliyle renkleniyor. 
Gölde olta balıkçılığına da izin verili-

yor. Ücret karşılığı benekli mercan ve 
alabalık avlanabiliyorsunuz.

Abant deyince akla ilk gelen Abant 
gölü, etrafı çam ağaçları ile kaplı bir 
doğa harikası… Abant gölü Bolu ili-
mizin 34 km güney batısında yer alır, 
1200 metre yükseklikte bir krater gö-
lüdür, Abant gölü hiçbir akarsu ile bes-
lenmediği ve tamamen kaynak suları 
ile oluşması ile tanınır… Her ne kadar 
kış turizmi ile adını daha çok duysak 
ta aslında Abant 4 mevsim farklı gü-
zelliklere sahip bir turizm yöresi… Ge-
rek İstanbul gerek Ankara gibi büyük 
şehirlerin karmaşasından kaçmak, ter-
temiz havasını solumak, sakin ve din-
lendirici bir tatil geçirmek isteyenlerin 
uğrak yeri Abant… Kuş sesleri içinde 
muhteşem bir göl manzarası ve çam 
ağaçları arasında kalmış bir doğa, son 
derece dinlendirici ve eğlenceli, Abant 
Gölü etrafında faytonla gezilebilir 
mevsimine göre farklı aktivitelerde bu-
lunabilirsiniz.

Abant Bir Doğa Harikası
Abant Gölü 

oldukça güzel ve 
eşşiz manzarası 
ile dört mevsim 

ayrı güzelliği 
ile gezmek, 
dinlenmek,

 yürüyüş yapmak 
ve temiz hava 
almak için her 
yaştan kesime 

hitap eden 
dinlendirici 
güzelliği ile 

gezilmeyi bekliyor.
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