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Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 26. sayısı ile 
karşınızdayız. Belediyemizin hizmetlerini sizlerle 
paylaştığımız dergimizin bu sayısında da ilgi ile 
okuyacağınızı umduğumuz birçok hizmet ve proje 
günceleri ile hizmetlerimizin ayrıntılarını içeren 
haber ve dosyaları ilginize sunduk. 

Bu sayıda da birçok önemli projenin detaylarını 
sizlerle paylaşıyoruz. Her biri sosyal sorumluluk 
alanında gerçekleştirilmiş örnek hizmetler olan 
bu projelerin ayrıntılarını sizler için derledik. 
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen “1. 
Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi”, 
“Çalıştırmayalım, Okutalım” projesi ve engelli 
vatandaşlarımızın e-ticaret alanında varolmasını 
kolaylaştıracak e-Ticaret Uzmanlık Eğitimi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi ve görselleri dergimizin sayfaları 
arasında bulabileceksiniz. 

Ümraniyelilerin uzun süredir heyecanla beklediği 
Ümraniye Metrosu çalışmaları başladı. Konuyla 
ilgili detaylı bilgiler ve çalışma takvimi ile ilgili 
ayrıntıları dikkatlerinize sunduk. Geçtiğimiz 

sayılarda olduğu gibi, bu sayıda da belediyemizce 
gerçekleştirilen hizmetlerden öne çıkanları sizlerle 
paylaştık.  

Her yıl ayrı bir coşkuyla kutladığımız Yerel 
Yönetimler Bayramı, ilçemizi manevi bir iklime 
taşıyan Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerini, 
Belediyemizin Otistik Öğrenciler için yaptıracağı 
yeni okul projesini, araç filomuza eklediğimiz 
yeni araçlarla ilgili ayrıntılı bilgileri, engelli 
vatandaşlarımıza yönelik faaliyet ve projelerimizle 
kültürel çalışmalarımıza dair çok sayıda etkinliği 
bu sayıda sizler için derledik. 

İlgi ile okuyacağınızı umduğumuz yaşama dair 
özel haber ve etkinlikleri de içeren yeni sayımızla 
sizi baş başa bırakıyor iyi okumalar diliyoruz. 

Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Yeniden merhaba…
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Ümraniye’de
Lale Zamanı



Değerli Ümraniyeliler;

başkandan

Ümraniye’de başlattığımız hizmet 
kervanı yoluna devam ediyor. Her 
gün bir adım daha ileri atmanın, 
her fırsatta bir projeyi daha hayata 
geçirmenin heyecan ve arzusuyla 
Ümraniye’yi yeni hizmetlerle 
buluşturuyoruz. Hayatın hemen her 
alanında yürüttüğümüz hizmetlerin 
meyvelerini bir bir alıyor, bu 
vesile ile heyecan ve coşkumuzu 
tazeliyoruz. 

Bu ay iki önemli projeden dolayı 
iki büyük sevinci bir arada yaşadık. 
Sevincimizin ilki Milli Eğitim 
Bakanlığımız, Marmara Üniversitesi 
ve Kült Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz 1. Uluslararası 
Teknoloji Bağımlılığı Kongresi 
oldu. Teknolojinin hayatımızda 
meydana getirdiği erozyona vurgu 
yapılan kongremize katılarak bizi 
onurlandıran Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, burada 
yaptığı anlamlı konuşma ile bir kez 
daha toplumumuzun dikkatini bu 
gerçeğe çekmiş oldu.  Yine benzer 
bir sosyal sorumluluk duygusuyla 
gerçekleştirdiğimiz e-Ticaret 

projesinin ilk meyvelerini aldık. 
Engelli kardeşlerimizin ticaret 
hayatına daha güçlü bir biçimde 
katılımını sağlamak amacıyla onları 
internet ortamında ticaret yapmaya 
teşvik eden projenin sertifikalarını, 
düzenlediğimiz bir törenle verdik. 

Kısa bir süre önce kamuoyuyla 
paylaştığımız ‘Çalıştırmayalım, 
Okutalım’ isimli projemiz de her 
kesimden büyük ilgi gören önemli 
bir hizmet oldu. Çeşitli vesilelerle 
dile getirdiğimiz gibi, 15 yaş altı 
çocuklarımızın okula gitmeleri 
gerekirken, ağır şartlar altında 
çalıştırılmasına karşı bir inisiyatif 
oluşturarak ‘Çalıştırmayalım, 
Okutalım’ sloganıyla bu projeyi 
hayata geçirdik. Projenin 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’na denk getirdiğimiz 
tanıtım toplantısında çocuk işçiler 
sorununu bir kez daha kamuoyunun 
dikkatlerine sunduk. Bu vesile 
ile projeye katkıda bulunan başta 
Bakanlıklarımız olmak üzere, tüm 
kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürü 
bir borç biliyorum. 

Değerli hemşerilerim; 

Elbette bu saydığım projeler dışında 
pek çok hizmet ve projeyi daha 
Ümraniye’de gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık, 
eğitim, kültür ve sanat alanlarında 
birçok etkinlik ve hizmeti 
Ümraniyelilerin istifadesine 
sunmaya devam ediyoruz. Rekorlara 
imza attığımız klasik hizmetlerdeki 
çalışmalarımızda olduğu gibi eğitim, 
sağlık, kültür, spor ve daha birçok 
alanda örnek teşkil eden bir noktaya 
geldik. Bundan dolayı mutluyuz, 
gururluyuz. 

Her şey daha güzel, daha 
yaşanılabilir bir Ümraniye için…

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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Başbakan Erdoğan, 
‘’Peygamber Efendimizin 
hayatında, bırakınız bizim 

için, bırakınız bizim çocuklarımız 
için, başka dinlere mensup 
toplumların çocukları için bile bir 
tek olumsuz an, bir tek olumsuz 
sahne bulmak asla ve asla mümkün 
değildir. Kendi çocuklarımızı da, 
dünyadaki bütün çocukları da böyle 
bir örnek hayatı öğrenmekten 
mahrum etmemeliyiz’’ dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: 
‘’Biliyorsunuz, bu konuda önemli 
bir adımı geçtiğimiz günlerde attık. 
Çocuklarımızın artık okullarda 
seçmeli olarak Kur’an-ı Kerim’i, 
onun yanında Hazreti Peygamber’in 
hayatını, yani Siyer-i Nebi’yi 
öğrenecek olmaları, istikbalimiz 
adına, ülkemizin ve milletimizin 
geleceği adına hiç tartışmasız 
büyük bir fırsat. Böyle bir fırsatı 

sağlamanın, çocuklarımız için, 
aileleri için böyle bir imkanı ve 
zemini inşa etmenin bahtiyarlığı 
içindeyiz. Şunu burada ifade etmek 
isterim; değerli kardeşlerim, Kur’an 
bir süs eşyası değildir. Kur’an bir 
ilham kaynağıdır.

Sevgili Peygamberimizin ümmeti 
olma şanına, şerefine layık bir millet 
olarak, onun hayatını anlamak, 
onun hayatını öğrenmekten bizim 
için daha önemli ne olabilir? İşte 
o sevgililer sevgilisinin hayatını 
anlamak, öğrenmek, onu hayatımıza 
taşımak için seçmeli olarak 
Peygamberimizin hayatının da 
konmuş olması çok anlamlı.’’

Başbakan Erdoğan, Peygamber’in 
hayatının öğrenilmesinden 
tedirgin olanların da onun hayatını 
okuduklarında korkularının, 
tedirgin olmalarının yersiz olduğunu 
göreceklerine inandığını söyledi. 

Başbakan Erdoğan, 
Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nca ‘’Hz. 
Peygamber, Kardeşlik 

Ahlakı ve Kardeşlik 
Hukuku’’ temasıyla 
düzenlenen Kutlu 
Doğum Haftası 
etkinliğinin Sinan 
Erdem Kapalı Spor 

Salonu’ndaki açılışında 
yaptığı konuşmada, Hz. 
Peygamber’in, sevginin, 
şefkatin ve muhabbetin 

peygamberi olduğunu 
söyledi.

YENiDENÜMRANiYE

“Kardeşlik Hukuku Herkesin 
Hayatına Egemen Olmalı”
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Toplumların, genç nesillerin, 
çocukların manevi değerlere 
sahip olmalarını, inanmalarını 
engellemeye dönük her irade ve her 
idarenin tarih boyunca başarısızlığa 
mahkum olduğunu belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti: ‘’Mekanik, 
ruhsuz, maddeci nesiller yetiştirme 
projeleri dünyanın her yerinde 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kitaplar 
yasaklanmış, kurslar kapatılmış, 
ezanlar susturulmuş, camilere kilit 
vurulmuş, çocukların Kur’an ve Siyer 
öğrenmeleri engellenmiş, ancak millet 
ne dininden ne de din eğitiminden 
zulme maruz kalma pahasına, canı 
pahasına da olsa asla vazgeçmemiştir.

Tarihi tecrübe insanlığa göstermiştir 
ki, din ve maneviyat eğitimini 
yasaklamak, engellemek onu 
ortadan kaldıramamıştır, sadece 
yer altına itmiştir. Milli, manevi ve 
dini değerlerin özgürce eğitimini 
tesis etmek, bu doğrultuda gerekli 
imkanları sağlamak ise tercih 
hürriyetini pekiştirmiş ve sağlıklı 
nesillerin yetişmesine zemin 
hazırlamıştır.’’ dedi.

“İzmihlal Bu Topraklara Musallat 
Olamayacaktır”

Erdoğan, ‘’Bu ezan bu topraklar 
üzerinde inlediği, bu Kur’an bu 
topraklar üzerinde okunduğu, Hz. 
Peygamber bu topraklar üzerinde 
salat-ü selam ile anıldığı müddetçe 
izmihlal bu topraklara musallat 
olamayacaktır’’ dedi. Erdoğan, 
program boyunca pek çok kez 
zikredildiği üzere, ilahi mesajın 
‘’inananlar ancak kardeştir’’ 
olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: ‘’Hz. Peygamber (sav) şöyle 
buyuruyor; ‘Müslüman Müslüman’ın 
kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu 
yardımsız bırakmaz. Onu tahkir 
etmez’. Üç defa kalbine işaret ederek, 
‘Takva şuradadır. Müslüman kardeşini 
hakir görmesi kişiye kötülük olarak 
yeter. Her Müslümanın namusu, 

kanı, malı ve onuru Müslümana 
haramdır.’ Bu son derece sade, basit ve 
anlaşılır ifadeler esasen hayatımızın 
ve münasebetlerimizin temelini 
oluşturan ilkelerdir. Bu ilkeleri 
anlamış, bu ilkeleri özümsemiş, 
bu ilkelere kalbinde yer açmış bir 
topluluk her alanda anlaşmazlıkları 
çözmüş, husumetleri ortadan 
kaldırmış, huzuru elde etmiş bir 
topluluktur.’’

Kardeşlik ve kardeşlik hukukunun 
herkesin hayatına egemen olması 
ve her hareketin, her tavır, duruş 
ve davranışın mihenk taşına 
dönüşmesi gerektiğini belirten 
Erdoğan, komşunun komşusuna 
karşı kardeşliğini hatırlaması, 
trafikteki her sürücünün kalbinde 
bu ilkeyi hissetmesi, her esnaf, 
tüccar, işçi ve işverenin bu ilkeyi 

hatırında tutması, siyasetçi, idareci, 
bürokrat ve memurun tüm işlerinde 
ve tüm münasebetlerinde kardeşlik 
hukukunu gözetmesi gerektiğini 
anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti: ‘’Aynı 
medeniyetin, aynı kültürün 
mensupları olarak, aynı kıbleye 
dönen, aynı secdede Allah’tan 
başka kimsenin önünde eğilmeyen 
topluluklar, ülkeler, bu hassas ilkeye 
özenle riayet etmelidir. Bugün 
modern dünyada Müslümanların 
karşı karşıya bulundukları büyük 
meseleler maalesef kardeşlik gibi 
en basit ilkelerin çiğnenmesinin 
bir sonucudur. Bu en temel ilkeler 
yeniden hatırlandığında, yeniden 
hayata geçirildiğinde, üzerinde 
hassasiyetle durulduğunda en büyük 
meselelerin bile kolayca çözüleceğine 
şüphe yoktur.’’

“Varlığıyla Âlemleri Aydınlatmış 
Bir Şahsiyet”

Erdoğan konuşmasında, ‘’Allah’tan bir 
kez daha Resulünün şefaatine bizleri 
nail eylemesini temenni ediyorum. 
Bu vesileyle Hazreti Peygamber 
efendimizin ehlibeytini ve ashabını 
da hürmetle yad ediyorum. Allah’ın 
selamı üzerlerine olsun. Bir kutlu 
doğuma daha bizleri ulaştırdı’’ 
ifadelerini kullandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, başkan 
ve ekibini özellikle Kutlu Doğum 
Haftası’nı insanlık için öğretici bir 
fırsata tahvil ettikleri için kutladığını 
dile getiren Erdoğan, ‘’Sene 1989, 
kutlu doğum haftaları başlıyor ve 
sene 2012 devam ediyor. Temennim 
odur ki, inşallah nefes alıp verdikçe 
bunları devam ettirelim. Zira sevgili 
Peygamberimizden inşallah bu millet, 
bu gençlik, bu çocuklar ayrı kalmasın, 
onunla beraber yatıp onunla beraber 
kalksın’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan: 
“Tarihi tecrübe 

insanlığa göstermiştir 
ki, din ve maneviyat 

eğitimini yasaklamak, 
engellemek onu ortadan 
kaldıramamıştır, sadece 

yer altına itmiştir.”

kutlu doğum
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YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Erdoğan’dan 
Ümraniye Belediyesi’ne 

Anlamlı Ödül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Yönetimler 

ve Aile Sempozyumu’, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmayla 
başladı. ‘Bir Yastıkta Kırk Yıl’ projesi ile Ümraniye Belediyesi ödüle layık 

görüldü. Başkan Hasan Can, ödülü Başbakan Erdoğan’dan aldı.
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yerel yönetimler ödülü

Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ‘Yerel Yönetimler 

ve Aile Sempozyumu’, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açılış 
konuşmasıyla başladı. Ankara’da 
gerçekleştirilen programda konuşan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
2011 yılının Haziran ayında genel 
seçimlerin yapıldığını hatırlatarak, 
neredeyse bir yılın geride kaldığını 
ifade etti. 

Başbakan Erdoğan: “Şehirler 
Ailelere Değil, Aileler Şehirlere 
Hükmetmeli”

Şehirleşme ve aile kavramları 
üzerinde dikkat çekici analizler yapan 
Erdoğan konuşmasının başında 
ekonomideki büyüme rakamlarına 
işaret etti. Sempozyumun tüm 
bu nedenlerden dolayı son derece 
önemli olduğunu kaydeden Başbakan 
Erdoğan, belediyelerin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ile dayanışma 
içerisinde yoğun bir şekilde 
uygulamaya endeksleneceklerini 
söyledi. Başbakan Erdoğan, 
‘Şehirlerin ailelere değil, ailelerin 
şehirlere hükmettiği yaşam alanları 
oluşturmadan bu sempozyum 
inanıyorum ki yol gösterici olacaktır’ 
diye konuştu. Erdoğan, “Bugüne 
kadar her ne yaptıysak aile için 
yaptık. Ne yaptıysak aile saadeti, 
ailenin huzuru, refahı, ailenin 
güçlendirilmesi ve yaşatılması için 
yaptık. Bundan sonra da önce insan, 
önce aile diyecek, her adımımızda 
önce aileyi gözeteceğiz” dedi. 
Başbakan Erdoğan, Belediyelerin 
sadece yol yapmadığını sosyal 
konulara da önem verdiğini söyledi.

Bir Yastıkta Kırk Yıl Projesine Ödül

Ümraniye Belediyesi, kısa bir süre 
önce gerçekleştirilen Bir Yastıkta 
Kırk Yıl projesi ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 

düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve 
Aile Sempozyumu’ kapsamında 
ödüle layık görüldü. Başkan Hasan 
Can, ödülü Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.  

Başkan Hasan Can: “Aile 
Konusundaki Çabalarımız Devam 
Edecek”

Aldığı ödülün kendisini 
onurlandırdığını söyleyen Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, aile 
kurumunun değerine vurgu yaptığı 
konuşmasında, gerçekleştirdikleri 
Bir Yastıkta 40 Yıl projesi ile 
ailenin önemine bir kez daha vurgu 
yaptıklarını söyledi. Anlamlı bir 
girişimde bulunarak evliliklerinde 
40 yılı geride bırakan çiftlerin 
hayat hikâyelerini bir kitapta 
topladıklarını belirten Başkan 
Hasan Can, günümüz genç çiftlerin 
bu tecrübelerden yararlanabilmesi 
amacıyla böyle bir proje yaptıklarını 
ifade etti. Bu tür sosyal sorumluluk 
projelerinin hayati önem taşıdığını 
belirten Başkan Hasan Can, 
Ümraniye Belediyesi olarak bu 
konuda gerekli her türlü adımları 
attıklarını vurguladı. Verdikleri 
ödül nedeniyle Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
teşekkür eden Başkan Hasan 
Can, aynı heyecan ve samimiyetle 
sorumluluklarını yerine getirmeye 
devam edeceklerini söyledi. 

Program sonrası Başkan Hasan Can 
ödül alan Belediyelerin sergisini 
gezerek çalışmaları inceledi. 

Başbakan Erdoğan: 
“Bugüne kadar her 

ne yaptıysak aile için 
yaptık. Ne yaptıysak 
aile saadeti, ailenin 

huzuru, refahı, ailenin 
güçlendirilmesi ve 

yaşatılması için yaptık. 
Bundan sonra da önce 

insan, önce aile diyecek, 
her adımımızda önce 

aileyi gözeteceğiz”

Dereceye giren projeler sergilendi.
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Sosyal sorumluluk konusunda 
önemli bir adım atan 
Ümraniye Belediyesi, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı himayesinde yürüttüğü 
‘Çalıştırmayalım, Okutalım’ 
projesini 23 Nisan’da düzenlediği 
bir programla, kamuoyuyla paylaştı. 
TİM Maslak Show Center’da 
düzenlenen programa Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, TBMM 
Çocuk Hakları İzleme Komitesi 
Başkanı Cevdet Erdöl ile Eurochild, 
International Children’s Center 
(ICC), UNICEF ve ILO gibi ulusal 
arası STK temsilcileri ile çocuk 
işçi çalıştırmayacaklarına dair 
deklarasyona imza atacak çok sayıda 
önemli firmadan yetkililer katıldı.

Başkan Hasan Can: “Çocuklar 
Çalışmasın, Okusun!” 

Programda konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, hayata 
geçirdikleri bu proje ile çocuk işçiliği 
konusunda toplumsal duyarlılığı 
arttırmak istediklerini vurguladı. 
Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 
‘Projeyi hazırlayıp Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
sunduk. Projeyi önemseyip, 
bizi cesaretlendirdiler, motive 
ettiler. Kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. Projenin en iyi şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için birçok 
kurum ve kuruluş tecrübelerini 
bizimle paylaştı. Geleceğe daha iyi 
hazırlanabilmeleri için çocuklarımıza 
destek oldular. Kanunlarımızın 
özellikle 15 yaş altı çocukların 
çalıştırılması konusunda yasak 
getirmesine rağmen, oyun çağındaki 
birçok çocuğumuzun çeşitli zor 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından 

gerçekleştirilen 
‘Çalıştırmayalım, 
Okutalım’ projesi, 

düzenlenen büyük bir 
törenle kamuoyuna 

tanıtıldı. Törene 
aralarında AB Bakanı 

ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış ve 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik’in de bulunduğu 

çok sayıda davetli 
katıldı. 

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi
“Çalıştırmayalım, Okutalım” Dedi!
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şartlar altında çalıştırıldığını biliyor, 
görüyoruz. İşte çocuk işçiliğinin 
araştırılması konusunda bir 
farkındalık oluşturmak ve toplumun 
bu konudaki duyarlılığını arttırmak 
amacıyla, bu projeyi hayata geçirmeye 
karar verdik. Katkı ve desteklerinden 
dolayı Başta Bakanlıklarımız olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyorum.’

AB Bakanı Egemen Bağış: “Avrupa 
Birliği’ne İlham Kaynağı Olmalıyız”

Programda bir konuşma yapan 
AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, ‘Bugünün çağdaş 
medeniyetler seviyesi eğer AB 
standartlarıysa, bizim amacımız 

AB standartlarını yakalamak değil, 
onların üstüne çıkıp, onlara örnek 
olmak olmalı’ dedi. Bakan Bağış, 
şunları söyledi: ‘Türkiye, bu konuda 
da attığı adımlarla AB standartlarını 
yakalamakla kalmayacak, AB üyesi 
ülkelere de ilham kaynağı olacaktır. 
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, 
23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan 
eden Büyük Önder Atatürk, ‘çağdaş 
medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkmak’ derken, (yakalamak) 
dememiş, (üzerine çıkmak) demiş. 
Yani bugünün çağdaş medeniyetler 
seviyesi eğer AB standartlarıysa, 
bizim amacımız AB standartlarını 
yakalamak değil, onların üstüne çıkıp, 
onlara örnek olmak olmalı. Türkiye’de 
bunu sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah 
bizim çocuklarımız, geleceğin yeni 
Fatih Sultan Mehmet’leri, yeni Yavuz 
Sultan Selim’leri, yeni Atatürk’leri, 

yeni Menderes’leri, yeni Özal’ları, yeni 
Recep Tayyip Erdoğan’ları olacak.’ 

Bakan Faruk Çelik: “Çocuk İşçiliği 
Tüm Dünyanın Sorunu” 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, programda yaptığı 
konuşmada çocuk işçiliği sorununun 
yalnızca Türkiye’nin değil, tüm 
dünyanın sorunu olduğunu söyledi. 
Bakanlık olarak tüm uluslararası 
sözleşmelerin tarafı olduklarını, çocuk 
işçiliğinin önlenmesiyle ilgili var olan 
mevzuata imza attıklarını söyleyen 
Bakan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘Bunun gereklerini Bakanlık olarak, 
diğer bakanlıklarımızla beraber, 
ortaklaşa çalışarak, uluslararası 
kuruluşların deneyimlerinden de 
yararlanarak çeşitli projeler altında 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Efendim 
‘denetleyelim.’ ‘Tamam, denetimi 
yapalım, çocuklar çalıştırılmasın.’ 
‘Başka ne yapalım?’ ‘Yasaklayalım 
bu çocukların çalışmasını.’ ‘Bu da 
güzel, yasak zaten, çalışmamaları 
gerekiyor.’ ‘Mevzuatı öyle yapalım ki 
bu çocuklar çalıştırılmasın.’ ‘Tamam, 
mevzuatı da yapabilirsiniz.’ Ama 
değerli İstanbullular, Ümraniyeliler; 
eğer farkındalığı oluşturmazsanız, 

bu konuda toplumsal bilinci 
oluşturamazsanız, eğer anne ve 
babalar bu konuda yeterli bilince 
sahip olmamışlarsa bunun önüne 
geçmek mümkün değil.’ 

Projeye destek veren, TBMM 
Çocuk Hakları İzleme Komitesi 
Başkanı Cevdet Erdöl ile Eurochild, 
International Children’s Center (ICC), 
UNICEF ve ILO gibi ulusal arası STK 
temsilcilerinin konuyla ilgili olarak 
yaptıkları konuşmaların ardından, 

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 
bir grup öğrenci, sahneye çıkarak 
projenin deklarasyonunu okudu. 
Çocuklar, yaşıtlarının çalıştırılmaması, 
bunun yerine okullarda eğitimlerine 
devam etmeleri gerektiği çağrısında 
bulundu. Programın sonunda, 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
çok sayıda önemli firma, çocuk 
işçi çalıştırılmayacaklarına dair 
deklarasyona imza attı. 

“Çalıştırmayalım, 
Okutalım” projesi 

kapsamında Ümraniye, 
Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 
tarafından ‘Çocuk 

İşçiliği ile Mücadele 
Birimi’’ kurulmak üzere 
İstanbul’daki pilot ilçe 

seçildi.

çalıştırmayalım, okutalım
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büyükşehirYENiDENÜMRANiYE

Sofya ziyaretinin ardından 
açıklama yapan Başkan Kadir 
Topbaş, basında çıkan Haliç 

Metro Geçiş Köprüsü ile ilgili 
iddiaların projeyi yavaşlatmaya 
yönelik olduğuna dikkat çekerek, 
“Birileri 19 yıl geciktirdikleri bu 
projeye halen çomak sokmak istiyor. 
Metroyu Marmaray ile birleştirecek 
köprünün iskeleti bu yıl ortaya 
çıkacak ve 2013 yılında hizmete 
alacağız” dedi. 

“Birileri halen projeye çomak 
sokmak istiyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, Bulgaristan’ın 
Başkenti Sofya’ya yaptığı ziyaretin 
ardından Atatürk Havalimanı’nda 
gazetecilerin gündeme ilişkin 
sorularını cevaplandırdı. “Haliç’deki 
metro köprüsünün UNESCO 
standartlarına uygun olduğunu 
açıklayan uzmanların UNESCO 

tarafından görevlendirilmediği” 
iddialarının asılsız olduğunu 
vurgulayan Başkan Kadir Topbaş, 
şöyle konuştu;

“Birileri halen 19 yıl geciktirdikleri 
bu projeye çomak sokmak istiyor. 
UNESCO böyle proje yapmadı. Böyle 
bir talebimiz de olmadı. UNESCO 
zaten proje yapmaz. Orası bir 
değerlendirme kuruludur. Onların 
da görüşlerini alarak belediyemizin 
yapmış olduğu projeyi özellikle 
Haliç geçişinde çevre şartlarını 

da dikkate alan en rantabl şekilde 
ortaya çıkarmaya çalıştık. Bazı 
itirazlar vardı. Bununla ilgili 
bağımsız kurullar, iki ayrı bağımsız 
bilim adamı bir rapor hazırladı. Bu 
raporları gören UNESCO uygun 
gördü. Zaten daha önce bize olumlu 
bir rapor vermişti, bir iki değişiklik 
istemişti. Metroyu Marmaray ile 
birleştirecek köprünün iskeleti 
2012 itibarıyla ortaya çıkacak. 
Sistemi göreceğiz. 2013’te hizmete 
açacağız. Düşünün 19 yıldan sonra 
bu yapılabiliyor. Günde birkaç yüz 
bin yolcu taşıyabilecek olan böyle 
bir metro sistemin geciktirilmesi 
ekonomik kayıp, zaman açısından 
büyük bir kayıptır. UNESCO 
bağımsız bir kurumdur. Biz de tarafız 
içindeyiz. Fikir ortaya koyar. Olumlu 
raporu vardır. Amerikalı uzmanlar bu 
konuda UNESCO Hiçbir problem yok 
birileri hala çomak sokuyor.”

Haliç Metro Geçiş Köprüsü 
2013 Yılında Tamam

Kadir Topbaş: “Haliç 
geçişinde çevre 

şartlarını da dikkate 
alan en rantabl şekilde 

ortaya çıkarmaya 
çalıştık.”
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Ümraniye Ak Parti İlçe 
Başkanlığı, 6 Mayıs Pazar 
günü kongreye gidiyor. 

Ümraniye Haldun Alagaş Spor 
Kompleksi’nde gerçekleştirilecek 
kongrenin tüm hazırlıkları 
tamamlandı. 

Başkan Hasan Can: “Ümraniye 
Yükselişini Sürdürecektir”

Kongre hazırlık sürecinde İlçe 
Başkanı Öztürk Oran’a bir ziyaret 
gerçekleştiren Başkan Hasan Can 
kongre sürecinden memnuniyetini 
dile getirerek sonuçların şimdiden 
Ümraniye için hayırlara vesile 
olmasını diledi. Başkan Can 
sözlerine şöyle devam etti: “8 yıldır 
Ümraniye’mizin yükselişinde 
AK Parti’nin ve hükümetimizin 
desteğinin de büyük payı vardır. 
İlçe teşkilatı da bu süreçte daima 
yanımızdaydı. İnanıyorum ki, 
Ümraniye yükselişini önümüzdeki 
dönemlerde de kesintiye uğramadan 
sürdürecektir. Bu hepimizin ortak 
başarısıdır.”

Öztürk Oran: “Ümraniye’nin AK 
Belediye İle Buluşmasının 8. Yılı 
Kutlu Olsun”

28 Mart Yerel Yönetimler 
Bayramı’nda bir konuşma yapan 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran ise şunları ifade etmişti: 
“Bugün Ümraniye de bayram var, bu 
bayram Ümraniyelilerin AK Belediye 
ile buluşmasının 8.yılı hepimize 
kutlu olsun. Ümraniye son 8 yıl 
içinde göstermiş olduğu değişimle 
artık modern bir ilçe konumuna 

geldi. Çünkü AK Parti anlayışı, AK 
Parti belediyeciliği sürekli hizmet 
üretmektedir. Yaptığı başarılı 
çalışmalarından dolayı Belediye 
Başkanımızı kutluyor başarılarının 
devamını diliyorum.”

Öztürk Oran Hakkında

Öztürk Oran 1956 Kars doğumlu. 
Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve 
Edebiyatı mezunu, Banka ve Ticaret 
Hukuku Araştırma Ens. mezunu, 
Türkiye Vakıflar Bankası’nda 12 
yıl memur ve ikinci müdürlük 
yaptı. Faisal Finans Kurumu’nda 
16 yıl müdür, genel müdür 
yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği 
yaptıktan sonra ortağı olduğu bir 
ilaç firmasında yönetim kurulu 
başkanı olarak iş hayatını devam 
ettirdi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
İngilizce bilmektedir. Yetimler 
Derneği, TİYEMDER ve YÜBEV 
Vakıflarında yönetim kurulu üyeliği 
bulunmaktadır. AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyeliği de yapan Öztürk Oran, 
bir süredir AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ümraniye AK Parti 
İlçe Başkanlığı’nda 

kongre heyecanı 
yaşanıyor. Kongre 6 
Mayıs’ta Ümraniye 

Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi’nde 
gerçekleştirilecektir.

Ümraniye AK Parti Kongresi
6  Mayıs’ta Yapılıyor

ilçe
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Ümraniye 8 Yılda İstanbul’un
Parlayan Yıldızı Oldu
28 Mart 2004’da yapılan yerel 

seçimlerde, Başkan Hasan Can 
ve ekibinin göreve gelmesiyle 

birlikte hızlı bir değişim sürecine 
giren Ümraniye, aradan geçen 8 yıllık 
sürenin ardından modern yüzüyle 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
geldi. 2009 yılında yapılan Yerel 
Seçimlerde ikinci kez seçilerek güven 
tazeleyen ve ilk dönemlerinde olduğu 
gibi yeni dönemde de Ümraniye’yi 
hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya 
devam eden Başkan Hasan Can, geceli 
gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle, 
Ümraniye’de yaşama ayrıcalığını bir 
kez daha pekiştirdi.
Bir yandan yürüttüğü klasik 
belediyecilik hizmetleriyle 
Ümraniye’nin çehresini değiştiren 
Ümraniye Belediyesi, alanında 
rekor kabul edilen hizmetlere imza 
attı. Nikâh Sarayı, Aş Evi, Kültür 
Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık 
Ocakları, Okullar, muhtarlık binaları, 
Asfalt Fabrikası gibi 150’nin üzerinde 
kalıcı eser kazandıran Ümraniye 
Belediyesi, verdiği ruhsat ve inşaat 
alanı rakamlarıyla Türkiye rekoru 
kırdı. 2 asfalt fabrikası aralıksız çalıştı. 
Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi, 
sokaklar pırıl pırıl temizlendi. 

Ümraniye’nin dört bir yanı parklar 
ve yeşil alanlarla donatıldı. Klasik 
belediyecilik hizmetlerinde onlarca 
yılda yapılamayan hizmetleri 8 yıla 
sığdırıldı, Ümraniye’nin modern 
görünümü pekiştirildi. İş merkezleri 
buraya taşınmaya devam etti, 
bankalar ardı ardına yeni şubeler açtı.

Ümraniye İmar Edildi
Ümraniye Belediyesi, 8 yılda 
imar alanında büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. Bu süre zarfında 
nazım imar planları ivedilikle 
çıkarıldı. Buradaki boş arazilerin 
ya da üzerinde alt yapıdan yoksun 
çarpık kentleşmeye yol açan konut 
sahiplerinin, yeni imar planına 
uygun bir şekilde yeniden yapılanma 
çalışmalarına katılmaları sağlandı. 
Arsa sahipleri bir araya gelerek, 
sosyal donatıları tam olan pek 
çok büyük konut projesi hayata 
geçti. Yine imar iyileştirmeleri ile 
vatandaşların doğal zeminde kentsel 
dönüşümü gerçekleştirmesi sağlandı 
ve sağlamaya devam ediyor. Bu 
gelişmeler büyük inşaat şirketlerinin 
dikkatini çekti ve hepsi birer ikişer 
burada büyük çaplı projelere başladı. 

Sürdürülen çalışmalarla Ümraniye’ye 
olan ilgi her geçen gün artıyor. 
Ümraniye Belediyesi 2004 yılından 
itibaren 12 bine yakın ruhsat, 21 
milyon metrekare inşaat alanı izni 
verdi.

Ümraniye Yemyeşil

Altyapı ve üstyapı alanında yapılan 
çalışmalarla Ümraniye’nin çehresi 
değişti. Ümraniye prestij caddeleri, 
modern sokak ve kaldırımları, tamamı 
asfalt yolları ile göz dolduruyor. 
2 asfalt fabrikası aralıksız çalışan 
Ümraniye Belediyesi, ilçenin cadde 
ve sokaklarını baştan ayağa yeniledi. 
Sosyal alanların arttırılması ve yeşil 
alan ve park sayısının arttırılması 
noktasında da yoğun çaba sarf eden 

YENiDENÜMRANiYE

M.Akif Kültür Merkezi 
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Ümraniye Belediyesi, 8 yılda 130’un 
üzerinde park yaparak, Ümraniye’deki 
park sayısını 250’ye çıkardı. Öte 
yandan Küçüksu Caddesi üzerinde, 
Ümraniyeliler için büyük bir sosyal 
donatı ve mesire alanı çalışması 
başlatan Ümraniye Belediyesi, bu 
çalışmalar doğrultusunda, Hacegân 
Ormanı’nı büyük bir Ümraniye Mesire 
Alanı olarak hizmete açtı. 

Kültür Merkezi Olmayan 
Ümraniye’ye  17 Kültür Merkezi

Kültürel hizmetleriyle ulusal ve yerel 
basının gündeminden hiç düşmeyen 
Hasan Can Başkanlığındaki Ümraniye 
Belediyesi, hiç kültür merkezi 
bulunmayan ilçeye kültür merkezleri 
inşa etmeye başladı. İlk olarak 
Dudullu Necip Fazıl Kültür ve Eğitim 
Merkezi’ni tamamlayarak 2005 yılında 
hizmete kavuşturan belediye, aralıksız 
sürdürdüğü çalışmalarla sonucunda 
bu sayıyı 17’ye tamamlayarak hizmete 
sundu. Haftanın her günü bu kültür 
merkezlerinde sinemadan tiyatroya, 
şiir dinletilerinden konserlere, 
panellerden sempozyumlara 
kadar yüzlerce etkinlik, her yaştan 
Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. 
Ümraniye Belediyesi’nin diğer bir 
önemli eğitim hizmeti ise sayılarını 
30’a çıkardığı Bilgi Evleri projesi. 
Sayıları hızla artan internet kafeler ve 
oyun salonları çocuk ve gençlerin kötü 
alışkanlıklar edinmesine yol açtığını 
göz önünde bulunduran Ümraniye 
Belediyesi, ‘Bilgi Evleri’ çalışması 
ile bu alanda oluşan boşlukları da 
doldurmaya çalışıyor. İçlerinde 
son model teknolojik özelliklerle 
donatılmış bilgisayarlar bulunan bilgi 
evlerinde, internet ve kütüphane 

de yer alıyor. Gözetmenler eşliğinde 
derslerine çalışıp, kitap okuyan 
çocuklar ve gençler nezih bir ortamda 
bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını taşıyor. 
Bilgi evleri, bugüne kadar yüz binlerce 
ziyaretçiye hizmet verdi. 
   
Binlerce Hanım Meslek Sahibi Oldu

Belediyenin kültür merkezlerinde 
açtığı ve ücretsiz olarak eğitim 
verdiği Meslek Edindirme Kursları, 
Ümraniye’deki kadınlara yönelik 
olarak faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor. 17 ve üzeri yaşlarda 
adaylar kayıt yaptırabiliyor. Her 
yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 
kurslarda ahşap boyamadan biçki 
dikişe, bilgisayardan çocuk gelişimine, 
hat sanatından minyatüre kadar çok 
çeşitli dallara ait toplam 24 branşta 
eğitim imkânı sunuluyor. 

Çanakkale Destanı Çizgi Sinema 
Oldu

Bir ilke imza atarak Çanakkale 
Zaferi’ni çizgi sinema formatında 
yaptıran Ümraniye Belediyesi, 
teknik özellikleriyle de büyük 
beğeni toplayan ‘Çanakkale 
Geçilmez’ isimli çizgi sinemayla 
bu destanı ölümsüzleştirdi. Yurtiçi 
ve yurtdışından milyonlarca kişi 
tarafından izlenen Çanakkale 
Geçilmez Çizgi Sineması, örnek bir 
kültürel hizmet olarak büyük takdir 
topladı. 

‘Bilge Sult@n’, Eğitimi Hanımların 
Ayağına Götürdü

Ümraniyeli hanımlara Bilgisayar 
kursu vermek amacıyla, gezici ‘Bilge 
Sult@an Kurs Otobüsü’ hizmete 
sunuldu. Kurstan bugüne kadar 513 
kursiyer mezun oldu. Sertifikalarını 
alan kursiyerler verilen hizmetten 
duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. 

Ödüllü Eserler Kitaplaştı

Ümraniye Belediyesi, 8.’lerini 
düzenlediği hikâye, resim ve şiir 
yarışmaları ile bir taraftan genç 
yetenekleri teşvik ediyor, öte yandan 
eli kalem tutan, resme ilgi duyan ya 
da duygularını mısralara dökmek 

isteyen saklı yetenlerin de gün 
yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bununla 
da yetinmeyen belediye, yarışmalarda 
dereceye giren eserleri kitaplaştırarak, 
sanat ve edebiyat dünyasına adeta 
soluk veriyor. 2004 yılından bu 
yana her yıl düzenlenen yarışmalar 
sonucunda, başarılı bulunarak 

hizmette 8 yıl
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dereceye giren eserler toplam 30 
kitapta toplandı. 

Ümraniye’nin Artık Dev Bir Nikâh 
Sarayı Var
Ümraniye Belediyesi, nikâh sarayı 
olmayan Ümraniye’ye dev bir nikâh 
sarayları kazandırdı. 7 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanan Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı, kapasitesi 
ve sahip olduğu teknik özelliklerle 
göz dolduruyor. Anadolu yakasının 
en büyük nikâh salonlarından olan 
Nikâh Sarayı, 9746 m² kapalı mekâna 
sahip, kültür merkezi fonksiyonlarını 
da ihtiva eden 526 m² nikâh salonu, 
526 m² kokteyl salonu, her biri 
175 m²’lik iki takı salonu ve 327 
m² giriş fuayesi ile kapalı otoparkı 
olan Nikâh Sarayı’nın içinde nikâh 
ile ilgili alışverişlerin yapılabileceği 
mekânların yanı sıra kültür merkezi 
ve bir bilgi evi de bulunuyor.

Ümraniye Belediyesi Kimsesizlerin 
Kim’i Oldu

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ilçede yaşayan yardıma muhtaç 
ailelere destek olmak amacıyla her 
fırsatta çeşitli yardımlarda bulundu. 
Ümraniye Belediyesi bu amaçla, 8 yıl 
içinde on binlerce aileye ilaç, gıda, 
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara 
muayene ve tedavi olmak üzere 25 
milyonu yakın bir yardım ulaştırdı. 
Belediye tarafından hizmete 
konulan Halil İbrahim Sofrası Aşevi, 
her gün 700 kişilik sıcak yemeği, 
fakir vatandaşların kapısına kadar 
götürüyor. 

Engeller Birlikte Aşıldı

Ümraniye Belediyesi, Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştirilen bir hizmetle, 
engelli vatandaşların yaşamlarını 
kolaylaştıracak önemli bir adım attı.  
“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı 
ile yola çıkan belediye, ilçe sınırları 
içinde ikamet eden engelli vatandaşlar 
için tasarlanmış üç adet ‘Engelli Aracı’ 

aldı. Aynı zamanda asansörlü olan ve 
her biri 4 hasta, 6 refakatçi taşıyabilen 
bu araçlar, son model teknolojiler 
ile donatılmış araçlardır. Belediyeye 
başvuran engelli vatandaşlar 
evlerinden alınarak, diledikleri yere 
bırakılıyorlar. Ümraniye Belediyesi, 8 
yıllık süre zarfında, yüzlerce engelli 
vatandaşa akülü engelli aracı ile 
tekerlekli sandalye hediye etti. 

Her Mahalleye Sağlık Ocağı ve 
Muhtarlık Binası

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların 
kamu kurum ve kuruluşların 
hizmetlerinden daha iyi 
faydalanabilmeleri amacıyla, 35 
mahallesi bulunan Ümraniye’nin her 
mahallesine sağlık ocağı ve muhtarlık 
binası yaptırdı. 

Çözüm Merkezleri Çözüm Üretiyor! 

Vatandaşla ilişkileri güçlendirmek 
amacıyla dev bir hizmeti daha hayata 
geçiren Ümraniye Belediyesi, Çağrı 
Merkezi ile Çözüm Merkezleri’ni 
hizmete sundu. Projenin ayrıntıları       
ise şöyle: 
Üç noktada etkin hizmet: 
Vatandaşların başvurularını 
belediyeye gelerek yaptıkları Çözüm 
Merkezleri, vatandaşa belediye 
hizmetlerini üç ayrı noktada yerinde 
veriyor. Vatandaşların birçok konuda 
başvurdukları Çözüm merkezleri, söz 

konusu talep ve şikayetlerin çözümü 
noktasında etkin bir rol üstleniyor. 
15 kulübeden ücretsiz iletişim: 
Bu ofislere gelemeyen vatandaşlar 
444 9 822 no’lu Belediye Hattı’nı 
Ümraniye’deki 15 kulübeden ücretsiz 
arayabiliyor. 
İrtibat Ofisleri: Ofislerde bulunan 
videophone vasıtasıyla her üç irtibat 
ofisine gelen vatandaşlar eğer o an 
makamında ve online ise Belediye 
Başkanı Hasan Can ile görüntülü 
konuşma yapabiliyor.

Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri

Yıllar önce çöplük alanı olarak 
kullanılan ve meydana gelen 
patlamayla uzun zaman hafızalardan 
silinmeyen Ümraniye Hekimbaşı 
mevki, yapılan çalışmaların ardından, 
sadece Ümraniyelilerin değil, çevre 
ilçelerden gelen vatandaşların 
dahi yararlandığı büyük bir spor 
kompleksi ile hizmet veriyor. 
Dönemin Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Başbakan Sayın Recep 
Tayip Erdoğan’ın çöplüğü ortadan 
kaldırarak büyük bir sosyal tesis 
inşa etmesinin ardından Ümraniye 
Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri 
hizmet vermeye başlamıştı. Ancak 
daha sonra geçen zamanla birlikte 
tesisler ilgisizlikten dolayı bakımsız 
bir hale geldi. Ümraniye’ye yeni bir 
vizyon kazandırmayı amaçlayan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Hekimbaşı Tesisleri’ni de 
bu amaç doğrultusunda tesisleri 
tamamen yenileyip, her türlü spor 
aktivitelerinin yapılabileceği ortamları 
oluşturarak halkın hizmetine sundu. 

Artık Ümraniye’nin Bir Meydanı 
Var

Ümraniye Belediyesi tarafından 
ilçe merkezinde yapımına başlanan 
meydan projesi kısa sürede 
tamamlanarak hayata geçirildi. Eski 
İGDAŞ binası ve Zübeyde Hanım 
İlköğretim Okulu’nun deplase edilerek 
açılan alan Ümraniye Meydanı 
olarak halkın ortak kullanım alanına 

YENiDENÜMRANiYE
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dönüştürüldü. Meydanın düzenleme 
çalışmaları kapsamında ağaçlandırma 
çalışmalarına da ayrı bir önem 
verildi. Meydanla rahat bir nefes alan 
vatandaşlar memnun. Öte yandan, 
yıkılan 25 derslikli mevcut Zübeyde 
Hanım İlköğretim Okulu yerine, 40 
derslikli, spor salonu olan modern 
bir okul binası yapımına başlandı ve 
kısa sürede tamamlanarak hizmete 
sunuldu. 

Fojnica’ya Kültür Merkezi

Ümraniye belediyesi, kardeş şehir 
protokolü olan Bosna Hersek’in 
Fojnica kentine modern bir kültür 
merkezi inşa ettirdi. İki ülke arsındaki 
birlik ve beraberlik bağlarını 

güçlendirmek amacıyla yaptırılan 
kültür merkezinin açılışı yapıldı.

Daha İyi Hizmet İçin Yeni Belediye 
Binası

Ümraniye Belediyesi tarafından, 
Atatürk Mahallesi’nde Kaymakamlık 
Binasının yanında inşa edilmeye 
başlanan yeni hizmet binasının 
yapımı hızla devam ediyor. 32.000 m² 
kullanım alanına sahip olan bina, 3 
bloktan oluşuyor.  2012 yılı sonunda 
bitirilmesi hedeflenen yeni hizmet 
binasının dış cephesi alüminyum 
giydirme olarak tasarlanarak Osmanlı 
Mimarisinden esintiler taşıyor. Yeni 
hizmet binasında vatandaşlara daha 

iyi hizmet verilmesi hedefleniyor.

29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye’ye 
Geliyor

Üsküdar Bağlarbaşı’nda yerleşkesi 
bulunan 29 Mayıs Üniversitesi 
Ümraniye’ye taşınıyor. Yine Türkî 
Cumhuriyetler ve diğer bazı 
ülkelerden gelen öğrenciler için 
İlahiyat ve Yüksek Lisans Enstitüsü 
de söz konusu alana yapılacak. Ayrıca, 
alanın bir kısmına da Sultan Ahmet 
Camii’ne benzer büyük bir camii inşa 
edilecek. Camiide 12 bin kişinin aynı 
anda namaz kılabilecek kapasiteye 
sahip olacağı belirtiliyor.

hizmette 8 yıl
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
28 Mart Yerel Yönetimler 

Bayramı kutlamaları, Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi’nde muhteşem 
bir geceyle yapıldı. Bu yıl 8. kez 
düzenlenen ve katılımın yoğun 
olduğu programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara, Rize Güneysu 
Belediye Başkanı Ahmet Mindar, 
Ümraniye Milli Eğitim Müdürü 
Sadettin Gül, İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Müftüsü 
Ercan Aksu, İlçe Sağlık Grup Başkanı 
Gökhan Karel, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum 
kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, 
birim müdürleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Program halk oyunları gösterileri 
ile başladı. Daha sonra protokol 
konuşmaları ile devam etti. 
Programda söz alan Ümraniye 
Sağlık Grup Başkanı Gökhan 
Karel, Ümraniye’nin son yıllarda 
göstermiş olduğu gelişimde en 
büyük pay Belediye Başkanımız 
ve ekibine aittir dedi. Karel ayrıca 
sağlık alanında yaptıkları faaliyetlere 
kısaca değinerek Başkan Hasan 
Can’a mahallelerde yaptıkları aile 
sağlığı merkezleri için teşekkür 
ederek katkı ve desteklerinden 
dolayı plaket takdim etti. Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu da Belediye 
Başkanımızın başarılı çalışmalarının 
devamını diliyorum diyerek yapımı 
bitmek üzere olan müftülük 
binası için de Başkan Hasan Can’a 
teşekkür etti. İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Belediye tarafından 
yapılacak yeni hizmet binaları için 

Yerel Yönetimler 
Bayramı Haldun Alagaş 

Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen coşkulu 
bir geceyle kutlandı. 

Gecede konuşan Başkan 
Hasan Can, 8 yıldır 
Ümraniye’ye canla 

başla hizmet ettiklerini 
söyledi.  Ferhat Göçer 
ise konseriyle geceye 

renk kattı. 

YENiDENÜMRANiYE

Yerel Yönetimler Bayramı 
İçin Muhteşem Gece
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Başkan Hasan Can’a teşekkür ederek 
katkı ve desteklerinden dolayı çiçek 
takdim etti. Daha sonra söz alan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül şunları söyledi; Ümraniye’nin 
bu kadar gelişim göstermesinde 
büyük katkıları olan Başkanımıza 
bir Ümraniyeli olarak şükranlarımı 
arz ediyorum. Ümraniye Belediyesi 
yükümüzün yarısını alarak eğitim 
noktasında daha iyi hizmet 
yapılmasına katkı sağlıyor dedi. Rize 
Güneysu Belediye Başkanı Ahmet 
Mindar Ümraniye Belediyesinin güzel 
çalışmalarının devamını diledi. 

Mustafa Kara: “Ümraniye’den Onur 
Duyuyoruz…”

Daha sonra söz alan Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara şunları 
söyledi; 2004 yılından beri Belediye 
Başkanımızın çalışmalarından ve 
Ümraniye’den onur duyuyoruz. 
Başkanımız başarılı çalışmalarının 
sonucunda Ümraniye artık bir 
finans merkezi haline gelerek 
hızlı yükselişine devam etmekte, 
Ümraniye Belediyesi ve Başkanımızın 
takipçisi olduğumuzu bildirir, başarılı 
çalışmalarından dolayı Hasan Can 
Başkanımı tebrik ederim.

Programda bir konuşma yapan 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran şunları söyledi; Bugün 
Ümraniye de bayram var, bu bayram 
Ümraniyelilerin AK Belediye ile 
buluşmasının 8.yılı hepimize 
kutlu olsun. Ümraniye son 8 yıl 
içinde göstermiş olduğu değişimle 
artık modern bir ilçe konumuna 
geldi. Çünkü AK Parti anlayışı, AK 
Parti belediyeciliği sürekli hizmet 
üretmektedir. Yaptığı başarılı 
çalışmalarından dolayı Belediye 
Başkanımızı kutluyor başarılarının 
devamını diliyorum.

Mustafa Çek: “Ümraniye’de Herkes 
Birlik İçinde”

Daha sonra söz alan Ümraniye 

Kaymakamı Mustafa Çek şöyle 
konuştu; Ümraniye benim 9. görev 
yerim buraya gelince bütün kamu 
kurumlarını, dernekleri gezerek 
bilgiler aldım. Gördüm ki Ümraniye’ye 
her yerden insanlar gelmiş ve güzel 
bir birliktelik oluşturmuşlar. Tüm 
kurumlar güzel bir çalışma içerisinde 
ve Belediye de kendi görevleri dışında 
diğer bütün kamu kurumlarının 
hizmetlerine destek veriyor. Bu 
gördüklerim beni çok mutlu etti 
dedi. Mustafa Çek ayrıca bu güzel 
hizmetleri yürüten başta Belediye 

Başkanımız Hasan Can olmak üzere 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum 
diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Hasan Can: “10 Yılda 80 Yılı 
Katlayan Bir Türkiye”

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can şunları söyledi; “Heyecanımızı 
bizlerle paylaşan sevgili Ümraniyeliler 
bugün bizim halka hesap verdiğimiz 
gündür. 8 yıldır Ümraniye’nin 
daha modern bir ilçe olması için 
canla başla hizmet ettik. Bugün 
geldiğimiz noktada Ümraniye artık 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
geldi. İster görevimiz olsun, ister 
olmasın herkesin yardımına koşan 
bir Belediye ve Hükümetiz var. 10 
yılda 80 yıllık hizmetleri katlayan 
bir Türkiye’yi yaşıyoruz. Fevkalade 
mutluyum, Türkiye adım adım dünya 
devleriyle yarışan bir ekonomiye 
sahip, bölgesinin lideri olmaya devam 
eden ve milletin iradesinin hâkim 
olduğu bir Türkiye oluştu. Yarınları 
bize hazırlayan AK partinin her 
kademesinde çalışan teşkilat mensubu 
arkadaşlarıma, Milletvekillerimize 
ve dünya lideri Başbakanımız Sayın 
Recep Tayip Erdoğan’a şükranlarımı 
sunuyorum.”

Gecenin sonunda sahne alan sevilen 
sanatçı Ferhat Göçer, coşkulu 
kalabalığın tezahüratları eşliğinde 
eserlerini seslendirdi. 

Başkan Can: “Ümraniye 
artık İstanbul’un 

parlayan yıldızı haline 
geldi. İster görevimiz 
olsun, ister olmasın 
herkesin yardımına 

koşan bir Belediye ve 
Hükümetimiz var. 10 

yılda 80 yıllık hizmetleri 
katlayan bir Türkiye’yi 

yaşıyoruz.”

yerel yönetimler bayramı
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Ümraniye Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarına dikilen 400 bin lale, 
baharın gelmesiyle beraber ilçede rengârenk bir görüntü oluşturdu. Başkan Hasan 

Can, lalelerin Ümraniye’nin görünümüne ayrı bir güzellik kattığını söyledi. 

Baharın gelişiyle birlikte, 
Ümraniye Belediyesi’nin 
ilçenin çeşitli noktalarına 

diktiği laleler Ümraniye’ye rengârenk 
bir görünüm kazandırdı. Ümraniye 
Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından dikilen park, 
bahçe, meydan, cadde, sokak ve 
refüjlere dikilen laleler vatandaşların 
da büyük beğenisini kazandı. 
Belediye olarak Ümraniye’nin 
mevcut yeşil alanlarını korumak ve 
yeni yeşil alanların oluşturulması 
sağlamak noktasında önemli 

projelere imza attıklarını söyleyen 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye’nin doğal 
güzelliklerini korumak noktasında 
ayrı bir hassasiyet taşıdıklarını 
ifade etti. Baharın gelişi ile birlikte 
Ümraniye’nin çeşitli noktalarına 400 
bine yakın lale diktiklerini ifade eden 
Başkan Hasan Can, vatandaşların bu 
güzellikleri takdir ettiğini belirterek 
bundan mutluluk duyduklarını 
söyledi. 

Ümraniye Lalelerle Renklendi

lale mevsimiYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Metrosu 
Çalışmaları Başladı

ümraniye metrosu

Anadolu yakasının ikinci 
metro ağı olan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nce 

yaptırılan Üsküdar-Altunizade-
Ümraniye-Dudullu-Çekmeköy 
Metrosu için Ümraniye’deki 
çalışmalar başladı.

Anadolu yakasının trafik sorununa 
önemli ölçüde çözüm getirecek olan 
Üsküdar-Altunizade-Ümraniye-
Dudullu-Çekmeköy Metro Projesi 
için Ümraniye’de Belediye hizmet 
binası önü, Son Durak mevkii ve 
Dudullu’da kazı çalışmaları başladı. 
İnşaatın başlamasından sonra 4 
yılda tamamlanması planlanan 
metro kazısı için 24 saat esasına göre 
çalışılacak.

17 Km’lik Uzunluğa Sahip Olacak

Toplam 17 kilometrelik bir uzunluğa 

sahip olacak Üsküdar-Ümraniye-
Dudullu-Çekmeköy Metrosu, 
Üsküdar vapur iskelesi önünden 
başlayacak. Capitol Alışveriş 
Merkezi, Altunizade, Çamlıca, 
Kısıklı, Ümraniye, Alemdağ, Dudullu 
Şile Yolu Kavşağı ve Çekmeköy 
güzergâhında çalışacak.

Saatte Tek Yönde 45 Bin Yolcu 
Taşıyacak

Delme tünel teknolojisi ile yapılacak 
olan metroda 2 kilometre depo 
alanı ve 16 adet istasyon bulunacak. 
Çalışmalar tamamen yerin altında 
sürdürüleceği için trafik sıkışıklığı 
ve çevreye hiçbir olumsuz etkisi 
olmayacak. Saatte tek yönde 45 bin 
yolcu taşıyacak olan metroda 6 dizili 
vagonlar kullanılacak.  

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan Üsküdar-

Altunizade-
Ümraniye-Dudullu-
Çekmeköy Metrosu 
için Ümraniye’nin 
3 ayrı noktasında 
kazı çalışmaları 

başladı. Yapımı hızla 
sürdürülecek Ümraniye 

Metrosu’nun 4 yılda 
tamamlanması 

hedefleniyor. 
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Milli Eğitim Bakanlığı, 
Marmara Üniversitesi, 
Kült Derneği (Kültür 

Toplum ve Aile Derneği) ve 
Ümraniye Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği 1. Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi, Cevahir 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. Üç 
gün süren kongrenin açılış töreni, 
çok sayıda davetlinin katıldığı bir 
törenle gerçekleşti. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye 
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, AK Parti Milletvekili Necdet 
Ünüvar, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul 
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, 
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. M. Zafer Gül, AK Parti İstanbul 
İl Başkanı Aziz Babuşçu, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 

Oran ve Kült Derneği Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Gülşen Öztürk çok sayıda 
davetli katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Teknoloji 
Bağımlılığına Dikkat Çekiyoruz”

Açılış programında söz alan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Can, amaçlarının ülkemizde ve 
dünyada hızlı bir şekilde yayılan, 
çağımızın hastalığı olarak bilinen, 
‘teknoloji bağımlılığı’ ile ilgili 
farkındalığı arttırma ve çözüm 
noktasında önleyici tedbirleri 
tartışmak olduğunu söyledi. Üç gün 
süreyle devam edecek kongrede 
Türkiye ve Dünyanın önde gelen bazı 
bilim adamlarının konuyu çeşitli 
boyutlarıyla ele alacağını vurgulayan 
Başkan Hasan Can, katkıda bulunan 
kurumlara teşekkür etti. 

Milli Eğitim Bakanı Dinçer: 
“Uyuşturucu Kadar Tehlikeli”

Daha sonra söz alan Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, bilgisayarın, 
insanlarda belki de uyuşturucu 
kadar tehlikeli bağımlılık yaratmaya 
başladığını söyledi. Teknolojinin 
sadece değişmediğini, aynı zamanda 
teknolojinin değişim hızının da 

1. Uluslararası Teknoloji
Bağımlılığı Kongresi Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Marmara Üniversitesi, 

Kültür ve Toplum 
ve Aile  Derneği 

ve Ümraniye 
Belediyesi’nin 

ortaklaşa düzenlediği 1. 
Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi 

tamamlandı.
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değiştiğini ifade eden Bakan Dinçer, 
insanların bu yapı içerisinde her 
gün yeni bir şeyler öğrenmek 
zorunda kaldığını vurguladı. Bakan 
Dinçer, şunları söyledi:  “Özellikle 
uzmanların yaptığı son tasniflerde, 
iletişim ve bilişim teknolojilerinin 
5. dalgası olarak tanımlanan sosyal 
medya ilişkiler ağı gerçekten bütün 
dünya ülkelerinin yaşam biçimlerini 
etkileyecek bir sonuç doğurmaya 
başladı. Bugün aşağı yukarı bütün 
dünyada bir günde yaklaşık 250 
milyar mail dolaştığı tahmin 
ediliyor. Yine şu anda canlı olarak 
350 milyondan fazla web sitesi 
yayın yapıyor. 2 milyardan fazla 
insan da internet kullanıyor. Sosyal 
medya ağları öyle etki yapmaya 
başladı ki; artık yaşam biçimlerimiz 
genel anlamıyla değişmeye başladı. 
Eskiden insanlar birbirleriyle 
tanışıyorlar, sonra birbirini 
tanıyorlardı. Şimdi artık insanlar 
birbirlerini tanıyorlar, sonra fırsat 
bulursa tanışıyorlar.”

Başbakan Erdoğan: “Teknoloji 
Bize Değil, Biz Teknolojiye 
Hükmetmeliyiz”

Açılış programında bir konuşma 
yapan Başbakan Recep Tayip 
Erdoğan, “böyle hayati bir konuyu 
gündeme taşıdıkları için Milli Eğitim 

Bakanlığı, Marmara Üniversitesi, 
Kültür, Toplum ve Aile Derneği ile 
Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorum” dedi. Başbakan Erdoğan, 
şunları söyledi: “İnsanlık tarihi, 
en başından itibaren sürekli bir 
değişim içinde oldu” diyen Erdoğan, 
bizlerin, insanlık tarihinde, bu 
anlamda sadece yazılı olan dönemi, 
yazının kullanıldığı dönemi bildiğini 
ve sadece o dönemlerdeki verilere 
ulaşabildiğini söyledi.

Erdoğan, son 200 yıl içinde 
dünyanın geçirdiği değişimin, 
insanlık tarihi boyunca yaşanan en 
keskin değişim süreçlerinden biri 
olduğunu belirterek, şöyle devam 
etti: “Gerçekten de son yüzyıllarda, 
coğrafi keşifler, bilimsel araştırmalar, 
icatlar, özellikle de savaşlar, insanlık 
tarihinin yönünü değiştirdi. Bizler, 

kağnının ne olduğunu biliyoruz. 
Bunu köylerde gördük. Bizler, 
karasabanın ne olduğunu biliyoruz. 
Bugün artık, belki Türkiye’nin 
hiçbir yerinde kalmayan, izine 
rastlanmayan karasaban ve kağnı, 
muhtemelen insanlık tarihiyle en 
eski tarım araçları olarak anılacak. 
Yani, binlerce yıl boyunca kullanılan, 
bizim de kullanımına şahit 
olduğumuz tarım araçları, sadece 
20-30 yıl önce tarih oldu. Ampul, 
1879’da yani bundan sadece 133 yıl 
önce icat edildi. İnsanoğlu, binlerce 
yıl boyunca elektrik kullanmadı, 
ampul kullanmadı ama şu anda 
dünyanın hemen her yerinde elektrik 
var, hemen her evinde ampulün 
değişik versiyonları var.”

“Değişime Set Çekmek Mümkün 
Değil” 

Başbakan Erdoğan, değişimin 
önünde durmanın, değişime set 
çekmenin mümkün olmadığını 
da vurgulayarak, şunları söyledi: 
“Bizim, değişimi kontrol etmek, 
değişimi yönlendirmek, değişimi 
sağlıklı şekilde kanalize etmek gibi 
bir sorumluluğumuz olduğuna 
inanıyorum. Sadece hükümetin 
değil, sadece siyaset kurumunun 
değil, üniversitelerin, okulların, 
en önemlisi de anne ve babaların 
böyle bir sorumluluğu var. Biz, 
değişimin bir gereği olarak, en 
ileri teknolojiyi çocuklarımıza 
sunmak, bunun altyapısını onlara 
sağlamak zorundayız. Ancak 
aynı zamanda, çocuklarımızın 
kendilerine, ailelerine, çevrelerine 
yabancılaşmalarını engellemek, 
teknolojinin esiri olmalarını da 
önlemek zorundayız.”

Program, Kült Derneği Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Gülşen Öztürk’ün Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a hediye 
takdim etmesi ile sona erdi.

Başbakan Erdoğan: 
“Bizim, değişimi 
kontrol etmek, 

değişimi yönlendirmek, 
değişimi sağlıklı şekilde 
kanalize etmek gibi bir 
sorumluluğumuz var”

teknoloji kongresi
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YENiDENÜMRANiYE faaliyet raporu

Ümraniye Belediye Meclisi, 
2011 yılına ait Yıllık Faaliyet 
Raporu’nu görüşmek üzere 

toplandı. Ümraniye Belediyesi’nin 
bir yıllık faaliyetlerinin müdürlük 
çalışmaları çerçevesinde özetlendiği 
rapor, gündemde ele alınarak 
tartışıldı. Görüşmelerde raporla 
ilgili ayrıntılı bilgiler içeren sunum 
eşliğinde bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, 2011 yılı içerisinde çok 
önemli proje ve hizmetleri hayata 
geçirdiklerini söyledi. 

Zaman ve İmkânları En İyi Biçimde 
Değerlendirdik

Başkan Hasan Can, konuşmasında 
şunları söyledi: ‘2011 yılını çok verimli 
geçirdik. Zaman ve imkânlarımızı 
en iyi biçimde değerlendirerek 
önceki yıllarda olduğu gibi, 2011 
yılında da gerek klasik ve gerekse 
sosyal belediyecilik alanında devasa 
hizmetler gerçekleştirdik.’

Sekiz yıllık süre zarfında hayata 
geçirdikleri 150’nin üzerinde kalıcı 

eserle Ümraniye’ye yepyeni bir 
vizyon kazandırdıklarını hatırlattı. 
Başkan Hasan Can, konuşmasını 
şöyle sürdürdü; “Ümraniye Belediyesi 
olarak 2011 yılında ilçemize çok 
önemli kalıcı eserler kazandırdık. 
Eski İGDAŞ binası ve yanı başındaki 
Zübeyde Hanım İlk Öğretim 
Okulu’nu yıkarak yerini meydan 
alanına dâhil ettik ve bu alanda 
yaptığımız geniş çaplı bir proje işle 
burayı Ümraniye Meydanı olarak 
vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 
Yine yıktığımız Zübeyde Hanım 
İlköğretim Okulu’nun yerine daha 
modern bir yeni bina inşa ederek 
hizmete açtık. Öte yandan, Ümraniye 
Mesire Alanı’nı doğal özelliklerini 

koruyarak, sosyal donatı alanları 
kazandırarak, Ümraniyelilerin 
hizmetine sunduk.  Bu ve buna 
benzer birçok proje ile 2011 yılında 
Ümraniye’mize kalıcı güzellikler 
kattık.”

Ümraniye Belediyesi için yapımına 
başladıkları yeni hizmet binasına 
değinen Başkan Hasan Can, yapı 
hakkında ayrıntılar verdi. 

2011 Yıllık Raporu Oy Çokluğuyla 
Kabul Edildi 

Görüşmelerde yıllık raporla ilgili 
olarak meclis grupları ve şahıslar 
adına konuşmalar yapıldı.   Daha 
sonra söz alan Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Av. Mahmut 
Eminmollaoğlu, Ak Parti grubu 
adına eleştirilere cevap verdi. 
Eminmollaoğlu, raporla ilgili diğer 
bazı ayrıntıları da meclis üyeleriyle 
paylaştı. Görüşmeler sonucunda 
yapılan oylamada, Ümraniye 
Belediyesi 2011 Yıllık Faaliyet 
Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Can: “2011 
yılında da gerek klasik 

ve gerekse sosyal 
belediyecilik alanında 

devasa hizmetler 
gerçekleştirdik.”
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İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 
komşuları Gözde Dilek ve Recep 
Cebir çiftinin nikâh törenine 

katılmak için Ümraniye’ye geldi.

Ümraniye Belediyesi NikâhSarayı’nda 
düzenlenen nikâh törenine katılan 
Bakan İdris Naim Şahin, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
kıydığı nikâhta şahitlik yaptı.
Buradan Ümraniye Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’ne geçen Bakan Şahin ve 
Başkan Hasan Can, birlikte
yemek yedi. 

Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı 
Öztürk Oran ve Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan’ın da hazır bulunduğu 
yemekte, Bakan Şahin ve Başkan 
Hasan Can bir süre sohbet etti.  
Bakan Şahin, yemeğin ardından 
Ümraniye’den ayrıldı.

Ümraniye Belediyesi 
Nikâh Sarayı’nda 

düzenlenen bir nikâh 
törenine katılarak 

şahitlik yapan Bakan 
Şahin, nikâhın ardından 

Ümraniye Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde 

Başkan Hasan Can’la bir 
araya geldi.

İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin 
Ümraniye’de Nikah Şahitliği Yaptı

ziyaret
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Ümraniye 
Belediyesi’nin Beyaz Ay 

Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediği ‘e-Ticaret 
Uzmanlık Eğitimi’nde 

başarılı olan 33 
kursiyere sertifikaları 

verildi. Programa 
dernek başkanı eski 
milletvekili Lokman 

Ayva da katıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi’nin 
Beyaz Ay Derneği ile 
ortaklaşa düzenlediği 

‘e-Ticaret Uzmanlık Eğitimi’nde 
başarılı olan kursiyerlere 
sertifikaları verildi. Ümraniye 
Belediyesi Engelliler Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen sertifika 
törenine Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, AK Parti Eski 
Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Lokman 
Ayva, Ümraniye Belediye Başkan 
yardımcısı Serap Eşit Elveren, 
muhtarlar, engelli kursiyerler ve 
aileleri katıldı.     

Engelli Korosu Büyük Alkış Aldı

Program, Ümraniye Belediyesi 
Engelliler Kültür Merkezi’nde 
eğitim alan Engelli Korosu’nun 
verdiği Türk Halk Müziği Dinletisi 
ile başladı. TRT Sanatçısı Ahmet 
Turan Şan tarafından verilen 
eğitimle hünerlerini sergileyen 
koro, seslendirdiği türkülerle 
katılımcılardan büyük alkış aldı. 

Lokman Ayva: Ümraniyelileri 
Böyle Bir Başkan Seçtikleri İçin 
Kutluyorum 

Programda bir konuşma yapan 
Beyaz Ay Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Lokman Ayva şunları 
söyledi; ‘Ümraniye’nin çalışkan 
Başkanı Hasan Can’a çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca Ümraniyelileri 

de kendilerine böyle bir Başkan 
seçtikleri için kutluyorum. Ne kadar 
güzel bir koro kurulmuş bu engelli 
korosu ruhumdaki gönlümdeki 
tozları temizledi. Bu kardeşlerimiz 
için zemin hazırlandığında neler 
yapabileceklerini gösterdiler. 
Kursiyer arkadaşlarımıza gelişimi 
tercih ettikleri için teşekkür 
ediyorum ve kutluyorum.’ 

Başkan Hasan Can: Engelli 
Kardeşlerimi Tebrik Ediyorum

Daha sonra bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can,  şunları söyledi; 
“Beyaz Ay Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz bu kursla engelli 
vatandaşların internetin ticari 
tarafıyla da ilgilenmeleri ve 
çağımızın vazgeçilmez olgusu 
olan interneti en etkili biçimde 
kullanabilmeleri için bir adım attık. 
Burada engelli kardeşlerimiz beceri 
kazandı. Kendilerini tebrik ediyor, 
bu becerilerini devam ettirmelerini 
tavsiye ediyorum.”

e-ticaret sertifikası

Engelleri Aşarak
e-Ticaret Sertifikası Aldılar
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Ümraniye Müftülüğü ve 
Ümraniye Belediyesi’nin 
Kutlu Doğum Haftası 

münasebetiyle ortaklaşa düzenlediği 
bir program düzenledi. Haldun 
Alagaş Spor Kompleksi’nde 
düzenlenen ‘Kutlu Doğum Özel 
Programı’na Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
İsmet Uçma, Muhammed Çetin, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, İstanbul İl Müftü 
Yardımcısı Fatih Kurt, Ümraniye  
Müftüsü Ercan Aksu, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sadettin Gül, Prof. 
Dr. Nihat Temel, Ümraniye Belediye 
Başkan yardımcıları, birim müdürleri, 
muhtarlar, STK temsilcileri ile 
binlerce Ümraniyeli katıldı. 

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinliğe büyük ilgi gösteren 
Ümraniyeliler, erken saatlerde 
Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ni 
doldurmaya başladı. Yediden yetmişe 
ilginin hayli yoğun olduğu program, 

Dünya birincilerinden Ali Tel 
Hoca’nın okuduğu Kur’an-ı Kerim 
ile başladı. Protokol konuşmaları ile 
devam etti.

Başkan Hasan Can: “Kutlu Doğum 
Haftası Manevi Zenginliklerle 
Dolu” 

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu, Hz 
Peygamber’in güzel ahlakı, örnek 
şahsiyeti ve prensipleriyle, insanlık 
için güzel bir model olduğunu söyledi. 
Daha sonra alan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Kutlu Doğum 

Haftası’nın manevi zenginliklerle 
dolu bereketli bir zaman dilimi 
olduğunu söyledi. Hz. Peygamber’in 
doğumunun dünya tarihini derinden 
etkilediğini hatırlatan Başkan 
Hasan Can, Müslümanların bugün 
O’nun tavsiye ve mesajlarına her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek ise Kutlu 
Doğum Haftası’nın ülkemizdeki 
birlik ve beraberlik olgusunu 
güçlendirdiğini söyledi. Programda 
söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma, Hz Peygamber’in 
söylemlerinde barış ve kardeşliğe 
vurgu yaptığını hatırlattı. Protokol 
konuşmalarının ardından verilen 
Tasavvuf Konseri dinletisi ise 
katılımcılardan ilgi gördü.  Daha 
sonra program Prof dr. Nihat 
Temel’in Hz Peygamberin hayatı ve 
örnek ahlakını konu ettiği konferansı 
ile devam etti. Nihat Temel, Hazreti 
Peygamber’in örnek ahlakından 
bahsetti. 

Ümraniye Müftülüğü 
ve Ümraniye 

Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği Kutlu 

Doğum Programına 
Ümraniyelilerin ilgisi 

oldukça yoğundu.

kutlu doğum

Binlerce Ümraniyeli Kutlu Doğum 
Sevincini Paylaştı
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yeni okul

Boğaziçi Üniversitesi Yapı 
Kulübü tarafından düzenlenen 
Yeşil Kalkınma, Yeşil Binalar 

ve Kentsel Dönüşüm konulu 
konferans, Boğaziçi Üniversitesi 
Güney Kampüsü Natuk Birkan 
Binası İbrahim Bodur Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 

Rektör Kadri Özçaldıran: “Başkan 
Hasan Can’a Teşekkür Ediyorum”

Programda bir konuşma yapan 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kadri Özçaldıran, ‘Yapı Kulübü 
öğrencilerimiz 2 okulun oluşmasında 
katkı sağladı. Öğrencilerimiz, 
Ümraniye’de otistik öğrencilere 
yönelik okul yapımı için Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’la 
görüşüp destek aldılar. Bugün burada 
okul için protokol imzalayacağız’ 
dedi. Rektör Kadri Özçaldıran, 
‘Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a katkı ve desteklerinden ötürü 
teşekkür ediyorum’ diyerek sözlerini 
tamamladı. Daha sonra, Rektör 

Kadri Özçaldıran ve Başkan Hasan 
Can Ümraniye’de Otistik Öğrencilere 
yönelik yapılacak okulun protokolünü 
imzaladılar.

Başkan Hasan Can: “Gençlerin 
Gayreti Bizi Heyecanlandırdı”
İmza töreninden sonra bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, ‘Girişimci bir arkadaş 
topluluğunun yola çıkması ve 
bizimle buluşması nedeniyle biz 

de burada sizlerle bir araya geldik’ 
dedi. Konuşmasında Ümraniye’de 
uyguladıkları kentsel dönüşüme 
değinen ve kentsel dönüşümün çeşitli 
boyutlarına dikkat çeken Başkan 
Hasan Can, kentsel dönüşümün 
modern dünyanın vazgeçilmez 
olgusu olduğunu belirten Başkan 
Hasan Can, Ümraniye’de yapılacak 
okulla ilgili olarak da şunları 
söyledi: ‘Boğaziçi Üniversitesi 
Yapı Kulübü öğrencilerinin bize 
önerdikleri proje önemli bir sosyal 
sorumluluk projesiydi. Genç 
kardeşlerimizden böyle bir talep 
gelmesi bizi heyecanlandırdı.  
Bugün huzurunuzda imzaladığımız 
protokolle bu rolü üstlendik. Genç 
kardeşlerimizi tebrik ediyorum, 
ileride çok daha büyük işlere imza 
atacaklarına inanıyorum.’

Başkan Hasan Can’a, konuşmasının 
ardından Boğaziçi Üniversitesi Yapı 
Kulübü öğrencileri tarafından katkı 
ve desteklerinden ötürü bir plaket 
takdim edildi.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. 
Kadri Özçaldıran ile 
birlikte Ümraniye’de 
Otistik Öğrenciler 

için yapılacak okulun 
protokolünü imzaladı. 

Boğaziçi Üniversitesi ile
İşbirliği Protokolü imzalandı

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Hasan Tahsin 
İlköğretim Okulu’ndan 

bir grup öğrenci, 
23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı vesilesiyle 
Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret 

etti. 8. sınıf öğrencisi 
Nilay Özçelik, Başkanlık 

koltuğuna temsilen 
oturarak bazı birimlere 

talimatlar verdi.

23 nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı etkinlikleri 
kapsamında, bir grup öğrenci 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında ziyaret etti. 

Ümraniye Hasan Tahsin İlköğretim 
Okulu Müdürü Hakan Kıray, 
öğretmen Ebru Gençoğlu ile Nilay 
Özçelik, Selin Dilek, Fatma Örkçü, 
Furkan Solmaz ve Aslıhan Türk isimli 
ilköğretim öğrencileri, Başkan Hasan 
Can’ın konuğu oldu. 23 Nisan Çocuk 
bayramı vesilesi ile gerçekleştirilen 
ziyarette gelenek bozulmadı ve 
öğrencilerden Nilay Özçelik, temsili 
Başkan Hasan Can’ın makam 
koltuğuna oturdu. 

Ümraniye’de hayata geçirilen 
projelerin önemli hizmetler olduğunu 
söyleyen temsili Başkan Nilay Özçelik, 
Ümraniye’deki yeşil alanların daha da 
artması gerektiğini söyleyerek, eğitim 

konusunda insanlara daha fazla 
hassasiyet göstermeleri konusunda 
çağrıda bulundu. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, çocuklarla tek 
tek ilgilendi. Çocuklara yaşlarının 
tadını çıkarmaları gerektiğini tavsiye 
eden Başkan Hasan Can, onlara 
birer saat hediye etti.  Çocuklar daha 
sonra Başkan Hasan Can’la hatıra 
fotoğrafları çektirdi

Başkan Hasan Can Koltuğunu 
Çocuklara Devretti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, Ümraniye’de 
gerçekleştirilen çeşitli 

törenlerle kutlandı. İlk tören sabah 
saatlerinde Ümraniye Kaymakamlığı 
bahçesinde düzenlendi. 

Resmi törenin ardından ikinci tören, 
Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Spor 
Tesisleri’nde düzenlendi. Törene, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Belediye Başkanı Hasan Can, 
23. Motorlu Piyade Alay Komutanı 
Kurmay Albay Kamil Özkan Özbakır, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ertan Yarbay, 
İlçe Emniyet Müdürü Adem Öztürk, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül, İlçe Spor Müdürü Muhammed 
Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, CHP İlçe Başkanı Nurkal 
Dedetaş ile muhtarlar, diğer ilgililer 
ve vatandaşlar katıldı.

Çocuklar Hünerlerini Sergiledi

Tören, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek ve Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, çocukları 
selamlayarak bayramlarını kutladı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül de yaptığı konuşmada, 
çocukların heyecan ve mutluluğu 
yürekten paylaştıklarını ifade 
ederek, tüm dünya çocuklarının 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladı. Törenin ardından 
Ümraniye’nin çeşitli okullarında 
okuyan öğrenciler sahada hünerlerini 
sergiledi. Çocukların birbirinden 
güzel gösterileri seyircilerden büyük 
alkış aldı.

23 nisan

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı, Ümraniye’de 
düzenlenen törenlerle 

kutlandı. Ümraniye 
Kaymakamlığı 

bahçesinde sabah 
saatlerinde yapılan 

resmi törenle başlayan 
kutlama, Hekimbaşı 

Spor Tesisleri’nde 
yapılan gösterilerle 

devam etti.

23 Nisan Çocuk Bayramı 
Coşkulu Törenlerle Kutlandı

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından satın alınan 4 
yeni otobüs araç filosuna 

katıldı. 32 kişi kapasiteli yüksek 
donanımlı OTOKAR marka araçlar, 
teknik özellikleri ve son model 
donanımları ile dikkat çekiyor. 
Araçlar, vatandaşlarımızın cenaze 
hizmetlerinde kullanılmak amacıyla, 
entegre edilen kızaklı bir sistemle 
cenaze taşımaya elverişli hale 
getirildi. 

Ayrıca altyapı ve üstyapı 
çalışmalarının daha etkin biçimde 
yürütülmesi amacıyla araç filosunu 
güçlendirmeye devam eden 
Ümraniye Belediyesi, satın aldığı 1 
adet 8 ton kapasiteli çift tamburlu 
asfalt silindiri ve 1 adet 5 ton 

kapasiteli forklift iş makinesi ile araç 
filosuna güç kattı. Bomag marka 
çift tamburlu vibrasyonlu Asfalt 
silindiri 8 ton sıkıştırma kapasiteli 

ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün 
asfalt serim çalışmalarında aktif 
olarak kullanılacak. 5 ton kaldırma 
kapasiteli Hyster marka Forklift 
ise, yüklü halde yaklaşık 5 metre 
kaldırma yüksekliğine sahip 
olup malzeme yükleme boşaltma 
işlerinde, çalışmalara önemli katkı 
sağlayacak.

Araçların Ümraniye Belediyesi araç 
filosuna güç katacağını söyleyen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, amaçlarının vatandaşa en iyi 
biçimde hizmet vermek olduğunu 
söyledi. Araç filosunu güçlendirmeye 
devam edeceklerini ifade eden 
Başkan Hasan Can, yeni araçların 
Ümraniyelilere hayırlı olması 
temennisinde bulundu.  

yeni araçlar

Araç Filomuza 5 Kamyon,4 Otobüs
ve 2 İş Makinesi Daha Katıldı

Ümraniye Belediyesi, 
satın aldığı 5 yeni 

kamyon; 4 otobüs ve 
2 iş makinesini daha 
araç filosuna kattı. 
Yeni alımlarla araç 

filosuna güç kattıklarını 
söyleyen Başkan Hasan 

Can, “Ümraniyelilere 
hayırlı olsun” dedi. 
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yarışmaYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi tarafından 
bu yıl 8. kez düzenlenen 
Geleneksel Hikâye, Şiir ve 

Resim Yarışmalarının sonuçları belli 
oldu. Yeni yeteneklerin edebiyat 
dünyasına kazandırılmasını 
amaçlayan, yurtiçi ve yurtdışından 
yoğun katılımın olduğu hikâye 
yarışmasının bu yılki birinciliğini 
Nuri Demirel, ‘Koku Ya da Bir 
Fizikçinin Bitmemiş Rüyası’ isimli 
hikâyesi ile aldı. İkinciliği ‘Gökkuşağı 
Gecesi’ isimli hikâyesi ile Maruf 
Öztoprak alırken, Mükrime Dilekçi 
Zengin de ‘Kuyuya Düşen Yusuflar’ 
isimli hikâyesi ile üçüncülüğü elde 
etti. Yarışmada ayrıca 10 isme de 
mansiyon ödülü verildi. 

Şiir Yarışmasına Büyük İlgi

Ümraniye Belediyesi’nin 8. sini 
düzenlediği Geleneksel Şiir 
Yarışması’na yurtiçi ve yurtdışından 
büyük katılım oldu. Jüri üyeleri, 

yapılan değerlendirme sonucunda, 
birinciliğe ve ikinciliğe değer eser 
bulamazken, Osman Şener, ‘Müstezat 
Naat’ isimli şiiri ile üçüncü oldu.  

İlginin yoğun olduğu 8. Geleneksel 
Resim Yarışması’nda Yusuf Şengür 
‘Aydın’ isimli çalışmasıyla birinci, 
Musa Güney, ‘Yeni Bir Sayfa’ çalışması 
ile ikinci, Fikriye Emekli ise eseriyle 
üçüncülüğe değer görüldü. Ayrıca 
yarışmada 10 eser de mansiyona, 
29 çalışma da sergilenmeye değer 
bulundu. 

Başkan Hasan Can: “Yetenekleri 
Cesaretlendiriyoruz”

Düzenledikleri geleneksel 
yarışmalarla bu alanlara sayısız 
yetenek kazandırdıklarını belirten 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, bu yıl 8. kez gerçekleştirdikleri 
hikâye yarışması ile bu alanda yetenek 
sahibi kalemleri cesaretlendirdiklerini 
söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yurtiçi ve yurtdışından yarışmalara 
yoğun başvurunun yapıldığını 
vurgulayan Başkan Hasan Can, 
dereceye giren eserlerin kitap haline 
getirildiğini hatırlatarak, bu vesile 
ile önceki yarışmalarda dereceye 
giren eserlerden oluşan büyük bir 
kitaplık oluşturduklarını da sözlerine 
ekledi. Birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, 
üçüncüye 4 bin ve her bir mansiyona 
biner TL para ödülünün verildiği 
yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 
düzenlenecek bir törenle verilecek. 
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Ümraniye Belediyesi 
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8. Geleneksel 
Hikâye, Şiir ve Resim 
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icazet töreni

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen
Ay Vaktinde; Bir Sergi Bir 

Sohbet Bir Seminer Temalı Hat, 
Tezhip Sergisi ve İcazet Töreni, 
çok sayıda usta ve akademisyenin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Kütüphane Müdürlüğü 
Organizasyonuyla Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı’nda 
düzenlenen etkinliğe Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, Ümraniye Ak Parti İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Milli Eğitim İlçe 
Başkanı Saadettin Gül, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları Mesut 
Özdemir ve Mahmut Eminmollaoğlu, 
Prof. Dr. Uğur Derman, Hattat, 
müzehhibe Ayten Tiryaki, hattat 
Hasan Çelebi, İnci Ayan Birol ve Prof. 
Dr. Çiçek Derman’ın da bulunduğu 
çok sayıda usta ile sanatseverler 
katıldı. 

Üç Kuşak İcazet Töreninde Buluştu

Program, düzenlenen Hilye-i Şerif 
Sergisi ve verilen kokteyle başladı. 
Serginin ilgi gördüğü program, Prof 
Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın ‘Örnek 
Kul Son Resul’ konulu sohbeti ile 
devam etti. Prof. Dr. Uğur Derman’ın 
Hilye-i Şerif konulu semineri ile 
devam eden programda, hattat, 

müzehhibe Ayten Tiryaki, 19 
öğrencisiyle beraber sahnede icazet 
aldı. Üç kuşağı buluşturan icazet 
töreninde Cumhurbaşkanlığı Kültür 
Sanat büyük Ödülü’nün sahibi hattat 
Hasan Çelebi, İnci Ayan Birol ve Prof. 
Dr. Çiçek Derman, örgencilerini 
yalnız bırakmadı. 

Başkan Hasan Can’dan Ustalara 
Teşekkür

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye başkanı 
Hasan Can, ustaları Ümraniye’de 
ağırlamaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi. Ümraniye 
Belediyesi olarak hat ve tezhip 
sanatları başta olmak üzere geleneksel 
sanatların yaşatılması noktasında 
büyük bir hassasiyet gösterdiklerini 
söyledi. Düzenlen etkinliğin önemine 
değinen Başkan Hasan Can, sergi 
ve seminerlere katılan sanatkârlara 
ayrı ayrı teşekkür ederek icazet alan 
öğrencileri de kutladı. 

Hat ve Tezhip Sanatının 
Ustaları Ümraniye’de Buluştu

Başkan Hasan Can: 
“Ustaları Ümraniye’de 

ağırlamaktan büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. 
Ümraniye Belediyesi 

olarak geleneksel 
sanatların yaşatılması 
noktasında büyük bir 

hassasiyet gösteriyoruz.”
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Ümraniye’nin en yeni 
mahallerinden biri olan 
Madenler Mahallesi  17.000 

civarında bir nüfusa sahiptir. 
Mahalle nüfusu daha çok Ordu, 
Erzincan, Çankırı ve Sivas’tan 
gelenlerden oluşmaktadır. Özellikle 
son on yılda yükselişe geçen 
mahallede 9 adet site vardır. 

Esenşehir Mahallesi’nden ayrılarak 
mahalle statüsüne kavuşan 
Madenler ismini Madenler 
Mevkii’nden almıştır. Mahallenin 
kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda 
Sancaktepe yer almaktadır. Ayrıca 
Madenler Esenkent ve Necip 
Fazıl Mahalleleriyle komşudur. 
Dudullu’dan taşınan 75. Yıl 
Cumhuriyet Lisesi de burada 

bulunmaktadır. Lisenin önünde 
TOKİ tarafından yapılacak ilkokul 
için bir alan mevcuttur. Projenin 
eskizleri İl Özel İdaresi tarafından 
hazırlanmıştır.

Mahallenin sağlık ocağı ve kültür 
merkezi Ümraniye Belediyesi 
tarafından yaptırılmıştır. Merkezin 
altında fitness merkezi açılacaktır. 
Bahçe düzenlemesi devam eden 
merkezin yakında açılışı yapılacaktır. 
Mahallenin camisi Ekşioğlu 
tarafından inşa edilmektedir. Ayrıca 
kentsel dönüşümün Madenler 
Mahallesi’nde olumlu bir değişim 
yapması beklenmektedir.

YENiDENÜMRANiYE

Madenler Mahallesi
Ümraniye’nin yeni 

mahallelerinden biri 
olan Madenler ilçenin 

modern, aydınlık 
ve yükselen yüzünü 

temsil ediyor. Düzenli 
siteler ve moderm 

şehircilik Madenler’de 
somutlaşıyor.
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3 yıldır Madenler Mahallesi’nde 
ikamet ediyorum. Güzel, huzurlu 
ve sakin bir semt burası. Bu yüzden 
tercih ettim. Sitede değil mahallede 
oturuyorum. Komşuluk ilişkileri de 
halen devam ediyor. Mahallemizde 
herhangi bir sorunumuz yok, 
bayağı bir memnunuz. Başka bir 
semtte yaşamayı düşünmüyorum. 
Muhtarımız ve Belediyemiz de iyi 
çalışıyor.

10 yıldır Madenler’deyim. Daha 
önce Rize’de yaşıyorduk. Ümraniye 
Belediyesi’nden çok büyük hizmetler 
aldık. Hizmette bir aksama yoktur. 
Bayanlarımızın bir ihtiyacı var, o da 
pazar. Mahallemizde pazarımız yok. Bu 
da olursa çok güzel olacak. Yapandan 
da yaptırandan da Allah razı olsun.

11 Yıldır Madenler Mahallesi’nde 
oturuyorum. Sağlık Ocağımız yapılıyor. 
Cami, okul, asfalt yollar ve  bahçe 
düzenlemeleri yapıldı, yapılıyor. Yeni 
Muhtarlık binası da yapıldı. Çöpümüz 

her akşam alınıyor. Saati bile şaşmaz. 
9’a on kala gelir çöp kamyonu. Helal 
olsun. Allah razı olsun. Bir eksiğimiz 
ilköğretim okulumuz. Belediyemiz’den 
bunu da bekliyoruz. 

2004 senesinden beri burada berberlik 
yapıyorum. İşlerim çok iyi. Madenler 
Mahallesi daha önce Esenşehir 
Mahallesi olarak geçiyordu. Madenler 
Mahallesi ismini alınca hizmet biraz 
daha arttı, alan olarak daraldığı için. 
Artık muhtarımız daha hızlı yetişiyor. 

Sağlık ocağı sıkıntımız vardı inşaatı 
bitti, şuanda ilkokul sıkıntımız var o 
da ilerleyen yıllarda yapılacak diyorlar. 
Cami inşaatımız devam etmekte, 
park sorunumuz vardı, şimdi yeni bir 
park yapılıyor. Yeni oluşumla birlikte 
yeni değişiklikler gelmeye başladı. 
Mahallemizde bayanlar pazar eksikliği 
hissediyorlar. Pazar için uzaktaki 
mahallelere gitmek zorunda kalıyorlar.

26 yıldır buradayım. Bu mahallede 
muhallebi dükkanım var. 7 senedir 
işletiyorum. Mahallemizin sorunu 
olarak mahalle pazarımızın olmasını 
istiyoruz çünkü buradan Çekmeköy’e, 
Sancaktepe’ye gidiyoruz. Çok zor 
oluyor, burada pazarımız olmasını 
istiyoruz. Bayanlar olarak en büyük 
sorunumuz Pazar. İlkokul sıkıntımız 
da vardı fakat ilkokulumuz yapılıyor. 
Çocuklarımız okula başlayacak. 
Mahallemizi çok seviyoruz. 
Müşterilerimiz güzel, komşuluk 
ilişkileri güzel, mahallemiz temiz… 
Sağlık ocağımızın yapılmasından çok 
memnunuz. Kültür merkezimiz de 
açıldı.

Deniz Çoban

Ahmet Kopuz 

Yaşar Kömür 

Adem Kurt

Neriman Akdemir

madenler mahallesi
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Teknolojinin hep hayatımızı 
kolaylaştıran yönlerinden 
bahsedilir. Bunların 

yanında bazı mahsurları yok 
mu? Mesela; bilgi teknolojileri 
hayatımızdaki mahremiyeti 
yok ediyor... Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Haklısınız, mahremiyet tamamen 
yok oluyor. İnternet için; “insanlar 
hakkında özel dosyaların 
biriktirildiği en büyük arşivdir” 
deniliyor. Birgün birisi sizinle 
ilgili olarak bir araştırma yapmak 
isterse, o verilere girerek sizin 
kim olduğunuzu pekala kolayca 
bulabiliyor. Michel Foucoult’un 
Jeremy Bentram’dan örnekle 
getirdiği “Panoptikom” diye bir 
sistem vardır. Yani bir yerde 
durup oradan herşeyi görebilme. 
J. Bentham bunu 18.yy’da bir 
hapishane modeli olarak öneriyor. 
İşte teknoloji de böyle birşey. 
Herşeyi şeffaf ve görünebilir kılıyor. 
Öyle ki, biyolojide kullanılan 
bazı teknikler insan olmanın ne 

olduğunu yeniden sorgulamamıza 
neden oluyor. Genetikte etiğin 
önemi, atom ve nükleer bombaların 
kullanımı tartışılıyor.

Michael Foucoult’tan alıntıyla; 
“İnsan teknolojiyi kendisi için 
geliştiriyor ama son kertede yine 
teknolojinin esiri oluyor.” Biraz 
önce bahsi geçen düşüncenin ürünü 
bu yaklaşım. Bu çıkmaz nasıl 
aşılacak?

Paul Feyerabend; “Yönteme Hayır” 
kitabının Türkçe önsözünde 

“Maalesef bugün kimin ekonomisi 
daha güçlü ise ve kimin daha çok 
silahı varsa dünyada onun bilimi 
muteberdir” diyor. Dolaşımda olan 
bilim de güçlülerin bilimi. Onların 
argümanları bilim dünyasına 
yansıyor ve bugün bilimi gelişmiş 
ülkeler tayin ediyor. Dolayısıyla 
batılı olmayanların biliminin birşey 
söylemesi ancak daha adil bir 
dünyanın kurulmasıyla mümkün. 
Bu da kâr eksenli olmayan, parayı, 
ekonomiyi birinci değer olarak 
görmeyen yaklaşımlarla oluşabilir.

Bugünün teknolojisinin altında 
yatan dinamikleri anlarken/
çözümlerken doğunun ve batının 
zihniyet farklılıklarını ortaya 
koymak gerekiyor. “Doğu” 
doğayla barışık “Batı” ise 
çatışarak yaşıyor. Günümüzde 
batının teknolojisi hakim 
olduğuna göre, yaşamlarımız 
da batının bu bakışıyla mı 
şekilleniyor?

Doğunun Hikmeti ile 
Batının Aklı Birleşmeli 

Televizyonu ve 
interneti bir tür yeni 

kamusallık olarak 
görüyorum. İnsanların 

birbiriyle buluştuğu 
yer, agora kayboldu.

YENiDENÜMRANiYE

Kemal
Sayar:
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Haklısınız, batının doğa ile ilişkisinin 
çatışmacı bir temel üzerine kurulu 
olduğunu görüyoruz. Batı, doğaya 
hükmetmek ve doğayı ehlileştirerek 
zararsız bir nesneye dönüştürmek 
istiyor. Doğuda ise doğayla uyum 
içinde yaşanılır. Doğa, insanın 
antitezi değil, insanla çatışma içinde 
olması da mümkün değil. Doğuda 
dış dünya ve insan daha uyumlu 
varlıklar. Birbirlerini yok edecek 
unsurlar değil. Batının çatışmacı 
mantığı kendini hayatın birçok 
alanında gösteriyor. Kapitalizme 
baktığınızda rekabeti, kârı arttırma 
ihtirasını, gerekirse ezerek, yok 
ederek önlere çıkma arayışını, 
görüyorsunuz. Bu da çatışma 
düşüncesinin mihver alındığını 
gösteriyor.

Gündelik yaşamımızın 
basitleştirilmiş bir başarı 
kavramı üzerine kurgulandığını 
görüyorsunuz. Topluma değer ve 
fayda katması, ekonomik, ahlaki, 
sosyal getirisinin olması gibi bir 
arayış içine girilmiyor. Tamamen 

eğlence sektörüne yönelik bir 
başarı ifadesi yansıyor. Üstelik bu, 
amaca ulaşmak için her türlü aracı 
meşrulaştıran bir dönüşümle beraber 
geliyor. Buna dikkat etmek lazım.

Batı için sanayinin, doğu için 
tarımın baskın olduğu bir kültürü, 
yaşam biçimini, tavrı, coğrafyayı 
ifade etsek nasıl olur? Yani daha 
açık bir ifadeyle , “doğu” neresi, 
“batı” neresi?

Rudyard Kipling’in bir şiiri var; 
“Doğu doğudur, batı da batı. Bu 
ikisi asla birbiriyle birleşmez.” Doğu 
ve batı hayali coğrafyalar aslında. 
Bizim kafamızda olan şeyler. Böyle 
bir ayrım yapmaktan çok batı ve batı 
olmayan diye ayırmak belki daha 
doğru. Batı daha çok; hristiyanlığın 
ve yahudiliğin şekillendirdiği, 
bilimci, usçu, modernist, üçüncü 
dünya ülkelerini istismara mahal 
veren, geniş bir zihniyet kümesine 
işaret ediyor. Bunun mukabilinde 
batılı olmayanları; batı tarafından 
istismar edilen, sömürülen, mağlup 
edilen, kolonyal özne olarak 
değerlendirebiliriz. Doğuda da farklı 
batılar, batıda da doğular var. Bunun 
bazı istisnaları var tabii: İran ve 
Türkiye gibi...

Batıyı sadece çalışkan ve ruhtan 
uzak bir bir yapıda değerlendirmek 
yanlış olur. Batının kendi eleştirisini 

yapabilen bir meziyeti var. Doğunun 
da bir hikmet geleneği var. 
Yüzyıllardan beri gelen, insanların 
yaşayışına katılan, aile ilişkilerini 
biçimleyen, daha rafine ve yumuşak 
br gelenek var. Bütün doğulular 
tembeldir bütün batılılar taş kalplidir 
gibi genelleme yapmak doğru olmaz 
Arada geçişmeler, katışmalar var.

Doğu ile batı arasında nasıl bir 
barış oluşacak, ikisi nasıl birbirini 
besleyecek ?

Özü itibariyle Weber’e göre 
kapitalizmin ruhunda protestan 
ahlakı yatıyor. Bu eleştirilse de 
haklılığını devam etttiriyor. Doğu 
fazlasını istememiş, ihtiraslı 
olmamış, elinde olanla yetinmiş, 
şeyleri bölmeye saymaya eğilimli 
olmamış.Gündelik hayata 
dönüştürülen bilgi daha önemli 
olmuş. Ve tabii ki “iç bilgi”... Kişinin 
ruhsal dünyasında dönüşümler 
yaratabilecek olan bilgi. Batının 
ruhtan arınmış, metafizik öğretileri 
yaşamından kovmuş, insan merkezli 
düşüncesine, doğunun biraz daha 
ruhani öğretilerinin yedirilmesi 
lazım.

Batı, doğaya
hükmetmek ve doğayı 

ehlileştirerek zararsız bir 
nesneye dönüştürmek 

istiyor. Doğuda ise 
doğayla uyum içinde 

yaşanılır. 

söyleşi

39



YENiDENÜMRANiYE

Mardin hem verimli 
topraklara sahip 
olması hem de ipek 

yolunun üzerinde oluşu sebebiyle; 
Emeviler’den Abbasiler’e, 
Selçuklular’dan Artuklular’a kadar 
pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Çoğu günümüze ulaşan 
Osmanlı eserleri ise Mısır seferine 
çıkan Yavuz Sultan Selim Han’ın 
1517 yılında şehri Osmanlı 

topraklarına katması ile şehre 
kazandırılmıştır.

Mardin’in Taş Evleri
Süryani ve Ermeni mimarisinin 
karakteristik taş işçiliği, Selçuklu 
motifleri ile birleşerek geleneksel 
Mardin evleri oluşturmuş. Bu 
evler şehrin en önemli turistik 
zenginliğini meydana getirir. Mardin 
evleri deyince akla ile gelen Firdevs 
Köşkü, Nusaybin’e giden yolda Vali 

Konağı yanındadır. Ana eyvandaki 
yazıta göre yapı Artuklu Melik Salih 
(1312-1363) döneminden kalan eser, 
Mardin ev mimarisinin gelişmiş ve 
büyük ölçüde uygulanmış örneğidir. 
Mardin taş iççiliği örnekleri, pek 
çok dine ev sahipliği yapmış ve 
halen yapmakta olan şehri açıkhava 
müzesi haline getirmiştir. Bunlar 
arasında; Yukarı Mezopotamya’nın 
tarihi yapıtlarından ve en 

Fotoğraflar: Emrah Gültekin

Bir Açıkhava Müzesi
Mardin

Fırat ve Dicle nehirlerinin arasındaki 
verimli toprakları ile tarihler boyunca 
pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 

Mezopotamya’da, dağın yamacına
kurulu bir şehirdir Mardin.
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tanınmış olanlarından biri olan 
Süryani cemaatinin dini merkezi 
Deyrülzeferan Manastırı, 1860 
yılında yaptırılan Meryemana 
Kilisesi ve Patrikhanesi ve 6. yüzyıl 
başlarında inşa edilmiş İzozoel 
Kilisesi bulunmaktadır. 

Bu verimli toprakların İslam ile 
tanışmasının ardından en eskisi 
11.yüzyıla dayanan pek çok esere 
şehir ev sahipliği yapmaktadır. 
Bunların başında; halen ayakta kalan 
Artuklu Hükümdarı Kudbeddin İlgazi 
zamanında inşa edilmiş ve şehrin 
en eski camii olan Ulu Cami (Cami-i 
Kebir) gelmektedir. Diğer bir önemli 
eser ise Zinciriye Medresesi’dir. 
Bir zamanlar rasathane olarak da 
kullanılan medrese; 1385 yılında 
Melik Necmeddin İsa tarafından 
yaptırılmıştır. “Sultan İsa Medresesi” 
adı ile de tanınan medrese girişindeki 
taş işlemeleri ve dilimli kubbeleriyle 
dikkat çeker, Sultan İsa Türbesini 
ve birçok eski kitabeyi içinde 
barındırmaktadır.  Diğer önemli 
İslam eserleri ise; Sultan Melik 
Nasruddin Artuk Aslan tarafından 
1201-1239 yaptırılan Şehidiye Camii 
ve Medresesi, Hacı Ömer (Halife) 
Camii, Zairi (Şeyh Muhammed 
Ezzerar) Camii, Reyhaniye Camii, 
Zinciriye Medresesi, Sıttı Radviyye 
(Hatuniye) Medresesi ve Kasımiye 
Medresesidir.

Telkari’nin Anayurdu: Midyat

Mardin’den yaklaşık 1.5 saat 
uzaklıkta yer alan Midyat da taş 
konakları, kemerli geçitleri, minare 
gibi yükselen çan kuleleri ve Süryani 
kiliseleri ile 21. yüzyılda ortaçağ 
şehirlerini yaşatmaktadır. Telkari 
olarak bilinen taş işçiliğinin en güzel 
örnekleri Midyat’ta yer almaktadır.

Şehir insanlarının yaşam biçimleri 
de tarihe ayak uydururcasına 
renklidir. Bu 
sebeple şehri 
renkli kılan diğer 
bir turistlik 
unsur da 
Mardin’in yöresel 
mutfağıdır. 
Çeşitli dinlerin 
dinsel törenleri 

için hazırlanan yemekleri, düğün, 
doğum ve ölüm sonrası geleneksel 
günler ve ayinler için özel olarak 
yapılan hayır yemekleri, yöre 
mutfağını oluşturan öğelerden 
bazılarıdır. 

Yöreye has baharatlar kullanılarak 
lezzeti arttırılan geleneksel yemekler 
arasında, ikbebet (içli köfte), ırok, 
semburek, kitel raha, etli dolma, kibe 
(işkembe dolması), kuzu çevirme, 
kaburga dolması, lebeniyye, zerde ve 
kahiyat sayılabilir.

Özetle Mardin’e gidildiğinde 
yapılacak etkinlikler sırasıyla; Mardin 
Müzesi’ni, Ulu Camii, Zinciriye 
Medresesi’ni ve Deyrulzaferan 
Manastırı’nı gezmek; badem şekerini, 
leblebisini ve ceviz sucuğunu tatmak; 
telkari gümüş işlemelerinden satın 
almak olmalıdır.

gezi

Bu verimli
toprakların İslam ile 

tanışmasının ardından 
en eskisi 11.yüzyıla 

dayanan pek çok esere 
şehir ev sahipliği 

yapmaktadır.
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Büyük bir istekle başlanılan 
diyetlerde kısa süre içerisinde 
kilo verme hızının düşerek 

kaybolması yüzünden bir türlü 
istenilen forma kavuşulamamasının 
nedeni bulundu. Amerikan Bilim 
İlerleme Derneği’nin (AAAS) 
Kanada’nın Vancouver şehrinde 
yaptığı panelde şimdiye kadar 
uygulanan diyetlerde büyük bir 
matematiksel hesaplama hatası 
yapıldığı ve kilo vermenin sanılanın 
iki katı daha zor olduğu açıklandı.

Zira, kilo vermenin en doğru 
yolu alınan kaloriyle yakılanın 
dengesini bilmekten geçiyor. 
Fakat, halihazırdaki hiçbir kalori 
ve kilo verme hesaplaması gerçeği 
yansıtmıyor. Bu durumda, 450 
gram yağın 3 bin 500 kaloriye 
bedel olduğunu veya günde 500 
kalori azaltarak haftada 450 gram 
verilebileceğini doğru kabul etmek 
mümkün değil. Çünkü insan 
metabolizması, vücut kilo vermeye 

başladıktan bir süre sonra sabit bir 
kiloya kavuşana kadar yavaşlıyor.

ABD’nin Ulusal Diyabet 
Enstitüsü’nden uzmanlar Dr. Kevin 
Hall ve Dr. Carson Chow, alınan 
kalorinin doğrudan insan vücudunda 
kilo değerinden bir karşılığı 
olamayacağını açıkladı. Uzmanlar 
bunun sebebini insan bedeninin kilo 
vermesinde birçok karmaşık etkenin 
rol oynamasına bağladı.

Kalori Farklı Hesaplanıyor

İki uzman, içeriğine kilo-yağ oranı, 
cinsiyet, fiziksel hareket oranı ve 
diğer faktörleri de ekleyerek her 
kişinin istediği kiloya ulaşması için 
bir hesaplama modeli geliştirdi. 
Yeni modelde, kişilere kısa dönemde 
ulaşmak istedikleri kilo için almaları 
gereken kalori ve yapmaları gereken 
egzersiz ile kalıcı bir kilo kaybı için 
almaları gereken kalori miktarı farklı 
şekillerde hesaplanarak veriliyor.

Model, şimdiye kadar beslenme 
düzeni çok sıkı kontrol altında 
tutulan bir grup yetişkin üzerinde 
denendi. Buna göre, kilo vermek 
için günlük kalori miktarında 
sanıldığı kadar büyük bir azaltma 
yapmak gerekmiyor. Örneğin, günde 
sadece 150 kalori daha az tüketerek 
yılda yaklaşık 7 kilo verilebiliyor. 
Toplamda 4 buçuk kilo vermek 
isteyen birinin günde 100 kalori 
daha az tüketeceği bir beslenme 
düzeni izlemesi gerekiyor.

Kilo Vermenin Sırrı Çözüldü
Bugüne dek yapılan

kalori hesabının 
yanlış olduğunu ve 

kilo vermenin aslında 
sanılandan iki kat güç 
olduğunu öne süren iki 

bilim adamı yeni bir 
model geliştirdi.

kadınYENiDENÜMRANiYE
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Çocuklardaki obezitenin 
temelinde dengesiz 
beslenme en önemli 

unsurların başında yer almaktadır. 
Çocuklarda obezitenin önlenmesi 
için öncelikle yemek yeme 
alışkanlıklarını kazandırmak 
ve çeşitli aktivitelerle yemek 
yemelerini sağlamak gerekmektedir. 
Obezitenin gelişmesinde önemli 
rol oynayan etmenlerden birisi 
hatalı beslenmektir. Hazır yemekler 
ve yüksek kalorili gıdaların 
alınması, çok sık ya da hızlı 
yemek, gece yatmadan önce yemek 
yemek obezitenin oluşmasının 
başlangıcıdır. Çocuklarda obezitenin 
oluşmasında şekerli gıdalar, gofret, 
çikolata, dondurma kek, cipsler, 
gazozlu içecekler yer almaktadır. 
Hatalı ve dengesiz beslenmenin 
düzenlenmesi için yemek yeme 
alışkanlığının düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Yemek İçeriğinin Düzenlenmesi

• Dondurma, çikolata, gazoz, 
gofret, pasta, cipsler, şekerli 
gıdalar ve kek gibi yiyecekleri 
azaltmak.

• Bal, yağ, ekmek, makarna, pilav, 
mantı, börek, reçel gibi gıdaları 
kısıtlamak.

• Patates kızartması, hamburger, 

sosis, döner 
ekmek gibi hazır 
yemeklerden uzak 
durmak.

• Yemek aralarında 
abur cubur 
tüketmemek.

 • Sindirimi ve emilimi uzun olduğu 
için lif açısından zengin gıdalar 
olan, kuru baklagil (nohut, 
mercimek, fasulye vs.), meyve ve 
sebzelerin tüketilmesi.

Bunların yan ısıra şu hususlara da 
dikkat edilmesi gerekir:

• İdeal beslenme üç ana ve üç ara 
öğündür. Bu yüzden çocukların 
sık ve seyrek yemek yemesini 
sağlamak.

• Doyma hissi beyne ortalama 
20 dakikada ulaşmaktadır. Bu 
yüzden çocukların yavaş yemek 
yemelerini sağlamak.

• Çocukların çoğu bilgisayar 
başında hareketsiz durmaktadır. 
Hem sağlıkları hem de kilo 
almamaları için çocukların da 
hoşlanacağı fiziksel aktiviteler 
ile vakitlerini geçirmelerini 
sağlamak. Hızlı yürüyüş, koşu 
bisiklete binme, futbol, voleybol, 
basketbol gibi sporlar yapmak.

çocuk

Çocuklarımız 
Neden
Obez Oluyor?

Çocuklarda 
obezitenin 

oluşmasında şekerli 
gıdalar, gofret, çikolata, 
dondurma, kek, cipsler, 

gazozlu içecekler yer 
almaktadır. Hatalı ve 
dengesiz beslenmenin 

düzenlenmesi için yemek 
yeme alışkanlığının 

düzenlenmesi 
gerekmektedir.

YENiDENÜMRANiYE
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CAN
Tür: Dram
Yönetmen: Raşit Çelikezer 
Oyuncular: Selen Uçer, Serdar Orçin,
Yusuf Berkan Demirbağ

SİYAH GİYEN ADAMLAR 3
Tür: Komedi, Aksiyon
Yönetmen: Barry Sonnenfeld
Oyuncular: Will Smith, Tommy Lee
 Jones, Jemaine Clement

YENİLMEZLER
Tür:  Aksiyon, Macera
Süre: 135 dk Yönetmen: Joss Whedon  
Oyuncular:  Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER
Tür: Dram  
Yönetmen: İsmail Güneş 
Oyuncular: Hakan Karahan
Elifcan Ongurlar, Yeşim Ceren Bozoğlu

KORUYUCU
Tür: Aksiyon, Gerilim 
Süre: 94 dk Yönetmen: Boaz Yakin 
Oyuncular:  Jason Statham,
Chris Sarandon, James Hong,

Sinemada Bu Ay
YENiDENÜMRANiYE

PARİS’TE BİR CANAVAR
Tür: Animasyon, Macera
Süre: 85 dk
Yönetmen: Eric Bergeron
Oyuncular: Vanessa Paradis, Mathieu 
Chédid, Gad Elmaleh
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 ERDEM ÖZDEMİR KONSERİ
 İBB  AKM-20:00

ÜKSM      :  ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
İBB AKM:  İBB ATAKENT KÜLTÜR MERKEZİ
CMKM     :  CEMİL MERİÇ KÜLTÜR MERKEZİ
MAKM      :  MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ 

KISALTMALARRENGARENK KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER ÜMRANİYE’DE

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

ÖMER TUĞRUL İNANÇER - ÜKSM - 19:00
TASAVVUF SOHBETLERİ

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 19:00
MESNEVİ OKUMALARI

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - ÜKSM - 19:00

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 20:00
MESNEVİ OKUMALARI

SİBEL ERASLAN - ÜKSM - 14:30
ANNELER GÜNÜ ÖZEL

PROF. DR. İHSAN SÜREYYA SIRMA ÜKSM - 19:00  
ENDÜLÜS

OSMAN ERDOĞAN  KONSERİ
CMKM - 20:00

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 19:00
MESNEVİ OKUMALARI

 ÜKSM - 19:00
HOŞGELDİN SINAV

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MAYIS                SÖYLEŞİ-KONFERANSLAR                      TİYATROLAR	 				 									KONSERLER	 																																				SİNEMALAR	

MARİKA’NIN SERVETİ
 ÜKSM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
İBB AKM - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

BİR ADAM YARATMAK
 İBB AKM - 15:00 - 20:00 

ARI MAYA İLE CIZBIZLA BIZBIZ
 İBB AKM - (Çocuk Tiyatrosu) 12:00 

GÖKKUŞAĞININ ALTINDA - İBB AKM
(Çocuk Tiyatrosu) 12:00 

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00 ve 18:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00 ve 18:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
HÜR ADAM

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
PAMUK PRENSES’İN MACERASI

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 15:00 ve 18:00
BİSİKLETLİ ÇOCUK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
ŞANGAY

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
ŞANGAY

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM - 19:00
ŞANGAY

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

MAX MACERALARI: KRALIN DOĞUŞU

PROF. DR. İLBER ORTAYLI - ÜKSM - 19:00
FETİH VE FATİH

YAVUZ BAHADIROĞLU - ÜKSM - 19:00
FETİH

ERDEM ÖZGEN KONSERİ
ÜKSM - 20:00 
MURAT SALİM TOKAÇ - TANBUR RESİTALİ
İBB AKM - 20:00 
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    Kültür Vadisi
Ümraniye

* Yıl boyunca 13 kültür merkezinde 500’den fazla sinema, tiyatro ve 
söyleşi etkinliği düzenleniyor. Akademik sepmozyumlar destekleniyor, 

geleneksel resim, hikâye ve şiir yarışmaları düzenleniyor. Sergi, seminer, 
sempozyum gibi sanatsal ve akademik çalışmalar destekleniyor.




