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Madenler Kültür, Eğitim ve
Sosyal Hizmet Merkezi Açıldı



Yükselen Ümraniye’de
Yerinizi Alın…



2012 yılının son Yeniden Ümraniye’siyle 
karşınızdayız. Yıl boyunca aylık periyodla 
sizlerle buluşan dergimizde Belediyemizin ve 
ilçemizin öne çıkan haberlerini ve dosyalarını 
sizlerle paylaştık. Bunu aylık periyodla yapmayı 
Belediye olarak önemsediğimizi özellikle ifade 
etmek isterim. Hizmette devamlılığa bağlı olarak 
hizmetin ve icraatın sıcağı sıcağına siz değerli 
Ümraniyelilerle paylaşılması da boynumuzun 
borcudur. Dergimizi hizmetlerimizi yansıtan bir 
içerikle hazırlamaya da ayrıca dikkat ediyoruz.
Aralık sayımız da önceki sayılarımız gibi 
geçtiğimiz ayın kayda değer haberlerini içeriyor. 
Sadece ilçemiz haberleri değil Türkiye açısından 
önem arz eden, hepimizi ilgilendiren haberler de 
dergimiz de yer buluyor. Geçtiğimiz ay TBMM 
tarafından kabul edilen Yeni Büyükşehir Yasası 
örneğinde olduğu gibi. Söz konusu yasanın 
İstanbul ve Türkiye çapında ne tür yenilikler 
getirdiğini ilgili sayfalarımızdan okuyabilirsiniz.
Aralık sayımızın öne çıkan konularından biri de 
Madenler’de Belediyemizce yaptırılan Madenler 
Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nin 
açılışıdır. Bunun dışında ilçe teşkilatımızla 
Belediyemizin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 
kapsamlı değerlendirme toplantısının detaylarını 
da geniş bir haberle işledik. 

Dergimizde Belediyemizin sadece tamamlanan ve 
gerçekleşen hizmetleri değil aynı zamanda yapımı 
süren hizmet ve icraatlarına da yer veriyoruz. Bu 
sayımızda, Tantavi’de yapımı devam eden Sosyal 
Tesisleri sizlerle paylaşıyoruz. 
Ayrıca bu ay AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın 
Gürsoy Erol’a uzattık mikrofonumuzu. Sayın 
Erol, engellilerle ilgili yeni düzenlemeleri ve 
yeni anayasa çalışmalarında engellilere yönelik 
çalışmaları anlattı. Bir diğer röportajımızı ise 
kıymetli âlim Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile 
yaptık. Hocamız ise, hadis kültürü ve eğitimine 
dair önemli bilgiler aktardı.
Ümraniyemize yakından bakmaya çalıştığımız 
mahalle sayfalarında bu ay İstiklal ve Esenkent 
Mahalleleri yer alıyor. Gezi sayfalarımızı ise 
Afyonkarahisar’a ayırdık. Tüm bunların yanı sıra 
aylık kültür-sanat etkinliklerimizle ilgili haberleri 
de dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.
Yeni yılın ilk sayısında buluşmak üzere, 
hoşçakalın.
İyi okumalar.

İyi okumalar.
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Geçtiğimiz ay, önemli bir hizmeti 
daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını 
yaşadık. Madenler’de yaptırdığımız 
Madenler Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi’nin açılışını yaptık. 
Açılış törenine başta Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Ömer Dinçer ve 
İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni 
Mutlu olmak üzere çok sayıda kıymetli 
konuk katıldı. Sayın Bakanımıza ve 
Valimize buradan hassaten teşekkür 
ediyorum. Sadece Ümraniye için değil 
İstanbul için de kayda değer bir merkez 
olan Madenler Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi’nin açılışını yapmış 
olmaktan onur duyuyoruz. Bu tarz 
kalıcı hizmetlerimiz durmaksızın devam 
edecek.

Kasım ayının mühim gündem 
maddelerinden biri de Kızılcahamam’da 
düzenlenen değerlendirme toplantısıydı. 
AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatımızla 
ortaklaşa düzenlediğimiz bu toplantıda 
hem 2012’nin bir değerlendirmesini 
yaptık hem de 2013’e dair hedefleri 
gözden geçirdik. Bu toplantı vesilesiyle 
bir kez daha gördük ki, Ümraniye’de 
Belediyemiz ve İlçe Teşkilatımız birbirine 
destek olarak daha birçok güzel işe imza 
atacaktır. 
Yerel yönetimlere özel bir önem 

atfeden Hükümetimizin gayretleriyle 
hazırlanan Yeni Büyükşehir Yasası da 
geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul 
edildi. Yeni yasa ile 13 ilimiz daha 
büyükşehir statüsüne yükselmiştir. 
Ayrıca İstanbul’un köyleri de 
mahalle konumuna geçmiştir. Tüm 
bu değişiklikler daha yaşanılabilir 
şehirler içindir. İnanıyorum ki, yeni 
yasa sayesinde ilçe ve şehirlerimizde 
şehircilik yatırım ve hizmetleri de hız 
kazanacaktır.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Kasım ayının 15’i itibariyle Hicri 1434 
yılına girmiş bulunuyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti olarak miladi takvimi 
kullansak da hicretin hikmetini asla 
unutamayız. Muharrem ayı bizim 
için aynı zamanda Aşure ayıdır. 
Her Muharrem Ümraniye, aşureyi 
vesile kılarak bir araya geliyor. Artık 
gelenekselleşen aşure dağıtımlarımızla 
bir geleneği yaşamaya ve yaşatmaya 
devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz ay 
içerisinde Kütahya, Afyon ve Bilecik 
bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduk. 
Bu illerimizin Belediye Başkanlarıyla ve 
İlçe Teşkilatlarıyla görüşerek karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunduk. Bölgede 
çeşitli teknik incelemeler yaparak, 
değerlendirme toplantısında bunları 

istişare ettik. Bu gezi ve ziyaretler, AK 
Belediyelerin sadece İstanbul ve Ankara 
gibi merkezî şehirlerde değil tüm Türkiye 
sathına yayılan bir hizmet devrimi 
yaptıklarını görmemizi sağlamıştır. Bunu 
görmek bizim için önemli bir motivasyon 
olmuştur. 

Belediye olarak saydamlığı daima 
savunduk. Tüm iletişim ve yayın 
çalışmalarımızın temelinde de 
bu hassasiyetimiz yer alıyor. Bu 
bağlamda sosyal medyayı da aktif bir 
biçimde kullanarak yedi gün, yirmi 
dört saat sizlerle etkileşim halinde 
olmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadaki 
başarımız da ilgili sektör, araştırmacılar 
ve üniversiteler tarafından takdir 
edildi, ediliyor. Son olarak CeBIT’ten 
bu konuda bir ödül aldık. Bu ödül 
sadece Belediyemizin değil ilçemizin 
bu konudaki bir atılımı olarak 
değerlendirilmelidir.

Son olarak, yeni hicri yılınızı ve yaklaşan 
miladi yeni yılınızı da tebrik eder, 
hayırlara vesile olmasını dilerim.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;  

başkandan
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Büyükşehir Yasası Kabul Edildi
Kanuna göre, Aydın, Balıkesir, 

Denizli, Hatay, Malatya, 
Manisa, Kahramanmaraş, 

Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, 
Şanlıurfa ve Van, büyükşehir 
belediyesi olacak. Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, 
Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, 
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun 
büyükşehir belediyelerinin sınırları, il 
mülki sınırları olacak.

Bu illere bağlı ilçelerin mülki sınırları 
içindeki köy ve belde belediyelerinin 
tüzel kişiliği sona erecek, köyler 
mahalle olacak, belediyeler ise belde 
ismiyle tek mahalle olarak bağlı 
bulundukları ilçenin belediyesine 
katılacak. Bu illerin, bucak teşkilatları 
da kaldırılacak. Bu illerdeki il özel 
idarelerinin tüzel kişiliği ile İstanbul 
ve Kocaeli’ndeki orman köyleri de 

dahil köylerin tüzel kişiliği sona 
erecek.

İstanbul’da İlçe Değiştiren 
Mahalleler

İstanbul Şişli’nin Ayazağa, Maslak 
ve Huzur mahalleleri Sarıyer’e 

bağlanacak. İstanbul Arnavutköy 
ilçesine bağlı Nakkaş, Bahşayış 
mahalleleri ile Büyükçekmece 
ilçesine bağlı Muratbey mahallesi 
Çatalca belediyesine katılacak. 
Ankara’nın Yenimahalle ilçesine 
bağlı Dodurga ve Alacaatlı 
mahallelerinin çevre yolu dışında 
kalan kısımları Şehitali mahallesi ile 
birleştirilecek. Şehitali, Aşağıyurtçu, 
Yukarıyurtçu, Ballıkuyumcu ve 
Fevziye Mahalleleri Etimesgut’a 
bağlanacak. Yenimahalle’nin Dodurga 
ve Alacaatlı mahalleleri de çevre 
yolu içinde kalan kısmı ile Çayyolu, 
Ahmet Taner Kışlalı, Ümit, Koru, 
Konutkent ve Yaşamkent mahalleleri 
Çankaya’ya katılacak. Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında, il özel idarelerince 
kullanılan haklar, yetkiler ve görevler, 

TBMM Genel 
Kurulu’nda, 13 ilde 

Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

kabul edildi.

YENiDENÜMRANiYE
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il özel idaresi bulunmayan yerlerde 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı’nca kullanılacak. Taşınmaz 
kültür varlıklarının korunmasına katkı 
payı, defterdarlıklar açılan emanet 
hesaplarına aktarılacak. Toplanan 
paraların yüzde 20’lik kısmı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın öncelik vereceği 
projelerde kullanılacak. Kullanılmayan 
miktar, bakanlık bütçesine aktarılacak.

Yöreye Özgü Konutlar Yapılacak

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, 
mahalleye dönüştürülen köylerde, 
yörenin geleneksel, kültürel ve 
mimari özelliklerine uygun tip mimari 
projeler yapacak ya da yaptıracak. 
Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 
görev yapan geçici ve gönüllü köy 
korucuları, halen görev yaptıkları 
yerlerde görev yapmaya devam edecek. 
Maden ruhsatı, jeotermal kaynaklar ve 
doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin 
yetki ve görevler, il özel idarelerinin 
tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde 
valiliklerce yürütülecek. Madencilik 
faaliyeti nedeniyle yolların bozulması, 
köprülerin çökmesi gibi oluşabilecek 
hasarlar telafi edilecek.

Maden ruhsatları için il özel idareleri 
ve köylere hizmet götürme birliklerine 
verilen devlet hakkı, madenler için 
alınan harçlar, maden ihalelerinden 

elde edilen gelirler, valilik ve 
kaymakamlıklarca uygulanan idari 
para cezaları, ihaleler için alınan 

teminatlardan elde edilen gelirler 
genel bütçeye gelir kaydedilecek. 
Bu ödenekler öncelikle, madenin 
veya jeotermal ve doğal minarelli su 
kaynaklarının bulunduğu yere en yakın 
yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçları 
için kullanılacak. Nüfusu 750 
binden fazla olan illerin belediyeleri 
kanunla büyükşehir belediyesine 
dönüştürülebilecek. Büyükşehir 
belediyelerin sınırları il mülki sınırları, 
ilçe belediyelerinin sınırları bu ilçelerin 
mülki sınırları olacak.

Nüfusu 500’ün Altında Mahalle 
Kurulamayacak

Büyükşehir belediyesi bulunan 
yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde 
kurulmasında, yeni kurulacak belde 
için aranan 50 binlik nüfus kriteri 
20 bine düşecek. Belediye sınırları 
içinde nüfusu 500’ün altında mahalle 
kurulamayacak. Köyleri mahalleye 
dönüştürülen köylülerin, geçmişten 
beri kullandığı ‘’mera, yaylak ve kışlak’’ 
gibi yerlerdeki hakları korunacak. 
Belediyeler; sağlık, eğitim, kültür tesis 
ve binalarının yanı sıra mabetlerin de 
yapım, bakım ve onarımını sağlayacak. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 
binin üzerindeki belediyeler, kadınlar 
ve çocuklar için konukevleri açmak 
zorunda olacak.

büyükşehir yasası

Yeni yasaya göre 
büyükşehir ve ilçe 

belediyeleri, mahalleye 
dönüştürülen köylerde, 

yörenin geleneksel, 
kültürel ve mimari 

özelliklerine uygun tip 
mimari projeler yapacak 

ya da yaptıracak.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yap-işlet 
modeliyle Eyüp Yeşilpınar’da 

hayata geçireceği dünya 
standartlarındaki eğlence merkezi 
Vialand, görücüye çıktı. Dünyanın 
en ileri teknolojik eğlence 
ünitelerini İstanbul’a taşıyacak 
Türkiye’nin ilk temalı parkının 
tanıtım töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra Gürsoy Grup CEO’su 
Abdurrahman Gürsoy, Via Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun 
Bayraktar ve Vialand Genel Müdürü 
Mehmet Emeç’in katılımıyla yapıldı.

İstanbul’un farkını ortaya 
koyacak temalı proje…

İnşaatı devam eden 1 milyar 150 
milyon TL’lik dev parkın 23 Nisan 
2013’te tamamlanarak hizmete 
açılması hedefleniyor. Yılda 30 
milyon kişi tarafından ziyaret 
edileceği tahmin edilen Vialand ile  
İstanbul, Ortadoğu ve Balkanlar’ın 
eğlence merkezi haline gelecek. 
Türkiye’nin eğlence anlayışıyla 
harmanlanan Vialand, eğlencenin 
canlı bir deneyimi olarak tasarlandı. 

Projenin tanıtım toplantısında 
konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
İstanbul’u dünyanın gelişmiş 
şehirleri arasında yer almasını 
sağlamak için bir takım tematik 
projelerle farklılığını ortaya 

İstanbul’u Ortadoğu 
ve Balkanlar’ın eğlence 

merkezi haline getirecek 
olan Vialand, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından basın 

mensuplarına tanıtıldı. 
23 Nisan 2013’te 

tamamlanması planlanan 
1 milyar 150 milyon 
TL’lik dev yatırımın 

yılda 30 milyon ziyaretçi 
alması hedefleniyor. 

YENiDENÜMRANiYE

İstanbul Eğlencenin Yeni 
Merkezi Oluyor
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koyması gerektiğini belirterek, “Biz 
İstanbul’u emek yoğun işgücünün 
çalıştığı bir şehir olmaktan çıkararak 
turizm, finans, fuarcılık, spor, sağlık, 
kültür ve sanatın merkezi olan, 
dünyayla yarışan bir kent olmasını 
arzu ediyoruz. Ulaşımdan sağlığa, 
eğitimden spora kadar bugüne kadar 
yaptığımız 52 milyar TL’lik yatırımla 
İstanbul’u hızla bu hedefe taşıyoruz” 
dedi.

7’den 77’ye herkes için eğlence...

Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük 
İstanbul’un, bir ülke özelliği 
gösterdiğine dikkat çeken 
Başkan Kadir Topbaş, sözlerine 
şöyle devam etti: “İstanbul’da 
5 bin 400 kilometrekarelik bir 
alanda 15 milyon insan bir arada 
yaşıyor. Hamdolsun yaptığımız 
çalışmalarla şehrimiz dünyada 
gıptayla takip ediliyor ve bir başarı 
öyküsü olarak anlatılmasından 
mutluluk duyuyoruz. İstanbul’un 
dünya şehirleri arasında kendi 
özellikleriyle ön plana çıkması için 
ortaya koyduğumuz projelerden 
biri de Vialand Tematik Parkı’dır. 
Daha önce taş ocağı, sonrasında 
Haliç’in milyonlarca çamurunun 
pompalandığı 600 bin metrekarelik 

bu alanın nasıl değerlendirilmesi 
gerektiğini göreve geldiğimizden bu 
yana değerlendiriyorduk. İstedik ki 
burası sadece İstanbul’a ve Türkiye’ye 
hitap eden bir yer olmasın. Bütün 
dünyaya hitap etsin. Disneyland’a 
her yıl milyonlarca insan gidiyor. 
Arzu ediyoruz ki eğlence, alışveriş, 
konaklama gibi her türlü imkanı 
bulunan Vialand’a Türkiye’nin, 
Avrupa’nın, hatta dünyanın her 
yerinden insanlar gelsin. Yetişkinler 
aktivitelerle vakit geçirirken 
Türkiye’de bir ilk olan çocuk 
konseptli oteliyle ve eğlence parkıyla 
çocukların da zevkle vakit geçirdiği 
bir nokta olsun. Burada modern 
bir yaşam 7’den 77’ye herkese 
sunulacak.”

23 Nisan 2013’te açılması 
planlanıyor... 

Özel gün etkinlikleri, mevsimsel 
kutlamalar, büyüleyici ışık şovları 
ve özel projeksiyon gösterileri ile 
Vialand, kısa sürede İstanbul’un 
en hareketli ve popüler buluşma 
noktası haline gelecek. Yapımına 
2011 Eylül ayında başlanan ve 23 
Nisan 2013 tarihinde tamamlanması 
planlanan proje, tamamlandığında 
4 bin kişiye istihdam sağlayacak. 
Eyüp ve Gaziosmanpaşa Belediyesi 
sınırları içerisinde bulunan 600 bin 
metrekarelik proje, kuzeyindeki TEM 
Otoyolu ve güneyindeki D-100 (E-5) 
Karayolu ile ulaşım açısından kolay 
bir noktada bulunuyor.

ibb
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 
tamamlanan Madenler 

Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmet 
Merkezi açıldı. Üç katlı binadan 
oluşan ve 2 bin metrekarelik alana 
sahip olan Madenler Kültür, Eğitim 
ve Sosyal Hizmet Merkezi, temel 
sağlık hizmetlerinin yanı sıra, 
meslek kursları, tiyatro salonu, 
spor salonu, 182 kişilik konferans 
salonu, toplantı odaları, çocuk oyun 
odaları, bilgi evi, cafe, eğitim odası 
ve fuaye alanı ile geniş bir kültürel 
fonksiyon üstlenecek. Açılış 
törenine Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, Sancaktepe 
Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK 
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Kemal Akar, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, Belediye 
Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniye’nin Her Noktasına 
Hizmet Götürüyoruz”

Açılış töreninde konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, göreve geldiklerinde hiç kültür 
merkezi bulunmayan Ümraniye’ye 
çok sayıda kültür merkezi 
kazandırdıklarını, Ümraniye’nin 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanan Madenler 
Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi, Milli 
Eğitim Bakanı Ömer 

Dinçer, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve 

çok sayıda Ümraniyelinin 
katılımıyla hizmete açıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Milli Eğitim Bakanımız 
Madenler Kültür, Eğitim ve
Sosyal Hizmet Merkezi’mizi Açtı
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her noktasına kültür ve eğitim 
hizmeti götürdüklerini söyledi. 
Madenler Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi’nin üç kısımdan 
oluştuğunu belirten Başkan Hasan 
Can, bina kültür merkezi, aile 
sağlığı merkezi ve sosyal hizmet 
merkezi olarak vatandaşlarımıza 
hizmet verecek dedi. 8,5 yıllık süre 
zarfında Ümraniye’ye çok sayıda 
kalıcı eser kazandırdıklarını da 
sözlerine ekleyen Başkan Hasan Can, 
Madenler Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi’nin Ümraniyelilere 
hayırlı olmasını diledi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu: “Eğitim 
ve Kültür Olmadan Medeniyet İnşa 
Edilemez”

Törende bir konuşma yapan İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise şunları 
söyledi: “Ümraniye’nin en uç noktası 
olan Madenler Mahallesi’nde bugün 
iki ocak açacağız. Biri kültür ocağı 
diğeri eğitim ocağı. Bu iki ocağa da 
gerçekten çok ihtiyacımız var. Eğitim 
ve kültür olmadan bir medeniyet 
inşa etmek mümkün değil. Herkesi 
kutluyoruz.” Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın Kültür ve Eğitim alanlarında 
önemli faaliyetler yaptığını 
söyleyen Vali Mutlu, bu güzel 
eseri Ümraniyelilerin hizmetine 
kazandırdığı için Başkan Hasan Can’a 
teşekkür etti.

Bakan Ömer Dinçer: “Belediyeler 
Eğitim ve Kültür Alanında Ciddi 
Bir Boşluğu Dolduruyor”

Kültür merkezinin Madenler 
Mahallesi’ne, Ümraniye’ye ve çevre 
ilçelere hayırlı olmasını dileyerek 
sözlerine başlayan Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer: “Belediyeler 
son zamanlarda eğitim ve kültür 
gibi alanlarda ciddi bir boşluğu 
dolduruyorlar. Bu durum da 
belediyelere yetki devredilmesi 
halinde toplumun geri kalan 

ihtiyaçlarını karşılamakta ne kadar 
önemli rol üstlendiklerini gösteren 
bir husus. Etkileyici bir kültür 
merkezinin açılışını yapıyoruz.” 
dedi. Bakan Dinçer, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve 

ekibine teşekkür ederek kültür 
merkezinin hayırlı olmasını diledi. 
Konuşmaların ardından Başkan 
Hasan Can, Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer ve İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu’ya Ümraniye 
Belediyesi Meslek Edindirme Kursları 
tarafından yapılan tablo hediye etti. 
Daha sonra açılış kurdelesini kesen 
protokol, Madenler Kültür, Eğitim 
ve Sosyal Hizmet Merkezi’ni gezdi. 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve beraberindekiler, Madenler 
Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmet 
Merkezi’nin yanında inşa edilen Özel 
Ümraniye Madenler İrfan İlkokulu 
ve Ortaokulu’nun açılış programına 
katıldılar. 

madenler açılış

Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer: “Açılışını 
yaptığımız bu etkileyici 

kültür merkezi için 
Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can 
ve ekibine teşekkür 

ediyor, hayırlı olmasını 
diliyorum.” 

M
ad

en
le

r 
M

uh
ta

rı
 K

ad
ir

 D
em

ir

13



Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 
tamamlanarak Türkiye 

Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na 
devredilen Ümraniye Özel Palet 
Çocuk Bakımevi hizmete açıldı. 
Arsası belediye tarafından tahsis 
edilen bakımevinin inşaatı yine 
Ümraniye Belediyesi aracılığıyla 
hayırsever vatandaşların desteğiyle 
yapıldı. 2012 yılında faaliyet 
göstermeye başlayan Ümraniye Özel 
Palet Çocuk Bakımevi,  6 derslik ve 
180 kişilik kapasitesi Türkiye’de 
benzeri nadir görülen yenilikçi bir 
eğitim vizyonu sunmaktadır. 

TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı) bünyesinde 
hizmet veren okulda yüzyılı 
aşkın süredir birçok ülkede ilgi 
görmüş ve başarı göstermiş bir 
sistem olan “Montessori Eğitimi” 
uygulanmaktadır. Montessori 
eğitimi, çocukların serbestçe kendini 
ifade etme yeteneği kazanması ve 

dilin kavramlara ilişkin yönünün 
yapılaştırılmış alıştırmalar yardımı 
ile geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Başkan Hasan Can: 
“Eğitimin Olduğu Her Yerde Varız”

Konu ile ilgili bir değerlendirme 
yapan Başkan Hasan Can, Belediye 
olarak ilçedeki eğitim faaliyetlerine 
bugüne kadar destek oldukları gibi 
bundan sonra da destek olmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 
Başkan Hasan Can konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Çocuklar bizim 

geleceğimiz, yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
yarınlarımıza katkıda bulunmak 
demektir. Bu nedenle eğitime her 
fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz. 
Eğitimin her noktasında Ümraniye 
Belediyesi olarak varız. Bu çocuk 
bakımevinin arsasını belediye 
olarak biz tahsis ettik aynı 
zamanda Ümraniyeli hayırsever 
vatandaşlarımıza da inşaatını 
yaptırdık. Yine kısa süre önce 
Ümraniye’nin ilk kız öğrenci yurdunu 
hizmete açtık. Bu iki hizmetinde 
yapımını tamamlayarak TÜRGEV’e 
devrettik. Ülkemizde eğitim alanında 
yapılan yenilikleri çok yakından 
takip ediyoruz ve bu konuda tüm 
imkânlarımızı seferber ediyoruz.” 
Yine bu çocuk bakımevinde yeni 
bir eğitim tekniğinin kullanıldığını 
söyleyen Başkan Hasan Can, 
“TÜRGEV Ümraniye Özel Palet 
Çocuk Bakımevi hayırlı olsun” 
diyerek sözlerini tamamladı.

eğitim

TÜRGEV Ümraniye Özel Palet 
Çocuk Bakımevi Hizmete Açıldı

Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanarak Türkiye 
Gençlik ve Eğitime 

Hizmet Vakfı’na 
(TÜRGEV) devredilen 
Ümraniye Özel Palet 

Çocuk Bakımevi 
hizmete açıldı. 

YENiDENÜMRANiYE
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eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, Ümraniye 
Belediyesi Madenler 

Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Merkezi’nin açılışının ardından 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sadettin Gül ve çok sayıda davetli 
ile birlikte Ümraniye Özel Madenler 
İrfan Eğitim Kurumunun açılışını 
yaptı. Protokol tarafından kesilen 
açılış kurdelesi sonrasında Bakan 
Dinçer ve beraberindekiler okulu 
gezerek konferans salonunda yapılan 
etkinliklere katıldılar.

Özel Madenler İrfan Eğitim 
Kurumu Hizmete Açıldı

Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer,
İstanbul Valisi 

Hüseyin Avni Mutlu 
ve Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan 
Can Ümraniye Özel 

Madenler İrfan Eğitim 
Kurumu’nun açılışına 

katıldı.
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AK Parti Ümraniye İlçe 
Teşkilatı “Danışma 
Meclisi: Yerel Yönetimler” 

programında 2012 yılı performans 
değerlendirmesi ve 2013 yılı 
hedeflerini konuşmak üzere tüm 
teşkilat üyeleriyle 16-18 Kasım 
2012’de Kızılcahamam’da bir 
toplantı yaptı. Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkan Yardımcıları, mahalle 
başkanları, meclis üyeleri, il genel 
meclis üyeleri, kadın ve gençlik 
kolları, mahalle yönetimleri ve 
teşkilat mensuplarının katıldığı 

değerlendirme toplantısında bu 
zamana kadar yapılan çalışmalar ve 
yaklaşan seçim öncesinde yapılması 
planlanan projeler değerlendirildi.

Programda konuşma yapan AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, bu programın 
gerçekleşmesine verdiği katkılardan 
dolayı Başkan Hasan Can’a teşekkür 
ederek sözlerine başladı. AK Parti 
Ümraniye Teşkilatı ve Ümraniye 
Belediyesi olarak çok geniş bir aile 
olduklarını söyleyen Oran, hiç 
tereddüte düşmeden hep beraber 
samimiyetle yola çıktıklarını 
belirterek, bu samimiyetin 
kendilerinin planlı iş yapmasını 
sağladığını söyledi. Öztürk 

AK Parti 
Ümraniye İlçe Teşkilatı 

yerel yönetimler 
gündemli  Danışma 

Meclisi toplantısında 
2012 yılı performans 

değerlendirmesi ve 
2013 yılı hedeflerini 
konuşmak üzere tüm 

teşkilat üyeleriyle Ankara 
Kızılcahamam’da bir 

araya geldi. 

YENiDENÜMRANiYE

AK Parti Ümraniye Teşkilatı 
Kızılcahamam’da Toplandı
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Oran, Ümraniye’nin teşkilatıyla, 
belediyesiyle İstanbul’da bir 
başka konuşulduğunu dile getirdi. 
Oran, Hükümetin birçok alanda 
yenilikler yaptığını ve bu yeniliklerin 
durmadan devam etmesi için de 
teşkilat olarak birbirimize destek 
vererek çok çalışmak gerektiğini 
belirtti. Teşkilat ve Belediyesiyle bir 
bütün olarak çalışarak Ümraniye 
ilçesini İstanbul’da birinci sıraya 
oturtacaklarını söyleyen Oran, 
programın herkese hayırlı olmasını 
dileyerek sözlerini tamamladı.

Ümraniye Belediyesi olarak 8,5 yıllık 
sürede neler yaptıklarını kapsamlı bir 
sunum eşliğinde anlatan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, AK 
Kadrolar olarak ilk günün heyecanını 
taşıdıklarını söyledi. Başkan Hasan 
Can konuşmasında ayrıca şunları 
söyledi: “Klasik belediyecilik 
hizmetleriyle Ümraniye’nin 
çehresini değiştirdik. Alanında 
rekor kabul edilen hizmetlere 
imza attık. İlçemize Nikâh Sarayı, 
Aş Evi, Kültür Merkezleri, Bilgi 
Evleri, Sağlık Ocakları, Okullar, 
muhtarlık binaları, Asfalt Fabrikası 
gibi 150’nin üzerinde kalıcı eser 
kazandırdık. Ayrıca Ümraniye’nin 
dört bir yanını parklar ve yeşil 
alanlarla donattık. Ümraniye’nin 
modern görünümü pekiştirildi. 
120 olan park sayısını 250’ye 
çıkardık ve yemyeşil bir Ümraniye 
oluşturduk. Göreve ilk geldiğimizde 
Ümraniye’nin imajını değiştireceğiz 
dedik ve bugün geldiğimiz 
noktada Ümraniye bir Maslak, 
bir Levent oldu. İmar alanında 
rekorlara imza attık. 2004 yılından 
itibaren 12 bine yakın ruhsat, 22 
milyon metrekare inşaat alanı 
izni verdik. Bu izinler neticesinde 
vatandaşların doğal zeminde kentsel 
dönüşümü gerçekleştirmesini 
sağladık ve sağlamaya da devam 
ediyoruz. Ümraniye Belediyesi 

olarak Hizmetlerimize Sosyal 
Belediyecilikte de devam ettik. 
İlçede yaşayan yardıma muhtaç 
ailelere destek olmak amacıyla her 
fırsatta çeşitli yardımlarda bulunduk. 
Ümraniye Belediyesi olarak bu 
amaçla,  on binlerce aileye ilaç, gıda, 
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara 
muayene ve tedavi olmak üzere 25 
milyonu yakın bir yardım ulaştırdık. 
Ümraniye’nin eğitim sorunlarıyla 
da yakından ilgilenerek eğitime her 
fırsatta destek vermeye çalıştık. 
Ümraniye Belediyesi olarak 8,5 yıl 
boyunca düzenli bir şekilde ilçede 
bulunan okulların bakım, yapım 

ve onarımlarını ücretsiz olarak 
karşıladık. Sponsorlar aracılığıyla 
ilçeye 3 okul yaptırdık aynı zamanda 
bazı yeni okulların yapımı için 
de arsa bağışladık. Ümraniye’nin 
bir meydana ihtiyacı olduğunu 
gördük ve ilçe merkezinde yapımına 
başlanan meydan projesi kısa sürede 

tamamlayarak hayata geçirdik. Eski 
İGDAŞ binası ve Zübeyde Hanım 
İlköğretim Okulu’nun deplase ederek 
açılan alanı Ümraniye Meydanı 
olarak halkın ortak kullanım alanına 
dönüştürdük.”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Kızılcahamam’da düzenlenen 
toplantıda, yapılan hizmetleri 
değerlendirdiklerini, Belediye ve 
Teşkilat olarak Ümraniyelilere 
hizmet noktasında özveriyle 
çalıştıklarını söyledi. Başkan Hasan 
Can, hedeflerinin eldeki imkânları 
ölçüsünde Ümraniye’nin sorunlarına 
kalıcı çözümler getirmeye devam 
etmek olduğunu ilave etti. 

ak parti ümraniye

“Göreve ilk geldiğimizde 
Ümraniye’nin imajını 
değiştireceğiz dedik ve 

bugün geldiğimiz noktada 
Ümraniye bir Maslak, 
bir Levent oldu. İmar 

alanında rekorlara 
imza attık.”
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İnsan, Toplum ve Teknoloji 
Derneği (İTTD) Başkanı ve 
İstanbul Üniversitesi öğretim 

üyesi Doç. Dr. Fatih Gürsul’un 
öncülüğünde İÜ Araştırma Grubu 
tarafından İstanbul’daki İlçe Belediye 
Başkanları arasında sosyal medyayı 
etkin kullanan ve en çok olumlu 
tepki alan belediye başkanlarına 
ödülleri verildi. Bu kapsamda ödül 
alan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a ödülünü Prof. Dr. Faruk 
Erzengin verdi. 

İÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih 
Gürsul’un öncülüğünde yapılan 
İstanbul’daki İlçe Belediye Başkanları 
arasında Sosyal Medyayı etkin 
kullanan ve en çok olumlu tepki alan 
ilk on belediye başkanı, düzenlenen 
törenle ödüllerini aldı. İstanbul Fuar 
Merkezi CNR EXPO’da kurulu olan 
CeBIT Bilişim Fuarı’nda düzenlenen 
programda sosyal medyayı etkin 
kullanan ve en çok olumlu tepki 

alan ilk on belediye başkanı arasına 
giren Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a ödülünü Prof. Dr. Faruk 
Erzengin verdi. 

Başkan Hasan Can: “Gayretli 
Çalışma İçin Teşekkür Ederim”

Ödül töreninde kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Bu gayretli çalışmaları 
için İÜ öğretim üyesi Doç. Dr. 
Fatih Gürsul ve araştırma grubuna 
teşekkür etti. “Belediye Başkanlığı 
gecesi gündüzü, cumartesi 
pazarı olmayan, siyasetin en zor 
mecralarından biridir” diyen Başkan 
Hasan Can sosyal medyayı Van 
depreminden sonra kullanmaya 
başladığını söyledi. Sosyal medyayı 
etkin kullanan ve en çok olumlu tepki 
alan on belediye başkanından biri 
olmasının kendisini mutlu ettiğinin 
altını çizen Başkan Hasan Can emeği 
geçenlere teşekkür ederek sözlerini 
bitirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’a Sosyal Medya Ödülü 

CeBIT Bilişim
Fuarı’nda düzenlenen 

programda sosyal 
medyayı etkin kullanan 
ve en çok olumlu tepki 

alan ilk on belediye 
başkanı arasına giren 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a 

ödülünü Prof. Dr. Faruk 
Erzengin verdi.

YENiDENÜMRANiYE sosyal medya
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Ümraniye Belediyesi Bilgi 
İşlem Müdürlüğü ve 
Dış İlişkiler Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan ÜSTEMEB 
(Ümraniye Süreç Temelli Mobil ve 
Etkin Belediye) projesi İstanbul 
Kalkınma Ajansının 2012 Yılı Kar 
Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 
Yönelik “Bilgi Odaklı Ekonomik 
Kalkınma Mali Destek Programı”  
kapsamında 44 başarılı proje arasına 
girdi.  Proje kapsamında Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Abdülmecit Karataş ile protokol 
imzalamak için bir araya geldi. 
Protokol imzalanmasının ardından 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can,  İstanbul Kalkınma Ajansı’na 
projelerine verdiği destek için 
teşekkür ederek Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Abdülmecit Karataş’a Ümraniye 
Belediyesi meslek kurslarında yapılan 
tablo hediye etti.

Proje kapsamında Ümraniye 
Belediyesi’nin tüm uygulama 
ve işlem süreçlerinin bilgi 
teknolojilerinin getirdiği 
imkânlar çerçevesinde yeniden 
yapılandırılarak optimize 
edilecek, bunların elektronik 

ortama taşınması suretiyle 
hizmet kalitesinin, verimliliğin 
arttırılması, şeffaflığın geliştirilmesi 
ve belediyenin hizmetleri 
doğrultusunda tüm paydaşlarla 
olan iletişim ve etkileşimin 
elektronik ortamda yürütülebilmesi 
hedeflenmektedir.  Vatandaşların, 
proje sayesinde hem tüm işlem 
süreçlerini elektronik olarak takip 
etme imkânı bulacak, hem de 
farklı mobil uçlardan hizmetlere 
erişimleri mümkün kılınarak 
hizmet kalitesi artırılacaktır.

Ayrıca, belediye olarak tüm bu 
hizmetlerin kesintisiz ve daha 
güvenli sunulabilmesi adına, afet 
yönetimi için farklı bir lokasyona 
back-up (yedekleme) sistemi 
kurulacak. Bu sistem tasarlanırken, 
her daim asıl sistemin yerini alabilir 
ve kesintisiz hizmet sağlayabilir 
şekilde yapılandırılacaktır.

Belediyemizin Bir Projesi, İstanbul 
Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen 
44 Başarılı Proje Arasına Girdi

Ümraniye Belediyesi 
hizmet kalitesinin 

artması için ÜSTEMEB 
(Ümraniye Süreç Temelli 
Mobil ve Etkin Belediye) 

projesi,  İstanbul 
Kalkınma Ajansı 

tarafından 44 başarılı 
proje arasına girerek 
1.200.000 TL destek 

aldı.  

üstemeb
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Ümraniye Belediyesi, 
her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Muharrem ayı 

münasebetiyle İlçenin 40 ayrı 
noktasında 40 bin kişiye aşure 
dağıttı. 40 noktada yapılan 
aşure dağıtımları için Ümraniye 
Meydanı’nda bir program 
düzenlendi. Yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen aşure dağıtım 
programına Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, İlçe Müftüsü Ercan Aksu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 

Gül, Belediye Başkan Yardımcıları, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.     

Başkan Hasan Can: “Muharem 
Ayının Bereketi Hepimize 
Hayırlar Getirsin”

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can şunları söyledi: “Güzel bir 
geleneğimizi icra etmek için bir 
aradayız. Muharrem ayı hicri 
takvimin birinci ayıdır. Tarih 
içerisinde çok önemli hadiselerin 
gerçekleştiği bir aydır. En 

Muharrem ayı nedeniyle 
Ümraniye Belediyesi 

tarafından hazırlanan 
aşureler, ilçenin 40 

ayrı noktasında 40 bin 
vatandaşa dağıtıldı. 

Ümraniye Meydanı’ndaki 
aşure dağıtım programa 
Başkan Hasan Can da 

katıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 40 Ayrı
Noktada 40 Bin Aşure Dağıttı
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önemli hadiselerden biri de hicri 
takvim dememize neden olan 
hicret hadisesidir. Peygamber 
Efendimizin (sas) doğup büyüdüğü, 
peygamberliğini ilan ettiği ama bir 
türlü huzur bulamadığı Mekke’den 
Medine’ye hicret ettiği günler 
muharrem ayına isabet eder. Bu 
hicret hicri takvimin de başlangıcı 
olarak kabul edilmiştir. İslam 
tarihinde bize üzüntü veren, bütün 
Müslümanların gözyaşı dökmesine 
vesile olan Hz. Hüseyin’in şehit 
edildiği aydır. Muharrem ayı tarih 
boyunca birçok ümmetin geleneği 
olmuş, bugün de Müslümanların 
geleneği olarak hayatımızda vardır ve 
devam ediyor. Her sene Muharrem 
ayında bütün Ümraniyelilerle 
bu güzel geleneği paylaşmaya ve 
tatmaya çalışıyoruz. Bu gün de 40 
ayrı noktada 40 bin Ümraniyeliyle 
bu güzel geleneğimizi paylaşıyoruz.” 
diyen Başkan Hasan Can, “Muharrem 
ayının bereketinin hepimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra söz alan AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran da Muharrem ayının önemine 
dikkat çekti. Konuşmaların ardından 
program semazen gösterileri, aşure 
ve indirilen 40 Hatim duasının 
okunmasıyla devam etti. Yapılan 
dualardan sonra Başkan Hasan Can 
vatandaşlara aşure dağıttı. 

aşure dağıtımı

Başkan Hasan Can:

“Her sene Muharrem 

ayında bütün 

Ümraniyelilerle bu güzel 

geleneğimizi paylaşmaya 

ve tatmaya çalışıyoruz.”
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YENiDENÜMRANiYE muharrem

Ümraniye Belediyesi’nin, 
kültürel etkinlikler 
çerçevesinde Nikah 

Sarayı’nda düzenlediği Muharrem 
Ayı Anma programına Doç. Dr. 
Mustafa Karataş konuk oldu. 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Ümraniye İlçe Müftüsü 
Ercan Aksu, Belediye Başkan 
Yardımcıları, Birim Müdürleri ve çok 
sayıda vatandaşın katıldığı program 
öncesinde konuklara aşure ikram 
edildi.

Programda kısa bir konuşma yapan 
İlçe Müftüsü Ercan Aksu ve AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Muharrem ayının önemine 
değindi. Daha sonra söz alan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Muharrem ayı münasebetiyle 
düzenlediğimiz bu anma programına 
katılan çok değerli hocamız Mustafa 
Karataş, Grup Dergâh ve Ümraniyeli 
vatandaşlarımıza teşekkür 

ediyorum” diyerek sözlerine başladı. 
“Hz. Hasan’ın, Hz. Hüseyin’in 
şahadetine ağlamayan, gözyaşı 
dökmeyen bir Müslüman görmedik” 
diyen Başkan Hasan Can, Muharrem 
ayı münasebetiyle Cuma günü 40 

ayrı noktada 40 bin kişiye yapılacak 
aşure dağıtımından da bahsetti.  

Program Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın 
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ konulu 
sohbeti ile devam etti. Katılımcılara 
duygusal anlar yaşatan Doç. Dr. 
Karataş’ın sohbetinden sonra 
ilahi grubu Grup Dergâh sahne 
aldı. Birbirinden güzel ilahilerin 
seslendirildiği program, grubun 
Kerbelâ adlı çalışmasıyla sonlandı. 
Program bitiminde vatandaşlara 
günün anlam ve önemini anlatan 
kitaplar hediye edildi ve aşure ikram 
edildi.

Muharrem Ayı Anma Programı 
Nikah Sarayı’nda Yapıldı

Ümraniye 
Belediyesi’nin, 

düzenlediği Muharrem 
Ayı Anma programı, 
Ümraniye Belediyesi 

Nikâh Sarayı’nda 
gerçekleşti. Programa 
konuk olan Doç. Dr. 

Mustafa Karataş, Hz. 
Hüseyin ve Kerbelâ 
konulu sohbeti ile 

katılımcılara duygusal 
anlar yaşattı.
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Ümraniye Belediyesi, 
Muharrem ayı nedeniyle 
ilçede çeşitli programlar 

düzenleyerek, aşure dağıtımı 
yapıyor. Bu vesileyle vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Hasan 
Can, Kazım Karabekir Mahallesi 
Cemevi’nde düzenlenen aşure 
dağıtımına katıldı. Programda 
kısa bir konuşma yapan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ramazan ayının yanında, Muharrem 
ayının mübarek bir ay olduğuna 
değinerek Ehli Beytin sevgisinin 
hepimiz için önemli olduğunu 
söyledi. Müslümanlar olarak hepimiz 
kardeşiz diyen Başkan Hasan Can, 
Hz. Ali’yi Peygamber Efendimizin 
torunları Hz. Hüseyin, Hz. Hasan’ın 
Müslümanlarca değer verilen 
İslam büyükleri olduğunu söyledi.  
Konuşmaların ardından Başkan 
Hasan Can, Cemevi yöneticileri ve 
vatandaşlarla Belediyenin ikram 
ettiği aşureden yedi.   
Ayrıca, Ihlamurkuyu Mahallesi 
Anadolu Bilim, Kültür ve Cem 

Vakfı’nda düzenlenen aşure 
dağıtımına da katılarak vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Hasan Can, 
programda kısa bir konuşma yaptı. 
Ramazan ayının yanında Muharrem 
ayının da mübarek bir ay olduğunu 
belirten ve bütün Müslümanların 
kardeşliğine vurgu yapan Başkan 
Hasan Can, Her yıl olduğu gibi 
bu yılda Muharrem ayında 
Ümraniye’nin 40 ayrı noktasında 
40 bin kişiye aşure dağıtacaklarını 
sözlerine ekledi. Konuşmaların 
ardından Başkan Hasan Can, 
Anadolu Bilim, Kültür ve Cem Vakfı 
yöneticileri ve vatandaşlara kendi eli 
ile aşure ikram etti.

muharrem

Başkan Hasan Can Cemevlerinde 
Aşure Programına Katıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Kazım Karabekir 
ve Ihlamurkuyu 
Cemevlerinde 

düzenlenen aşure 
dağıtım programlarına 
katıldı. Vatandaşlarla 

yakından ilgilenen 
Başkan Hasan Can, 
aşure dağıtımının 
ardından, cemevi 

yöneticileri ile bir süre 
sohbet etti. 
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YENiDENÜMRANiYE

Tantavi Sosyal Tesisleri’mizin
İnşaatı Sürüyor

Tamamlandığında, ahşap mimarisi ile İstanbul’un en gözde sosyal
tesislerinden biri olacak Tantavi Sosyal Tesisi vatandaşlarımızın ailece 

faydalanabileceği bir tesis olarak bölgedeki sosyal aktivite ihtiyacını da önemli 
derecede gidermiş olacak.
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından yaptırılmakta 
olan Tantavi Sosyal 

Tesisleri’nin inşaat çalışmaları devam 
ediyor. Kurulacak 2 katlı yapının 
zemin katında 511.41 m2’lik alana 
sahipken 1. katta 538.81 m2 alanı 
kullanmaktadır.

Kullanım amaçları toplantı, 
buluşma, yemek ve kutlama, davet 
gibi özel günlerde de daha ağırlıklı 
kullanılacaktır. Çelik sistem üzerine 
ahşap kaplama olarak uygulanan 
yapının zemin katında 1 adet 
yönetici odası, 2 adet toplantı odası, 
1. katında ise 1 adet çalışma odası 
bulunmaktadır. 

Tesis kapsamında 200 kişilik 2 adet 
restoranı, 75 kişilik terası ve buna 
hizmet eden 2 adet mutfak yer 
almaktadır. Restoranlarda şömine 
kullanılmaktadır. Her katta misafirler 

için bay, bayan ve engelli tuvaletleri 
bulunmaktadır. Katlar arasındaki 
sirkülasyon merdiven ve panaromik 
asansörle sağlanmaktadır. Açık 
otoparkla kullanıcılara 32 araçlık 
yer sağlanmıştır. Personeller için 
soyunma odası, tuvalet, duş gibi 
ihtiyaçlarını karşılayacakları birimler 
de bulunmaktadır.

tantavi sosyal tesisleri

Tantavi Sosyal Tesisleri 

kapsamında 200 kişilik 

2 adet restoranı, 75 

kişilik terası ve buna 

hizmet eden 2 adet 

mutfak yer almaktadır.
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Ümraniye Belediyesi geceli 
gündüzlü devam ettiği 
hizmet yürüyüşünde, 

birimlerin daha verimli çalışması 
amacıyla, müdürlük sayısını 
25’ten 29’a çıkarıldı. Buna göre; 
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen bazı hizmetler Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğüne, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki 
yürütülen bazı hizmetler Kentsel 
Tasarım Müdürlüğüne, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen bazı hizmetler Plan ve 
Proje Müdürlüğüne ve İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü bünyesinde 
yürütülen bazı hizmetler de Etüd 
Proje Müdürlüğüne devredildi. Yeni 
oluşuma göre, müdürlüklerin yeni 
görev  ve çalışma yönetmelikleri 
hazırlanarak yeni müdürlükler 
ihdas edildi. Yeni düzenlemeye göre;  
Fen İşleri bünyesinde yürütülen 
yol bakım ve onarım hizmetleri 
bundan sonra Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğünce, İmar Müdürlüğü 
bünyesinde planlama şefliği olarak 
şehrin planlamasını yürüten 
birim Kentsel Tasarım Müdürlüğü 
olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan ve yeni 
parkların yapımının yanı sıra yeni 
park alanlarının oluşturulması 

görevini de Plan ve Proje 
Müdürlüğüne, İşletme ve İştirakler 
bünyesinde yürütülen hizmetler, 
satınalama, ihalelerin yapılması 
ve ar-ge çalışmalarını yürüten 
hizmetler de yeni tahsis edilen Etüd 
Proje Müdürlüğüne devredildi.  

Tahsis edilen yeni müdürlüklere 
de yeni atamalar yapıldı. Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğüne 
Feyzullah AKYIL, Kentsel Tasarım 
Müdürlüğüne Nihan BODUR, 

Plan ve Proje Müdürlüğüne Lale 
AKPINAR, daha önce İşletme ve 
İştirakler Müdürü olan Mehmet 
AKÇA, Etüt ve Proje Müdürlüğüne 
atandı. Bunun yanı sıra bazı 
müdürlerin görev yerleri değişti; 
Temizlik İşleri Müdürü olan Yavuz 
Selim ÇAVUŞOĞLU İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğüne, Temizlik 
İşleri Müdürlüğüne de Mustafa 
YAZICILAR, Kütüphane Müdürü  
olarak görev yapan Türkan 
ÖZTÜRK, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğüne, Kültür ve Sosyal işler 
Müdürü olan Tuğba  KIZILTAN 
Kütüphane Müdürlüğüne, Ruhsat 
ve Denetim Müdürü Şenel 
ERDEM, Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğüne, Çevre Koruma 
Müdürü Süleyman Emin KAPLAN, 
ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne, 
Fen İşleri Müdürü Recep 
DEMİRTÜRK, destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri  
Müdürü Sibel ŞENOCAK  Fen 
İşleri Müdürlüğüne, Teftiş Kurulu 
Müdürlüğüne ise Dikmen UĞUZ 
getirildi. 

Başkan Hasan Can; Amacımız 
Ümraniyeye En İyi Hizmeti 
Getirmek      

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can yeni kurulan müdürlük ve 
atamalar için şunları söyledi; 
Ümraniye Belediyesi olarak 
devam ettiğimiz çalışmalarımız 
neticesinde ihtiyaç duyulan alanlara 
meclisimizden aldığımız kararla 
yeni müdürlükler oluşturduk. 
İnanıyoruz ki bu müdürlükler 
ile Ümraniye’ye yaptığımız 
hizmetlerimiz artarak devam 
edecek. Bunun yanından bazı 
müdürlerimizi de bulunduğu 
görevden başka bir müdürlük 
görevine getirdik. Bunları yaparken 
amaçladığımız şey; her zaman 
Ümraniye’ye en iyi hizmeti 
sunmaktır. Yeni oluşan ve hizmete 
başlayan yeni müdürlerimize de 
görevlerinde başarılar diliyorum. 

Ümraniye Belediye’mizin
Yönetim Kadrosu Yeni 
Müdürlüklerle Daha da Güçlendi

belediyeYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi’ne, 
mahalli idare birlikleri 

“norm kadro ilke ve 
standartları gereğince, 

nüfus, sanayi veya 
ticaret ve turizm 

niteliklerine göre norm 
kadro standartları” 
cetvelinde toplam 

35 müdürlük hakkı 
tanınmıştır. Bu 

kapsamda Ümraniye 
Belediysi, Belediye 
Meclisi’nden aldığı 

kararla 25 olan 
müdürlük sayısını 29’a 

çıkardı. 
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çakmak köprüsü

Ümraniye Çakmak 
Köprüsü’nü yenileme 
çalışmaları İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 
Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri 
birimi tarafından tamamlanıyor. 
Mevcut köprünün yetersiz olması 
sebebiyle trafiğin yoğun yaşandığı 
bölgeye ilave bir köprü ile mevcut 
köprü 15 metre genişletildi. Üç 
şeridin daha eklendiği köprü 
kullanıma açıldığı zaman bölgedeki 
trafik yoğunluğunun asgari seviyeye 
indirilmesi hedefleniyor.

Köprü genişletme çalışması İBB 
Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 

hızla tamamlandı ve proje kısa 
bir zaman sonra Ümraniyelilerin 
hizmetine sunulmuş olacak.

Çakmak Köprüsü Yenileme 
Çalışmaları Tamamlanıyor

Ümraniye
Çakmak Mahallesi’nde 

yer alan Çakmak 
Köprüsü’nün 

yenileme çalışmaları 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
tamamlanıyor. 

Köprü tam anlamıyla 
açıldığında Ümraniye 

trafiği biraz daha 
rahatlayacak.
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Ümraniye Belediyesi, 24 
Kasım Öğretmenler Günü 
öncesinde Ümraniye’deki 

okul müdürlerine bir yemek verdi. 
Ümraniye Belediyesi Yeşilvadi 
Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 
programa Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, AK Parti 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları ve okul müdürleri 
katıldı.

Başkan Hasan Can’a Eğitime 
Katkılarından Dolayı Teşekkür

Programda söz alan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
Türkiye’de eğitim kalitesinin 
geldiği noktaya vurgu yaptı. Eğitim 

kalitesini yükseltmek için bütün 
öğretmen arkadaşların ellerinden 
geleni yaptıklarını söyleyen Gül, 
genç öğretmenlere tavsiyelerde 
bulundu.  Eğitim camiasından 
gelen bir belediye başkanıyla 
çalışmaktan mutlu olduklarını 
belirten Gül, kendilerine her 
koşulda destek veren ve eğitim 
için tüm imkânlarını seferber eden 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül’den sonra kısa bir selamlama 
konuşması yapan AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, ülkenin geleceğinin inşasında 
etkin rol alan öğretmenlerle 
bir arada olmaktan mutluluk 

Ümraniye Belediyesi, 
24 Kasım Öğretmenler 

Günü münasebetiyle 
okul müdürleriyle 

yemekli programda bir 
araya geldi. Programda 
konuşan Başkan Hasan 
Can, öğretmenliğin zor 
ancak kutsal bir meslek 

olduğunu söyledi.

YENiDENÜMRANiYE

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü 
Öğretmenlerimizle Kutladık
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duyduğunu söyledi. Eğitimin 
önemine değinen Oran, tüm eğitim 
camiasının öğretmenler günü kutlu 
olsun dedi.

Başkan Hasan Can: “Öğretmenlik 
Kutsal Bir Meslektir”

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, öğretmenlik mesleğinin zor 
olduğu kadar kutsal bir meslek 
olduğunu söyledi. Öğretmenliğin 
geleceği inşa eden birer toplum 
mimarı olduğunu ifade eden 
Başkan Hasan Can, Ümraniye 
Belediyesi olarak göreve geldikleri 
2004 yılından bu yana bütün kamu 
kurumlarına olduğu gibi eğitim 
kalitesinin artması için gerek okul 
yapımı gerekse okulların bakım 
ve onarımı için tüm imkânları 
seferber ettiklerini söyledi. 
Ümraniye’de eğitim alanında 
yaptığı faaliyetlere değinen Başkan 
Hasan Can, mevcut hükümetimizin 
eğitim alanında cumhuriyet 
tarihinde benzeri olmayan başarı 
grafiği sergilediğini ifade etti. 
Başkan Hasan Can konuşmasının 
sonunda şunları söyledi: “Kutsal 
bir mesleğin mensuplarısınız. 
Rabbim sevdiklerinizle birlikte 
daha nice yıllar eğitim camiasına 
hizmet etmenizi nasip etsin. Bütün 
öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü kutlu olsun.” 

Öğretmenlerden
Başkan Hasan Can’a Ziyaret 

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Saadettin Gül ve ilçenin muhtelif 

okullarında görev yapan okul 
müdürlerinden oluşan bir heyet, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında ziyaret etti. Gül 
ve öğretmenler, eğitime verdiği 
katkılardan dolayı Başkan Hasan 
Can’a teşekkür ettiler.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Saadettin Gül, Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Gülay Turhan ve Recep 
Ceceloğlu, Ümraniye Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Fikret Başak, 
Ümraniye Anadolu Lisesi Müdürü 
Bekir Altındağ, Hasan Tahsin 
İlkokulu Müdürü Hakan Kıray 
ve Ümraniye Çakmak İlköğretim 

okulu Müdür Başyardımcısı Ekrem 
Künli, 24 Kasım Öğretmenler Günü 
öncesinde, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret etti. Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın Ümraniye’de eğitim alanında 
çok önemli hizmet ve projelere 
imza attığını ifade ederek, tüm 
öğretmenler adına Başkan Hasan 
Can’a hizmetlerinden dolayı 
şükranlarını sundu. Gül, ayrıca 
öğretmenler adına Başkan Hasan 
Can’a bir çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, Öğretmenlik 
mesleğinin kutsal bir meslek 
olduğunu, öğretmenlerin bu mesleği 
en iyi biçimde yerine getirmek için 
büyük bir özveri ile çalıştıklarını 
söyledi. Ümraniye Belediyesi 
olarak eğitim alanında hep ayrı bir 
hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. 
Başkan Hasan Can, ziyaretlerinden 
dolayı konuklara teşekkür ederek 
kendilerine çeşitli hediyeler takdim 
etti.

Öğretmen Ajandaları Dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi, öğretmenler 
için hazırladığı 2013 yılı ajandaları 
ilçe genelindeki okullara dağıttı. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan 
öğretmenler listesi doğrultusunda, 
binlerce ajanda ve karanfil Ümraniye 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
okul müdürlerine teslim edildi. 
Anaokulları da dâhil Ümraniye’deki 
tüm okullara dağıtılan ajanda ve 
karanfilleri teslim eden yetkililer, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın selam ve kutlamalarını da 
öğretmenlere iletti. 

Ajandaların öğretmenlerin günü 
birlik notları ve kişisel çalışmaları 
noktasında kolaylık sağlayacağını 
ifade eden Başkan Hasan Can, 
bu amaçla öğretmenlere ajanda 
hediye etmeyi düşündüklerini 
söyledi. Başkan Hasan Can, bu 
vesile ile öğretmenlerin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü bir kez daha 
kutlayarak, mesleklerinde başarılar 
diledi.  

24 kasım

“Kutsal bir mesleğin 
mensuplarısınız. Rabbim 

sevdiklerinizle birlikte 
daha nice yıllar eğitim 

camiasına hizmet 
etmenizi nasip etsin. 

Bütün öğretmenlerimizin 
24 Kasım Öğretmenler 

Günü kutlu olsun.”
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edebiyat buluşmaları

Kütüphaneler Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilen 
“Edebiyat Buluşmaları” 

devam ediyor. Cahit Zarifoğlu Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen programın 
Kasım ayı konuğu Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. 
Fatih Andı oldu. “Roman ve Hayat” 
ile “Hayata Edebiyatla Bakmak” 
kitaplarının da yazarı olan Profesör 
Andı, akademik kimliği ve birikimiyle 
“Edebiyat ve Hayat” ilişkisini 
değerlendirdi. Edebiyatın insanlık 
tarihi kadar eski bir sanat olduğunu 
söyleyen Andı, yeni nesillerin görsel 
ve teknik kültürün etkisiyle yazılı 
metinlerden koptuğu belirtti.

Edebiyat-hayat ilişkisi bağlamında 
entelektüel birikim, estetik besleniş 
ve hayata bağlanma anlamında 
edebiyatın ne yapabileceği veya 
edebiyatın ne işe yaradığı sorusunun 
önem kazandığını belirten Fatih 
andı, bu soruya cevap olarak ise şu 
hususların altını çizdi: “Edebiyatı, 

kendi sınırlarımızı aşmak ve ötelere 
geçmek için bir sanat ve bir imkân 
olarak görebiliriz. Edebiyatın özü 
yansıtmaktır. Edebiyat, maddi 
ve metafizik boyutları taşıyabilir. 
Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı, Ahmet 

Hamdi Tanpınar’ın Huzur’u, Şule 
Yüksel Şenler’in Huzur Sokağı 
kitapları örneğinde olduğu gibi, 
edebiyat bir düşünceyi, bir hayat 
tarzını bir bakış tarzını ortaya koyar. 
Edebiyat kuşaklararası aktarımı 
sağlayan bir araçtır. Sosyal bilimin 
aksine edebiyat, güncellenebilir bir 
sürekliliği sağlar. Edebiyat ve hayat, 
öylesine iç içe geçmiş ayrılmaz bir 
bütün haline gelmiştir ki insanı 
zenginleştiren, insana hakikati 
işaret ederek onu fark ettiren bir 
güce sahiptir.”  Katılımcılardan gelen 
soruların cevaplandırılmasıyla devam 
eden program, hatıra fotoğrafı 
çekimiyle son buldu. 

Prof. Dr. M. Fatih Andı
Edebiyat Buluşmaları’ndaydı

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphaneler 

Müdürlüğü bünyesinde 
gerçekleştirilen 

“Edebiyat Buluşmaları” 
devam ediyor.Edebiyat 

Buluşmaları’nın
Kasım ayı konuğu
Prof. Dr. M. Fatih 
Andı, “Edebiyat 

ve Hayat” ile ilgili 
düşüncelerini

paylaştı. 

YENiDENÜMRANiYE
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tadilat

Ümraniye Belediyesi tarafından 
2007’de hizmete açılan ve 
İstanbul’un en büyük Nikâh 

Saraylarından biri olan Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı’nın alt 
katında bulunan yemekli salonun 
iç dekorasyonu modernize ediliyor. 
Nikâh Sarayı’nın yemekli salonu 
tamamıyla yenilenirken, Gelin-
Damat odaları ve takı alanları da 
dekore ediliyor. Nikâh Sarayı, iç 
dekorasyonunda yapılan değişikliklerle 
yepyeni bir görünüme kavuşacak.  
Ümraniye’ye kazandırdıkları Nikâh 
Sarayı’nın bugüne kadar binlerce 
çiftin nikâhına şahitlik ettiğini 
söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yapılan iç dekorasyon 
çalışması ile Nikâh Sarayı’nın görsel 
bakımdan daha da estetik bir 

görünüm kazanacağını söyledi. Başkan 
Hasan Can, vatandaşların salondaki 
yenilenme çalışmalarını memnuniyetle 
karşıladığını da belirtti. 

Nikâh Sarayı’nın Alt Salonu 
Modernize Ediliyor

Ümraniye Belediyesi’nin 
2007’de ilçeye 

kazandırdığı Nikâh 
Sarayı’nın alt katında 

bulunan yemekli 
salonun iç dekorasyonu 

modernize ediliyor. 
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fen işleri

Altyapı ve üstyapı alanında 
yapılan çalışmalarla 
Ümraniye’nin çehresini 

değiştiren Ümraniye Belediyesi, 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde 
çok sayıda sokağı tamamen 
yenilerken, birçok sokağın yollarını 
da gözden geçirerek onarımlarını 
yapmaya devam ediyor. Gerek altyapı 
ve gerekse üstyapı çalışmaları için 
yoğun bir çalışma sürecine giren 
Ümraniye Belediyesi, kaldırım 
yenileme, asfalt kaplama, korkuluk 
çalışmaları ve prestij cadde yapım 
çalışmalarına devam ediyor. Bu 
kapsamda baştan ayağı yenilenen 
bu cadde ve sokakların bazıları 
da onarılarak hizmete sunuldu. 
Asfaltlanarak bordür ve tretuvarları 
ile yenilen Ümraniye’nin Cadde ve 
sokakları, ilçenin çehresini değiştirdi. 

Başkan Hasan Can: ‘Ümraniye’yi 
Modern Bir Kente Dönüştürdük 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, görevde bulundukları 8,5 
yıllık süre zarfında, Ümraniye’ye 
alt yapı ve üst yapı alanında çok 
önemli hizmetler kazandırdıklarını 
söyledi. Ümraniye’nin tüm cadde 
ve sokaklarını içeren kapsamlı bir 
çalışma takvimi oluşturduklarını 
ifade eden Başkan Hasan Can, 
ihtiyaca göre birçok cadde ve 
sokağın baştan ayağa yenilendiğini, 
bazılarında ise onarımlar 

yaptıklarını belirtti. Başkan Hasan 
Can, şunları söyledi: “Yaptığımız 
çalışmalarla Ümraniye’nin vizyonunu 
değiştirerek modern ve çağdaş bir 
kente dönüştürdük. Görev süremiz 
boyunca yaptığımız hizmetlerin 
kaliteli ve kalıcı olması için ayrı 
bir çaba gösterdik. İlçemizin tüm 
cadde ve sokaklarını asfaltladık, 
Ümraniye’yi prestij caddelere 
kavuşturduk. Bu noktada ihtiyaç 
duyulan teknik araç ve imkânları 
da temin ederek iş kalitesine büyük 
katkılarda bulunduk. Bu hizmetler 
bize mutluluk ve azim veriyor. 
Ümraniye için bundan sonra da 
geceli gündüzlü çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Sokakları Yeniliyoruz

Son olarak merkeze bağlı Kuyulu 
Orta Sokak ve Muhtar Sokak’ta 
yenileme çalışmalarına başlandı. 
Bu çalışmaların da en kısa sürede 
tamamlanması bekleniyor.

Ümraniye’nin Yüzü Değişiyor
Ümraniye Belediyesi 

altyapı ve üstyapı 
alanında yaptığı 

çalışmalarla 
Ümraniye’nin çehresini 

değiştirmeye devam 
ediyor. Bu bağlamda 
Ümraniye’nin tüm 
cadde ve sokakları 

yenileniyor.

YENiDENÜMRANiYE
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meyve bahçesi

Ümraniye Belediyesi 
çalışmalarına başladığı 
“Meyve Bahçeleri Parkı” 

projesiyle önemli bir hizmete 
daha imza atmayı hedefliyor. 
Armağanevler Mahallesi Samanyolu 
Caddesi üzerinde bulunan 19.000 
m2 büyüklüğündeki Erkan Ömer 
Beyoğlu Parkında yapılacak 
olan Meyve Bahçeleri projesini 
tamamlayarak Ümraniyelilerin 
hizmetine sunacak. Yapılacak olan 
parkın içinde elma, armut, kiraz, 
şeftali, üzüm, zeytin, incir, dut vb. 
gibi birçok meyve ağacı bulunacak. 
Meyve ağaçlarının yanında oyun 
grupları, piknik alanları ve dinlenme 
alanları barındıracak olan parkın 

projesi tamamlanarak ve en kısa 
zamanda vatandaşların hizmetine 
sunulacak.

Meyve Bahçeleri Parkı İçin 
Çalışmalar Başladı

Ümraniye Belediyesi 
önemli bir hizmetin 
daha çalışmalarına 

başladı. İçinde Meyve 
Bahçeleri bulunan 

19.000 m2’lik parkın 
yapımı için çalışmalar 

başladı.  
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Gürsoy Erol Kimdir?

Gürsoy Erol, 12 Ekim 1956’da 
Turhal’da doğdu. Babasının adı 
Hikmet, annesinin adı Şefika’dır.

Elektrik Mühendisi; Yıldız Üniversitesi 
(İDMMA) Elektrik Mühendisliği 
Bölümünü bitirdi.

Etibank Mazıdağı Fosfat Tesislerinde 
göreve başladı. Hamidiye Kaynak 
Suları AŞ’de Genel Müdür olarak görev 
yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Danışmanlığında bulundu. 
İSPARK AŞ Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilliğini yürüttü. Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kurucular Kurulu Üyesidir.

22. Dönemde İstanbul Milletvekili 
seçildi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Erol, evli 
ve 2 çocuk babasıdır.

Milletvekili seçilen az sayıdaki 
engelli insandan birisiniz. 
Engellilerin beklentilerini Meclis’e 
siz taşıyorsunuz. Bu ağır yükün 
nasıl bir karşılığı var sizde?

Anayasamıza göre; milletvekili, 
seçildiği andan itibaren artık tüm 
Türkiye’nin vekilidir. Dolayısı ile 
ben de ülkemizin tüm problemleri 
ile ilgileniyor, çözümler üretmeye 
çalışıyorum. Tabii yaşayan bir kişi 
olarak, engellilerin problemleri ile de 
daha farklı ilgileniyorum. Dolayısı 
ile de, Türkiye’nin her ilinden engelli 
birey ve kuruluşlar problemlerini 
daha rahat anlatabilecekleri için 
sürekli arıyorlar. Şu anda sıkıntılar, 
yasadan ziyade yönetmelik ve 
uygulamalardan kaynaklanıyor. 
Bu da bizi gerçekten yoruyor. 
Bunların çözümü ile ilgili, Bakanlık 
ve uygulayıcılar arasında devamlı 
görüşmeler yapıyoruz. 

AK Parti iktidarı 
ile ve Başbakanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla, 

engelliler ilk kez 
01.07.2005 tarihinde 

Özürlüler Yasası’na 
kavuştu. Sonrasında 

hazırlanan 10’dan 
fazla yönetmelikleriyle 

beraber geniş bir 
uygulama alanı buldu.

YENiDENÜMRANiYE

Engelliler Adına Çok Yol Aldık
İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol:
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Senelerin birikmiş problemleri ve 
alışkanlıkları var. Ayrıca zaman 
zaman da bürokrasinin direnci 
ile karşılaşıyoruz. Bunları sabırla, 
yaptığımız görüşmelerle ve 
ürettiğimiz çözümlerle aşmaya 
çalışıyoruz. Tabi bazen karşılığı 
olmayan taleplerle de karşılaşıyoruz. 
Geçmişe göre engelliler adına çok yol 
aldık, zamanla daha düzelteceğimiz 
konular da var. Bu konuda Bakanlıkla 
birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın yeni 
anayasayla ilgili ihtiyaç ve 
beklentileri neler? Bunların hepsi 
hayata geçecek mi yeni anayasayla?

Engelli kardeşlerimizin en büyük 
beklentisi; fark edilmek, kimseye 
muhtaç olmadan yaşamak, dışarı 
çıktığında engellere takılmadan 
özgürce dolaşmak, kısacası farklı 
görülmeyip tüm milletimizle birlikte 
mutlu bir şekilde yaşamaktır. 
Çıkarmış olduğumuz Özürlüler 
Kanunu ve 2011 yılındaki Anayasa 
Değişikliği Referandumu engelli 
kardeşlerimizi büyük oranda 
rahatlatmıştır. Problem zihinlerdeki 
değişimden ve uygulamalardaki 
sıkıntılardan kaynaklanmakta ve 
zamana ihtiyaç vardır. Tabii genel 
bütçe durumuna göre, engellilerin 
ekonomik sıkıntıları da rahatlatılmaya 
çalışılmaktadır.

Engelli vatandaşlarımız Mecliste 
için yapılan çalışmalardan 
bahseder misiniz biraz da?

AK Parti iktidarı ile ve Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatlarıyla, engelliler ilk kez 
01.07.2005 tarihinde Özürlüler 
Yasası’na kavuştu. Sonrasında 
hazırlanan 10’dan fazla 
yönetmelikleriyle beraber geniş bir 
uygulama alanı buldu. Bu, ülkemiz 
açısından, engelliler açısından bir 
milattır. Yasayla birlikte eğitim, 

sağlık, rehabilitasyon, engelli maaşı 
ve evde bakım hizmeti (ve aylığı), 
istihdam, ulaşılabilirlik başta olmak 
üzere engellileri topluma kazandırma 
adına ciddi reformlar yapıldı. 
Halen yaşanılan problemlerle ilgili, 
düzeltilmesi adına Bakanlık ve bizler 
yoğun çalışmalar yapmaktayız.

2011 Anayasa Referandumu ile 
de, engelliler adına yapılan farklı 
çalışmalar anayasal teminat 
altına alındı. Bizim engelli kişi ve 

STK’lardan talebimiz önce ilgili yasa 
ve yönetmeliklerdeki haklarını iyi 
öğrenmeleri, sonrasında da yaşadığı 
veya aşamadığı sıkıntılarını bize 
iletmeleridir.

Ümraniye’deki gelişme ve 
çalışmaları da yakından 
takip ettiğinizi biliyoruz. 
Nasıl buluyorsunuz Yükselen 
Ümraniye’nin seyrini?

Ümraniye özellikle son yıllarda 
İstanbul’un gelişen ve gözde 
ilçelerinden birisi oldu. Burada tabii 
başta Belediye Başkanımızı ve çalışma 
arkadaşlarını tebrik ediyorum. 
Anadolu’daki tüm il ve ilçelerin 
İstanbul’da yapılan çalışmaları ve 
değişiklikleri yakından takip ettiğini, 
etkilendiğini biliyorum. Bu açıdan 
Ümraniye Belediyesi’ne büyük bir 
sorumluluk düşüyor. Her alanda 
yapılan belediyecilik faaliyetlerinden 
dolayı Ümraniye Belediyesini 
kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum.

Ümraniye özellikle son 
yıllarda İstanbul’un 

gelişen ve gözde 
ilçelerinden birisi oldu. 

Burada tabii başta 
Belediye Başkanımızı ve 

çalışma arkadaşlarını 
tebrik ediyorum.

siyaset
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Tecrübe ve birikiminize 
dayanarak Hadis’e ve hadis 
ile ilgili mes’elelere nasıl 

yaklaşılmalı?

Hadis-i şerifler, Peygamber 
Efendimizin peygamberlik mirasını 
bize ulaştıran bilgi ve belgelerin 
güvenilirlik oranı en yüksek 
olanıdır. Çünkü çok sıkı ve ince ilmi 
denetimden geçmiştir. Bu sebeple 
siyer, tarih, meğazi kaynaklarının 
içerdiği bilgi ve belgelerden önde 
gelir. Peygamber Efendimizin, “Bile 
bile her kim bana isnad ederek 
yalan uydurursa cehennemdeki 
yerine hazırlansın” tehdidi onun 
adına verilecek bilgi ve belgelerin 
bir çeşit garanti belgesi olmuştur. 
İşin başlangıcından beri Hadis ilmi 
çerçevesinde geliştirilen bilimsel 
usuller, branşlar ve denetim 
mekanizmaları; hem peygamber 
mirasını mümkün olduğunca 
sağlam ve sağlıklı şekilde ümmetin 
sonraki nesillerine ulaştırmak 
(tebliğ) görevini yerine getirmek, 

hem de Hz. Peygamber’in söz 
konusu tehdidinden uzak kalmak 
amacıyla gerçekleştirilmiş ve -tâbiri 
caiz ise-  kimsenin gözünün yaşına 
bakılmadan tam bir sorumluluk 
bilinciyle uygulanmıştır.

Hadis ve hadis ile ilgili meselelere, bu 
tarihi ve ilmi zemini dikkate alarak, 
hoyratça, müsteşrikçe değil, dostça 
ve Müslümanca yaklaşılmalıdır. 
Kimi çevrelerce sık sık söylendiği 
gibi “seçmeci ve eleştirel” ya da 
“sırf savunmacı” bir yaklaşımı 
değil “bilimsel bir yaklaşımı” 
öncelemek gerekir. Bu yaklaşımda, 
güç ve imkânlar ölçüsünde yapılan 
araştırmalar sonucunda deliller 
hangi neticeye götürüyorsa, ona razı 
olmak ve bilimsel bir üslupla onu 
ortaya koymak esastır.

Esasen bu yaklaşım tarzı, 
bizim bütün dini ve kültürel 
meselelerimize ve kaynaklarımıza 
yönelik olarak takip edilmesi gerekli, 
Müslüman sorumluluğuna en çok 
yakışan bir yaklaşımdır.

Peygamber Efendimizin sünnetini 
öğrenme ve yaşama açısından 
hadis kaynaklarının önemi ve yeri 
nedir?

Hiç kuşku yoktur ki, sünnet verileri 
demek olan hadis metinlerinin ve 
onları daima istifadeye hazır halde 
tutan hadis kaynaklarının önemi 
ve hayatımızdaki yeri, Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in biz 
müslümanlar (ümmet) için ifade 
ettiği mânâdan kaynaklanmaktadır.

Bu durumun idraki içinde olan 
müslüman nesiller Peygamber 
sallallahu aleyhi ve sellem’in yapıp 
ettiklerini öğrenmek, yaşamak 
ve kendilerinden sonrakilere 
ulaştırmak, onları da sünnet 
çerçevesinde eğitmek için her 
türlü gayret ve fedakarlığı seve 
seve göstermişlerdir. İşte bu 
gayretlerin bilimsel boyutunda 
Hz. Peygamber’in beyan ve 
davranışlarının zaptını/kaydını ve 
belli sistemlerle kitaplaştırılmasını 
görmekteyiz.

İlk üç asırda tasnifi tamamlanmış 
olan sünnet verileri ve bunlara 
yabancı unsurların karışmaması 
için geliştirilen bilimsel usuller, 
İslam kültür ve medeniyet tarihinin 
ayrıcalığı olarak ilimler tarihindeki 
mümtaz yerini almıştır.

İslâm toplumlarının yani Ümmet-i 
Muhammed’in sağlık reçetesi 
işlevini gören Hadis Kitapları 
bilindiği gibi ale’r-rical ve ale’l-
ebvâb sistemlerle oluşturulmuştur. 
Ale’r-rical sistemle oluşturulan yani 
kimden, hangi sahâbîden hangi 
rivayetlerin alındığının tespiti 
esasına dayanan Müsned’ler, 

Bizler Efendimizin 
mesajlarını kendi 

şartlarımızda nasıl 
uygulayabileceğimize 

bakar, o mesajları 
günümüze gündemimize 

yönelik yönleriyle 
tanımaya ve yaşamaya 

çalışırsak, kimsenin 
telkinine ihtiyaç 

duymayız.

YENiDENÜMRANiYE

Sağlık Reçetemiz Hadislerdir
Prof. Dr. İsmail Lütf i Çakan:

36



günümüzün ölçülerine göre, bir 
anlamda ilim için ilim anlayışına 
uygun düşen çalışmalardır. Ale’l-
ebvab yani konularına göre tasnif 
edilmiş olan hadis kitapları, yani tüm 
çeşitleriyle Musannef’ler ise, günlük 
hayatın pratik ihtiyaçları dikkate 
alınarak tasnif edilmiş, ümmet 
hayatının Kitap ve Sünnet çizgisinde 
yürütülebilmesinin bilgi ve belgelerini 
sergileyen sosyal içerikli bilimsel 
kaynaklar olarak dikkat çekmektedir. 
Daha sonraki dönemlerde geliştirilen 
hadis metinlerinin alfabetik olarak 
sıralanması demek olan ale’l-ahruf 
sistemle tasnif edilmiş eserler de 
daha çabuk ve kolay yoldan hadis 
metinlerine ulaşmayı sağlamak 
amacına yönelik tam pratik hadis 
kitaplarıdır.

Hadisçiler, dinin sadece kabulden/
imandan ibaret olmadığını aynı 
zaman da amel/eylem tarafının 
bulunduğunu dikkate alarak çağlar 
boyu pratik ihtiyaçlara yönelik 
çalışmalara öncelik vermişlerdir. 
Gerek temel hadis kaynaklarının 
Musannef türü etrafında yoğunlaşmış 
olması, gerekse sonraki çalışmaların 
hep ümmetin yaşantısında oluşan 
gelişme ve değişmeleri dikkate alan 
yeni tasnif çeşitlerinin geliştirilmesi 
ve eserlerin kaleme alınmış olması, bu 
durumun kanıtlarıdır.

Kütüb-i sitte diye ilim dünyamızda 
ünlenmiş altı temel hadis kitabının ilk 
sırasında bulunan Sahih-i Buhâri’de 
bir toplum, bir İslâm toplumu, 
ümmet yaşamaktadır. Ümmet’in 
kimlik ve kişiliği için neyin nasıl 
bilinmesi gerektiği, nerede nasıl 
davranılması lazım geldiği, bu 
konuların Sünnet’te nasıl şekillenmiş 
olduğu sahih hadisler vasıtasıyla 
ortaya konulmuştur. Bu yönüyle 
Buhârî’nin Sahih’i tam anlamıyla bir 
toplum sağlık reçetesidir. Bir kez daha 
tekrar edelim ki, Musannef türü hadis 
kitaplarının hemen tamamı ümmete 
sunulmuş sünnet reçeteleridir. Başta 

da Buhâri’nin (256/870) Sahih’i yer 
almaktadır. Her yönüyle orijinal 
olan Sahih-i Buhârî; Kitap ve Sünnet 
çizgisinde bir İslam toplum yapısının 
her alandaki en sağlam dayanaklarını 
içermektedir. Bunun içindir ki 
ümmet tarafından büyük bir takdirle 
karşılanmış ve asırlar boyu, Kur’an-ı 
Kerim’den sonra ilk sırada başvuru 
kaynağı olarak kültür tarihimizdeki 
müstesna yerini almıştır. Diğer 
birinci el hadis kaynakları da kendi 
çerçevelerinde aynı niteliğe sahiptir.

Cem, ihtisar, tecrid, telhis, intihap 
ve şerh gibi çalışmalarda da hep aynı 
yol izlenmiş ve ümmetin bilimsel 
ve  pratik ihtiyaçları göz önünde 
bulundurulmuştur. Tüm bu gayretler, 
hadislerin öğrettiği Müslümanlığın 
bilinmesine, sağlam verilere dayalı 
olarak öğrenilmesine ve de her 
devirde yaşanmasına yardımcı 
olmak hedefine yöneliktir. Netice 
itibariyle hem hadis öğrenmek isteyen 
hem de sünnete uygun yaşamak 
isteyen herkes için hadis literatürü 
ve edebiyatı  vazgeçilmez başvuru 
kaynaklarıdır.

Hz. Peygamberin tüm zamanlara 
yönelik mesajlarının günümüz 
insanları için de vazgeçilmez ölçü 
olduğu hakkında neler söylemek 
mümkündür?

Peygamber Efendimizin vahiy yoluyla 
alıp tebliğ ettiği yüce kitabımız 
Kur’an-ı Kerim, tüm zamanlara 

ve toplumlara hitap eden evrensel 
mesajlar içeren ilahi bir kitaptır. 
Efendimiz, sözleri ve uygulamalarıyla 
bu evrensel nitelikli kitabı, hem kendi 
zamanında yaşayan insanlar hem de 
gelecekte ona inanacak ve onunla 
hayatını tanzim edecek nesiller için 
(yani yöresel ve evrensel planda) 
açıklamıştır. Bu sebeple Efendimizin 
din liderliğini ve İslam yorumunu 
belli bir zaman kesitiyle sınırlama 
imkanı yoktur. Son peygamber 
olması ve getirdiği dinin kıyamete 
kadar yürürlükte bulunması, onun 
beyanlarının dün yaşayanlar için 
olduğu gibi bugün yaşayan bizler 
için de yarın yaşayacak olanlar için 
de vazgeçilmez ölçülerdir. Aksi 
halde yalancı/sahte peygamberlik 
iddialarına yol açılmış olur.

Bizler Efendimizin mesajlarını 
kendi şartlarımızda nasıl 
uygulayabileceğimize bakar, o 
mesajları günümüze gündemimize 
yönelik yönleriyle tanımaya ve 
yaşamaya çalışırsak, kimsenin 
telkinine ihtiyaç duymadan, Hz. 
Peygamber’in manevi şahsiyetini 
günlük hayatımıza düzenleyici bir 
önder olarak ikame etmiş oluruz.

Allah bizleri Peygamber Efendimizin 
mesajları, hadisleri ve sünneti 
çerçevesinde bir hayat yaşama 
mutluluğuyla sevindirsin. Vesselamü 
aleyküm.

hadis

İsmail Lütfi Çakan’la Hadis Okumaları, Ümraniyelilerden yoğun ilgi görüyor.
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İstiklal Mahallesi’nde 
yerleşim 1950’li yıllara kadar 
uzanmaktadır. 1958-1960 

arasında az sayıda evin bulunduğu 
mahallede 1970’li yıllarda başlayan 
hızlı yerleşim süreci 1980 ve 
1983’ten itibaren artarak devam 
etmiştir. Son 10 yılda ise yerleşim 
yerleri tamamlanmış durumdadır.

Mahallenin komşuları arasında 
Atakent, Namık Kemal, 
Eseneveler, Atatürk ve Yamanevler 
Mahalleleri bulunmaktadır. İstiklal 
Mahallesi’nin güncel nüfusu 
44.791’dir. Mahalle sakinleri içinde 
Rize, Kastamonu, Giresun, Şile, 
Gümüşhane, Bolu ve diğer il ve 
ilçelerden gelenler ağırlığa sahiptir.

Mahallede, 2 ilkokul,2 lise,2 
sağlık ocağı, toplam 9 adet park, 
1 kültür merkezi ve 1 bilgievi gibi 
sosyal imkanlar bulunmaktadır. 
Mahallenin cadde ve sokakları da 
büyük oranda tamamlanmıştır. 

Mahalle Muhtarı Servet Şimşek, 
Kavaklıdere, Şehzade, Talatpaşa 
ve Birlik Caddelerinin yeni bir 
düzenleme yapılarak Ümraniye’ye 

yakışır caddeler olabileceğini, 
bu konuda Belediyemizin 
çalışmalarının devam etmekte 
olduğunu ifade etmiştir. Mahallenin 
öncelikli beklentileri ilkokul ve lise 
gibi eğitim kurumlarıdır. 

Mahalle Muhtarı Servet Şimşek 
ayrıca şunları ifade etmiştir: 
“Belediyemizi özellikle kültür sanat, 
sosyal yardım, park, çevre, sağlık vs 
hizmetlerinde başarılı buluyorum 
ve memnunum. Muhtarlarımızın 
sorunları ve ihtiyaçları konusunda 
da belediyemizden destekleri için 
teşekkür ederek bunların devamını 
diliyorum.” 

İstiklal Mahallesi
Tüm altyapı 

çalışmaları ve cadde-
sokakları tamamlanmış, 

geçmişi 1950’lere 
kadar uzanan 

İstiklal Mahallesi 
parkları, sağlık 

ocakları, bilgievi, kültür 
merkezi ve okulları ile 

Ümraniye’nin 
eksiksiz mahallelerinden 

biridir.

YENiDENÜMRANiYE istiklal
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Adını, gelişmeyi ve değişmeyi 
ifade eden inkılap kavramından 
alan İnkılap Mahallesi’nin 
kuruluşu 1970 yılları öncesine 
dayanmaktadır. Komşu mahalleleri 
Karabekir, Topağacı, Elmalıkent, 
Hekimbaşı, Saray ve Yamanevler 
Mahalleleridir. Mahallenin nüfusu 
30 bine yaklaşmış durumdadır. Bu 
nüfus, 81 ilden olmakla beraber 
ağırlıkla Gümüşhane, Bayburt ve 
Sivas illerindendir.

Mahallede 13 cadde, 144 sokak, 
6 park, 2 ilköğretim okulu, 1 
ticaret lisesi, 1 anadolu lisesi,1 kız 
meslek lisesi olmak üzere 5 okul 
mevcuttur. Mahallede bir de sağlık 
ocağı hizmet vermektedir. Mahalle 
Muhtarı Mahir Su, mahallenin 
altyapı ve kanalizasyon giderlerinin 
yeterli olmamakla birlikte yetkili 
kurumlarla görüşülmüş olup en kısa 
zamanda yapılacağını, mahallenin 
elektrik hatlarının yeraltına 
indirilmesi ve bilgievi ile kültür 
merkezi ihtiyaçları olduğunu ifade 
etmiştir.

Mahallenin %50’si tapulu diğer 
%50’si ise 2B kapsamındadır. 
Tapulu olan yerlere Belediyenin 
imarı açmasıyla birlikte hızlı bir 

şekilde yeni binalar yapılmaktadır. 
İmara açılmasıyla birlikte değeri 
olmayan yerlerde fiyatlar ciddi 
oranlara yükselmiş durumdadır.

İnkılap Mahallesi, Ümraniye’de 
bulanan 35 mahalle arasında 
merkez mahallesi durumundadır. 
Bunun nedeni ise Nüfus 
Müdürlüğü, Kaymakamlık, yeni 
Belediye binası, yapılacak Emniyet 
Müdürlüğü, tamamlanmak üzere 
olan üniversite ve Müftülük  
binaları ile Devlet Hastanesi’nin 
mahalleye sadece 50 metre 
mesafede olmasıdır. Mahallede 
ayrıca Belediye Spor Tesisleri, 
inşaatı devam eden Yeni Telekom 
Bölge Müdürlük Binası, mezarlık ve 
Cezaevi de mevcuttur. Mahelleye  
otobandan yeni  giriş ve çıkış yolları 
da inşaa halindedir.

Muhtar Mahir Su mahalleye yapmış 
olduğu güzel hizmetlerden dolayı 
başta Başkan Hasan Can olmak 
üzere tüm çalışanlara şükranlarımı 
sunduğunu ifade etmiştir.

İnkılap Mahallesi 
İnkılap Mahallesi, 

Ümraniye’de bulanan 
35 mahalle arasında 

merkez mahallesi 
durumundadır. 

Bunun nedeni ise 
Nüfus Müdürlüğü, 
Kaymakamlık, yeni 

Belediye binası, 
yapılacak Emniyet 

Müdürlüğü, yapılacak 
üniversite ve Müftülük  

binaları ile Devlet 
Hastanesi’nin 

mahallenin merkezinde 
olmasıdır.
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Resmi verilere göre, günde 50 
bin aracın geçiş yaptığı ve 
ortalama 2 saatini ayırdığı 

Afyonkarahisar, tarih boyunca 
sürdürdüğü doğu-batı, kuzey-güney 
arasında köprü vazifesi görme 
özelliğini koruyor. Büyük savaşlara 
da tanıklık etmiş Afyon, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna zemin 
hazırlayan Kurtuluş Savaşı’nı sona 
erdiren Büyük Taarruz’un emrinin 
verildiği yer olarak biliniyor. 

Kaplıcalar

Afyonkarahisar’da eski çağlardan beri 
varlığı bilinen sıcak su kaynakları, 
Frig döneminde kullanıma sokulmuş. 
Gazlıgöl ve Hüdai kaplıcaları, bu 
dönemden itibaren şifa arayanların 
uğrak yeri olmuş. Önceleri geleneksel 

kaplıca tedavisi veya hamam ihtiyacı 
için kullanılan kaplıcalar, günümüzde 
termal tedavi ve rehabilitasyon 
merkezleri olarak kullanılıyor. İlde 
çok sayıda tesis, bilimsel metotların 
kullanıldığı fizik tedavi üniteleriyle 
termal turizme hizmet veriyor. 

Karahisar Kalesi

Afyon Kalesi yüzyıllarca çeşitli 
inanışlara, birçok efsaneye konu 
olmuş. Kalenin tarihi günümüzden 
3340 yıl öncesine kadar uzanıyor. 
Kalenin M.Ö. 1340 yılında Arzava 
ülkesine sefere çıkan Hitit Kralı 
II. Murşil tarafından, ordusunun 
kışı geçirmesi amacı ile yaptırıldığı 
biliniyor. O zamandan bugüne, Hz. 
Ali’den Battal Gazi’ye kale birçok 
efsaneye konu olmuş. Yukarıda  
kız kalesi adı verilen yerden, 
gelinlik çağa gelen kızların “Bahtım 
bahtım, altın tahtım, evlenecek 
vaktım” benzeri bir mani ile aşağıya 
bağırdıklarında, tez zamanda uygun 
bir kısmet bulduklarına inanılıyor.

Yolların ve 
medeniyetlerin kesiştiği 

Afyonkarahisar, çok 
sayıda tarihi mekan, 
ören yeri, kaplıca ve 
doğal güzellikleriyle 

tarihle doğayı 
buluşturuyor

YENiDENÜMRANiYE

Doğa ve Tarih Şehri: 
Afyonkarahisar Afyon Ulu Camii
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Afyon Mevlevihanesi
Afyonkarahisar Mevlevihanesi 
1710 yılında yapılmıştır. Ancak, 
bu yapı yıkılmış ve 1844’de Sultan 
Abdülmecit tarafından yenilenmiş, 
1905’te de Sultan II. Abdülhamit 
tarafından yeniden onarılmıştır. 
Mevlevi kültüründe Afyon 
Mevlevihanesi Konya dergâhından 
sonra önem sırasına göre 2. 
sırada gelmekte idi. Mevlevihane, 
semahane, harem-selamlık, matbah, 
derviş hücreleri gibi bölümleri ile 
büyük bir alanı kaplıyordu. Kesme 
taştan yapılmış olan semahanenin 
giriş kapısı üzerinde kitabesi ve 
Mevlevi sikkesi bulunuyordu. 
Kuzeye bakan cümle kapısındaki 
merdivenlerden sonra dedegânın 
hücrelerinin bulunduğu bir avluya 
giriliyordu. Bu avlunun ortasında da 
büyük bir şadırvan vardır. Avlunun 
sağında matbah kısmının bir bölümü 
ile çilehane yer alıyordu.

Doğa Turizmi

Doğa turizminde de iddialı 
Afyon’da, Sandıklı ve Kızılören ilçe 
sınırlarındaki Akdağ eteklerindeki 
Kocayayla, ortalama 1600 metre 

yüksekliğiyle geyik ve yılkı atlarını 
barındırıyor. Anadolu’nun çıplak 
dağları, çölleşmeye yüz tutmuş 
alanlarının yanında Karadeniz 
Bölgesi’ni aratmayan ormanları, 
su kaynakları, çayırları ve zengin 
bitki örtüsüyle Afyon, modern 
hayatın karmaşasından uzaklaşmak 
isteyenler için fırsat yaratıyor. 

Afyon Mutfağı

Afyon ili, zengin bir mutfağa sahiptir. 
Özellikle hamur işleri, haşhaşlı 

ve kaymaklı yiyecekler yöreye has 
özellikler taşır. Başlıca yemekleri 
arasında bulgur yemekleri, sakala 
çarpan çorbası, çullama köfte, 
ilibada dolması, sulu köfte, sırt 
dolması, göce tarhanası, nohut 
çöreği, göce köftesi ve tarhanası, 
özbek pilavı, Afyon salatası, şakşuka 
yer alır. Afyon kaymağı, lokum ve 
şekerlemeleri yörede en çok bilinen 
tatlılardır.

Afyonkarahisar’da 
eski çağlardan beri 
varlığı bilinen sıcak 
su kaynakları, Frig 

döneminde kullanıma 
sokulmuş. Gazlıgöl ve 
Hüdai kaplıcaları, bu 

dönemden itibaren şifa 
arayanların uğrak yeri 

olmuş. 
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Ev Hanımları Meslek
Edindirme Kurslarında Gelişiyor

YENiDENÜMRANiYE

Ev hanımları evin ihtiyaçlarını 
en pratik şekilde 2 ve 3 
saat içinde bitirdiklerinde 

geriye koskocaman bir gün 
kalmaktadır. Birçok ev kadını evde 
boş zamanlarını değerlendirmeden 
öylesine geçirir. Oysa kadınlar 
da hem kendi sorumluluklarını 
yapabilir hem de ev ortamında 
çalışabilir. Birçok ev kadını 
boş zamanlarında televizyon 
izlemek gibi kendilerine katkısı 
olmayan meşgalelerle uğraşır. 
Bunun yerine evi için daha yararlı 
gelişimlerini tamamlayacak işler 
yapabilirler. Ülkemizde bulunan 
birçok ücretsiz meslek eğitim 
kursu ev hanımları için oldukça 
uygun yerler bulunmaktadır. Bu 
eğitim kursları bir ev hanımının 
kendini geliştirmesi için oldukça 
verimli alanlardır.  Bu eğitimler 
sonrasında, oldukça basit ve kolay 
yöntemlerle çok kısa sürede beceri 
kazanılabilir.  Ev hanımları bu 
kurslarda öğrendikleri ile birçok 
ürün ortaya çıkartabilir. Bu ürünleri 
uygun bir kâr farkı ile satabilir ve az 

da olsa kazanç sağlayabilirler. Öte 
yandan kurslar da; hem el becerileri 
gelişir hem de aile ekonomisine 
katkı sağlanabilir. Ayrıca bu 
kurslar; kadınların kendilerini el 
becerileriyle ifade ettiği, kişisel 
gelişimlerini tamamladıkları ve 
hanım arkadaşlarıyla tanıştığı, yeni 
arkadaşlıkların kurulduğu sosyal 
bir kapı da ralıyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim 
Merkezleri, Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı bulunan İSMEK ve Ümraniye 
Belediyemizin meslek edindirme 

kurslarında birçok alandaki eğitim 
ve kurslar ev hanımlarını bekliyor. 
Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kurslarında ise 18 yaş 
ve üstü ev hanımlarına ücretsiz 
olarak eğitim verilmektedir. Kültür 
Merkezlerinde

devam etmekte olan eğitimlerimiz, 
Ahşap Rölyef, Bilgisayar, Çocuk 
Gelişim Eğitimi ve Psikolojisi, Ebru, 
El Sanatları, Giyim, Hatt, El Nakışı, 
Mefruşat, Minyatür, Modelistlik, 
Resim, Stilistlik, Takı Aksesuar, 
Tel Kırma, Tezhip, Web Tasarım, 
Yabancı Dil, Yemek Sunum, Hasta ve 
Yaşlı Bakımı, Desinatörlük, Kurdela 
Nakışı ve Kumaş Boyama olmak 
üzere 24 branştan oluşmaktadır. 
Ayrıca dönem sonlarında 
öğrencilerin eserlerinden oluşan 
yerel sergi, genel sergi ve defile 
organizasyonları düzenlenmektedir. 
İlçemizin çeşitli noktalarında

bulunan Kültür Merkezlerimizde 
verdiğimiz kurslardan iki bine yakın 
kişi mezun olmuş ve sertifika almaya 
hak kazanmıştır.

kadın

Ev hanımlarının kişisel
gelişimi konusunda en
önemli imkan meslek
edindirme kursları.
Kurslarda verilen

eğitimler sayesinde
hanımlar hem boş

vakitlerini değerlendirmiş
hem de ek gelir elde etmiş

olacaklar.
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Kötü Alışkanlıklar ve Arkadaş 
Çevresinin Rolü
Doğru arkadaşlık, gençlerin 
hayatındaki problemleri azaltır. 
Güzel alışkanlıkların kazanılması 
için güzel model olacak alternatif 
arkadaş grupları ile tanışma 
fırsatları sağlamak yararlı sonuç 
verir. Doğru arkadaşlıklar, 
arkadaşlarla ilgili sorunların 
çözümünü kolaylaştırır. Bunun 
için çocuğun ilgili olduğu, ailenin 
manevi değerlerine uygun spor ve 
sanat faaliyetleri de yeni arkadaşlar 
edinmesi açısından yararlıdır. 
Ergenlik döneminde anne-baba 
ne kadar aktif canlı anlayışlı ve 
sosyal olursa ergen gençler de 
anne-babasıyla o kadar paylaşımcı 
olmakta ve iyi arkadaş ilişkileri 
içinde bulunmaktadır. 

Uyuşturucu ve alkol bağımlıları bu 
maddeleri kullanmaya genellikle 
genç yaşta başlarlar; ileride giderek 
kötüleşecek olan bağımlılık 
macerasının ilk adımları erken 
yaşlarda atılır. Erken yaştaki 
bu başlangıçta ise temel etken 
arkadaş çevresidir. Anne ve 

babadan bağımsızlaşma sürecinde 
gençler, davranışlarını bir grup 
içinde deneyerek geliştirir. Grup 
içinde reddedilme bir genç için 
katlanılabilecek en zor şeylerdendir. 
Sigara, alkol ya da herhangi bir 
uyuşturucu o grup içinde ölçü 
olmuşsa ya da o grubun elemanı 
olmanın bir şartı gibiyse, gruptaki 
yerini kaybetme ya da alay edilme 
endişesi gence uyuşturucunun 
etkilerinden daha korkunç gelir. Bu 
grup etkileşimini dar kapsamlı bir 
arkadaş grubu olarak düşünmemek 

gerekir. Örneğin okulda, gencin 
doğrudan yakın arkadaş olmadığı 
ama ortamda baskın olan diğer 
kişilerin tutumları dahi gencin 
davranışlarını yönlendirmede 
etkilidir. Ayrıca, gençlikte farklı bir 
boyut kazanmaya başlayan kız-erkek 
ilişkileri ve bu ilişkiler içindeki 
bağlanma durumları, kendini kabul 
ettirme çabaları, çekici görünme 
isteği de kişinin davranışlarını 
yönlendirir.

Okuldaki Kötü Alışkanlıklar

Alkol, sigara, uyuşturucu madde, 
kumar gibi zararlı alışkanlıkların 
tüm dünyada tehlikeli boyutlarda 
yaygınlaşmaya başlaması ülkemizi 
de tehdit eden bir problemdir. 
Lise ve üniversite öğrencileri ile 
çalışan gençlik üzerinde yapılan 
araştırmalar özellikle sigara ve alkol 
başlama yaşının 20 yaşın altına 
düştüğünü ve kültürel faktörlerin 
etkisi ile içme oranında büyük bir 
artış olduğunu göstermektedir. 
Bu bulgular da aile ve toplumun 
kontrolünü gerekli kılmaktadır.

gençlik

Gençler arkadaş
çevresinde kabul edilmek
için, ekseriya çevresinin

baskısına dayanamayarak
sigara ve alkol kullanır.
Zararlı maddelerle ilk

temas, arkadaş çevresiyle
olmaktadır.
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Yeni Belediye Hizmet Binamız
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Traf ik Parkı Açılıyor


