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Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, içinde 
yetiştiğimiz kültür ve gelenek, 
sorumluluk ve görev bilincini insana 
silinmez izlerle öğreten bir zenginliğe 
sahip. Başta Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz 
olmak üzere tüm AK Parti kadrolarının 
hizmet aşkı da bu sorumluluk ve görev 
bilincinden kaynaklanmaktadır. Bizler 
de Ümraniyemize hizmet ederken aynı 
bilinci taşıyoruz. 

12.12.2012 tarihinde Başbakanımız 
ülke genelinde hizmet verecek 112 dev 
tesisi hizmete açtı. Sadece büyükşehirleri 
değil yurdun bütününü kapsayan bu 
toplu açılış özellikle ülkemizin doğu 
bölgelerini kucaklaması açısından da çok 
anlamlıydı. Bu açılıştan birkaç gün sonra 
Başbakanımızın Konya’da, yine bir toplu 
açılış töreninde ifade ettiği cümleler, 
yapılan hizmetle birlikte çok daha 
anlamlı bir manzarayı resmediyordu. 
Başbakanımızın Türkiye için vurguladığı 
durumu biz de Ümraniyemiz için 

söylüyoruz: Yapacağımız daha çok 
iş var… Kış mevsimine girdiğimiz 
şu günlerde, öncelikle kışa hazırlık 
çalışmalarımızı tamamladık. Aralık 
ayı ortalarında başlayan çalışmalar 
yılın ilk karıyla yapılan kontrollerle 
birlikte test edilmiş oldu. İnanıyorum 
ki Ümraniyemiz bu kışı da sorunsuz ve 
zahmetsiz geçirecektir. Yüzden fazla 
personelimizin 24 saat boyunca ondan 
fazla araçla yaptığı kar çalışmaları kış 
boyunca devam edecektir.

Sevgili Ümraniyeliler;

Ümraniye Belediyesi’yle özdeşleşen 
projelerimizden biri olan Geleneksel 
Resim, Şiir ve Hikâye Yarışmalarımızı 
bu yıl dokuzuncu kez düzenliyoruz. 
Kültür-sanat ortamlarına heyecan 
getiren, yeni sanatçı ve edebiyatçıların 
yetişmesine vesile olan, ortaya konulan 
eserlerle ruhumuza sükûnet veren bu 
yarışmalarımızla marifetin iltifata tabi 
olduğunu hep birlikte görmüş oluyoruz. 

Yurtiçinden ve yurtdışından yoğun bir 
katılımın olduğu bu yarışmalarımız 
sayesinde ilçemiz ve Belediyemiz her 
geçen yıl kültür-sanatın biraz daha içinde 
yer almaktadır. 

2012 yılında Mesire Alanı, Afet Bilgi 
Sistemi (ABİS), Trafik Eğitim Parkı, 
Madenler Kültür Merkezi, Somali 
Sosyal Market, Yeni Belediye Hizmet 
Binası gibi projelerimizle çok farklı 
platformlarda çeşitli ödüllere layık 
görüldük. İnanıyorum ki, 2013’te 
de en az bunlar kadar ses getiren ve 
ilçemizin ihtiyaçlarına karşılık veren 
projeler üreteceğiz. Elbette siz değerli 
Ümraniyelerin desteği ile…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Değerli Ümraniyeliler;  

başkandan

İmtiyaz Sahibi:
Ümraniye Belediyesi Adına 
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Mustafa Küçükkapdan

Yazı İşleri Müdürü:
Faysal Şansi

İrtibat:
Ümraniye Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
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Başbakan Erdoğan, iktidarda 
bulundukları 10 yıllık sürede 
Konya’ya 10 milyar liralık 

yatırım yaptıklarını, Konya’yı 
adeta bir ilim merkezi olmasına 
yaraşır şekilde, tarihte olduğu 
gibi bugün güncellediklerini 
anlatarak, 10 yıl içinde Konya’ya 
Karatay Üniversitesi, Mevlana 
Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ni kazandırdıklarını, 
Konya’da üniversite sayısını 
4’e yükselttiklerini anlattı. 
“Mevlana’nın 7,5 asır öncesinden 
yaptığı davete, ‘Gel, ne olursan 
ol yine gel’ davetini icabet eden 
binlerce, on binlerce misafir 
Konya’dan dünyaya sevgi, barış ve 
hoşgörü mesajlarını iletecek” diyen 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Konya 7,5 asır öncesinde olduğu 
gibi bugünde bir merkez haline 
geldi. 7,5 asır önce Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne başkentlik 
yapan, Mevlana ve onun gibi nice 
ilim insanına, irfan erbabına, 
gönül dostuna evsahipliği yapan 
Konya bugün de dünyada sevginin, 
barışın, hoşgörünün merkezi 
konumuna yükseldi. Bu kadim 
başkente, bu kadim Selçuklu 
başkentine hizmet etmek bizim 
için iftihar vesilesidir. Hazreti 
Mevlana’nın, Hazreti Sadreddin 
Konevi’nin, merhum hocamız 
Tahir Büyükkörükçü’nün, merhum 
hocamız, Konya Milletvekili, eski 
başbakanlarımızdan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın şehrine 
hizmetkâr olmak bizim için gurur 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, 16 Aralık’ta 

Konya Mevlana 
Meydanı’nda aralarında 
Mavi Tünel ve Bağbaşı 

Barajı’nın da bulunduğu 
yatırımların toplu açılış 
törenine katıldı. Ertesi 

gün ise Mevlana’nın 
vefatının 739. yıl dönümü 

dolayısıyla düzenlenen 
Şeb-i Arus törenine 

katıldı.

YENiDENÜMRANiYE
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vesilesidir. Her zaman yanımızda 
olan ahde vefası, cömertliğiyle, 
cesaretiyle her zaman bizi 
destekleyen Konya’ya, Konyalı 
kardeşlerimize, vatandaşlarımıza 
eser üretmek, hizmet üretmek bizim 
için büyük bir şeref vesilesidir. Bu 
bir ufuk, bu bir anlayış meselesidir, 
yaklaşım meselesidir. Neyi, nerede, 
ne zaman, kiminle yapacağınızı 
anlamak bilmek, her yiğidin karı 
değil, bu AK Parti kadrolarının 
kârıdır” dedi.

Toplamda 404 milyon değerinde 
eser, hizmet ve yatırımı toplu açılışla 
Konya’ya kazandırdıklarını belirten 
Başbakan Erdoğan, TOKİ tarafından 
Meram’da inşa edilen 474, 480 
ve 688 konutluk üç ayrı projenin, 
Karapınar 2. etapta 432 konutun, 
Emirgazi’de 96 konutun bunlarla 
birlikte yine TOKİ tarafından 
inşa edilen Meram Aile Sağlığı 
Merkezi’nin, Akşehir Tornacı Erol 
Cumbul Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi ve Pansiyonu’nun, Karatay 
Anadolu Meslek, Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nin açılışlarının 
gerçekleştirildiğini aktardı. 

“Türkiye’nin Birikmiş Borçlarını 
Eritiyoruz”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Hükümet 
olarak şu ana kadar 10 bütçe 
hazırladık. Ve 10 bütçeyi de başarıyla 
uyguladık. Biz görevi devraldığımızda 
Türkiye’nin ekonomik büyüklük 
bakımından dünyada hangi sırada 
olduğunu biliyor musunuz? 26. 
sıradaydı. Şu anda neredeyiz biliyor 
musun? 17. sıraya yükseldi. Bu 
lafla olmuyor. Bu çalışarak oluyor. 
Önceki hükümetler tarafından bize 
Zorunlu Tasarruf Hesabı’nda biriken 
devletin vatandaşına olan borcu 
devredildi. Kardeşler, o yukarıdaki 
borcu biz ödedik. 13,5 milyar lira 
yani 13,5 katrilyon liralık borcu. 
İşçimin, memurumun alacağıydı bu 
devletten. Bunu biz ödedik. Konut 
Edindirme Yardımı adı altında yine 
işçiden, memurdan para kestiler, 
‘Sizi konut sahibi yapacağız’ diye. 

Yapmadılar. Geldim ki raflar arasında 
bu tür alacaklar da var. 3,5 milyar lira 
yani 3,5 katrilyon lira, bunları da hak 
sahiplerine biz ödedik. Bunlar bizden 
önceki hükümetler döneminde MHP, 
DSP, ANAP, CHP, bütün bunların 
döneminden kalma borçlardı.’’

“Ne Olur Birbirimizi Allah İçin Çok 
Sevelim”

“Ne olur birbirimizi Allah için çok 
sevelim” ifadesini kullanan Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Bizi birbirimize 
düşürmek isteyenlere asla pirim 
vermeyelim. Bizi ayırmak isteyenlere, 
bölmek isteyenlere asla kulak 
asmayalım. Çünkü bizim bu ülkede 

yapacağımız daha çok iş var. Bizi 
kıskananlar var. Onların oyununa 
gelmeyelim. İnanıyorum ki bu oyunu 
bozacağız. Bu güzel gidişimizi, bu 
birlik beraberlik içindeki gidişimizi 
kıskananlara en güzel cevabı sizler 
birlik, beraberlik içinde bugüne 
kadar hep sandıklarda verdiniz. 
İnanıyorum ki bundan sonra da 
vereceksiniz. Bu millete, bu ülkeye, 
Konya’ya, Konya gibi şehirlerimize 
yeni bedeller ödetilmesine, yeni 
faturalar yüklenmesine asla 
müsaade etmeyeceğiz. Özellikle 
kardeşliğimizi hedef almak suretiyle 
yapılan saldırıları, girişimleri, kirli 
senaryoları biz yine kardeşliğimizle 
dayanışmamızla bertaraf edeceğiz. 
Güneydoğumuzda, Doğumuzda 
bizleri Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, 
Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, 
Arnavutuyla, Boşnakıyla birbirine 
düşürmek isteyenlere asla prim 
vermeyeceğiz. Biz ‘Yaradılanı 
Yaradan’dan ötürü’ sevmeye devam 
edeceğiz.”

şeb-i arus

“Güneydoğumuzda, 
Doğumuzda bizleri 
Türküyle, Kürdüyle, 
Lazıyla, Çerkeziyle, 

Gürcüsüyle, Romanıyla, 
Arnavutuyla, Boşnakıyla 

birbirine düşürmek 
isteyenlere asla prim 

vermeyeceğiz. Biz 
‘Yaradılanı Yaradan’dan 
ötürü’ sevmeye devam 

edeceğiz.”
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12.12.2012’de Yurdun
Dört Bir Yanında 112 Dev Tesis
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan Ankara Voleybol 
Federasyonun Salonu’ndan 

yurdun değişik yerlerine canlı 
yayınla bağlanarak 112 dev tesisin 
açılışını yaptı. İstanbulluların 
2071 yılına kadar su ihtiyacını 
karşılayacak olan Melen Projesi’nin 
birinci ayağını da aynı açılışla 
hizmete alındı. İSKİ Kağıthane İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri’ndeki açılış 
programına İstanbul Valisi Hüseyin 
Mutlu, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İSKİ 
Genel Müdürü Ahmet Demir ile 
birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Ankara’dan yönettiği açılış öncesi 

konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
“Yaptığımız yatırımlarla İstanbul’un 
su sıkıntısını çözdük. 2071 
yılına kadar İstanbul su sıkıntısı 
çekmeyecek” dedi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 15 yıl önce okuduğu 
bir şiirden dolayı görevinden 
alındığını hatırlatan Başkan 
Topbaş, “Türkiye’de okunmak 
üzere gelecek nesillere şiirler 
yazıyorsunuz” dedi. Başkan 
Topbaş şöyle devam etti: “Tam 
15 yıl önce bugün 12.12.1997’de  
Siirt’de şiir okudunuz. 
Görevden uzaklaştırıldınız. 
Ve şimdi Türkiye’de okunmak 

Aralarında
İstanbullulara 2071 

yılına kadar su sıkıntısı 
yaşatmayacak Melen Çayı 
Projesi’nin de bulunduğu 

112 tesis Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da 

katılımıyla toplu törenle 
hizmete alındı.

YENiDENÜMRANiYE
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üzere gelecek nesillere şiirler 
yazıyorsunuz. Bundan dolayı millet 
olarak İstanbullular olarak size 
teşekkürlerimi arz ediyorum.”

Melen Projesiyle 2071’e Kadar Su 
Sıkıntısı Yok

Melen Projesi’nin Başbakan 
Erdoğan’ın isteği doğrultusunda 
projelendirerek hayata geçirdiklerini 
kaydeden Başkan Topbaş, “2071 
yılı İstanbul ve Türkiye için hayırlı 
olsun” dedi. Başkan Topbaş şöyle 
devam etti: “İstanbul Boğazı’nın 135 
m. altından, 5 km. uzunluğunda 
4.5 m çapındaki su tüneliyle dünya 
da bir ilk olan bir projeyi sizin 
tavsiyenizle gerçekleştirdik. Bundan 
dolayı özellikle teşekkür ediyorum. 
Ferhat’ın Şirin’e erişmesi gibi 

Belediye Başkanlığınızdan 
itibaren dağları deldiniz. 
“Tayyib’in işi Allah’a kaldı” 
diyenleri utandırdınız. Size 
milletçe teşekkür ediyoruz.”

Başkan Topbaş’ın konuşmasının 
ardından butonlara basılarak Melen 
Çayı Projesi’nin ilk ayağı hizmete 
alındı. Cumhuriyet tarihinin en 

büyük içme suyu temin projesi olan 
Melen Sistemi’nin birinci aşamasının 
da tamamlandığını söyleyen 
Erdoğan, “Onu da bugün resmen 
açıyoruz. İnşallah proje bütünüyle 
tamamlandığında, 2071’e kadar, yani 
Malazgirt Zaferi’mizin bininci yıl 
dönümüne kadar İstanbul’umuzun 
içme suyu problemi kalmayacak” diye 
konuştu.

Baraj, içme suyu, sulama, taşkın 
koruma, meteorolojik gözlem 
istasyonları, tabiat koruma 
çalışmalarını içeren 112 tesisin 
açılışı ile birlikte toplam 15 milyar 
952 milyon liralık yatırım hizmete 
alınmış oldu. Tesislerin hizmete 
girmesiyle yaklaşık 2 milyon 345 
bin dekar arazi sulanacak, yılda 
8,4 milyar kilowatt saatlik elektrik 

üretilecek, 614 milyon metreküp 
içme suyu sağlanacak.

Açılışı Yapılan Eserler

Açılışı yapılan eserler arasında; 
26 baraj, 2 gölet, 30 sulama tesisi, 
26 özel sektör HES projesi, 9 içme 
suyu projesi, 4 taşkın koruma 
tesisinin yanı sıra şehir ormanları, 
bal ormanları, orman içi dinlenme 
yerleri, yangın havuzları ve göletleri, 
orman yolları, otomatik meteorolojik 
gözlem istasyonları (OMGİ), deniz 
OMGİ’leri, milli park projeleri, milli 
ağaçlandırma seferberliği, Anadolu 
Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi, 
‘Okullar Hayat Olsun Projesi’, yol 
kenarı ağaçlandırmaları, Uluslararası 
Antalya Yangın Eğitim Merkezi ve 2 
adet meteorolojik radar bulunuyor.

112 Tesis

Başbakan Erdoğan, 
toplam 16 milyar liralık 
yatırımla tamamlanan 

112 tesisin toplu açılışını 
gerçekleştirdi.
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Hocaların Hocası Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim Ümraniye’de Anıldı

Ümraniye Belediyesi 
ve Sabahattin Zaim 
Üniversitesi’nin ortaklaşa 

düzenlediği Hocaların Hocası Prof. 
Dr. Sabahattin Zaim’i anma gecesi 
Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda 
yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın ev sahipliğinde 
düzenlenen programa AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, AK Parti Milletvekilleri 
Dr. İsrafil Kışla ve Osman Boyraz, 
Sabahattin Zaim Üniversite Rektörü 
Prof. Dr. Adem Esen,  AK Parti 
Gaziantep Eski Milletvekili Doç. 
Dr. Kahraman Emmioğlu, Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim’in oğlu Doç. Dr. 
Halil Zaim, İSZÜ Mütevelli Heyeti 
Üyesi Mustafa Büyükabacı, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Beykoz Belediye Başkanı 
Yücel Çelikbilek, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadettin Gül,  Belediye 

Başkan Yardımcıları, İl Genel Meclis 
üyeleri, Meclis üyeleri, muhtarlar, 
STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Kuran 
Tilaveti ile başlayan program protokol 
konuşmaları ile devam etti.  

Başkan Hasan Can: Sabahattin 
Zaim Hocamız İlim ve Hikmet 
Sahibi Bir Kişiydi 

Programda söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Bugün burada çok kıymetli bir 
hocamızı anmak için toplanmış 
bulunmaktayız. Böylesine değerli 
bir hocamızı hep birlikte anmaktan 
da mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bugün dünyamız, 
malumatın sonsuz derece yaygın 
bir şekilde sunulduğu, dilediğimiz 
malumatı dilediğiniz zamanda, 

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 

Numan Kurtulmuş’un 
da katıldığı, Ümraniye 

Belediyesi ve Sabahattin 
Zaim Üniversitesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
Prof. Dr. Sabahattin 

Zaim’i anma gecesinde, 
Hocaların Hocası anıldı.

YENiDENÜMRANiYE
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dilediğimiz kadar bulduğumuz 
bir iletişim dünyasındayız. Ama 
çoğu zaman hikmet erbabının bir 
cümle ile ifade ettiğine ulaşmak 
için, o noktaya varmak için yıllarca 
uğraşıyoruz. Halbuki o hikmet sahibi 
büyük zatların, o ilim deryası zevatı 
muhteremin o hikmetli sözlerini 
söyle bir tefekkür etsek, belki bir 
çok sorunumuzu ciltler dolusu kitap 
okumadan çözmüş olacağız” dedi. 

Adem Esen: Belediye Başkanımıza 
Bu Anma Töreni İçin Teşekkür 
Ediyorum

Programda bir konuşma yapan 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Adem Esen, sözlerine 
“Bu programın hazırlanmasında 
çok büyük emeği olan Ümraniye 
Belediye Başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum” diyerek başladı. Hem 
Sabahattin Zaim hocamızı anmamıza,  
hem de Üniversitemizi Ümraniyeli 
kardeşlerimize tanıtma fırsatı verdi 
dedi. Esen sözlerini şöyle sürdürdü;  
“Üniversitemizin kurucu vakfı İlim 
Yayma Vakfı’dır. İlim Yayma Vakfı’nın 
kurucularından olan değerli Hocamızın 
ismini böyle güzel bir üniversiteye 
verdiği için hocamın öğrencisi olarak 
İlim Yayma Vakfı’na da teşekkür 
ediyorum. Adem Esen, İslam ekonomisi 
ve faizsiz bankacılık üzerine ciddi 
çalışmalar yapan Sabahattin Zaim 
Hocamızın bu çalışmaları yüksek lisans 

ve doktora programlarında devam 
etmektedir dedi.

Öztürk Oran: İslam Bankacılığına ve 
Faizsiz Sisteme Büyük Katkıları Var

Daha sonra bir konuşma yapan Ak 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran şunları söyledi; “80’li yıllarda 
güzel insan, bilim adamı hocamla 
ben öğrenciyken tanışma fırsatı 
buldum. O zaman anladım ki bu 
güzel insan gelecekte genç nesillere 
güzel şeyler bırakacak. Sabahattin 
Zaim Hocamla 98 yılında da Rabbim 
nasip etti, bir finans kurumunda 4 
yıl birlikte yönetim kurulu üyeliği 
yaptık. İslam bankacılığına ve faizsiz 
sisteme büyük katkıları oldu. Bu finans 
kurumları güçlü bir şekilde ayakta 
duruyorsa cennetmekan Hocamın çok 
büyük emeği var. Kendisini rahmetle 
anıyorum.”

Numan Kurtulmuş: Tevazu Sahibi 
Bir İnsandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş şunları 
söyledi: “Sözlerime başlarken 
Ümraniye Belediye Başkanımızı ve 
arkadaşlarını tebrik ediyorum. Güzel 
bir kadirşinaslık örneği gösterdiler. 
Ayrıca Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Rektörü kıymetli arkadaşım Prof. Dr. 
Adem Esen’i de tebrik ediyorum. Bu 
sadece Sabahattin Hocayı hatırlamak 
noktasında gösterilen kadirşinaslık 
değil aynı zamanda Sabahattin Zaim 

Hocanın sonraki nesillere anlatılması 
bakımından da önemli bir toplantıdır. 
İstanbul ve Türkiye’nin birçok yerinde 
hocamızın vefatının üzerinden beş 
yıl geçmesine rağmen birtakım 
güzel toplantılar tertipleniyor, bu 
toplantılarda kendisini bir kez daha 
hayırla yad ediyoruz, rahmet diliyoruz, 
bir kere daha yaptığı büyük hizmetleri 
hatırlıyoruz.  Sabahattin hocamla 
hem öğrencisi hem de asistanı olarak 
çalışma fırsatı buldum.  Hocanın 
hayatında ne görüyorsunuz derseniz 
modernleşmeyi mutlak manada 
batılılaşmak anlayan, değerlerimizden 
uzaklaşmak anlayan bu yönetici 
elitlere ve sözde entelektüellere 
karşı kendi ruh dünyamızı, kendi 
zihniyet dünyamızı, kendi medeniyet 
dünyamızı ete kemiğe bürünmüş şekli 
nedir derseniz o Sabahattin Zaim’dir. 
Türkiye’nin o zor şartları içerisinde 
İstanbul Üniversitesi gibi bir yerde 
kendisini herkese kabul ettirerek 
fevkalade başarılı bir akademisyen 
olmasının temelinde, şahsiyetinin 
sağlamlığının ötesinde bir de bilimsel 
bakımdan güçlülüğü yatıyor.” 

Program, protokol konuşmalarının 
ardından, Hocaların Hocası Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim’i anlatan sinevizyon 
gösterimi ile devam etti. Daha sonra 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve beraberindekiler 
Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesislerine 
geçti.

anma
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açılış

Ümraniye Çamlık 
Mahallesi’nde hizmet 
verecek olan Tarihi 

Çorbacı’nın açılışı düzenlenen bir 
törenle yapıldı. Törene AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 
Soylu, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, Ak Parti 
Ataşehir İlçe Başkanı Nimetullah 
Topu, Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanı 
Hurşit Yıldırım, Belediye Başkan 
Yardımcıları, işletme yöneticileri 
ile vatandaşlar katıldı. Hayırlı 
olsun dileklerinde bulunan Başkan 
Hasan Can, Türkiye ekonomisinin 
iyiye gittiğini ve bunun yansıması 
olarak Ümraniye’de birçok işyeri 
açılışının gerçekleştiğini söyledi. 
Başkan Hasan Can, kültürel 
yemeklerimizin besmelesi olan 
çorbanın ve bu hizmeti veren Tarihi 
Çorbacı’nın açılışının da Ümraniye 

ekonomisinin yükselen bir 
göstergesi olduğunun altını çizdi.  

Daha sonra konuşmasını 
yapan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman Soylu şunları 
söyledi: “Bir bereket yuvasının 

açılışındayız. Bundan dolayı çok 
büyük memnuniyet duyduğumu 
da belirtmek isterim. Hem aileye 
bereket yuvası, hem de istihdam 
olanlara bereket yuvası bir işyerinin 
açılması, yeni bir hayatın açılması 
anlamına gelir. Bir işyerinin 
açılabilmesi içinde geleceğe ait bir 
istikrarın, güvenin, o coğrafyada, 
o ilçede, o ekonomide oluşması 
gerekir. Ümraniye ilçemiz, bu 
imkanları sağlayan bir ilçe. Bu işyeri 
hem ilçemize, hem ülkemize hem 
de hizmet almak için buraya gelecek 
müşterilerine ve çevreye hayırlı 
olsun.”

Konuşmalardan sonra AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Süleyman 
Soylu, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve beraberindekiler 
açılış kurdelesini keserek, Tarihi 
Çorbacı’da çorba içtiler.

AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Süleyman 

Soylu ve Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can, Çamlık 
Mahallesi’nde hizmet 

verecek olan Tarihi 
Çorbacı’nın açılışını 

yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Süleyman Soylu Ümraniye’de Açılış Yaptı

YENiDENÜMRANiYE
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istişare

Meclis Üyeleri İle İstişare 
Toplantıları Sürüyor
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Meclis 
Üyeleri ile Ümraniye Belediyesi Encümen Salonu’nda fikir 
alışverişi için bir araya gelmeye devam ediyor. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye Belediye’si 
Encümen Salonu’nda 5-6 kişilik 

gruplar halinde AK Parti Meclis Üyeleri 
ile fikir alışverişi için bir araya geliyor. 
Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları 
da hazır bulunuyor. Ümraniye 
Belediyesi’nin yapmış olduğu proje ve 
hizmetler konusunda bilgi veren Başkan 
Hasan Can, gerçekleşecek olan hizmet ve 
projeler hakkında da, AK Parti Belediye 
Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek istişare 
yapıyor ve Meclis Üyelerinin dilek ve 
temennilerini dinliyor
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Ümraniye Belediyesi, her 
yıl düzenlediği şiir, hikâye 
ve resim yarışmalarının 

startını verdi. Bu yıl 9. kez yapılacak 
yarışmalarda dereceye girenlere 
her yıl olduğu gibi binlerce TL para 
ödülü ile çeşitli hediyelere verilecek. 
Alanında marka haline gelen üç 
yarışmanın da jüri üyeleri tanınmış 
sanatçı ve akademisyenlerden 
oluşuyor. Yarışmalarla ilgili bilgiler 
ise şöyle;

En Güzel Resme 10 Bin TL Ödül 

Bu yıl 9.’su düzenlenecek olan 
Geleneksel Resim Yarışmasında 
birinciliği elde eden esere 10 bin, 
ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin ve 
her biri 2 bin TL olarak belirlenen 
10 adet mansiyon olmak üzere 
toplam 44 bin TL para ödülü 

verilecek. Teması ‘Zaman Tünelinde 
İstanbul Evleri ve Yaşam’ olarak 
belirlenen yarışmada dereceye 

giren yarışmacılara ödülleri, 
düzenlenecek bir törenle verilecek. 
Öte yandan ödül alan eserler ve 
sergiye değer görülen eserler, 
Ümraniye Belediye Başkanlığı 
tarafından çeşitli yerlerde 
sergilenecek. Yarışma için son 
başvuru tarihi ise 3 Mayıs 2013 
Cuma.

9. Geleneksel Hikâye Yarışması
Hikâye alanında önemli bir marka 
haline gelen ‘Geleneksel Hikâye 
Yarışması’ bu yıl 9. kez yeni 
yeteneklere kapı aralayacak. Yurt 
içi ve yurt dışından önemli oranda 
katılımın gerçekleştiği hikâye 
yarışması bu yıl serbest temalı. 
Hikâye yarışmasında birinciye 8 
bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 
bin ve her biri 1.500’er TL olarak 

Her yıl düzenlediği 
yarışmalarla edebiyat 

ve sanat dünyasına yeni 
yetenekler kazandıran 
Ümraniye Belediyesi, 

bu yıl 9. kez düzenlediği 
Geleneksel Resim, Hikâye 

ve Şiir yarışmaları için 
start verdi. Yarışmalarda 
dereceye girenleri binlerce 

TL ödül bekliyor.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye’de Yarışma
Heyecanı 9. Kez Başladı!
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belirlenen 10 adet mansiyon olmak 
üzere, toplam 33 bin TL para 
ödülü verilecek. Ayrıca dereceye 
giren eserler Ümraniye Belediyesi 
tarafından kitaplaştırılarak edebiyat 
dünyasına kazandırılacak. Hikâye 
yarışması için son başvuru tarihi 1 
Mart 2013 Cuma.

Şairler Ödüller İçin Yarışacak
Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 9. 
kez düzenleyeceği diğer bir yarışma 
ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’. 
Teması serbest olarak belirlenen 
“serbest”, “hece”, “aruz” olmak 
üzere üç kategoride düzenlenen şiir 
yarışmasında, her bir kategoride 
birinciliği elde eden şiire 5 bin, ikinci 
şiire 4 bin, üçüncüye 3 bin ve her biri 
1.000’er TL’den 10 adet mansiyon 
olmak üzere toplam 22 bin TL 
ödül verilecek. Şiir yarışmalarında 
dereceye giren eserler, önceki yıllarda 
olduğu gibi kitaplaştırılacak. Şiir 
yarışması için son başvuru tarihi 
ise 1 Mart 2013 Cuma.

Yarışmalarımız Alanlarında 
Marka Oldu
Düzenledikleri geleneksel hikâye, 
şiir ve resim yarışmalarıyla 
binlerce yeteneği bu alanlara 
kazandırdıklarını söyleyen Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
belediye olarak önemli bir sosyal 
sorumluluğu yerine getirdiklerini 
ifade etti. Her yıl artan bir heyecanla 
gerçekleştirdikleri yarışmaların 
kendi alanlarında birer marka 
haline geldiklerini hatırlatan Başkan 
Hasan Can, bu yıl 9. kez düzenlenen 
Geleneksel Resim, Şiir ve Hikâye 
Yarışması’nın her yıl olduğu gibi 
bu yıl da büyük ilgi uyandıracağına 

inandıklarını belirtti. 
Her yıl yurt içi ve yurt 
dışından katılımın olduğuna 
dikkat çeken Başkan Hasan Can, 
yarışma sonucunda dereceye 
giren resim, hikâye ve şiirleri 
bu yıl da kitaplaştıracaklarını 
ve ödüllü resimleri de 
çeşitli salonlarda 
sergileyeceklerini 
hatırlattı.

yarışmalar

Her yıl artan 
bir heyecanla 

gerçekleştirdikleri 
yarışmaların kendi 

alanlarında birer marka 
haline geldiklerini 
hatırlatan Başkan 

Hasan Can, bu yıl 9. kez 
düzenlenen Geleneksel 
Resim, Şiir ve Hikâye 
Yarışması’nın her yıl 
olduğu gibi bu yıl da 

büyük ilgi uyandıracağına 
inandıklarını belirtti.
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YENiDENÜMRANiYE spor oyunları

Ümraniye Belediyesi ile 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün ortaklaşa 

düzenlediği ‘5. Geleneksel Ümraniye 
Spor Oyunları’ koordinasyon 
toplantısı yapıldı. Ümraniye 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 
yapılan programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Mesut Özdemir ve okul 
müdürleri katıldı. Yemek eşliğinde 
yapılan toplantıda İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, spor 
oyunlarının Ümraniye’de yaklaşık 
50 bin aileyi doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bu tür 
etkinliklere destek veren Belediye 
Başkanımız Hasan Can’a teşekkür 
ediyorum dedi.  

Başkan Hasan Can: “Çabamız 
Daha Sağlıklı Bir Nesil İçin”

Daha sonra söz alan Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, göreve 
geldikleri günden bu yana spora ve 
kültüre verdikleri desteği vurguladı. 
“Bu yıl 5.’sini düzenlediğimiz 
Ümraniye Spor Oyunları’yla 
çocuklarımıza, gençlerimize spor 
yapma alışkanlığını kazandırmaya 

çalışıyoruz” diyen Başkan Hasan 
Can, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
yarışmalarda amacımız; çeşitli 
alanlarda, cevher avcılığı yapmaktır. 
Bu sayede büyük şampiyon 
sporcuların ortaya çıkmasında ve 
yeteneklerin parıldamasında, biz 
ayna tutuyoruz. Bunu yaparken 
değerlendirme kurullarında; 
akademisyenlerden, profesyonel 
hakemlerden hizmet alıyoruz. 
Çabamız daha sağlıklı bir nesil 
içindir” dedi.  

Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları, 
ilçedeki bütün ilk ve orta dereceli 
okulların katılımıyla, yaklaşık 6 bin 
sporcunun yarıştığı müsabakalarla 
gerçekleşecek. 2013 yılı Ocak ayında 
başlayacak olan spor oyunları, 
yaklaşık 5 ay boyunca devam edecek.

5. Geleneksel Spor Oyunları 
Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Ümraniye Belediyesi 
ile Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün 

birlikte düzenlediği
‘5. Geleneksel 

Ümraniye Spor 
Oyunları’ koordinasyon 

toplantısı, Ümraniye 
Belediyesi Sosyal 

Tesisleri’nde yapıldı.
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Aralık ayından itibaren 
İstanbul’u etkisi altına kar 
yağışı öncesinde gerekli 

tedbirleri alan Ümraniye Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,  
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta 
Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü (Çözüm Merkezi) 
ile Fen İşleri Müdürlüğü ne bağlı 
ekipler, yağışın başladığı sabah 
saatlerinden itibaren harekete geçti. 
Kar yağışının meydana getirebileceği 
her türlü olumsuz koşulun önüne 
geçmek amacıyla çalışmalarını 
yoğunlaştıran ekipler, özellikle ana 
arterler ve caddelerde sürdürülen 
çalışmalar kapsamında buzlanma 
vb. olumsuzlukların yaşanmaması 
için gerekli çalışmalara başladı. 4 
kar küreme ve tuzlama aracı, 10 
JCB’ler ve greyderlerle çalışmalarında 
kullanan ekipler, kar yağışı süresince 
çalışmalarına devam edecek.   

Başkan Hasan Can: “Gerekli Tüm 
Önlemleri Aldık”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “İstanbul’u etkisi 
altına alan yoğun kar yağışının 

doğuracağı sorunları Ümraniye’de 
en aza indirebilmek için ilgili 
Müdürlüklerimize bağlı ekiplerin 
yolların sürekli açık tutulmasını 
sağlamak için çalışmalarına devam 
ettiğini, karla mücadele için yeterli 
ekip, ekipman ve tuz stoklarının 
mevcut olduğunu” dile getirdi. 
Başkan Hasan Can, vatandaşlarımızın 
kaldırımlarda rahat yürümeleri 
için de kar temizleme ve tuzlama 
çalışmalarının başlayacağını sözlerine 
ekledi.
Çözüm Merkezi Koordinasyonu 
Sağlıyor
Öte yandan, Ümraniye Belediyesi 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü’ne bağlı Çözüm Merkezi 
(444 9 822) de vatandaşlardan gelen 
şikâyetleri alıp, ilgili müdürlüklere 
bildiriyor. Olası yoğun kar yağışına 
karşı, mesai bitimden sabaha kadar 
nöbet bekleyecek Çözüm Merkezi 
ekipleri, vatandaşlardan gelecek 
talepleri ilgili müdürlüklere iletecek.

Ümraniye’de Kış
Hazırlıkları Tamam

Kar yağışının meydana 
getirebileceği her 

türlü olumsuz koşulun 
önüne geçmek 

için çalışmalarını 
yoğunlaştıran ekipler, 

özellikle ana arterler ve 
caddelerdeki çalışmalar 
kapsamında buzlanma 

vb. olumsuzlukların 
yaşanmaması için 
gerekli çalışmalara 

başladı. 

kış çalışmaları
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muharrem ikramı

Ümraniye Belediyesi 
Muharrem ayı sebebi 
ile Ümraniye’nin çeşitli 

noktalarında yaptığı aşure 
dağıtımlarını kardeş şehir Bosna 
Hersek Fojnica kentinde de yaptı. 
Belediye Fojnica’da 1.200 vatandaşa 
aşure dağıttı. Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapılan Fojnica Belediyesi 
Ümraniye Kültür Merkezi’nde 
ve çevresinde bulunan 9 köydeki 
vatandaşlara aşure dağıttı. 
Ümraniye Belediyesi, Fojnica 
Belediyesi, Yunus Emre Kültür 
Merkezi ve Fojnica İslam Meclisi’nin 
birlikte organize ettiği programa 
Saraybosna Türk Kültür Merkezi 
Müdür Vekili Nuri Türkyılmaz, 

Baş İmam Mansur Paşaliç ve İslam 
Meclisi Başkanı Ramiz Meşa katıldı.
Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür 

Merkezi’nde yapılan program 
sonunda katılımcılara aşure ikram 
edildi. Programa katılan Fojnicalı 
vatandaşlar Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a teşekkür ettiler. 
Aşureler ayrıca Fojnica çevresinde 
bulunan 9 köydeki vatandaşlara da 
dağıtıldı.

Ümraniye’den
Fojnica’ya Aşure İkramı

Ümraniye Belediyesi 
Muharrem ayı sebebi 

ile Ümraniye’nin çeşitli 
noktalarında yaptığı 
aşure dağıtımlarını 
kardeş şehir Bosna 

Hersek Fojnica 
kentinde de yaptı. 
Belediye Fojnica’da 

1.200 vatandaşa aşure 
dağıttı.

YENiDENÜMRANiYE
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Şerif Ali Çiftliği olarak bilindiği 
eski dönemlerde mahallenin 
yukarısında kalan komşu 

bölgede acı bir su çıkmaktadır. 
Mahallede yerleşim bulunan 
mevkide ise tatlı su olarak anılan 
bir kaynamaktadır. Bu sebeple 
mahallenin adı Tatlısu, yukarı 
kısmında yer alan mahallenin 
adı ise Acısu olarak kalmıştır. 
Ümraniye Belediyesi’nin 2008 
yılında gerçekleştirdiği yeni 
mahalle tasnifinde de mahalle 
Tatlısu Mahallesi olarak resmiyet 
kazanmıştır. Mahallede ilk 
yerleşimler 1980’li yılların başına 
rastlamaktadır. 2000’li yıllara doğru 
yavaş yavaş artan yerleşim, 2004 
yılında bölgenin imara açılmasıyla 
birlikte ciddi bir ivme kazanmıştır.

Mahallenin komşu mahalleri 
arasında Şerif Ali Mahallesi, 
Mehmet Akif Mahallesi Çamlık 
Mahallesi ile Ataşehir ilçesine bağlı 
Yenişehir Mahallesi bulunmaktadır. 
Tatlısu Mahallesi 25 bin civarında 
bir nüfusa sahiptir. Yeni bir yaşam 
alanı olan finans merkezinin 

bölgeye gelmesi ile beraber 
özellikle İstanbul içinden göç 
alacak olan mahallede 81 vilayetten 
vatandaşımız yaşamaktadır. 
Geçici bir Sağlık Merkezi bulunan 
mahalleye kalıcı bir sağlık 
merkezinin ise yakın bir zamanda 
temeli atılacaktır. Okul ihtiyacı 
bulunan mahallenin, İl Özel İdaresi 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
gerekli yazışmaları devam 
etmektedir. Tatlısu Mahallesi 
yeni sayılabilecek bir yerleşim 
yeri olması dolayısıyla bölgede 
yapılaşma henüz bitmemiştir. 

Mahalle Muhtarı Cezmi Temur 
mahallenin eksikleri konusunda 
şunları ifade etmiştir: “Mutlaka 
insanın olduğu yerde ihtiyaçlar da 
eksik olmuyor. Okul sorunumuz 
istimlâk meselesi yüzünden 
sürüyor. Gönlümden geçen, güzel 
bir kültür merkezinin mahallemize 
çok yakışacağıdır. Sağlık ocağı 
sözünü aldık. İnşallah tüm 
sorunları teker teker çözeceğiz.”   

Tatlısu Mahallesi 1.000 ve 
5.000’lik planları yapılmış, kentsel 
dönüşüme dahil olan bir alana da 
sahip değildir. Belediyenin, günlük 
rutin hizmetlerini eksiksiz yaptığını 
ifade eden Muhtar Temur ayrıca 
şunları ifade etmiştir: “Sağolsun 
Hasan Başkanımızın desteğiyle 
Tatlısu Mahallemize yakışan güzel 
bir Muhtarlık binası yaptık. Seyhan 
Sokağımıza çok güzel bir park 
yaptık. Yapılan hizmetlere çok 
teşekkür ederim ve yapılacak olan 
hizmetlere de şimdiden başta Sn 
Hasan Can Başkanım ve Başkan 
Yardımlarım olmak üzere tüm 
çalışanlara çok teşekkür ediyorum.”

Tatlısu Mahallesi 
Adını geçmişte bölgede 

kaynayan lezzetli 
kaynak suyundan 

alan Tatlısu Mahallesi 
1980’lerden itibaren 

yerleşim almış ve 2000 
sonrasında eksiksiz bir 

mahalleye dönüşmüştür.

tatlısu
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Bilecik ilinin adını nereden 
aldığı kesin olarak tespit 
edilememiştir. Hititler, Bilecik 

için “Şirin Köy” manasına gelen 
Belekoma demişlerdir. Zamanla bu 
isim Bilecik olarak söylenmiştir. 
Tarihte pek çok kavmin uygarlık ve 
egemenliğine sahne olan Bilecik, 
Kayı Boyu’nun Orta Asya’dan 400 
çadırla gelip Söğüt’te, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş merkezliğini 
yaptığı yerdir. İlin tarihçesinin çok 
eskilere dayanması ve Osmanlı’nın 
kurulduğu yer olması ayrıcalığı 
yanında, Kurtuluş Savaşı’nda 
verdiği çetin mücadeleler ve 
kazanılan zaferlerle Cumhuriyet’in 
kuruluşunda da önemli bir role 
sahip olmuştur. Üzerinde çok sayıda 
arkeolojik ve tarihi eser bulunan, 
Bilecik’teki tarihi eserlerin çoğunu 
Osmanlı döneminde yapılan camiler, 

türbeler, hanlar, hamamlar, sivil 
mimari örnekleri, imaret ve benzeri 
yapılar oluşturmaktadır.

Orhan Gazi Camii

Orhan Gazi tarafından yaptırılan 
cami, Edebalı Türbesi’ne 50 m. 

uzaklıktadır. Minarelerin camiye 
bitişik olması kuralına aykırı olarak, 
asıl minaresi ana binadan 30 m. 
uzakta bir kayanın üzerine inşa 
edilmiştir. II. Abdülhamit zamanında 
önemli bir onarım gören cami, 
Osmanlı devri Türk mimari sanatının 
dinî mimari alanında ilk kubbeli 
yapı denemesinin örneğidir. Kubbe 
üzeri restorasyon sırasında kurşunla 
kaplandığı için Kurşunlu Cami adıyla 
da bilinir.

Saat Kulesi

İl merkezinde, şehre hakim bir 
yamaç üzerinde, Anadolu Lisesinin 
bahçesindedir. Giriş kapısı 
üzerindeki kitabeye göre 1907 
yılında, Sultan II. Abdülhamit 
döneminde, Musa Kazım Bey 
tarafından yaptırılmış ve 1987 
yılında Bilecik Valisi Adil Yazar 

Bilecik, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 

doğduğu topraklardadır. 
Sakarya ırmağının 
etrafında kurulan, 

göletleri ve derelerinin 
zenginliği ile tanınan 
yöre antik çağlardan 

günümüze tarihin 
izlerini taşır.

YENiDENÜMRANiYE

İmparatorluğun Merkezi: Bilecik
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tarafından tamir ettirilmiştir. Kule 
yukarıdan aşağıya doğru genişleyen 
bir yapım usulü göstermektedir. 
Alttan itibaren, yukarıya doğru ilk 
iki kat ile kesme taştan başlayan 
yapı, yukarıda ahşaptır. En alt 
katta: kemerli büyük kapı üzerinde, 
yuvarlak bir pencere görülüyor. 
İkinci katta ise, balkon var. Balkonun 
hemen üzerinde ise, kadranlı saat 
var. Kulenin üzeri ise, pramidal bir 
külahla örtülmüş. Günümüzdeki 
görünümü, 1907 yılındaki orijinal 
görünümünün aynıdır.

İçmeceler ve Kaplıcalar

Osmaneli-Selçik İçmeleri, Osmaneli 
ilçesine 9 km. uzaklıktadır. 
Ulaşım kara ve demiryolu ile 
sağlanmaktadır. İçmenin suyu 
dört ayrı çeşmeden akar. Mide, 
karaciğer, safra kesesi bağırsak ve 
idrar yolları hastalıklarına iyi geldiği 
gibi böbrek taşlarının eritilmesi ve 
düşürülmesinde etkilidir. Söğüt 
Çaltı Kaplıcası ise Söğüt ilçesi Çaltı 
beldesinde bulunan kaplıcanın suyu 
30 km. uzaklıktaki bir kaynaktan 
gelmektedir. Banyo ve içme şeklinde 
yararlanılan kaplıca; deri hastalıkları, 

mide rahatsızlıkları, romatizmal 
hastalıklar, nevrit, polinevrit ve 
kadın hastalıklarına iyi gelmektedir. 

Yöresel Lezzetleri

Bilecik’in yöresel yemeklerin 
çoğunluğunu hamur işleri oluşturur. 
Yöre halkının bir bölümü, ekmeğini 
kendisi pişirir. Pide, bükme hodalak 
fırında pişirilen ekmek türleridir. 
Yöre halkı makarna, tarhana, kuskus, 
erişte gibi yiyecekleri de kendileri 
hazırlar. Büzme, nohutlu tavuklu 
mantı, keşkek, ovmaç çorbası, 
mercimekli mantı, kesme hamur, 
keklik kebabı, köpük helvası, Bilecik’e 
özgü yemeklerin başlıcalarıdır.

Şeyh Edebalı Türbesi 

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi, 
kuruluş döneminde ahilerden ve 
özellikle Ahi Şeyhi olan Edebalı’dan 
büyük yardım görmüşlerdir. Şeyh 
Edebalı at sırtında gezen, yayla ve 
otlaklarda dolasan Kayı Aşiretini 
bir hamur gibi yoğurmuş, onların 
yerleşik hayata geçmelerinde önemli 
rolü olmuştur. Devlet yapısının 
kurulmasında büyük hizmetler 
veren ve yardım eden, bu bakımdan 

Osmanlı Devleti’nin “Manevi Lideri” 
olarak bilinen Edebalı, 1328 yılında 
120 yaşında vefat etmiştir. Türbe, 
Orhan Gazi tarafından, Eski Bilecik 
şehrinin kurulduğu vadinin sırtında 
küçük bir tepe üstüne yaptırılmıştır. 
Eskiden kubbeli olan fakat 
Yunanlıların yaptıkları saldırılarla 
tahrip edilen türbenin üzerine 
kiremit çatı örtülmüştür. Bir salon ve 
iki ayrı odadan ibaret olan türbede, 
büyük oda mihraplı bir mescit, diğer 
yandaki oda ise sohbet hane ve 
misafirhane olarak kullanılmaktaydı.

gezi

Şeyh Edebalı Türbesi

Ümraniye Belediyesi olarak Kasım ayında Bilecik’teydik 
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Aralık ayı içinde Ümraniye 
Belediyesi’ni ve Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı ziyaret 

edenler arasında Ümraniye ve 
İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin 
farklı illerinden de kurum ve kişiler 
mevcuttu. 

Kars Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, Üsküdar 
Eski Belediye Başkanı Necmettin 
Öztürk, Ümraniye Cumhuriyet 
Başsavcısı Ertan Erbay ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Koordinatörlerinden Kartal eski 
Belediye Başkanı Arif Dağlar, 
Sarıyer eski Belediye Başkanı Yusuf 
Tülün ile Ömer Mehmet Çelik 
Aralık ayında Ümraniye’yi ziyaret 
edenlerden sadece birkaçıydı.

Ümraniye Cumhuriyet 
Başsavcısı’ndan Başkan Hasan 
Can’a Ziyaret

Ümraniye Cumhuriyet Başsavcısı 
Ertan Erbay, 17 Aralık’ta Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyarette 
Belediye Başkan Yardımcıları da 
hazır bulundu. Görevinden emekli 
olacak Ümraniye Cumhuriyet 
Başsavcısı Ertan Erbay, yaptığı 
nezaket ziyaretinde Başkan 
Hasan Can ile bir süre sohbet 
etti. Görevi boyunca Belediye ve 
Belediye Başkanı Hasan Can’la 
uyum içinde çalışmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Ertan 
Erbay, katkılarından dolayı Başkan 
Hasan Can’a teşekkür etti.    

Başkan Hasan Can da başarılı ve 

Aralık ayı içerisinde 
Ümraniye 

Belediyesi’ni ve 
Belediye Başkanı 

Hasan Can’ı ziyaret 
edenler arasında 

Ümraniye ve 
İstanbul’un yanı sıra 

Türkiye’nin farklı 
illerinden de kurum 
ve kişiler mevcuttu.

YENiDENÜMRANiYE

Aralık Ayı 
Misafirlerimiz
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uyumlu çalışmalarından ötürü Ertan 
Erbay’a teşekkür ederek bundan 
sonraki yaşantısında sağlıklı bir 
ömür diledi.

Kars Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş Ümraniye’deydi

Kars Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş, 11 Aralık Salı günü 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında ziyaret etti. 
Bozkuş, yaptığı nezaket ziyaretinde 
Başkan Hasan Can ile bir süre sohbet 
etti. AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran’ın da bulunduğu, 
samimi bir havada gecen ziyaretten 
duyduğu memnuniyetini dile getiren 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Kars Belediye Başkanı Nevzat 
Bozkuş’a ziyaretinden ötürü teşekkür 
etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin Yeni Hizmet 
Binamızı Gezdi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin 
Keskin ise, 17 Aralık’ta Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
ziyaret etti. Ziyaretten önce Başkan 
Hasan Can ve Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, Ümraniye 

Belediyesi’nin yeni binasını gezdiler. 
Başkan Hüseyin Keskin, yeni binanın 
Ümraniye Belediyesine başarılı 
hizmetlere vesile olmasını diledi. 

Üsküdar Eski Belediye Başkanı 
Necmettin Öztürk’ün Ziyareti

1984-1989 yıllarında Üsküdar 
Belediye Başkanlığı yapan Necmettin 
Öztürk, 19 Aralık’ta Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’la 
bir araya geldi. 1963 yılında 
Belde Belediyesi olan Ümraniye, 
1980 yılında askeri yönetim 
tarafından “mülga” edilmiş ve 
Üsküdar Belediyesi’ne bağlı Şube 
Müdürlüğüne dönüştürülmesinden 
dolayı Ümraniye’ye de Başkanlık 
yapan Üsküdar eski Belediye Başkan’ı 
Necmettin Öztürk, yaptığı nezaket 
ziyaretinde Başkan Hasan Can ile bir 
süre sohbet etti. 

İBB Koordinatörleri 
Ümraniye’deydi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Koordinatörlerinden Kartal eski 
Belediye Başkanı Arif Dağlar, 
Sarıyer eski Belediye Başkanı Yusuf 
Tülün ve Ömer Mehmet Çelik, 13 

Aralık’ta Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyarette İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ile Ümraniye Belediyesinin 
işbirliğiyle yürüttüğü çalışmalar 
görüşüldü. 

Ümraniye Hizmet Vakfı’nın 
Ziyareti
Ümraniye Hizmet Vakfı Müdürü 
Orhan Baydar, Yönetim Kurulu Üyeleri 
İbrahim Doğan ve Servet Kabil, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında ziyaret etti. Baydar 
ve yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları 
nezaket ziyaretinde Başkan Hasan Can 
ile bir süre sohbet etti. 

Ümraniye Anadolu Lisesi, Başkan 
Hasan Can’ı Ziyaret Etti
Ümraniye Anadolu Lisesi Müdürü 
Bekir Altındağ ve Okul Aile Birliği 
Yöneticileri, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret etti. Okul müdürü Bekir 
Altındağ desteklerinden ötürü 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür etti. Eğitime her 
fırsatta destek verdiklerini belirten 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye Anadolu Lisesi 
Müdürü Bekir Altındağ ve Okul Aile 
Birliği Yöneticileri’ne ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür etti.

ziyaretler
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Çocuğunuz İçin Sigarayı Bırakın

YENiDENÜMRANiYE

Sigaranın sağlığımıza verdiği 
zararları bilmeyen yok. Ancak 
yetişkin birçok kişi bu büyük 

riski göze alarak sigara içmeye 
devam ediyor. Bu noktada anne-
babaların çok daha dikkatli olması 
gerekiyor. Sadece kendilerine değil 
“canım” dedikleri çocuklarına da 
zarar veriyorlar. Sigara hamilelik 
döneminde başlayarak çocuklara 
ciddi zarar veriyor. İşte sigara ve 
kadınlara özel zararları:

Hamilelik Dönemindeki Etkileri
• Erken doğum eylemine neden olur.

• Sigara bebeğe giden kandaki 
oksijen ve besin maddelerinde 
azalmaya neden olarak, anne 
karnında bebeğin gelişiminin geri 
kalmasına neden olmasıdır.

• Bebeğin anne rahminde ani 
ölümüne neden olabilir.

• Tansiyon yükselmesi, idrarda 
protein çıkması, vücutta aşırı ödem, 
görme bulanıklığı ile giden gebelik 
zehirlenmesi tablosunu yaratabilir. 
Anne ve bebek hayatı için risk söz 
konusudur.

• Doğum sonrası bebeğin solunum 
sıkıntısı olabilir. Prematüre 
dediğimiz erken doğan bebeklerde 
akciğerlerin gelişmemesi sonucu 
ölümcül olabilen solunum sıkıntısı 
sigara içilen gebeliklerde daha sık 
gözlenmektedir.

• Loğusalık döneminde süt 
miktarının azalmasına neden 
olmaktadır. Yine loğusalık 

döneminde sütün C vitamini 
seviyesinde ve besleyici etkisinin 
azalmasında rol oynamaktadır.

Doğum Sonrası Etkileri

• Doğum sonrası sigara dumanına 
maruz kalan bebeklerde SIDS 
(ani bebek ölümü sendromu) 
görülebilme riski daha yüksektir.

• Sigara dumanına maruz kalan 
çocuklarda kulak enfeksiyonları ve 
astım gelişme riski daha fazladır.

• Küçük yaşta sigara dumanına 
maruz kalan çocukların, 
yaşamlarının ileriki yıllarında kalp 
rahatsızlığı ve akciğer kanseri gibi 
ciddi hastalılara yakalanma riskleri 
daha çoktur.

• Annesi veya babası sigara içen 
bebeklerde kolik görülme sıklığı 
daha yüksektir.

• Sigara içilen ortamlarda büyüyen 
çocukların, solunum yolu 
enfeksiyonları ve alerjik kökenli 
rahatsızlıklar sebebiyle doktora 
gitme sıklıkları daha fazladır.

kadın

Sigarayı bırakırken onu 
hatırlatacak her şeyden 
uzak durmak; sigara ile 
“iyi giden” alışkanlıkları 
çay-kahve tüketimi gibi 
azaltmak, spor yapmak, 
sigara isteği geldiğinde 

bir bardak su içmek, sakız 
çiğnemek ya da ortam 
değiştirmek gibi küçük 

tedbirler işe yarayabilir.
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Çocukların Zihinsel Gelişimi
Zihinsel gelişim nedir? Birçok 

uzmana göre sorunun 
bilimsel cevabı, beyindeki 

düşünce ve düzenleme sistemlerinin 
gelişimi olarak tanımlanıyor. Bu 
sistemler şöyle sıralamak mümkün: 
Dil gelişimi, hafıza, muhakeme, 
problem çözme, düşünme, hayal 
kurma ve yaratıcılık. Çocuğunuzun 
sağlıklı bir zihinsel gelişime 
sahip olmasını istiyorsanız bu 
sistemlerin hepsinin gelişimini 
desteklemelisiniz. Çünkü bu 
sistemlerde olabilecek herhangi 
bir problem diğer sistemlerin de 
etkilenmesine neden olabiliyor.

Çocuklar 4-5 yaşına geldiğinde 
başkalarının aynı nesneyle ilgili 
farklı bakış açıları olabileceğini 
fark etmeye başlarlar. 4 yaşta 
bu kavram gelişir. Bir deneyde, 
kaplumbağa resmi, yetişkin ile 
çocuk arasına konur. Yetişkine 
göre kaplumbağa ters durmaktadır. 
Çocuğa göre ise ayakları üzerinde 
durmaktadır. 4 yaşta çocuklar kendi 
görüşlerinin yetişkininkinden farklı 
olduğunu anlarlar. 10 veya daha 
fazla sayıdaki nesneyi sayabilirler, 
zaman kavramını anlamada artış 
gösterirler. Okul öncesi dönemde, 

çocuklar günlerin sabah, öğlen 
ve akşam olarak zamanlara 
bölündüğünü, yılda 4 mevsim 
bulunduğunu bilirler. Haftanın 
bazı günlerini bilebilirler. Zamanın, 
saat ve dakikalara bölündüğünü 
anlarlar, günlük zaman aralıklarının 
(rutinlerin) sırasını anlarlar. 
Örneğin, öğle yemeğinden önce 
kahvaltı edilir gibi. 

Çocuğun Zihinsel Gelişimini 
Desteklemek İçin Neler 
Yapılabilir? 

Çocuğunuzun zihinsel gelişimini 
desteklemek için bir grup aktivite 
yapılabilir. Bunların en önemlileri 
şunlardır: Her gün yüksek sesle 
kitap okuyun. Çocuğun da kendi 

kendine kitaba bakmasını teşvik 
edin. Bakabileceği başka yazılı 
materyaller de sunun. Dergi, gazete 
gibi. Ayrıca renkleri öğrenmesi 
için de kitapta geçen renkleri 
sorabilirsiniz. Evde kullanılan 
eşyalarla oyun oynayabilirsiniz. 
Örneğin, “tabak ne işe yarar?” gibi, 
“su ısıtıcıyı nerde kullanırız?” gibi, 
“elektrik süpürgesiyle ne yaparız?” 
gibi. Sınıflandırma becerisini 
arttırmak için oyunlar oynayın. 
Örneğin, plastik torbanın içine 
daire, üçgen, kare gibi şekilleri 
olan nesneler koyun. Çocuğun bir 
tane seçip ne olduğunu bulmasını 
isteyin. Aynı şekilde olanları bir 
grup yapmasını isteyin. Sıralama 
becerisini kazandırmak için oyunlar 
oynayın. Örneğin, plastik halkaları, 
bardakları büyükten küçüğe ve 
küçükten büyüğe dizmesini isteyin. 
Sayı saymayı geliştirmek için oyun 
oynayın. Örneğin, fasulyelerden 
yararlanabilirsiniz. Çocuğun, 
istediğiniz sayıda fasulyeyi önüne 
dizmesini isteyin. Örneğin, 3 
tane koy, 10 tane koy gibi. Zaman 
kavramını geliştirmek için sohbet 
edin. 

çocuk

Çocuklarda
beyin gelişimi gebelik 

döneminde başlar ve 7 
yaşa kadar şekillenir. 
Zekanın %70-80’lik 

bölümü bu yaş aralığında 
oluşur.
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spor

Ümraniyespor Doludizgin 
Yoluna Devam Ediyor

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele 
eden temsilcimiz Ümraniyespor, 
başarılı maçlar çıkartarak 2. Lig 
yolunda doludizgin ilerliyor.  

Spor Toto 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 
Ümraniyespor, başarılı maçlar çıkartarak 2. Lig yolunda 
doludizgin ilerliyor. Oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 6 

beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Ümraniyespor ilk yarının son 
maçında Kilimli Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 30 
puan ve averajla 5. Sırada tamamladı. Lider ile arasında 6 puan 
farkı ligin 2. yarısında eritmeye çalışacak olan temsilcimiz 2. Lig 
yolunda emin adımlarla ilerliyor.    

YENiDENÜMRANiYE
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/ DURSUN ALİ TAŞÇI
 / YRD. DOÇ. DR. MEHMET EFENDİOĞLU
                / DURSUN ALİ TAŞÇI
          / DURSUN ALİ TAŞÇI
                / M. FATİH ÇITLAK
         / ÖMER TUĞRUL İNANÇER
                     / UZM. PSK. DR. CENGİZ DEMİRSOY
          / DURSUN ALİ TAŞÇI
                        / TALHA UĞURLUEL
  / YRD. DOÇ. DR. MEHMET EFENDİOĞLU
    / ANMA
          / DURSUN ALİ TAŞÇI
                / DURSUN ALİ TAŞÇI
               / M. FATİH ÇITLAK
                   / HİLMİ YAVUZ  
             / İLBER ORTAYLI




