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BAŞKANDAN

TÜRKİYE BİRİNCİSİ

ÜMRANİYE

HASAN CAN
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI

Türkiye’nin istikrarlı gidişatı içerideki

katılarak görüşlerini bildirdiği Medyanın

ve dışarıdaki düşmanlarını fazlasıyla

Dili ve Terör Paneli de bunun güzel bir

rahatsız ediyor olmalı ki başta terör

örneği.

olmak üzere çeşitli şekillerde zarar
vermeye çalışılıyor. Terörle mücadele

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda güzel

konusunda başta Cumhurbaşkanımız

programda sizlerle bir araya geldik. Sayın

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifiyle

ve Başbakanımız Sayın Ahmet

açılışı yapılan “Asiye Ahmet Ziylan” Özel

Davutoğlu olmak üzere devletin tüm

Eğitim Anaokulu ile TOGEMDER Özel

kurumları ve milletimiz kararlı bir

Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi bunlardan

tavır sergilemektedir. İnşallah yakın

sadece biriydi. Yine Muharrem ayının

bir gelecekte bu beladan tamamen

10. gününde Başbakanımız Sayın Ahmet

kurtulacaktır bu topraklar.

Davutoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen
aşure dağıtımı programında çok güzel

Terör ve propaganda konusunda biz de

anlar yaşadık.

her fırsatta üstümüze düşeni yapmaya
gayret ediyoruz. 17 Şubat’ta ilçemizde

Geçtiğimiz ayların unutulmayacak

düzenlediğimiz ve ülkemizin önde

programlarından biri de Millî Eğitim

gelen gazeteci ve medya mensuplarının

Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın katılımıyla
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ANDY-AR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ’NİN YAPTIĞI OCAK 2016 TARİHLİ “YEREL
YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI” SONUÇLARINA GÖRE
TÜRKİYE ÇAPINDA İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA BİRİNCİ SEÇİLDİK.

gerçekleşen Mehmet Akif Ersoy İmam

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip

buldukça katılmanızı öneririm.

Hatip Ortaokulu’nun açılışı ve Celalettin

Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye

Her ay spordan eğitime, altyapı

Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu’nun

Başkanlığı günlerinden beri bizlere işaret

çalışmalarından sosyal yardım

temel atma töreniydi. Şüphesiz, eğitim

ettiği hizmet aşkı, yerel yönetimlerdeki

projelerine onlarca yeni faaliyete imza

alanında hayata geçirdiğimiz projeler

tüm AK Kadroların karakteri haline

atıyoruz. Bunlar arasında eğitim projeleri

bizler için çok daha büyük anlamlar

gelmiştir. Bu vesileyle, araştırma

de ayrı bir öneme sahip. Akademi Nisa

taşıyor.

sonucunda dereceye giren tüm ilçe

ve Akademi Genç projelerini de burada

belediyelerimizi ve çalışanlarını da tebrik

özellikle anmak istiyorum. Kadınlarımıza

ediyorum.

ve genç arkadaşlarımıza yönelik bu

Sevgili hemşehrilerim;

iki eğitim programı ilçemiz için gurur

Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin yaptığı

kaynağı olacak çalışmalardır.

Ocak 2016 tarihli “Yerel Yönetimler

Ümraniye’de bizleri en fazla

Performans Araştırması” sonuçlarına

heyecanlandıran icraat ve proje

göre Türkiye çapında ilçe belediyeleri

alanlarından biri de kültür-sanat.

Çok daha güzel haberlerle, icraat ve

arasında birinci seçildik. Bu güzel

Kültür-sanatın derin anlamlar ve

projeler dolu yeni bir bültende buluşmak

sonuç bugüne kadar yaptığımız

çağrışımlar taşıyan dünyasına açılan

üzere.

hizmetlerin somut bir kanıtı olduğu

kapıları olabildiğince desteklemeye

kadar bundan sonraki çalışmalarımız

gayret ediyoruz. Her ay düzenli olarak

için de bir motivasyon kaynağı olacaktır.

devam eden konferans, konser, sinema

Yine bu araştırma göstermiştir ki,

ve tiyatro etkinliklerimize de fırsat

Saygılarımla…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle
Asya ve Avrupa bir kez daha birleşti
İstanbul’un üçüncü köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde incelemelerde bulunan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprünün yerleştirilen son tabliyesinin kaynağını da yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Asya ile Avrupa’yı
kara ve demir yolu ile birbirine
bağlayacak olan Yavuz Sultan Selim
Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı
devam eden köprüde son tabliyenin
montajının gerçekleştirilmesi
vesilesiyle düzenlenen törene de
katıldı.
Başbakan Ahmet Davutoğlu,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma
Güldemet Sarı, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,

bazı milletvekilleri ile köprü
inşaatını gerçekleştiren firma
yetkililerinin de hazır bulunduğu
törende Cumhurbaşkanı Erdoğan bir
konuşma yaptı.
“BÜYÜK DÜŞÜNENLER
BÖYLE BÜYÜK PROJELER
GERÇEKLEŞTİRİR”
İstanbul için yıldız niteliğindeki
böyle bir projede son tabliyeyi
yerleştirmenin onurunu yaşadıklarını
söyleyerek konuşmasına başlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yıl önce
köprünün temelini attıklarında,
birilerinin köprünün bitmeyeceğini
söylediğini, gezi olayları başladığında
köprü için ‘iki beton yığınıyla kalır’

denildiğini, köprü inşaatına gelerek
protesto gösterilerinin yapıldığını
hatırlattı. Buna karşılık kendilerinin
dünyaya önemli bir mesaj olacak
köprünün iki ucunu birleştirme
azminde olduklarını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ancak
büyük düşünenler böyle büyük
projeleri gerçekleştirirler. Bizler de
bu yola böyle çıktık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünyada
asma köprüler içerisinde en geniş
dört gidiş, dört geliş, iki de hızlı trenle
ilgili raylı sistemin olduğu böyle bir
proje yok. Asma köprü olarak bu
uzunlukta bir başka köprü de yok.
Bunlar bizim iftihar vesilemiz” dedi.
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“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
KÖPRÜ İNŞAATINDA ÇALIŞANLARA
İKRAMİYE MÜJDESİ”
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün
inşasını gerçekleştiren
firma yetkililerine, mimar ve
mühendisinden işçisine kadar
inşaatta görev alan tüm personele,
yaptıkları işi sıkı tutarak gösterdikleri
gayret için kendisi ve millet adına
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teşekkür eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, konuşmasını köprünün
hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

son tabliyenin ilk kaynak işlemini,
Başbakan Davutoğlu ve Bakan
Yıldırım ile birlikte gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
konuşmasının ardından, ‘dünyanın
en geniş ve en yüksek kuleli asma
köprüsü’ unvanına sahip olan
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yüklenici
firma yetkilisinden, köprü inşasında
çalışanlar için 3’er bin liralık ikramiye
sözü alması ve bunu paylaşması,
şantiyede bulunan işçiler tarafından
sevinçle karşılandı.

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün
son tabliyesi yerleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü’nün son tabliyesini
yerleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Ahmet
Davutoğlu, iş kıyafetlerini giydi ve
baretleri takarak köprünün üzerine
geldiler. Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım, Erdoğan ve Davutoğlu’na
bilgi verdi. Daha sonra Erdoğan
ve Davutoğlu törenle vidaları sıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Son tabliyenin vidalarını
Başbakanımız ve Ulaştırma
Bakanımız ile birlikte sıkacağız.
Kaynağını görevli arkadaşlarımız

ayrıca yapacaklar. Bugün farklı bir
uygulama yapıyoruz. Gerçekten
dünyada 4.büyük özelliklere sahip bir
köprü ile iftihar ediyoruz. Milletimiz
için tüm insanlık için hayırlı olsun”
diyerek besmele ile vidayı sıktı.
KÖPRÜ 6 DAKİKADA GEÇİLECEK
İzmit Dilovası ile Yalova Altınova’yı
birleştiren asma köprü, dünyanın en
yüksek 4. asma köprüsü durumunda.
113 adet tabliye var. Son tabliyenin
kaynağı bugün yapıldı. İki nokta

arasındaki mesafeyi 6 dakikada
geçmek mümkün olacak. Geçiş
ücreti 35 dolar + KDV olacak. Körfez
köprüsünün ekonomik etkisinin 27
milyar lirayı bulması bekleniyor.
Körfez köprüsü sayesinde bir çok
sektör canlanacak. 15 bin kişinin
istihdamına da katkı yapacak. Otoyol
bölge ekonomisinin büyümesine
yüzde 7 artış sağlayacak. Otoyol
tamamlandığında, TEM’den daha
yararlı bir otoyol haline gelecek.
Ege’de turizm hareketlenecek.
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Çandarlı’da büyük limanın faaliyete
geçmesiyle, Ege’de üretilen zirai
ürünlerin limanlara daha hızlı
ulaştırılmasını sağlayacak. Dev
projeyle hem sürücüler hem de
Türkiye kazanacak.
KÖRFEZ KÖPRÜSÜ VE OTOYOLUN
SON DURUMU
Körfez köprüsünde kule keson
temelleri tamamlanırken, nihai
kot olan +252 metreye de ulaşılmış
oldu. Ocak ayında ilk tabliye
montajı başlanırken, son tabliyenin
bağlantısı ise Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla
gerçekleştirildi. Asma köprüde üst
yapı imalatlarının tamamlanmasının
ardından Mayıs sonunda trafiğe
açılması planlanıyor. Otoyol üzerinde
ise 3 büyük tünel bulunuyor. 7 bin

180 metre uzunluğundaki Orhangazi
Tüneli’nde elektromekanik işleri
ve BSK kaplama çalışmaları
tamamlandı. 2 bin 500 metre
uzunluğundaki Selçukgazi Tüneli
ise yüzde 95 oranında bitti. 3 bin
210 metre uzunluğundaki Belkahve
Tüneli’nde ise elektrik, elektronik
ve elektromekanik işleri sürüyor.
253 metre uzunluğundaki Kuzey
Yaklaşım Viyadüğü de tamamlandı.
Bin 380 kilometre uzunluğundaki
Güney Yaklaşım Viyadüğ’ünde
tabliye su yalıtım, izolasyon ve asfalt
kaplama çalışmaları tamamlandı.
Gebze-Bursa kesiminde 12 adet,
Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisa
kesiminde 6 adet, Kemalpaşaİzmir kesiminde ise 2 adet olmak
üzere toplam 20 viyadük yer alıyor.
Gebze-Bursa arasındaki 7 viyadük
tamamlanırken, 13 viyadükte ise
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çalışmalar sürüyor. Gebze-Orhangazi
Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisaİzmir arasındaki kesimlerde toprak
işleri, sanat yapıları ve üst yapı
çalışmaları ise sürüyor.
İzmir-Turgutlu-Kemalpaşa
arasındaki 6,5 kilometrelik yol ise
tamamlanarak trafiğe açıldı.
12,911 MİLYAR TL HARCANDI
Yapım çalışmalarının devam
ettiği Gebze-Gemlik kesiminde
yüzde 94, Gebze-Orhangazi-Bursa
kesiminde yüzde 87, Kemalpaşaİzmir kesiminde ise yüzde 84 olmak
üzere projenin tamamında yüzde
67 oranında fiziksel gerçekleşme
sağlandı. Toplam 7 bin 918
personel, bin 634 iş makinesinin
çalıştığı projede bugüne kadar
kamulaştırmalar dahil 12 bin 911
milyar TL harcandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, Ümraniye Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin
açılışını yaptı
Ümraniye’ye dev bir sağlık tesisi daha kazandırıldı. Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri
Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katıldığı coşkulu bir törenle gerçekleşti.
Renkli mimarisi ve son teknolojiyle
donatılmış hizmet birimleriyle dikkat
çeken Ümraniye Kadın Doğum
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,
400’ü aşkın yatak kapasitesi ve
Avrupa standartlarının üzerindeki
kalitesiyle Ümraniye ve çevre
ilçe vatandaşlarının hayatını
kolaylaştıracak. Ümraniye Eğitim
ve Araştırma Hastanesi bünyesinde
hizmet verecek olan ve aynı

kampüste yer alan hastane, görkemli
bir törenle hizmete açıldı. Açılış
törenine; Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra;
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman
Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Fatma Güldemet Sarı, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet
Erdöl, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, milletvekilleri,
İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Enver Sedat Çarkıoğlu ve ilçe
belediye başkanları katıldı.
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CUMHURBAŞKANI RECEP
TAYYİP ERDOĞAN: “HAYALİM
GERÇEKLEŞİYOR”
Açılış töreninde yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, sağlık alanında
yapılan çalışmalardan bahsederek,
“Aile hekimliği duyulmuş, görülmüş
şeyler değildi. Son 13 yılda
ambulans sayımızı 617’den 5 bin
855’e çıkardık. Ayrıca uçağından,
helikopterine... Bitmedi, karda
kışta dağlara tırmanacaksın,
nerede... Şimdi karda çıkabilmek
için paletli ambulanslarımız var.
Terör bölgelerine yönelik zırhlı

ambulanslarımız var. Her durum için
ambulanslarımız mevcut. Yapılmış
olan sağlık tesis sayısı bin 78’di.
13 yılda toplam bu sayıya 3 bin 228
sağlık tesis inşa ederek milletimizin
hizmetine sunduk. Hastane odalarını
koğuş sisteminden çıkarıp tek,
çift bazı yerlerde üçlü odalara
dönüştürdük, buna devam ediyoruz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam
etti: “Şehir hastaneleri bir bir hayata
geçiyor. Bu hastanelere girdiğiniz
zaman hastanede yok yok, bütün her
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şey orada yapılıp oradan çıkacaksınız.
Her şehrin bir merkezinde şehir
hastanesi olacak. Eskiden Çekmeköy
bölgesinde devasa uçak pistinin
olduğu yere şehir hastanesi
kuruyoruz. İkitelli’de başladı, inşası
devam ediyor. Ne aldatan olacağız,
ne aldanan olacağız. Bunları
yapacağız. İhale sürecinde olan
14 şehir hastanesini de 2018’de
tamamlayacağız” dedi.
Açılış töreni, protokolün hastaneyi
gezmesi ve kurdele kesmesinin
ardından son buldu.

Başbakan Davutoğlu: “Terörün bu
ülkede alabileceği herhangi bir
mesafe yoktur”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, televizyonlarda yayınlanan, “Yeni Türkiye Yolunda” adlı
konuşmasında, “Terörün bu ülkede alabileceği herhangi bir yol, herhangi bir mesafe
yoktur” dedi.
Başbakan Davutoğlu, televizyonlarda
yayınlanan “Yeni Türkiye Yolunda”
adlı ulusa sesleniş konuşmasında,
gündemdeki konularla ilgili
değerlendirmede bulundu.
Şubat ayının Türk siyasi tarihinde
üzüntüyle hatırlanan olaylara sahne
olduğunu belirten Davutoğlu,
28 Şubat 1997’de seçimle göreve
gelmiş bir hükümet üzerinde MGK
kararlarıyla baskı oluşturulduğunu,
hükümetin istifaya zorlanmasına
kadar giden bir vesayet düzeni
kurulduğunu ifade etti.

“SURİYE’DEKİ İNSANİ
KRİZE DUYARSIZ KALMAMIZ
BEKLENEMEZ”
“Son yıllarda bölgemiz kaos
ve istikrarsızlıkla boğuşuyor”
ifadelerini kullanan Davutoğlu,
“Baskıcı rejimlerin utanç verici
katliamları, göç krizi ve terörizm
başta olmak üzere etkisi uluslararası
düzeyde hissedilen gelişmeler
maalesef ülkemizi de derinden
etkiliyor. Yabancı devletlerin akıl
dışı ve sorunları daha da büyüten
müdahaleleri akan kanın artmasına
ve yeni göç dalgalarının oluşmasına
sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki çatışmaların beşinci
yılını tamamlamak üzere olduğunu
kaydeden Davutoğlu şunları söyledi:
2. Dünya Savaşı’ndan bu yana
dünyanın gördüğü en büyük insani
kriz ülkemizin yanı başında yaşanıyor.
Türkiye olarak bizim bu zulüm ve
haksızlıkları görmezden gelmemiz
elbette beklenemez. Bizim, Suriye
ile 911 kilometrelik bir sınırımız var.
Burada yaşanan her olay, menfi ya
da müspet her gelişme bizi doğrudan
etkiliyor. Dolayısıyla bizim ülke
olarak oradaki insani krize ve siyasi
gelişmelere duyarsız kalmamız
beklenemez.”
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“DURUŞUMUZU SONUNA KADAR
KORUYACAĞIZ”
Başbakan Davutoğlu, “Bizim
duruşumuz baştan beri belli.
Bu duruşumuzu sonuna kadar
koruyacağız. Biz zorda kalmış,
katliama tabi tutulan, tecavüze
uğrayan bu kardeşlerimize yönelik
açık kapı politikamızı sürdürmeye
bundan sonra da devam edeceğiz.
Uluslararası toplumun, başta
ABD ve Rus yönetimlerinin artık
samimi davranması, gerçeklerle
yüzleşmesi lazım. Umuyoruz ki

Suriye halkının yaşadığı acılara son
verecek hakkaniyetli bir çözüme en
kısa zamanda ulaşılır. Beklentimiz
bölgede zulmedenle zulme uğrayanın
aynı kefeye konulmadığı, Suriye
halkının iradesine uygun kalıcı bir
çözüme bir an önce ulaşılması
gerektiğini ifade etti.
“DEMOKRATİKLEŞME
İRADEMİZDEN TAVİZ VERMEMİZ SÖZ
KONUSU OLAMAZ”
Türkiye’nin son 14 yılda her
alanda çok önemli ilerlemeler
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sağladığını ve bunlar arasında en
önemlilerinden birinin demokratik
kazanımlar olduğuna işaret eden
Davutoğlu, “Şartlar ne olursa olsun
demokratikleşme irademizden taviz
vermemiz söz konusu olamaz. Her
kesimden vatandaşımızın meşru hak
ve taleplerine en geniş çerçevede
cevap vermeye devam edeceğiz.
Şiddeti dışlamak ve demokratik
siyasi araçları benimsemek şartıyla,
toplumsal taleplerin en geniş şekilde
karşılanması temel amacımızdır”
diye konuştu.

Belediyemizin Düzenlediği
“Medyanın Dili ve Terör” Panelinde
Medyadan, Teröre Karşı Müşterek
“Barış Dili” Çağrısı
Terör karanlık yüzünü beklenmedik
zamanlarda dünyanın çeşitli
ülkelerinde, farklı yollarla gösteriyor.
Bu yolların en önemli ve etkilisini
ise medya oluşturuyor. Terörün
asıl gücünü, eylemleri değil medya
üzerinde kurduğu hakimiyet
belirliyor. Bir terör eylemi medyanın
çarpan etkisiyle toplumlarda infiale
yol açabiliyor. Bu noktada medyanın
toplumun tüm mekanizmaları
üzerindeki etkisi daha fazla önem
arz ediyor. Ümraniye Belediyesi
bu hassas çerçevede düzenlediği
“Medyanın Dili ve Terör” adlı panelle,
medya dilinin terör örgütlerinin aracı
olmasının engellenmesi için nasıl bir

ortak dil ve yöntem oluşturulması
gerektiğine dair bir tartışma
platformu oluşturdu. Birçok medya
mensubu ve yöneticisinin farklı
konularda fikirler ortaya koyduğu
panel medyanın ilgi odağı oldu.

BAŞKAN HASAN CAN: “BUGÜN
TERÖR BELASINA KARŞI MİLLÎ BİR
UYANIŞ VE MİLLÎ BİR BERABERLİK
GÖSTERMEMİZ LAZIM”

‘Medyanın Dili ve Terör’ başlıklı
konferansın açılış konuşmasını
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can yaptı. Hasan Can’ın açılış
konuşmasında dikkat çektiği satır
başları şöyle: “Ülkemiz şu anda âdeta
sırat köprüsünden geçiyor. Dört
tarafımız terör tarafından sarılmış bir
halde. Bu yüzden hepimizin aynı dili
konuşması gerektiğine inanıyorum.
Bugün terör belasına karşı millî
bir uyanış ve millî bir beraberlik
göstermemiz lazım. Ümit ediyorum
ki burada konuşulan konular, panelin
amacına uygun olarak ülkemizin
bütünlüğünü sağlasın” dedi.
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İLK OTURUM: “ORTAK BİR DİL
OLUŞTURULMALI”
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat
Çiçek, “Terör örgütleri siyasî amaçlar
güder ve bu nedenle eylemlerinin
sansasyonel olmasını hedefler.
Propagandalarını güçlendirmek ve
insanlara ulaşmak isteyen örgütler,
medyada yer aldıkça hedeflerine
yaklaşmış olurlar. Burada çelişki
ortaya çıkıyor; terörle ilgili haberler
verilmeyecek mi? Hayır. Habercilerin
işi bu haberleri halka duyurmak,
fakat burada hassas bir çizgi var.
Haber verilir fakat kullanılan dille;
haberin terörizmin işine yaraması
engellenebilir” dedi.

OĞUZ HAKSEVER: “TERÖR HABERİ
ARTTIKÇA EYLEMİ DE ARTIYOR!”
NTV programcısı Gazeteci Oğuz
Haksever de medyanın dilinin
yanında bir de medyanın vücut dili
olduğuna dikkati çekti.Teröristlerin
eylem yaparken canlı yayına
uygun yerleri seçtiğini söyleyen
Haksever: “Terör örgütleri, eylem
yerlerini bile canlı yayına elverişli
mi diye gözeterek seçiyor. Ayrıca,
kendi motivasyonlarının da dile
getirilmesini istiyorlar. Terör
örgütleri medya olmadan kendi
amaçlarını gerçekleştiremez. Bu
işin bir de sosyal medya tarafı var.
Bir olayı, canlı yayında vermesek
toplumdan ‘Nasıl bu olayı canlı
vermezsiniz’ diye şikayetler başlıyor.
Terörün tercih ettiği dile dikkat
etmemiz gerekiyor” dedi.

NUH ALBAYRAK: “KONTROLLÜ
YAYINCILIK YAPILMALI”
“1980’li yılların medyasına
baktığımızda habere göre fotoğraf
değil, fotoğrafa göre haber yapılan
bir dönem yaşadık” diyen Star
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nuh Albayrak; medyada görsellerin
öneminden bahsetti. Bilinçsizce
yapılan haberlerin; terör örgütünün
işine yaradığını dile getiren Nuh
Albayrak, “Medya mensubu veya
medya yöneticisi kontrollü yayıncılık
yapmalı” dedi.

meslektaşlarımız, o olaylarda
yanan polis arabalarıyla fotoğraflar
yayınladı vs. Bizim ülkemizde
yaşanan başka hiçbir olayı, başka
ülkeler saatlerce yayınlamadı.
Bunları gözardı etmeden, her şeyi
okuyucuya, izleyiciye genel açıdan
gösterebilmemiz gerekir” dedi.
İKİNCİ OTURUM: “MEDYAYLA
İLGİLİ KANUNLAR YENİDEN
DÜZENLENMELİ”

BALÇİÇEK İLTER: “TÜRKİYE DE
MEDYASI DA GELİŞİYOR”
Moderatör, Habertürk Gazetesi
Yazarı ve Program Yapımcısı Balçiçek
İlter, gazetecilik ve programcılık
yaşantısından tecrübe paylaşımlarıyla
katılımcıların da eski ve yeni döneme
dair fikirlerini ortaya koymasını
sağladı. Medyanın dilinin halktan ve
devletten etkilendiğini dile getiren
İlter; terör mağdurlarının da sesini
medyadan duyurduğunu ve medyanın
bu dengeyi sağlamak zorunda
olduğunu dile getirdi.

TURGAY GÜLER: “ASIL SİLAHI
MEDYA OLAN BİR SALDIRI
ALTINDAYIZ”
Güneş Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Turgay Güler:“Günümüzde
savaş, farklı bir boyuta geçti. Biz
bugün tüm dünyada asıl silahı
medya olan bir saldırı altındayız.
Gezi olaylarını hatırlayalım,
oradaki masum grubu sözümden
dışarı tutuyorum fakat bazı
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İSMAİL KAPAN:“MEDYA YANLIŞ
KULLANIMLA KÖTÜ SONUÇLARA
YOL AÇABİLİR”
Türkiye Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni İsmail Kapan, medya

araçlarının terörizme etkisini ele
aldığı konuşmasında sosyal medyanın
etkilerine de yer verdi. Medyanın
yanlış kullanımla kötü sonuçlara yol
açabileceğini dile getiren Kapan;
gazete, TV gibi kanalların sosyal
medya mecralarından daha kontrol
edilebilir olduğunu söyledi.

kanunlarla engellenebilirliği
konusunda dikkat çekici çıkarımlarda
bulundu. Medyayla alakalı kanunların
yeniden düzenlenmesi gerektiğini
belirten Kaplan’ın konuşmasının
ardından oturum son buldu.

ÜÇÜNCÜ OTURUM: “MEDYA’NIN
DİLİ BARIŞ DİLİ OLMALI”
ERKAN TAN: “İZLEYİCİ DE
BİLİNÇLENECEK VE PROPAGANDA
YAPANI İZLEMEYECEK!”

VEYİS ATEŞ: “BİZİM İŞİMİZ HABER
VERMEK, GERİSİ İZLEYİCİNİN VE
OKURUN TAKTİRİ”

Gazete ve TV haberciliğinin
kontrol edilmesi noktasında RTÜK
kanunlarının ne derece etkili
olduğundan bahseden A Haber
Program Sunucusu Erkan Tan,
terör örgütü eylemlerinin ve eylem
mağdurlarının gazete ve TV’lerde
çokça yer bulmasını eleştirdi. Erkan
Tan, medya mecralarının terörizm
konusunda hatalı tavır almasının
kanunlarla engellenebileceğini dile
getirdi.

Panelin moderatörü Habertürk TV
Genel Müdürü Veyis Ateş, Türkiye’nin
içinde bulunduğu durumda medya
ve terör ilişkisini konu alan bir panel
düzenlenmesinin ihtiyaç olduğunu
dile getirdi. “Medya hepimizin
kullandığı bir mecra. Zaman
geçirmek için dahi yazılı ve görsel
basını takip ediyoruz” diyen Ateş;
yurt içi ve yurt dışından örneklerle
terör faaliyetlerinin medyada yer alış
şeklinden bahsetti.

HİLAL KAPLAN: “TERÖR YERİNE
‘SAVAŞ’ DİYEN DİLE DİKKAT!”

ZAHİD AKMAN: “MEDYA İSTER
İSTEMEZ TERÖRE ARACILIK EDER!”

Medyanın terör olaylarıyla alakalı
tavrını ortaya çıktığı ilk zamanlardan
bugüne değerlendiren Sabah
Gazetesi Yazarı Hilâl Kaplan da
sosyal medyanın terörizme tesiri
ve medya mecralarındaki hataların

Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı
Zahid Akman, sermaye sahiplerinin
ticari ilişkileri doğrultusunda
medyayı bir güç olarak kullandıklarını
söyledi: PKK ile mücadele ettiğimiz
bu yoğun günlerde medya nerede

durmalı ve olaylar kamuoyuna nasıl
yansıtılmalı; bu iki konu en önemli
meselelerimizdendir. Son olarak
şunu söylemek istiyorum, hangi
medya kuruluşu ne yaparsa yapsın,
biz yaptığımız haberlerde medya
diline dikkat etmeliyiz” dedi.

MELİH ALTINOK: “90’LARDA
YAPILAN GAZETECİLİĞE
DÖNÜLMESİN”
Terörün asıl amacının topluma
korku vermek olduğunu dile getiren
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok;
eylemlerin toplumda oluşturduğu
karmaşanın artması için terörün
medyayı kullandığını söyledi. Tarihte
ve günümüzde terörizmin ne
şekilde değiştiğini anlatan Altınok,
milletin terör örgütüne karşı tavrı ve
bakışında medyanın tesirinden de
bahsetti.

YILDIRAY OĞUR: “TERÖRÜN
GERÇEK YÜZÜ KANLA
GÖSTERİLMEZ”
Türkiye Gazetesi Yazarı Yıldıray Oğur:
“Basın, terörün kötü yüzünün ortaya
çıkarılmasını sağlamalıdır. Ülkemize
zarar verdiğimizi zannetmek aslında
kendimize zarar vermemiz demek”
dedi.
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dilini değil, yeniden başlamak
konusunda konuşmamız gerekiyor,
bunu konuşmadığımız müddetçe
teröre hizmet etmeye devam
edilecek” dedi.

DÖRDÜNCÜ OTURUM: “TÜRKİYE’NİN
GÜNDEMİ ÜMRANİYE’DE
BELİRLENDİ”
Son oturumun moderatörü Kanaltürk
TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmet
Gemici; “Medya terör örgütünün
propagandasını yapmamalı, ona alet
olmamalı cümleleri özellikle Türk
medyasında pek geçerli olmuyor.
Batı ve Türk medyası diye bir ayrım
yapmak gerekirse, Batı medyası daha
realist ve maalesef biz bu konuda
dengeyi sağlayamıyoruz.” dedi.

Sabah Gazetesi Yazarı Fahrettin
Altun, sansasyonun egemen
olduğu bir yerde yayıncılığın
sorumluluklarının yerine
getirilmesinin zor olduğunu söyledi.
Birçok medya kurumunun terörizm
faaliyetlerini çeşitli nedenlerle
kullandığını dile getiren Altun,
“Misyoner yayıncılığı ifşa etmek de
yayıncılığın sorumluluklarındandır”
dedi.

AHMET KEKEÇ: “TÜRKİYE’DE SOL
KESİMİN TERÖRE BAKIŞINDA
SORUN VAR”
Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç;
“Terör kendini ifade edemeyişin
başka yollara başvurmuş halidir,
ülkede insanların kendini ifade
edebilmesi adına birçok kanal
varken terörizmin olmasına bizler
anlam veremiyoruz. Terör örgütleri
yönlendirici bir güç olmadan
yaşayamayan ticarethanelerdir ve
medyayı araç olarak kullanırlar” dedi.

SERDAR ARSEVEN: “MİLLETİN
DEĞERLERİNİ SAVUNAMIYORUZ!”
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Serdar
Arseven, medyanın empati yapması
gerektiğini belirttiği konuşmasında,
“Bizim yeniden inanmamız, adaletli,
ahlaklı olmamız gerekiyor. Medyanın
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NEDRET ERSANEL: “TERÖR, AKŞAM
HABERLERİDİR”
Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Nedret
Ersanel de şunları söyledi: “Bugün
devletin bütün kurumları aynı dile
sahip. Medyayı da kuran, terörü
de kuran aynı dil. Yerli ve millî
medyanın kendi iç yapılandırmasını
değiştirmesi gerekiyor” dedi.
Medyanın Dili ve Terör programı
Başkan Hasan Can’ın kapanış
konuşması ile sona erdi.

FAHRETTİN ALTUN:
“MİSYONER YAYINCILIĞI İFŞA
ETMEK DE, YAYINCILIĞIN
SORUMLULUKLARINDANDIR”

Başkan Hasan Can’dan TBMM
Başkanı İsmail Kahraman’a ziyaret
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail
Kahraman’ı Dolmabahçe Sarayı’ndaki makamında ziyaret etti.
Başkan Hasan Can, Kasım 2015
Genel Seçimleri’nin ardından AK
Parti’nin adayı olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı seçilen duayen
siyasetçi, Eski Kültür Bakanı İsmail
Kahraman’ı Dolmabahçe Sarayı’nda
ziyaret etti. Ümraniye Belediye

Başkanı Hasan Can’a, Belediye
Başkan Yardımcıları Mustafa
Küçükkapdan ve Mesut Özdemir de
eşlik etti.
Başkan Hasan Can, TBMM Başkanı
Kahraman’a 7-14 Mayıs tarihlerinde
Ümraniye Belediyesi tarafından

düzenlenecek olan 6. Uluslararası
Ebru Kongresi’nin davetiyesini takdim
etti.
Gerçekleşen görüşme karşılıklı
hediyeleşmenin ardından sona erdi.

ÜMRANİYE MAYIS
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İstanbul Valiliği tarafından
düzenlenen “İlçe Buluşmaları”
Ümraniye’de gerçekleşti
Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul Valisi Vasip
Şahin’i Ümraniye’de ağırladı. Vali Vasip Şahin ‘İlçe Buluşmaları’ kapsamında ilçede bulunan
kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle
Ümraniye Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geldi.
İstanbul Valiliği tarafından organize
edilen, ilçelerde görev yapan kamu
kurumlarının yöneticilerinin ve
sivil toplum kuruluşlarının ilçeyle
ilgili talep ve şikayetlerinin ele
alındığı ‘İlçe Buluşmaları’ toplantısı
Ümraniye’de gerçekleştirildi.
Ümraniye Belediyesi Meclis
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya
İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı
sıra, Ümraniye Kaymakamı Suat

Dervişoğlu, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve diğer kamu
kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Vali Vasip Şahin, kamu kuruluşlarının
yöneticileri ve STK temsilcileriyle bir
araya gelerek, Ümraniye ile alakalı
talep, öneri ve şikayetlere yönelik
istişarelerde bulundu.
Başkan Hasan Can, toplantının
sonunda Vali Vasip Şahin’e elif motifli
hat tablosu hediye etti.

VALİ ŞAHİN: “İSTANBUL’U İLÇE
İLÇE GEZİYORUZ”
İstanbul Valisi Vasip Şahin ‘İlçe
Buluşmaları’ hakkında da,
“İstanbul’u İlçe ilçe gezmeye
başladık. Burada amacımız, birlikte
görev yaptığımız arkadaşlarımızın ve
STK’ların bizlere iletmek istedikleri
talepleri, önerileri ve eleştirileri alıp
birlikte değerlendirerek, gereğini
yapmaktır” dedi

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Dr. Selim Temurci’den, Ümraniye
Belediyesi’ne Ziyaret
AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, Ümraniye Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti İstanbul İl Başkanı
Dr. Selim Temurci’yi makamında
ağırladı. Gerçekleşen ziyarette
Başkan Hasan Can’a, Belediye
Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

İl Başkanı Dr. Selim Temurci,
misafirperverliğinden dolayı, Başkan
Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Hasan Can, AK
Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim

Temurci’ye, Ümraniye Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları
öğretmenleri tarafından yapılan
yaldız işlemeli tablo takdim etti.

ÜMRANİYE MAYIS
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Ümraniye Metrosu’nda son
viraja girildi
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nda çalışmalar 1.800 kişilik bir ekiple, 24 saat
boyunca aralıksız devam ediyor. 20 kilometrelik hattın 2016 sonunda hizmete girmesi
planlanıyor.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
Metrosu’nda çalışmalar tüm hızıyla
devam ediyor. 20 kilometrelik
güzergah uzunluğuna sahip metro
hattında toplam istasyon sayısı 16
olarak belirlendi. Bu istasyonların 9
tanesi Ümraniye’den geçecek.
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro
Hattı tamamlandığında ÜsküdarÇekmeköy arasındaki yolculuk süresi
kısalacak. Üsküdar’a 24, Kartal’a
59, Yenikapı’ya 36, Taksim’e 44,
Hacıosman’a ve havalimanına 68,
Olimpiyat Stadı’na ise 78 dakikada

ulaşım sağlanacak. Metro hattında
126 vagon hizmet verecek. Metronun
tamamlanmasıyla ÜsküdarÜmraniye-Çekmeköy arası 24
dakikaya inecek.
Üsküdar-Çekmeköy hattının
tamamlanmasıyla Anadolu Yakası’nın
ana ulaşım ağının önemli bir aksı
tamamlanmış olacak. Türkiye’nin
ilk “sürücüsüz” metro hattı olma
özelliğiyle dikkat çeken Üsküdar–
Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy
hattı, yıl sonunda hizmete girecek.
Aynı zamanda Anadolu Yakası’nın

ikinci metrosu olacak hatta yine
ilk kez “peron kapı” sistemi
uygulanacak. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, yeni metro hattıyla
vagonlara biniş sisteminde de
değişikliğe giderek, vatandaşların
güvenliği için vagon girişlerine
“peron kapı” yerleştirecek. Otomatik
sistemle kendisini park edebilme
özelliğine sahip metroda, sürücü
kabini olmayacağı için yolcular en
önde tünelleri izleyerek seyahat
edebilecek.

Başkan Hasan Can Türkiye çapında
ilçe belediyeleri arasında birinci
seçildi
Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin yaptığı Ocak 2016 tarihli Yerel Yönetimler Performans
Araştırması’nda Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Türkiye çapında ilçe belediyeleri
arasında birinci olarak zirveye oturdu.
Göreve geldiği günden beri
sayısız projeye imza atarak, ilkleri
gerçekleştiren Başkan Hasan Can,
Andy-Ar Araştırma Şirketi’nin yaptığı
Ocak 2016 tarihli “Yerel Yönetimler
Performans Araştırması”nda Türkiye
genelinde ilçe belediyeleri arasında
birinci oldu.
Andy-Ar (Sosyal Araştırmalar
Merkezi), 34 bin vatandaş ile yaptığı

ankette, belediye başkanlarının
21 Ekim- 9 Aralık 2015 tarihleri
arasındaki performanslarını analiz
etti. Ankette katılımcılara; belediye
hizmetlerinden memnuniyet ve
belediye başkanlarının tanınırlığı gibi
sorular soruldu.
Hizmet memnuniyeti kriterinde,
yüzde 68.8 oy oranı ile; ilçe genelinde
tanınırlık kriterinde ise, yüzde 89.8 oy

oranı ile Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Türkiye genelinde ilçe
belediyeleri arasında en yüksek oy
oranlarını alarak zirveye yerleşti.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, sadece İstanbul’un değil,
Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri
olma yolunda hızla ve emin adımlarla
ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

ÜMRANİYE MAYIS

ANDY-AR Araştırma Sonuçlarını
değerlendiren Başkan Hasan
Can, “2004’ten bu yana yaptığımız
hizmetlerle Ümraniye’yi ticaret
ve finans merkezi haline getirdik.
Altyapı, prestij caddeler, kültür
merkezleri, bilgi evleri, parklar,
aile sağlığı merkezleri, muhtarlık
hizmet binaları, okullar, camiler
ve spor salonları gibi 300’ü aşkın
kalıcı eserin yanı sıra diğer birçok
sosyal çalışmalarımızla insanların
hayatlarına dokunduk.
“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL
ALAN MİKTARIYLA AVRUPA
STANDARTLARINI AŞTIK”
Başkan Hasan Can, “Ümraniye’de
kişi başına düşen yeşil alan miktarını
3 metrekareden 12 metrekareye

çıkartarak, 7 metrekare olan Avrupa
standartlarını aştık” dedi. Şehrin
yorucu temposundan uzaklaşmasını
sağladığımız mesire alanımızla da
onların doğayla iç içe olmasına imkân
tanıdık dedi.
“HEMŞEHRİLERİMİZİN DAİMA
YANINDAYIZ”
Sosyal belediyecilik anlayışıyla
hizmet ettiklerini vurgulayan
Başkan Hasan Can, “Yaşlı Hizmet
Birimimiz, Hanımeli Çarşımız, Halil
İbrahim Sofrası Aşevimiz ve Sosyal
Marketimizle yardıma ihtiyacı olan
hemşehrilerimizin daima yanındayız.
12 yıl boyunca klasik belediyecilik
faaliyetlerinin yanında kültür, sanat
ve eğitim alanında farklı ve geniş
çerçeveli birçok işe imza attık”
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dedi. Ümraniye’deki her yaştan ve
her kesimden vatandaş için ayrı
projeler ürettiklerini dile getiren
Başkan Hasan Can, “Hiçbir başarı
tesadüf değildir. Bizler de 12 senedir
çalışmalarımızı bu doğrultuda
sürdürüyoruz. Gayret bizden,
başarı Allah’tan” diyerek, sözlerini
noktaladı.

Başkanımız ulusal televizyon
kanallarının canlı yayın konuğuydu...
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ulusal Radyo ve TV Kanalları; ALEM FM, TGRT
HABER, KANAL 24, HABERTÜRK TV, BLOOMBERG, AKİT TV VE TV NET’in canlı yayın konuğu
oldu. Başkan Hasan Can, anketlere de yansıyan büyük başarının hikâyesini anlattı.
Başkan Hasan Can, ANDY–AR
Araştırma Şirketi’nin yaptığı anket
sonuçlarını değerlendirmek üzere
Ulusal Radyo ve TV Kanalları;
ALEM FM, TGRT HABER, KANAL
24, HABERTÜRK TV, BLOOMBERG,
AKİT TV VE TV NET’in canlı yayın
konuğu oldu. Haber spikerleri Nevra
Öner Varol, Işıl Açıkkar, Ahmet
Keser ve Reyhan Baysan Eken ile
Radyo Programcısı Adem Metan’ın
sorularını yanıtlayan Başkan Hasan
Can, Ümraniye’nin son 12 yıldır
gösterdiği değişimle, finans ve ticaret
merkezi olma serüvenini anlattı.

BAŞKAN HASAN CAN;
“ÜMRANİYE’DE YAŞAYAN HER
VATANDAŞIMIZA EŞİT ŞEKİLDE
HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”
Başkan Hasan Can, “2004 yılından
beri sadece görevimizi yapıyoruz. Bu
doğrultuda belirlediğimiz misyon ve
vizyonumuz ile; Ümraniye’de yaşayan
her vatandaşımızın hizmetimizden
eşit şekilde yararlanması ve çağın
tüm imkanlarından istifade etmesi
noktasında elimizden geleni
yapıyoruz” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK”
Ümraniye’de kaçak hiçbir
yapılaşmaya izin vermediklerini
ifade eden Başkan Hasan Can,
“295 bin yapı stoğunun 165 bini
son 12 yılda yapıldı. Depreme
dayanıksız binaların dönüşümü için
imar düzenlemesi yaptık ve 65 bin
binanın yenilenmesiyle de kentsel
dönüşümü tamamladık. Devletten
tek kuruş almadan, borçlanmadan,
vatandaşlarımızla işbirliği içinde
kentsel dönüşüm sistemiyle
Türkiye’ye örnek olduk” dedi.
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“ÜMRANİYE’Yİ TİCARET VE FİNANS
MERKEZİ HALİNE GETİRDİK”
Başkan Hasan Can: “Ümraniye’yi
sanayi şehrinden, ticaret şehri haline
getirdik. İlçemiz, bugün Finans
Merkezi, ticaret merkezleri ve büyük
şirketlerin yönetim merkezlerinin,
yanı sıra birçok alışveriş merkezinin
olduğu ve prestijli mekânlara sahip
bir Ümraniye hâline geldi. Altyapısı
yenilenmiş, prestij caddeleriyle,
parkları, kültür merkezleriyle ve
diğer sosyal donatılarıyla Ümraniye,
yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin

örnek ilçelerinden biri olma yolunda
hızla ve emin adımlarla ilerliyor”
dedi.
BAŞKAN HASAN CAN: “YARINLARA
DEVREDECEĞİMİZ BİRÇOK
ESERİMİZ VAR”
Başkan Hasan Can: “Ben 1960’lardan
itibaren Türkiye’nin değişimini
gördüm. Ülkemiz böylesine güçlü bir
dönemi yaşamadı, son 12-13 yıldır
çok iyi bir gelişim göstermekteyiz”
dedi. “Yükselmek için her türlü
kaynağımız ve yetişen güçlü bir
neslimiz var diyen Başkan Hasan
Can, “Bir ülkede gayr-i safi millî
hasılanın 200 küsur milyardan 800
küsur milyara gelmesi gerçek bir
başarıdır” diyerek sözlerine devam
etti.
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“KİMSESİZLERİ HİMAYE EDEN BİR
BELEDİYEYİZ”
Sosyal Belediyecilik alanındaki
çalışmalara da değinen Başkan
Hasan Can, “Vatandaşlarımıza
7/24 hizmet veriyoruz. Çünkü
insanların beklentileri arttı, bizde
bu beklentileri karşılamak için
elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Başkan Hasan Can “Belediye olarak,
12 yıl içinde on binlerce aileye gıda
yardımı yaptık. Yemek yapacak
durumda olmayan hasta, yaşlı ve
kimsesiz vatandaşlarımıza sıcak
yemek götürüyoruz. Gerekli kişisel
bakımlarını yapıyoruz. Halil İbrahim
Sofrası Aşevimiz sayesinde, 6 yıldır
her gün 500 kişilik sıcak yemeği, dar
gelirli vatandaşların kapısına kadar
götürüyoruz” diyerek konuşmasını
bitirdi.

Kentsel dönüşümde ezber bozan
belediye: Ümraniye
Yüzölçüm olarak Ümraniye’nin yarısını teşkil eden Dudullu bölgesinin dönüşümü,
Ümraniye’nin dönüşümünün lokomotifi oldu.
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ın 2004-Nisan’da
göreve gelmesiyle Ümraniye
her alanda gelişim gösterdi. Bu
alanlardan biri de kentsel dönüşüm.
İstanbul’un birçok ilçesinde, çeşitli
kentsel dönüşüm faaliyetlerine
şahit olduğumuz bir dönemde;
Ümraniye’nin dönüşümünün
daha hızlı ve kolay bir şekilde
gerçekleşmesi tesadüf değil.

Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ve ekibinin, göreve
başladıklarında ilk işleri Ümraniye’yi
tanımak adına çalışmalara başlamak
oldu. Havadan çekilen fotoğraflarla
Ümraniye’deki yapı stokunu kayda
alan ve imar planlamalarını bu
görüntülerden yola çıkarak oluşturan
ekip; ilk olarak Dudullu bölgesinde
çalışmalara başladı. Dudullu,
Esenşehir, Ihlamurkuyu ve şu an

Ataşehir’e bağlı olan Yeni Çamlıca
Mahallesi’ni içine alan Dudullu
bölgesinde; emsali görülmemiş bir
reforma giden belediye kademeli
imar uygulamasını geliştirdi.
Kentsel dönüşüm konusunda tüm
İstanbul’a örnek olan belediye, 20052009 arasında; Anadolu yakasında
verilen her iki ruhsattan birinin
sahibiydi.
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“DİNAMİK DÖNÜŞÜMÜ VE SAĞLAM
YAPILARIYLA ÜMRANİYE DEPREME
EN DAYANIKLI İLÇE”
Merkezde ve Dudullu bölgesinde inşa
edilen ve yenilenen binaların olası
afetler göz önünde bulundurularak
yapılması, estetik bir kent
görünümüyle beraber depreme
dayanıklı binaları da yanında getirdi.

Deprem kuşağındaki ilimizin can
güvenliği açısından en dayanıklı yapı
stoku tereddütsüz Ümraniye’de.
“GÜÇLÜ EKONOMİ ÜMRANİYE’DE
CAN BULACAK”
Yapılan çalışmalarla İstanbul’un
en cazip ilçelerinden biri hâline
gelen Ümraniye; İstanbul Finans
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Merkezi’nin de tamamlanmasıyla
uluslararası bir çekim alanı olacak.
Bu projeye hitap edecek şekilde
dizayn edilen metro hattı da
Ümraniye’nin canlılığını artırarak
ilçenin değerine değer katacak.

Eğitimde sessiz devrimin adresi:
Ümraniye Belediyesi
Ümraniye Belediyesi tarafından Atakent Mahallesi’nde yaptırılan Mehmet Akif Ersoy İmam
Hatip Ortaokulu’nun açılışı ve Ümraniye Celalettin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu’nun
temel atma töreni Millî Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi Avcı’nın teşrifleriyle gerçekleşti.
Ümraniye Belediyesi eğitim
alanında gerçekleştirdiği hizmet ve
yatırımlarına devam ediyor. Atakent
Mahallesi Gelibolu Caddesi’nde
Ümraniye Belediyesi tarafından 8 ay
gibi kısa bir sürede yapılan Mehmet
Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu
açılışı ve Ümraniye Esenşehir’de
bulunan Celalettin Ökten Hoca İmam
Hatip Ortaokulu’nun temel atma
töreni Millî Eğitim Bakanı Sayın
Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla
gerçekleşti.Temel atma ve açılış
törenine Millî Eğitim Bakanı Sayın
Prof. Dr. Nabi Avcı’nın yanı sıra
İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı.
BAŞKAN HASAN CAN: “İMAM HATİP

ORTAOKULLARINA BÜYÜK BİR
TALEP VAR”
Başkan Hasan Can, “Bugün yeni bir
ağacın meyvesini devşireceğimiz
güne geldik. 4+4+4 eğitim
sistemine geçilmesi ve imam hatip
ortaokullarının açılmasıyla beraber
halkımızda özellikle imam hatibe
karşı büyük bir teveccüh ve talep
oldu. Gerek hükümetimiz, gerekse
devletimizin bütün organları, sivil
toplum kuruluşları ve belediye
olarak, halkımızın bu talebine karşı
duyarsız kalmamız mümkün değildi”
dedi. Belediye olarak, 12 yıldan bu
yana ilçede bulunan okul, kurs ve
yurtlara katkı sağlamanın kendileri

için onurlu bir görev olduğunu
belirterek sözlerini tamamladı.
İSTANBUL VALİSİ VASİP ŞAHİN:
“EĞİTİM, EN TEMEL YATIRIM”
İstanbul Valisi Vasip Şahin,
“Ümraniye, İstanbul’un hızla gelişen
ilçelerinden biri. Buradaki ihtiyaç da
diğer ilçelerimize nazaran çok daha
fazlaydı. Ama hamdolsun görüyoruz
ki, şuan da tekli öğretim yapma
ve derslik sayısı noktasında en iyi
ilçelerimizden birisi haline geldi”
dedi.
BAKAN PROF. DR. NABİ AVCI:
“EĞİTİMDE SESSİZ DEVRİM
YAŞANIYOR”
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Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı
“Ümraniye bütün Türkiye’ye
örnek olacak bir başarı hikâyesini
sürdürüyor. Hasan Can Başkan’a bu
gayretlerinden ve ilçeye kazandırdığı
35 mahalledeki bilgi evlerinden,
kültür merkezlerinden ötürü çok
teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan
Hasan Can, Millî Eğitim Bakanı Nabi
Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl
Millî Eğitim Müdürü Dr. Muammer
Yıldız’a Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kursu kursiyerleri
tarafından yapılan birer tablo takdim
etti.

Bakan Nabi Avcı, Türkiye’nin son
yıllardaki gelişim sürecine dikkat
çekerek “Yabancılar, Türkiye’nin
eğitim alanında son yıllardaki
başarılarını ‘Sessiz Devrim’ olarak
adlandırıyor’ dedi.

Celalettin Ökten Hoca İmam Hatip
Ortaokulu’nun temel atma törenine
telekonferansla bağlanan Bakan
Avcı, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip
Ortaokulu’nun da açılış kurdelesini
kesti. Daha sonra Millî Eğitim
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Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, Ümraniye Kaymakamı
Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve beraberindeki
diğer protokol; okul içerisini gezerek,
çocuklarla sohbet etti, hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Ümraniye’deki özel eğitim
okullarının açılışını, Sayın Emine
Erdoğan gerçekleştirdi
Ümraniye Belediyesi’nin arsa tahsisini sağladığı, hayırsever Zehra Büyükekşi’nin anne ve
babasının adına yaptırdığı Asiye Ahmet Ziylan Özel Eğitim Anaokulu ile TOGEMDER Özel
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti.
TOGEMDER’in desteğiyle, Ümraniye
Belediyesi tarafından arsa tahsisi
ve çevre düzenlemesi yapılan
hayırsever Zehra Büyükekşi’nin
anne ve babası’nın adına yaptırdığı
“Asiye Ahmet Ziylan” Özel Eğitim

Anaokulu ile TOGEMDER Özel
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin
açılışı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri
Sayın Emine Erdoğan’ın katılımı
ile gerçekleşti. Açılış törenine

TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran
ve eşi Hasan Gülbaran, hayırsever
Zehra Büyükekşi, anne ve babaları
Asiye- Ahmet Ziylan, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
eşi Saliha Can, Üsküdar Belediye

ÜMRANİYE MAYIS

Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve
İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Dr.
Muammer Yıldız katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TOGEMDER
Başkanı Saadet Gülbaran, “Bize yer
tahsisinde bulunan ve okullarımızın
park bahçe düzenlemesini yapan
Belediye Başkanımız Hasan Can’a
teşekkür ediyorum” dedi.
BAŞKAN HASAN CAN; “SON 13
YILDA EĞİTİM ALANINDA DEVRİM
YAŞANDI”
Başkan Hasan Can: “Son 13 yılda
eğitim alanında devrim yaşandı.
Belediye olarak, hükümetimizin,
devletimizin yaptığı bu güzel sosyal
projelere bizde gücümüz nispetinde
katkı sağlamaya çalıştık. Son yıllarda
sadece eski okullara katkı yapmanın
yanında yeni okullar da yaptırmaya

başladık. Mehmet Akif Ersoy İmam
Hatip Ortaokulu için güzel bir
açılış yaptık. İnşaatı devam eden
Celalettin Ökten Hoca İmam Hatip
Ortaokulu yakın zamanda hizmete
girecek ve 3 ilkokulumuzu da eğitime
hazırlamak üzereyiz. Bunların
yanında ilçedeki 10 dönümlük bir
arazide Yatılı Yetimler Fen Lisesi’ni
inşa ederek, burayı öğrencilerimize
kazandırmış olacağız. 20 dönümlük
bir arazide ise, külliye yapılmasını
tasarlıyoruz, burada 9 dönümlük
bir cami ve yatılı kuran kursunun
yanında, 11 dönümlük alanda da
Türkiye’de özel nitelikli hâle gelecek
bir yatılı Anadolu İmam Hatip Lisesi
projesi gerçekleştireceğiz. Spor
salonları, Kur’an Kursu, yurt ve cami
ile birlikte tasarladığımız külliye
ise ihale aşamasında. Külliyemize
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın adını vermek
istiyoruz” dedi.
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SAYIN EMİNE ERDOĞAN:
“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
ENGELLİ ÇOCUKLARI TOPLUMA
KAZANDIRMA SEFERBERLİĞİDİR”
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine
Erdoğan hanımefendi, “Okul öncesi
eğitim gömleğin ilk düğmesi gibidir.
Yani o düğmeyi doğru iliklemek
insanın bütün hayatına yön verir”
dedi. Bu açılan okulların sadece
eğitim faaliyetine yönelik olmadığını
dile getiren Emine Erdoğan,
“Aynı zamanda özel şartları olan
çocuklarımızı topluma kazandırma
faaliyetidir. Bu çalışmalar engeli
olan ve diğer özel şartları olan
çocuklarımızı topluma kazandırma
seferberliğidir” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Sayın
Emine Erdoğan ve beraberindeki
tüm protokol anaokullarının açılış
kurdelesini kesti.

Ümraniye Belediyesi’nden yeni bir
Sosyal Market ve Aşevi daha...
Sosyal Belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında
olan Ümraniye Belediyesi, yeni bir Sosyal Market ve Aşevi’yle daha çok vatandaşa ulaşacak.
Ümraniye Belediyesi, maddi durumu
iyi olmayan birçok vatandaşa destek
olmak için hizmete açtığı Aşevi ve
Sosyal Market’e bir yenisi daha
ekleniyor. Necip Fazıl Mahallesi’nde
2664 m2’lik kapalı alana inşa edilen
sosyal market ve aşevi’nde;
• 2. bodrum katında aşevine ait
depolama alanları,
• 1. bodrum katında aşevi,
• Zemin katında sosyal market,
• 1. asma katında sosyal markete ait
ofisler,

• 1. Katında çok amaçlı salon,
• 2. Asma katında ise mescidler
• 168 m2 adak kurban kesim ünitesi
• 300 kişilik çok amaçlı salon yer
alıyor.
Aşevi; 12 saatte (4 çeşit) 10.000
kişilik yemek kapasiteli modern
ekipmanlarla donatılmış, depolama
alanları ile birlikte 1020 m2’lik bir
alana sahipken, Sosyal Market ise;
510 m2’lik bir alanda yer alıyor.
Öte yandan binanın dış cephesinde
kullanılan doğal taş görünümlü

paneller ile modern ve işlevsel
mimariye sahip olan sosyal market
ve aşevi; 2 Bodrum kat + zemin
kat + 1normal kat + 2 asma kattan
oluşuyor.

ÜMRANİYE MAYIS
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Ümraniye’ye “üç yeni ilkokul” daha...
İlçeye kazandırılan kalıcı eserlere, hazırlıkları biten 3 ilkokul eklemek üzere Hayırsever Faik
Tanfer’le bir protokol imzalayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; Altınşehir, Çamlık
ve Yukarı Dudullu mahallelerinde ilkokul inşaatlarına başlanacağının müjdesini verdi.
İlçedeki okulların tadil edilmelerini
sağlayan ve birçok okul kazandıran
Ümraniye Belediyesi yapılmakta
olan yeni okullara, hazırlıklarını
tamamladığı 3 yeni ilkokulu daha
kazandırıyor. Ümraniye’yi eğitimin
adresi hâline getiren Ümraniye
Belediyesi, eğitime verdiği önemi
yaptığı her çalışmada gösteriyor. Bu
kapsamda; Hayırsever Faik Tanfer ve
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye’nin 3 mahallesinde
ilkokul inşa etmek üzere bir protokol
imzaladı.

Mahallelerin ihtiyaçlarına binaen
Altınşehir, Çamlık ve Yukarı Dudullu
mahallelerinde inşa edilecek olan
3 ilkokulun arsa tahsisi Ümraniye
Belediyesi tarafından sağlandı. Her
biri 3 bin metrekare olmak üzere
toplamda yaklaşık 9 bin metrekarelik
kapalı alanda inşa edilecek okullar
18’er derslikten oluşacak. Okulların
her biri; 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal
kat olmak üzere tasarlandı. İnşaata
başlandıktan yaklaşık 12 ay sonra
bitirilip teslim edilmesi beklenen
okullar, 2017- 2018 Eğitim Öğretim

Yılı’nda hizmete girmiş olmaları
düşünülüyor.

Esenşehir Aile Sağlığı Merkezi ve
112 Acil Birimi için geri sayım başladı
Ümraniye Belediyesi, yeni bir aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Birimi yapımının daha sonuna
geldi. Yapı, peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa süre sonra hizmete
açılacak.
Ümraniye Belediyesi, nitelikli binalar
inşa etmeye devam ediyor. Belediye
Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen
çalışmalar neticesinde Esenşehir
Mahallesi’nde, yapımı devam eden
Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Birimi
678.73 metrekare kapalı alana inşa
ediliyor. Binanın bodrum katı ve
zemin katı 145 metrekare olup, 1. ve
2. katı ise 194.45 metrekaredir. Kalite
kriterleri göz önünde bulundurularak
A grubu olacak şekilde tasarlanan
aile sağlığı merkezi; bodrum kat,
zemin kat ve 2 normal kattan
oluşuyor.

Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Biriminin
teknik özellikleri;

• 1 adet ofis

• 5 adet aile hekimliği birimi
muayene odası

• Jeneratör ve su deposu bulunuyor.

5 hekimden oluşan Esenşehir Aile

• 1 adet depo

• 1 adet engelli hasta muayene odası
• 1 adet bebek bakım ve emzirme
odası
• 2 adet müdahale odası
• 1 adet aşılama ve bebek- çocuk
izlemleri odası
• 1 adet kan alma laboratuar
• 1 adet mutfak
• 1 adet mescid
• 1 adet eğitim-toplantı odası

• Wc (bay-bayan-engelli-personel)
Acil Birimi bölümü ise; 48 metrekare
alandan oluşuyor. Yapıda kontrol
odası, bay-bayan dinlenme odası,
depo ve wc yer alıyor.
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Mehmet Akif Aile Sağlığı Merkezi ve
112 Acil Birimi’nin yapımı sona erdi
Ümraniye Belediyesi sağlık alanında yapmış olduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.
Belediye yeni aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Birimini tamamlayarak hizmete sunacak.
Ümraniye Belediyesi, 300’ü aşkın
kalıcı eserlere bir yenisini daha
ekliyor. Mehmet Akif Mahallesi’ne
inşa edilen Aile Sağlığı Merkezi
ve 112 Acil Birimi için çalışmalar
tamamlandı. Sağlık hizmetlerinde
önemli bir eksikliği giderecek olan
modern fiziki yapıları ile dikkat
çeken aile sağlığı merkezi ve 112 acil
birimi 654 metrakare kapalı alana
inşa edildi. Bina oturum alanı 370.79
metrekare olan yapı, zemin + 1
normal kattan oluşuyor. 6 hekimden

oluşan Aile Sağlığı Merkezi, kalite
kriterleri göz önünde bulundurularak
A grubu olacak şekilde tasarlandı.

• 2 adet müdahale odası

Mehmet Akif Aile Sağlığı Merkezi ve
112 Acil Biriminin özellikleri;

• 1 adet kan alma laboratuar

• 6 adet aile hekimliği birimi
muayene odası

• Wc (bay- bayan- engelli- personel)

• 1 adet engelli hasta muayene odası

Acil Birimi bünyesi ise; 78 metrekare
alanında; kontrol odası, bay- bayan
dinlenme odası, depo ve wc’leri
bulunduruyor.

• 1 adet müşahede odası
• 2 adet gebe izlem ve aile
planlaması odası
• 2 adet bebek bakım ve emzirme
odası

• 2 adet aşılama ve bebek-çocuk
izlemleri odası
• 1 adet eğitim-toplantı odası
• Jeneratör ve su deposu bulunuyor.

Dudullu Halk Sağlığı Merkezi
(HASAM) Ümraniye’ye hayırlı olsun
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan ve Aşağı Dudullu Mahallesi’nde faaliyete geçecek
olan Dudullu Halk Sağlığı Merkezi’nin yapımı tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir projesi
olan Halk Sağlığı Merkezleri’nin
ilki Ümraniye Belediyesi tarafından
yapıldı. Aşağı Dudullu Mahallesi’nde
bulunan Dudullu Halk Sağlığı Merkezi
bölgeye sağlık alanında büyük katkı
sağlayacak.

Modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat
çeken Dudullu Halk Sağlığı Merkezi
toplamda 1.972 m2’lik kapalı alana
sahip. 2 bodrum kat, zemin kat ve 3
normal kattan oluşan yapının zemin
kat bina oturum alanı ise 327 m2.
Dudullu Halk Sağlığı Merkezi hizmete
açıldığında 7 hekim hizmet verecek.
Merkez bünyesinde; Aile Sağlığı

Merkezi, Anne ve Çocuk Sağlığı
Hizmetleri, Sigara Bağımlılığı
Tedavisi, Diyabet polikliniği, Koruyucu
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanser
Erken Teşhis Taraması, Toplum
Sağlığı Merkezi, Psikolojik Danışma
Merkezi, Uyuşturucuyla Mücadele ve
Danışma ve Ayakta Tedavi Merkezi
yer alacak.
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Ümraniye Belediyesi ve Hayırsever
Türkmen ailesinden Giresun-Çanakçı’ya
İmam Hatip Lisesi
Ümraniye Belediyesi ve Hayırsever Türkmen ailesinin destekleriyle Giresun’un Çanakçı
ilçesine bir imam hatip lisesi inşa edilmek üzere protokol imzalandı.
Yurt içi ve yurt dışında, eğitim ve
kültür alanındaki hizmetlerine bir
yenisini daha ekleyen Ümraniye
Belediyesi, Giresun ili Çanakçı
ilçesinde inşa edilecek bir okulun
yapımına destek oluyor. Bu
kapsamda; Ümraniye Belediyesi
adına, Belediye Başkan Yardımcısı
Maliki Ejder Batur ve babalarının
vasiyetini yerine getirmek isteyen

Hayırsever Türkmen ailesi arasında,
Ümraniye Belediye Başkanlığı’nda
bir protokol imzalandı. Protokole
göre; Giresun İl Özel İdaresi’ne ait
2700 metrekarelik kapalı alana sahip
okul; 13 derslik, 2 laboratuar, kız ve
erkek ayrı olmak üzere 2 uygulama
mescidi, 1 çok amaçlı salon,
1 konferans salonu ve idarî
birimlerden oluşacak. 1 bodrum,

1 zemin ve 2 normal olmak üzere 4
kattan oluşacak olan okula; Kayserili
Hacı Seyit Burhan Türkmen Anadolu
İmam Hatip Lisesi adı verilecek.
2016- 2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda
hizmet vermesi planlanan okul,
Ümraniye Belediyesi ve Türkmen
ailesinin Giresun- Çanakçılı gençlere,
büyük bir armağanı olacak.

En büyük camimiz için hafriyat
çalışmalarına başladık
Ümraniye Belediyesi, 300’ü aşkın kalıcı eserini büyük bir cami ile taçlandırıyor. Ümraniye’nin
eski otopazarı alanına ilçenin en büyük camiini inşa edecek olan belediye, hafriyat
çalışmalarına başladı.
Ümraniye Belediyesi, 2004- 2015
yılları arasında yaptığı 300’ü aşkın
kalıcı esere bir yenisini daha ekliyor.
Belediye eski otopazarı alanına
inşa edilecek olan caminin hafriyat
çalışmalarına 14 Aralık itibariyle
başladı. Ümraniye’nin en büyüğü
olma özelliğini taşıyacak olan
cami 2.350 metrekare olup, 1.300
metrekarede mahfili bulunacak,
ayrıca caminin 2000 metrekare
revaklı avlusu olacak. Yaklaşık

19.000 metrekare arsanın cami
dışında kalan kısmının tamamı 3
katlı otopark olacak ve yaklaşık
1200 araç alacak. İlk hafriyat
çalışmasına Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra,
Ümraniye Kaymakamı Suat
Dervişoğlu, Ümraniye Müftüsü İlyas
Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Emniyet
Müdürü Hüseyin Göllüce, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları ve
birim müdürleri katıldı. Ümraniye

Müftüsü İlyas Yılmaztürk, caminin ilk
çalışmaları dolayısıyla yaptığı duada,
meydana gelecek eserin hayırlara
vesile olmasını niyaz etti.
Ardından proje alanının kazılmasıyla
camii hafriyatına başlandı. Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye’nin en büyük camiinin
yapım çalışmalarına başlanmasından
duyduğu mutluluğu dile getirerek,
cami inşaatının hayırla sona ermesi
temennisinde bulundu.

ÜMRANİYE MAYIS

39

Ümraniye Belediyesi Şerifali
Mahallesi’ne yeni bir cami daha
kazandırıyor
Ümraniye Belediyesi, Şerifali Mahallesi’nde yeni bir caminin yapımına başladı. Her alanda
ilçeye yaptığı hizmetlerle Türkiye’de öncü ve modernist olan Ümraniye Belediyesi, Şerifali
Mahallesi Emin Sokak’ta Camii yapımına başladı.
İlçenin dönüşümü için yaptığı
yatırımlarla Ümraniye’de köklü
bir değişim başlatan Ümraniye
Belediyesi, tüm hızıyla çalışmalara
devam ediyor. Bu kapsamda kısa
süre önce Şerifali Mahallesi’nde

yapımına başlanan Cami, yakın bir
zamanda tamamlanarak ibadete
açılacak. Şerifali Mahallemize yeni
camiimiz hayırlı olsun Modern ve
işlevsel mimarisiyle dikkat çeken
Şerifali Cami’si tek katlı bir yapıdan

oluşuyor. Zemin kat bina oturum
alanı 205 metrekare olan Cami’nin
içerisinde; bay- bayan mescit,
bay-bayan wc ve abdesthaneler
bulunuyor.

12. Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir
Yarışması sonuçları belli oldu
Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler ve eserler
kazandıran Ümraniye Belediyesi bu yıl 12’incisini gerçekleştirdiği Geleneksel Resim, Hikâye
ve Şiir yarışmalarının sonuçlarını açıkladı.
Yeni eserlerin kültür ve sanat
dünyamıza kazandırılması
açısından büyük bir fonksiyon
icra eden yarışmalara, ülkemiz
edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı
sıra ülke dışından da katılımlar
gerçekleştirildi. Konusu “Göç” olan
Yağlı boya Resim yarışmasına 362
eser katılırken, “Serbest” konulu
hikâye yarışmasına 1.888 adet hikâye
gönderildi. Yine konusu “Birlikte
Daima” olan şiir yarışmasına ise
2.610 adet şiir gönderildi. Alanında
uzman bir sanatçı ve edebiyatçı
kadrosunun seçici kurulunda
bulunduğu yarışmalarda uzun süren
değerlendirmeler sonunda, dereceye
giren eserler belli oldu.

“GÖÇ” KONULU 12’İNCİ
GELENEKSEL RESİM YARIŞMASI
SONUÇLARI

“SERBEST” KONULU 12’İNCİ
GELENEKSEL HİKÂYE YARIŞMASI
SONUÇLARI

“GÖÇ” konulu Geleneksel 12’inci
Yağlı boya Resim Yarışması
21.02.2016 tarihinde Ümraniye
Belediye binasında toplanan Jüri
Üyeleri’nin yaptığı değerlendirme
toplantısıyla 1. 2. 3. olan eserler
ve mansiyon alan 22 adet eser
belirlendi.

“SERBEST” Konulu 12’inci
Geleneksel Hikâye Yarışması jürisi,
19.02.2016 Cuma günü Ümraniye
Belediyesi’nde toplanarak yaptığı
değerlendirmede, aşağıda isimleri
belirtilen katılımcıların eserlerine
ödül ve mansiyonların verilmesine oy
birliği ile karar verdi.

Değerlendirme sonucunda oy birliği
ile Öznur Kesdirici birinci, İlhan Kılınç
ikinci, Muharrem Ersin ise üçüncü
olarak seçildi.

Seçici kurul 25 Aralık Cuma günü
başladığı ve yaklaşık 2 ay süren
değerlendirme sonucunda, Ergün
Tanlak birinci, Aslı Kotan ikinci,
Muazzez Eser ise üçüncü olarak
seçildi.
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“BİRLİKTE DAİMA” KONULU 12’İNCİ
GELENEKSEL ŞİİR YARIŞMASI
SONUÇLARI”
“Birlikte Daima” Konulu 12’inci
Geleneksel Şiir Yarışması Seçici
Kurulu tarafından, 20.02.2016

tarihinde Ümraniye Belediyesi’nde
toplanarak sonuçları belirlemiştir.

Ahmet Çınar ise üçüncü olarak
belirledi.

Seçici kurul, 25 Aralık Cuma günü
başladığı ve yaklaşık 2 ay süren
değerlendirme sonucunda, Ayşenur
Onat birinci, Abdulvehap Ballı ikinci,

ÖNEMLİ NOT: ÖDÜL TÖRENİ
TARİHİ, DAHA SONRA İNTERNET
SİTEMİZDEN DUYURULACAKTIR…

Birinci
Eser

İkinci
Eser
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Üçüncü
Eser

Ümraniye Belediyesi’ne bu yıl
iki ödül daha...
Andy-Ar’ın anketindeki “Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Hasan Can”
değerlendirmesinden sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından
düzenlenen Yılın Yıldızları Ödülleri’nde “Rektörlük Özel Ödülü” de Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın oldu. Altın Şehir Platformu tarafından gerçekleştirilen halk oylaması
sonucunda da; Ümraniye Belediyesi “Yılın En Başarılı İlçe Belediyesi” seçildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme
Kulübü tarafından düzenlenen ve
Marka Tescil Belgesi ile tescillenen
Yılın Yıldızları ödülleri, 14. kez
sahiplerini buldu. Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “En Prestijli
Öğrenci Ödülü” olarak anılan Yılın
Yıldızları Ödül Töreni’nde “Rektörlük
Özel Ödülü”nün sahibi oldu. Yurt
içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği
kültür ve sosyal sorumluluk
projeleri, eğitime verdiği destek ve

üniversitelerin gelişimine yaptığı
katkılardan dolayı Başkan Hasan
Can “Rektörlük Özel Ödülü”ne layık
görüldü.
Öte yandan ülkemizde şehirlerin
gelişmesini teşvik etmek, bu
alanda kentlerin markalaşmasını
uluslararası arenada sağlamak üzere
faaliyet gösteren bir sivil toplum
kuruluşu olan Altın Şehir Platformu

da çeşitli kategorilerde ödüller
verdi. Halk oylaması ya da proje
başvurusu usulüyle gerçekleştirilen
2 aylık değerlendirme sürecinin
sonunda halk oylamasında Ümraniye
Belediyesi 19.642 oy alarak “Yılın En
Başarılı İlçe Belediyesi” seçildi.
Her iki ödülü de Başkan Hasan Can
adına, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan
aldı.
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İstanbul Takipte ödül gecesine
Ümraniye damgasını vurdu
İstanbul Takipte Haber Sitesi’nin ikincisini düzenlediği “Alanında İz Bırakanlar” ödül
gecesine yoğun bir katılım oldu. Gecede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ‘Gecenin Özel Onur Ödülü’ne layık görüldü.
İstanbul Takipte Haber Sitesi’nin
“Alanında İz Bırakanlar” ödül
gecesinin ikincisi gerçekleşti. Ödül
gecesine AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Ataş’ın yanı
sıra, TBMM Komisyon Başkanı Av.
Mihrimah Belma Satır, AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Av. Hurşit
Yıldırım ile Hasan Turan, AK Parti
Erzincan Milletvekili Av. Serkan
Bayram, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, İl Millî Eğitim Müdürü
Ömer Faruk Yelkenci, AK Parti
İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av.
Şeyma Döğücü, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK
Parti Genel Merkez Kadın Kolları
Yönetim Kurulu Üyesi İffet Polat,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av.
Enver Sedat Çakıroğlu, AK Parti
Anadolu Yakası İlçe Teşkilatları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.

“Alanında İz Bırakanlar” ödül
gecesinde ‘Özel Onur Ödülü’nü alan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can yaptığı konuşmasında, “Biz
buraya Ümraniye Meydanı’ndan
geliyoruz. Ümraniyesporumuz 2.
Lig’de grubunda şampiyon olarak
PTT 1. Lig’e çıkma başarısını
gösterdi. Bizde bu başarımızı
Ümraniyelilerle meydanda
toplanarak kutladık” dedi. İstanbul
Takipte Haber Sitesi Sahibi Hüseyin
Yelkenci’yi, böylesine anlamlı
bir program düzenlediği ve tüm
teşkilatları bir araya topladığı için
tebrik eden Başkan Hasan Can,
“Geçen yıl düzenlenen gecede de
ödüle layık görüldüklerini söyledi.
Başkan Hasan Can, “Bizlerinde
takipçisi olduğu İstanbul Takipte’nin
Ümraniye’ye 8 ödül vermesi tesadüf
değildir. Demek ki Ümraniye’de güzel
işler yapılıyor” dedi.

ALANINDA İZ BIRAKAN İLÇE BAŞKANI
Av. Enver Sedat Çakıroğlu
(AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı)

ALANINDA İZ BIRAKAN İLÇE KADIN
KOLLARI BAŞKANI
Mukaddes Bilgin
(AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı)

ALANINDA İZ BIRAKAN GENÇLİK
KOLLARI BAŞKANI
Mustafa Yasin Çakar
(AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları
Başkanı)

ALANINDA İZ BIRAKAN BELEDİYE
BAŞKAN YARDIMCISI
Mustafa Küçükkapdan
(Ümraniye Belediyesi)

Av. Serap Eşit Elveren
(Ümraniye Belediyesi)

Maliki Ejder Batur
(Ümraniye Belediyesi)

Bakım onarım ekipleri iş başında
Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Acil Müdahale Bakım-Onarım
Ekibi, Ümraniye genelinde asfalt, kaldırım, bordür-tretuar bozulmalarına anında müdahale
ederek, çözüme kavuşturuyor.
Ümraniye Belediyesi kurmuş olduğu
Acil Müdahale Bakım-Onarım Ekibi
ile Ümraniye’nin genelinde asfalt,
kaldırım, bordür-tretuar ve dubaların
onarımı, engelli rampası, ızgara
yapımı, onarımı ve temizliği gibi
çalışmaları en kısa sürede neticeye
kavuşturuyor. 7 yılı aşkın süredir
hizmet veren ekip, vatandaşların,
özellikle çocukların ve engellilerin
yolları ve kaldırımları daha güvenli
kullanmaları için çalışmalarına
aralıksız devam ediyor. Ekip, Çözüm
Merkezi ile sosyal medya kanalıyla

gelen talep ve şikâyetleri en hızlı
şekilde çözüme kavuşturuyor. Ayrıca
Acil Bakım-Onarım Ekibi, yaptığı
kontrollerde cadde ve sokakların
tümünü gözden geçirerek, acil
müdahale gereken yerlerde gerekli
onarım çalışmalarını yapıyor.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,
bakım ve onarım çalışmalarının
yanı sıra, İSKİ, İGDAŞ, AESAŞ
ve Türk Telekom gibi kurumlar
tarafından yapılan çalışmalarla ilgili
sorunların giderilmesi noktasında

koordinatör işlevi görüyor. Toplam
89 personelden oluşan Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü, 9 bakımonarım ekibi, 5 asfalt robotu ve 1
kombine aracıyla sorunlu bölgelere
müdahale sağlayarak, olası
tehlikelerin önüne geçiyor. Rutin
olarak Ümraniye genelinde asfalt,
kaldırım ve altyapı bakım-onarım
çalışmaları yürüten müdürlük, yoğun
kar ve yağmur yağışlarında kriz
masası oluşturarak Ümraniyelilere
hizmet veriyor.
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Ümraniye daima tertemiz
Yaptığı birçok hizmetle öncü olan ve adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi, her
gün düzenli ve programlı olarak ilçeyi temizlemeye devam ediyor. Ümraniye, bu yönüyle
İstanbul’un en temiz ilçelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Ümraniye 2013 yılında Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği
“Türkiye’nin En Temiz Şehri
Yarışması”nda İstanbul’un en temiz
ilçesi olarak 1. seçilmişti. Kazanmış
olduğu bu unvana yaraşır şekilde
temizlik hizmetlerine devam eden
Ümraniye Belediyesi, Temizlik İşleri
Müdürlüğü aracılığıyla ilçenin tüm
mahallelerinin çöplerini düzenli
olarak topluyor. Yoğunluğun fazla
olduğu ana arterlerde çöp alımı

gün içerisinde birkaç kez yapılıyor.
Her caddenin ve sokağın günlük
olarak temizlik personeli tarafından
süpürüldüğü ilçede, özel tasarlanmış
araçlarla da makineli süpürme
çalışmaları devam ediyor.

sürekli olarak kontrol edilen ilçede,
gerekli görüldüğü takdirde cadde
ve sokaklarda yıkama çalışmaları
yapılarak, çöp konteynerlerinin
dezenfekte çalışması da
gerçekleştiriliyor.

Rutin olarak gerçekleştirilen bu
çalışmaların yanı sıra, gruplar
halinde çalışan ekipler, kaldırım
üzerinde ve diplerinde dönemsel
olarak oluşan otların temizliğini de
yapıyorlar. Bölge şefleri tarafından

Ayrıca 444 9 822 numaralı Çözüm
Merkezi aracılığıyla gelen, anlık
gelişen olumsuzluklar da ekipler
tarafından en kısa sürede çözüme
kavuşturuluyor.

Bilginin adresi: Akademi Nisa
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve hanımların 3 ay boyunca akademisyen ve
uzman eğitmenler tarafından çeşitli alanlarda temel bilgiler edinmelerini kapsayan Akademi
Nisa’nın ilk dönemi bitti ve ikinci dönemi başladı.
Ümraniye Belediyesi, eğitimle
ilgili gerçekleştirdiği ve yer aldığı
projelerle sanat ve akademi camiası
ile vatandaşlar arasında köprü
kurmaya devam ediyor. Her yaştan
ve her gruptan vatandaşın eğitimini
önemseyen ve ilçedeki faaliyetlerini
yalnızca maddî hizmetlerle sınırlı
tutmayan Ümraniye Belediyesi,
hanımların eğitimi için büyük bir
adım atarak; Akademi Nisa’yı
başlatmıştı. İlk döneminde hanımlar
tarafından rağbet gören program,
ikinci kez başladı. Hanımlara
yönelik 3 aylık bir eğitim programı
olan Akademi Nisa’da 100 kadar
katılımcı hanım; konularında uzman

akademisyen ve eğitimcilerden
tefsir, tasavvuf, tarih, dinler tarihi,
İslam tarihi, din psikolojisi, sosyoloji
gibi klasik alanların yanı sıra örnek
kadınlar, kadın edebiyatçılar, kadın
STK’ları gibi özgün başlıklar altında
yeni dönemde de dersler almaya
devam edecek.
Akademi Nisa’yla ilgili açıklama
yapan Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Türkân Öztürk, “anne”
ve “kadın”ın çok önemli mefhumlar
olduğunu, kadının eğitimli olması
ve dik durmasının, ilimle meşgul
olmasının önemli olduğunu dile
getirdi. Öztürk: “Dünya üzerindeki

savaşları, vahşeti engellemenin
yolu dahi kadınların eğitiminden
geçmektedir. Biz de çalışmamızda,
“nisa/ kadın” mefhumunu önemsedik
ve uzman hocalarla çalışacağımız
için de programımızı “Akademi Nisa”
diye başlıklandırdık” dedi.

Türkân Öztürk

Sibel Eraslan
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Akademi Genç eğitime devam ediyor
Hanımlara yönelik eğitim programı olan “Akademi Nisa”dan sonra eğitim sırası gençlerde.
7 Ocak 2016 itibariyle eğitime başlayan ve 4 ay sürecek olan Akademi Genç, Ümraniyeli
gençleri buluşturmaya devam ediyor.
Eğitimle ilgili olarak gerçekleştirdiği
ve yer aldığı projelerle sanat ve
akademi camiası ile vatandaşlar
arasında köprü kuran Ümraniye
Belediyesi, yeni ve farklı bir eğitim
programına daha imza attı. Her
yaştan ve her gruptan vatandaşın
eğitimini önemseyen ve ilçedeki

Mustafa Yasin Çakar

belediye faaliyetlerini yalnızca
maddî hizmetlerle sınırlı tutmayan
Ümraniye Belediyesi, gençlerin
eğitimi için büyük bir adım attı.
15-24 yaş aralığındaki gençlere
yönelik 4 aylık bir eğitim programı
olan Akademi Genç’te 100 kadar
katılımcı genç; konularında uzman

akademisyen ve eğitimcilerden tefsir,
tasavvuf, tarih, psikoloji, ekonomi gibi
sosyal bilimler ve kültürel konularda
dersler alıyor. Öğrencilerin yoğun
katılım sağladığı Akademi Genç,
eğitimlerine aralıksız olarak devam
ediyor.

Mekteb-i Zarâfet’te dersler başladı
Ümraniye Belediyesi gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye
ve Ensar Vakfı Ümraniye Şubesi ortaklığında düzenlenen Mekteb-i Zarâfet eğitimleri
Ümraniyeli hanımlarla buluştu.
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki
hanımların sosyoloji, psikoloji ve
aile eğitimleri gibi birçok konuda
bilgi edineceği Mekteb-i Zarâfet
dersleriyle bir yeniliğe daha imza
attı. Mekteb-i Zarâfet dersleriyle
her hafta farklı konu ve konuklarla,
Ümraniyeli hanımlara; asr-ı saadet’te
kadının çalışma ve sosyal hayatı,
hanım sahabeler, namaz bilinci, aile
ve çocuk eğitimi, kadın ve siyaset gibi

birçok konuda bilgi aktarıldı.
5 haftadır devam eden Mekteb-i
Zarâfet’in ilki; Nikâh Sarayı’nda, AK
Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı
Av. Şeyma Döğücü, İHH Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Gülden Sönmez
ve Saliha Can’ın verdiği seminer ile
başlamıştı.
Ardından Ümraniye Kültür ve Sanat
Merkezi’nde devam eden seminerler
Avukat Gülden Sönmez, Ünlü

Manken ve Sinema Oyuncusu Yaşar
Alptekin, Edebiyatçı- Yazar Belkıs
İbrahimhakkıoğlu ve Yazar Fatma
Kutluoğlu’nun katılımıyla devam
etmişti.
4 Nisan’da başlayıp 30 Mayıs’ta
bitecek olan Mekteb-i Zarâfet
eğitimleri ile Ümraniyeli hanımlar
bilgilerine bilgi katmaya devam
edecek.
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Ümraniye’de işsizliğin çaresi bulundu
Ümraniye Belediyesi, İŞKUR’la ortaklaşa başlattığı “7 Dalda Meslek Edindirme Kursu”
projesiyle mesleki eğitim alan kursiyerlere sertifikalarını dağıttı. Belediye, işsizliğe yönelik
çalışmalarıyla bugüne kadar 15.738 kişiye iş buldu.
İşsizlikle ilgili çalışmalarını sürdüren
Ümraniye Belediyesi, 2010 yılından
bu yana 66 meslek gurubunda
15. 738 kişiye iş buldu. İnsanların
hayatını etkileyen istihdam sorununa
belediye tarafından üretilen çözümler
ise bununla sınırlı değil. 1 yıl önce
İŞKUR’la ortaklaşa başlatılan
“7 Dalda Meslek Edindirme Kursu”
projesi kapsamında mesleki
eğitimler verilmeye başlandı.
Eğitimler kapsamında kursiyerlere;
Kaynakçılık, Çağrı Merkezi
Operatörlüğü, Dikiş Makineciliği,
Hasta Bakıcılığı, Servis Komiliği,
Aşçı Yardımcılığı ve Çocuk Bakıcılığı
olmak üzere 7 branşta eğitim verildi.
40 ile 117 işgünü boyunca verilen
eğitimlerde kursiyerlerin yol ve
yemek masrafları belediye tarafından

karşılanırken, genel sağlık sigortaları
da yapıldı. Eğitimlerin sonunda ise,
Ümraniye Belediyesi mezun olan 201
kursiyere sertifikalarını vermek için
bir program düzenledi.
BAŞKAN HASAN CAN, “SIFIR
TECRÜBEYLE GELİN, İŞİN
PROFESYONELİ OLUN”
Başkan Hasan Can, “İş vermekte
zorlandığımız kardeşlerimizin çoğuna
burada istihdam merkezi açtık.
İŞKUR’la beraber onlara iş aramaya
devam ediyoruz. Vatandaşımızın özel
sektörde iş bulabilmesi için belirli bir
yeteneği, eğitimi ya da zanaatı olması
lazım. Maalesef iş bulamayanların
çoğu her işi yaparım mantığıyla
herhangi bir zanaatı olmayan kişiler”
dedi.

Devletimiz, Sosyal Politikalarda
eşine az rastlanır işler yapıyor
diyen Başkan Hasan Can, “Devlet,
hem iş öğretiyor, hem para veriyor,
hem sigortasını yatırıyor hem de iş
bulmasında da kolaylık sağlıyor. İşte
burada 7 dalda 201 kardeşimiz de
bizim açtığımız kursları tamamladı”
dedi.
Başkan Hasan Can, “Bize her daim
yardımcı olan ve katkı sağlayan,
İŞKUR İstanbul İl Müdürü Muammer
Coşkun Bey’e, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Av. Enver Sedat Çakıroğlu,
Ümraniye İŞKUR Müdürü Yaşar
Efiloğlu ve tüm katılımcılara teşekkür
ediyorum. Allah hayırlı işler ve bol
kazançlar nasip etsin. Hepinizi
sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Geleceğin beyin takımı
Akıl Oyunları’nda yetişiyor
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Akıl Oyunları Festivali’nde coşku ve heyecan
bir aradaydı. Bir buçuk dakikada 60 öğrencinin aynı anda zekâ küpleriyle sergiledikleri
gösteri ise güne damgasını vurdu. Festivale katılan Başkan Hasan Can; “Bu memleketin en
değerli cevheri yarınlarımız olan çocuklardır” dedi.
Ümraniye Belediyesi, çocukların
zihinsel gelişimine katkıda bulunarak
onları kötü alışkanlıklardan
uzaklaştırma amacı taşıyan ‘Akıl
Oyunları Festivali’nin 2.’sini İlçe
Millî Eğitim Müdürlüğü’yle ortaklaşa
Atakent Kültür Merkezinde
muhteşem bir finalle gerçekleşti.
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki
ortaokullarda seçmeli Zekâ Oyunları
dersi verilebilmesi amacıyla, 13
okulda Akıl Oyunları atölyelerini
kurarak 9 bin öğrenci için gereken
ders araç-gereçlerini temin etti.
Aylardır süren etkinliklerde dereceye
giren öğrencilere ödüllerin verildiği

festivale 45 farklı ortaokuldan 320
öğrenci katıldı. Festivalde ilk olarak,
Atatürk İlköğretim Okulunun ödüllü
Halk Oyunları ekibi ege yöresine ait
oyunla sahne aldı. Ardından Emrullah
Turanlı Ortaokulu’ndan 60 öğrencinin
aynı anda sergilediği “Zekâ Küpü”
gösterisi ise salondan büyük alkış
topladı.
BAŞKAN HASAN CAN, “BU
MEMLEKETİN EN DEĞERLİ
CEVHERLERİ, ÇOCUKLARDIR”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, bir eğitimci olarak eğitilmeyecek
hiçbir ferdin olmadığını, neyin,

nasıl öğretileceğinin ise oldukça
önemli olduğunu vurguladı. Başkan
Hasan Can, “Bir çocuğun; milletine,
vatanına, ailesine ve kendisine
faydalı olabileceği bir uğraşı ya da
beceriyi ortaya koyması için zekâsı
yeterlidir. Önemli olan sizin onu nasıl
eğiteceğinizdir” dedi. Bu memleketin
en değerli cevherlerinin genç nesil ve
yarınlarımız olan çocuklar olduğunu
ifade eden Başkan Hasan Can,
“Onları iyi yetiştirir ve yarına sağlam
bir eğitimle ulaşmalarını sağlarsak,
bilelim ki; dünyanın en şanslı milleti
bizizdir” dedi.
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Ümraniyespor Ümraniye’nin gücüyle
PTT 1. Lig’e yükseldi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ümraniyespor ligin bitmesine 2 hafta kala
şampiyonluğunu ilan ederek, PTT 1. Lig’e yükseldi.
Son üç yılda iki şampiyonluk kazanan
Ümraniyespor, ligin bitimine iki hafta
kala Spor Toto 2. Lig şampiyonluğunu
garantileyerek PTT 1. Lig’e yükseldi.
Ümraniyespor’un en önemli özelliği,
çim işçisinden futbolcusuna, stat
müdüründen başkanına kadar hep
bir arada olmaları. Bu birliktelik eski
Ümraniye Hekimbaşı çöplüğünden
çıkan müthiş bir başarı hikayesi.

Ümraniyesporun büyük başarısında
en çok katkısı olan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can
galibiyetin ardından açıklamalarda
bulundu. “78 yıllık tarihinde ilk
defa böyle bir başarı yakalayan
Ümraniyespor’u, belediye
başkanlığımız süresince amatör
ligden, süper amatör lige, daha
sonra bölgesel ligden, 3.lige ve iki
sezon önce tarihinde ilk kez 2. Lig’e
çıkarmanın sevincini yaşamıştık.

Ümraniyesporumuz şimdi de 1.
Lig’e yükselerek bizleri orada temsil
edecek. Bize bu mutluluğu yaşatan
başta futbolcularımıza, yönetimimize
ve teknik ekibimize teşekkür
ediyoruz. Rabbim başarılarını
daim etsin” dedi. Başkan Hasan
Can, “Başta Ümraniyesporumuz
olmak üzere, ilçemizdeki tüm spor
kulüplerimize desteğimiz devam
edecek” dedi.

Ümraniye’den Bayırbucak
Türkmenlerine 10 tır yardım
Ümraniye Belediyesi ve Hayrat İnsanî Yardım Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve
“Haydi Ümraniye Kardeşlik Vakti” sloganıyla hayata geçirilen, Bayırbucak Türkmenlerine
yardım projesi sonucu, 10 tır yardım toplanarak Türkmenlere ulaştırıldı.
Türkiye genelinde Bayırbucak
Türkmenlerine yapılan yardımlar
Ümraniye’de de büyük yankı buldu.
Ümraniye Belediyesi ve Hayrat İnsanî
Yardım Derneği tarafından ortaklaşa
düzenlenen ve “Haydi Ümraniye
Kardeşlik Vakti” sloganıyla hayata
geçirilen, Bayırbucak Türkmenlerine
yardım projesi sonucu, ikinci tırlar
da dualar eşliğinde Ümraniye
Meydanından yola çıktı. Belediye,
daha önce gönderdiği 6 tır yardıma
4 tır daha ekledi. Törenin açılış
konuşmasını gerçekleştiren Hayrat
İnsanî Yardım Derneği Sorumlusu

Enes Çalık, “Başta Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’a ve
hayırsever Ümraniyelilere teşekkür
ediyorum. Allah hepinizden razı
olsun" dedi.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Enver Sedat Çakıroğlu ise “Daha
önce gönderilen 6 tır’a ek olarak
4 tırı da Türkmen kardeşlerimize
gönderiyoruz. Emeği geçen başta
değerli Belediye Başkanımız
Hasan Can’a, Hayrat İnsanî Yardım
Derneği’ne ve Ümraniyelilere
teşekkür ediyorum” dedi.

Törende bir konuşma gerçekleştiren
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “Hayrat Vakfımızın bizimle
beraber hayra koşmak istemesiyle
beraberce gerçekleştirdiğimiz
yardımlar neticesinde 4 tırdan oluşan
yardım konvoyu bugün yola çıkıyor"
dedi. Başkan Hasan Can "Tarihte
beraber yürüdüğümüz, aynı devletin
vatandaşı olduğumuz; bugün ise
bizim eski topraklarımızda yaşayan
ve canlarını kurtarmanın derdinde
olan kardeşlerimize yardımcı olmak
boynumuzun borcudur dedi.
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İstanbul’dan teröre karşı
“dostluk eli yardım seli”
AK Parti İstanbul Teşkilatı ve İlçe belediyelerinin katkılarıyla “Dostluk eli, Yardım
Seli” kampanyası kapsamında hazırlanan 54 TIR dolusu yardım malzemesi Bayırbucak
Türkmenlerine gönderildi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı ve İlçe
belediyelerinin katkılarıyla “Dostluk
eli, Yardım Seli” kampanyası
kapsamında hazırlanan 54 TIR dolusu
yardım malzemesi Bayırbucak
Türkmenlerine doğru yola çıktı.
Maltepe miting alanından yola
çıkan yardım TIR'larını uğurlama
törenine Başbakan Yardımcısı
Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul İl

Başkanı Selim Temurci, çok sayıda
AK Parti Milletvekili, İl Yürütme ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Ak
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av.
Enver Sedat Çakıroğlu, Ak Parti İlçe
Başkanları ve birçok yönetici katıldı.
Geçtiğimiz günlerde 10 tır dolusu
yardım malzemesini Bayırbucak

Türkmenlerine gönderen Ümraniye
Belediyesi, Maltepe miting
meydanında gerçekleştirilen
programda AK Parti İstanbul İl
Başkanlığınca başlatılan "Dostluk
Eli, Yardım Seli" Kampanyası'na 1 tır
dolusu bin adet gıda kolisi ile destek
verdi. Tırlar dualarla Bayırbucak
Türkmenlerine ulaştırılmak için
uğurlandı.

2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul
edildi
Ümraniye Belediyesi 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Başkan
Hasan Can, raporla ilgili yaptığı konuşmada gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili detaylı bilgiler
aktardı. Rapor, görüşmelerin ardından 1 muhalefet oyuna karşı oy çokluğuyla kabul edildi.
Ümraniye Belediye Meclisi, 2015
yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nu
görüşmek üzere Belediye Meclisi’nde
toplandı. Ümraniye Belediyesi’nin
bir yıllık faaliyetlerinin müdürlük
çalışmaları çerçevesinde özetlendiği
rapor, meclis gündeminde ele alındı.
Görüşmelerde raporla ilgili ayrıntılı
bilgiler içeren sunum eşliğinde bir
konuşma yapan Başkan Hasan Can,
2015 yılı içerisinde çok önemli proje
ve hizmetleri hayata geçirdiklerini
söyledi.

BAŞKAN HASAN CAN: “HİÇBİR
KURUMA BORCU OLMAYAN BİR
BELEDİYEYİZ”
Başkan Hasan Can, konuşmasında
şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz
2004’ten bu yana bütçemizi 6 kat
büyüttük. Ümraniye Belediyesi
olarak hiçbir kuruma borcu olmayan
ender belediyelerden biriyiz. Birçok
hizmetimizle Türkiye’nin öncü
belediyelerinden biriyiz” dedi.

Ümraniye’ye 300’ü aşkın kalıcı
eser kazandırdıklarını belirten
Başkan Hasan Can, “Ümraniye’nin
toplam yapı stokunun %60’ı
bizim dönemimizde gerçekleşti.
Ümraniye’de hiçbir suretle kaçak
yapılaşmaya müsaade etmiyoruz.
İmar ve kentsel dönüşüm
konularında örnek gösterilen bir
belediyeyiz” dedi.
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Mahalle Tespit Çalışmaları’ndan da
bahseden Başkan Hasan Can, “3.200
sokağımızda çalışma yaptık. Tarama
yapılan sokaklarda ekiplerimiz 30.000
fotoğraf çekti. 9.000 vatandaşımızla
görüşerek, sorun tespit ettiğimiz
yerlere en kısa sürede müdahale
sağladık” dedi. Ümraniye Belediyesi
olarak kamu kurumlarına da destek
olduklarının altını çizen Başkan
Hasan Can, “2015’te toplam 10 bina
hizmete soktuk. 2016’da da 13 binayı
tamamlayıp, hizmete açacağız” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nde 2.351
personelin hizmet verdiğini kaydeden
Başkan Hasan Can, “Personel
haklarının korunması noktasında
hassas bir belediyeyiz. Bunun
yanında personelimizin kurum
içi eğitimlerine de büyük önem
veriyoruz” dedi.
Sosyal Belediyecilik anlamında
da yapılan birçok hizmetin
altını çizen Başkan Hasan Can,
“Sosyal Marketimizle, Hanımeli
Çarşımızla, Yaşlı Hizmet Birimimizle
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ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın
daima yanındayız. Birbirinden
kıymetli kültür, sanat ve eğitim
faaliyetlerimizle de Ümraniyelilere
hizmet veren sosyal bir belediyeyiz”
diyerek konuşmasına son verdi.
Başkan Hasan Can’ın konuşmasının
ardından faaliyet raporu oylamaya
sunuldu. Yapılan oylama sonucunda
2015 Yılı Faaliyet Raporu 1 muhalefet
oyuna karşı oy çokluğuyla kabul
edildi.

Kutlu Doğum coşkusu
Ümraniye’de yaşandı
Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Ümraniye Belediyesi, Ümraniye İlçe Müftülüğü ve Ensar Vakfı
işbirliğiyle Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde binlerce vatandaşın katıldığı bir program
düzenlendi.
Âlemlerin Efendisi Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV)’nın
doğumu çeşitli etkinliklerle
kutlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Haldun Alagaş Spor
Kompleksi’nde binlerce vatandaşın
katıldığı bir program düzenlendi.
Programda Dursun Ali Erzincanlı

şiirleriyle, Mustafa Ceceli de
ilahilerle geceye renk kattı. Kutlu
Doğum programına Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve
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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe
Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Bosna
Hersek Visoko Belediye Başkanı
Amra Babiç, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Av. Enver Sedat Çakıroğlu,
Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü
Süleyman Gökçimen, Ensar Vakfı
Genel Müdürü Hüseyin Kader, AK
Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları
Başkanı Mukaddes Bilgin ve yönetimi,
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı
Mustafa Yasin Çakar ve yönetimi,
belediye başkan yardımcıları, Ensar
Vakfı Ümraniye Şubesi Başkanı
Mustafa Güçlü, STK temsilcileri,
birim müdürleri, muhtarlar, meclis
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kutlu Doğum Programı Kur’an-ı
Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Dünya 1. si Hafız Ali Tel Hoca’nın
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Program, tilavetten sonra Diyanet
İşleri Başkanlığı tarafından

hazırlanan 5 dakikalık tanıtım
videosuyla devam etti. Ümraniye
İlçe Müftüsü Programda bir
açılış konuşması gerçekleştirdi.
Yılmaztürk: “Cenab-ı Hak
kalplerimizdeki Allah ve peygamber
sevgisini daim eylesin inşallah.
Rabbim bizi peygamberimizin
sevgisinden, O’nun izinden ayırmasın.
Peygamberimize selam olsun, bütün
peygamberlere selam olsun” dedi.
İlyas Yılmaztürk’ün konuşmasının
ardından Ümraniye Belediyesi
tarafından düzenlenen Mekteb-i
Zarâfet eğitimlerine katılan 5
katılımcıya sembolik olarak, tüm
katılımcılar adına protokol tarafından
sertifika verildi. Sertifika takdiminde
bulunan protokol birer konuşma
gerçekleştirdi.
Sertifika dağıtımının ardından
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can kısa bir konuşma yaparak,
Şeref Akbaba’nın Sultanım adlı
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naatını okudu. Başkan Hasan Can
gerçekleştirdiği konuşmasında,
“Peygamber aşkıyla coştuğumuz
ve salonlara sığmadığımız bu
akşam, peygamber efendimizin
şefaatine talip olduğumuz bu
akşamda, naçizane konuşma yapmak
haddimize değil. Peygamberimizi
anlatmak haddimize değil. O’nu
Cenab-ı Hak tarif etmiş. O kimdir?
Bunu anlamak için Kur’an’ı
okumamız lazım, O’nun hayatını
okumamız lazım. O’nu anlatmak
yerine, yüce peygambere sevgiyi, aşkı
ve muhabbeti anlatan birçok şiir ve
naat yazılmıştır” dedi. Başkan Hasan
Can’ın okuduğu naat salondan büyük
alkış aldı.
Daha sonra sahne alan Dursun
Ali Erzincanlı okuduğu şiirlerle
salondakilere duygu dolu anlar
yaşattı. Erzincanlı’nın ardından
Mustafa Ceceli söylediği ilahilerle
salondakileri coşturdu.

AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı
Nisan Ayı Danışma Meclisi
gerçekleştirildi
AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı nisan ayı Danışma Meclisi Ümraniye Nikâh Sarayı’nda
coşkulu bir katılımla gerçekleşti. Danışma Meclisi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Ataş ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can katıldı.
Ümraniye Nikâh Sarayı’nda
gerçekleştirilen Nisan ayı Danışma
Meclisine AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul 1. Bölge
Milletvekili Mustafa Ataş, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, AK
Parti İl Başkan Yardımcısı Cihan
Öztunç, Ümraniye İl Gözlemcisi
Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Av. Enver Sedat
Çakıroğlu, İl Yönetim Kurulu Üyesi
Tarık Aksar, AK Parti Ümraniye İlçe
Kadın Kolları Başkanı Mukaddes
Bilgin, AK Parti Ümraniye Gençlik
Kolları Başkanı Mustafa Yasin Çakar,
Belediye Başkan Yardımcıları, AK

Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı Yönetim
Kurulu Üyeleri ve çok sayıda partili
katıldı.
İlçe Başkanı Av. Enver Sedat
Çakıroğlu’nun açılış konuşmasıyla
başlayan toplantı, aylık faaliyetlerin
sunumu ile devam etti. Çakıroğlu
teşkilatlara moral verici
konuşmasının yanında onlara olan
güvenini bir kez daha gündeme
getirdi.
Daha sonra bir konuşma
gerçekleştiren Başkan Hasan Can ise
Hamd olsun ki, Ümraniye teşkilatımız
geçmişte olduğu gibi bugün de ana

kademesi, kadın kolları, gençlik
kolları ve bütün organlarıyla önemli
hizmetlere imza atmış bir teşkilattır”
dedi.
Konuşmasına Ümraniyespor’un
1.Lige yükselmesini kutlayarak
başlayan Ataş, “Ümraniyespor
yöneticilerini ve maddi-manevi destek
sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ı tebrik ediyorum.” dedi.
Ataş, “AK Parti Teşkilatları’nın
1 Milyon 200 Bin mensubu ile daha
aktif olan bir yapı haline gelmesini
temenni ediyorum” dedi.
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AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları
danışma meclisi gerçekleştirildi
AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Danışma Meclisi Ümraniye Nikâh Sarayı’nda yoğun
katılımla gerçekleşti. Danışma Meclisi’ne Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ da katıldı.
Program kadın kollarının yaptığı
çalışmalarla ilgili slayt gösterimi ile
başladı. 3 ayda bir gerçekleştirilen
programa Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Av. Enver
Sedat Çakıroğlu, AK Parti Ümraniye
İlçe Kadın Kolları Başkanı Mukaddes
Bilgin ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları
Başkanı Mukaddes Bilgin, “Göreve

geldiğimiz günden bu yana kadın üye
sayımızı artırdık. Birlik ve beraberlik
içinde yaptığımız tüm çalışmalar için
her zaman yanımızda olan belediye
başkanımız Hasan Can’a teşekkür
ediyoruz” dedi.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av.
Enver Sedat Çakıroğlu, “2002 yılından
beri AK Parti teşkilatları olarak büyük
çalışmalara imza attık ve atmaya da
devam ediyoruz” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can yaptığı konuşmasında, “Kadın
kollarımızın partimiz içerisindeki
çalışmaları sadece bugün değil,
geçmişte de başarılı sonuçlar ortaya
koyan ciddi çalışmaları var. Bu vesile
ile başta ana kadememiz olmak
üzere Kadın Kollarımız ve Gençlik
Kollarımızı tebrik ediyor başarılarının
devamını diliyorum” dedi.

Şampiyon Ümraniyespor’a coşkulu
kutlama
PTT 1. Lig’e yükselen Ümraniyespor için Ümraniye Meydanı’nda bir kutlama programı
düzenlendi. Şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşayan Ümraniyeliler, Uğur Işılak’ın
seslendirdiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta
mücadele eden Ümraniyespor
ligin bitmesine 2 hafta kala
şampiyonluğunu ilan edip, PTT 1.

Lig’e yükselmişti. Ümraniyespor
son 12 yılda amatör ligden, süper
amatör lige, daha sonra bölgesel
ligden, 3.lige ve iki sezon önce de

2. Lig’e yükselerek istikrarlı bir
başarı grafiği ortaya koydu. Ligin 32.
haftasında Bahçelievler İl Özel İdare
Stadı’nda İstanbulspor’la karşılaşan
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Ümraniyespor, rakibini deplasmanda
3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu
garantilemişti.
Ümraniyespor’un ortaya koyduğu
bu başarıyı kutlamak için Ümraniye
Meydanı’nda bir kutlama programı
düzenlendi. Uğur Işılak’ın sahne
aldığı gecede, binlerce taraftar
şampiyonluk coşkusunu sloganlarla
kutladı.
Programda Ümraniye Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
Muhammed Kılıç kısa bir konuşma
yaparak, Ümraniyespor’u
başarısından dolayı tebrik etti.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av.
Enver Sedat Çakıroğlu da kulübün
başarısını kutlayarak, şampiyonluk
yolunda Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ın katkılarının altını
çizerek, kendisine teşekkürlerini
sundu.

Av. Enver Sedat Çakıroğlu’ndan sonra
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep
Yoğurtçu bir konuşma gerçekleştirdi.
Yoğurtçu: “Vatanımızın bütünlüğü
için mücadele eden şehitlerimizi
rahmetle anarken, mücadele
verenlere de Allah’tan güç kuvvet
diliyorum. Ümraniyesporumuzu
tarihinde ilk kez çıktığı PTT 1. Lig
şampiyonluğunu onlara armağan
ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen
başta Belediye Başkanımız Sayın
Hasan Can olmak üzere, herkese
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
BAŞKAN HASAN CAN: “BU BAŞARIYI
GÖRMEK BİZE NASİP OLDU”
Şampiyonluk gecesinde Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can da bir
konuşma gerçekleştirdi. Başkan
Hasan Can: “Bugün bir azmin, bir
inancın nasıl burçlara bayrak gibi
dikildiğini müşahede ediyoruz.
Ümraniyemiz 12 yılda her konuda,
sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin
örnek ilçelerinden ve belediyecilikte
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bir numaralı ilçelerinden biri haline
geldi. Bugüne kadar ne söylediysek
Rabbim bize gerçekleştirmeyi nasip
etti. Hamdolsun, bu başarıyı görmek
bize nasip oldu. Bu vesileyle başta
kulüp başkanımız olmak üzere,
teknik ekipten, oyuncusundan,
malzeme taşıyan kardeşime kadar
bütün ekibi yürekten kutluyorum”
dedi. Başkan Hasan Can son olarak,
“Bu güzel şampiyonluğu kahraman
askerimize, kahraman polisimize ve
cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz”
diyerek sözlerini noktaladı.
Konuşmaların ardından Başkan
Hasan Can’a Ümraniyespor
Taraftarlar Birliği tarafından
Ümraniyespor’a yaptığı katkılardan
dolayı bir teşekkür plaketi takdim
edildi.
Daha sonra sahne alan Uğur Işılak,
şarkılarıyla meydanı dolduran
coşkulu Ümraniyespor taraftarına
unutulmaz bir gece yaşattı.

Ümraniye’de 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ümraniye’de coşku ve neşeyle kutlandı.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın Ümraniyeli çocuklarla buluştuğu programlar,
renkli görüntülere sahne oldu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı, Ümraniye’deki okullarda
birbirinden güzel etkinliklerle
kutlandı. “23 Nisan: Sokaklar
Çocuklarındır” temasıyla düzenlenen
etkinliklerde, çocuklar geleneksel
çocuk oyunlarıyla yarışıp eğlenirken,
tiyatro ve jonglör gibi gösterilerle
de 23 Nisan coşkusunu doyasıya
yaşadılar.

Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî
Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen,
Ümraniye Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürü Muhammed Kılıç,
başkan yardımcıları, şube müdürleri,
okul müdürleri, öğretmenler, veliler
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, ilk olarak Ümraniye Yamanevler
Ortaokulu’nun düzenlediği 23 Nisan
kutlamalarında; sonra da Yukarı
Dudullu Gazze Cebaliye Parkı’ndaki
kutlamalarda Ümraniyeli çocuklarla
buluştu. Yamanevler Ortaokulu’ndaki
programa Başkan Hasan Can’ın
yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı

Programlarda çocukların bayramını
kutlayan Başkan Hasan Can,
“23 Nisan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin, milleti temsil eden
meclisimizin kuruluşunun yıl
dönümüdür. Ülke yabancı işgalcilerin
işgali altında ve çaresizken, Mustafa
Kemal Paşa ve Osmanlı’nın son

HASAN CAN: “BİZİM MECLİSİMİZ
GAZİ BİR MECLİSTİR”

meclis-i mebusanından 90 küsur
mebus, 23 Nisan 1920 Cuma günü,
Ankara Hacı Bayram Camii’nde
Cuma namazlarını kılmış ve ardından
dualarla meclisimizi açmışlardır”
dedi. Çocuklara Anadolu’nun
sergilediği kurtuluş mücadelesini
anlatan Başkan Hasan Can, “Bizim
meclisimiz gazi bir meclistir” dedi.
Çocukların geleceğimiz olduğunu
dile getiren Başkan Hasan Can, “23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı dünya çocuklarıyla
birlikte kutluyoruz. Gününüz kutlu
olsun çocuklar” diyerek konuşmasını
sonlandırdı. Konuşmanın ardından
Başkan Hasan Can, çocuklara ip,
uçurtma oyun gibi hediyeler dağıttı.
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AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları
ödül töreni
Ümraniye Belediyesi’nin destekleriyle Ak Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği
mangala, masa tenisi ve futbol turnuvalarının ödül töreni gerçekleştirildi.
Ümraniye Belediyesi gençlere
yönelik faaliyetlere destek olmaya
devam ediyor. AK Parti Ümraniye İlçe
Gençlik Kolları tarafından düzenlenen
ve Ümraniye Belediyesi’nin yer
ve malzeme tahsisini sağladığı
mangala, masa tenisi ve futbol
turnuvalarının ödül töreni AK Parti
Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş,
İstanbul 1. Bölge Milletvekili Hasan
Turan, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu,
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Hüseyin Göllüce, İlçe Kadın Kolları
Başkanı Mukaddes Bilgin, AK
Parti Genel Merkez Gençlik Kolları
Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti
İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı
Taha Ayhan, AK Parti Ümraniye İlçe

Gençlik Kolları Başkanı Mustafa
Yasin Çakar ve çok sayıda Ümraniyeli
gencin katılımlarıyla gerçekleşti.
AK Parti Teşkilatlanmadan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Ataş, PTT 1. Lig’e yükselen
Ümraniyespor’u ve yaptıkları
faaliyetler için Ümraniyeli gençleri
tebrik ederek, Ümraniye’nin her
geçen gün değişen çehresi için
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a teşekkür etti.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Enver
Sedat Çakıroğlu, “Ümraniye gençliği
zamana ve mekâna bakmadan ‘Ben
buradayım’ diyen bir gençliktir”
diyerek; çalışmalarından dolayı
gençlere teşekkür etti ve başarılar
diledi.

BAŞKAN HASAN CAN: “GELECEĞİN
İNŞASI GENÇLERLE MÜMKÜNDÜR”
Programda bir konuşma
gerçekleştiren Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Bu akşam
iki sevinci bir arada yaşıyoruz.
Ümraniyesporumuz şampiyon
olarak PTT 1. Lig’e yükseldi. Bunun
yanında gençlerimizin ilçemiz
ve memleketimiz için yaptığı
çalışmaları görüyoruz. Geleceğin
inşası ancak gençlerin eğitimi ve
faydalı faaliyetlere yönlendirilmesiyle
mümkündür. Ben emeği geçen
herkesi ve turnuvalarda başarı
gösteren mahallelerimizi tebrik
ediyor, yapılan çalışmalarda başarılar
diliyorum” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin acı kaybı
Ümraniye Belediyesi Etüd Proje Müdürümüz ve Başkan Hasan Can’ın okul yıllarından
arkadaşı Mehmet Akça, hakkın rahmetine kavuştu. Ümraniye Belediye binasının bahçesinde
mesai arkadaşlarından helallik alınan ve ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi, Tatbikat Camii’nde cenaze namazı kılınan Akça, Karacaahmet
Mezarlığı’na defnedildi.
1951’de Sinop Boyabat’ta doğan ve
7 yaşında hafızlığını tamamladıktan
sonra İstanbul’a yerleşen Mehmet
Akça, 1965’te Ortaokulu, 1972’de
İstanbul İmam Hatip Okulu’nu,
1976’da İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsü’nü bitirdi. 1974’te İstanbul
Üniversitesi, Felsefe Bölümü’ne kayıt
yaptıran Akça, 11 yıldır Ümraniye
Belediyesi’nde çeşitli birimlerde
müdür olarak çalıştı ve son olarak
Etüd Proje Müdürü olarak görev
yapıyordu. Hastalığı nedeniyle
zor günler geçiren Akça, 2 Mayıs
2016’da aramızdan ayrıldı. Ümraniye
Belediyesi, Mehmet Akça için
belediye binası bahçesinde cenaze
töreni tertip etti.
Cenaze töreninde konuşan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, “Bugün

bir mesai arkadaşımızı kaybetmemiz
nedeniyle toplandık. Fakat Mehmet
Akça benim için yalnızca mesai
arkadaşı değildi, 1965 yılında okul
sıralarında tanıştığımız Mehmet Akça
ile dostluğumuzu mesai arkadaşı
olarak devam ettirdik. Amansız
bir hastalığa yakalandığı hâlde
çalışmaya devam eden ve çalışmanın
kendisine iyi geldiğini söyleyen bir
arkadaşımızdı. Hastalığının ilerlediği
günlerde dahi belediyedeki mesaisini
düşünen ve buraya geri döneceği
günü hayal eden bir kardeşim
olduğu için, ağabeyinden rica ederek
burada da bir cenaze töreni olmasını
istedik” dedi. Mevtanın ardından
söylenebilecek en güzel sözün “İyi
bir müslümandı” demek olacağını
söyleyen Başkan Hasan Can, “O
hafızdı ve hafızlığını unutan sıradan

hafızlardan değil; Allah, Kur’an ve
Peygamber dostu biriydi. Ümraniye
Belediyesi’ndeki mesai arkadaşları,
onu yakından tanırlar, ben 50 yılı
aşkın süredir tanıyorum. Kendisinin
nasıl değerli bir insan olduğunu
biliyorum. Onun için Allah’tan
rahmet, ailesine yakınlarına ve mesai
arkadaşlarına baş sağlığı diliyorum”
dedi.
Cenaze töreni, helalleşme ve
Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas
Yılmaztürk tarafından okunan duanın
ardından son buldu.
Akça, ikindi namazını müteakip
Marmara Üniversitesi, İlahiyat
Fakültesi, Tatbikat Camii’nde
kılınan cenaze namazının ardından
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.
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STK’lardan Başkan Hasan Can’a
ziyaret
Başkan Hasan Can; Türkiye Gençlik Vakfı Ümraniye Şubesi İlçe temsilcileri, İHH İnsani
Yardım Vakfı Ümraniye temsilcileri ve Ümraniye Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Kağan
Şekercioğlu ve yönetimini makamında ağırladı.
Türkiye Gençlik Vakfı Ümraniye İlçe
Temsilcisi Eyüp Erkovan ve yönetimi,
İHH İnsani Yardım Vakfı Ümraniye
Şube Başkanı Mehmet Kesmen ve
yönetimi, Ümraniye Kent Konseyi

Gençlik Meclisi Başkanı Kağan
Şekercioğlu ve yönetimi, Yeşilay
Ümraniye Temsilcisi Ömer Muratoğlu
ve yönetimi, Kızılay Ümraniye Şube
Başkanı Ali Şentürk ve yönetimi ve

Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Mehmet Özdil ve yönetimi
Başkan Hasan Can’ı makamında
ziyaret etti.

MEDYADA BİZ
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