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Değerli Okuyucular;
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 21.
sayısı ile siz değerli okurlarımızın
huzurundayız. Önceki sayılarda olduğu
gibi, bu sayımızda da belediyemizce
hayata geçirilen proje ve hizmetlerle
ilgili olarak dopdolu bir içerik hazırladık.
Önceki sayımızda yapım aşamasıyla
ilgili gelişmeleri sizlerle paylaştığımız
Meydan Projesi, hızla tamamlandı.
Dergimizin bu sayısında, Ümraniye
Meydanı ile ilgili bilgiler ve meydanda
bu yıl ilk kez düzenlenen Tantavi
Çocuk Şenliği ile ilgili ayrıntılı haberleri
bulabileceksiniz. Yine Belediyemiz
tarafından özel bir proje kapsamında
dönüştürülerek Mesire Alanı haline
getirilen Hacegan Ormanı ile ilgili
çalışmalar ve yine belediyemizce
baştan aşağı modernize edilerek
hizmete sunulan Çiftlik Sokak’la ilgili
geniş haberleri yine bültenimizde
bulabilirsiniz.

Anadolu yakasının kültür ve sanatın
merkezi haline gelen ilçemizde,
birbirinden güzel etkinliklerin yer
aldığı dopdolu sayfalar hazırladık.
Gerek Meslek Edindirme Kurslarımız
ve gerekse belediyemiz tarafından
gerçekleştirilen muhtelif kültürel ve
sanatsal etkinliklerle ilgili hazırladığımız
dosya ve haberlerin ilginizi çekeceğini
umuyoruz.
Ümraniye’nin modern ve çağdaş
bir kent olma yolundaki değişim ve
dönüşüm yolculuğuna hız katan çok
sayıda proje, hizmet ve etkinliklerle ilgili
geniş ayrıntılar, röportaj ve haberleri de
siz değerli okuyucularımızla paylaştık.
Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak
ümidiyle, sizleri dergimizin yeni sayısıyla
baş başa bırakıyoruz.

İyi okumalar,
Faysal Şansi

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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Kıymetli hemşerilerim;
Değişim ve dönüşümün en parlak örneklerinden biri haline getirdiğimiz
Ümraniye’yi yeni hizmetlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir yandan
Ümraniye’mizin kronik sorunlarını çözüme kavuşturuyor, öte yandan, çağdaş belediyecilik anlayışı doğrultusunda, yeni projeleri bir biri ardınca hayata geçiriyoruz.
Sevgili Ümraniyeliler;
İlçemizin önemli sorunlarından birini
daha ortadan kaldırarak, Ümraniye’ye
vatandaşların rahat nefes alacakları
büyük bir meydan kazandırdık. Meydan çalışmaları kapsamında, Ümraniye Gaffar Efendi Sokakta bulunan
90’lı yıllarda inşa edilen İGDAŞ binası ve 50 yıllık Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nu deplase ettik. Yıktığımız
22 derslikli mevcut Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu yerine, 42 derslikli,
spor salonu, kütüphanesi, çok sayıda
laboratuvarı olan modern bir okul binası yapımına başlayarak kısa sürede
tamamladık. Meydanın altına 1.250
araçlık büyük bir yer altı otoparkı da
yaptırıyoruz. Bu konuda bağışçı Sur
Yapı’ya teşekkür ederim. Meydanın
ilk etabı vatandaşlarımızın kullanımına açıldı, 2. etabında yapımına başlayacağımız otopark, bölgenin trafik sorunlarını da önemli ölçü de çözüme
kavuşturacak.
Öte yandan, Ümraniye Belediyesi olarak bu yıl da birçok önemli projenin
daha startını verdik. Ümraniye’de,
Oto Pazarının bulunduğu alana, Devlet Hastanesi’nin yanı başında, Kadın
Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs
Üniversitesi, alanın bir kısmına da Süleymaniye Camii’ne benzer büyük bir
camii inşa edilecektir.
Kıymetli Ümraniyeliler;
Son dönemde çok sayıda önemli çalışma ve projeyle, hizmet seferberliğimize ararlıksız devam ettik. Ümraniye’de
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına
yönelik desteğimiz, yaptırdığımız yeni
muhtarlık binaları ve sağlık ocaklarıyla

devam etti. Yine bu zaman zarfında,
Ümraniye’mize yeni parklar kazandırdık ve Orman Müdürlüğünce tarafımıza tahsis edilen Hacegan Ormanı’nı
baştan aşağı modernize ederek, Ümraniye Mesire Alanı olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Büyük Ümraniye Pikniği düzenleyerek on binlerce Ümraniyeliyi bir araya getirdiğimiz
mesire alanı, doğal ortamı ile vatandaşlarımız için vazgeçilmez bir dinlence ortamı oldu.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Değerli Ümraniyeliler;
Öteden beri ifade ettiğimiz gibi, klasik
hizmetlerin yanı sıra, sosyal ve kültürel projelerleri de ihmal etmedik. Her
yıl düzenlediğimiz Tantavi Festivali’ni,
bu yıl Tantavi Çocuk Şenliği adıyla çocuklara has bir hale getirdik. Ümraniye Meydanı’nda binlerce vatandaşımızın çocuklarıyla birlikte katıldığı festivalde, yavrularımız gönüllerince eğlendi, bir hafta boyunca festivalin tadını çıkardı. Yine festival kapsamında,
sünnet ettirdiğimiz 1.500 çocuğumuz
için bir şölen düzenledik.
Bununla birlikte, başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere, dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal yardımlarımız, eğitim ve sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz anlamlı proje ve hizmetler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma
noktasında yaptığımız yardımlar ve
kültürel-sanatsal aktiviteler ile, sosyal
belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini Ümraniye’de hayata geçirdik.
Yalnızca bir kaçını burada zikrettiğim
hizmet ve projelerimizle, Ümraniye’yi
hak ettiği hizmetlerle buluşturmanın
mücadelesini verdik, vermeye devam
edeceğiz.
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının hepinize mübarek olmasını tamenni eder, Ramazan Bayramı’nızı en
içten dileklerimle kutlarım.
Saygılarımla…
Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Yeniden Ümraniye
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61. Hükümetimiz Hayırlı Olsun
Bizler ortak
bir tarihi ve
medeniyeti
paylaşan, ortak
geleceğimizi
birlikte inşa eden
tek bir milletiz.
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Cumhuriyetimizin 16., Adalet ve Kalkınma Partisinin 4. Hükümeti adına
aziz milletimizi ve siz değerli vekillerini
saygıyla selamlıyorum.
Meclisimizin 24. döneminin milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını Cenabı
Allah’tan temenni ediyorum.
Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, muasır medeniyet
yolunda bu büyük millete hizmeti geçen, eser bırakan, taş üstüne taş koyan bütün devlet ve siyaset adamlarına şükranlarımı sunuyorum.
12 Haziran 2011 seçimleriyle Türkiye
Büyük Millet Meclisinde temsil yetkisi
alan bütün siyasi partileri ve siz değerli milletvekillerini yürekten tebrik ediyor, hep birlikte milletimize yapacağımız hizmetlerde başarılar diliyorum.
Huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşen, hızlı bir şekilde sonuçlandırılan adil ve özgür bir seçim süreci ya-

şadık. Bu vesileyle bir kez de yüce heyetiniz önünde seçim sürecine katkıda
bulunan tüm kişi ve kurumlara bir kez
daha teşekkür ediyorum.
12 Haziran seçimlerinde milletimiz
yüksek katılım ve temsilin yanı sıra,
yönetimde istikrarı da güçlü bir şekilde sürdürme yönünde tartışmasız bir
irade ortaya koymuştur. Demokrasi tarihimizde görülmemiş, dünyada
da eşine az rastlanır bir şekilde birbiri ardına 3 dönem Partimizin oylarının
artması, milletimizin iktidarımıza olan
güvenini her dönem tazelediğini gösterdi.
Siyaset tarihimize silinmez harflerle
yazılacak olan bu başarı aynı zamanda sorumluluğumuzu ve hassasiyetimizi de artırdı. 12 Haziran 2011 seçimlerinin asıl galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye’dir, bu aziz millettir. Sahip olduğumuz tecrübeyle hiç eksilmeyen heyecanımızı birleştirerek, bu

millete efendi değil, hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.
Değerli milletvekilleri; önceki Hükümet programlarımız ülkemizin yıllardır bekleyen sorunlarına gerçekçi çözümler içeriyordu. Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı çalkantılı dönemlere rağmen bu çözümlerin büyük bölümünü hayata geçirmiş bulunuyoruz.
Diklenmeden dik durduk. Omuzlarımıza yüklenen emanete sahip çıktık.
Milletimizin ekmeğinden de, özgürlüğünden de taviz vermedik. Demokratik siyaset kurumunu bir bütün olarak
zayıflatmaya yönelik her türlü tahrik
ve tertibi büyük bir sağduyuyla aştık.
Bundan sonra da milli irade önüne çıkarılan her engeli, kararlı ve cesur bir
duruşla, milletimizin desteğiyle aşma
noktasında hiçbir tereddüt taşımıyoruz. Değişimden yana bir Hükümet
olarak demokrasi ve hukukta, ekonomide, sosyal alanda ve dış politikada ezberleri bozduk. 9 yılın ardından
şunu büyük bir memnuniyetle ülkem
ve milletim adına çok büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: Bugün artık
Türkiye’de siyasetin alanı daha geniş,
ekonomi daha büyük, sosyal bünye
daha güçlüdür. Ülkemizin itibarı bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek
bir konuma ulaşmıştır. Sorunlardan
kaçmadık, yapay gündemlere takılıp
kalmadık. Sorunlardan değil, sorunların çözümünden beslenen ve büyüyen
bir iktidar olduk. Tüm bu reform ve
dönüşüm sürecinde milletimiz ve milli
iradenin tecelligahı olan Meclisimiz en
büyük desteğimiz oldu. Önümüzdeki
dönemde Meclisimiz içinde diyaloga,
uzlaşma arayışına ve işbirliğine önem
vermeye devam edeceğiz. Meclisimizin daha verimli çalışması için Hükümet ve AK PARTi Grubu olarak elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz.
Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, nasıl ki bu Meclis Türkiye’nin, 74 milyonun Meclisi ise, 4. AK PARTi Hükümeti de hiç kuşkusuz 74 milyonun Hükümetidir. 81 vilayetin 78’inden milletvekili çıkarmış, 7 coğrafi bölgede birinci
olmuş bir parti olarak milletimizi topyekün kucaklayacak, ayrımcılıktan büyük bir hassasiyetle kaçınacağız. Tek
bir kişi dahi olsa her vatandaşımızın
diline, inancına, kültürüne, değerlerine, yaşam tarzına, tüm farklılıklarına
saygı göstermeye devam edeceğiz.

BAŞKAN HASAN CAN’DAN KUTLAMA
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 24. Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak şunları söyledi:
“12 Haziran Pazar günü 24. Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri, barış ve huzur dolu bir ortamda gerçekleşmiştir.
Demokrasimizin bel kemiği olan seçim sürecinde,
vatandaşlarımız özgür iradelerini seçim sandığına yansıtarak
bir demokrasi şöleni yaşatmıştır. Yapılan seçim sonucunda
halkımız, 8,5 yıllık süre zarfında ülkemizi en iyi şekilde idare
eden Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki
hükümetimize büyük teveccüh göstermiş ve %50 gibi büyük bir
oy oranıyla hükümetimize ‘yola devam’ mesajı vermiştir. Seçim
sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum.”

AK PARTi hükümetleri olarak politikalarımızı bir bütünlük içerisinde şekillendirdik. Ekonomik istikrarı demokratik gelişmelerden ayrı düşünmedik.
Gerçekçi sosyal politikaları ekonomik ve demokratik gelişmelerle bağlantılı gördük. Bu alanlarda aldığımız
mesafelerin ülkemizin dış politikası ve
dünyadaki konumu ile etkileşimini büyük bir hassasiyetle çözdük. Demokrasi açığının geçmişte insanımıza ve ülkemize ödettiği ağır bedellerin farkında olarak, siyaset kurumunun itibar
kazanması ve demokrasimizin ayıplarından arındırılması temel önceliğimiz
oldu. Sonuncusu, 12 Eylül 2010 Anayasa halk oylamasıyla olmak üzere pek
çok reformu cesaretle hayata geçirdik.
Ülkemizi yasaklardan, olağanüstü hallerden uzaklaştırdık. Vesayetçi anlayışların sultasına karşı milli iradeyi güçlendirdik. Demokrasinin tüm kurum
ve kurullarıyla yerleştirilmesi, eksik demokrasiden ileri demokrasiye geçişin
tam olarak sağlanması 3. dönemde
de temel hedefimiz.
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne doğru ilerlerken, hedefimiz
demokratikleşme alanında örnek ülkelerden birisi haline gelmiş ve müzmin toplumsal sorunlarını asgariye indirmiş bir Türkiye’yi tesis etmektir. AK
PARTi olarak kurulduğumuz günden
itibaren toplumsal sorunların daha
fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük ile çözüleceğine inandık. Kronik-

leşmiş toplumsal sorunları örtünün altına iten, görmezden gelen politikaları asla benimsemedik ve benimsemeyeceğiz. Türkiye’nin çözümü sürekli ertelenen ve ertelendikçe daha
da karmaşık hale gelen köklü sorunları ile cesaretle yüzleştik. Daha önceleri hayal dahi edilemeyen adımlar
attık. Yıllardan beri demokrasi eksikliği ile büyüyen dil, din, mezhep, etnik köken gibi konularda ortaya çıkan
çok boyutlu ve kalıcı çözüm arayışlarımız önümüzdeki dönemde de sürecek. Türkiye küresel sistemin geleceğinde etkili olacak karar mekanizmalarında yer alırken ve 2023 yılında ilk
10 ekonomiden biri olmayı hedeflerken, iç bünyesini de sağlamlaştırmak
zorunda.
Bizler ortak bir tarihi ve medeniyeti paylaşan, ortak geleceğimizi birlikte inşa eden tek bir milletiz. Geçmişte
tüm insanlığa örnek olacak birlikte yaşama tecrübesi göstermiş bir ecdadın
mirasçılarıyız. Ortak değerlerimizi hiçbir şekilde göz ardı etmeden, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve çatışma konusu olmaktan çıkarmak hepimizin müşterek sorumluluğu, her
kimliğin kendisini rahatça ifade edebildiği ve geliştirdiği bir ortamda ayrıştırıcı kimlik siyaseti yapmadan, kimliklere saygı duyan birlikteliği esas alıyoruz. Yeni anayasa başta olmak üzere,
Meclisimizin milli iradeyi esas alan çaYeniden Ümraniye
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lışmalarıyla bu birikimin somut gelişmelere dönüşerek meyvelerini vereceğinden şüphemiz yok. Bütün etnik
gruplara, Müslim veya gayrimüslim,
Sünni veya Alevi, başörtülü veya başı
açık, yoksul veya zengin, kadın veya
erkek, engelli veya engelsiz her görüşten vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz.
Kürt meselesinin çözümü için önceki dönemlerimizde çok önemli adımlar attık. Olağanüstü halin kaldırılmasından Kürtçe’nin serbestçe kullanımına ve öğrenimine, ekonomik kalkınmadan sosyal ve kültürel alandaki reformlara kadar çok geniş bir alanda
tarihi reformlar gerçekleştirdik. Kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bu
reformlara kararlı bir şekilde devam
edeceğiz. Biz aynı tarihi, acıyı, sevinci paylaşan bir milletin çocuklarıyız. Bu
nedenle, bu topraklarda ayrılıkçılığın
tarihsel, sosyolojik ve kültürel hiçbir
temeli ve zemini yoktur. Bizim çözüm
politikamızın odağında insan var. Bu
nedenle, cesaretle attığımız demokratikleşme adımları ülkenin bir bölgesine ya da toplumun bir kesimine değil, tamamına yöneliktir. Şiarımız; herkes için daha fazla demokrasi, daha
fazla hak ve daha fazla özgürlüktür.
Bu yüzden diyoruz ki; biz hep birlikte Türkiye’yiz.
Değerli milletvekilleri; geçtiğimiz 9 yılda adalet hizmetleri alanında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Öncelilikle
hukuk sistemimizde başta Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu olmak
üzere temel kanunları Meclisin iradesiyle yeniledik. Uzun yargılama sürelerinin kısaltılması amacıyla yüksek
mahkemelerin kapasitelerini artırdık.
Bilişim teknolojisini yargının hizmetine sunduk. Ulusal Yargı Ağı Projesi
ile “UYAP” adliye, nüfus, tapu, polis
ve seçim kurulları gibi birçok kurumu
elektronik ağlarla birbirine bağladık.
Modern adalet sarayları inşa edilerek,
adliyeleri bodrum katlarından kurtardık. İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılanın 5 katı kadar
adalet hizmet binası inşası ettik.
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Yerel yönetimlerin başta öz gelirleri olmak üzere finansman ve hizmet
imkanlarını kuvvetlendireceğiz. Yerel
yönetimlerin bazı alt yapı projelerini
merkezi irade bütçesinden aktarılacak
kaynaklar yoluyla da destekleyeceğiz.
Büyükşehir belediyeleri konusunda
köklü değişiklikler yapıyoruz. Nüfusu
750 binden fazla olan illerde büyükşehir belediyesi kurarak, il bazında üst
ölçekli plan ve hizmet bütünlüğü sağlamayı hedefliyoruz. Taslağının hazırlıklarının büyük oranda tamamladığımız Köy Kanunu da bu dönemde yenilenecek.
Değerli milletvekilleri, 12 Haziran seçimleri öncesinde bazı şehirlerimize yönelik olarak büyük projelerimizi kamuoyuna açıklamıştık İstanbul,
Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere. Şehirlerimize ilişkin hazırladığımız bu projeler, bu şehirlerimizin marka değerini güçlendireceği kadar merkezinde bulundukları bölgelere de çok önemli kazanımlar sunacak. Bu projeler gerek inşa aşamasında, gerekse inşa sonrasında istihdam
başta olmak üzere ulaşım, ticaret, çevre, şehirleşme gibi alanlarda farklı bir
süreci de başlatacak. Bütün bu projelerin inşa aşamasında yüz binlerce kişinin istihdam edilmesini hedefliyoruz.
Oluşacak yeni yaşam alanlarında depreme dayanıklı, sağlıklı yaşam alanları inşa edeceğiz. Bu projelerle çevrenin korunmasına da katkı sağlıyoruz.
Seçim öncesinde milletimize taahhüt
ettiğimiz hiçbir vaadi unutmuş değiliz, üzerini örtmüş değiliz. Şehirlerimize yönelik açıkladığımız o projeleri
Hükümet programımıza da alarak taahhüdümüze böylece resmiyet de kazandırmış oluyoruz.
Değerli milletvekilleri, dünyanın son
derece stratejik bir coğrafyasında köklü bir tarih ve medeniyete yaslanan
büyük bir milletin vekilleri olarak ne
kadar gurur duysak azdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 hedeflerine doğru ilerleyen ülkemiz, bölgesinde ve küresel düzeyde imrenilerek bakılan başarılarına koşar adımlarla devam edecektir. Daha önceki hükümet
programlarımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz gibi, buradaki hedef-

Bir kez daha
hatırlatmak isterim
ki, nasıl ki bu Meclis
Türkiye’nin, 74
milyonun Meclisi
ise, 4. AK PARTi
Hükümeti de hiç
kuşkusuz 74 milyonun
Hükümetidir. 81
vilayetin 78’inden
milletvekili çıkarmış,
7 coğrafi bölgede
birinci olmuş
bir parti olarak
milletimizi topyekün
kucaklayacak,
ayrımcılıktan büyük
bir hassasiyetle
kaçınacağız.

lerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz.
Böylece, milletimizi ileri demokrasiye,
daha çok refaha, daha çok sosyal adalete, daha güçlü bir Türkiye’ye kavuşturacağız.
Bu yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah
yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz,
bahtımız açık olsun diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

61. T.C. Hükümeti Bakanları

Başbakan

Recep Tayyip ERDOĞAN

BAŞBAKAN YARDIMCISI

BAŞBAKAN YARDIMCISI

BAŞBAKAN YARDIMCISI

BAŞBAKAN YARDIMCISI

BÜLENT ARINÇ

ALİ BABACAN

BEŞİR ATALAY

BEKİR BOZDAĞ

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI

AİLE VE SOSYAL
POLİTİKALAR BAKANI

EGEMEN BAĞIŞ

FATMA ŞAHİN

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANI

HAYATİ YAZICI

KALKINMA BAKANI

ADALET BAKANI

MİLLİ SAVUNMA BAKANI

CEVDET YILMAZ

SADULLAH
ERGİN

İSMET YILMAZ

MALİYE BAKANI

SAĞLIK BAKANI

ULAŞTIRMA BAKANI

MEHMET ŞİMŞEK

Prof. Dr.
RECEP AKDAĞ

BİNALİ YILDIRIM

MİLLİ EĞİTİM BAKANI

GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK BAKANI

MEHMET MEHDİ
EKER

ÖMER DİNÇER

KÜLTÜR ve TURIZM BAKANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI

GENÇLİK ve SPOR BAKANI

ERTUĞRUL GÜNAY

ERDOĞAN BAYRAKTAR

VEYSEL EROĞLU

SUAT KILIÇ

EKONOMİ BAKANI

MEHMET ZAFER
ÇAĞLAYAN

İÇİŞLERİ BAKANI

İDRİS NAİM
ŞAHİN

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANI

FARUK ÇELİK

DIŞİŞLERİ BAKANI

AHMET
DAVUTOĞLU

Prof. Dr.

BİLİM SANAYİ ve
TEKNOLOJİ BAKANI

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

NİHAT ERGÜN

TANER YILDIZ

Yeniden Ümraniye
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İstiklal Marşı

İstiklal Marşı’nın 90. Yılı Onuruna
Düzenlenen Muhteşem Geceye
Başbakanımız da Katıldı
Ümraniye
Belediyesi’nin
düzenlediği bir
programla sahne
alan beş ünlü sanatçı,
İstiklal Marşı’nın 11
farklı bestesini 55
kişilik bir orkestra
eşliğinde seslendirdi.
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katıldığı
muhteşem geceye ilgi
büyüktü.
10
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Ümraniye Belediyesi dev bir kültür
projesine daha imza attı. Belediyenin,
12 Mart 2011 İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. yılı kapsamında düzenlediği
muhteşem gecede, Türkiye’nin tanınmış beş sanatçısı, İstiklal Marşı’nın 11
farklı bestesini 55 kişilik bir orkestra
eşliğinde seslendirdi. TİM (Türker İnanoğlu Show Center)’de düzenlenen
geceye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Özlem Türköne, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Ak Parti İl Başkanı Aziz
Babuşçu, Ümraniye Kaymakamı Meh-

met Ali Yıldırım, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve eşi ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Başkan Hasan Can: ‘Mehmet
Akif, Doğru Bildiklerini
Haykırmaktan Korkmadı’
Programda bir selamlama konuşması yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstiklal Şairi Mehmet
Akif Ersoy’un farklı dönemlere şahitlik eden fakat yaşadığı dönemlerde
inandıklarına ters düşmeyen, doğru
bildiklerini haykırmaktan korkmayan,
özü sözü bir olan bir şahsiyet olduğunu söyledi. Başkan Hasan Can, sözlerine şöyle devam etti: ‘Mehmet Akif

Ersoy, aziz Milletimize bir devlet adamı, bir düşünce adamı, bir eğitimci ve
siyasetçi olarak birçok alanda hizmet
eden ve kendisini milletine adayan;
ona inanan, milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız olarak yaşamasını isteyen, büyük bir şair, yazar, fikir ve
aksiyon adamıdır. Mehmet Akif’e göre
İstiklal Marşı kendisinden değil, milletin yanık bağrından çıkmış bir destandır. Bunun için onu Safahat’a almamış
ve ‘o benim milletimindir’ demiştir.
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bu
vesile bir kez daha şükran ve rahmetle
anarken, Programımıza katılarak bizleri fevkalade onurlandıran Sayın Başbakanımız ve diğer tüm misafirlerimize teşekkürü borç biliyorum.’

Marşı’nın 11 farklı bestesini seslendirmeleriyle devam etti. Fatih Erkoç, Kubat, Mustafa Ceceli, Zara ve Zuhal Olcay, özel bir arşivden alınan 1921 yılına ait besteleri, 55 kişilik dev bir orkestra eşliğinde yorumladı.Gecede ayrıca Mehmet Akif Ersoy’a ait fotoğraflar, bir dönem çıkardığı Sebilürreşad
Dergisi ile yine Mehmet Akif Ersoy’un
kendi el yazısından oluşan Kur’an-ı
Kerim’in yer aldığı bir sergi açıldı.

BAŞBAKANIMIZ SAYIN ERDOĞAN
GRUP TOPLANTISI’NDA GECEDEN
BAHSETTİ
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
geceye katılarak bizi onurlandırırken,
Ak Parti Grup Toplantısı’nda da
etkinlikten bahsetti. Başbakanımız Sayın
Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi;
‘İstanbul’da 12 Mart dolayısıyla Ümraniye
Belediyemizin düzenlediği törende,
İstiklal Marşı beste Yarışması’na katılmış
11 farklı eseri tanınmış sanatçılarımızdan
dinleme fırsatımız oldu. Yılsonuna kadar
eserlerle, yayınlarla, bilimsel toplantılarla
Akif’i anmaya devam edeceğiz. Akif’i
kuru kuru anmayacağız. Onun ruh
dünyasını gelecek nesillere aktarmak için
samimi çaba içerisinde olacağız.’

Sanatçılardan
Muhteşem Performans
Ayşe Egesoy ve Bedirhan Gökçe’nin
sunduğu gece, sanatçıların İstiklal

Yeniden Ümraniye
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Ramazan

10 Binlerce Ümraniyeli Büyük
İftarda Buluşuyor
Ümraniye Belediyesi,
her yıl olduğu gibi
bu yıl da dopdolu bir
Ramazan ayı programı
hazırladı. 7 ayrı nokta
her gün yaklaşık 5 bin
kişiye iftar yemeği
verilecek, ay boyunca
8 bin aileye de erzak
yardımı yapılacak.
Hemşehri dernekleri
bu yıl da Ramazan
boyunca Ümraniye’de
etkinlikler
düzenleyecek.
12
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Her yıl hazırladığı Ramazan etkinlikleriyle binlerce Ümraniyeliyi bir araya
getiren Ümraniye Belediyesi, bu yıl ki
Ramazan ayı programını tamamladı.
Belediye, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edebilmek amacıyla çok sayıda kültürel etkinlikle dolu bir program hazırladı.
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca, belediyeye ait tesisler ve ilçenin çeşitli noktalarında bulunan düğün salonlarında, her gün 5 bin kişiye iftar yemeği verecek. İftar yemekleri verilecek noktalar:
• Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aş Evi
• Ümraniye Belediye Binası

Yemekhanesi
• Ümraniye Belediyesi Ramazan
etkinlikleri Evi
• Nil Düğün Salonu
• Umut Düğün Salonu
• Gül-2 Düğün Salonu
• Başak Düğün Salonu

Hemşehriler bu yıl da
etkinliklerde buluşacak
Ümraniye Belediyesi tarafından geleneksel Türk mimarisine uygun bir
tarzda hazırlanan bu yıl evde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi
bu yıl da hemşeri geceleri düzenlenecek. Anadolu’nun farklı yörelerine ait kültürler, Ramazan gecelerin-

Geçen sene
de Ümraniye’de
sergilenecek.
Her yöbaşlatılan
mahalle
renin kendine has kültürel motiflerini
iftarları bu yıl da
taşıyan etkinliklerin yer alacağı gece10 ayrı
merkezde
ler, Ümraniye’de
yaşayan
hemşerileri
bir araya gerçekleştirilecek.
getirmesi açısından da büyük
anlam taşıyor. Etkinlikler kapsamında
Mahalle
Şile-Ağva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çoiftarlarında
rum, Serhat
İlleri, Van, Bolu,büyük
Yozgat,
Rize, Çemişgezek,
Erzurum,
Giresun,
halk
iftarından
Kastamonu, Çankırı, Bayburt, Bingöl,
ayrı olarak 30 bin
Gümüşhane, Balıkesir, Trabron, Bartın
kişidüzenleyecek.
ağırlanacak
dernekleri geceler
Sahnede gölge oyunları, kukla oyunları, tiyatro oyunları, çeşitli sürpriz sahne gösterileri, ilahi grupları, tasavvuf
müziği toplulukları ile her akşam iftar
sonrasında Ümraniyelilerle buluşturulacak.

Ramazana Özel Sohbetler
Ümraniye Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında, ünlü yazar
ve hatipleri Ümraniye’de ağırlayacak Dursun Ali Taşçı, Mehmet Paksu, Araştırmacı-yazar Vehbi Vakkasoğlu, Prof. Dr Osman Özsoy, Mustafa Karataş,Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Bulut, Dursun Ali Erzincanlı, Metin Karabaşoğlu, İhsan Atasoy, Nihat
Hatipoğlu sohbet ve görüşleriyle Ümraniyelilere hitap edecek.

Dev Sofralar Kuruluyor
Ümraniye Belediyesi, bu yıl bir ilke
imza atarak dev bir iftar sofrası kuracak. Alemdağ Caddesi’ne kurulacak
iftar sofrasında, 100 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor. Belediye,
Ramazan ayında, binlerce kişiyi aynı
sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. 7 Ağustos’ta, Alemdağ Caddesi
üzerinde, Ümraniye Son Durak mevkiinde bulunan Ramazan etkinlikleri alanından, Santral mevkisine kadar uzanacak olan sofra, Meydan ve ara sokakları da kapsayacak.

‘Ramazan Barış ve Kardeşlik
İklimidir’
Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı
olduğunu hatırlatan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan
Hasan Can, ‘kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bu ayda,
Ümraniyeli kardeşlerimize huzurlu ve
anlamlı bir Ramazan yaşatmak için biz
de çeşitli etkinlikler hazırladık’ dedi.
Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
‘Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu
gibi vatandaşlarımıza Ümraniye’nin 7
ayrı noktasında iftar yemekleri vereceğiz. Dağıtacağımız erzak ve yardımlarla Ramazan ayında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yüzünü
güldürmeye çalışacağız. İftar yemeklerimizi belediyemize ait Halil İbrahim
Sofrası Aşevi ile ilçemizin çeşitli noktalarında yer alan düğün salonlarında
vereceğiz. Yine düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri ile gelenekselleşen

ruz. Bu yıl bir ilke imza atarak, Alemdağ Caddesi üzerinde kuracağımız
dev bir sofrada, 100 Bin Ümraniyeli
vatandaşımızı iftarda bir araya getireceğiz. Amacımız bu güzel barış ve kardeşlik ikliminde, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliğini vurgu yapmaktır.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl
da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk
içinde bir Ramazan yaşatmayı amaçlıyoruz.’

Ramazan kutlamalarını da sürdürüyoYeniden Ümraniye
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Yeni Meydan

Ümraniye Meydana
Ümraniye Belediyesi
tarafından ilçe
merkezinde yapımına
başlanan meydanda
1.etap halka açıldı.
Eski İGDAŞ binasının
yıkıldığı alana ağaç
ve çiçekler dikildi,
modern ahşap
banklar konuldu ve
çevre düzenlemesi
yapıldı. Meydanla
rahat bir nefes
alan vatandaşlar
memnun.
14
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımına başlanan Ümraniye Meydanı’nın
birinci etabı tamamlanarak halka açıldı. Eski İGDAŞ binası ile bu alanda
bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim
Okulu’nun yıkılmasıyla açılan alanın
çevre düzenlemesini tamamlayan Ümraniye Belediyesi, 7 bin 600 metrekarelik alan için 400 metreküp demirli
beton kullandı. 107 adet dekoratif ahşap bank, 16 adet de arkalıksız bankın
konulduğu alana 14 doğal beton çiçeklik konuldu. Meydanın aydınlatılması amacıyla alanın muhtelif yerlerine 22 aydınlatma direği konuldu.

Ümraniye Meydanı
Yemyeşil
Meydanın düzenleme çalışmaları kapsamında ağaçlandırma çalışmaları-

na da ayrı bir önem verildi. Alanın yeşillendirilmesi amacıyla 47 adet alev
ağacı, bir adet Göknar ağacı, 2.300
sardunya çiçeği, 5 bin adet begonya,
50 adet de Ligustrum, 620 adet alev
çalısı ve 600 adet taflan bitkisi ekildi.
Alandaki ağaç ve çiçeklerin sulandırılması amacıyla yeşil alan damlama sulama sistemi de konuldu.

Başkan Hasan Can:
‘Ümraniye Nefes Alıyor’
Meydanın Ümraniyelilerin günlük yaşamında çok önemli avantajlar sağlayacağını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, meydan çalışmaları kapsamında, Ümraniye Gaffar
Efendi Sokakta bulunan 90’lı yıllarda
inşa edilen İGDAŞ binasının deplase

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan
Can, görevde
bulundukları
7,5 yıllık zaman
zarfında, Ümraniye’yi
adeta baştan
aşağı hizmetlerle
donattıklarını
söyledi. 120’nin
üzerinde kalıcı
eser kazandırarak
Ümraniye’nin
her karış
toprağına hizmet
götürdüklerini
belirtti.

Çıktı
edildiğini hatırlatarak, 50 yıllık Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nun da
çalışmalar kapsamında deplase edildiğini söyledi. Başkan Hasan Can, sözlerine şöyle devam etti:
‘Meydanın altına 1.250 araçlık büyük
bir yer altı otoparkı da yaptıracağız.
Projenin 2. etabında yapımına başlayacağımız otopark, bölgenin trafik sorunlarını da önemli ölçü de çözüme
kavuşturacak. Hiç meydanı olmayan
ilçemizde, gelişen fiziki yapı, artan nüfus ve yapılaşma ile bir meydana ihtiyaç duyuluyordu. Yapımına başladığımız meydanla vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri bir alana kavuşacaklarına inanıyoruz. Meydan tamamlandığı takdirde, çevre düzenlemesi, yer altı otoparkı ve diğer fiziki
özellikleriyle bölgeye apayrı bir değer
katacak.’

Yeniden Ümraniye
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Yeni Okul

Hayırlı
Olsun

Ümraniye Belediyesi’nden Zübeyde
Hanım İlköğretim Okuluna Yeni Bina
Öğrencilerimiz
Daha Modern
Bir Binada
Eğitim Alacak

Ümraniye Belediyesi, ilçe merkezinde yapımına devam ettiği Ümraniye
Meydanı çalışmaları kapsamında, burada bulunan Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nun eski binasını deplase
ederek yerine Ümraniye Belediyesince yaptıran yeni okul binasında öğrenciler eğitim almaya başladı.

Başkanımız okulun yapımını
bağış olarak gerçekleştiren
Sur Yapı’ya teşekkür ediyor
Sütçü Caddesi ve Alemdağ Caddesi
kesişimindeki meydanın büyük bir alana sahip olacağını belirten Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: ‘Meydan çalışmaları kapsamında, Ümraniye Gaffar Efendi Sokakta bulunan
90’lı yıllarda inşa edilen İGDAŞ binası
ve 50 yıllık Zübeyde Hanım İlköğretim

16
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Okulu’nu deplase ettik. Yıktığımız 25
derslikli mevcut Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu yerine, 40 derslikli, spor
salonu olan modern bir okul binası
yaptırdık. Öğrencilerimiz bu yeni binada çok daha modern ve iyi imkânlarda
eğitim alabilecekler. Meydanın altına
1.250 araçlık büyük bir yeraltı otoparkı da yaptırıyoruz. Projenin 2. etabında yapımına başlayacağımız otopark,
bölgenin trafik sorunlarını da önemli
ölçü de çözüme kavuşturacak.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, eğitim sezonu kapanışı için Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu’nda
yapılan törene katıldı. Okulun Ümraniye Belediyesince yapıldığını hatırlatan Başkan Hasan Can, bazı öğrencilere karnelerini vererek onlarla sohbet
etti.Törende bir konuşma yapan Okul
Müdürü Ali Kamberoğlu, yeni okul binasını yaptıran Ümraniye Belediye Baş-

Başkan Hasan Can,
meydan alanının
genişletilmesi
çalışmalarında
Zübeyde Hanım
İlköğretim Okulu’nun
eski binasını yıkarak,
yerine modern bir
okul binası inşa
ettiklerini söyledi.
Başkan Hasan Can,
eğitim hizmetlerinin
daha iyi bir ortamda
verildiğini görmenin
kendilerini son
derece mutlu ettiğini
de sözlerine ekledi.

kanı Hasan Can’a teşekkür etti. Yeni
binanın okulda verilen eğitim hizmetlerine önemli ölçüde katkılar sağladığını belirten Kamberoğlu, Ümraniye
Belediyesi’nin kendilerine birçok vesile
ile destek olduklarını hatırlattı. Daha
sonra söz alan Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’a, ilçedeki eğitim faaliyetlerine gösterdiği büyük katkı nedeniyle teşekkür etti. Gül,
Başkan Hasan Can’ın eğitim alanındaki hizmet ve katkılarının takdire şayan
olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Can’a
Teşekkür Plaketi
Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, yaptığı konuşmasında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın eğitim alanında yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti. Yıldırım, eğitim hizmetleri ve eğitime yaptığı katkılardan dolayı Başkan Hasan Can’a bir teşekkür
plaketi verdi. Okulun açılış töreni eylül
ayında yapılacaktır.
Yeniden Ümraniye
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Mesire Alanı

Hayırlı
Olsun

Ümraniye Mesire
Alanı Açıldı
Kanlıca Orman
İşletme Müdürlüğü
tarafından Ümraniye
Belediyesi’ne
tahsis edilen
Hacegân Ormanı,
Ümraniye Belediyesi
tarafından Ümraniye
Mesire Alanı'na
dönüştürülerek
hizmete açıldı

18
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Büyük Ümraniye Pikniği ve Gökhan
Tepe Konseri ile hizmete açılan Ümraniye Mesire Alanı’nın açılış programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra, Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları,
birim müdürleri, muhtarlar ve on binlerce Ümraniyeli katıldı.

Onbinlerce Ümraniyeli
bir arada piknik yaptı

Program kapsamında Ümraniyeli vatandaşların katılımı ile Büyük Ümraniye Pikniği yapıldı. Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, piknik alanına gelen Ümraniyelilerin masalarına konuk
oldu ve onlarla bir süre sohbet etti.

Ümraniyeliler pikniğe büyük ilgi gösterirken, mesire alanı piknik yapan vatandaşlarla renkli görüntülere sahne
oldu. Açılış dolayısıyla hazırlanan çeşitli oyun ve eğlenceler katılan çocuklar doyasıya eğlenirken, ailelerde doğal ortamda piknik yapmanın tadını
çıkardı.

Başkan Hasan Can:
‘Ümraniye’ye nefes
aldırıyoruz’
Törende bir konuşma yapan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, görevde bulundukları 7,5 yıllık zaman zarfında, Ümraniye’yi adeta baştan aşağı hizmetlerle donattıklarını söyledi.
120’nin üzerinde kalıcı eser kazandırarak Ümraniye’nin her karış topra-

ğına hizmet götürdüklerini belirten
Başkan Hasan Can, hayatın her alanına dair proje ve hizmetlerle rekorlar kırdıklarını hatırlattı. Özellikle altyapı ve üst yapı hizmetlerinde doğal
güzellikleri korumaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Hasan Can,
Ümraniye’nin dört bir yanını parklar
ve yeşil alanlarla donattıklarını söyledi.
Hacegan Ormanı’nda yaptıklarına çalışmalara değinen Başkan Hasan Can,
alanın doğal özelliklerini tahrip etmeden, burayı vatandaşların kullanımına açtıklarını vurguladı. Başkan Hasan
Can, Ümraniye Mesire Alanı’yla vatandaşların rahat nefes alacakları bir
doğal ortamı onların hizmetine sunduklarını ifade ederek, gerek parklar
ve yeşil alanlar ve gerekse Ümraniye
Meydanı gibi hizmetlerle vatandaşlara nefes aldırdıklarını söyledi.

Mustafa Ataş’tan Başkan
Hasan Can’a teşekkür
Programda söz alan Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş,
Ümraniye’de hizmetin hiç bitmediğini, her geçen gün yeni hizmetlere şahit olduklarını söyledi. Bu hizmetleri Ümraniye’ye kazandıran Belediye
Başkanı Hasan Can’a teşekkür eden
Mustafa Ataş, ‘12 Haziran seçimlerinde Partimize vermiş olduğunuz destekten dolayı da ayrıca sizlere teşekkür ediyorum’ dedi.

ve yeni şarkılarını Ümraniyelilere için
seslendiren şarkıcıya eşlik eden vatandaşlar, etkinlikten oldukça memnun
kaldı.

Ümraniye Mesire Alanı
Projede yerini bulan piknik alanları ile
vatandaşların kendi imkânları ile piknik yapabilmesi hedeflendi. 13 bin
m²’lik otoparka sahip mesire alanında, 30 bin m²’lik şölen alanı bulunuyor. 3 bin 700 m yürüyüş alanına sahip parkta, 1.700 m ulaşım yolu mevcut. Alan içi yolların tamamı modernize edilerek yenilenirken, 7 ahşap köprü ve 8 çeşmenin oluşturulduğu Ümraniye Mesire alanına 500 civarında
ağaç dikildi. Mesire alanı düzenlemesi
kapsamında, her yaş grubuna ait çocuklar için uygun ekipmanlar uygulandı. Oyun alanı için 5 adet ahşap
oyun grubu kuruldu. Yine 5 adet ipli
tırmanma oyun gurubu ile 5 platin tırmanma duvarı da alan düzenlemesinde yer aldı. Ümraniye Belediyesi, yapılan düzenlemeler esnasında doğal güzelliklerin korunması noktasında özel
bir hassasiyet gösterdi. Öte yandan,
ormana ait doğal güzellikler de proje kapsamında değerlendirilirken, 7
takım açık hava spor ünitesi de alana
yerleştirildi.

13 bin m²’lik otoparka
sahip mesire alanında,
30 bin m²’lik şölen
alanı bulunuyor. 3 bin
700 m yürüyüş alanına
sahip parkta, 1.700 m
ulaşım yolu mevcut.
Alan içi yolların tamamı
modernize edilerek
yenilenirken, 7 ahşap
köprü ve 8 çeşmenin
oluşturulduğu
Ümraniye Mesire
alanına 500 civarında
ağaç dikildi.

Konuşmaların ardından Ümraniye
Belediyesi tarafından her yıl organize edilen, medya mensuplarına yönelik Medya Cup futbol turnuvası,
Ümraniye’deki kurumlara yönelik düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası, dernekler için düzenlenen futbol
turnuvası arası ve Belediyenin kendi
birimleri arasında düzenlediği birimler
arası futbol turnuvasının 1,2 ve 3.’lerine ödülleri ve kupaları verildi.

Gökhan Tepe Konserine
Büyük İlgi
Öte yandan açılış programı kapsamında bir konser veren Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Gökhan Tepe,
vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Eski
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Açılışlar

Hayırlı
Olsun

Kalıcı Eser Açılışları
Devam Ediyor
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve mahalle sakinlerine hizmet verecek olan tesisler düzenlenen törenlerle açıldı. Dumlupınar
Mahallesi’ne yaptırılan, Sağlık Ocağı, Kültür Merkezi ile muhtarlık binası
olarak hizmet verecek olan kompleks
açıldı. Tören kapsamında ayrıca Malatya Parkı’nın da açılışı yapıldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Sağlık Ocağı, Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binası olarak
çok yönlü hizmet verecek yeni hizmet
binası ile bu binanın içinde bulunan
Malatya Parkı, düzenlenen bir açılış
töreniyle hizmete açıldı. Törene Başkan Hasan Can’ın yanı sıra, Ak Parti
İstanbul Milletvekili Adayları fatih Yasin Şener ve Özlem Öztekin Vural, İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Sa20
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vaş Başar Kartal, Ak Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile
çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhtar Ezber’den Başkan
Hasan Can’a teşekkür
Dumlupınar Mahalle Muhtarı Orhan
Ezber, Başkan Hasan Can’a mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bu hizmetin yapımından dolayı Başkan Hasan Can’a mahalle sakinleri adına şükranlarını sunduğunu
belirten Ezber, hizmetin hayırlı olmasını diledi.

Malatya Parkı Dumlupınarlıların hizmetinde
Başkan Hasan Can, Dumlupınar
Mahallesi’ndeki toplu açılışları, Malatya Parkı ile tamamladı. Kültür Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Hizmet binasının da içinde olduğu
Malatya Parkı’nda çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, fitnes aletleri, kamelyalarla süslenerek mahalle
halkının hizmetine sunuldu. Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan çok
amaçlı tesis ve parkın kurdelesini konuklarla birlikte kesen Başkan Hasan
Can, ‘Ümraniye’mize hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

Kazım Karabekir Aile Sağlığı
Merkezi ve Muhtarlık Binasına kavuştu
Ümraniye belediyesi tarafından yaptırılan Kazım Karabekir Mahallesi Aile
Sağlığı Merkezi ile Muhtarlık Binası,
düzenlenen törenle bir hizmete açıldı.
Törene Başkan Hasan Can’ın yanı sıra,
Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Özlem Öztekin Vural, Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, İl Sağlık
Müdür Yardımcısı Savaş Başar Kartal,
Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal
Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Muhtar Fahri Topal:
Başkanıma ne kadar
teşekkür etsem azdır
Programda bir konuşma yapan Kazım
Karabekir Mahallesi Muhtarı Fahri Topal, Belediye Başkanımız Hasan Can’a
mahallemize yaptığı hizmetlerden
dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır
dedi. Muhtar Fahri Topal, hem muhtarlık binamızın hem de Aile Sağlığı
Merkezinin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum diyerek sözlerini noktaladı.

Çakmak Mahallesi Aile
Sağlığı Merkezi Açıldı
Sağlık yatırımlarına aralıksız devam
eden Ümraniye Belediyesi, yaptırdığı Çakmak Mahallesi Aile Sağlığı
Merkezi’ni hizmete açtı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Hasan Can, ‘sağlık hizmetlerinde çığır açtık’ dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan Yüksel Köroğlu isimli hayırsever
vatandaşa yaptırılan Çakmak Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen
bir törenle hizmete açıldı.

Elmalıkent Parkı açıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, yapımı tamamlanan Elmalıkent
Parkı’nı hizmete açtı. Başkan Hasan
Can, yaptıkları parklar ve yeşil alanlarla, Ümraniye’nin yemyeşil bir ilçe haline
geldiğini söyledi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan Elmalıkent Parkı, düzenlenen

bir törenle hizmete açıldı. Törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı
yanı sıra, Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Fatih Yasin Şener ve Özlem Öztekin Vural, Ak Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, STK temsilcileri ile
çok sayıda vatandaş katıldı.

Tantavi Sağlık Ocağı ve
Yıldırım Beyazıt Parkı da
Hizmete Girdi

Ümraniye Belediyesince hayırsever
bir vatandaşa yaptırılan Tantavi Sağlık Ocağı ve Tantavi Mahallesi Yıldırım
Beyazıt Parkı, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Törenlerde konuşan
Başkan Hasan Can, ‘Ümraniye’ye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz’ dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Hikmet Alma isimli hayırsever vatandaşa yaptırılan Tantavi Mahallesi Sağlık Ocağı ile Tantavi Mahallesi Yıldırım
Beyazıt Parkı, düzenlenen iki ayrı törenle hizmete açıldı. İlk tören, Tantavi Sağlık Ocağı’nın açılışı için düzenlendi.
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Çiftlik Sokak

Hayırlı
Olsun

Modernize Edilen Çiftlik S
Büyükşehir
Belediyesinin
başlattığı Rengin
Ahengi projesi
kapsamında binaları
boyanan ve Ümraniye
Belediyesi tarafından
da alt ve üst yapısı
baştan ayağa
yenilenen Çiftlik
Sokak, yenilenmiş
haliyle hizmete açıldı.
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Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı
Rengin Ahengi projesi kapsamında binaları boyanan, Ümraniye Belediyesi tarafından da alt yapı ve üst yapısı
baştan ayağa yenilenen Çiftlik Sokak,
düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Mimar Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşçu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı
Mehmet Ali Yıldırım, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin
Gül, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan CAN;
‘Ümraniye’mize Değer Katmaya
Devam Ediyoruz’

Törende bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ‘Hükümetimiz başta olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ülkemizi daha önce görmediği hizmet ve projelerle buluşturdu. Halkımıza en iyi hizmeti vermek
için hep büyük bir çaba ve gayretin
içindeyiz’ dedi. Başkan Hasan Can, sokakla ilgili yaptıkları çalışmalara da değindi. Bu çalışmalar kapsamında, sokakta bulunan 29 adet binanın baştan
sona boyandığını belirten Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
‘Binaların çatı üstü su kanalları ve ferforjelerini yeniledik. Sokak boyunca, 67 adet dükkânın cephesi tarafımızdan yenilenerek, tente kumaşları değiştirildi, klima ve tabelaları deplase edildi. Yine aynı çalışmalar kapsamında, sokakta zemin döşemesini

Topbaş:
‘Bu Sokak Birlikteliğin
Bir Eseridir”

Sokak Hizmete Açıldı
yeniledik ve örnek bir çalışmaya imza
atarak, görme engelli vatandaşlar için
özel üretilmiş tuğlalar kullandık. Tüm
sistemi mahyalar ile ışıklandırdığımız
sokakta, toplam 117 m. uzunluğunda
köprülü geçişleri olan 5 adet modern
havuz çalışması da yaptık.’

Babuşçu:
‘Emeği Geçen Herkesi
Kutluyorum’

kanı Kadir Topbaş’a, Ak Parti İstanbul
İl Başkanı Aziz Babuşçu’ya ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a sokağa yaptıkları katkılardan dolayı plaket takdim ettiler. Daha sonra hep birlikte açılış kurdelesini kestiler. Konuklar, sokaktaki vatandaşlarla sohbet
ederek hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Programda söz alan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mimar Kadir Topbaş, ‘birlikte el
ele vererek yapılan bu güzelliğin
tanıklığını yapıyoruz’ dedi.
Topbaş, ‘bu bir dayanışmanın
ve birlikteliğin bir eseridir. Bu
projede emeği geçen BOSAD’a
Ümraniye Belediye Başkanımız
Hasan Can’a ve projede çalışan
herkese teşekkür ediyorum’
diyerek, Ümraniye’ye hayırlı
olması dileğinde bulundu.

Daha sonra söz alan Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, böylesi güzel bir hizmetin açılışında olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Babuşçu, Çiftlik Sokak’ın yapımında
emeği geçen herkese teşekkür ederek
‘Ümraniye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum’ dedi.
Konuşmaların ardından sokak sakinleri ve esnafı, Büyükşehir Belediye Baş-
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Yeraltı Çarşısı

Modernize Edilen Yeraltı Ç
Sondurak Ümraniye Belediyesi tarafından baştan ayağa yenilenen Sondurak Yer Altı
Mevkii’nde bulunan Çarşısı, düzenlenen bir törenle hizmeyeraltı çarşısı, te açıldı. Törene Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, ÜmraÜmraniye Belediyesi niye İlçe Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı Celal Erdotarafından baştan ğan, Belediye Başkan Yardımcıları, beaşağı modernize lediye meclis üyeleri, birim müdürleri,
muhtarlar ve çok sayıda kursiyerle vaedilerek hizmete açıldı. tandaşlar katıldı.
Açılışta ayrıca Meslek
Başkan Hasan Can:
Edindirme Kursları ‘Burayı Sanat Merkezine
Yıl Sonu Sergisi de Dönüştüreceğiz’
sanatseverlerin ilgisine
Törende bir konuşma yapan Ümranisunuldu. ye Belediye Başkanı Hasan Can, Yeraltı Çarşısı’nın modernize ederek yeni
haliyle hizmete sunmaktan büyük bir
mutluluk duyduklarını söyledi. Emeği
geçen herkesi kutlayan Başkan Hasan
Can, şunları söyledi: ‘Kırk yılda yapıla-
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mayan hizmetleri biz görevde bulunduğumuz yedi yıllık süre zarfında yaptık. 120’nin üzerinde kalıcı eseri büyük bir özveriyle tamamlayarak Ümraniyelilerin hizmetine sunduk. Hayatın
her alanında hizmetin en iyisini Ümraniyelilerle buluşturduk. Hiçbir ayırım yapmadan, Ümraniye’nin her karış toprağına hizmet götürdük. Şimdi
de yeraltı çarşısı olarak kullanılan bu
mekânı, baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduk. Buranın eski halini bilenler bilir. Belediye
olarak burayı kötü görünümden şimdiki modern görünüme kavuşturduk.
Hedefimiz burayı bir kültür sanat merkezi haline getirmek. Çarşı yeni haliyle vatandaşlarımızın buradan en iyi şekilde faydalanabilmeleri için etkin bir
kültürel mekânı olacak. Ümraniyelilere hayırlı uğurlu olsun.’

Hayırlı
Olsun

Eski hali

ı Çarşısı Hizmete Açıldı
Kursiyerlere
Sertifikalarını Verdi
Başkan Hasan Can, konuşmasının ardından Yeraltı Çarşısı ve sergisinin açılış kurdelesini konuklarla birlikte kesti.

Başkan Hasan Can ve konuklar, daha
sonra Meslek Edindirme Kursları’ndan
mezun olarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikalarını verdi. Ardından çarşıyı gezen Başkan Hasan Can, Ümraniye Belediyesi Meslek

edindirme Kursları tarafından burada
açılan Yıl Sonu Sergisi’ni gezdi. Kursiyerlerden eserlerle ilgili bilgi alan Başkan Hasan Can, öğrencilerle yakından
ilgilendi.
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Temel Atma

İlçemize Yeni Kaymakamlık ve
Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binaları Kazandırıyoruz
İlçedeki kamu kurum ve kuruşlularına çeşitli vesilelerle destek olan Ümraniye Belediyesi, katkılarına iki önemli
hizmetle devam ediyor. Belediye tarafından sponsorlar aracılığıyla yapımına başlanacak olan Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının yapımı için
düzenlenen bir törenle ilk kepçe vuruldu. Mevcut Kaymakamlık mevkiinde düzenlenen törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra,
Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Selami Yıldız, Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları, birim müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı.

Başkan Hasan Can:
‘Yeni Hizmet Binalarımız
Hayırlı Olsun’
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Mevcut Kaymakamlık mevkiinde bir
araya gelen konuklar, ilk kepçenin vuruluşunu birlikte izledi. Başkan Hasan Can, ‘Yeni hizmet binalarımız
Ümraniye’mize hayırlı, uğurlu olsun’
dedi. Ümraniye Belediyesi tarafından
yaptırılacak yeni hizmet binalarının
kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yeni Belediye
Binasının Çalışmalarını
İncelediler
Konuklar daha sonra, aynı alanda
bulunan ve bir süre önce yapımı için
ön çalışmaları başlatılan Ümraniye
Belediyesi’nin yeni hizmet binasının
yapım çalışmalarını izledi. Başkan Hasan Can ve beraberindekiler, belediye
binasının yapımı ile ilgili incelemelerde
bulunarak bilgi aldı.

Yeni Belediye Binamızın
Yapımına Başladık
Ümraniye Belediyesi 7,5 yıldır 120 nin
üzerinde kalıcı eser yaparak Ümraniyelilerin hizmetine sunan ve ilçenin
çehresini değişti. Daha kaliteli, hızlı egitim verebilmek icin yeni binasının temelini attı. Ana binası, ek hizmet binası ve farklı noktalardan hizmet vermeye çalışan tüm personelini,
birimlerini bir araya toplayarak tek bir
çatı altında birleştirecek olan belediye modern yeni binasına kısa sürede
kavuşacak.
Ümraniye Belediye Binasının tasarımı esnasında ilçenin bu özellikleri göz
önünde bulundurulmuş, ana tasarım
kararları bu doğrultuda şekillenmiştir. Bina arazisi, konum olarak kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü
gibi diğer kurumlara yakın, ana yolların kesişim noktasında bulunmaktadır.
Tasarım esnasında bu verilerden hareketle, binanın on iki katlı hizmet bloğu
yola yakın tarafa konumlandırılarak,
binanın kolay fark edilir olması ve bu
sayede çevresi için bir referans noktası

haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Bina yaklaşık 32.000 m2 alana sahip, birbirini kesen dört kat yüksekliğindeki iki bloktan ve onların kesişim
noktasında yükselen on iki katlı kuleden oluşmaktadır. Cephelerde kullanılan ferforje elemanlarla, Türk- İslam
geleneksel motiflerine vurgu yapılmış,
cephede geçirgen kemerler oluşturulmuştur. Amaç, geleneksel ve modernin biri diğerini bastırarak değil;
biri diğerini görünür kılarak da bir bütün oluşturabileceğini gösterebilmektir.
Yeni belediye binasının Ümraniye’nin
günden güne büyüyen ve gelişen yüzünü yansıtabilmesi; gelişen ve değişen hizmetleri de karşılayabilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yeni
belediye binası, oluşturduğu fonksiyon şemasıyla hizmetlerin daha kolay verilmesini amaçlarken, mimarisiyle “İstanbul’un parlayan yıldızı” haline gelen Ümraniye’nin referans yapısı olmayı ön görmektedir.
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Yeni Yollar

Ümraniye Trafiği Yeni
Yollarla Rahatlıyor!
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can ile birlikte
tepe üstü kavşağında
incelemelerde
bulundu. Kadir
Topbaş; Tepeüstü
kavşağı bitince bölge
trafiğinde önemli bir
rahatlama olacak dedi.
28
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından yapımı devam
eden Ümraniye Tepeüstü Kavşağı’nda
incelemelerde bulundu. Kavşak ile ilgili basına bir açıklama yapan Kadir
Topbaş’a Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Abdurrahman Uçak, Ak Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Celal Erdoğan da eşlik etti.
Çalışmaları yakından inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, firma yetkililerinden de
çalışmalar ile ilgili bilgiler aldılar.

Kadir Topbaş:
Tepeüstü Kavşağı Bölge
Trafiğini Rahatlatacak
İnceleme programında Tepeüstü Kavşağı ile ilgili açıklama yapan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş şunları söyledi; Bir hafta içerisinde devreye girecek Tepeüstü Kavşağı bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak. Tepeüstü kavşağı için 4,8 milyon TL yatırım yaptık. Kavşak hizmete
girmesi ile bu güzergâhı kullanan sürücülerimiz hem zaman kaybı yaşamayacak, hemde akaryakıttan da tasarruf etmiş olacaklar. dedi.

Elmalıkent - Tantavi Yanyol
Küçüksu Yonca Kavşak Projesi ve Şile - TEM bağlantı yolu
ile bölge trafiğini minimuma indiren Ümraniye Belediyesi
yeni çözümler üretmeye devam ediyor.
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgeye daha
fazla rahatlama getirmek isteyen Ümraniye Belediyesi
Elmalıkent-Tantavi yan yollarının yapımını tamamladı.

Dr. Fazıl Küçük Caddesi
Ümraniye’nin iş merkezi haline gelen, büyük holdinglerin merkez binalarının bulunduğu İnkilap Mahallesi bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nin arka kısmından, Ümraniye Lisesi’nin yanından Küçüksu Caddesine bir bağlantı yolu yapılıyor. Dr. Fazıl Küçük Caddesi, Alemdağ Caddesi ile Küçüksu Caddesini birbirine bağlayacak.
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Araç Filosu

Araç Filomuzu
Güçlendirmeye Devam Ediyoruz
Ümraniye
Belediyesi, satın
aldığı 30 ton
kapasiteli kırıcılı,
paletli ekskavatör
iş makinesi ile araç
filosuna güç kattı.
2004 Yılından bu
yana araç filosuna
kazandırılan araç ve
iş makinası sayısı
100'e ulaşmış oldu.
Eskilerle beraber
146 aracımız oldu.
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Ümraniye Belediyesi, altyapı ve üst
yapı çalışmalarının daha etkin biçimde yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belediye, satın aldığı 30 ton kapasiteli kırıcılı paletli ekskavatör iş makinesi ile
araç filosuna güç kattı. Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınan araçla birlikte 2004’ten bugüne, araç filosuna
kazandırılan araç ve iş makinesi sayısı 100’e ulaşmış oldu.

Müdahale kapasitesi
maksimuma ulaştı
30 ton kapasiteli kırıcılı, paletli ekskavatör, yaklaşık 7 metre kazı derinliğine
sahip. Yaklaşık 10 mt uzanma kabiliyetine sahip olan araç, Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı
Kontrol Müdürlüğü’nün hafriyat, yıkım ve alt yapı çalışmalarında kullanılacak. Ayrıca sel, deprem gibi afet durumlarda kullanılacak araçla Ümraniye Belediyesi’nin müdahale kapasitesi
maksimuma çıkarılmış oldu.

30 Ton Kapasiteli Kırıcılı Paletli
Ekskavatör İş Makinesi

Ümraniye’nin Yüzü Değişti
Başkan Hasan Can, ‘Hayata geçirdiğimiz
plan ve projelerle büyük bir değişim
sürecine giren Ümraniye, İstanbul'un
parlayan yıldızı oldu'
Altyapı ve üstyapı alanında yapılan çalışmalarla Ümraniye’nin çehresini değiştiren
Ümraniye Belediyesi, çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Bugüne kadar 1 milyon 300
bin ton asfalt döken belediye, 2011 yılının
ilk 7 altı ayında da 896 cadde ve sokakların yenilenmesi ve onarılmasında kullanılmak üzere 75 bin ton asfalt döktü. 2
asfalt fabrikası aralıksız çalışan Ümraniye
Belediyesi, ilçe genelinde çok sayıda sokağı tamamen yenilerken, birçok sokağın
yollarını da gözden geçirerek onarımlarını yaptı.
Gerek altyapı ve gerekse üstyapı çalışmaları için 2011 yılında da yoğun bir çalışma sürecine giren Ümraniye Belediyesi, yılın ilk 7 ayında, 498 cadde ve sokağın yenilenmesi amacıyla 40 bin metrekare bordür ve tretuvar döşedi. Kimi baştan ayağa yenilen bu cadde ve sokakların
kimi de onarılarak hizmete sunuldu. Asfaltlanarak bordür ve tretuvarları ile yenilen Ümraniye’nin cadde ve sokakları, ilçenin çehresini değiştirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,
görevde bulundukları 7,5 yıllık süre zarfında, Ümraniye’ye alt yapı ve üst yapı alanında çok önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi. Ümraniye’nin tüm cadde
ve sokaklarını içeren kapsamlı bir çalışma
takvimi oluşturduklarını ifade eden Başkan Hasan Can, ihtiyaca göre birçok cadde ve sokağın baştan ayağa yenilendiğini,
bazılarında ise onarımlar yaptıklarını belirtti. Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
‘Yaptığımız çalışmalarla Ümraniye’nin vizyonunu değiştirerek modern ve çağdaş
bir kente dönüştürdük. Görev süremiz
boyunca yaptığımız hizmetlerin kaliteli ve
kalıcı olması için ayrı bir çaba gösterdik. İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını asfaltladık, Ümraniye’yi prestij caddelere kavuşturduk. Bu noktada ihtiyaç duyulan teknik araç ve imkânları da temin ederek iş
kalitesine büyük katkılarda bulunduk. Örneğin eski asfalt fabrikamız 93 yapımı bir
tesisti. İhtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Belediye olarak bu tesisi adeta yeni yapılmış

duruma getirecek ölçüde yeniledik. Daha
sonra belediyemiz saatte 200 ton asfalt
üretme kapasitesine sahip modern ve donanımlı bir asfalt plenti aldık. Yalnızca doğalgaz kullanarak çalışan fabrika, çevreye
duyarlı örnek bir tesistir. Bu tesisle birlikte
asfalt potansiyelimiz 3 kat arttı.
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Yatırımlar

Geçen yılda Muhtarlık
binasını tamamlamıştık

Topağacı Mahallesi; Sağlık Ocağı,
Bilgi Evi ve Parka Kavuştu
Ümraniye Belediyesi
tarafından Başkan
Hasan CAN:
‘Sağlık hafife
alınamaz,
ertelenemez bir
hizmet alanıdır. Biz
de belediye olarak
bu konuda alanında
örnek teşkil edecek
hizmetlere imza
attık'
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Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Topağacı Sağlık Ocağı hizmete girdi. Aynı binada bulunan
Bilgi Evi de yakın zamanda hizmete girecek. İlçeye çok sayıda kalıcı eser kazandıran Ümraniye Belediyesi, inşasına başladığı Topağacı Sağlık Ocağı’nın
yapımını tamamlayarak mahalle halkının hizmetine sundu.Bugüne kadar ilçeye 30’a yakın sağlık ocağı kazandıran Ümraniye Belediyesi, ilçenin muhtelif yerlerinde sağlık ocakları inşasına devam edecek. Üç katlı binada ayrıca çocuklar için Bilgi Evi de bulunuyor. Sağlık ocağının ve Bilgi Evinin içinde bulunduğu alan da Belediye tarafından parka dönüştürüldü.İçinde Sağlık ocağı, Bilgi Evi ve parkın yer aldığı
tesisin resmi açılışı ise yakın bir tarihte yapılacak.

Madenler Mahallesi Sağlık, Sosyal ve
Kültürel Hizmet Binası İnşası Sürüyor
Ümraniye Belediyesi
tarafından inşasına
başlanan Madenler
Mahallesi Sağlık,
Sosyal ve Kültür
Merkezi’nin yapımı
devam ediyor. Eylül
ayında bitecek
tesislerde sağlık ve
kültür alanlarında
hizmet verilecek.

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyor. Belediyece inşasına başlanan Madenler Mahallesi Sağlık, Sosyal ve Kültür
Merkezi’nin yapımı sürüyor. Yapımına Mart ayında başlanan tesislerde,
ilçe sakinlerine sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet verilecek. Üç katlı binadan oluşan tesislerin Eylül ayında tamamlanarak Ümraniyelilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. 2 bin
metrekarelik bir alana sahip olan Madenler Mahallesi Sağlık, Sosyal ve Kültür Merkezi, temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, meslek kurslarından tiyatro salonuna kadar geniş bir kültürel fonksiyon üstlenecek.
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Spor

Şampiyon Üm r
Ümraniyespor,
Bölgesel Amatör
Lig’de şampiyon
olarak 3. Lig’e
yükseldi. Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can da, 3.lig’de
Ümraniyespor’a
başarılar dilerken,
şampiyonluk sevincini
futbolcular ve
yönetimle birlikte
paylaştı
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Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen Ümraniyespor
için Ümraniye Meydan’da kutlama
programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,
Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal
Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, Ümraniyespor yönetimi, futbolcular ve çok sayıda Ümraniyeli vatandaşlar katıldı.
Sanatçı Özgür’ün seslendirdiği şarkılarla eğlenen Ümraniyeliler son maçı için
Düzce’den dönen Ümraniyespor’un
aracının alana gelmesi ile coştular.

Başkan Yoğurtçu:
‘3.ligi hak ettik’
Programda bir konuşma yapan Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu şunları söyledi. Ümraniyespor olarak uzun
yıllardır 3. Lig’e çıkmak için mücadele
ettik. Hep final maçlarından geri döndük. Ama artık 3. Lig’i hak etmiştik ve
bu yıl amacımıza ulaştık. Ben futbolcu
arkadaşlarımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Ama özellikle Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can’a çok çok
teşekkür etmek istiyorum, bize verdiği katkı ve desteklerden dolayı, bundan sonra da 3. Lig’de de takımımız
sizlerin de desteği ile başarılı olacağına inanıyorum dedi.

Başkan
Yoğurtçu:

m raniyespor
Başkan Hasan Can:
‘Şampiyonları tek tek
kutladı’
Daha sonra söz alan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bugün Ümraniye için anlamlı bir gün diyerek sözlerine başladı. Başkan Hasan Can konuşmasını söyle sürdürdü. Ümraniyesporumuz uzun bir lig maratonunun
ardından şampiyonluğa ulaştı. Bu mücadelede kulüp başkanından futbolcusuna kadar, yönetimden çalışanına
kadar herkesi tebrik ediyorum. Uzun
yıllar bu zamanı bekledik, bu denli büyüyen gelişen Ümraniye’mize 3. Lig
yakışırdı ve futbolcu arkadaşlarımız bu
işi başardı ve Ümraniyespor’u 3. Lig’e
taşıyarak bizleri çok mutlu ettiler dedi.

Konuşmalarının ardından havai fişekler eşliğinde sahneye davet edilen futbolcular ve yönetimi Başkan Hasan
Can, tek tek kutlayarak şampiyonluk
kupasını onlarla birlikte kaldırdı.

Ümraniye Belediye
Başkanımız Hasan
Can’a çok çok
teşekkür etmek
istiyorum, bize
verdiği katkı ve
desteklerden dolayı,
bundan sonra da 3.
Lig’de de takımımız
sizlerin de desteği
ile başarılı olacağına
inanıyorum dedi.
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Engelliler Merkezi

Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi Açıldı
Ümraniye Belediyesi
tarafından hizmete
sunulan Engelliler
Kültür ve Eğitim
Merkezi’nin
açılışında konuşan
Başkan Hasan
Can, ‘Ümraniye’de
engelleri bir
bir ortadan
kaldırıyoruz’ dedi.

Çok sayıda önemli sosyal sorumluluk projesine imza atan Ümraniye Belediyesi, anlamlı bir hizmete daha
imza attı. Belediye, 2006 yılında yaptırdığı Gülden Soyak Kültür ve Eğitim
Merkezi’ni, engelli vatandaşlara yönelik bir kültür merkezine dönüştürerek
düzenlediği bir törenle hizmete açtı.
Ümraniye Belediyesi Engelliler Kültür
ve Eğitim Merkezi’ adıyla hizmete sunulan kültür merkezinin açılış törenine Başkan Hasan Can’ın yanı sıra, Ak
Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili İsmet Uçma, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, Ak Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, birim müdürleri ve engelli vatandaşlarla aileleri katıldı.
Engellilerin Gösterileri
Büyük İlgi Gördü
Konuşmaların ardından sahne alan
engelli kursiyerler, sahneledikleri ti-
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yatro oyunları ve çeşitli gösterilerle izleyicilerden büyük alkış aldı. Birbirinden ilginç yeteneklerini büyük bir başarıyla oyunlarına yansıtan engellilerin
sahne şovları büyük ilgi gördü. Sanatçı
Ahmet Turan Şan’ın önderliğinde Engelli Korosu’nun verdiği konserle devam eden program, Kültür ve Eğitim
Merkezi’nde yıl boyunca eğitim almış
engelli kursiyerlerin sertifikalarını almalarıyla sona erdi.
Ümraniye Belediyesi Engelliler
Kültür Ve Eğitim Merkezi
Dört sınıflı Ümraniye Belediyesi Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi’nde, engellilere yönelik takı tasarım, ahşap
boyama, halk müziği, bilgisayar kursları vb çeşitli eğitim ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği bir de konferans salonu bulunuyor. Kafeteryası ve
diğer sosyal donatıları ile Ümraniyeli engellilere hizmet verecek olan kültür merkezinde çeşitli branşlarda dersler de verilecek.

Engelliler ‘Ben de Resim
Yapabilirim’ dedi!
Etkinlikte yarışmada dereceye giren eserlerle
mansiyona değer bulunan 100 eserin yer aldığı
resim sergisi açıldı.
Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Şakire Hanım Eğitim
Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Ben de Resim Yapabiliyorum/Zihinsel Engelli
Çocuklar Resim Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. Zübeyde Hanım Öğretmen Evi’nde düzenlenen törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, değerli ses sanatçısı Metin Şentürk, birim müdürleri,
STK temsilcileri, muhtarlar çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Engellilere Açık
Havada Müzik Dersi

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Engelliler Kültür Merkezinde
eğitim gören engellilerin açık
havada yaptıkları Halk Müziği
dersine katıldı.Onlarla birlikte
türkü söyledi.

Ümraniye Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan
Engelliler Kültür ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim
gören engelliler, Halk Müziği dersini Üsküdar Vaniköy
sahil parkında yaptı. TRT Sanatçısı Ahmet Turan Şan’ın
eğitim verdiği müzik korosu bugünkü müzik eğitimlerini açık havada yaparak moral buldular. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, birim müdürleri ve engelli vatandaşların aileleri katıldı. 35 kişilik engelli korosunun
söylediği türkülere Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’da eşlik etti. Hem eğitimlerini aldılar, hem de deniz kenarında piknik yaparak eğlenceli bir gün geçirdiler.
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Emniyet

Polis Teşkilatı’nın
166. Kuruluş Yıl Dönümü
Ümraniye’de Kutlandı
Polis Teşkilatı’nın 166. Yıl Dönümü nedeniyle Ümraniye Polis Hatıra Ormanın’da bir kutlama programı
düzenlendi. Programda, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım
ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye Polis Hatıra Ormanı’na
fidan dikti.
Türk Polis Teşkilatı’nın 166. kuruluş
yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Ümraniye Polis Hatıra Ormanında,
düzenlenen bir programla fidan dikildi. Programa İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İski Genel Müdürü Ahmet Demir, İstanbul Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar,
Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan ile Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ve
çok sayıda davetli katıldı.
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Başkan Hasan Can:
‘Polis Teşkilatına Çok Şey
Borçluyuz’

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, ‘polis teşkilatımız bu büyük sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyor’
dedi. Başkan Hasan Can, sözlerini teşkilatın 166. yıl dönümünü kutlayarak
tamamladı.

Çapkın: ‘Polis Teşkilatı
Huruzun Teminatıdır’
Programda bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Polis Teşkilatı’nın huzurun teminatı olduğunu söyledi. Emniyet teşkilatının tüm kadrosuyla büyük bir özveri içinde görevini sürdürdüğünü ifade
eden Çapkın, ‘tüm polis teşkilatımızın
bu anlamlı gününü kutluyorum’ dedi.
Konuşmasını katkılarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a
teşekkür etti.

Emniyet Müdürümüze Veda Yemeği
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız, İstanbul İl
Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Yeni İlçe Emniyet Müdürü
Öztürk’ten Başkan Hasan
Can’a Ziyaret

Ümraniye Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Selami
Yıldız onuruna bir yemek verdi. Başkan Hasan Can’a teşekkür eden Yıldız, görevi süresince Ümraniyelilerin
huzuru için, uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.
İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı’na
atanan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Selami Yıldız, düzenlenen bir veda
yemeği ile uğurlandı. Ümraniye Belediyesi tarafından Ağaoğlu My City
Otel’de verilen yemeğe Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Cumhuriyet Başsavcısı Ertan Erbay, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları, Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan Aksu, Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediyesi Birim Müdürleri, STK
Temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Selami YILDIZ:
Ümraniye’yi çok sevdim

Yemeğin ardından bir konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı , eski Ümraniye İlçe Emniyet
Müdürü Selami Yıldız, üç yıl kaldığı
Ümraniye’yi çok sevdiğini söyledi. Bu
vesile ile gerek görev süresince verdiği
katkılar ve gerekse bu nazik davetten
dolayı Başkanımız Sayın Hasan Can’a
teşekkür ediyorum.’
Konuşmasının ardından çeşitli kurum
ve kuruluşlar Yıldız’a plaketler takdim
ettiler.

Ümraniye’nin yeni İlçe Emniyet Müdürü Adem Öztürk, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret etti.
Ümraniye’ye atanan yeni İlçe Emniyet
Müdürü Âdem Öztürk, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a bir ziyarette bulundu. Başkan Hasan Can’ı makamında ziyaret eden Öztürk Başkan Hasan Can’la bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can,
yeni Emniyet Müdürü Adem Öztürk’e
görevinde başarılar diledi.

Başkan Hasan CAN:
‘Vatandaşların huzur ve mutluluğu ortak amacımız’

Yeniden Ümraniye
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Örnek Belediye

Marmara Belediyeler Birliği’nden
Ümraniye Belediyesi’ne Birincilik Ödülü
Ümraniye
Belediyesi’nin
vatandaşlarla
birebir iletişimi
başlattığı Çözüm
Merkezleri
Projesi, Marmara
Belediyeler
Birliği tarafından
geleneksel hale
getirilen ‘Örnek
Belediyecilik Proje
Yarışması’nda ödül
aldı.
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve
Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler
ödülü olan ‘Örnek Belediyecilik Proje
Yarışması’nın sonuçları Abant’ta yapılan törenle açıklandı. 409 katılımın olduğu yarışmanın bilim kurulu başkanlığını Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Prof.
Dr. Mikdat Kadıoğlu yaparken, jüri
üyeleri de altı ayrı üniversitenin yerel
yönetimler ve mahalli idareler uzmanından oluştu.

Altı Ayrı Kategoride Gerçekleştirildi
Marmara Bölgesi’ndeki 230 belediyenin yarıştığı ve Marmara’nın en iyi projelerinin seçildiği ‘Örnek Belediyecilik Proje Yarışması’ her yıl olduğu gibi
bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Belediyelerin, toplam 409 başa-

rılı projeleriyle yarıştığı organizasyon;
‘Kurumsal Gelişim Projeleri’, ‘Çevre ve
Altyapı Projeleri’, ‘Sosyo-ekonomik ve
Kültürel Projeler’, ‘Yapı İşleri, Mimarî
Projeler ve Ulaşım Hizmetleri’, ‘AB ve
Uluslararası İlişkiler’ ve de ‘Basın Yayın
Tanıtım’ çalışmaları olmak üzere altı
ayrı kategoride düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi’ne Örnek
Belediyecilik Ödülü
Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde
kurulan üç ayrı noktada vatandaşla birebir iletişimi başlattığı Çözüm Merkezleri Projesi ile Örnek Belediyecilik ödülüne değer bulundu. Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Enver Sedat Çakıroğlu, ödülü Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin elinden aldı.

Personelimizle Sosyal Denge
Sözleşmesi İmzaladık
Ümraniye Belediyesi ve BEM-BİR-SEN (Belediye
ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası),
düzenlenen bir törenle sosyal denge
sözleşmesi imzaladı.
Ümraniye Belediyesi, düzenlenen bir törenle, yetkili sendika BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) ile sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Sekreter Levent Uslu,
BEM-BİR-SEN 7 Nolu Şube Başkanı Niyazi Karakoç, Ümraniye Belediye Başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri
ile memurlar katıldı.
Daha sonra söz alan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, göreve geldikleri günden bu yana, statü farkı gözetmeksizin tüm personelle uyum içerisinde hizmet yolunda
yürüdüklerini söyledi.
Yapılan sözleşmeye göre memura 500TL, şef ve şef statüsünde çalışanlara 700TL, müdür muavinlerine 800TL, Ramazan Bayramında 700, Kurban Bayramında 700 ve müdürlere 1000TL, ödeme yapılacak.

Ümraniyeli Muhtarlar Deprem
Konusunda Bilgilendirildi
Ümraniye Belediyesi, Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği
ile Temel Afet Bilinci Eğitim Programı
düzenledi.
Ümraniye Belediyesi, Afet Yönetim Projesi kapsamında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma Amirliği bünyesinde bir program düzenledi. Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen ve Temel Afet Bilinci Eğitim adını taşıyan proje, Ümraniye Belediyesi Cemil Meriç
Kültür ve Eğitim Merkezi’nde tanıtıldı.
Muhtarlara yönelik düzenlenen projenin ilk etap programına Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, Kandili Rasathanesi Jeofizik Yüksek Mühendisi
Seyhun Püskülcü, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Yeniden Ümraniye
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Kutlama

7. Geleneksel Yerel Yönetimler
Bayramı’nda Muhteşem Gece
'Ak Partili Belediyeler Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 28 Mart Yerel Yönetimler
Halka Hesap Veriyor' Bayramı kutlamaları, Haldun Alagaş
konseptiyle yola Spor Kompleksi’nde muhteşem bir
çıkılarak Haldun Alagaş geceyle yapıldı. Katılımın yoğun olduğu programa Ümraniye Belediye BaşSpor Kompleksi’nde kanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümranidüzenlenen Yerel ye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım,
Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Temel BaYönetimler Bayramı şaran, Ak Parti İlçe Başkanı Celal Ercoşkulu bir geceyle doğan, Ümraniye Belediye Başkan
kutlandı. Geleneksel Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri,
muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyarışmalarda dereceye yasi parti temsilcileri, birim müdürleri
girenlere ödüllerinin de ve çok sayıda vatandaş katıldı.
verildiği gecede Başkan
Ödüllü Eserler Sergilendi
Hasan Can salonu
dolduran binlerce Gecede ilk olarak resim sergisinin açıÜmraniyeliye hitap etti. lışı yapıldı. Ümraniye Belediyesi’nin
düzenlediği
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7.

Geleneksel

Resim

Yarışması’nda dereceye giren eserlerin yanı sıra, yarışmada önceki yıllarda
dereceye giren eserlerden oluşan serginin açılışını Başkan Can ve konuklar
birlikte yaptı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yarışmalarda dereceye giren eserleri, mansiyon alanları ve
sergilenmeye hak kazanan eserleri çeşitli salonlarda sergilediklerini söyledi.
Yeni yetenekleri bu alanlara kazandırdıklarını belirten Başkan Hasan Can,
yarışmaya yalnızca Ümraniye’den değil, İstanbul ve Türkiye’nin diğer illerinden katılımın yoğun olduğunu vurguladı. Başkan Can’ın konuşmasının
ardından konuklar hep birlikte açılış
kurdelesini kesti. Konuklar daha sonra birlikte sergiyi gezdi.

‘Başkan Hasan Can’ın Hizmetleri Kıyas Kabul Etmez’
Saygı duruşu ile başlayan programda, okunan İstiklal Marşı’nın ardından ilk sözü Ak Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan aldı. Erdoğan, Hasan Can başkanlığındaki Ümraniye
Belediyesi’nin, 7 yıllık hizmet dönemi süresinde Ümraniye’nin vizyonunu değiştirerek ilçeyi yepyeni bir görünümüne kavuşturduğunu söyledi. Daha önceki yıllarda yapılan hizmetlerle Başkan Hasan Can dönemine ait hizmetlerin kıyas kabul etmediğini ifade eden Celal Erdoğan, Başkan Hasan Can’ın yaptığı çalışmalarla ilçeyi modern ve çağdaş bir konuma taşıdığını söyledi. Erdoğan, hükümetin çeşitli alanlarda yaptığı hizmetlere değindi. Daha sonra söz alan Ak
Parti İl Başkan Yardımcısı Temel Başaran ise Ümraniye Belediyesi’nin 7 yılda
ilçeyi adeta yeniden inşa ettiğini söyledi. Ümraniye’nin artık İstanbul’un
en seçkin ilçelerinden biri haline geldiğini söyleyen Başaran, gayretlerinden dolayı Başkan Hasan Can ve ekibine teşekkür etti. Gecede bir konuşa
yapan Ümraniye Kaymakamı Mehmet
Ali Yıldırm da modern ve çağdaş be-

lediyecilik anlayışı çerçevesinde, Ümraniye Belediyesi’nin eşine az rastlanır bir hizmet tablosu ortaya koyduğunu söyledi.

Uğur Işılak’tan Muhteşem
Konser

Gecenin sonunda sahne alan sevilen
sanatçı Uğur Işılak, Ümraniye’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile
getirdi. Coşkulu kalabalığın tezahüratları eşliğinde eserlerini seslendirmeye başlayan Işılak, sık sık alkışlarla kesilen konserini aynı coşkuyla tamamladı.

Hayatın her alanında
vatandaşlarına hizmet
götüren bir sosyal
belediyecilik anlayışı ile
hareket ediyoruz. Şehrin
cadde ve sokaklarını, park
ve bahçelerini, yollarını,
kaldırımlarını yaptığı kadar,
insanına sahip çıkan, iyi
kötü gününde onu yalnız
bırakmayan bir hizmet
anlayışını benimsiyoruz.

Yeniden Ümraniye
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Çevre

Kapı Kapı Dolaşarak
Çevre Bilincini Anlatıyoruz
Ümraniye Belediyesi,
başlattığı bir projeyle
kapı kapı dolaşarak
çevreye zarar
veren atıkların geri
dönüşümü konusunda
vatandaşlara bilgi
veriyor. Tantavi
Mahallesi’nde
başlanan uygulamada
4.320 eve ambalaj
atığı ve atık bitkisel
yağlarla ilgili broşür,
ve magnet dağıtıldı.
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Ümraniye Belediyesi, başlattığı yeni
bir projeyle çevre temizliğinin korunmasında dev bir adım attı. Belediyeye
bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında yola çıkan ekipler ve
kapı kapı dolaşarak çevreye zarar veren atıkların geri dönüşümü konusunda vatandaşlara bilgi veriyor. Vatandaşlara çevre temizliği, çevrenin korunması ve atık dönüşüm projesi ile ilgili bilgi veren ekipler gittikleri evlere
vatandaşların ambalaj atıkları biriktirebilecekleri geri dönüşüm poşetleri bırakıyor. Her mahalleye göre planlanan
atık toplama günlerinde evleri dolaşan ekipler, toplanan atıkları alarak ilgili birimlere aktarıyor. Ümraniye’deki
211.909 hanenin tamamını bu konuda bilgilendirip broşür ve atık toplama
poşetleri verecek olan ekipler, ilk olarak Ümraniye Tantavi Mahallesi’ndeki
4.320 evi dolaşarak bilgi verdi. Ekipler, dolaştıkları bu evlere ambalaj atı-

ğı ve atık bitkisel yağlarla ilgili 10.000
broşür, 4.500 poşet ve 4.500 magnet dağıttı. Ümraniye Belediyesi, projeyi 2011 yılı sonu itibariyle tamamlayarak, 211.909 meskendeki vatandaşlarla bire bir görüşmeyi, 500.000 broşür ve 250.000 magnet dağıtmayı hedefliyor.

Başkan Hasan Can:‘
Çevreyi Korumak Asli
Görevimiz’
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, dünyada yaşanan çevre kirliliğine vurgu yaparak artan teknolojik gelişmeler, bilinçsiz tüketim ve diğer bazı
nedenlerle çevrenin önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi. Doğal çevrenin korunması gerektiğini hatırlatan
Başkan Hasan Can, bu konuda gerekli
hassasiyeti göstermenin herkesin öncelikli görevi olduğunu söyledi.

Ümraniye Belediyesi’nden
Personeline Çevre Gezisi
Ümraniye Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre
Günü nedeniyle, personeline yönelik Boğaz
Turu’nu kapsayan bir Çevre Gezisi düzenledi.
Personel, geziye aileleri ile birlikte katıldı.
Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Ümraniye Belediyesi, aynı etkinlikler kapsamında,
personeline yönelik olarak Boğaz Turu düzenledi. Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Çevre
Gezisi’ne birim müdürleri ve belediye personeli, aileleriyle
birlikte katıldı. Üsküdar İskelesi’nden başlayan gezi, yaklaşık 3 saatlik Boğaz Turu, Emirgan’da verilen molanın ardından yine Üsküdar iskelesinde sona erdi.

Çevre Yarışmalarında Dereceye
Giren Okullara Ödülleri Verildi

Ödülleri alan çocuklar için tiyatro gösterimi yapıldı. Ödülleri alan çocuklar, ‘düşleri kaybolan palyaço’ adlı tiyatro gösterimini izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tarafından organize edilen etkinlik Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlendi. Programa Ak Parti İstanbul Milletvekili adayı Derviş Yücel, Ümraniye Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program öncesi Hasan Tahsin İlk Öğretim Okulu,
İlk Çizgim anaokulu ve Belediyeye bağlı bilgi evlerine üye
çocukların çevre konusunda yaşanan olumsuz gelişmelere vurgu yapmak ve vatandaşları çevreye karşı bilinçlendirmek amacıyla hazırladıkları sergi gezildi.

Hüseyin Erdoğdu:
“Öğrencilerin çevre bilinci beni mutlu etti.”
Törende bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkan
yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, Çocuklarımız tarafından yapılan sergiyi gezdim, çocuklarımızın bu hassasiyette olmuş olmaları ve bu güzel eserleri ortaya çıkarmaları beni
çok mutlu etti dedi. Erdoğdu, ayrıca belediye olarak çevre temizliği, doğal çevrenin korunması ve geliştirilmesi için
üzerlerine düşeni yaptıklarını söyleyerek, çocuklarımıza bu
bilinci veren okul yönetimlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Yeniden Ümraniye
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Bilişim - Teknoloji

Habitat Bilişim Akademisi ilk
mezunlarını verdi
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış:
‘Ümraniye son 7 yılda ticaret merkezileri ile sosyal projeleri
ile gündeme gelmekte. Ümraniye değişti, vizyonu artık çok
daha büyük’
Programa Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Selami
Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Habitat İçin Gençlik Derneği Genel Başkanı Sezai Hazır,
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, UNDP İstanbul Program
Yöneticisi Hansın Doğan, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye
Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.
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Başkan Hasan Can:
‘Eğitim için imkânlarımızı
seferber ettik’
Ümraniye Belediyesi olarak ilçede her
biri alanında örnek kabul edilen proje
ve hizmetlere imza attıklarını belirten
Başkan Hasan Can, ‘böyle değerli kuruluşlarla bir araya gelince bu şekilde
güzellikler ortaya çıkıyor’ dedi.

Egemen Bağış:
‘Ümraniye çok gelişti’

Programda bir konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, ‘böylesine güzel bir toplantı ve-

silesi ile Ümraniye’de olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim.
Geçmişte kötü olaylar ile anılan Ümraniye son 7 yılda ticaret merkezileri ile
sosyal projeleri ile gündeme gelmekte. Ümraniye değişti, vizyonu artık çok
daha büyük’ dedi. Belediye Başkanı
Hasan Can’a teşekkür ederek kendisin olduğu her projede olmaktan dolayı da mutluluk duyacağını ifade
eden Bakan Egemen Bağış, hükümetin de bu yönde icraatlarından bahsederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,
Başkan Hasan Can ve konuklar, Habitat Bilişim Akademisi’nden mezun
olanlara sertifikalarını verdi. Başkan
Hasan Can, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a Meslek Edindirme Kurslarınca yapılan bir tablo hediye etti.

Zehra Ülker İ.Ö. Okulu
Teknoloji Tasarım Sergisi Açıldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Sabancı Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği etkinlik
kapsamında, Ümraniye Zehra Ülker İlköğretim
Okulu’nda düzenlenen törende konuşan Başkan
Hasan Can, ‘eğitimin desteklenmesi
yarının inşasıdır’ dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Eğitim reformu Girişimi Ortaklığı ve Sabancı vakfı Toplumsal Gelişime
Hibe Programı desteği ile ‘Kaynaştırma/Bütünleştirmenin
Etkinliğini Arttırmak İçin Politika ve Uygulama Önerileri’ projesi kapsamında, Ümraniye Zehra Ülker İlköğretim
Okulu’nda bir tören düzenlendi. Törene, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, sinema ve televizyon oyuncuları
Cansel Elçin ve Yasemin Conka, okul müdiresi Meral Haratoka ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Bilge Çocuklar
Oyuncak Müzesini Gezdi
Ümraniye Belediyesi Bilge Çocuk Yaz Okulu
öğrencileri, sosyal etkinlikler kapsamında bu
kez İstanbul Oyuncak Müzesi’ni gezdi. Bilge
Çocuklar, oyuncakları büyük zevkle incelediler.
Ümraniye Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Bilge Çocuk Yaz Okulu, etkinliklerine devam ediyor. Müdürlük tarafından son olarak, çeşitli sosyal
aktivitelerinin yapıldığı okul çalışmaları kapsamında, İstanbul
Oyuncak Müzesi’ne bir gezi düzenlendi. Rehber hocalar eşliğinde düzenlenen geziye katılan çocuklar, müzeden çok etkilendi. Dönüşümlü 2 grup halinde yapılan gezide, bir grup
müzedeyken diğer grup Namık Kemal Kültür Merkezi’nde
çizgi film izledi.

İstanbul Oyuncak Müzesi
5 katlı bina olarak hizmet veren İstanbul Oyuncak Müzesi,
şair Sunay Akın’ın seyahatlerinden ilham alarak başlattığı yurt
içinden ve yurt dışından yaklaşık dört bin adet antika oyuncaktan oluşuyor. En eski oyuncak 1817 yılına ait, Fransa’da
yapılan bir oyuncak keman… 1820 yılında Amerika’da yapılan bir bebek, yine aynı ülkeden 1860 yılına ait misketler,
Almanya’da yapılan yüz yaşında teneke oyuncaklar ve porselen bebekler müzenin en eski eserleri arasında.
Yeniden Ümraniye
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Kültür Sanat

Ümraniye Meydanı’nda
Tantavi Coşkusu Yaşandı
Ümraniye Belediyesi
tarafından düzenlenen
Tantavi Çocuk Şenliği,
binlerce vatandaşın
katılımıyla Ümraniye
Meydanı’nda başladı.
Açılışta konuşan
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
sözünü verdiğimiz
Ümraniye Meydanı’nda
bugün şenlik
yapıyoruz’ dedi.
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Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl
Tantavi Parkı’nda düzenlenen, bu yıl
Tantavi Çocuk Şenliği adıyla Ümraniye Meydanı’na taşınan Tantavi Çocuk
Şenliği, binlerce vatandaşın bugün katılımıyla başladı. Belediyece yapımı tamamlanarak birinci etabı hizmete açılan Ümraniye Meydanı’nda yapılan
şenliğin açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve eşi Saliha Can, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri,
birim müdürleri, muhtarlar ve binlerce
Ümraniyeli vatandaş katıldı.
Erken saatlerde alanı dolduran vatandaşlar, program kapsamında düzenlenecek Sünnet Şöleni için çocuklarıyla

birlikte geldi. Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilerek kıyafetleri karşılanan çocuklar, sahnede çalan
eğlenceli müziklere eşlik edip, şarkılar
söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı
alanda kurulan stantlardaki etkinliklere katıldı. Çocuklardan kimi resimler
çizdi, kimi el becerilerini denedi. Ümraniye Belediyesi tarafından alandaki
vatandaşlara yemek ikram edilirken,
palyaço ve tahta bacaklar da çocuklardan büyük ilgi gördü.

‘sözünü verdik,
bugün burada
şenlik yapıyoruz’

Ümraniye Belediyesi
tarafından bin
500 çocuk hijyenik
şartlarda sünnet
ettirildi ve
ayakkabısından
asasına tüm kıyafeti
Belediye tarafından
hediye edildi.
Sünnet Şöleni'nde
de çocuklara saat
ve lunapark eğlence
kuponu dağıtıldı.
Programda bir konuşiye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Meydanı’nda vatandaşlarla bir arada bulunmaktan
büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Ümraniye’ye hizmet etme fırsatı verdiği için Allah’a şükrettiğini belirten Başkan Hasan Can, şunları söyledi: ‘Bugün bizim için anlamlı, özle bir
gün. 1.500’ü aşkın çocuğumuzu sün-

net ettirdik ve bugün burada onlar
için bir Sünnet Şöleni yapıyoruz. Sünnet ettirdiğimiz çocuklarımızın aileleri
için de çok anlamlı bir gündeyiz. Ümraniye Belediyesi olarak bahtiyarız.
Başkan Hasan Can, konuşmasının ardından Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilen ve tamamına çeşitli hediyeler verilecek çocukların bir
kısmına hediyelerini verdi. Diğer çocukların hediyeleri ise görevliler tarafından dağıtıldı.Ayrıca sünnet çocuklarına ve ailelerine kavurma ve ayran
dağıtıldı

Kutsi’den muhteşem
konser

Aynı program kapsamında sahne alan
pop müziğinin sevilen seslerinden
Kutsi, Ümraniyelilere muhteşem bir
konser verdi. Şarkılarıyla geceye renk
katan sanatçı, izleyicilerin de sık sık
eşlik ettiği en güzel şarkılarını Ümraniyeliler için seslendirdi.

Şenlik bir hafta sürdü
Ümraniye Meydanı, her gün düzenlenecek etkinliklerle, bir hafta boyunca
çocukların uğrak yeri oldu. Çocukların yanı sıra, büyükler de unutulmadı.
Şenlikler kapsamında çeşitli sanatçılar
tarafından verilecek konserlerle, Ümraniyelilere keyifli yaz akşamları yaşatıldı.

Yeniden Ümraniye
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Bosna - Fojnica

Ümraniye Belediyesi’nden
Bosna’ya Kültür Merkezi
Ümraniye
Belediyesi’nin
Bosna Hersek’in
Fojnica(Foynisa)
şehrinde yaptırdığı
kültür merkezi
tamamlandı. Kardeş
belediye Bosna
Hersek / Fojnica’da
inşa ettirilen kültür
merkezinin açılışı
Ekim Ayı başında
gerçekleştirilecek.
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Tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla, Saray Bosna’nın 50
kilometre kuzeybatısında bulunan
Fojnica’da inşa edilen kültür merkezi, 800 m² kapalı alana sahip. Kültür
merkezi, Selçuklu mimarisi esas alınarak inşa edildi ve Türk el sanatlarının izlerini de taşıyacak. Türkiye’nin ve
dünyanın tanıdığı Çini üstadı İsmail Yiğit tarafından da binanın dış cephesine benzersiz bir sanat eseri icra ediliyor. Ümraniye Belediyesi’nin kardeş
şehir Bosna Hersek/Fojnica’da yaptırdığı kültür merkezinin açılış programına Ümraniye’den kalabalık bir topluluk katılacak.

eksik etmiyor. Kültür merkezinin açılışı bir workshop çalışmasıyla yapılacak.
Türk el sanatlarının 20 farklı dalında,
dünyaca tanınmış sanatçılardan oluşan workshopla Türkiye’den Bosna’ya
kültür köprüsü kurulacak. Workshopta Bosnalı sanatseverlerle buluşacak
olan üstatlar aynı zamanda eserlerinden oluşan bir sergide açacak.

Bosna Hersek’teki kardeşlerimizi heyecanlandıran ve mutlu eden bu yatırımın hizmete açılması ve yaşatılması için Ümraniye Belediyesi desteğini

Açılışa ve workshop çalışmasına Bosnalı sanatçılarda katılarak kültür alışverişi yapacak.

Workshop’ta açılacak standlar şöyle:
“Hüsnü-Hat,Tezhip, Ebru, Gümüş ve
taş işçiliği, Klasik Cilt, Klasik Çini, Kaligrafi, Minyatür, Kat’ı, Soğuk Cam İşçiliği, Dokuma El Halısı,Telkari, Çömlek İşçiliği”

Cenaze namazını, Diyanet İşleri
Eski Başkanı Lütfü Doğan kıldırdı

Kerime Annemizi Hakka Uğurladık
Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan
Can’ın değerli anneleri Kerime Can’ı
Hakka uğurladık. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Namazgâh Mezarlığı’na defnedilen Kerime Annemizin cenazesine Başbakanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ve binlerce vatandaş katıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can’ın değerli anneleri Kerime
Can, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapadı. Cenazesi, İstiklal Mahallesi Gamame
Camii’nde kılınan öğle namazını müteakiben kılındı. Diyanet İşleri Eski

Başkanı Lütfü Doğan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ümraniye
Namazgâh Çakaldağı Mezarlığı’nda
toprağa verildi. Cenaze namazına Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü, Hüseyin Çapkın, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, çok sayıda Milletvekili, İlçe Belediye Başkanları
ve binlerce vatandaş katıldı.
Annesini son yolculuğuna uğurlayan
Başkan Hasan Can, ve babası Mustafa
Can, daha sonra taziyeleri kabul etti.

Kerime
Annemizin
cenazesine
Başbakanımız
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve
binlerce vatandaş
katıldı.
Ümraniye Belediye
Başkanı Sayın
Hasan Can’ın
değerli anneleri
Kerime Can, bir
süredir tedavi
gördüğü hastanede
hayata gözlerini
kapadı.
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Kültür Sanat

Meslek Edindirme Kursları
Sergisi Beğeni Topladı
Ümraniye Belediyesi
Meslek Edindirme
Kursları’nda verilen
24 branşa ait
eserler, düzenlenen
bir sergiyle
sanatseverlerin
ilgisine sunuldu.
Serginin açılış
kurdelesini kesen
Başkan Hasan Can, ‘bu
eserler el emeği, göz
nuru’ dedi.
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Ümraniye Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları, Genel
Sergisi’nin 1. Etabı düzenlenen bir törenle sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Ümraniye Çiftlik Sokak’taki serginin
açılış törenine Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can’ın yanı sıra, Ak
Parti İstanbul Milletvekili Adayları Meltem Gürler, Gürsoy Erol, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Meltem
Gürler şunları söyledi: ‘Bugün burada Ümraniyeli hanımların el becerileri ile yapılmış bir sergide olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek
isterim. Ümraniye’de birçok açılışa ka-

tıldım. Burada Belediye ile halkın çok
iyi bütünleştiğini görmek beni ayrıca
mutlu etti. Bu bütünlüğü sağlayan Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkür
ediyorum.’

24 Branşa Ait Eserler
Sergilendi
Meslek Edindirme Kurslarınca hazırlanan sergide, giyim mefruşat, ev dekorasyonu, makine nakışı, el nakışı, ahşap boyama, kumaş boyama, ahşap
rölyef, sağlık ve ilkyardım, çocuk gelişimi, takı aksesuar, yabancı dil, tel kırma, ebru, yemek-sunum, resim, modelistlik, stilistlik, hat, tezhip, minyatür, bilgisayar, web tasarımı olmak
üzere, 24 branşa ait eserler yer alıyor.

Kanal A Ramazan Ayının Her günü
Ümraniye Meydanı’ndan Canlı Yayında
Kanal A televizyonunda yayınlanan İftar Sevinci programı,
Ramazan ayı boyunca, her gün Ümraniye Meydanı’nda,
Mustafa Demirci’nin sunumuyla, canlı olarak ekranlara
gelecek.
Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen
Ramazan Etkinlikleri devam ederken, kanal A televizyonu
da iftar programı için Ümraniye’yi tercih etti. Kanal A televizyonunda yayınlanan İftar Sevinci programı, Ramazan
ayı boyunca, her gün Ümraniye Meydanı’ndan canlı olarak ekranlara gelecek. Sesi ve yorumu ile büyük beğeni
toplayan sanatçı Mustafa Demirci’nin sunacağı program,
her gün Ümraniye Meydanı’nda konuklarını canlı yayında
ağırlayacak. İftar Sevinci Ramazan’dan itibaren her gün
18.15’te Kanal A ekranlarında başlayacak.

24 Branşa Ait Eserler
14 Kültür Merkezinde Sergilendi
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme
Kursları’nda hazırlanan 24 branşa ait eserler,
belediyeye ait 14 kültür merkezinde eş zamanlı
olarak sergilenmeye başlandı. Serginin açılış
kurdelesini Başkan Hasan Can, Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış ile birlikte kesti.
Ümraniye Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları, belediyeye
ait 14 kültür merkezinde sergilenmek üzere eserlerini sanatseverlerin ilgisine sundu. Cemil Meriç Kültür ve Eğitim
Merkezi’ndeki yerel sergisinin açılışına Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Meltem Güler, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, bazı
mahalle muhtarları ve meslek edindirme kursiyereli katıldı.
Açılışta konuklara sergi hakkında bilgilendirici bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şunları
söyledi. Ümraniye’ye şu anda bulunduğumuz kültür merkezi ile birlikte 15 kültür merkezi kazandırdıklarını ve bütün kültür merkezlerimizde meslek edindirme kurslarının
verildiğini söyledi. Sergide yer alan her bir eserin el emeği,

göz nuru olduğunu ifade ederek bu çabaya önem verdiklerini söyleyen Başkan Hasan Can, sergi açılışını Sayın Bakanımız ile birlikte yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Daha sonra konuklar hep birlikte açılış kurdelesini
keserek sergiyi gezdiler.
Sergi’yi Başkan Hasan Can ile birlikte gezen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, incelediği eserler hakkında bilgiler aldı. Devlet Bakanı Bağış, serginin hayırlı olmasını da dileyerek bu güzel eserleri ortaya çıkaran, Öğretmen ve kursiyerleri de tebrik etmeyi ihmal etmedi. Meslek
Edindirme Kurslarında yapılan bir tablo da Devlet Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a hediye edildi.

Yeniden Ümraniye
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Ziyaret

Başbakanımız Ümraniye’de Taziye Ziyaretinde Bulundu
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Ümraniye Cemil
Meriç Mahallesi, Atatürk Caddesi, Demir Sokak’ta oturan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aysel
Taştemel’in eşi Ekrem Taştemel ve abisi Tahsin Can’a evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Başbakanımıza, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ak
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Erdoğan da eşlik etti.
Ailenin sorunları ile yakından ilgilenerek onlarla bir süre
sohbet eden Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Aysel Taştemel’in eşi Ekrem Taştemel’e çocuklarını ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Dernekleri Platformu’ndan Ziyaret
İl Dernekleri Platformu Başkanı Tahsin
Söğüt ile 15 il derneği yöneticisi, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı
makamında ziyaret etti.İl Dernekleri Platformu Başkanı Tahsin Söğüt ile
15 il derneği yöneticisi, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. Söğüt ve il derneği baş-

kanları, yaptıkları nezaket ziyaretinde
Başkan Hasan Can’la bir süre sohbet
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da, İl Dernekleri Platformu Başkanı Tahsin Söğüt ile il derneği
yöneticilerine teşekkür etti.

Kızılay Genel Başkanı
Küçükali’den Başkan Hasan Can’a Ziyaret
Türk Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ı makamında ziyaret etti.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Ümraniye Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Can ve deprem Bilimci Ahmet Mete Işıkara, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Türk Kızılay Genel Başkanı Tekin

Küçükali, Ümraniye Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Can ve deprem Bilimci Ahmet Mete Işıkara, Başkan Hasan
Can’la bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, misafirlerine Belediye’nin meslek
kurslarında yapılan tablo ve ebru kravat hediye etti.

Kimse Yok Mu Yardım Derneği’nden Ziyaret
Kimse Yok Mu Yardım Derneği Tedarik ve Sponsorluk Müdürü Yusuf Engin ile Halkla İlişkiler Sorumlusu Nihat
Keskin, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. Başkan Hasan Can’ın, derneğin gerçek-
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leştiği etkinlikler konusunda kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür
eden dernek yöneticileri, Başkan Hasan
Can’a bir teşekkür plaketi verdi.

Eceabat Belediye Başkan’ından Ziyaret
Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret
etti. Samimi havada geçen ziyarette, Kemal Dokuz Başkan Hasan Can’la bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bu nazik ziyaretinden dolayı Eceabat Belediye Başkanı Kemal Dokuz’a teşekkür etti. Kemal Dokuz
da Başkan Hasan Can tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çanakkale Savaş’ında askerlerin kafalarına taktığı kabalağı (enveriye) ve Çanakkale Savaş’ında 3 aydır haber alamadığı Hasan Çavuş’un
annesi tarafından yazılmış bir mektup hediye etti.

Hidayet Türkoğlu Başkan Hasan Can’ı ziyaret etti
Ünlü basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ı makamında ziyaret etti. Sıcak
bir atmosferde geçen sohbet sonrasında, Türkoğlu Başkan Hasan Can’a
formasını hediye etti.
NBA Ligi’nde Orlando Magic Basketbol Takımı’nda oynayan milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı

makamında ziyaret etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen sohbette Başkan Hasan Can’la bir süre sohbet
eden ünlü basketbolcu, Başkan Hasan Can’a kendi formasını hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getiren Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Türkoğlu’nu Ümraniye’de
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını
söyledi.

Japonya Sendai Bölgesi Öğrencilerinden Ziyaret
Japonya Sendai bölgesinde meydana
gelen deprem felaketinde maddi ve
manevi açıdan zarar gören bir kısım
öğrenci için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, THY gibi çeşitli kurum ve kuruluşların sponsorluğunda Türkiye’ye
moral ve motivasyon gezisi düzenlendi.

aynı bölgede yemek okulunda eğitim gören kız öğrencilerle gezi kapsamında Türkiye’ye geldi. İstanbul
gezilerinin ikinci gününde Ümraniye
Belediye’sini ziyaret eden öğrenciler,
Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu ve M. Ejder Batur
tarafından karşılandı.

Sendai bölgesinin 14–16 yaş futbol
takımında oynayan erkek öğrenciler,

Eflatun Cem Güney
İlköğretim Okulu’ndan Teşekkür Ziyareti
Eflatun Cem Güney İlköğretim Okul Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı Birgül Yıldız ve bir grup öğrenci, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Eflatun Cem Güney İlköğretim Okul Mü-

dürü, Okul Aile Birliği Başkanı Birgül Yıldız ve bir grup öğrenci, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. Başkan Hasan Can’ın okullarına
verdiği desteklerden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Yeniden Ümraniye
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Spor

Ümraniye Spor Oyunları
Şampiyonları Ödüllerini Aldı
Ümraniye Belediyesi
tarafından bu yıl
3. kez düzenlenen
Ümraniye Spor
Oyunları’nda
dereceye giren
takım ve sporculara
kupaları verildi. Bu yıl
kapsamı genişletilen
etkinliklere ilgi ise
oldukça yoğundu.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ‘3. Ümraniye Spor
Oyunları’nın kapanışı, düzenlenen
muhteşem bir törenle yapıldı. Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirilen kupa törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın
yanı sıra, Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayları Bilal Topçu, Meltem Güler,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları, muhtarlar, birim müdürleri, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Program Emrullah Turanlı İlk Öğretim
Okulunun çeşitli sahne gösterileri ile
başladı. Daha sonra sahne alan kariz-
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ma Show grubu izleyenlerin keyifli dakikalar geçirmesini sağladı. Salondaki öğrencileri coşturan karizma Show
grubu yaptıkları birbirinden güzel hareketle öğrencilerden uzun süre alkış
aldı. Program protokol konuşmalı ile
devam etti.

Sadettin Gül:
‘Başkanımıza Teşekkür
Ediyorum’
Törende bir konuşma yapan Ümraniye
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,
şunları söyledi. 3. Spor Oyunları’na
okullarımızdan yaklaşık 25 bin öğrenci elemelere katıldı. Bunlardan 6 bin
kişi spor oyunlarında centilmence yarıştılar. Etkinliğin mimarı olan Belediye
Başkanımız Hasan Can’a şükranlarımı
sunuyorum dedi.

Yaz Spor Okulu’nda Hem
Eğlendik Hem Öğrendik
Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulu, 20 Haziran’da açıldı ve 29 Temmuz’a kadar eğitime devam etti., Tek dönem olarak yapılan spor okulu toplam 6 hafta sürdü. Yaz
Spor Okulunda 400’ü aşkın öğrenci sportif, sosyal ve kültürel alanda eğitim aldı. Spor Eğitimleri branşlara göre;
Ümraniye Belediyesi’nin Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde açık
havada ve kapalı spor salonunda yapıldı. Okulda Futbol,
Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Tenis, Masa Tenisi ve Halk
oyunları branşlarında eğitim verildi. Öğrencilerin servislerle taşınması, kıyafetleri (çanta, forma takımları) Ümraniye
Belediyesi tarafından karşılandı.

4. Ümraniye Medya Kupası
Ödülleri Dağıtıldı
Ümraniye Belediyesi’nin medya
mensuplarına yönelik düzenlediği
‘Ümraniye Medya Kupası’, yapılan final
maçlarıyla sona erdi. Vakit Gazetesi
şampiyonluğu göğüslerken, Hürriyet
Gazetesi ikincilik, Kanal D ise üçüncülük
elde etti.
Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen
Ümraniye Medya Kupası, yapılan final maçlarıyla sona erdi.
Kıran kırana bir rekabetin yaşandığı kupanın final karşılaşmaları sonucunda, Vakit Gazetesi şampiyonluğu göğüslerken, Hürriyet Gazetesi ikincilik, Kanal D ise üçüncülük
elde etti. Kanal D ekibinin İhlas Haber Ajansı’nı 3-1 mağlup ederek üçüncülüğü aldığı karşılaşma sonrası, final maçı
için Hürriyet Gazetesi ile Vakit Gazetesi karşı karşıya geldi.
Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşma sonunda, Vakit Gazetesi, rakibini 2-0 mağlup ederek bu yıl ki kupanın sahibi oldu.

Başkan Hasan Can:
Spor Birliktelik Ruhunu Pekiştirmelİ

Bu yıl ki kupa heyecanının geçen yıllarda olduğu gibi, centilmenlik içerisinde gerçekleştiğini belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tüm takımlara ayrı ayrı teşekkür
etti. Düzenledikleri medya kupasında, tüm ulusal gazete
ve televizyonların yarıştığını hatırlatan Başkan Hasan Can,
sporun kardeşlik ve dostluk duygularını öne çıkaran sosyal
tarafı olan önemli bir alan olduğunun altını çizdi.
Bu yıl 4. kez düzenlenen Ümraniye Medya Kupası’nda dereceye giren takımlara ödülleri, Mesire alanı açılış töreninde verildi.

Yeniden Ümraniye
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Sağlık

Ramazan’da
Sağlıklı Beslenme Kılavuzu
Beslenme ve Diyet Uzmanları Ramazan ayında daha az acıkarak oruç tutabilmek için beslenme önerileri şöyle
açıklıyor: “Pirinç ve sıcak patates yemeği kilo yapar, bulgur ve soğuk patates tok tutar. İftar yemeğinden iki
saat sonra meyve yiyebilirsiniz. Tembellik yapmayın, sahura kalkın. Bu çok
önemli”...
İftar ve sahur mönülerinin tok tutan
besinlerle hazırlanması durumunda
daha sağlıklı ve kolay oruç tutulabileceğini belirten uzmanlar, Ramazan
ayında sağlıklı beslenmenin ve tok tutan besinlerin formülünü anlattı...

Oruç tutanların yaptıkları
beslenme hataları nelerdir?
Ramazan ayında uzun süreli açlık, su
tüketiminin gözden kaçması, gereksiz besin kısıtlamaları veya tam tersi
fazla beslenme en fazla yapılan yanlış arasındadır. Besin alımının azalması ile birlikte vücut daha yavaş çalışır
ve bununla birlikte kilo artışı olur. Eğer
sağlıklı bir Ramazan geçirmek istiyorsanız, bir beslenme uzmanından yardım almanız faydalı olacaktır.
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Mutlaka Sahura Kalkın!

sonra meyve yemek faydalı olacaktır.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin püf noktaları nelerdir?

Sahurda nasıl beslenmek gerekir?
Sahur sofrası hafif bir kahvaltı gibi olmalı ama yine kişinin ihtiyaç duyduğu
karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve
mineralleri içermelidir. Yani hem kişi
için sindirimi kolay hem de tok tutan özellikte olmalıdır. Bu nedenle de
glisemik indeksi düşük gıdalar tercih
edilmelidir. Yağlı tohumlar besinlerin
mideden geçiş hızını yavaşlattığı için
tokluğun uzamasına neden olur. Bu
nedenle sahurda; ceviz ve fındık gibi
yağlı tohumlardan tüketebilirsiniz.

Öncelikle oruç tutan kişinin ihtiyaç
duyduğu protein, vitamin ve minerali sağlayacak olan besinleri; iftar ve sahur arasındaki zamana dengeli bir şekilde dağıtmalı, öğün sayısına dikkat
etmelidir. Ramazan’da sahura kalkmak dengeli beslenme açısından çok
önemli. Bu nedenle iftar ve sahur arasında bir veya iki ara öğün yapmak
çok daha faydalı olacaktır. Bu arada
pirinç ve sıcak patates kilo yapar, bulgur ve soğuk patates tok tutar.

Sahurda Ceviz - Fındık Yiyin
İftar sofrasında beslenme sıralaması
nasıl olmalı?
İftar yemeğine başlarken doyurucu ve sindirimi kolay çorba ile başlamak, arada sadece salata tüketerek
vakit geçirmeye çalışmak faydalı olacaktır. Devamında ana yemeği tüketmek ve karbonhidratlı gruptan seçim
yapmak ve iftar yemeğinden iki saat

Ramazan ayında açlık hissine yenik düşmemek için tok
tutacak besinler var mı?
Tokluğu uzun sürdürecek besin grupları sindirimi ve emilimi uzun süren gıdalardır. Kan şekerinin hızlı düşüşünü engelleyecek gıdalar; yani glisemik
indeks yükü düşük gıdaları tüketmeye özen gösterilmelidir. Örneğin; beyaz ekmek yerine kepekli ekmeği tercih edilmelidir.

İftar

2 bardak su
2 kepçe çorba
Salata (Salata tüketerek vakit geçirin;
hem sindirim sisteminiz bir anda yorulmaz hem de tokluk hissi oluşur)
5 köfte kadar et veya tavuk veya etli
veya tavuklu sebze yemeği
6 kaşık zeytinyağlı sebze yemeği
1 kase light yoğurt
2 dilim tam buğday ekmeği

Ara

1 elma veya 1 şeftali (Glisemik indeksi
düşük bir porsiyon meyve)
1 kutu probiyotik yoğurt veya 1 bardak kefir

Sahur

1 dilim peynir
1 yumurta
Bol domates, salatalık, maydanoz
6 adet tuzsuz zeytin
2 adet ceviz
3 dilim tam buğday ekmeği

Ara verdikten sonra

1 meyve, 1 bardak light süt veya 1
kutu probiyotik yoğurt
İftar ve sahur arasında 3 litre su içmeniz gerekiyor.
Sağlıklı Ramazan için 4 önemli tavsiye!
1- Yemeklerinizi kızartma yerine fırın,
haşlama veya ızgara yöntemleri ile pişirin.
2- Yağ, yemeklere tadını verir; ancak miktarına dikkat etmeye çalışın.
Özellikle etli yemeklerde yağ miktarını
mümkün olduğunca kısıtlayın.
3- Hamur tatlıları yerine sütlü tatlıları,
geleneksel güllacı tercih edin.
4- Tüm besin gruplarını içeren, ancak
porsiyon açısından bilinçli bir iftar yapmaya çalışın.
İftarda meyveleri içmek yerine yiyin!
Glisemik indeksi düşük gıdalar kan
şekerinin hızlı yükselip düşmesini engelleyip, kişiye tokluk hissi verir. Bu
besinlerin içerisinde meyvenin çok
önemli bir yeri var.
Zaten besinin glisemik indeksini düşüren de yine posası. Buna en güzel
örnek meyveler; eğer meyveleri sıkmak yerine posası ile birlikte tüketirseniz daha uzun süre tokluk sağlar ve
kan şekerinizi daha yavaş yükseltir.
Ramazan boyunca gerek pişmiş, gerek çiğ sebzeleri sofranızdan eksik etmemelisiniz. Özellikle çiğ sebzelerin
vücut için çok faydalı olduğunu unutmayın!
Karbonhidrat oranı daha yüksek olan
sebzeler; havuç, şalgam, bezelye, pırasa, bakla ve enginar. Bunların karbonhidrat oranlarının fazla olması, tüketilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Sadece yenilirken miktarına dikkat etmekte fayda var; ortalama dört
yemek kaşığı kadar tüketmeniz yeterli olur.
Posanın diğer kaynaklarından biri de
yulaftır; tok tutucu özelliği ve kolesterol düşürmedeki etkisini nedeniyle tüketilebilecek bir besindir. Yulafı, bir dilim ekmek hakkınızın yerine, iki ya da
üç yemek kaşığı kadar süt veya yoğurdun içine karıştırarak tüketebilirsiniz.

Markete bu
listeyle gidin!

Ramazan
mutfağınızda
mutlaka
bulundurun!
• Kepekli Un
• Kepekli pirinç (esmer)
• Meyve

(üzüm, muz, incir, kavun,
hurma dışındakiler)

• Bütün halinde patates

(ancak soğuk)

• Kuru baklagiller

(kuru fasulye, nohut, mercimek)

• Kepekli makarna
• Bulgur

ORUÇ TUTARKEN
SOFRANIZA KOYMAYIN
• Beyaz un ve yoğun un içeren
besinler kek, ekmek...
• Şeker ve şekerli gıdalar
• Beyaz pirinç
• Reçel gibi şeker ile yapılan
besinler, şuruplar
• Makarna
• Patates (sıcak)

Yeniden Ümraniye
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AK PARTi iSTANBUL 1. BÖLGE MiLLETVEKiLLERİ

Recep Tayyip
ERDOĞAN

Egemen BAĞIŞ

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI

İdris GÜLLÜCE

Erol KAYA

BAŞBAKAN
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Mihrimah
Belma SATIR

Mustafa ATAŞ

Muhammed
ÇETİN

İsmet UÇMA

Gürsoy EROL

Alev DEDEGİL

Mehmet DOMAÇ

Osman BOYRAZ

Oktay SARAL

Metin KÜLÜNK

Ahmet Berat
ÇONKAR

Muhammet
Bilal MACİT

Yeniden Ümraniye

CHP iSTANBUL 1. BÖLGE MiLLETVEKiLLERİ

Gürsel TEKİN

Osman Taney
KORUTÜRK

Mehmet Akif
HAMZAÇEBİ

Şafak PAVEY

İhsan ÖZKES

Fatma Nur
SERTER

Müslüm SARI

Celal DİNÇER

Kadir Gökmen
ÖĞÜT

Ayşe Eser
DANIŞOĞLU

Mahmut TANAL

MHP iSTANBUL 1. BÖLGE MiLLETVEKiLLERİ

Engin ALAN

Hayrettin
NUHOĞLU

Durmuşali
TORLAK
Yeniden Ümraniye
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Yazlık Sinema

Ümraniyeliler
Yazlık Sinema
Günlerine Büyük
İlgi Gösterdi
Ümraniye Belediyesi tarafından 3. Geleneksel Yazlık Sinema Günleri başladı. Ümraniye Meydan’ını dolduran
Ümraniyeliler açık havada sinema seyretme keyfini doyasıya yaşadılar.
Ümraniye Belediyesi tarafından 3. Geleneksel Yazlık Sinema Günleri başladı. Ümraniye Çarşı mevkiinde bulunan
Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl
yapılan Ümraniye Meydanı Tantavi
Çocuk Şenliği’nden sonra Yazlık Sinema Günleri için de Ümraniyelileri ağırladı. 18 Temmuz Pazartesi günü başlayan Yazlık Sinema Günleri 22 Temmuz
Cuma’ya kadar devam etti. Yaz gece-
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lerinin vazgeçilmez etkiliklerinden biri
haline gelen açık hava sinema günlerine katılan Ümraniyeliler, kurulan dev
ekranlarda ailece izledikleri filmlerle
açık havada sinema keyfini yaşadılar.
Yazlık Sinema Günleri kapsamında 19
Temmuz Salı, ‘Renkli Dünya’, 20 Temmuz Çarşamba ‘Selamsız Bandosu’,
21 Temmuz Perşembe ‘Vahşi Gelin’ ve
son gün olan 22 Temmuz Cuma ise
‘Fatih ve Fedaisi’ Ümraniyelilerin çoluk çocukları ile seyredebilecekleri, yaz
akşamlarında sinema seyretme keyfini
doyasıya yaşamalarını sağlandı.

Yeniden Ümraniye
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