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Tasarımını yenileyerek içeriğini de 
zenginleştirdiğimiz Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 
Şubat sayısıyla karşınızdayız. Yeni döneminde 
aylık periyotla yayınlanan dergimiz artık çok daha 
kısa aralıklarla çıkıyor. Dergimizle ilgili bir diğer 
sevindirici gelişme de, özel bir dağıtım ekibinin 
kurulmasıdır. Bu ekip vesilesiyle Yeniden Ümraniye 
Dergisi, kısa süre içinde birçok noktaya ulaştı. 

Dergimizi hazırladığımız günlerde sevgili 
öğrencilerimiz karnelerini alıp güzel bir tatile 
girdiler. Başkanımız Sayın Hasan Can, Başkan 
Yardımcımız Mustafa Küçükkapdan ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Saadettin Gül ile birlikte bu 
mutlu günlerinde öğrencilerimizle yan yanaydık. 
Başkanımız Hasan Can, öğrencilerimize karne 
hediyesi olarak lale soğanı dağıttı. “Ümraniye 
Lalelerle Güzelleşiyor” sloganıyla başlayan lale 
soğanı dağıtım kampanyamıza da böylece anlamlı 
bir start vermiş olduk. Bu vesileyle lalenin Osmanlı 
kültüründen gelen zengin anlam ve çağrışımlarını 
özellikle yeni nesillere aktarmış olduk.

Geçen ayın önemli etkinliklerinden biri de Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün özürlülere 
verilen hizmetler konusunda yerel yönetimleri 
bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ‘Yerelden 

Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu’ idi. 
26-28 Aralık 2011’de Kocaeli Çayırlı’da yapılan 
sempozyuma ÜmraniyeBelediyesi olarak katıldık ve 
engellilere özel geliştirilen hizmetlerimizi anlattık. 
Ayrıca Safranbolu ve Kastamonu Belediyesi’ne ve 
buralardaki tarihi ve kültürel mekânlara Belediye 
olarak çeşitli ziyaretler yaptık. Bu gezi ve ziyaretlerle 
ilgili bilgiler de yine dergimizin sayfaları arasında 
sizleri bekliyor.

Hemen her ay olduğu gibi, ülkemize ve Ümraniye’ye 
değer katan, katkı sağlayan kişileri ve konuları 
sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İslam Seçen ve 
cilt sanatı hakkındaki yazının yanı sıra Sibel Eraslan 
ile yapılan söyleşi de zengin konu başlıklarıyla bu 
sayının öne çıkan sayfalarından. 

Son olarak, bir yanlışı tashih etmek istiyoruz. 
Ocak sayımızda, Belediyemizin meslek edindirme 
kurslarını işlediğimiz haberde Ülkü Aydemir’in 
ismi sehven Aysun Bağlama olarak geçtiğinden bir 
yanlış anlama oluşmuştur. Okuyucularımızdan ve 
kendilerinden özür diler, bu yanlışı düzeltiriz. 

İyi okumalar. 

Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Yeniden merhaba...
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Ümraniye’yi modern ve çağdaş bir 
kent yapma yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Hayata geçirdiğimiz 
projelerle İstanbul’un parlayan 
yıldızı haline gelen Ümraniye’yi 
her gün bir adım daha ileri 
taşıma gayretiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Gerek klasik hizmetler ve gerekse 
çok sayıda sosyal ve kültürel 
hizmetleri hayata geçirmeye devam 
ediyor, ilçemizin kalıcı sorunlarını 
bir bir çözüme kavuşturuyoruz. 
Vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir 
Ümraniye hazırlarken, her 
alanda yaptığımız hizmetlerle 
Ümraniye’de yaşamayı ayrıcalıklı 
bir hale getirmenin de mücadelesini 
veriyoruz. 

Yavrularımızın Karne Heyecanını 
Paylaştık

Öte yandan, 2011-2012 eğitim 
döneminin yarıyıl tatili başladı. 
Ümraniye’deki okullarımızda 
okuyan öğrenciler karnelerini aldı, 
ilk dönemin yorgunluğunu verilen 
bu arada atmaya çalışacaklar. 
Bazı okullarımızdaki karne 
dağıtım programlarına katılarak 

yavrularımızın heyecanını 
paylaştık, velilerimizle bir araya 
geldik. Bu yıl çocuklarımızın çevre 
duyarlılığını pekiştirmek ve lalenin 
Osmanlı kültüründen gelen derin 
karşılıklarını hatırlatmak amacıyla, 
ilçemizdeki okullarda eğitim gören 
çocuklarımıza hazırladığımız lale 
soğanlarından hediye ettik. Bu 
vesile ile yavrularımıza bir kez 
daha tatili iyi değerlendirmelerini 
hatırlatıyor, velilerimize de 
çocukların karne ve eğitim 
noktasındaki süreçleriyle ilgili 
daha hassas davranmalarını tavsiye 
ediyorum. 

2B Yasası Hızla Geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın 
Erdoğan Bayaraktar, Ümraniye’mizi 
ziyaret ederek, 2B Yasası süreciyle 
ile ilgili olarak vatandaşlarımızın 
sorularını yanıtladı. Bakanımız, 
yakın bir zamanda çıkan 2B Yasası 
çalışmaları doğrultusunda, tapu 
sorunlarının çözümünü de içeren 
düzenlemenin kısa bir zamanda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 
geçeceği müjdesini verdi. Sayın 
Bakanımıza bu süreçte gösterdiği 
gayretlerden dolayı bir kez daha 

teşekkür ediyor, sürecin en kısa 
zamanda nihayete ermesini 
diliyorum. 

Yine 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, 
geçirmeye devam edeceğiz. 

Her şey daha yaşanılabilir bir 
Ümraniye için. 

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Değerli Ümraniyeliler; 

başkandan
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YENiDENÜMRANiYE

“Bizim için yok 
hükmündedir” 

Başbakan Erdoğan, Fransa’daki Ermeni soykırımı iddialarıyla
ilgili tasarıya karşı yaptırım uygulayacaklarını söyledi. 
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gündem

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti grup toplantısında 
Fransa Senatosu’nda kabul 

edilen Ermeni iddialarının reddini suç 
sayan tasarı hakkında bir açıklama 
yaptı:

“Bildiğiniz gibi Fransız senatosunda 
çok az bir üyenin katılımıyla sipariş 
bir oylama yapıldı. Bu teklif bizim 
için tamamen “yok” hükmündedir. 
Ortaçağ zihniyetinin tekrar 
hortlatılması anlamındaki bu karar, 
aklı selimi bir kenara almaktadır. Bu 
karar, Avrupa değerlerine karşıdır. 
Tarih parlamentoda yazılamaz, 
yargılanamaz. Yasanın Anayasa’ya 
taşınması için 60 imza gerekiyor. 
Gerekenlerin yapılacağını umuyoruz. 
Bu hatanın telafi edileceğine dair 
umudumuzu koruyoruz.”

Fransa’daki Tasarı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün 
Fransa Senatosunda, tıpkı Fransa 
Ulusal Meclisinde olduğu gibi çok az 
üyenin katılımıyla oylama yapıldığını 
hatırlatarak, yine ‘’sipariş oylama’’ 
olduğunu söyledi. 

‘’Gerek Fransa Ulusal Meclisinde 
gerek Senatoda kabul edilen bu 
teklif, bizim için tamamen yok 
hükmündedir’’ diyen Erdoğan, 
Ortaçağ zihniyetinin yeniden 
horlatılması anlamına gelen bu kararın 
açıkça Avrupa değerlerini ayaklar 
altına aldığını, aklıselim ve sağduyuyu 
ortadan kaldırdığını bildirdi. 

Bu konuda söyleyeceklerini 
söylediklerini, gerekli uyarıları 
yaptıklarını anlatan Erdoğan, bir yanlış 
yapıldığını, tarihin parlamentolarda 
yargılanamayacağını, yazılamayacağını 
kesin bir dille ifade ettiklerini belirtti. 

“Düşünce Özgürlüğü Katledildi”

Hiç kimsenin Türkiye üzerinden 
siyasi rant sağlamasına izin 
vermeyeceklerini ifade eden 
Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Buradan sağduyulu Fransız 
siyasilere, entelektüellere ve 
vatandaşlara sesleniyorum, bu karar 
düşünce özgürlüğü katliamıdır. 
Yapılan Türkiye düşmanlığı 
üzerinden oy devşirmedir. Bu olay 
karşısında sessiz kalanlar Avrupa’da 
faşizmin ayak seslerini duymazdan 
gelirler. Bu mesele açık bir şekilde 
ırkçılıktır, ayrımcılıktır. Fransa’daki 
bu küçük ırkçı zihniyete Türkiye ile 
kavga ediyor payesini vermeyeceğiz. 
Biz büyük ülkeye yakışan vakur bir 
şekilde davranacağız. Şu anda hâlâ 
sabır dönemindeyiz. Burada şu ironik 
noktaya dikkat çekmek istiyorum. 
Nikolas Sarkozy’nin dedesi 
İspanya’dan kovulan, Osmanlı’nın 
kucak açtığı Yahudilerden biriydi. Ne 
kadar çamur atarsa atsın, Sarkozy 
Osmanlı hoşgörüsüne çamur 
atamayacaktır.”

“Türkiye ile kavga

ediyor payesini 

vermeyeceğiz. Biz büyük 

ülkeye yakışan vakur bir 

şekilde davranacağız.” 
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nda vatandaşlarla 
bir araya gelen Çevre 

ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, 2B yasasıyla ilgili 
önemli açıklamalar yaptı. Programa 
Ümraniye belediye başkan vekili 
Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal 
Erdoğan, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, muhtarlar ile 
2B arazilerine sahip Ümraniyeli 
vatandaşlar katıldı.

Bakan Bayraktar’a Teşekkür

Programda konuşan Ümraniye 
Belediye Başkan Vekili Mahmut 
Eminmollaoğlu, AK Parti iktidarının 
bugüne kadar halkın aleyhine 
bir şey yapmadığını ve bundan 
sonra da yapmayacağını söyledi. 
2B yasası gibi hassas bir konuda 

Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Erdoğan Bayraktar ile Ümraniyeli 
vatandaşlarımızı buluşturduklarını 
ifade eden Eminmollaoğlu, süreçle 
ilgili katkılarından dolayı Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’a teşekkür etti. 

Bakan Bayraktar:
Düzenlemeyi En Geç Bir Ay 
İçerisinde Meclis’ten Geçireceğiz

Toplantıda konuşan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, konuyla ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 
şunları söyledi: “En son söylenecek 
şeyi başta söylüyorum. 2B sorununu 
halletmeden karşınıza çıkmayacağız. 
Biz Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükümeti olarak 9 yılı aşkındır 
iktidardayız. Mağdurların partisiyiz. 
Sorunları çözen partiyiz. Türkiye’yi 
nerden nereye getirdiğimiz belli. 
Birileri çıkar laf eder, biz iş yaparız. 
2B Yasasını çıkardık, şimdi de 
vatandaşa tapusunu vereceğiz. Süreç 
başlayacak, önce tapuları vereceğiz. 
Siz bizi iyi anlarsınız. Siz Ak 
Parti’nin ruhunu iyi bilirsiniz. Sizlere 
Sayın Başbakanımızın selamını da 

Bakan Bayraktar’dan
Ümraniyelilere Tapu Müjdesi

Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan 

Bayraktar, Ümraniyeli 
vatandaşlarla bir araya 
geldiği toplantıda, 2B 
yasasıyla ilgili önemli 

açıklamalar yaptı.
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kentsel dönüşüm

getirdim. Sayın Başbakanımız bana 
git orda vatandaşlarımla dertleş 
benden de selam söle dedi. Biz onları 
mağdur etmeyeceğiz, tapularını 
vereceğiz merak etmesinler dedi. 
Sayın Başbakanımız sizi çok iyi bilir. 
Sizin düşünce ve fikirlerinizi çok 
iyi anlar. Başkaları gibi milletimize, 
halkımıza tepeden bakmayız. 

İnsanımızı Mağdur Etmeyeceğiz

Şimdi 2B yasası çıktı, bir aksaklık 
olmazsa önümüzdeki ay Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne gelecek. 
20 gün ya da bir ay içerisinde de 
Meclis’ten geçireceğiz. Yerinden, 
yöresinden köyünden imkân 
bulamayıp şehirlere gelen, iş bulmak 
için, aş bulmak için, daha iyi hayat 
şartlarında yaşayabilmek için 
bulduğu kamu alanlarında, hazine 
arazilerinde kendine bir barınak 
yapan insanımızı şimdi mağdur 
etmeyeceğiz.

Bu vatandaşları tapu sahibi 
yapacağız. Yasanın ana ruhu 
budur. Bu arsaların değeri tespit 
edeceğiz. Devletin vatandaşını 
kucaklayacağı bir düşünceyle 

fiyatını tespit edeceğiz, değerinin 
yüzde 70’i üzerinden yüzde 30 
indirim yapmak suretiyle, üç yıl 
vatandaşa vadeli şekilde vereceğiz. 
6 ayda bir taksitle ödeyecek. Derse 
ki ben peşin ödeyeceğim, %20 
indirim daha yapacağız. Toplamda 
bedel %50-60’a denk gelecek. 
Ondan sonra buraların imarı 
yapılacak. Büyükşehir Belediyesi 
ve Ümraniye Belediyesi ile birlikte 
bu işi çözeceğiz. Bu çalışmalar sona 
erdiğinde buraların tüm sosyal 
donatı alanları olacak. İmar dışında 
vatandaşı serbest bırakacağız. 
İsterse yerini satsın, isterse 

kendisi yapsın.  Çoluk çocuğumuza 
bırakabileceğimiz, torunlarımıza 
miras bırakabileceğimiz, sorunsuz 
gayrimenkuller bırakmak 
durumundayız. İnşaat yapacağımızı 
zaman ruhsatı olan, kat mülkiyeti 
olan iskân müsaadesi olan yerler 
yapmak zorundayız. İstanbul deprem 
bölgesi. Dolayısıyla hem deprem 
dönüşümü yapmak zorundayız, 
hem de kentsel dönüşümü yapmak 
zorundayız. Biz küçük meselelere 
takılıp kalamayız. Türkiye dünyanın 
16. büyük ekonomisi oldu. 

İstanbul büyük bir dünya kentidir. 

Bizim için sadece ikamet ettiğimiz, 
ticaret yaptığımız bir şehir değil aynı 
zamanda Türkiye’nin madalyonudur. 
6-7 milyon turist geliyor. Kafanızı 
bulandırmak isteyenlere hadi oradan 
diyin. Biz sizi mağdur etmeyiz. Tüm 
insanlarımıza hayırlı olsun.”

Daha sonra vatandaşların sorularını 
da cevaplayan Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
vatandaşların yoğun coşkusu ve 
alkışları arasında salondan ayrıldı.

“Birileri çıkar laf eder,
biz iş yaparız. 2B 
Yasasını çıkardık, 

şimdi de vatandaşa 
tapusunu vereceğiz.

Süreç başlayacak, önce
tapuları vereceğiz.”
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YENiDENÜMRANiYE

Türk siyaseti çok partili hayata 
geçtikten sonra 27 Mayıs 
1960, 12 Eylül 1980 ve 28 

Şubat 1997 kesintilerine maruz 
kalmıştır. 27 Mayıs darbesinin 
demokrasi tarihimizde açtığı en 
vahim yaralardan biri de dönemin 
başbakanı sayın Adnan Menderes’in 
idam edilmesidir. Demokrasi şehidi 
olan Adnan Menderes’in Türkiye’ye 
emaneti oğlu Aydın Menderes’in 
vefatı demokrasi geleneğimizin 
önemini bir kere daha gündeme 
getirdi.

Siyasete 1970 yılında Aydın ilimizde 
Demokrat Parti’nin il başkanı olarak 
giren Menderes, 1977 yılında Adalet 
Partisi Konya Milletvekili ve 1978 
yılında aynı partinin genel idare kurulu 
üyesi oldu. Menderes, 1993 yılında 
kurucusu olduğu Büyük Değişim 
Partisi’nde genel başkanlığa seçildi. 
1994 yılında bu partiyle birleşen 
Demokrat Parti’de genel başkan 
oldu. 1995 yılında Refah Partisi’nden 
İstanbul milletvekili seçilen Menderes, 
1996’da aynı partinin genel başkan 
yardımcılığına getirildi. 

Fazilet Partisi’nden 1999’da İstanbul 
milletvekili olan Menderes, aynı 

yıl partisinden istifa etti. 3 Kasım 
2002’de DYP’den Aydın milletvekili 
adayı olan Menderes, DYP’nin 3 
Kasım 2002 seçimlerinde barajı 
aşamaması üzerine parti genel 
başkanlığını ve siyaseti bıraktı. Eski 
başbakanlardan Adnan Menderes’in 
oğlu olan Aydın Menderes, geçirdiği 
trafik kazasının ardından hayati 
tehlikeyi atlatmış ancak kol ve 
bacaklarında felç oluşmuştu. Eski bir 
milletvekilimiz Aydın Menderes’in 
vasiyetinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde tören istemediği, “Hep 
millete inandığım için cenazemi 
millete emanet edin” dediği belirtildi.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan da Aydın Menderes’in 
vefatı üzerine bir mesaj yayınlayarak 
merhumun Türk siyasetindeki yerini 
ve önemini ifade etmiştir: 

 “Çok değerli siyaset adamı, 
mütefekkir, yazar ve demokrasi 
şehidimiz merhum Adnan 
Menderes’in bu millete emaneti olan 
Aydın Menderes’in Hakk’a yürümüş 
olmasından dolayı milletçe çok 
büyük bir hüzün ve teessür içindeyiz. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 
muhterem eşine, ailesine, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
Aydın Menderes, bu millete çok 
büyük hizmetlerde bulunmuş, 
büyük eserler kazandırmış, milletin 
gönlünde kendisine silinmeyecek bir 
iz bırakmış, babası merhum Adnan 
Menderes’in mirasını tüm yaşamı 
boyunca büyük bir onurla ve şerefle 
taşımıştır. 

Dostum ve kardeşim olarak kabul 
ettiğim, kendisiyle yol arkadaşlığı 
yaptığım, aynı yolda olduğu kadar 
aynı istikamette yürüdüğüm Aydın 
Menderes’e bir kez daha Allah’tan 
rahmet; yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı temenni ediyorum.”

Adnan Menderes’ten Bugüne 
Demokrasi Geleneği

Aydın Menderes, ismi, 
siyasi çizgisi, demokratik 
duruşu ve tecrübesiyle, 
Türk halkının sevgisini 

kazanmış, siyasi 
hayatımızda silinmez iz 

bırakmıştır.
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Tedavi gördüğü Yakın Doğu 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
13 Ocak 2012’de  vefat eden 

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Raif Denktaş son yolculuğuna 
uğurlandı. Cenaze törenine, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Şahin, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Başbakan 

Yardımcısı Bekir Bozdağ gibi çok 
sayıda bakan ve siyasetçi katıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’ın vefatı sebebiyle 
yayınladıkları mesajda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu 
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının 
önderi Rauf Denktaş’ın ebediyete 

intikalinden dolayı derin bir teessür 
içerisinde olduğunu ifade etmiştir. 

Başbakan Erdoğan, KKTC Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 
vefatı dolayısıyla Denktaş’ın eşi 
Aydın Denktaş’a başsağlığı dileğinde 
bulunmuştur. Başbakan Erdoğan, 
merhum Denktaş için açılan taziye 
defterine ise şunları yazmıştır:

“KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı, 
Kıbrıs davasının abide ismi büyük 
mücadele insanı Sayın Rauf 
Denktaş’ın vefatından dolayı derin 
bir teessür içindeyiz. Merhum 
Denktaş, bütün hayatını Kıbrıs’ta 
barış ve istikrarı tesis etmeye adamış, 
gerektiğinde Kıbrıs Türk’ünün 
bağımsızlık mücadelesine liderlik 
etmiş, gerektiğinde de barış, diyalog 
ve uzlaşma için büyük devlet adamlığı 
vasfıyla temsil ettiği aziz milletinin 
hukukunu yılmadan savunmuştur.”

Rauf Raif Denktaş Son 
Yolculuğuna Uğurlandı

Başbakan Erdoğan: 

“Merhum Denktaş’ın 

vefatı, KKTC halkı 

için olduğu kadar hiç 

kuşkusuz Türkiye için 

de acı bir kayıptır.”

taziye
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denetim

Ümraniye Belediyesi ve Türk 
Standartları Enstitüsü 
(TSE) arasında, ilçedeki 

asansörlerin denetimlerinin TSE 
tarafından yapılmasıyla ilgili bir 
anlaşma imzaladı. Ümraniye Belediye 
Başkanlık makamında yapılan 
anlaşmanın imzalarını, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve TSE 
Marmara Bölge Başkanı Mehmet 
Hüsrev birlikte imza attı. 

İmza töreninde Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, 
TSE Pazarlama Tanıtım Müdürü 
Ayhan Doğar ve Ümraniye Belediyesi 

Ruhsat ve Denetim Müdürü Şenel 
Erdem de hazır bulundu. 
 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde 
yapılan değişikliğe göre asansörlerin 

bakımının denetimi tarafsız bir 
kuruluş tarafından yapılacak. 
Değişiklik doğrultusunda yapılan 
protokol ile Ümraniye’deki 
asansörlerin bakımı TSE tarafından 
denetlenecek. 90 gün içerisinde 
başlayacak olan denetimler periyodik 
olarak yapılacak.  Makine ve elektrik 
mühendislerinden oluşan ekipler, 
asansörlerin mekanik ve elektrik 
aksanını kontrol ederek standartlara 
uygunluğunu denetleyecek. 
Ümraniye Belediyesi Ruhsat Denetim 
Müdürlüğünce verilecek bilgiler 
doğrultusunda, çalışma bir yıl 
süreyle devam edecek. 

Ümraniye’deki Asansörlerin 
Bakımını TSE Denetleyecek

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
ve Türk Standartları 

Enstitüsü (TSE) 
arasında yapılan 

anlaşma ile 
Ümraniye’deki 

asansörlerin bakımı 
TSE tarafından 
denetlenecek. 
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Başkan Hasan Can 
Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, istişare 
toplantısı için muhtarlarla bir araya geldi. 

mahalli  idareler

Belirli aralıklarla ilçedeki muhtarlarla istişare 

toplantıları yapan Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can, bu kapsamda muhtarlarla bir 

araya geldi. Ümraniye Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 

yapılan toplantıya muhtarların tamamına yakını katıldı. 

Toplantıda Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları 

Hüseyin Erdoğdu ile Mahmut Eminmollaoğlu da hazır 

bulundu. İstişare Toplantısı’nda belediye hizmetleri 

hakkında bilgi veren Başkan Hasan Can, muhtarların 

da görüş ve önerilerini dinledi, 2012 yatırım projeleri 

hakkında bilgi verdi.
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Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Özürlü ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün özürlülere verilen 
hizmetler konusunda yerel 
yönetimleri bilgilendirmek amacıyla 
düzenlediği ‘Yerelden Genele 1. 
Engelsiz Hizmet Sempozyumu, 26-
28 Aralık 2011’de Kocaeli/Çayırlı’da 
yapıldı. 

Sempozyumun ikinci bölümündeki 
oturuma Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlık Müşaviri Ayhan Metin, 
Kocaeli Valisi Ercan Topaca, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağrıcı, Çayırlı Belediye Başkanı 
Ziyaeddin Aktaş, Yalova Belediye 
Başkanı Yakup Koçal, muhtelif 
Belde Belediye Başkanları, STK 
temsilcileri, siyasi parti temsilcileri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Sempozyumun ikinci gününde 
engelsiz yapılı çevrenin ve kentsel 
hizmetlerin özellikleri, açık 
alanlarda ve binalarda ulaşılabilirlik 
durum tespiti gibi konularda kamu 
kurumlarının il müdürlüklerinde, 
belediyelerde çalışan teknik 
personele, üniversitelerin ilgili 
bölümlerindeki akademisyenlere, 
ilgili meslek kuruluşlarının 
mensuplarına yönelik bir teknik 

eğitim semineri verildi. Yine aynı 
gün, belirlenen alanlarda tespit 
formlarının doldurulmasıyla ilgili 
bir uygulama yer verildi. 

Programda bir konuşma yapan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, etkinliğin önemine 
değindi. Yerel yönetimlerin engelli 
vatandaşlara yönelik hizmet ve 
projelerde önemli bir sorumluluk 
üstlendiğini ifade eden Bakan 
Şahin, konuşmasında merkezi 
hükümetin bu alandaki faaliyet ve 
çabalarına da vurgu yaptı. 

Etkinlik kapsamında, istihdam, 
eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi 
konularda yerel yönetimlerce 

Engelsiz Hizmet
Sempozyumu

Engellilere yönelik 
hizmet ve projeleriyle 
gündemden düşmeyen 
Ümraniye Belediyesi, 
engelli vatandaşların 

sosyal yaşamını 
kolaylaştırmak 

amacıyla bugüne kadar 
çok sayıda önemli 
projeye imza attı. 
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yürütülen özürlü hizmetleri 
konusunda bir sempozyum 
düzenlenirken, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlık Müşaviri Ayhan 
Metin, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağrıcı ve Yalova Belediye 
Başkanı Yakup Koçal, birer sunum 
yaptı. 

Başkan Hasan Can:
‘Erişilebilirlik Çalışmalarını Çok 
Boyutlu Ele Aldık’

Sunum kapsamında Ümraniye 
Belediyesi’nin engelli vatandaşlara 
yönelik hizmetlerini katılımcılarla 
paylaşan Başkan Hasan Can, 
engellilerin ve diğer hareketleri 
kısıtlı olan bireylerin kamu 
hizmetlerine ve sosyal hayata erişimi 
konusundaki çalışmalarını heyecanla 
sürdürdüklerini söyledi.

Yürüttükleri bu çalışmalarda 
engelli, hasta, yaşlı, çocuk, hamile, 
geçici sakat vb hareket kısıtlı 
yaşayan herkesin şehir yaşamına 
katılımı, kamusal hizmetlerden 
yararlanabilmesi ve diğer insanlarla 
aynı ortamlarda benzer aktiviteleri 

paylaşmasını hedeflediklerini ifade 
eden Başkan Hasan Can, zamanla bu 
duyarlılık, ilçemizde erişilebilirliğin 
sağlanması noktasında sistematik 
bir çalışmaya dönüştü’ dedi. Başkan 

Hasan Can, şunları söyledi: ‘Buradan 
da anlaşılacağı üzere Ümraniye’de 
erişilebilirlik çalışmaları çok 
boyutlu olarak ele alınmaktadır. 
Kentin fiziki düzenlemelerinin 
yanında eğitim, sosyal ve kültürel 
alanda da iyileştirmeler yapılarak 
herkesin hayata aktif katılımı 
desteklenmektedir. Bu anlamda 
örnek uygulamalar yapılmış ve 
yapılmaya devam etmektedir.’ 

Ümraniye Belediyesi Engelli 
Hizmetleriyle Örnek Oldu...

Söz konusu projelerin kapsam ve 
kısa özeti ise şöyle: Tüm kamu 
mekânlarımızın erişilebilir hale 
getirilmesine yönelik kapsamlı 
çalışmalar yapılmıştır ve iyileştirme 
çalışmaları devam etmektedir. 
Belediye binamız, kültür merkezleri, 
bilgi evleri, sağlık ocakları, muhtarlık 
binaları, eğitim kurumları ve 
çözüm merkezleri bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.

Yapımı devam eden yeni belediye 
binamız da erişilebilirlik 
standartlarına tamamen uygunluk 
göstermektedir. Sosyal hayata 
erişimin başlangıcı olan sokaklarımız 
erişilebilirliğe uygun hale 
getirilmekte olup örnek uygulamalar 
yapılmış ve yapılmaya devam 
etmektedir. Parklarımıza herkesin 
erişebilmesi için giriş çıkış rampaları 
yapılmış, engelli olan ve olmayan 
tüm bireylerin kullanabileceği 
oyun grupları ve spor aletleri 
konulmuştur. 

Ayrıca Yeraltı Sanat Çarşısı da 
hareket kısıtlı olan herkesin girip 
gezebileceği şekilde yapılmıştır. 
Engelli ya da hareket kısıtlı 
olanlar asansör yardımıyla alana 
ulaşmaktadırlar. Engelli asansörleri 
TSE erişilebilirlik standartlarına 
uygundur. 

engelsiz hizmet

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

Özürlü Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nün 

düzenlediği 
‘Yerelden Genele 

1. Engelsiz Hizmet 
Sempozyumu’nda 

konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can, ‘engelli 
vatandaşların hep 

yanında olduk, olmaya 
da devam edeceğiz’ dedi. 
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Ümraniye Çayırönü İlköğretim 
Okulu, düzenlediği bir törenle 
2011-2012 Eğitim Öğretim 

Yılı’nın ilk karnelerini verdi. Karne 
dağıtımı için düzenlenen törene 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan, Milli Eğitim İlçe Şube 
Müdürleri, Çayırönü İlköğretim 
Okulu Müdürü Zekeriya Çiçek, 
öğretmenler, öğrenci ve velileri 
katıldı. 

Saadettin Gül:
‘Tatili İyi  Değerlendirin’

Karne dağıtım programında bir 
konuşma yapan Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
öğrencilere karne sonuçlarının bir 
nihai sonuç değil, muhasebe ve 
özeleştiri olduğunu söyledi. Bu tatil 
sürecinde bol bol kitap okumaları 

ve derslerine çalışmaları konusunda 
öğrencilere tavsiyede bulunan Gül, 
başarılarından dolayı öğrencileri 
tebrik etti. 

Başkan Hasan Can: 
‘Veliler Çocukların Yeteneklerini 
Farketmeli’

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
eğitim çalışmalarında özveriyle 
görev yapan öğretmenlere teşekkür 
etti. Karnelerinde zayıf bulunan 
öğrencilere karne sonuçlarından 

dolayı üzülmemeleri gerektiğini 
söyleyen Başkan Hasan Can, ‘Bu 
karneler eksiklerinizi görmeniz ve 
bunları gidermeniz için birer fırsattır’ 
dedi.

Her öğrencinin farklı derslerde 
yetenek sahibi olduğunu söyleyen 
Başkan Hasan Can, öğretmen ve 
öğrencilerin de bu konuda üzerlerine 
düşeni yapmaları gerektiğini 
belirtti. Toplumun her alanda 
yetenek sahibi insanlara ihtiyaç 
duyduğunu hatırlatan Başkan 
Hasan Can, konuşmasının sonunda 
gayretlerinden dolayı tüm öğretmen 
ve öğrencileri kutladı. 

Konuşmaların ardından öğrenciler 
seslendirdikleri şiir ve şarkılarla 
seyircilerden alkış aldı. Gösterilerin 
ardından Başkan Hasan Can ve 
konuklar, öğrencilere karnelerini 
dağıttı.

Başkan Hasan Can
Öğrencilere Karne Dağıttı

Öğrencilere ara tatili 
iyi değerlendirmelerini 
söyleyen Başkan Hasan 

Can, velilere de bazı 
tavsiyelerde bulundu.
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sömestr

Ümraniye Belediyesi, 
ilçede bulunan tüm 
okullardaki öğretmenlere 

ve ana sınıfındaki tüm öğrencilere, 
ayrıca Ümraniye’de bulunan tüm 
anaokullarına lale soğanı dağıttı. 
Bu çerçevede Başkan Hasan Can, 
Ümraniye Cumhuriyet Anaokulu’nu 
ziyaret ederek öğrencilere lale soğanı 
dağıttı. Lalenin Osmanlı kültüründen 
gelen zengin anlam ve çağrışımlarını 
bizzat ifade eden Başkan Hasan 
Can, yarıyıl tatili öncesinde karne 
dağıttığı öğrencilerle sohbet etti.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye Aşağı Dudullu 
Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet 
Anaokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilere 
karne dağıtan Başkan Hasan 
Can, onlarla yakından ilgilenerek 
sohbet etti. Beraberinde getirdiği 
lale soğanlarını da öğrencilere 
dağıtan Başkan Hasan Can, onlara 

lalenin nasıl dikildiğini anlattı. 
Ziyarette Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan, İlçe Milli Eğitim Şube 

Müdürleri, Ümraniye Belediyesi 
birim müdürleri, okul müdürü ve 
öğretmenler ile öğrenci velileri de 
hazır bulundu.

10 Bin Paket,
30 Bin Adet Lale Dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi yarıyıl 
tatili öncesi, ilçede bulunan tüm 
okullardaki öğretmenlere ve 
ana sınıfındaki tüm öğrencilere, 
ayrıca Ümraniye’de bulunan tüm 
anaokullarına lale soğanı dağıttı. 
Dağıtım kapsamında her birinde 3 
adet lale soğanı bulunan paketlerden 
10 bin adet dağıtıldı.

Ümraniye Belediyesi 30 Bin 
Lale Soğanı Dağıttı

Ümraniye Belediyesi 
yarıyıl tatili öncesi, 

ilçede bulunan 
tüm okullardaki 
öğretmenlere ve 

ana sınıfındaki tüm 
öğrencilere, ayrıca 

Ümraniye’de bulunan 
tüm anaokullarına
lale soğanı dağıttı.
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Ümraniye’de Kış 
Hazırlıkları Tamam
Ümraniye Belediyesi, olası kar yağışlarına karşı gerekli 
önlemleri aldı. 4 tuzlama aracı ile 2 greyder çalışmalar için 
bekletiliyor. İlgili müdürlükler zorlu kış şartlarına hazır. 

kış hazırlıkları

Olası kar yağışına karşı bir 
dizi önlem alan Ümraniye 
Belediyesi, ilçe genelinde 

kar yağışı durumunda aksaklık 
yaşanmaması için çalışmalarını 
sürdürüyor. Buzlanma ve donma 
olaylarında kullanılmak üzere 
tuz stoğu yapan Ümraniye 
Belediyesi, dört tuzlama aracı ile 
2 greyder aracını çalışmalar için 
hazır bekletiyor. Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Temizlik İşleri 

Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile 
Fen İşleri Müdürlüğü de olası kar 
yağışına karşı ekiplerini hazırda 
bekletiyor. Belediye, yoğun kar yağışı 
durumunda kullanılmak üzere JCB 
araç ve iş makinaları da kiralıyor. 

Başkan Hasan Can:
“Gerekli Önlemleri Aldık”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kış öncesinde çalışmalarını 

hızlandırdıklarını söyleyen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, olası 
kar yağışı ihtimaline karşı gerekli 
tüm önlemleri aldıklarını belirtti. 
Başkan Hasan Can, kış ayında rutin 
çalışmaların ilgili müdürlüklerce 
yürütüldüğünü hatırlatarak, 
herhangi bir olumsuzluğun 
yaşanmaması için belediyeye ait 
kar temizleme araçlarının ve iş 
makinalarının hazır bekletildiğini 
söyledi. 
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Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptığı hizmetleri anlatan 

yeniden Ümraniye Dergisi, içerik 
ve tasarımıyla baştan ayağa 
yenilendi. Vatandaşların belediye 
hizmetlerinden daha etkin biçimde 
yararlanabilmeleri amacıyla 
görsel tasarımı modern bir tarzda 
hazırlanan derginin içeriği de 
zenginleştirildi. Yeni dönemde 
Belediye hizmetlerinin yanı sıra, 
aktüel haber ve röportajlar, gezi 
ve kültür sanat gündemi ile özel 
dosyalar da her ay Yeniden Ümraniye 
Dergi’sinde okuyucuların ilgisine 
sunulacak. 

 

Dağıtım İçin Ekip Kuruldu

Öte yandan, Yeniden Ümraniye 
Dergisi’nin dağıtımı amacıyla 
Ümraniye Belediyesi personelinden 
oluşan özel bir ekip kuruldu. 
Dört kişiden oluşan ekip, dergiyi 
Ümraniye’deki çeşitli kurum ve 
kuruluş ve esnaflar ile İstanbul 
genelindeki resmi kurumlara 
ulaştıracak. 

Başkan Hasan Can: ‘Hizmetlerimiz 
Daha Etkin Biçiımde Tanıtılacak.’
Yeniden Ümraniye Dergisi için 
kurulan özle dağıtım ekibi, Başkan 
Hasan Can’ı ziyaret ederek, derginin 
ilk sayısını takdim etti. Ekibe 
teşekkür eden Başkan Hasan Can, 
dağıtım personeline güler yüzlü 
ve nazik olmaları konusunda 
telkinde bulunarak görevlerinde 
başarılar diledi. Yeniden Ümraniye 
Dergisi’nin proje ve hizmetleri 
vatandaşa anlatma ve bilgilendirme 
noktasında önemli bir fonksiyon 
üstlendiğini söyleyen Başkanı Hasan 
Can, derginin yeni dönemde bu 
fonksiyonunu daha etkin biçimde icra 
edeceğini belirtti. Tasarımı yenilenen 
ve içeriği daha da zenginleşen 
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin üç 
aylık periyottan aylık periyoda 
geçtiğini hatırlatan Başkan Hasan 
Can, Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 
Ümraniyelilerce beğenileceğini 
umduklarını söyledi.  

Çözüm Postası, 
Yeniden Ümraniye İçin Yollarda

Değişen tasarımı

ve zenginleşen içeriği 

ile dikkat çeken 

Yeniden Ümraniye, 

artık özel bir ekip 

tarafından dağıtılıyor.

çözüm postası
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye’ye Yeni Kültür 
ve Sağlık Merkezleri

“Yapılan yeni sağlık merkezleriyle Ümraniye’nin sadece merkezine değil, 
tüm mahallerine kaliteli sağlık hizmetinin ulaşması hedefleniyor.”
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icraat

Çok sayıda kalıcı esere imza atan
Ümraniye Belediyesi, ilçeye dev
bir eser daha kazandırıyor.  

Belediye tarafından Madenler 
Mahallesi’nde inşasına başlanan ve 
kültür merkezi, aile sağlı merkezi ve 
sosyal tesis olarak hizmet verecek 
kompleksin kısa vadede tamamlanarak 
hizmete açılması hedefleniyor.

Hem Kültür, Hem de Aile Sağlık
Merkezi Olacak

İç ve dış mimarisi özel olarak
tasarlanan ve klasik Türk mimarisi
esas alınarak inşa edilen kompleks
kültür merkezi, aile sağlık merkezi
ve sosyal tesis olarak Madenler
Mahallesi’ne hizmet verecek. Toplam
1.800 metrekare kapalı alan sahip
binada 200 kişilik tiyatro salonu,
bilgi evi, kafeterya, 4 adet sınıf ve
spor faaliyetlerinin yapılabileceği bir
fitness salonu yer alıyor. Ümraniye
Belediyesi, sosyal kompleksi
yılsonuna kadar bitirip hizmete
açmayı hedefliyor.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi’nin
Armağanevler ve Parseller
Mahallelerine inşa ettiği aile sağlık
merkezlerinin yapımı da devam ediyor.

Bölgedeki sağlık hizmetlerini
karşılayacak olan sağlık merkezlerinin
kısa sürede tamamlanması
hedefleniyor.

Ümraniye Belediyesi, çok sayıda kalıcı
eserle buluşturduğu Ümraniye’ye
iki önemli eser daha kazandırıyor.
Belediye tarafından Armağanevler
ve Parseller Mahallelerinde inşasına

başlanan aile sağlık merkezlerinin
yapımı devam ederken, bu bölgedeki
sağlık hizmetlerini karşılayacak
olan sağlık merkezlerinin inşasının
yakın bir zamanda tamamlanması
hedefleniyor.

Armağanevler Mahallesi’nde bulunan 
sağlık merkezi, Armağanevler ve Site 
Mahallelerine, Parseller Mahallesi’nde 
inşası süren sağlık merkezi ise Parseller 
ve Cemil Meriç Mahallelerine hizmet 
verecek. Her biri ikişer kattan oluşan 
sağlık merkezlerinin inşası vatandaşlar
tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başkan Hasan Can:
Her Mahalleye Aile Sağlık
Merkezi Yaptırıyoruz

Göreve geldikleri 2004 yılından bu
yana Ümraniye’ye çok sayıda kalıcı
eser kazandırdıklarını belirten
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, her geçen gün bu eserlere
yenilerini eklediklerini söyledi.
Ümraniye’de sağlık alanında
örnek teşkil edecek birçok hizmet
ve projeyi hayata geçirdiklerini
hatırlatan Başkan Hasan Can, ilçe
mahallelerinin tamamına birer
sağlık merkezi kazandıracaklarını
söyledi.

Madenler,
Armağanevler

ve Parseller 
Mahallelerinde 

inşası süren iki sağlık 
merkezinin bu bölgedeki

sağlık ihtiyaçlarını 
karşılayacağını

vurgulayan Başkan 
Hasan Can, sağlık 

merkezlerini kısa bir 
sürede tamamlayarak 
hizmete açacaklarını

söyledi.

YAPIMLARI DEVAM EDEN PARSELLER VE ARMAĞANEVLER SAĞLIK OCAKLARI
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sosyal sorumluluk

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye’de ikamet eden 
iki şehit ailesini evlerinde ziyaret 
ederek, kendileriyle bir süre sohbet 
etti. İstiklal Mahallesi’nde ikamet 
eden Sevim Bal ile Namık Kemal 
Mahallesi’nde oturan Ömer Tursun’u 
ziyaret eden Başkan Hasan Can, 
Muharrem ayı nedeniyle Ümraniye 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
aşurelerden de ailelere ikram etti. 
Başkan Hasan Can, ziyarette 90’lı 
yıllarda çocuklarını şehit veren aile 
üyeleriyle yakından ilgilendi. 

Başkan Hasan Can Depremzede 
Aileyi Ziyaret Etti

Başkan Hasan Can, daha sonra 
deprem felaketinin ardından 
Ümraniye’de Yamanevler Mahallesi’ne 
taşınan Vanlı bir aileyi ziyaret etti. 
Baba Metin Gezer ve ailenin diğer 
fertleri ile yakından ilgilenen Başkan 

Hasan Can, Van’da yaşanan depremle 
ilgili üzüntülerini belirtti. 

Aileye Ümraniye’de ellerinden gelen 
destek ve yardımları yapacaklarını 
ifade eden Başkan Hasan Can, 
beraberinde getirdiği oyuncakları da 
buradaki çocuklara verdi. 

Ziyaretten duydukları mutluluğu 
dile getiren Metin Gezer, Başkan 
Hasan Can’a teşekkür etti. Başkan 
Hasan Can, Muharrem ayı nedeniyle 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
hazırlanan aşurelerden de aileye 
ikram etti. 

Ayni Ve Nakdi Yardımlar Yapılacak

Ailenin talebi üzerine Ümraniye 
belediyesi tarafından kendilerine 
çeşitli yardımlar yapılacak. 
Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar 
ile ailenin sıkıntılarının giderilmesi 
hedefleniyor.

Şehit  Aileleri ve 
Depremzedelere Destek

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye’de ikamet 
eden iki şehit ailesini 
ziyaret etti. Van’da 
yaşanan depremin 

ardından Ümraniye’ye 
taşınan Vanlı bir aileyi 
de ziyaret eden Başkan 
Hasan Can, aileye talep 

ettikleri yardımların 
yapılacağını söyledi.
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Başkan 
Yardımcıları ve birim 

müdürleri Marmara Belediyeler 
Birliği’nin Teknik İnceleme Gezisi 
etkinlikleri kapsamında Safranbolu ve 
Kastamonu’ya giderek, kentin tarihi 
ve kültürel yerlerini gezdi. Ekip, örnek 
projelerin sahada incelenmesi ve 
bilgilendirme çalışmaları kapsamında 
gezdikleri tarihi ve turistik mekânlar 
hakkında bilgi aldı. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin 
23-26 Aralık 2011 tarihleri arasında, 
Safranbolu ve Kastamonu’da 
yürütülen Teknik İnceleme Gezisi 
çerçevesinde Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Belediye Başkan 
Yardımcıları ile birim müdürleri, 
kentin tarihi, kültürel ve turistik 
yerlerini gezdi.

Program kapsamında Safranbolu 
ve Kastamonu’ya giden Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
Belediye Başkan Yardımcıları ile birim 

müdürleri, Safranbolu Belediye Başkanı 
Dr. Necdet Aksoy’u da makamında 
ziyaret etti. 

Ziyarette kendilerine gösterdikleri 
yakın ilgi ve misafirperverlikten 
dolayı Safranbolu Belediye Başkanı 
Dr. Necdet Aksoy’a teşekkür eden 
Başkan Hasan Can, Safranbolu’da 
bulunmaktan mutluluk duyduklarını 
söyledi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve Başkan Yardımcıları ile 
Birim Müdürlerini Safranbolu’da 
ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getiren Safranbolu 
Belediye Başkanı Dr. Necdet 
Aksoy, Başkan Hasan Can’a tarihi 
Safranbolu evlerinin bir maketi ile 
yemeni hediye etti.

Başkan Hasan Can ise Başkan 
Aksoy’a, Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kurslarınca yapılan ebru 
kravat ve tablo hediye etti. 

ziyaret

Safranbolu  Ziyaretleri
Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, 
Belediye Başkan 

Yardımcıları ile birim 
müdürleri, Marmara 
Belediyeler Birliği’nin 

Teknik İnceleme 
Gezisi etkinlikleri 

kapsamında Safranbolu 
ve Kastamonu’ya 

giderek, kentin tarihi 
ve kültürel yerlerini 

gezdi. Heyet aynı 
zamanda Safranbolu 

Belediyesi’ne bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

YENiDENÜMRANiYE
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kent konseyi

Ümraniye Kent Konseyi, 3. 
Genel Kurulu’nu düzenlediği bir 
toplantıyla gerçekleştirdi. Ümraniye 
Belediyesi Nikah Sarayı Kültür 
Merkezi’nde yapılan toplantıya 
Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Müftü 
vekili, Ümraniye Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, AK Parti Ümraniye 
Teşkilatı yöneticileri, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri,  muhtarlar, STK’lar ve 
Ümraniye Kent Konseyi üyeleri 
katıldı. Toplantı öncesi Ümraniye 
Belediyesi Engelliler Korusu, 
TRT Sanatçısı Ahmet Turan Şan 
eşliğinde mini bir konser verdi. 

Hüseyin Erdoğdu: 
‘Yeni Seçilecek Yönetime 
Başarılar Diliyorum’

Toplantıda söz alan Kent Konseyi 
Başkanı Hüseyin Erdoğdu şunları 

söyledi: ‘2006 yılında meclis kararı 
ile kurduğumuz Kent Konseyi 2 
Olağan Genel Kurul yaptı. Bugün 
yapılan 3. Olağan Genel Kurul 
Toplantımızda Başkanlık yaptığım 
süre zarfında kurul üyelerim ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.  Yeni seçilecek yönetime 
de görevlerinde başarılar diliyorum.  

Başkan Hasan Can: 
‘İmkânlarımızı Verimli Bir 
Şekilde Değerlendirdik’

Ümraniye Kent Konseyi Onursal 
Başkanı olarak bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yaptıkları özverili 
çalışmalarından dolayı Kent 
Konseyi Yönetim Kurulu’nu tebrik 
etti. Vatandaşların Kent Konseyi 
aracılığıyla yerel yönetimlerde 
inisiyatif aldıklarına dikkat çeken 
Başkan Hasan Can, Kent Konseyi 
bir istişare meclisidir. Uzun vadede 
şehirlerin gelişimlerini katkı 
sağlayacak önemli organlardan 
biridir dedi. 

Kent Konseyi 3. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı

Ümraniye Kent 
Konseyi, 3. Genel 

Kurulu Toplantısı’nda 
konuşan Başkan Hasan 
Can, Kent Konseyi’nin 
2011 yılını en verimli 

şekilde değerlendirdiğini 
söyledi.

Av. REMZİ ÇETİNKAYA
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Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi, 3.560 nüfus, 
5 cadde ve 14 sokak 

ile Ümraniye’nin merkezî 
mahallerinden biridir. stanbul 
geneline hitap eden M1 Meydan 
Ümraniye alışveriş merkezi 
burada bulunmaktadır. M1 
Meydan Ümraniye içinde 
Ikea, Real ve Medya Markt 
gibi alışveriş devleri de yer 
almaktadır. Yine Bayer, Hedef 
Ecza Deposu, Avea, Casper, 
Bosch, Siemens, Renault, 
Mercedes gibi çok sayıda ulusal ve 
uluslararası markanın merkezleri 
de buradadır.

Mahallede, Ümraniye 
Belediyesi’nin öncülüğünde, 
kapalı kullanım alanı 3.200 
m2 olacak bir anaokul inşaatı 
devam etmektedir. Ayrıca biri 
büyükşehir belediyesine diğeri 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

bulunan, engellilere yönelik iki 
okul faaliyet göstermektedir. 
Özel Anafen İlköğretim Okulu 
da mahallemizde eğitim 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Mahallemizde büyükşehir 
belediyesine ait olan ve sosyal 
faaliyet gösteren iki adet yüzme 
havuzu bulunmaktadır.
 
25 senedir Fatih Sultan 
Mehmet Mahallesi’nde ikamet 

eden Muhtar Abdurrahim 
Gügen (1964, Trabzon-
Çaykara) mahallenin öncelikli 
ihtiyaçlarının ilköğretim okulu 
ve sağlık ocağı olduğunu ifade 
etmektedir. Gügen,  Ümraniye 
Belediyesi’nin yakın zamanda 
mahallede tamamladığı yol, 
tretuvar ve park çalışmalarından 
mahallelinin çok memnun 
olduğunu kaydederek sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Mahallemizde 
deprem konusunda da özel bir 
hassasiyet var. Deprem öncesinde 
ve sonrasında faaliyet gösterecek 
ana komisyonu kurduk. Deprem 
sonrası kullanacağımız barınak 
ve sığınaklar hazırlanmıştır. 
Bu sığınaklarda halihazırda 
jeneratör, su kuyusu ve depoları,  
ambulans ve helikopter pisti, 
tuvalet, banyo, uydu telefonu, 
internet hattı, radyo-televizyon 
hatları da mevcuttur.”

Fatih Sultan Mehmet 
Mahallesi

YENiDENÜMRANiYE

“Mahallemizde deprem 

konusunda da özel bir 

hassasiyet var. Deprem 

öncesinde ve sonrasında 

faaliyet gösterecek ana 

komisyonu kurduk.” 
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Ayşe Yılmazer
(Kafe işletmecisi)

Mahallemiz çok sakin bir yer. Daha çok 
iş merkezlerinin olduğu bir mahalle. 
Ben 6 yıl önce Ankara’dan geldim 
ve geldiğim günle bugün arasında 
dağlar kadar fark var. Özellikle bizim 
bulunduğumuz mahalle iş merkezleri 
ile yapılan konutlarla öne çıktı.  Bizim 
kafemize de bölgeden Casper, Bayer, 
Avea gibi büyük firmaların çalışanları 
gelir. Öğlen yemeklerinde en çok içli 
köfte, sarma ve mantı isterler. Favori 
yiyeceklerimiz bunlar. Ev mantımız 
meşhurdur, herkes beğenerek yer. 

Nurten Akyüz
(Market sahibi)

Buraya 11 ay önce başka bir ilçeden 
geldim. Kardeşim, sağolsun, bize bu 
dükkânı açtı, iki oğlumla beraber 
işletiyoruz. İyi ki Ümraniye’ye, bu 
mahalleye getirmiş bizi. Huzurlu, 
tertemiz bir yer. Ben Karadenizliyim, 
o yüzden yeşil kıymetlidir bizde. 
Mahallemiz de yeşili bol, havası temiz, 
bizim için yaşaması keyifli bir yer. 
Sabah erken saatte marketimizi açıp 
akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. 
Site içerisinde olduğumuz için daha 
çok dairelere servis yaparız. Markete 
gelen müşteri daha azdır.

Suat Olgun 
(Yeşilvadi Camii İmamı)

Camimizin konferans salonu, 
kütüphanesi ve imam odası 
bulunmaktadır. Cami derneğimizin 
ve ilçe müftülüğümüzün 
katkılarıyla sosyal ve dinî içerikli 
faaliyetler yapmaktayız. Diyanet 
İşleri Başklanlığı’mızın gözetimi 
dahilinde haftanın iki günü Kur’an-ı 
Kerim kursları devam etmektedir. 
Bayramlarda camimizde özel 
faaliyetler düzenliyoruz.

bizim mahalle

Hasan Akol 
(M1 Meydan Ümraniye AVM Genel 
Müdürü)

Yer seçimi yaparken kriterlerimiz 
vardır, haritayı önümüze koyar 
bakarız. Bölgenin merkezi olması, 
ulaşılabilir olması dolayısıyla coğrafi 
yapı, bunun dışında demografik 
yapı önemli. Ümraniye gelişimini 
tamamlamış bir ilçe. Bizim için ve 
diğer yatırımcılar için bu vazgeçilemez 
bir unsur.

Birinci köprü bağlantısı ve İkinci 

köprü yolu üzerinde olması hasebiyle 
Avrupa yakasından ziyarete gelen 
büyük bir günlük nüfus var. Ikea ve 
Medya Markt ilk mağazasını burada 
açtı ve İstanbul’un her yerinden 
talep oldu. Bölgenin ulaşılabilirliği 
bu noktada çok fayda sağladı. Biz 
bu araziyi 10 yıl önce aldığımızda 
henüz diğer yatırımlar gelmemişti, 
bölgeye dikkatleri biz çektik. Alışveriş 
merkezimizde farklı bir konsept 
uyguladık. Uluslararası ödüller aldık, 
dünyada iyilerin en iyisi ödülüne 
layık görüldük ve bu ödülleri alırken 
de ismimizde Ümraniye geçti. Biz 
ismimize Ümraniye’yi ekleyerek 
ilçeye prestij kazandırdığımızı 
düşünüyoruz. Avrupa’dan, dünyanın 
farklı yerlerinden akademisyenler, 
öğrenciler mimari yapısı, teknolojisi 
ve enerji kaynakları açısından 
alışveriş merkezimizi incelemeye 
Ümraniye’ye geldi. 

Bölgedeki kurum ve kuruluşlarla 

ilişkilerimiz en üst düzeydedir. 
Mesela mahallemizdeki afet 
döneminde toplanma noktası ve 
çeşitli hizmetlerin verileceği yer bizim 
projemizdir. Biz sadece iyi günde 
değil kötü günde de mahallelinin, 
çevremizdeki insanların yanında 
olacağız. 700 m2’lik otoparkımız 
sığınak ve toplanma alanı olarak 
belirlendi. Uydu telefonundan 
internete kadar ihtiyaç duyulabilecek 
her şey hazır. Biz mahalleliye ve 
bölge halkına sosyal yaşamını, 
günlük yaşamını zenginleştirecek 
etkinliklerle de hizmet veriyoruz. 

Mahallemiz için metro çok önem arz 
ediyor. Tüm Ümraniye, komşu ilçeler 
ve özellikle bu bölge için vazgeçilemez 
bir hizmettir. Bölgedeki yatırımcılara 
Belediye Başkanımız Hasan Can’ın 
desteği en üst seviyede, bu destek 
devam ettiği sürece bölge gelişmeye 
ve örnek bir kent olmaya devam 
edecektir. 
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    Kültür Vadisi
Ümraniye

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

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



Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan, Çakmak 

İlköğretim Okulu 3-D sınıfı 
öğrencileri ile birlikte Hekimbaşı 
Hatıra Ormanı’na yüz adet 
fidan dikti. Okul müdür ve 
öğretmenlerinin katıldığı ağaç 
dikme programında öğrencilerin 
yanı sıra veliler de hazır bulundu. 
Öğrencilerle yakından ilgilenen 
Başkan Yardımcısı Küçükkapdan, 
ağaç dikiminin ardından 

öğrencilerle hatıra fotoğrafları 
çektirdi. 

Ümraniye Belediyesi’nin ilçe 
sakinlerini doğa ve toprak 
ile buluşturma çalışmaları 
kapsamında yürütülen etkinlikler 
toplumun tüm kesimlerini 
hedefliyor. Öğrenci ve velilerin 
katılımıyla Hekimbaşı Hatıra 
Ormanı’nda  gerçekleşen fidan 
dikimi etkinliğiyle yeni nesillere 
doğa bilinci de aşılanmış oldu.

Öğrencilerden Hatıra Ormanı’na 
Fidan Dikimi

Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı 

Mustafa Küçükkapdan, 
Çakmak İlköğretim 

Okulu’nun düzenlediği 
etkinlik kapsamında, 
öğrencilerle birlikte 
Hekimbaşı Hatıra 

Ormanı’na fidan dikti. 

YENiDENÜMRANiYE fidan dikimi
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Bir  Üstad,  B ir  Sanat :
İslam Seçen ve Ciltçilik

“Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Sohbetleri
programına konuk olan Klasik El Sanatlarının duayenlerinden

İslam Seçen, Ümraniyeli sanatseverlerle bir araya geldi. Seçen, genç 
sanatçılarla birikim ve tecrübelerini paylaştı.”
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sanat

Her ay önemli bir sanatkârın 
konuk olarak katıldığı 
ve Ümraniye belediyesi 

Kütüphane Müdürlüğü’nce 
düzenlenen Sanat Sohbetleri devam 
ediyor. Ümraniye Belediyesi tarafından 
yenilenerek hizmete açılan Yeraltı 
Çarşısı’nda düzenlenen programın 
Ocak ayındaki konuğu Klasik El 
Sanatlarının duayenlerinden İslam 
Seçen oldu. Çıraklarla ustaları bir 
araya getiren programda birikim 
ve tecrübelerini genç kuşak 
sanatseverlerle paylaşan Seçen, 
katılımcılarla sohbet etti. Özellikle 
cilt sanatları alanında önemli bir 
yere sahip olan Seçen’e Ümraniyeli 
sanatseverlerin ilgisi ise yoğundu.
Ümraniye Belediyesi’nin 
organizasyonuyla gerçekleşen çok 
sayıda sergi ve etkinlikte yer alan 
İslam Seçen daha önce de Klasik Cilt 
Anlatımı konusunda bir konferans 
vermişti. Sanatçının eserleri ayrıca 
Fojnica Kültür Merkezi’nin açılışında 
düzenlenen Klasik El Sanatları 
Sergisi’nde de yer almıştır.

İslam Seçen Kimdir?

1936, Kosova-Priştine doğumlu olan 
İslam Seçen İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar 
Bölümü mezunudur. Prof. Sacit 
Okyay’dan klasik cilt dersi, Prof. Emin 
Barın’dan ise modern cilt ve kaligrafi 
dersleri aldı. 1961’de Süleymaniye 

Kütüphanesi cilt servisinde çalışmaya 
başlayan Seçen, 1969 yılında Prof. 
Emin Barın ve Rikkat Kunt ile birlikte 
Lizbon Gulbenkian Müzesi’ndeki İslam 
yazmalarının onarımı için davet edildi.
1973 – 1988 yılları arasında Kültür 
Bakanlığı Süleymaniye Kütüphanesi 
cilt ve patoloji servisinin başuzmanlık 
kadrosunda görev aldı. 1977 yılında 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek 
Dekoratif Sanatlar Bölümü Geleneksel 

Türk Sanatları Kürsüsü’nde Türk Ciltçiliği 
dersleri vermeye başladı.
1989 – 2001 Yılları arasında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 
Cilt Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi 
olarak çalışan Seçen, halen aynı bölümde 
klasik cilt sanatı dersleri vermektedir. 
Aynı zamanda İSMEK Eğitim 
Kurumları’nda ve kişisel atölyesinde de 
birikimlerini aktarmaktadır.

Ciltçilik 

Cilt, bir yapıtın sayfalarını bozulmadan 
bir arada tutabilmek için yapılan 
süslü ve koruyucu sert ya da yumuşak 
kapaktır. Arapça kökenli bir kelime 
olan cilt, ciltçiliğin ana malzemesi 
olan deri anlamına gelmektedir. Cilt 
sanatının ustalarına ise mücellid ve 
mücellide denilmektedir.
İlk Türk ciltleri 7. yüzyılda Uygur 
Türkleri tarafından yapılmıştır. 
Yazma kitapların korunması amacıyla 
geliştirilen ciltçilik, Müslümanlığın 
yaygınlaşması ve dini kitaplara verilen 
önemin artmasıyla İslam dünyasında 
bir sanat dalı haline gelmiştir. Türk 
İslam cilt sanatı, Hatayî (Kaşan, Dehli, 
Horasan, Buhara), Herat (Herat, Şiraz, 
İsfahan), Arap (El-Cezire, Halep, Şam), 
Rûmî (Selçuklu), Memlûk (Mısır), 
Mağribî (Endülüs, Sicilya, Fas), Türk 
(Diyarbakır, Bursa, Edirne, İstanbul. 
Şükûfe, Barok ve Lâke de bu üslup 
içinde değerlendirilmektedir) 

Ümraniye belediyesi 
Kütüphane 

Müdürlüğü’nce 
düzenlenen Sanat 
Sohbetleri devam 
ediyor. Ümraniye 

Belediyesi tarafından 
yenilenerek hizmete 

açılan Yeraltı 
Çarşısı’nda düzenlenen 

programın Ocak 
ayındaki konuğu 

Klasik El Sanatlarının 
duayenlerinden İslam 

Seçen oldu.
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1963, Çorum doğumlu olan 
Ümraniye yeni Kaymakamı 
Mustafa Çek, 1986 yılında 

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünü bitirdi ve 1987 yılında 
Tokat Kaymakam Adayı olarak 
göreve başladı. Mesleki eğitim 
çerçevesinde İçişleri Bakanlığı 
tarafından 1 yıl süre ile İngiltere’ye 
görevli olarak gitti. Dönüşünde 
Yozgat İli Akdağmadeni ilçesinde 
Kaymakam Vekilliği yaptı. 
Kaymakamlık Kursu’ndan sonra 
sırasıyla Antalya-Kaş, Çankırı-
Korgun, Muş-Malazgirt, Ağrı-
Doğubayazıt, Kırklareli-Demirköy 
İlçe Kaymakamlıkları, Karabük 
Vali Yardımcılığı, Çanakkale-Çan 
ve Manisa-Akhisar Kaymakamlığı 
görevlerinde bulundu.

Ümraniye’nin tüm Türkiye’yi 
yansıtan bir nüfus mozaiğine 
sahip olduğunu ifade eden 
Kaymakam Çek ilçeye dair şu 

tespitleri yapmıştır: “İlçede 500’ün 
üzerinde hemşeri derneği mevcut. 
İnsanlar bir yandan İstanbul gibi 
Avrupa’nın en büyük metropol 
şehrinde yaşarken, bir yandan 
da kendi memleketlerinden 
getirdiği değerleri yaşatmanın 
mücadelesini vermekteler. Kendi 
kültür, örf-adet ve geleneklerine 
sahip çıkıp, toplumsal dayanışma ve 

yardımlaşmayı canlı tutmaya, bizi 
biz yapan değerlerimizi muhafazaya 
çalışmaktalar.

Ümraniye Belediyesi’nin ilçedeki 
faaliyetleri hakkında da görüşlerini 
ifade eden Mustafa Çek sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Ümraniye 
Belediyesi görebildiğim kadarıyla 
İstanbul’un en faal belediyelerinden 
biri. İmar, alt yapı, üst yapı, park 
bahçe gibi klasik belediyecilik 
faaliyetleri yanında eğitim, sağlık, 
din vb. diğer kamu hizmetlerine 
yönelik destekleri, sosyal, kültürel 
ve sportif alandaki etkinlikleri 
toplum nazarında büyük beğeni 
topluyor. Toplumun tüm 
katmanlarını kapsayıcı bakış açısı 
ile modern belediyeciliğin örneğini 
gösteren Belediye Başkanımız 
ve ekibini tebrik ediyor, Yeniden 
Ümraniye dergisine de yayın 
hayatında başarılar diliyorum.”

Ümraniye Belediyesi 
İstanbul’un En Faal Belediyesi

Her geçen gün artan 
dinamizmi ile yükselen 
Ümraniye, Kaymakam 

ve Emniyet Müdürü 
ile yönetim ve emniyet 

alanlarında kan 
tazeledi. 

YENiDENÜMRANiYE

ÜMRANİYE KAYMAKAMI MUSTAFA ÇEK
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Ümraniye Emniyet 
Müdürü Adem Öztürk, 
1993 yılından bu yana 

Ankara, Diyarbakır, İstanbul’da 
Tuzla, Beşiktaş, Sancaktepe 
görev yaptı. Sancaktepe’de de 
Ümraniye’dekine benzer bir 
sosyolojik yapı bulunduğunu ifade 
eden Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ümraniye’de bilinçli halkın suçu 
ihbar oranı oldukça yüksek. 155 
hattıyla ve internetten gelen suç 
bildirimleri ciddi bir miktar tutuyor. 
Öte yandan geçmişte ilçede rastlanan 
terör gibi suçlar artık yok. Ümraniye 
bu anlamda yeni bir yüze sahip. 
Gelişen, modernleşen, Belediye 
Başkanımızın ifadesiyle yükselen 
Ümraniye’de huzurlu bir ortam 
mevcut. Güvenliği üst seviyelere 
gelmiş, güvenilir, yaşanabilir bir 
Ümraniye’den söz ediyoruz artık.”

İlçedeki suç oranlarının da 
düştüğünü ifade eden Öztürk 
sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Kapkaç, gasp ve hırsızlık olaylarında 
ciddi bir düşüş var. Bunda, 30 resmi 

ekibimizin sürekli aktif bir biçimde 
sokaklarda görev yapmasının payı 
büyük. Belediyemizin ve sayın 
Başkanımızın destekleri de daima 
arkamızda. Bu vesileyle kendilerine 
teşekkürlerimi iletiyorum.”

Ümraniye Belediyesi Ümraniye 
Emniyeti’ne 3 Araç Daha Tahsis 
Etti

Çeşitli vesilelerle Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne araç 
tahsis eden Ümraniye Belediyesi, 

düzenlenen bir programla Emniyet 
Müdürlüğüne üç araç daha tahsis etti. 
Ümraniye belediye Binası önünde 
araçları teslim alan İlçe Emniyet 
Müdürü Adem Öztürk, katkılarından 
dolayı Ümraniye Başkan Hasan Can’a 
teşekkür etti.

Araçların teslim programına 
Ümraniye Belediye Başkan Vekili 
Mahmut Eminmollaoğlu ile 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları Mesut Özdemir 
ve Mustafa Küçükkapdan katıldı. 
Ümraniye Belediye Başkan Vekili 
Mahmut Eminmollaoğlu, Emniyet 
mensuplarının ülke güvenliğini 
sağlamak için gece gündüz 
çalıştıklarını kaydederek, Ümraniye 
Belediyesi’nin Emniyet Teşkilatına 
destek olmaya devam edeceğini ifade 
ettiler. Mollaoğlu, araçların hayırlı 
olmasını diledi.

Güvenilir, Yaşanabilir Bir 
Ümraniye’den Söz Ediyoruz

Gelişen, modernleşen, 
Belediye Başkanımızın 

ifadesiyle yükselen 
Ümraniye’de huzurlu

bir ortam mevcut. Kapkaç, 
gasp ve hırsızlık gibi 

suçlarda da
ciddi bir azalma var. Suç 
oranları hızla düşüyor.

idare

ÜMRANİYE EMNİYET MÜDÜRÜ ADEM ÖZTÜRK
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Geleceğin Hido’ları 
Ümraniye’de Yetişiyor

“Hidayet Türkoğlu Basketbol ve Spor Okulu’nda amaç; dostluğu,
disiplini, spor yapmanın zevkini, paylaşmayı ve rekabeti zaman içinde 

çocuklarımıza öğretmektir. ”

YENiDENÜMRANiYE
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spor okulu

Hidayet Türkoğlu kendi 
adını taşıyan ilk basketbol 
ve spor okulları tesisini 

Ümraniye Şerifali’de açtı. Hidayet 
Türkoğlu ve PFA bir ortaklığa imza 
atarak Basketbol, Spor Okulları, Spor 
Tesisleri yönetimi ve organizasyonları 
konusunda iş birliğine giderek; Türk 
sporuna hizmet etmek, sağlık ve 
fitness sektörüne de yeni bir felsefe 
getirmek amacı ile kurulmuştur. 
Talent Kamp öncesi, hangi takımlar ile 
hangi branşlarda liglere katılacaklarını 
ve kulübün ismi ile bilgiyi de 
medya ile paylaşacaklarını belirten 
Türkoğlu, “Bu organizasyonda kısa 
vadeli geçici başarılar yerine orta ve 
uzun vadeli hedefler ile yola çıktık. 
Bünyemizde vereceğimiz kulüp 
hizmeti ile Türk Sporuna yetenekli, 
başarılı oyuncuları yetiştirmeyi 
ve bu oyuncuları, verilecek okul 
bursları ile öğrenimlerine de yardımcı 
olarak, özgüveni yüksek, karakterli 
bireyler olarak geleceğe hazırlamayı 
hedeflemekteyiz.” diye konuştu.

Yetiştirecekleri sporcuları kulüp 
bünyesinden, milli takımlara, Avrupa 
ve NBA’in önemli Spor Kulüplerine ve 
Basketbol takımlarına yollayarak Türk 
Basketbolu ve sporuna katkı sağlamayı 
hedeflediklerini de belirten Türkoğlu, 
“Amacımız bu organizasyondan 
yeni Hidayet’ler, yeni Nevriye’ler 
yetiştirmek ve Türk sporuna armağan 

etmektir.” dedi. Kulüpleşme konusuna 
da değinen Hidayet Türkoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti:
“Kulüpleşme adımı, kısa zamanda 
organizasyonumuza gösterilen ilgi 
ve talepten sonra gençlerimize daha 
iyi nasıl hizmet ederiz düşüncesinin 
ve daha sağlam, uzun soluklu bir 
organizasyon yapısını nasıl sağlarız 
sonucu ile ortaya çıkmıştır. Amacımız 
bu sene kurduğumuz Erkek-Bayan 
Basketbol takımları, önümüzdeki 
sene kuracağımız yüzme ve jimnastik 
branşları ile Türk Sporuna Hizmet 
edecek bir yapıyı uzun seneler başarı 

ile yürütmektir.”
Hidayet Türkoğlu Basketbol 
Okulu’nun felsefesini de anlatan 
yıldız basketbolcu, “Türkiye’ye 
spor sektöründe yeni bir felsefe 
getirmeyi amaçlıyor. Türk sporuna 
ve sporcusuna hizmet etmek, spor 
sektörüne yeni bir felsefe getirmek 
amacı ile beraber bir ortaklığa imza 
attık.” diye konuştu.
Hidayet Türkoğlu Basketbol ve Spor 
Okullarında amaç dostluğu, disiplini, 
spor yapmanın zevkini, paylaşmayı ve 
rekabeti zaman içinde çocuklarımıza 
öğretmektir. Uzman eğitmen, idareci 
ve antrenörlerimizle, Basketbol ve 
yaz spor kampında verilecek sosyal ve 
sportif eğitimler, çocuklarımızın daha 
sağlıklı bireyler olmaları için destek 
olacaktır. 

Hidayet Türkoğlu Basketbol 
Okullarında çocuklarımızın tüm 
fiziksel özellikleri akademisyenler ve 
uzmanlar tarafından test edilecek 
ve çıkacak sonuçlara göre hem 
fiziki performanslarını arttırmak, 
gelişim süreçlerini hızlandırmak 
amaçlı antrenman programları ve 
beslenme programları çıkartılacaktır. 
Bunun sonrasında ise, tecrübeli eski 
basketbolculardan ve antrenörlerden 
oluşan teknik kadromuz ile basketbol 
seviyelerini çok üst seviyelere çıkarma 
imkanı bulacaklardır.

Ümraniye’de hizmet 
veren Hidayet Türkoğlu 

Basketbol ve Spor 
Okulu’nda uzman 
eğitmen, idareci ve 

antrenörlerle, basketbol 
ve yaz spor kampında 

verilecek sosyal ve 
sportif eğitimler, 

çocuklarımızın daha 
sağlıklı bireyler olmaları 

için destek olacaktır. 
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Bir konuşmanızda, 
edebiyatı kişinin 
kendisine yolculuğu 

olarak tanımlıyorsunuz. Sizin 
kendi yolculuğunuz nasıl başlayıp 
ne şekilde devam etti, bundan 
bahseder misiniz?

Gençlikte adaletsiz işleyen dünyayı 
değiştirebileceğimi düşünürdüm, 
şimdi en büyük çabam, dünyanın 
beni kendince değiştirip 
dönüştürmesine engel olmakla 
ilgili... Edebiyat, muhatabını 
arayan konveks bir pırıltıyla ışır 
ilkin... Sonra bunun paradoksal 
bir şekilde nasıl da içinize dönük 
bir şey olduğunu keşfedersiniz, 
insanları inandırmaktan çok 
daha zordur inanmak ve özellikle 
kendinizi inandırmak. Bunun 
gibi bir şeydi söylemek istediğim 
sanırım. Toplumla ilgili bir derdi 
olduğunda bile asıl derdi, kendi 
egosuyladır edebiyatçının... Susmayı 
beceremeyen bir şikâyetçidir o...      

Edebiyatın, özellikle de 
hikâyenin, hayatla ilişki 
ve etkileşimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Hikâye ve öyküyü birbirinden ayırt 
ederek bir iki şey söyleyebilirim 
belki; benim yazı meşguliyetim 
Doğuya has söz zenaatlarıyla 
alakalı, dolayısıyla kurgu ya da 
inşaattan çok, anlatı, rivayet, bir 
ucu masal ve menkıbeye yaslanmış, 
kıssa geleneği içinde dolaşır hikâye 
tecrübem... Hayatla ilişki diyemem 
buna. Hayatın kendisidir. Mesafesi, 

objektivizmi, reel kurucu uzaklığı 
yok. Ya da sert bir yarılma şekli 
de yok. Batı tipi özne/eser ilişkisi 
şeklinde kopuk ve elbette trajik 
bir şey değil benim tecrübem... 
Özne denen yazarın da bir eser 
olduğu, Büyük Hikâyenin bir 
parçası olduğu harmonisi içinde 
duruyorum. Etkileşim değil benim 
kelimem. “Beni bir dağda buldular, 
kolum kanadım kırdılar, dolaba 
layık gördüler, onun için inilerim” 
diyor ya Yunus...  yazar veya okur 
aslında fark etmiyor, hepimiz 
yazılmış ve dürülmüş mahfuz bir 
levhanın harflerinden ibaretiz. 
Bir varmış bir yokmuş diye başlar 
masallarımız, biz daha ilk sözüyle 
kûn ve yekûnla hemhal olmuş bir 
dilin çocuklarıyız... Bu, ilişki ve 
etkileşimden çok daha farklı bir göz 
hatta görüş, basiret gerektiriyor...  

Hikâyeciliğinizde etkisi olan 
isimler ve eserler olmuştur 
muhakkak. Bunları paylaşır 
mısınız bizimle?

Mahfuz Bir Levhanın
Harflerinden İbaretiz

Edebiyatla 
edeplendiğimiz sürece, 

yolun dışarı değil, 
dışarı gibi dururken 

bile aslında içeri doğru 
olduğunu fark ederiz...

YENiDENÜMRANiYE

     Sibel
Eraslan:
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Dergâh Edebiyat Dergisinde Hocamız 
Mustafa Kutlu’nun nazariyatıyla 
yetişmeye çalışan kimseleriz... 
İstanbul hikâyeciliğini önemsiyorum.

Gazete yazılarınıza gelirsek… 
Köşeyazarlığınız edebiyat 
çalışmalarınızdan evvel başlıyor. 
Birlikte sürdürülmesi zor olmuyor 
mu?

Böyle olmasını ben de istemezdim. 
Yani sadece edebiyatla uğraşmak 
olsun isterdim meşguliyetim için... 
Lakin ülkemizin şartları ve mesleğim 
gereği, hukuk arayışı ve savunma 
refleksi ister istemez yazılarımda 
böylesi bir anafora yol açtı. Gerilimi 
yüksek evet, ama yazı masamın 
sokakta kurulu oluşunu ben tercih 
etmedim. Toplumsal derdi olmayan 
edebiyatçıyı tezyin işiyle uğraşan 
kibarlardan saymam da bu yüzden... 

Son yıllarda ağırlıklı olarak Hz. 
Fatıma, Hz. Hatice, Hz. Asiye 
gibi İslâm tarihinin köşetaşı 
diyebileceğimiz kadın şahsiyetler 
üstünde çalışıyorsunuz. 

Toplumsal dert dediğim şey ile tam 
da kesişen kulvarda duruyor bu 
yolculuğum. Hz. Peygamberin(sav) 
tüm zamanlara örnek ve vasiyet 
olarak takdim ettiği bu insanlık 
annelerini çağın diline yeniden davet 
etmek, edebî olduğu kadar sosyal 

gayesi de olan bir uğraş koridoru açtı 
benim için... Mart 2012’de inşallah 
Hz. Fatıma ile nihayete erecek bu 10 
yıllık okuma yazma telaşı... Dörtleme 

bittikten sonra, daha yakın tarih için 
hazırlandığım çalışmalarım da var...  

İstanbul’un ilçelerinden Şile’ye 
dair bir inceleme-hatırat kitabınız 
da var. Peki Ümraniye dediğimizde 
neler geliyor aklınıza?

Ümraniye, benim liseli günlerimin 
sonuna kadar (1985) bizim 
Üsküdar’ın kırı, mesiresi, 
ormanıydı... Yalnız Selvi’de biterdi, 
sonra Şile’ye kadar uzun çayırlar, 
kekik ve böğürtlen vadileri ile 
süren bir yeşil örtünün ismiydi 
çocukluk zihnimde... Anneannem, 
1903 doğumluydu, Şile ile Üsküdar 
arasındaki yolda zaman zaman 
eşkıyaların gezdiğini söylerdi kendi 
çocukluğundan bahsederken... Benim 
hayalimde, hâlâ bulutların içinde 
böyle birtakım pala bıyıklı, kalpaklı, 
belinde kasatura piştov taşıyan 
adamlar gezer dolanır Şile’nin 
vadilerinde... Sonra denizkızları... 
Çocukken de inanırdım, halen 
de zannediyorum ki Ocaklıada 
civarında vardır iki üç tane... Ve 
Kuvayı Milliye... Anadolu’ya geçecek 
aydınların Milli Mücadele’deki geçiş 
yolu da Ümraniye üzerinden Şile, 

Kandıra şeklinde devam edermiş... 
Anneannemin halen kapısını 
örtmediğimiz ihtiyar evi, Kuvayı 
Milliye’nin Şile mihraklarından 
birisidir... Ümraniye’ye bağlı köyler, 
özellikle Alemdağ (Alemdar’dır 
doğrusu) ve Çekmeköy, hakiki 
İstanbul’luların yaşadığı köylerdir, 
Fatih Sultan Mehmet Han 
dönenimden beri yerleşik İstanbul 
halkıdır bu muhitlerin özü... 
Ümran kelimesini önemseyerek 
okumalıyız derim. Medeniyetin neşet 
ettiği insan ve şehir kavramlarını 
da kuşatan bir kelime... Fetih 
sonrası İstanbul’unun Ümran’ı, 
medenî vasatının inkişaf ettiği 
bir belde olarak bakmak gerekiyor 
Ümraniye’ye...          

Fetih sonrası 

İstanbul’unun Ümran’ı, 

medenî vasatının inkişaf 

ettiği bir belde olarak 

bakmak gerekiyor 

Ümraniye’ye...          

söyleşi

39



YENiDENÜMRANiYE

Ülkemizin pek çok yerinde, 
pek çok tarihi eser 
mevcuttur. Bu eserler diğer 

şehirlerimizde birer inci tanesi 
gibi tek tük serpiştirilmiş haldedir. 
Günümüze kadar korunurken 
çevresiyle bir bütünlük arz 
etmeyen aralarında belli mesafeler 
bulunan eserlerdir. Safranbolu’yu 
ve Safranbolu Evlerini, tarihini, 
kültürünü diğer şehirlerden ayıran 
özellikler farklıdır. Aradaki fark bir 
bütünlük ve nitelik farkıdır.

Günümüzde her şeyin yapaylaştığı, 
pek çok insani değer ve kavramların 
hızla kaybolduğu dünyamızda 
Safranbolu, tarihin içinde unutulmuş 
saklı kalmış, nadide bir hazine gibi 
tüm doğallığıyla karşılar herkesi. 

Tarihi yüzyıllara dayanan evleri, 
çeşmeleri, kalesi, saat kulesi, 
camileri, han ve hamamları, taş 

kaldırımlı sokakları ve köprüleriyle 
bir anda geçmişin içinde zaman 
tünelinde buluverirsiniz kendinizi. 
Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda 
yürürken sıra sıra evleri görür, 
200 yıllık duvarlara yaslanabilir, 
her köşe başında rastlayacağınız 

çeşmelerinden suyunuzu içebilir 
hatta lonca kahvesinde kahvenizi 
yudumlayabilirsiniz.

Bu eşsiz tarihî kimliği yanında 
Safranbolu’nun zengin doğal 
güzellikleri olan mağaralar, 
kanyonlar, yaylalar, kral ve kaya 
mezarları ile tümülüsler, tarihî 
köyler, üzüm bağları, safran bahçeleri 
ve eşsiz lezzetteki lokum çeşitleriyle 
de İlçemiz önemli bir turizm merkezi 
olmuştur.

Safranbolu 1196 tarihinde Selçuklu 
Sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğlu 
Muhiddin Mesut Şah zamanında 
Türklerin eline geçmiştir. Tarihi 
süreç içerisinde ise 1213-1280 
tarihleri arasında Çobanoğullarının, 
1326-1354 tarihleri arasında 
Candaroğlullarının, 1354-1402 
ve 1423 yılından itibaren de 
Osmanlıların egemenliğine girmiştir.

Tarih ve Doğayla İç İçe:
Safranbolu

Safranbolu’da bütün
bir şehir tüm ihtişamıyla 
dimdik ayaktadır. Evler, 

taş kaplı sokaklar, 
mahalleler hâlâ aynı 
tazelik ve dinginlikle, 

içinde eşsiz tarihî
eserlerin tamamını 

barındırır.
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Safranbolu, tarihî geçmişinde, en 
üstün ekonomik ve kültürel düzeyine 
Osmanlı döneminde ulaşmıştır. 
Kentin 17. yy da İstanbul-Sinop 
kervan yolu üzerinde önemli bir 
konaklama merkezi oluşu, bölgede 
ticaretin gelişimine olanak sağlayarak 
zenginleştirmiştir. (Bu dönemde 
İstanbul ve Kastamonu ile yoğun 
ilişkiler yaşanmış, Osmanlı devlet 
adamlarından bazıları kente önemli 
eserler bırakmışlardır.

Karadeniz’de Bir Cennet Köşesi: 
Kastamonu

Türkiye’nin cennet köşelerinden biri 
olan Kastamonu, büyük şehirlerin 
gürültüsünden kaçmak isteyenlerin 

sığınabilecekleri bir huzur bölgesi, 
panoramik dağlarıyla, yemyeşil 
ovalarıyla, zümrüt sahilleriyle, 
zengin kültürel varlıklarıyla bir 
çok alternatifler sunan bir tatil 
beldesidir.

Kastamonu geleneksel Türk evi ve 
yakın dönem Osmanlı mimarisi 
örneklerinin yoğun olarak bulunduğu 
ender illerdendir. Kentsel sit 
kapsamına alınmış olan Kastamonu, 
Taşköprü, İnebolu, Küre ve 
Abana’nın eski mahalleleri ve yapıları 
ziyaretçilerde nostalji ve hayranlık 
uyandırır. 

Milli mücadele sırasında lojistik 
destek açısından en güvenilir bölge 
olan Kastamonu İnebolu limanından 
Ankara’ya erzak, cephane ve 
insan akışında büyük yararlılıklar 
göstermiştir. 

Kastamonu’nun sahip olduğu bu 
zengin tarihi ve kültürel mirası kadar 
bir diğer zenginliği de harikulade 
tabiatıdır. Başta Ilgaz Dağı Milli Parkı 
dağcılık sporları için mükemmel bir 
merkezdir. Zengin orman örtüsü, 
çeşitli yaban alabalığı ile görenlerin 
unutamayacağı özelliklere sahiptir. 
Kastamonu’nun 40 km. güneyindeki 
Ilgaz Dağı kayak merkezi kış aylarında 
büyük rağbet görmektedir.

Kitaplardan tarihi 
okur, müzelerde onu 

görürüz, kimi şehirlerde 
tarihi hisseder, öğrenir 

duygulanırız. Fakat 
Safranbolu’da görerek, 

yaşayarak, gezerek, 
tarihi soluyarak nefes 
nefes içimize çekeriz. 

gezi
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Tepeüstü’nde Bir Lezzet 
Sokağı

 
Geleneksel Karadeniz pidesinin İstanbul’da en iyi yapıldığı dükkanları bir 

araya getiren Poyraz Sokak’ta pideler hâlâ eski usulle pişiriliyor..

YENiDENÜMRANiYE
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mekân

Anadolu yakasının Maslak’ı 
namıyla her geçen gün gelişerek 
büyüyen Tepeüstü ikinci köprüye 
yakınlığı ile stratejik bir konuma 
da sahip. Tepeüstü’nün en ilginç 
özelliklerinden biri ise İstanbul’un 
lezzet duraklarından birinin burada 
bulunmasıdır. Poyraz Sokak’ın adını 
Pideciler Sokağı’na bırakmasına 
sebep olan pidecilerden ilki 
Lider Pide yirmi yıl önce açılmış. 
Günümüzde ise sayıları onu bulan 
pideciler İstanbul’un en uzak 
ilçelerinden gelen müşterilerini 
ağırlıyor. 

Geleneksel Karadeniz pidesinin 
İstanbul’da en iyi yapıldığı 
dükkanları bir araya getiren Poyraz 
Sokak’ta pideler hâlâ eski usulle 
pişiriliyor. Vakfıkebir tereyağıyla 
pişen pideler kavurmalı, peynirli, 
kaşarlı, kıymalı, sucuklu ve karışık 
çeşitlerde mevcut. Pideler isteğe göre 
Trabzon usulü uzun ya da Rize usulü 
yuvarlak hazırlanabiliyor. 

Pideciler Sokağı’nın ustaları, 

iyi pidenin sırrının hamurda 
olduğunu, insana pideyi yedirenin 
iyi hamur olduğunu ifade ediyor. 
Bununla birlikte malzemelerin 
kaynağından gelmesi de kalitelerini 
artırıyor. Sokakta Lider Pide’nin 
yanı sıra Meşhur Karadeniz Pide 
Salonu, Taşköprü Boyabat Kıyı 
Kebabı, İstanbul Pidecisi ve Sisore, 
Bekiroğlu Karadeniz Pidecisi gibi 
çok sayıda pide ve kebapçı bugün 
hâlâ faal olarak müşterilerine hizmet 
vermektedir. 

Poyraz Sokak’ın lezzetleri toplumun 
her kesiminden insanları bir araya 
getiriyor. Sokağın en ünlü müdavimi 
usta oyuncu Erkan Can, haftada iki 
gün mutlaka pide yemeye gelirmiş. 
Ünlü bir işadamı ayda bir kez genel 
müdürleriyle ‘iş toplantısı’nı burada 
yapıyormuş. İsmail Türüt de haftada 
bir gelenlerden. Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma 
Bakanı Binalı Yıldırım, Devlet Bakanı 
Faruk Nafiz Özak, Şahan Gökbakar, 
Sunay Akın, Davut Güloğlu, Haluk 
Ulusoy, İbrahim Üzülmez, Şenol 
Güneş, Hikmet Karaman gibi birçok 
ünlü ismin de yolu Lider Pide’ye 
düşmüş.

Poyraz Sokak’ın 

lezzetleri toplumun her 

kesiminden insanları bir 

araya getiriyor. Sanat, iş 

ve siyaset dünyasının önde 

gelen isimleri lezzet ortak 

paydasında buluşuyor.
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• Çalışma hayatının kendinize saygı 
duymak konusunda önemli bir faktör 
olduğunu unutmayın.

• Çocuklarınız küçük olsa bile, 
çalışma hayatına çok uzun süre ara 
vermeyin. Ara ne kadar uzun olursa, 
dönmek o kadar zor olacaktır.

• Çevrenizde güvenebileceğiniz, 
açık konuşabileceğiniz insanlar 
olduğundan emin olun.

• Ofisteyken işe, çocuğunuzlayken de 
sadece ona yoğunlaşın.

• Ev işleri ve çocuk bakımını eşinizle 
eşit olarak paylaşın.

• Mümkünse ev işinde de yardımcı 
olabilecek bir bakıcı tutun.

• Çok iyi organize olun. Çocuğun 
çantası, kıyafetleri gibi detayları 
geceden hazırlamaya çalışın.

• Pratik çözümler bulun. İşinizin 
yoğun olduğu dönemde, 
çocuğunuzun katılacağı etkinlik için 
yiyecek hazırlamanız gerekiyorsa, 
hazır bir şeyler götürmeyi seçin.

• Geleneksel olmayan iş-aile 
programlarından korkmayın.

• Sınırlarınızı belirleyin, iş 
arkadaşlarınızdan da uyum bekleyin.

• Eylem planınızı yapın. İş ve aileyi 
birlikte yürütmek size bağlı.

• Kendinizi çocuğunuzun okuluna 
adayamıyorsanız da ilginizi arada bir 
de olsa sınıf etkinliklerine katılıp göz 
önünde olarak gösterin.

• Eviniz işyerine yakın olsun. 
Böylece yolda geçireceğiniz zamanı 
çocuğunuza verebilirsiniz.

Çalışan  Annelere İş ve
Eve Dair Yararlı Öneriler

Teknolojiyi kullanabilir 
ya da ondan 

sakınabilirsiniz. Kimi 
anneler, şirketten 
kendilerine hemen 

ulaşılmasını sağlayan 
iletişim cihazlarını 

kullanmak istemiyor. 
Kimi de evden çalışmayı 

kolaylaştırdığı 
için teknolojiden 

faydalanıyor.

kadınYENiDENÜMRANiYE
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çocuk

• Yeni bir çocuk doğacağı zaman 
diğer çocuklar buna alıştırılmalıdır. 
Anne babayla aynı odada kalıyorsa, 
doğumdan önce odası ayrılmalı. 
Kardeşi olacağı uygun bir dille 
anlatılmalı.

• Çocuklar lüzumundan fazla 
sevilerek, şımartılmamalı, 
kısıtlandığı zaman onlardan 
mahrumiyete katlanmasına alışacak 
şekilde onları güçlendirmeye önem 
verilmeli. 

• Çocuğun kıskançlığını arttıracak 
“pabucun dama atıldı’’ gibi şakalar 
yapılmamalı. Çünkü çocuk bunu 
anlayacak olgunlukta değildir.

• Eskiden çocuklar için alınan 
eşyaları alınıp, yeni çocuğa 
verilmemeli. Bu durumda çocuk 
bütün sevdiği şeylerin elinden 
alınacağını zannedebilir. Mutlaka 
büyük Çocuğun eşyasının küçüğe 
verilmesi gerekiyorsa ona uygun 
dille açıklanmalı. Örneğin bu sana 
küçük geliyor, sana yenisini alalım 
Bu kardeşinin olsun gibi.

• Çocuklar arasında tercih 
yapılmamalı. Hepsine eşit sevgi, ilgi 
ve ihtimam gösterilmeli. Birine fazla 
şey vermek kıskançlığa yol açabilir.

• Çocuklar ne kardeşleriyle ne de 
arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı. 
Kendi sahip olduğu özellikleriyle 
kıyaslanmalı.

• Çocuklar küçük yaşlarda sahip 
oldukları şeyleri başkalarıyla 
paylaşmaya alıştırılmalı. Ancak bu 
zorlanmadan yapılmalı.

• Çocuklarda kıskançlık yerine 
imrenme duygusu geliştirilmeli.

• Aralarında kıskançlık hisleri 
gelişmekte olan kardeşleriyle ve 
arkadaşları birbiriyle sıkı ilişkiler 
kurmaya teşvik edilmeli.

• Öğretmenler öğrenciler arasında 
ayırım yapmamalıdır.
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Eskiden çocuklar için 
alınan eşyaları alınıp, 

yeni çocuğa verilmemeli. 
Bu durumda çocuk 

bütün sevdiği şeylerin 
elinden alınacağını 

zannedebilir. Mutlaka 
büyük çocuğun 

eşyasının küçüğe 
verilmesi gerekiyorsa 

ona uygun dille 
açıklanmalı. Örneğin 
bu sana küçük geliyor, 

sana yenisini alalım Bu 
kardeşinin olsun gibi.
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Bronşit nedir?
Nefes yollarının bazı nedenlerinden 
dolayı (ki bu nedenler; enfeksiyonlar, 
sigara, hava kirliliği, alerji gibi etkenler) 
daralması, salgısının artmasıdır. 
Öksürük, balgam, nefes darlığı ile 
karakterize bir durumdur.
 

Akut bronşit
ve kronik bronşit 
arasındaki
fark nedir?
Genelde enfeksiyonlara ve toksik 
gazlara maruziyete bağlı olarak 
gelişen kısa süreli ve geçiçi bir 
durumdur. Grip ve nezle gibi soğuk 
algınlığından sonra da bu durumla 
karşılaşılabilir. Soğuk havalar, bu 
hastalıkların ortaya çıkmasında 
en önemli faktördür. Buna bir de 
ağızdan nefes almak eklenirse hava 
yeterince ısıtılamaz ve bronşit 
riskini arttırır. Tedavisinde etkene 
yönelik ilaçlar verilir. Kronik 
bronşit yani müzmin bronşit ise 
sigaranın tetiklediği, tekrarlayan 
ataklarla karakterize yılın en az iki 
ayı öksürük, balgam ve nefes darlığı 
nöbetlerinin eşlik ettiği ilerleyici bir 
hastalıktır. Yapılan çalışmalar, 40-60 
yaş arasındaki erkeklerin dörtte 
birinden fazlasında bu hastalığın 
görüldüğünü göstermektedir.

Br
on

şi
t
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En sık rastlanan 
belirtileri
En sık belirtileri öksürük, nefes darlığı, 
bazen balgam, hırıltılı nefes alıp verme 
gibi solunum bulgularıdır. Bronşlar 
daralmıştır. Hafif bir fiziksel aktivite 
sırasında bile, nefes almada güçlük 
çekilir. Hasta, çabuk yorulur.
Beslenme alışkanlığı ile bir ilişkisi var 
mıdır? Genelde enfeksiyonlar, sigara, 
hava kirliliği, mesleksel maruziyet gibi 
solunum yollarından alınan etkenlerle 
olur.

Teşhis koymada en önemli faktör 
nedir? Teşhiste en önemli parametre 
fiziksel muayenede akciğer solunum 
seslerindeki değişmelerin tesbitidir. 
Genelde Radyolojik bulgu vermez. 
Solunum fonksiyon testinde düşme 
saptanır.

Çocuklarda 
Soğuk Algınlığı
Özellikle sonbahar ve kış aylarında 
ortaya çıkan, çocukluk döneminin 
en sık rastlanan hastalığı olan 
soğuk algınlığı, çoğunlukla önce 
hafif bir boğaz şikayeti ve kaşınma, 
gıdıklanma, ağrı, tıkanan ya da akan 
bir burun ile başlar. Kimi zaman 
bunlara öksürük, baş ağrısı, hafif 
ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve 
iştahsızlık eklenir.

Burun akıntısı renksiz, su gibi bir 
kıvamdan, sarı-yeşil koyu renkli 
bir akıntıya dönüşebilir. Solunum 
yollarının bulaşıcı bir hastalığı olan 
soğuk algınlığı, burunu, boğazı, 
sinüsleri, kulakları, östaki borusunu, 
nefes borusunu ve bronşları 
etkileyebilir.200’e yakın virüsün 
neden olduğu hastalık, çocuklar, 
steril ev ortamından dışarı çıktıkları 
andan itibaren adeta saldırıya geçer 
ve yuva ve okul dönemi çocuklarında 
sık görülür ve sıklığı yaş ilerledikçe 
azalır. Bir çocuğun yılda 6-12 kez 
soğuk algınlığına yakalanması 

normaldir ve anne babaların bunun 
olmaması için çaba göstermeleri 
gerekmez. Ateşin çok yükselmesi 
ve genel durumun bozulması, 
şiddetli öksürük, kusma, ishal gibi 
ek bulguların varlığı daha çok gribi 
düşündürmelidir.

Virüs enfeksiyonları çocukların 
direncini düşürür. Direnç düşüklüğü 
de, soğuk algınlığı olarak başlayan 
hastalığın orta kulak iltihabı, 
zatürre, sinüzit, bademcik iltihabı 
ve bronşiolit gibi başka hastalıklara 
dönüşmesinin önünü açabilir.

Bu dönemde çocuğun yeterli sıvı 
almasını sağlamalı, bulunduğu 
ortamın iyi havalanmasını ve 
nemlenmesini sağlamak, burun 
temizliğine dikkat etmek yeterlidir. 
Ağızdan ateş düşürücü, soğuk 
algınlığı ve öksürük ilaçları 
rahatlatıcı olarak verilebilir. Ancak 
hemen antibiyotik kullanmaya 
başlamak ülkemizde ailelerin çok 
sık  yaptığı yanlışlardan biridir. 
Antibiyotiklerin virüsler üzerine 
hiçbir etkisi bulunmadığını 
unutmamak gerekir. 

sağlık

47



sinema

SENDEN BANA KALAN
Tür:  Dramatik komedi 
Süre: 115 dk
Yönetmen:  Alexander Payne  
Oyuncular: George Clooney, Amara 
Miller, Patricia Hastie

GÜZEL GÜNLER 
GÖRECEĞIZ
Tür: Dram
Süre: 112 dk
Yönetmen:  Hasan Tolga Pulat 
Oyuncular: Buğra Gülsoy, Feride 
Çetin, Barış Atay Mengüllü

SİYAH ALTIN
Tür: Macera, Dram   
Süre: 129 dk
Yönetmen: Jean-Jacques Annaud 
Oyuncular:  Tahar Rahim, Mark 
Strong, Antonio Banderas

MUPPET ŞOV
Tür:  Komedi, Animasyon, Aile  
Süre: 103 dk
Yönetmen: James Bobin
Oyuncular: Jason Segel, Amy 
Adams, Chris Cooper

FETİH 1453
Tür: Dram, Savaş, Epik  
Süre: 129 dk
Yönetmen: Faruk Aksoy  
Oyuncular:  İbrahim Çelikkol,
Devrim Evin, Dilek Serbest

NEŞELİ AYAKLAR 2
Tür:  Animasyon, Komedi, Aile 
Süre: 105 dk
Yönetmen: George Miller  
Oyuncular:: Carlos Alazraqui, Sofia 
Vergara, Robin Williams

Sinemada Bu Ay
YENiDENÜMRANiYE
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tiyatro

Tiyatroda Bu Ay

“Yahu biz Ermeni'siyle, Türk'üyle, Kürt'üyle Osmanlı değil miyiz? Yüzyıllardır böyle huzur içinde 
yaşamadık mı?..” Türkiye’nin resmi dış politikasına ve tarihin gerçeklerine yaslanan bir kültür projesi 
“Marika’nın Serveti” adlı tiyatro oyunu Ümraniye Belediyesi’nin “2. Geleneksel Hikâye Yarışması”nın 
ödüllü eseri “Madam Marika’nın Serveti” adlı hikâye, usta tiyatrocu Haldun Dormen’in yönetiminde 
uzun bir çalışma sonunda 25 kişilik bir kadro ile oyunlaştırıldı.  

“GERÇEKTE 
ERMENİ

MESELESİ”

13 Şubat Pazartesi, Saat:20.00, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi
20 Şubat Pazartesi, Saat:20.00, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi
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Başkan Hasan Can Gazetecilerin
‘10 Ocak Dünya Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü Kutladı 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tüm gazetecilerin 10 
Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Başkan Hasan 
Can, gazetecilerin yağmur, çamur, kar demeden soğuk kış şartları 
altında görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini söyledi. 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tüm gazetecilerin 10 
Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gazetecilik 
mesleğinin önemine değinen Başkan Hasan Can, gazetecilerin 
yağmur, çamur, kar demeden soğuk kış şartları altında görevlerini 
büyük bir özveriyle sürdürdüklerini söyledi. Ulusal ve yerel basın 
mensuplarına bu anlamlı günün küçük bir anısı olarak deri eldiven 
gönderen Başkan Hasan, ‘Bu vesile ile tüm gazetecilerin bu anlamlı 
gününü kutluyor, mesleklerinde üstün başarılar diliyorum’ dedi.
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