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Ümraniye Çiğdemi Açtı



Belediyemizin faaliyetlerini sizlerle paylaştığımız 
ve yeni içerik ve yüzüyle yayımlamaya başladığımız 
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 24. sayısı ile 
karşınızdayız. Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da 
sizler için belediyemizin son dönem hizmetlerinden 
ayrıntılarla dolu bir dergi hazırladık. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz resim, 
hikâye ve şiir yarışmalarının bu yıl 8.’lerini 
yapıyoruz. Başvuru süreleri dolan Geleneksel Hikâye 
ve Şiir Yarışmalarımıza yine yurtiçi ve yurtdışından 
yoğun bir katılım oldu. Her biri alanında marka 
haline gelen yarışmalarımızla ilgili bilgileri 
dergimizde sizlerle paylaştık. İlgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Bununla birlikte, belediyemize bağlı kültür 
merkezlerimizde kültür-sanat etkinlikleri aralıksız 
devam etti. Sinemadan tiyatroya, konserlerden 
seminerlere, panellerden sergilere kadar çok sayıda 
etkinliğin bilgilerini sizlerin ilgisine sunduk. 
Tiyatromuzun duayenlerinden Haldun Dormen’in, 
Hikâye Yarışmamızda dereceye giren Madam 
Marika’nın Serveti isimli hikâyesinden uyarladığı 
aynı adlı oyunu, siz değerli Ümraniyelilerden büyük 
ilgi gördü. Konuyla ilgili haberimiz dergimizin 
sayfaları arasında. 

İhalesi tamamlanan ve kazma vurulan Ümraniye 
Metrosu ile ilgili bir dosya hazırladık. Birçok ayrıntı 
ve dokümanın yer aldığı dosyayı ilgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. Bunun yanında, bu ay Ümraniye’mizi 
ziyaret eden üç değerli Bakanımızın katıldığı 
programlarla ilgili geniş ayrıntılar, yapımı hızla 
devam eden yeni hizmet binamızla ilgili bilgiler 
ve dergimizin yeni formatıyla birlikte sizlerle 
paylaştığımız Ümraniye’den yaşam haberlerini 
dikkatlerinize sunduk. 

Klasik hizmetlerimizin yanı sıra, kültür 
merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat 
etkinlikleri ile Ümraniye’de hayata geçirdiğimiz 
birbirinden önemli projeler ve Ümraniyelilerin 
hizmetlerimizle alakalı görüş ve önerilerini sizler için 
hazırladık. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz. 

Önümüzdeki sayıda daha güzel gelişmelerden 
haberdar etmek ümidiyle, sizleri dergimizin yeni 
sayısıyla baş başa bırakıyoruz. 

İyi okumalar.
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Kıymetli hemşerilerim;

başkandan

Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle 
buluşturmak için çıktığımız hizmet 
yolunda dur durak bilmeden 
yürümeye devam ediyoruz. Kalıcı 
eserlerle donattığımız Ümraniye’ye 
kalıcı hizmetler kazandırıyor, daha 
yaşanılabilir bir Ümraniye için 
çalışıyoruz. 

Sevgili Ümraniyeliler; 

İstanbul’un önemli sorunlarından biri 
olan trafik sıkıntısının azaltılması için 
gerek İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımız ve gerekse Emniyet 
Müdürlüğümüz canla başla çalışıyor. 
Ümraniye’deki trafik yoğunluğunun 
azaltılması amacıyla biz de bugüne 
kadar görevimiz olmadığı halde birçok 
vesileyle katkılarda bulunduk, bu 
noktada pek çok kalıcı eseri bitirerek 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz 
Ümraniye Metrosu’nu ihale aşamasına 
getirdi. 4 yılda bitirilmesi hedeflenen 
metro tamamlandığında, Ümraniye 
trafiği rahat bir nefes alacak. Bu 
vesile ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Kadir 
Topbaş’a Ümraniye’mize yaptığı 
hizmetlerden dolayı minnettarlığımı 
bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Ümraniye’ye kazandırdığı eserlerden 
dolayı Ümraniyeliler adına kendisine 

ve ekibine canı gönülden teşekkür 
ediyorum.  

Bu ay Ümraniye’mizin çok değerli üç 
konuğu vardı. Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakerecimiz Sayın Egemen 
Bağış, Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Ertuğrul Günay ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan 
Bayraktar muhtelif vesilelerle 
Ümraniye’mizi ziyaret ettiler. 
Kendilerini burada ağırlamaktan 
büyük bir mutluluk duyduk. 

Kıymetli Ümraniyeliler; 

Kültür sanat vadisi haline getirdiğimiz 
Ümraniye’mizde her ay festivalleri 
aratmayan etkinlikler düzenliyoruz. 
Bu alanda pek çok aktiviteler 
düzenleyerek, kültür ve sanatı 
Ümraniyelilerin ayağına getiriyoruz. 
Bununla birlikte, geleneksel hale 
getirdiğimiz hikâye, resim ve 
şiir yarışmalarımız alanlarında 
marka haline gelirken, bu yıl 8. kez 
düzenlediğimiz yarışmalara yine 
rekor bir başvuru gerçekleşti. Yurtiçi 
ve yurtdışından katılımların olduğu 
yarışmalarımız, yeni yeteneklere kapı 
aralaması bakımından büyük bir fırsat 
teşkil ediyor.  

Öte yandan, bu ay önemli bir kültürel 
etkinliğe daha ev sahipliği yaptık. 

Büyük bir proje kapsamında, 2 
kıtada, 4 ülkede, 13 yarıştan oluşan 
Salcano Dağ Bisikletleri Yarışı’nın 
Ümraniye etabının startını verdik. 
Daha sonra da yarışmada dereceye 
giren kardeşlerimize ödüllerini takdim 
ettik. 

Değerli hemşerilerim; 

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla, Belediyemizin yeni hizmet 
binasının yapımına başlamıştık. İnşası 
hızla ilerleyen binamızı 2012 yılının 
sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. 
32.000 m² kullanım alanına sahip 
olan yeni hizmet binamızı kısa sürede 
Ümraniyelilerin hizmetine sunmayı 
planlıyoruz. 

2004 yılında başladığımız hizmet 
yolunda, her gün yeni bir adım daha 
atmaya devam ediyoruz. Her şey daha 
yaşanılabilir bir Ümraniye için… 

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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YENiDENÜMRANiYE

Sayın Başbakanımıza
“Geçmiş Olsun”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, birinci ameliyatın 
tamamlayıcısı ikinci operasyon nedeni ile Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

26 Kasım 2011’de gerçekleşen sindirim sistemi 

operasyonunun ikinci ve son aşaması için 

ameliyat olan Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan, 12 Şubat Pazar günü hastaneden 

taburcu oldu. Başlangıçta planlandığı şekilde yapılan 

ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından 

Başbakanımızın sağlık durumu son derece iyi olup rutin 

mesaisine başlamıştır. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Başbakanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde 

bulundu. Başkan Hasan Can, Başbakanımızın ülkemiz 

ve milletimiz için çok önemli bir lider olduğunun altını 

çizerek, Başbakanımızın en kısa zamanda görevinin 

başına dönmüş olmasından mutluluk duyduklarını 

belirtti.
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Geçirdiği ikinci ameliyat 
sonrası Kısıklı’daki evinde 
birkaç gün dinlenen 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
16 Şubat’ta Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak 
üyesi Bakir İzetbegoviç ile görüştü. 
Başbakan Erdoğan, 10 Şubat Cuma 
akşamı geçirdiği sindirim sistemiyle 
ilgili tedavi sürecini tamamlayan 
ikinci ameliyatın ardından ilk kez 
görüntülendi.

Bakir İzzetbegoviç:
“O Hepimizin Ortak Değeri”

Bosna-Hersek’in efsanevi 
Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in 
oğlu, Bosna Hersek Konseyi’nin 
Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, 
Başbakan Erdoğan’ın sağlığı için 1 
milyardan fazla insanın dua ettiğini 
belirterek, “Çünkü Recep Tayyip 
Erdoğan, sadece Türklere, sizlere ait 
değildir. O hepimizin ortak değeridir” dedi.

Başbakan Erdoğan19 Şubat’ta 
ise, Makedonya Cumhurbaşkanı 

Gyorgi Ivanov ile görüştü. Konuk 
Cumhurbaşkanı Gyorgi Ivanov eşi 
Maja Ivanov ile birlikte Başbakan 
Erdoğan’ın Üsküdar Kısıklı’daki 
konutuna geldi. Cumhurbaşkanı 
Ivanov ile eşini, Başbakan Erdoğan 
eşi Emine Erdoğan ile birlikte 
konutunun kapısında karşıladı.

Gençlik Kolları Kongresi’ne 
Videokonferansla Katıldı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
Kısıklı’daki evinde dinlenen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin Gençlik Kolları Kongresine 
videokonferansla katıldı. Abdi 

İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen 
Kongreye katılması beklenen 
Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle 
evinden çıkmadı. Kongreye evinden 
video konferansla bağlanan Erdoğan, 
partililerin söylediği ‘hepimiz biriz 
‘adlı şarkıyı dinledi. 

Erdoğan daha sonra salondaki 
partililere seslendi. 26 Şubatta 
geçirdiği ameliyat nedeniyle kongreye 
katılamadığını belirten Erdoğan, “Biz 
gençlik için tüm imkanları seferber 
ediyoruz. Dünya ile rekabet edebilen, 
dünyayı yakından takip eden, 
meselelere sahip çıkan bir gençlik 
tahayyül ediyoruz. En önemlisi de 
milli manevi değerlerine sahip çıkan 
onları yaşatan geleceğini geçmişinden 
aldığı güç, gurur ve ilhamla 
şekillendiren bir gençlik tasavvur 
ediyoruz. Altını çiziyorum modern 
dindar bir gençlikten bahsediyorum. 
Dininin, dilinin, beyninin, ilminin 
ve kalbinin davacısı bir gençlikten 
bahsediyorum.” şeklinde konuştu.

Sayın Başbakanımız 
Mesaisine Başladı

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan 16 Şubat’ta 

geçirdiği ikinci ameliyatın 
ardından sağlığına 

kavuşarak mesaisine 
başladı.

özel haber
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Ümraniye Metrosu 
Yola Çıktı

İstanbul’da toplu taşıma ağını genişletmek için yapılan
çalışmalara bir yenisi daha ekleniyor. Anadolu yakasının ikinci metro

ağı olan Üsküdar-Ümraniye Metrosu ihaleye çıktı.

YENiDENÜMRANiYE
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ulaşım atağı

Anadolu yakasının ikinci metro 
ağı olan Üsküdar-Altunizade-
Ümraniye-Dudullu-Çekmeköy-

Sancaktepe Metrosu ihaleye çıktı. 
Projenin, inşaatın başlamasından 
sonra 38 ayda tamamlanması 
hedefleniyor. 5 ayrı noktadan karşılıklı 
olarak başlatılacak metro kazısı için 24 
saat esasına göre çalışılacak.

Toplam 17 kilometrelik bir uzunluğa 
sahip olacak Üsküdar-Ümraniye-
Dudullu-Çekmeköy-Sancaktepe  
Metrosu, Üsküdar vapur iskelesi 
önünden başlayacak. Capitol Alışveriş 
Merkezi, Altunizade, Çamlıca, Kısıklı, 
Ümraniye, Alemdağ, Dudullu Şile Yolu 
Kavşağı ve Çekmeköy güzergâhında 
çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden verilen 
bilgiye göre delme tünel teknolojisi ile 
yapılacak olan metroda 2 kilometre 
depo alanı ve 16 adet istasyon 
bulunacak. Çalışmalar tamamen 
yerin altında sürdürüleceği için trafik 
sıkışıklığı ve çevreye hiçbir rahatsızlık 
verilmeyecek. Saatte tek yönde 45 bin 
yolcu taşıyacak olan metroda 6 dizili 
vagonlar kullanılacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Üsküdar ile Sancaktepe arasını 24 
dakikaya indirecek 20 kilometrelik 
metro hattı için dünya çapında 

ihaleye çıkıldı. 7 grubun katıldığı 
ihalede verilen teklifler hali hazırda 
İhale Komisyonu tarafından 
incelenmektedir. Hattın, yeni bir 
dünya rekoruna imza atılarak 38 ay 
gibi kısa bir sürede hizmete alınması 
hedeflenmektedir.

20 kilometre uzunluğunda ve 16 
istasyonlu “Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu” 
ihalesi kapsamında, hattın tüm inşaat 
ve elektromekanik işleri tek elden ve 
hızlı bir şekilde yürütülecektir. Metro 
inşaatının çok kısa bir sürede temeli 
atılarak inşaatı başlayacaktır. Depo 

sahası ve depoya bağlanan 2 bin 750 
metre bağlantı tünellerinin de yer 
alacağı metro tamamlandıktan sonra 
Üsküdar Sancaktepe arasında seyahat 
24 dakikaya inecektir.

Üsküdar-Sancektepe Metrosu, 
Kadıköy-Kartal Metrosu’nun 
rekorunu da elinden alacak. Kadıköy-
Kartal Metrosu 45 ay gibi rekor bir 
sürede tamamlanmak üzere. Üsküdar 
Metrosu’nun 38 ayda tamamlanarak 
yeni bir dünya rekoru eşliğinde 
İstanbulluların hizmetine sunulması 
hedefleniyor.

Şubat Başında Sunum Yapılmıştı

Şubat ayı başında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı 
Dursun Balcıoğlu ve Raylı Sitem 
Müdürü Yalçın Eğigün, Ümraniye 
Belediye Başkan Hasan Can’a bir 
brifing vermişti. Ümraniye Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
brifingde, Ulaşım Daire Başkanı 
Dursun Balcıoğlu ve Raylı Sitem 
Müdürü Yalçın Eğigün, Üsküdar- 
Ümraniye metro inşaatı ile ilgili 
Başkan Hasan Can’a sunum yaparak 
fikir alışverişinde bulunmuştu. 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcılarının da katıldığı brifingde, 
ihale tamamlanarak işe başlama 
noktasına gelen Ümraniye metro inşaatı 
ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapılmıştı.

Hattın, yeni bir 
dünya rekoruna 

imza atılarak 38 ay 
gibi kısa bir sürede 
hizmete alınması 
hedeflenmektedir. 

Metro tamamlandıktan 
sonra Üsküdar-

Sancaktepe arasında 
seyahat 24 dakikaya 

inecektir.
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sergiYENiDENÜMRANiYE

AB projesi kapsamında 
Ümraniye İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve Erkut Soyak 

Lisesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
Ebru Sergisi Haldun Alagaş Spor 
Kompleksi salonunda açıldı. Serginin 
açılışına Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Milli Eğitim 
Müdürü Sadettin Gül, Ebru Hocası 
Hikmet Barutçugil, muhtarlar, 
STK’lar ile çok sayıda seçkin davetli 
katıldı.

Hüseyin Avni Mutlu: Gençlerimizi 
Tebrik Ediyorum

Programda söz alan İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu şunları söyledi; 
Gençlerimizi bilginin dışında, bu 
şekilde kültür ve sanat dolu bir proje 
hazırlayıp sunan herkesi yürekten 

tebrik ediyorum. Kendimizi sadece 
bilgi ile değil farklı donanımlarla ile 
donatmamız gerekiyor, bu proje buna 
en iyi şekilde cevap veriyor. Buna 
benzer projeleri sergileri Ümraniye 
Belediye Başkanımız Hasan Can’ın 
da sıklıkla yaptığını biliyorum dedi. 

Vali Mutlu, bu projede emeği geçen 
herkesi yürekten tebrik ediyorum 
diyerek sözlerini bitirdi.

Egemen Bağış: Avrupa Birliği 
Projeleri Bizleri Mutlu Ediyor 

Programda daha sonra söz 
alan Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, şunları 
söyledi; Bugün anlamlı bir programda 
olmaktan ve Sn. Başbakanımızın 
sizlere selamını getirmekten onur 
duyuyorum. Avrupa Birliği projeleri 
bizleri çok mutlu ediyor. Daha birkaç 
ay önce Ümraniye’mizin başarılı 
Belediye Başkanı Hasan Can ile 
birlikte Ümraniye Belediyesinin 
Bosna’nın Fojnica şehrinde yaptırdığı 
kültür merkezinin açılışını yaptık. 
Ebru Hocamız Hikmet Barutçugil’in 
oradaki Boşnak öğrencilere ebru 
sanatı dersi vermesi beni çok mutlu 
etti. Bugün burada bu eserleri yapan genç 
kardeşlerimi yürekten kutluyorum, emeği 
geçenlere şükranları sunuyorum dedi.

Bakan Egemen Bağış Ümraniye’de 
Sergi Açılışı Yaptı 

Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış, AB 

projesi kapsamında 
Ümraniye İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ve Erkut 
Soyak Lisesi ortaklaşa 

düzenlenen Ebru 
Sergisi’nin açılışını 

yaptı.
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dernek

Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay Ümraniye’deydi 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Trabzonlu İş 
Adamları ve Bürokratlar Derneği tarafından Ümraniye’de 
düzenlenen panele katıldı. Bakan Günay, konuşmasında 
Karadeniz turizminin önemine değindi.

Trabzonlu İş Adamları ve Bürokratlar Derneği 
tarafından Ümraniye Trabzon Park Çırçır Ormanı 
lokalinde bir panel düzenlendi. ‘Doğu Karadeniz’de 

Turizmin Geliştirilmesi’ isimli panele Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Trabzonlu 
İş Adamları ve Bürokratlar Derneği başkan ve yöneticileri 
ile STK temsilcileri katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, turizmin önemine değindi. Karadeniz 
bölgesinin ülkemiz turizmine olan katkısına değinen 
Bakan Günay, gerek Karadeniz ve gerekse diğer bölgelerin 
tabii değerlerinin korunması ve bu bölgelerde turizmin 
geliştirilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalardan örnekler 
verdi.

13



YENiDENÜMRANiYE

İstanbul Anadolu Muhtarlar 
Derneği kuruluşunun 
1.yıldönümünü düzenlediği bir 

programla kutladı. 

Ümraniye Salon Semazen’de yapılan 
programa İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa Kara, 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Ümraniye Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
İstanbul Anadolu Muhtarlar Derneği 
Başkanı Kadir Delibalta, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Mustafa Küçükkapdan ve Ejder 
Batur, muhtarlar, iş adamları, 
STK’lar ve Anadolu’nun çeşitli 
illerinden gelen muhtarlar katıldı.

Kadir Delibalta;Başkanımıza 
Muhtarlık Binaları İçin Teşekkür 
Ediyoruz

Yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
program folklor gösterisi ile başladı. 

Programın sunumunu yapan 
Çene Cemal esprileri ile konuklara 
eğlenceli anlar yaşattı. Daha 
sonra bir konuşma yapan İstanbul 
Anadolu Muhtarlar Derneği Başkanı 
Kadir Delibalta şunları söyledi; 
Programımıza yoğun katılım bizleri 
çok memnun etti.

Biz muhtarlar olarak mahallemizdeki 
vatandaşlarımızın en iyi hizmeti 
alması için yoğun çaba harcıyoruz 
dedi. Delibalta, ayrıca Ümraniye 
Belediye Başkanımız Hasan Can’a 
özellikle teşekkür etmek istiyorum 
Ümraniye’deki tüm muhtarlık 
binalarını yeniden yaparak 
belediyeler arasında bir ilki başlattı 
ve bizim halka daha iyi hizmet 
vermemizi sağladı diyerek sözlerini 
bitirdi.

İstanbul Anadolu Muhtarlar 
Derneği’nin 1. Yılı Kutlandı

İstanbul Anadolu 
Muhtarlar Derneği 

kuruluşunun 1. 
yıldönümünü düzenlediği 

bir programla kutladı. 
Programa katılan 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
muhtarlar bizim bir 

parçamızdır dedi.
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dernek

Başkan Hasan Can; Muhtarlar 
Bizim Bir Parçamız

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Anadolu’nun dört bir yanından 
bu programa gelen muhtarlara 
hoş geldiniz diyerek konuşmasına 
başladı. Başkan Hasan Can, 
konuşmasını şöyle sürdürdü; 
İstanbul Anadolu Muhtarlar 
Derneğinin böylesine güzel bir 
program icra ettiği için kutluyorum. 
Muhtarlar, Belediye ile vatandaş 
arasında bir köprüdür. Ümraniye’de 
8 yıldır tüm muhtarlarımızla uyum 
içerisinde çalışıyoruz. Muhtarlar 

bizim bir parçamızdır dedi. Başkan 
Hasan Can’a konuşması sonrasında 
muhtarlar tarafından desteklerinden 
dolayı plaket takdim edildi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu; 
Muhtarlarla Sürekli Biraradayım

Programda söz alan İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu şunları söyledi; 
Öncelikle bu güzel programa 
katıldığımdan dolayı çok mutluyum. 
Muhtarları halk seçtiği için bizim 
gözümüzde ayrı bir önem taşıyor. 
Mahallelerinin sorunlarını en iyi 
onlar biliyor. Muhtarlarımızla çeşitli 
programlarda sürekli bir araya 
geliyorum dedi. Vali Mutlu, bu güzel 
programı organize eden İstanbul 
Anadolu Muhtarlar Derneğine 
teşekkür ediyorum diyerek sözlerini 
bitirdi. İstanbul Anadolu Muhtarlar 
Derneği de İstanbul valisi Hüseyin 
Avni Mutlu’ya desteklerinden 
dolayı plaket takdim etti. Protokol 
konuşmalarının ardından İstanbul 
Anadolu Muhtarlar Derneğinin 
1.kuruluş yıldönümü nedeniyle 
yaptırılan pastayı, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
muhtarlar protokol hep birlikte 
kestiler.

Hasan Can: 
“Muhtarlar, Belediye ile 
vatandaş arasında bir 
köprüdür. Ümraniye’de 

8 yıldır tüm 
muhtarlarımızla uyum 
içerisinde çalışıyoruz. 
Muhtarlar bizim bir 

parçamızdır.”
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YENiDENÜMRANiYE

Hekimbaşı Kent 
Ormanı’ndaki yarışa 
Sırbistan, Bosna Hersek, 

Karadağ, Arnavutluk ve Türkiye’den 
yarışmacılar katıldı. Yarışmanın 
startını Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can verdi.

Ümraniye Hekimbaşı Kent 
Ormanı’nda düzenlenen Salcona 
MTB Cup Series 2012 Dağ 
Bisikletleri Yarışması’na, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, Sırbistan Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Dragan Dostanic, Bosna 
Hersek Bisiklet Federasyonu 
Başkanı Zlatko Berbic, Karadağ 
Bisiklet Federasyonu Başkanı 
Branko Hajdukovic ile Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin 
Müftüoğlu, Arnavutluk Bisiklet 
Federasyonu Başkanı Genc Angieci, 
Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu 

Üyesi Bayram Akgül, Sırbistan, 
Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk 
ve Türkiye’den yarışmacılar katıldı.

2 kıtada, 4 ülkede, 13 yarıştan 
oluşan Salcano Dağ Bisikletleri 
Yarışı’nın Ümraniye etabının 
startını veren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, yarışmacılara 
başarılar diledi. Başkan Hasan Can 
ayrıca misafir ülkelerden gelen 
Bisiklet Federasyonu Başkanları ve 
eşlerine Belediye Meslek Edindirme 
Kurslarınca yapılan ebrulu kravat 
ve fular hediye etti. Yarışma sonrası 
dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ümraniye Kent Ormanı 
Bisiklet Yarışlarına

Ev Sahipliği Yaptı 
Ümraniye, startını 

Belediye Başkanımız 
Sayın Hasan CAN’ın 
verdiği, Salcona MTB 
Cup Series 2012 Dağ 

Bisikletleri Yarışması’na 
ev sahipliği yaptı. 
Hekimbaşı Kent 

Ormanı’ndaki yarışa 
Sırbistan,Bosna Hersek, 

Karadağ, Arnavutluk 
ve Türkiye’den 

yarışmacılar katıldı. 

spor
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Birlik Vakfı 
Genel Merkezi’nde 

Sosyal Belediyecilik alanında 
yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Başkan Hasan Can, konuşmasında 
Sosyal Belediyeciliğin önemine 
dikkat çekerek bu alandaki örnek 
uygulamaları ve Ümraniye’de atılan 
önemli adımları aktardı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Birlik Vakfı yöneticilerinin 
daveti üzerine vakfın Genel 
Merkezi’nde Sosyal Belediyecilik 
alanında Ümraniye Belediyesi’nin 

yaptığı çalışmaları sunum eşliğinde 
anlattı. Programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra 
Merkez Valisi Kasım Esen, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükapdan, Birlik Vakfı Mütevelli 
Heyeti, yöneticiler ve öğrenciler 
katıldı.

Programda Sosyal Belediyecilikle 
ilgili Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptığı faaliyetleri sunum eşliğinde 
anlatan Başkan Hasan Can, sosyal 
belediyeciliğin önemine dikkat 
çekti. Başkan Hasan Can, ‘gerek 
Hükümetimiz gerekse de biz 
belediyeler sosyal alanda önemli 

hizmetleri vatandaşlarımızla 
buluşturduk’ dedi. Başkan Hasan Can 
konuşmasına Sosyal Belediyecilik 
alanında yaptıkları çalışmalardan 
örnekler vererek devam etti.
Sunum sonunda Merkez Valisi Kasım 
Esen, Başkan Hasan Can’a günün 
anısına bir plaket takdim etti. 

Başkan Hasan Can, Birlik Vakfı’nda
Sosyal Belediyeciliği Anlattı

sosyal belediyicilik
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Ümraniye Belediyesi 
Yeni Hizmet Binasının 

İnşası Sürüyor
Yapımına 2011 yılında başlanan Ümraniye Belediyesi’nin yeni hizmet 

binasının inşasına hızla devam ediliyor.

Yeni binanın 2012 sonunda bitirilmesi planlanıyor.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi tarafından, 
Atatürk Mahallesi’nde Kaymakamlık 
Binasının bahçesinde inşa edilmeye 
başlanan yeni hizmet binasının 
yapımı hızla devam ediyor. 32.000 
m² kullanım alanına sahip olan bina, 
3 bloktan oluşuyor. Bina, 2 blok, 
zemin+3 kat, 1 blokta zemin+11 
kat olarak inşa ediliyor. 2012 yılı 
sonunda bitirilmesi hedeflenen 
yeni hizmet binasının dış cephesi 
alüminyum giydirme olarak 
tasarlanarak Osmanlı Mimarisinden 
esintiler taşıyor. 

400 Kişilik Belediye Meclis Salonu

Binanın girişinde en az 100 
kişilik-500 m²’lik Sergi ve Kokteyl 
Alanı planlandı. Yine binada 
400 kişilik, 2 katlı amfi şeklinde 
tasarlanmış olan Belediye Meclis 
Salonu yer alıyor. Bina altında en az 
100 araçlık kapalı otopark ve açık 
otopark alanları ile hizmet binasına 
gelen vatandaşların otopark sorunu 
çözüme kavuşturuluyor. 

Vatandaşla İlişkiler Daha da 
Kolaylaşacak 

Yeni hizmet binasında vatandaşlarla 
yoğun ilişki içinde olan müdürlükler, 
binanın giriş katlarında hizmet 
verecek. Böylece halkla ilişkilerdeki 
iletişimin daha da kolaylaştırılması 
hedeflendi. 

Her 3 bloğun da üzerinde teraslar 
planlanarak, seyirlik alanlar 
oluşturulan bina doğayla iç içe 
tasarlandı. 8.720 m² yeşil alana, 
6.415 m² de özel tasarlanmış peyzaj 
alanına sahip binaya Üsküdar-
Şile TEM Otobanından bağlantı 
sağlanarak, daha kolay bir ulaşım 
sağlanması hedeflendi. 

Ayrıntılar Titizlikle Planlandı

Altında 2 kat bodrum mevcut olan 
binanın 1200 m² alana sahip bir 
arşivi bulunuyor. 1 adet 5 katlı, 
dıştan gözükür çelik merdiven, 1 adet 
başkanlık çelik merdiveni, 2 adet 
Doğu Cephesi (FSM Caddesi tarafı) 
panoramik asansörü olan binanın 
306 m²‘lik terasa sahip, 904 m² alanlı 
bir yemekhanesi bulunuyor. 3 adet 
13 duraklı 13 kişilik asansör, 3 adet 
6 duraklı 13 kişilik asansör ve 1 adet 
2 duraklı yük asansörü (yemekhane) 
olan yeni hizmet binası güneş 
panelleriyle,  elektrik ihtiyacının bir 
kısmını karşılayacak. 

Binanın diğer bazı özellikleri ise 

şöyle: 

• Ortak hacim ve holler toplan 7900 

m² granit zemin kaplama olacak. 

• Ofis içleri 12000 m². 

• Girişte Ümraniye Belediye Sembolü 

olacak.

• Bina girişi ferah ve ortasında ışıklık 

bulunacak. 

• Bay-Bayan mescit abdesthaneleri 

olacak. 

• Islak hacimlerdeki teçhizatlar 

sensörlü.

• Ara bölmeler cam bölme olacak. 

• 100 m² Parti grup odası.

• 76 m² komisyon odası.

• 50 m² meclis başkanı odası.

• 200 m² fuaye alanı.

• 313 m² 117 kişi meclis salonu.

icraat

32.000 m² kullanım alanına 
sahip olan bina, birbirine 
bağlı 3 bloktan oluşuyor. 

Binanın 2 bloğu, zemin+3 
kat, 1 blokta zemin+11 kat 

olarak inşa ediliyor. 
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Tapu Müdürlüğü’nün 
Yeni Binası Hizmete Açıldı

Ümraniye Tapu Müdürlüğü binası, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. 

HAYIRLI
 OL SUN!
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icraat

Tapu ve kadastro Genel 
Müdürlüğü, Süreç İyileştirme 
Projesi kapsamında, modernize 

edilen İstanbul’daki 10 adet Tapu 
Müdürlüğü ve Kadastro Mühendislik 
Birimlerini törenlerle hizmete açtı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
da katıldığı törenin ardından, davetliler 
yeni binayı gezerek yetkililerden bilgi 
aldı.

Aynı proje kapsamında, Ümraniye 
Tapu Müdürlüğü hizmet binası, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın katıldığı bir törenle 
hizmete açıldı.

Bakan Bayraktar’ın yanı sıra, Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, Ümraniye Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri 
ile çok sayıda protokol mensubu 
katıldı.

Bakan Bayraktar:
Yeni Tapu Ve Kadastro Müdürlüğü 
Binalarımız Hayırlı Olsun

Açılış töreninde bir konuşma 
yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar “Modernize 
edilen İstanbul’daki 10 adet Tapu 
Müdürlüğü ve Kadastro Mühendislik 

Birimlerini törenlerle hizmete açtık. 
Türkiye’deki tüm Tapu Müdürlüğü 
binalarını da yenileyeceğiz çok daha 
kaliteli hizmet sunmak, işlemleri 
hızlandırmak, bürokrasiyi azaltmak, 
bilgisayar başından işlemlerinizi 
çözmek için modernize çalışması 
içindeyiz. Türkiye’de 60 milyona yakın 
parselin bilgilerinin %60’ını bitirdik. 
Artık vatandaşlarımız vatandaşlık 
numarasını girmek suretiyle evinden, 
işyerinden elektronik ortamda 
kendi parsellerine ait bilgileri imar 
durumlarını, yakın zaman içinde 
görebilecekler. Bu vesile ile bugün 
burada hizmete açtığımız Ümraniye 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüz 
hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Açılış Kurdelesini Birlikte Kestiler

Konuşmaların ardından Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 
Başkan Hasan Can ve beraberindekiler, 
açılış kurdelesini kesti. Davetliler daha 
sonra Ümraniye Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü’nün yeni binasını gezerek 
yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Bayraktar: 
“Türkiye’deki tüm Tapu 
Müdürlüğü binalarını 

da yenileyeceğiz, 
çok daha kaliteli 

bir hizmet sunmak, 
işlemleri hızlandırmak, 
bürokrasiyi azaltmak, 

bilgisayar başından 
işlemlerinizi çözmek için 

modernize çalışması 
içindeyiz.”
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
Vatandaşlarını Kapıda Karşılıyor
Ümraniye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 
oluşturduğu bir ekiple hizmet binasına gelen vatandaşları giriş 
katında karşılayarak, kendilerini bina içerisinde ilgili müdürlüklere 
götürerek işlemlerini yapmaları noktasında yardımcı oluyor. 

hizmet

Ümraniye Belediyesi, 
vatandaşlarla iletişimini 
güçlendirmek amacıyla yeni 

bir uygulama daha başlattı. Uygulama 
kapsamında, Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan bir ekip, hizmet binasına 
gelen vatandaşları giriş katında 
karşılıyor. Üç kişiden oluşan ekip, 
vatandaşları gitmek istedikleri ilgili 

müdürlüklere götürerek işlemlerini 
yapmaları noktasında onlara yardımcı 
oluyor.  Görevli personel, daha 
sonra işlemleri biten vatandaşlara 
giriş kapısına kadar nezaret ederek 
uğurluyor. Uygulamadan duydukları 
memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, 
yeni uygulamanın kendilerine büyük 
kolaylık sağladığını ifade ederek 
Başkan Hasan Can’a teşekkür ediyor. 

Ayrıca vatandaşlarla yapılan anketler 
sayesinde işlemler daha kusursuz 
bir hale getirilmiştir. Anket ve öneri 
formları aracılığıyla müdürlüklerde 
yürütülen işlemler denetlenmekte ve 
takip edilmektedir. 
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YENiDENÜMRANiYE

23 Nisan 1920 günü Meclis 
açılmıştır. Hemen ardından 
İstiklal Harbi başlar. Meclis bu 

ortamda, yeni kurulan Türk Devleti 
için bir İstiklal Marşı hazırlatmak 
istiyor. 1920 yılı sonlarında bu 
amaçla bir şiir yarışması açılıyor. 
Katılımcılara 6 ay süre veriliyor. 
İstiklal Marşı yarışmasına bu süre 
içerisinde tam 724 şiir gönderiliyor. 
Yarışmaya katılan 724 şiir tek tek 
okunuyor, içlerinden 6 şiir elemeyi 
geçip Meclis Matbaası tarafından 
bastırılıyor ve milletvekillerine 
dağıtılıyor.

Hamdullah Suphi Tanrıöver, ünlü 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dan 
da bir şiir istiyor. Bunun üzerine 
Mehmet Akif Bey “Ben mebusum 
(milletvekiliyim), müsabakaya 
katılamam. Ayrıca bir şiir yazıp size 
veririm” diyor. Evinde yazmaya 
başlıyor ve “Kahraman ordumuza” 
ithaf ettiği şiir bittiğinde, Maarif 
Vekaleti’ ne teslim ediyor. 
Böylece yarışmaya 7. şiir de katılmış 
oluyor. Müsabaka sonuçlanıyor. 
Mehmet Akif Ersoy’un şiiri 
Meclis kürsüsünden Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi Bey tarafından 

büyük bir coşkuyla okunuyor. 12 
Mart 1921’de büyük tezahürat ve 
alkışlar arasında ve oybirliği ile 
İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. 
Meclis yetkilileri birkaç gün sonra 
Mehmet Akif Bey’e 500 liralık para 
ödülünü vermeye geliyorlar. Almayı 
reddediyor. “Ben müsabakaya 
girmedim. Bu para benim hakkım 
değildir ve bana ait değildir” diyor. 
Meclis yetkilileri ısrar ediyor. “Bu 
parayı kasamızda tutamayız. Siz 
alın, isterseniz bir yere bağışlayın” 
diyorlar. Mehmet Akif Ersoy bunun 
üzerine parayı alıyor ve hastanede 

yatmakta olan gazilerimize 
bağışlıyor. 

İstiklal Marşı Gecesi’nin Kitap ve 
CD’si Tamamlandı

Ümraniye Belediyesi olarak geçen 
sene İstiklal Marşı’nın kabulünün 
90. yılı kapsamında düzenlenen 
İstiklal Marşı Gecesi, kitap ve CD 
formatında hazırlanarak kalıcı 
hale getirildi. Kitapta gecenin 
hazırlık, uygulama ve projelendirme 
aşamaları ayrıntılı biçimde yer alıyor. 
Hazırlanacak CD’de ise Fatih Erkoç, 
Kubat, Mustafa Ceceli, Zara ve Zuhal 
Olcay’ın gecede seslendirdiği 11 ayrı 
eser bulunuyor. 

İstiklal Marşı’nın Kabulü
12 Mart 1921’de, 

Mehmet Akif Ersoy’un 

şiiri büyük tezahürat 

ve alkışlar arasında 

ve oybirliği ile İstiklal 

Marşı olarak kabul 

ediliyor. 
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3 Kasım 1914 ve 18 Mart 1915 
tarihleri arasında Çanakkale 
Boğazı’nda cereyan eden deniz 
savaşlarıyla Gelibolu Yarımadası’nda 
25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri 
arasında yapılan kara savaşları, Türk-
İslam tarihinin en şerefli sayfalarını 
dolduran birer zafer destanıdır. 
Türkiye’nin bağımsızlık savaşının 
temelleri, Çanakkale sularında, 
Conkbayırı’nda ve Anafartalar’da 
atılmış, bu zaferler Kurtuluş 
Savaşının mayasını çalmıştır. 18 
Mart zaferi kazanılmasaydı, düşman 
donanması, daha 1915’in Mart 
ayında İstanbul’a girerek Osmanlı 
İmparatorluğu’nu çökertebilecekti.

Çanakkale Boğazı’nı denizden 

aşıp İstanbul’a giremeyen İtilaf 
Devletleri, 25 Nisan 1915’ten 
başlayarak 8-9 Ocak 1916’ya kadar 
süren Çanakkale kara savaşlarında 
durdurulamasaydı, Birinci Dünya 
Savaşında Çarlık Rusyası en kısa 
yoldan müttefiklerinin yardımlarına 
kavuşacağı için yıkılmayacak, 
muhtemelen Ekim 1917 Bolşevik 
İhtilali de olmayabilecekti. Bu 
durumda Almanya’nın yenilgisi 
hızlanacak ve 1. Dünya Savaşı belki 
de 1915’te sona erecekti. Çanakkale 
Zaferi harbin 4 yıl sürmesine, 
üç imparatorluğun (Osmanlı, 

Çarlık ve Avusturya/Macaristan 
İmparatorlukları) tarih sahnesinden 
silinmesine neden olmuştur. 

Ümraniye Belediyesi, Çanakkale 
Destanı’nı Yeni Nesillere Taşıyor

Ümraniye Belediyesi, ecdadımızın 
tarihe kaydettiği Çanakkale 
Destanı’nı, yaptırdığı bir çizgi filmle 
yeni nesillere aktardı. Çocuklarımızın 
geçmişlerini, geçmişte atalarının bu 
topraklar için yaşadıkları tecrübeleri 
hatırlarında tutmaları amacıyla 
‘Çanakkale Geçilmez’ isimli çizgi 
sineması yeni nesillere, tarihte bu 
topraklar için neler yaşandığını, hangi 
zorluk ve sıkıntılara katlanıldığını 
ve nasıl canla başla topraklarını 
düşmanlara karşı koruduklarını 
hatırda tutmalarını amaçlıyor. 

Çanakkale Savaşı 
yalnız bizim 

tarihimizin değil yakın 
dünya tarihinin en 

önemli savaşlarından 
biridir.

tarihte bu ay

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 
Yıldönümü Kutlu Olsun

Çanakkale Geçilmez çizgi filminden bir kare
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Ümraniyemizin
Örnek Camisi
Yeşilvadi
Camii

TEM Otoyolu Tepeüstü
Kavşağı’ndaki Yeşil Vadi Projesi 

kapsamında inşa edilen 300 kişilik 
Yeşilvadi Camii muhteşemmimarisiyle 

dikkatleri çekiyor.

YENiDENÜMRANiYE

Fotoğraflar: Engin Gerçek & Aras Kazmaoğlu | Studio Majo
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yeşilvadi camii

İç içe geçmiş iki küreden oluşuyormuş gibi görünen 
ve beyaz mermerden kaplaması ile oldukça şık duran 
Yeşil Vadi Camii, Mimar Adnan Kazmaoğlu tarafından 

Mimar Sinan’dan ilham alınarak tasarlanmış. İnşaatı 
tamamlanan caminin minaresi güneş saati işlevi görüyor. 
Minarenin gölgesinin düştüğü cami avlusunun kaplamasına 
güneş saati kadranı işlenmiş. 

Camideki ilginç ayrıntılardan biri de havuz. Mimar 
Kazmaoğlu, suyla canlılığı, taşla da ölümü simgelediğini 
belirtiyor. Altında konferans salonunun da yer aldığı cami 
projesinde ana mekanı, iç içe geçen iki farklı çaplı yarım 
kubbe betonarme kabuk belirliyor. İki kabuk arasındaki 
11 parçaya bölünmüş camı, simetrik yazılmış dualardan 
süzülerek gelen günışığı aydınlatıyor.

Yeşil Vadi Camii’nde çocuklara hafta içi üç gün İslam’ın beş 
şartından Kur’an okuma dersine kadar hemen her konuda 
eğitim veriliyor. Cuma günleri ise camiye yakın bir okulun 
halı sahasında futbol turnuvaları düzenleniyor. Çocuklar, 
caminin özel yaptırdığı formayı giyerek sahaya çıkıyor. 
Kazanan takıma ödül olarak kitap veriliyor.

 Kütüphane, İnternet

Caminin İmam-Hatibi Suat Olgun, Osmanlı dönemindeki 
camilerin işlevini yerine getirmek, konferans salonunu 
kullanarak toplumun tüm kesimlerine hitap etmek, dinî 
meselelerin yanı sıra millî ve manevî konularda da halkı 
aydınlatmak istediklerini ifade etti. 

Yaklaşık 500 kitabın yer aldığı kütüphanede öğrencilerin 
çalışma yapabildiklerini ve ücretsiz internet hizmetinin 
de bulunduğunu ifade eden Olgun, 250 kişilik konferans 
salonundaki seminer ve konferansların ardından, kokteyl 
düzenleyebildikleri bir fuaye alanına da sahip olduklarını 
kaydetti.

Kısa Kısa Yeşilvadi 
Camii

• Toplam 350 kişinin ibadet 
edebildiği caminin konferans salonu 
250 kişilik.

 • Caminin kubbesinin kenarında 
havuz var. Bu havuz camiyi hem 
çevresinden ayırıyor, hem güneşte 
sudan yansıyan ışıkla yarım daire 
olan kubbenin tam daire olarak 

görünmesini sağlıyor. 

• Minarenin şerefesi, külahı ve 
alemi 20 cm çapında paslanmaz 
çelik silindir tüplerden oluşuyor. Bu 
tüplerin altlarındaki ışıkla şerefe 
aydınlanıyor. 

• Mihrabın üstündeki mermer saatte 
‘Maşallah’ (Allah’ın izniyle) yazıyor. 

• Kürsünün ön yüzündeki aynalı 
simetrik kufi yazıyla Kelime-i Tevhit 
birliği işaret ediyor.

27



Yeni Müftülük Binası 
Yakında Açılıyor

Önümüzdeki günlerde yeni yerine taşınacak olan Ümraniye Müftülüğü
örnek bir müftülük binasına sahip olacak. 

YENiDENÜMRANiYE
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icraat

Müftülüğümüzün yeni 
binası vesileyle Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu 

ile yeni binalarını, müftülük 
faaliyetlerini, hac ve umre kayıtları 
gibi birçok konuyu konuştuk. 

Öncelikle yeni binanız hayırlı 
uğurlu olsun. Biraz binanın 
özelliklerinden ve bölümlerinden 
bahsedebilir misiniz?

Sağolun, teşekkür ediyorum. Yeni 
Müftülük binamız çok amaçlı, 
geniş ve ferah bir müftülük olacak. 
İçerisinde memurlarımızın daha 
rahat çalışabileceği birimler, 
Diyanet Yayınları Satış Yeri, 250 
kişilik toplantı salonu, Aile İrşat ve 
Rehberlik Bürosu, Vaizler Çalışma 
Birimi, Teftiş ve Müfettişlerin 
çalışabileceği, otoparkı olan örnek 
bir müftülük binamız olacaktır. 50 
kişilik modern bir Kur’an Kursu ve 
lojmanların bulunduğu birimlerden 
oluşmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
İstanbul İlçe Müftüleri Toplantısı 
da Ümraniye’de yapıldı. Toplantı 

gündeminde neler vardı, neler 
konuşuldu?

2011 Aralık Ayı İstanbul İlçe 
Müftüleri toplantısı İlçemizde 
Dudullu Osmangazi Korusu 
içerisinde bulunan Ziya Şark 
Sofrası’nda yapıldı. Yeni İl 
Müftülüğüne atanan Doç.Dr.Rahmi 
YARAN ile tanışma şeklinde geçti, 
İlçe Müftülüklerinin sorunları 
görüşüldü. Hac, Umre kayıtları, 
camilerde bayanların namaz 
kılacakları yerlerin düzenlenmesi 
ve gözden geçirilmesi konuları 
görüşüldü.

Müftülük olarak Belediye ile ortak 
yürütülen çalışmalarınız nelerdir? 
Belediye’nin ilgi ve desteğinden 
memnun musunuz?

Belediye ile ortak çalışmalarımızın 
başında yeni yapılan Müftülük 
sitemiz gelmektedir. Camiler ve 
Din Görevlileri Haftasında, Kutlu 
Doğum Haftasında düzenlediğimiz 
çeşitli etkinliklerde Belediyemizle 
sürekli ortak çalışmalarımız oluyor. 
Belediyemizin desteklerinden 
memnunuz ve teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Umre kayıtlarına ilgi nasıl, kutsal 
beldelere gidecek Ümraniyelilere 
neler tavsiye edersiniz?

Umre müracaatları yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Hacca ve Umreye 
gidecek vatandaşlarımıza yardımcı 
oluyoruz. Seminerlerimiz oluyor. 
Hacca gidenlerin ön kayıtlarını, 
Umreye gidecek vatandaşlarımızın 
kesin kayıtlarını yapıyoruz. 
Tavsiyemiz kafile başkanlarımızın ve 
Din Görevlilerimizin tavsiyelerine 
uymalarıdır.

Ümraniye Belediyemizle 

sürekli ortak 

çalışmalarımız 

oluyor. Belediyemizin 

desteklerinden memnunuz 

ve teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.

ÜMRANİYE MÜFTÜSÜ ERCAN AKSU
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YENiDENÜMRANiYE

Nikâh Sarayı’nın Yeni
Hali Göz Alıyor
Ümraniye Belediyesi’nin 2007’de ilçeye kazandırdığı Nikâh Sarayı’nın 
iç dekorasyonu yenilendi. Sütunları altın varaklarla süslenen Nikâh 
Sarayı’nın sahnesine geniş bir LED ekran yerleştirildi. 

nikah sarayı

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

büyük nikâh saraylarından biri 
olan Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nın iç dekorasyonu yenilendi. 
Nikâh Sarayı’nın sütun ve tavanı 
altın varaklarla süslenirken, ana 
salonun sahnesine ise bir LED 
Ekran yerleştirildi. Nikâh Sarayı, iç 
dekorasyonunda yapılan değişikliklerle 
yepyeni bir görünüme kavuştu.  

Ümraniye’ye kazandırdığı Nikâh 
Sarayı’nın bugüne kadar binlerce 
çiftin nikâhına şahitlik ettiğini 
söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yapılan iç dekorasyon 
çalışması ile Nikâh Sarayı’nın görsel 
bakımdan daha da estetik bir 
görünüm kazandığını söyledi. Başkan 
Hasan Can, vatandaşların salondaki 
yenilenme çalışmalarını memnuniyetle 
karşıladığını da belirtti. 
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Ümraniye 

Necip Fazıl Mahallesi
adını Türk edebiyatının 
büyük ismi şair Necip 

Fazıl Kısakürek’ten alıyor. Necip 
Fazıl Mahallesi Ümraniye’nin 
gelişen mahallerinden biridir. 
Mahallede 35.000 nüfus 
ve 20.000 seçmen ikamet 
etmektedir. 2.700 ilköğretim 
öğrencisi ve 2.000 lise 
öğrencisinin eğitim gördüğü 
Necip Fazıl’da yeni bir okulun 
yapım çalışmaları devam 
ederken bir başka okulun 

temelleri de yakın bir gelecekte 
atılacak. Aynı zamanda 1 
Kültür Merkezi ve 2 Bilgi 
Evi’nin bulunduğu mahallede 
sağlık ocağı, 112 Acil Servis ve 
RAM da hizmet vermektedir. 
5 Alışveriş merkezi ise bölge 
halkının her türlü ihtiyacını 
karşılamaktadır. Ayrıca muhtarlık 
binasında mahalle sakinlerine 
mesleki eğitim verilen bir bölüm 
bulunmaktadır. Mahallede ayrıca 
yapımı devam eden 1 Bilgi Evi, 
Trafik Parkı projesi mevcuttur.

Necip Fazıl Mahallesi
Hamide Kaya:

“Mahallemiz son 
yıllarda inanılmaz 
değişti. Yollardan 
tutun da, alışveriş 

merkezlerine kadar...  
Tüm ihtiyaçlarımızı 

mahallemizde 
karşılayabiliyoruz.

YENiDENÜMRANiYE
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Mune Çalışkan (Öğrenci, 10 yaşında)

4. sınıfa gidiyorum. 5 yıldır bu 
mahallede Ekşioğlu sitesinde 
oturuyoruz. Vasıf Karslıgil İlköğretim 
Okulu’nda okuyorum. Okulumuz 
çok kalabalık olduğu için eski okul 
yıkılıp yenisi yapılıyor. Bu yüzden çok 
mutluyum. Daha güzel şartlarda daha 
büyük bir okulda kaliteli bir eğitim 
alacağız. Mahallemizi, yaşadığım yeri 
çok seviyorum. 

Songül Turgut

5 yıldır Necip Fazıl Mahallesi’nde 
oturuyorum. Mahallemiz çok 
güzelleşti. Tertemiz bir mahalle, 
belediyemiz her gün çöpleri topluyor. 
Toprak yollarımızın hepsi asfalt 
oldu. Belediyemiz çocuklarımızın 
can güvenliği için okul çıkışına üst 
geçitler yaptı.  Necip Fazıl alt geçidi 
mahallemizdeki trafik sorununu 
çözdü. Mahallemize ulaşım artık çok 
daha kolay. Önceden mahallemize 
gelen misafirlerimiz burayı köy gibi 
görürdü, şimdi ise modern bir şehrin 
parçasıyız. Mahallemizde komşuluk 
ilişkileri çok güzeldir, komşuluğu 
yaşatmak için elimizden geleni 
yapıyoruz.

Seyul Çolak 

12 yıldır bu mahallede esnafım. 
Kırtasiye işletiyorum. Ummadığımız 
kadar hızlı bir değişim yaşadı 
Ümraniye. Tabii bu değişimden 
bizim mahallemiz de nasibini aldı. 
Çok güzel bir yer oldu. Belediyemizin 
hizmetlerini çok önemsiyorum, onlar 
bu kadar özveriyle çalışmasalar bu 
değişim yaşanmazdı. Çöplerimiz 
toplanıyor, sokaklar tertemiz, sokak 
lambalarımız yenilendi, geceleri 
güvenle yürüyebiliyoruz yollarda. Daha 
ne olsun?

Mehmet Aslanoğlu (Skoda-Seat Bayii) 

12 yıl önce yatırım amacıyla, 
bulunduğumuz bu arsayı aldım ve 
üzerine gördüğünüz bu işletmeyi 
kurdum. Evimi de aynı zamanda 
taşıdım, bu mahallede bir sitede 
ikamet ediyorum. Biz geldiğimizde 
burası için varoş diyorlardı ama biz 
gelişeceğine inandık. Mahallenin 
geleceğinin güzel olacağını o günden 
gördüm. Çok iyi yöneticileri olan bir 
ilçe Ümraniye. Mahallemizde herkesin 
derdine koşan, ihtiyaçların giderilmesi 
için tüm kurumlara ulaşan bir 
muhtarımız var. Belediyemiz de yaptığı 
yatırımlarla, hizmetlerle mahallemize, 
ilçemize sınıf atlattı. 50’den fazla site 
var mahallemizde.

Sevim Biber (Ümraniye Halk Eğitim 
Merkezi Öğretmeni) 

Ekim ayından bu yana ders veriyorum, 
19 öğrencim var. Haftada iki gün 
nakış, iki gün de iğne oyası dersi var. 
Genelde ev hanımları buraya beceri 
edinmeye, sosyalleşmeye, stres atmaya 
geliyor. Mahalledeki hanımlar için 
yapılmış en kıymetli hizmet bu bence. 

Hatice  Erdağ (Kursiyer-Evli)

Kurs bana ilaç gibi geldi, psikolojik 
destek alıyordum, ilaç kullanıyordum. 
Şimdi ilacı da doktoru da bıraktım 
sadece bu kursla terapi görüyorum. 
Çok mutluyum. İyi ki böyle bir 
topluluğa katıldım. El işi yaparken 
kafama hiçbir şey takmıyorum.

Adalet Kırmızı (Kursiyer-Evli)

Bu eğitim fırsatı bize sunulduğu 
için çok memnunuz. Ben sabah 8’de 
buraya geliyorum. Akşam dörde kadar 
buradayız. Sohbet güzel, arkadaşlık 
ortamı güzel. Herkes üzüntüsünü de 
sevincini de burada bizlerle paylaşır. 
Derdine ortak oluruz, birlikte güleriz, 
ağlarız. Buraya gelince kendimizi 
çalışan bir kadın gibi hissediyoruz.

bizim mahalle
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 

sanatçı buluşmalarının dördüncüsü 
Ümraniye Yeraltı Çarşısı’nda yapıldı. 
Her ay önemli bir sanatkârın onur 
konuğu olarak katıldığı buluşmanın 
bu ayki konuğu Emin Barın hocanın 
öğrencisi gazeteci-ressam-kaligraf 
Etem Çalışkan oldu. İstanbul Güzel 
Sanatlar Fakültesi Afiş Bölümü 
mezunu olan Çalışkan, özellikle 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve 
Anıtkabirdeki yazıtların yazılmasıyla 
tanınıyor. Sohbet havasında geçen 
programda Ümraniyeli sanatçılar 
üstadın engin tecrübelerinden 
faydalandılar.

Hattat Hasan Çelebi’den Ziyaret

Programın ilerleyen saatlerinde 
üstat hattat Hasan Çelebi, programa 
katılarak etkinliği onurlandırdı. 

Ümraniyeli sanatçılar iki üstadı bir 
arada görmenin haz ve heyecanını 
yaşarken, Hat ve kaligrafi üstatları 
bu iki sanatın rakip değil kendi 
dallarında ilerleyen müstakil sanatlar 
olduğunu özellikle dile getirdiler. 
Program uzunca sohbetin ardından 
çektirilen hatıra fotoğraflarıyla sona 
erdi.

Etem Çalışkan 

1928 Tarsus doğumlu olan 
sanatçı, İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde Emin Barın ve Rikkat 
Kunt’dan dersler almıştır. Akademi 
yıllarında gazetecilik mesleğine 
giren Çalışkan, 1982 yılına kadar 
aktif olarak gazetecilik yapmış ve bir 
yandan da ressam ve kaligraf olarak 
çalışmalarını sürdürmüştür. Ünlü 
Atatürk portrelerinin ressamı olan 
Etem Çalışkan, kaligrafide dünyanın 
önde gelen sanatçıları arasındadır. 

Bir Üstad, Bir Sanat:
Etem Çalışkan ve Kaligrafi

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından geleneksel 

hale getirilen ve Klasik 
Sanatlar alanında 
öne çıkan isimlerin 

ağırlandığı buluşmaların 
dördüncüsü, Ümraniye 

Yeraltı Çarşısı’nda 
yapıldı. Programın bu 
ayki konuğu ressam-

kaligraf-gazeteci Etem 
Çalışkan oldu. 

34



Atatürk’ün meşhur imzasını, 
Atatürk’e ait imzalara bakarak stilize 
eden Çalışkan, Nutuk’u da kaligrafik 
olarak iki cilt halinde yazmıştır.

Üstad Etem Çalışkan kaligrafi 
sanatını şu cümlelerle ifade ediyor: 
“Kaligrafi, güzel yazı yazma sanatıdır. 
Sadece güzel yazmak onu sanat 
yapmaz, ona yorum getirmek 
gerekir. Sanat kurallar içerisinde 
kuralsızlıktır. Eğer kurallar içerisinde 
kuralsız çalışmazsan hep yapılanı, 
öğrendiğini yapmış olursun.”

Kaligrafi Sanatı

Kaligrafi, süsleyerek yazı yazma 
sanatıdır. Çin başta olmak üzere 
Doğu Asya, Batı toplumlarına ait 
tarihleri çok eskiye dayanan birçok 
kaligrafi yazı örneği bulunur. İslam 
uygarlıklarında kaligrafi ‘hat sanatı’- 
yabancı bir terim olan kaligrafi 
anlamını tam olarak karşılamıyor 
olsa da- adını alır. 

Kaligrafi Latin harfleri kullanarak 
güzel yazı yazma sanatıdır. Hat 
Sanatı’na göre öğrenmesi daha kolay 
olmakla beraber iyi bir kaligrafi 
ustası olmak uzun zaman alabilir. 
Kaligrafi de amaç değişik motifler 
kullanarak yazıyı olduğundan farklı 
bir kimliğe büründürerek kaligrafi 
kurallarına uygun olarak el ile güzel 
yazmaktır. Genellikle dik ve yatay 
çizgilerden oluşan Latin harflerini 
simetrik bir şekilde kâğıda dökmek 
kaligrafinin en temel unsurlarından 
birisidir.

Ülkemizde genellikle ‘hat sanatı’ ve 
‘kaligrafi’ aynı çerçevede anılıyor 
olsa da aslında farklı konulardır. 
Temelde her ikisini de güzel yazı 
yazma sanatı olarak adlandırabiliriz. 
Fakat Hat Sanatı deyince akla ilk 
gelen şey; Arapça harflerle yazılan 
dini içerikli yazılardır. Osmanlı 
kültüründe dini motiflerin ön planda 

olması sebebiyle Allah ve Peygamber 
sevgisini göstermek amacıyla 
‘Hattatlar’ bu sanatı kullanarak 
günümüze kadar ulaşan pek çok eser 
bırakmışlardır. Hat sanatı kaligrafiye 
göre çok daha fazla emek ve uğraş 
isteyen bir sanat dalıdır Usta-Çırak 
ilişkisi ile bir sonraki nesillere 
aktarılan hat sanatı bugün için çok 
fazla yaygın olmamakla beraber hale 
bu sanatı devam ettirmeye çalışan 
ustalar bulunmaktadır.

sanat

Kaligrafi Latin harfleri 
kullanarak güzel yazı 

yazma sanatıdır. 
Hat Sanatı’na göre 

öğrenmesi daha kolay 
olmakla beraber iyi bir 
kaligrafi ustası olmak 
uzun zaman alabilir. 
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Ümraniye’de
Çevre Duyarlılığı Artıyor
Ümraniye Belediyesi çevreye olan hassasiyetin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

için seminerler ve atık yağ toplama yarışması düzenledi.

YENiDENÜMRANiYE
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çevre

Ümraniye belediyesi, çevre 
alanında anlamlı bir etkinliğe 
daha imza atıyor. Kütüphane 

Müdürlüğü ve Çevre Kontrol ve 
Koruma Müdürlüğü işbirliği ile, 
Bilgi Evleri arası atık yağ toplama 
yarışması düzenliyor. Çevreye olan 
hassasiyetin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, atık yağın doğal çevre 
açısından risklerinin fark edilmesi 
ve buna karşı yapılabilecekler 
konusunda bilinçlenmeye katkıda 
bulunmak amacıyla düzenlenen 
yarışmada, birinci olan Bilgi Evine 
projeksiyon, ikinci olana yazıcı ve 
üçüncü olana da fotoğraf makinesi 
hediye edilecek.

Kullanım ömrünü tamamlayan yağlar 
olarak tanımlanan atık yağlar, çevre 
ve insan sağlığı açısından çok büyük 
zararlara sebebiyet vermektedir. 
Bir litrelik atık yağın bir milyon 
litrelik içme suyunu kirletebildiği 
düşünüldüğünde oluşabilecek 
zararların boyutu daha net 
anlaşılabilir. Buna karşılık toplanan 
bir litrelik atık yağdan 75 litrelik 
biyodizel araç yakıtı elde edildiği 
dikkate alındığında geri dönüşümün 
faydası daha net fark edilebilir.

Kütüphaneler Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü Meslek Edindirme 
Kursları’na katılan kursiyerlere 
yönelik düzenlenen seminerlere 
yaklaşık bin kişi katıldı. Bir hafta 
süreyle Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü uzmanlarınca verilen 
seminerlerde, Ümraniye Geri 
Kazanım Projesi, Ambalaj Atıkları, 
Bitkisel Atık Yağlar ve diğer atıklar 
konuları ele alındı. 

Kâğıt, plastik, cam, metal ve atık 
yağ ile ilgili Bilgi Evlerinde Bilge 
Çocuklara yönelik yürütülen 
geri dönüşüm faaliyetlerinin 
tamamlayıcısı konumundaki 
bu seminerlerde, ayrıca karbon 
monoksit zehirlenmeleri ve bununla 
ilgili alınacak tedbirler ile ilk yardım 
konuları üzerinde de duruldu.  

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane 

Müdürlüğü ve Çevre 
Kontrol ve Koruma 
Müdürlüğü işbirliği 

ile Ümraniye’deki 
Bilgi Evleri 

arasında atık yağ 
toplama yarışması 

düzenliyor. 
Yarışmada birinci 
olan Bilgi Evine 

projeksiyon, ikinci 
olana yazıcı, üçüncü 

olana da fotoğraf 
makinesi hediye 

edilecek.
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
kültürel etkinlikler 

devam ediyor. Etkinlikler 
kapsamında, Ümraniye Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde yapılan 
Yeni Anayasamızı Hazırlıyoruz 
programına, Gazeteci-Yazar 
Abdurrahman Dilipak ve Müzisyen 
Şanar Yurdatapan konuşmacı olarak 
katıldı. Konuklar, sivil toplum 
kuruluşları ve Ümraniyelilerin yoğun 
ilgi gösterdiği programda Türkiye’yi 
“Yeni Anayasa” sürecinde nelerin 
beklediği ile ilgili olarak seyircilerle 
karşılıklı olarak fikirlerini söyleme 
imkânı buldular. 

Mevcut ortamı “Türkiye Küçük 
Millet Meclisi” olarak nitelendiren 
platform yöneticileri, vatandaşların 
bu ortamlarda da dile getirdikleri 
düşüncelerin kayıt altına 
alınarak TBMM’ye taşınmasını 

amaçladıklarını belirttiler. 
Bilinmeyen, uygulanmayan 
ve vatandaşlar tarafından 
sahiplenilmeyen bir anayasanın 
özgürlükçü olmasının bir anlam 
ifade etmediğini belirten Dilipak, 

anayasanın halk tarafından cesaret 
ve bilinçle içselleştirilmesi halinde 
bir anlama kavuşacağını söyledi. 
“Güçlünün güçsüzü ezdiği ve 
hukukun yerini gücün aldığı o 
zamanlardan günümüze gelmek 
pek kolay olmadı” diyen Yurdatapan 
bugün için en önemli konuların 
başında “adil yargılama hakkı”nın 
geldiğini söyledi. “Savunma hakkı”nın 
da adil yargılama hakkından ayrı 
düşünülemeyeceğini söyleyen 
Yurdatapan, geçmişte infaz 
edilen kimi insanların sonradan 
masumiyetine karar verildiğini 
ve bunun da toplumsal vicdanı 
yaraladığını ve adalete olan inancı yok 
ettiğini ifade etti. 

Vatandaşların çok sayıda sorusuna 
muhatap olan konuşmacılar sıhhatli 
bir anayasanın ancak bu şekilde 
sorgulayan bir kamuoyu ile mümkün 
olabileceğini vurguladılar.   

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

Yeni Anayasamızı 
Hazırlıyoruz adlı 
programa katılan 

Gazeteci-Yazar 
Abdurrahman 

Dilipak ve Müzisyen 
Şanar Yurdatapan, 

yeni anayasa ile 
ilgili görüşlerini 
Ümraniyelilerle 

paylaştı. 

Dilipak ve Yurdatapan,
Yeni Anayasayı Tartıştı

38



etkinlik

90’lar boyunca yönetmenliğini 
yaptığı Haberci adlı 
programıyla 196 ülke dolaşarak 

değişen siyasal sistemleri ve dünya 
kültürlerini kitlelere aktaran Coşkun 
Aral Ümraniye Kültür ve Sanat 
Merkezi’ne konuk oldu. Hali hazırda 
İZ TV’nin Genel Yayın Yönetmenliğini 
yapan Aral, yaptığı sunumda tanık 
olduğu iç savaşlara ilişkin etkileyici 
doküman ve fotoğraflara yer verdi.

30 yıllık dönem içinde birçok darbe, 
iç savaş, katliam, soykırım gibi 
toplumsal travmalara şahit olan Aral 
günümüz toplumları yakın geçmişte 
cereyan eden bu trajik olaylardan ders 
almalılar dedi. Özellikle iç savaşlarda 
defalarca yaralandığını söyleyen Aral 
bu yaralanmaların fiziksel problemleri 
ile hâlâ uğraştığını ifade etti. 

Ruanda ve Liberya’da 90’larda 
yaşanan son derece kanlı olayların 

sadece o toplumlara özgü olmadığını, 
toplumların aşırı ‘benmerkezci’ 
yapılarının bu türden vahşi tablolara 
zemin hazırladığını söyledi.

Özellikle gençlerin dünyaya açık 
ve özgüvenli yetiştirilmesinin bu 
anlamda büyük önem taşıdığını 
belirten Aral, aklın kullanılmasının 
Allah’ın bir emri olduğunun altını 
çizdi. 

Meraklı gençlerin özellikle teşvik 
edilmeleri gerektiğini söyleyen Aral, 
gelişmenin temelinde ‘merak’ın 
yattığını ama toplumumuzun bu 
konuda sınırlayıcı bazı alışkanlıklara 
sahip olduğunu ifade etti. 

Katılımcıların yoğun sorularına büyük 
bir nezaketle uzun süre cevap veren 
Aral, konferans bitiminde izleyicilerle 
fotoğraf çektirdi.

Coşkun Aral, Ümraniyelilere 
Savaşın Trajedisini Anlattı 

Dünyaca ünlü savaş 
muhabiri, gazeteci 
yazar Coşkun Aral, 

Ümraniyelilerle buluştu. 
Birçok darbe, iç savaş, 
katliam, soykırım gibi 
toplumsal travmalara 

şahit olan Aral, 
“Günümüz toplumları 
yakın geçmişte cereyan 

eden bu trajik olaylardan 
ders almalılar” dedi.
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Ümraniye Belediyesi’nin 
her yıl düzenlediği 
Geleneksel Hikâye ve Şiir 

Yarışmalarının bu yılki başvuruları 
sona erdi. Yurt içi ve yurt 
dışından rekor düzeyde katılımın 
gerçekleştiği hikâye yarışmasına 
yurtiçi ve yurtdışından 2.288 
başvuru oldu. Yarışmada dereceye 
girenler 12 Mart’ta belirlenecek ve 
daha sonra düzenlenecek törenle 
ödülleri takdim edilecek. 

22 Ülkeden Katılım Oldu

Yarışmaya Azerbaycan’dan 8, 
Almanya’dan 6, Suudi Arabistan, 
Norveç, Irak ve KKTC’den 2, 
Ürdün, Tanzanya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, İzlanda, Kanada, 
Kazakistan, Bosna Hersek, 
Litvanya, Fransa, Türkmenistan, 
Hollanda, Afganistan, Avusturya, 
Bulgaristan ve Arnavutluk’tan da 
birer eser katıldı.

Başkan Hasan Can:
‘Katılımlar Memnuniyet Verici’

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
yurt içi ve yurt dışından katılımların 
olduğu yarışmaların alanlarında birer 
marka haline geldiğini hatırlatan 
Başkan Hasan Can, yarışmalarda 
dereceye giren eserlerin kitap haline 
getirildiğini hatırlatarak, bu vesile 
ile önceki yarışmalarda dereceye 
giren hikâye ve şiirleri 28, resim 

yarışmalarında dereceye giren 
resimleri de 7 katalogda toplayarak bir 
kitaplık oluşturduklarını söyledi. 

Şiir Yarışması Başvuruları Bitti

Ümraniye Belediyesi tarafından 
düzenlenen 8. Geleneksel Şiir 
Yarışması başvuruları sona erdi. 1450 
başvurunun olduğu yarışmaya yurt 
içinden olduğu kadar Almanya, ABD 
ve İsviçre gibi ülkelerin yer aldığı 
yurtdışından da katılımlar oldu.   

En Güzel Resme 10 Bin TL Ödül

Bu yıl 8.’si düzenlenen ‘Geleneksel 
Resim Yarışması’nda birinciliği 
elde eden esere 10 bin, ikinciye 8 
bin, üçüncüye 6 bin ve her biri 2 
bin TL olarak belirlenen 10 adet 
mansiyon olmak üzere toplam 
44 bin TL para ödülü verilecek. 
Teması ‘Cumhuriyetimizin 100. 
Yılı; ‘Hayalinizdeki Türkiye’ olarak 
belirlenen yarışma için son başvuru 
tarihi ise 9 Mart 2012 Cuma.

Hikâye Yarışmasına
Rekor Başvuru

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, bu 
yıl 8. kez düzenledikleri 
yarışmalara gösterilen 

yoğun ilginin 
memnuniyet verici 
olduğunu söyledi.

YENiDENÜMRANiYE yarışma
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
kültürel etkinlikler 

kapsamında, Ümraniye Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde sahnelenen 
Marika’nın Serveti isimli oyun 
Ümraniyelilerden büyük ilgi gördü. 
Ümraniye Belediyesi’nce düzenlene 
2. Geleneksel Hikâye Yarışması’nda 
dereceye giren Necdet Bayındır 
imzalı Madam Marika’nın Serveti 
isimli hikâyeden uyarlanan eser, Türk 
tiyatrosunun duayenlerinden Haldun 
Dormen tarafından sahnelendi. 
Salonu dolduran yüzlerce Ümraniyeli 
oyunu ilgiyle izledi. 

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 
2. Geleneksel Hikâye Yarışması’nda 
dereceye giren Necdet Bayındır imzalı 
Madam Marika’nın Serveti isimli 
hikâye, 20. Yüzyılın başlarında, 1. 
Dünya Savaşı’nın soğuk nefesinin 
tüm yurtta hissedildiği yıllarda 
geçiyor. Bir Osmanlı vilayeti olan 

Van’da geçen olay, Türk genci Yusuf 
ile Ermeni kızı Marika’nın döneme 
ışık tutan serüvenini anlatıyor. 
1915’li yıllarda bir Osmanlı 
vilayeti olan Van’da Türk genci 
Yusuf ile Ermeni kızı Marika’nın 

yaşamlarından dönemine ışık 
tutan oyunun tüm hazırlıkları 
Ümraniye Belediyesi’nin himayesinde 
gerçekleşti. Marika’nın Serveti; 
dönemin toplumsal ilişkilerine, 
değerler evrenine, Osmanlı’nın 
engin hoşgörü kültürüne farklı 
kimlik ve inançların bir aradalığını 
çok iyi harmanlayan Osmanlı şehir 
kültürüne ışık tutuyor. Türkiye’nin 
resmi dış politika söylemlerine 
paralel ve tarihi gerçeklere yaslanan 
eser; Marmara Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
profesörlerinden Prof. Dr Zekeriya 
Kurşun ve Prof. Dr. Vahdettin 
Engin tarafından okunarak tarihsel 
doğruluğu akademik olarak 
belgelendi. Eser; 1. Dünya savaşının 
zorlu yıllarında Anadolu’daki farklı 
kültürlerin engin tolerans felsefesine 
dayanan hoşgörü kültürünün tüm 
arka planını ve kodlarını yaşamdan 
öykülerle sahneye koyuyor.

Ümraniyelilerden Marika’nın 
Serveti’ne Büyük İlgi 

Ümraniye Belediyesi’nin 
düzenlediği 2. Geleneksel 

Hikâye Yarışması’nda 
dereceye giren Madam 

Marika’nın Serveti isimli 
hikâyeden uyarlanan 

‘Marika’nın Serveti’ isimli 
tiyatro oyunu Haldun 
Dormen tarafından 

sahnelendi. Oyuna ilgi 
oldukça yoğundu.

tiyatro
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4. Geleneksel Ümraniye
Spor Oyunları Başladı

Ümraniye’deki 58 ilköğretim okulu ile 15 liseden 6.500’e yakın öğrencinin katıldığı 
spor oyunları kapsamında, 13 ayrı branşta müsabakalar düzenleniyor. 
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Ümraniye Belediyesi ile 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün her yıl 

ortaklaşa düzenlediği Geleneksel 
Ümraniye Spor Oyunları, bu yıl 4. kez 
başladı. Ümraniye’deki 58 ilköğretim 
okulu ile 15 liseden 6.500’e yakın 
öğrencinin katıldığı spor oyunları 
kapsamında, 13 ayrı branşta 
müsabakalar düzenleniyor. Minikler, 
Yıldızlar, Küçükler ve Gençler 
olmak üzere, 4 ana kategoride 
yapılan müsabakalar şu dallarda 
gerçekleştiriliyor: Futbol, Basketbol, 
Voleybol, Masa tenisi, Satranç, Güreş, 
Teakwondo, Karate, Halk oyunları, 
Atletizm, Hentbol, Badminton ve 
Futsal.

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Saadettin Gül, Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürleri, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut 
Özdemir ve spor komisyonu, 
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl 
Kültür ve Eğitim Merkezi’nde bir 
değerlendirme toplantısı yaptı. 
Müsabakada karşılaşacak takımların 
kurayla belirlendiği toplantıda, 22 
Şubatta başlayacak spor oyunları için 
genel bir değerlendirme de yapıldı.

Başkan Hasan Can:
“Kültür Ve Eğitim Alanında Önemli 
Hizmetler”

Toplantıda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, eğitim ve kültür alanında 
yaptıkları hizmetlere değindi. Başkan 
Hasan Can, gerek hayata geçirdikleri 
projeler ve gerekse bu alanda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlara 
verdikleri desteklerle kültür ve eğitim 
verdikleri önemi gösterdiklerini 
söyledi. Geçmiş yıllarda düzenlenen 
Ümraniye Spor Oyunları hakkında 
bilgi veren Başkan Hasan Can, bu 
etkinliğin Ümraniye’deki gençlerin 
eğitimine yaptığı katkının altını çizdi. 

spor oyunları

Ümraniye Belediyesi 
ile Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün 

ortaklaşa düzenlediği “4. 
Geleneksel Ümraniye Spor 

Oyunları” başlıyor. 73 
okuldan binlerce öğrenci, 

13 branşta yarışacak. 
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Ayder

YENiDENÜMRANiYE

Karadeniz, batısıyla doğusuyla 
gezilecek ve görülecek 
yerlerin başında gelir. Baharı 

ayrı, kışı ayrı, yazı ayrı güzeldir. 
Dünyada hızla değişen tatil anlayışı 
ve alternatif turizm türlerine ilginin 
artması Türkiye’yi de “deniz-kum-
güneş” dışında arayışlara itti. Ve 
maviyle yeşilin eşsiz koylarda 
buluştuğu, enerjik, sıcakkanlı ve 
esprili insanların yaşadığı Karadeniz 
yeniden keşfedildi. Karadeniz, 
doğal güzelliklerinin yanı sıra çok 
sayıda tarihi esere de ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Uzungöl 

Uzungöl doğal manzara izleme, 
yürüme, tırmanma ve botanik (bitki 
örtüsü incelemeleri) turizmine 
uygun bir yerdir. Uzungöl’ de, bir 
vadi içinden akan temiz, berrak sulu 

bir dere, dar ve uzun küçük bir göle 
dökülür ve oradan taşarak akar ve Of 
kasabasından denize ulaşmak üzere 

Solaklı deresine katılır. Bu temiz 
ve berrak sulu dere ve oluşturduğu 
göl karaçam ve diğer Karadeniz 
dağ ağaçlarından oluşan ormanla 
çevrilidir. Uzungöl’ün bulunduğu 
bölge dama bulutludur. Gökyüzünün 
mavisi, güneş, bembeyaz bulut, 
yemyeşil orman ve berrak sudan 
oluşan manzara insanın iştahını açar. 
O nedenle Uzungöl’de yenen alabalık 
daha lezzetlidir.

Karadeniz Yaylaları   

Rengarenk kır çiçekler, dağ çayırları 
ile kaplı olan Karadeniz Bölgesindeki 
yaylalarımızın çevresi genellikle 
ladin türü çam ağaçları ile kaplıdır. 
Karadeniz kıyıları sahip olduğu 
yeşillikleri sadece bol yağmuruna 
değil, nemli ve sisli havasına da 
borçludur. Ancak sahil şeridindeki 
şehirlerde yüksek nem ve sisli hava 

Cennetten Bir Yer 
Gibi: Karadeniz

 Alternatif turizm 

türlerine ilginin artması 

Türkiye’yi de “deniz-

kum-güneş” dışında 

arayışlara itti. Maviyle 

yeşilin eşsiz koylarda 

buluştuğu, sıcakkanlı ve 

esprili insanların yaşadığı 

Karadeniz yeniden 

keşfedildi.
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gezi

Sümela Manastırı

yükseklere çıkıldıkça yerini pırıl pırıl 
bir güneşe, bol oksijenli tertemiz 
havaya bırakır.

Karadeniz Kaplıcaları

Yüksek Karadeniz dağları ve yemyeşil 
doğası aynı zamanda sağlık kaynağı 
kaplıcalara ev sahipliği yapmaktadır. 
Başlıca kaplıcalar; Gözlek Kaplıcası: 
Konumu Amasya Merkez İlçeye bağlı 
olan kaplıca alanı, Amasya-Göynücek 
yolu üzerindeki Gözlek Köyünde yer 
almaktadır. Hamamözü kaplıcaları: 
Konumu Kaplıca alanı Amasya İli, 
Hamamözü İlçe sınırları içinde, 
Hamamözü Vadisinde yer almaktadır. 

Otingo Kaplıcası (Borçka): Borçka 
ilçesinin 8 km doğusunda Balcı 
köyündedir. Küçük bir otel ve lokanta 
bulunan kaplıcaya orman yolundan 
gidilmektedir. 

Karadeniz’in Yemekleri

“Karadeniz Mutfağı” deyince, hemen 
herkesin aklına gelen bilindik şeyler 
var; hamsi, fındık ve mısır unu 
gibi. Oysa, Karadeniz Mutfağı’nın 
en belirleyici özelliklerinden 
birisi, ot yemekleri... Pek de 
fazla bilinmeyen bu yemekleriyle 
Karadeniz, Ege Mutfağı ile rahatlıkla 
boy ölçüşebilecek durumda... 
Karadeniz’de çokça yenilen bir 
sürü ota ilaveten, o yöreden çıkmış 
olmakla birlikte, hemen tüm büyük 
kentlerde de artık bulunabilen bazı 
yiyecekler var. İlk akla gelenleri şöyle 
sıralayabiliriz; melevcan (diken ucu), 
hoşuran, mendek, baldıran, taflan, 
sakarca ve tirmit. İkinci grubun 
ünlüleri ise, karalahana (yerel dilde 
“pancar”), pazı (yerel dilde “pezik”), 
ısırgan, mısır (yerel dilde “darı”), 
kiraz, fındık ve çay. Bunlar da, 
Karadeniz’li olsun olmasın, artık 
Türkiye’de yaşayan herkesin severek 
tükettiği yiyecek maddeleri. 

Tabiatı günümüzde 
hâlâ korunan Karadeniz 

yaylaları çok sayıda 
şifalı bitkiye de ev 

sahipliği yapmaktadır. 
Bitkilerin yanı 

sıra bölgenin doğu 
kesimleriyle özdeşleşen 

anzer balı da ayrı bir 
deva kaynağıdır.

U
zu

ng
öl
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Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi

Bitkiler dünyasını araştırma, tanıtma ve koruma amacıyla
kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, başta Ümraniye olmak

üzere tüm İstanbul’a hitap ediyor.
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mekan

Nezahat Gökyiğit Botanik 
Bahçesi, 1995 yılında Ali 
Nihat Gökyiğit tarafından, 

eşi Nezahat Gökyiğit adına 
hatıra parkı oluşturmak amacıyla 
kurulmuştur. Bu alanda, ilk aşamada 
“hatıra parkı” amacına yönelik 
bitkilendirme ve ağaçlandırma 
planı uygulanmıştır. Daha sonra, 
hatıra parkı yerine “botanik 
bahçesi” oluşturma amacına yönelik 
değişiklik, gündeme alınmış ve bu 
amaç doğrultusunda çalışmalara 
başlanmıştır. Bahçe, gerekli 
düzenlemeler tamamlandıktan 
sonra, 2002 yılında halkın ziyaretine 
açılmış; 2003 yılında da adı, 
“Nezahat Gökyiğit BotanikBahçesi” 
olarak değiştirilmiştir. 

NGBB, dünyada otoyol kavşağında 
kurulmuş olan, ilk ve tek botanik 
bahçesidir. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı 
(ANG Vakfı)’nın genelde biyolojik 
çeşitliliğin, özelde bitki çeşitliliğinin 
hayati önemi, korunması ve 
tanıtılması amacıyla gerçekleştirdiği 
toplumsal bir faaliyettir. İstanbul’un 
Anadolu yakasında, Atatürk ve 
Fatih Sultan Mehmet köprülerinden 
gelen otoyollarla, Anadolu (Ankara) 

otoyolunun birleştiği kavşakta 
bulunmaktadır. Bahçe,  kavşaktaki 
ana yollar ile bağlantı yolları 
arasındaki adalar üzerinde kuruludur 
ve sekiz adadan oluşmaktadır. Alan, 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
ANG Vakfı arasındaki bir protokolle, 
2025 yılına kadar bu hizmete tahsis 
edilmiştir.NGBB, İstanbullular için 
bir nefes alma noktası oluşturmanın 
yanı sıra; botanik alanında bir 
araştırma, eğitim ve öğretim 
merkezidir. Nezahat Gökyiğit 
Botanik Bahçesi’ne giriş ücretsizdir. 
Bahçe, bayramlar ve resmi tatiller 
dahil, bütün yıl boyunca açıktır. Her 
gün, saat 09.30’da açılır; akşam, gün 
batımından yarım saat önce kapanır. 
Kapanış saatleri genellikle, kasım ve 
şubat ayları arasında, 16.30 ya da 
17.00; Mayıs ve Eylül arasında 19.00, 
19.30 ya da 20.00’dir; diğer aylarda 
da gün batımına göre belirlenir.

Bahçenin Bölümleri

Çimenler üzerinde serbestçe 
dolaşabilir ve örtü sermeden 
oturabilirsiniz. Kaya Bahçesi’ni, 
su arklarını, soğanlıkları, Ertuğrul 
Adası’nı, İstanbul Adası’nı, kumar 
bahçesini, kurak bahçeyi, kaya 
bahçelerini, menfez galeriyi, çitli 
bahçeyi ziyaret edebilir, tepedeki 
çardaktan manzarayı izleyebilirsiniz. 
İlgi duyduğunuz bitkilerin isimlerini 
etiketlerinden ve bilgi takdim 
levhalarından öğrenebilirsiniz. 
Bahçe’nin başlıca görülmesi gereken 
alanları ise şunlardır:

• Mesire Adası

• İstanbul Adası Konak Bahçesi

ve Boğaz

• Faydalı Bitkiler Bahçesi

• Soğanlı Bitkiler Koleksiyonu

• Kurak Çorak Bahçe

• Karadeniz Bahçesi

• İstanbul’da Bahçe ve Çiçek Sergisi

• Kaya ve Kaya Çatlağı Bahçeleri

• Saklı Bahçe ve Nilüfer Koleksiyonu

• Sakura Koleksiyonu

NGBB, dünyada otoyol 
kavşağında kurulmuş 
olan, ilk ve tek botanik 

bahçesidir. 
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Tüm ilişkilerde olduğu gibi, 
sağlıklı bir evliliğin temelinde 
de eşlerin birbirine dürüst 

olması son derece önemlidir. 
Güven duygusu, insanın en temel 
duygularındandır ve evlilikle bolca 
olması gerekir. 

Suçlayıcı Tutumlar ve Hakaret 

Eşler arasındaki elbetteki tartışmalar 
olur. Birbiriyle tartışan çiftler, 
iletişim ve empati yoluyla sorunlarını 
çözerler. Bazı evliliklerde sorunların 
çözümü kolay değildir, hislerden 
biri veya her ikisi birden, karşı 
tarafı suçluyor ve hakaretlerde 
bulunuyorsa, bu tutum ve 
davranışlar, suçlanan ve hakarete 
uğrayan eşin zedelenmesine sebep 
olur. 

Hoşgörüsüzlük

Evlilik zor bir yaşam biçimidir. 
Sanıldığı kadar kolay ve toz pembe 
bir hayat yolculuğu değildir. 
Yaşamdaki zorluklar, stres, ekonomik 
sorunlar, ailelerin beklentileri ve 
eşlerin birbirlerine uymayan yönleri 
evliliği zorlaştırır, eşlerin birbirlerine 

olan hoşgörüleri, hata ve kusurların 
erimesine neden olur. 

Öfkenin Eşe Yönelmesi

Bazı insanlar sürekli öfkelidirler. 
Çocukluk yıllarının mutsuz geçmesi, 
anne babası tarafından yeterli 
ilgi ve sevgi görmeyen, aile içinde 
kavga ve şiddetin olduğu çocuklar, 
öfke yüklü yetişkinler olurlar. Bu 
kişiler evlendikten sonra, içlerinde 
biriktirdikleri tüm öfkelerini eşlerine 
yükler ve yönlendirirler. 

Kişilik Bozuklukları

Ülkemizde hiç küçümsenmeyecek 
sayıda olan kişilik bozuklukları, 
ne yazık ki evlilikleri tehdit eden 
faktörlerin başında gelmekte. Evlilik 
öncesinde çok da ip ucu yetmeyen 
kişilik bozuklukları, evliliğin getirdiği 
sorumluluk duygusunun altında 
ezilmeyle kendisini belli eder. Kişilik 
bozukluğu olan eş, evliliğin hem 
manevi hem de maddi yükünü 
taşıyamadığı için, pek çok davranış 
bozukluğu ile birlikte diğer eşi ve 
evliliği mutsuzluğa götürür. 

Evliliği Yıkıma
Götüren Nedenler

Herkes mutlu olmak için 
evlenir, kimi evlilikler 

bir ömür boyu sürerken, 
bazıları inişli çıkışlı 

devam eder, bazıları da 
yıkıma doğru gider. Hiç 

kuşkusuz evliliklerde 
sürekli mutluluk yoktur, 

sorunlar, sıkıntılar 
evliliği zaman zaman 

tehdit eder. Ancak 
eşlerin bazı davranışları 
vardır ki evliliğin nefes 

almasını engeller.

kadınYENiDENÜMRANiYE
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Güvenli internet, bütün 
internet abonelerine 
internet servis sağlayıcı 

şirketler tarafından ücretsiz olarak 
sunulan ve internetteki muhtemel 
zararlı içeriklerden sizi ve ailenizi 
koruyan alternatif internet 
erişim hizmetidir. Kolaydır ve 
bilgisayarınıza program kurmanıza 
gerek yoktur. Size Çocuk Profili 
ve Aile Profili olmak üzere iki 
seçenek sunar. İstediğiniz zaman 
Güvenli İnternet hizmetini alabilir, 
istediğiniz zaman profilinizi 
değiştirebilir, isterseniz bu 
hizmetten vazgeçebilirsiniz.

Aile, İnterneti Çok İyi Kullanm

• En az çocuğunuzu koruyacak kadar 
internet kullanmayı öğrenin. 

• İnternet kullanımında yasaklayıcı 
değil, zaman açısından sınırlayıcı olun. 

• İnternetin derslerini aksatmasına 
izin vermeyin. 

 

Diğer sosyal aktivitelere katılımını 
özendirin. 

• İnternet sebebiyle sorumluluklarını 
yerine getirmemesine fırsat 
vermeyin. 

• Çocuğunuzun tanımadıkları 
kişilerle arkadaşlık etmemesini 
isteyin. 

• Sanal âlemde söylenen yalanların 
masum olmadığını, bu yalanların, 
gerçek hayatta söylenen yalanlardan 
bir farkı olmadığını onlara anlatın. 

Bağımlılık yapmasın

• Aşırı kullanımın internet 
bağımlılığına ve fiziki sağlık 
sorunlarına yol açacağını bilin. 

• Çocuğunuzun internetteki şiddet 
ve müstehcen içerikli görüntülerle 
zarar göreceğini dikkate alın. 

• İnternette tanımadıkları kişilerden 
gelen arkadaşlık tekliflerine ‘hayır’ 
demeyi öğretin. 

•Hoşlanmadıkları bir durumu sizinle 
paylaşmaları gerektiğini onlara 
söyleyin. 

• İnternet üzerinden gelen 
cazip, fakat aldatıcı teklifleri 
reddetmelerini aktarın. 

• İnternetin gerçek hayattan çok 
farklı olduğunu, hayatın sadece 
internetten ibaret olmadığını ifade 
edin. 

çocuk

Çocuklar İçin 
Güvenli İnternet Mümkün

Ebeveynlerin de en az 
çocuklarını koruyacak 

kadar internet 
kullanmayı öğrenmeleri 

gerekiyor. 

YENiDENÜMRANiYE
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SEN KİMSİN
Tür: Komedi, Macera 
Yönetmen: Ozan Açıktan  
Oyuncular: Tolga Çevik, Köksal 
Engür, Toprak Sergen

J. EDGAR
Tür: Biyografik, Dram 
Süre: 135 dk
Yönetmen: Clint Eastwood  
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, 
Naomi Watts, Armie Hammer

JOHN CARTER
Tür:  Bilimkurgu, Macera, Aksiyon   
Yönetmen: Andrew Stanton
Oyuncular: Taylor Kitsch, Lynn 
Collins, Samantha Morton

ATEŞİN DÜŞTÜĞÜ YER
Tür: Dram  
Yönetmen: İsmail Güneş
Oyuncular:  Hakan Karahan, Elifcan 
Ongurlar, Yeşim Ceren Bozoğlu

MAX MACERALARI 
Tür:  Animasyon, Komedi, Aile 
Dublaj Oyuncuları: Sezen Aksu, Yekta 
Kopan, Özge Özpirinçci, Engin Altan 
Düzyatan

Sinemada Bu Ay
YENiDENÜMRANiYE

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

Faruk Aksoy’un yapımcılığını 
üstlendiği 17 milyon 
dolar bütçeli “Fetih 1453” 

filmi yaklaşık 3 yıllık hazırlık ve 
yapım aşamasından tamamlandı. 
İstanbul’un fethini konu alan 
filmde, Osmanlı padişahı Fatih 
Sultan Mehmet’in çocukluğundan 
fetihlerine kadar olan süreç 
anlatılıyor. Almanya, Hollanda, 
Belçika, Avusturya, Fransa, 
İngiltere, İsviçre, KKTC, Ortadoğu 
ülkeleri, Endonezya, Malezya, 
Rusya, Arnavutluk, Sırbistan, 
Bosna- Hersek, Makedonya, Kosova, 
Romanya, Yunanistan, Güney 
Kore, Tayland, Japonya ve ABD’de 
de gösterime girecek olan filmde, 
Fatih Sultan Mehmet’i Devrim 
Evin oynuyor. Ulubatlı Hasan’ın 
İbrahim Çelikkol, Era’yı Dilek 
Serbest, Konstantin’i Recep Aktuğ 
ve Justiniani’yi Cengiz Coşkun 
canlandırıyor. Toplam 15 bin 
yardımcı oyuncunun rol aldığı filmin 
son etabının çekimleri 11 haftada 
tamamlandı. Oyuncuların büyük 
çoğunluğunun at ve kılıç eğitiminden 

geçirildiği filmde toplam 44 bin 
metre kumaş kullanılarak kostümler 
ve aksesuvar malzemeleri hazırlandı. 
Filmin müziklerini Benjamin 
Wallfisch yaptı. 

Yapımcı Faruk Aksoy, “İstanbul’un 
Fethi tarihteki en önemli 
olaylarımızdan başında geliyor. 
Bu olayı bütün dünyaya duyurmak 
istedim. Şu ana kadar gelen 
tepkiler de bunu başarabileceğimizi 
gösteriyor. Türkiye’de daha önce hiç 
yapılmamış bir proje. Bir şey yapıp 
ortaya çıkarsanız birçok eleştiriyle 

karşı karşıya kalırsınız. Bu normal. 
Ama yeter ki eleştiriler insaflı olsun. 
Bu film milletimizin uzun yıllardır 
neden yapılmadı dediği bir film. 
Takdir milletimizindir diyorum” dedi.

Türkiye genelinde 850 salonda 
vizyona giren film, Almanya, 
Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, 
İngiltere, İsviçre, KKTC, Ortadoğu 
ülkeleri, Endonezya, Malezya, 
Rusya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Makedonya, Kosova, 
Romanya, Yunanistan, Güney Kore, 
Tayland, Japonya ve Amerika’da da 
sinemaseverlerle buluşacak.

Fetih 1453 Ses Getirdi
17 milyon dolarlık 
bütçenin ayrıldığı, 

Osmanlı Padişahı Fatih 
Sultan Mehmet’in 

çocukluğundan fetihlerine 
kadarki sürecin 

anlatılacağı filmin izlenme 
rekoru kırması bekleniyor.

53



medyaYENiDENÜMRANiYE

54



DAVETLİSİNİZ




