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Yeniden merhaba…
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 27. sayısı ile siz
değerli okurlarımızın karşısındayız. Belediyemizin
birçok alana dair hizmet ve faaliyetlerini
harmanladığımız bu yeni sayıyı da ilgiyle
okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Dergimizin bu sayısında çok sayıda kültürel
ve sosyal aktivitenin ayrıntılarını sizler için
derledik. Belediyemizin Marmara Üniversitesi ile
işbirliği halinde düzenlediği ‘Bağımsızlıklarının
20. Yılında Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile
İlişkiler’ konulu uluslararası sempozyum, yine
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından organize edilen ve bizim de ana
sponsoru olduğumuz 8. Türk Dünyası Güreş
Turnuvası ve Kültür Şöleni ile ilgili geniş haberler
hazırladık. Aynı kapsamdan belediyemizin
bu yıl 4. kez düzenlediğimiz Geleneksel Spor
Oyunları’yla ilgili bilgiler de yine dergimizin
sayfaları arasında sizleri bekliyor.
Yine bu ayki sayımızda belediyemizin Dünya
Engelliler Günü ile ilgili düzenlediği çeşitli
etkinlik ve programlarla ilgili haberler ile 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz kutlamalara dair
geniş bilgileri ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Bunların yanı sıra, belediyemizin çok sayıda
hizmet ve projesiyle ile ilgili haber ve bilgiler,
çeşitli sosyal ve kültürel hizmetlerimizle ilgili
ayrıntılar ile hazırladığımız aktüel sayfaları siz
değerli okuyucularımızın ilgisine sunduk. Geçen
ay Mardin’i tanıttığımız gezi bölümünde, bu ay
ülkemizin önemli kültür değerlerinden olan Sivas’ı
konuk ettik. Yine sağlık ve günümüzün önemli
sorunlarından olan stresle mücadelenin yollarını
içeren aktüel sayfaları beğeniyle okuyacağını ümit
ediyoruz.
Geçen sayımızda ‘Başbakan Erdoğan’dan
Ümraniye Belediyesi’ne Anlamlı Ödül’ başlıklı
haberde, ödülü veren kurumu sehven Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak duyurmuştuk.
Ancak etkinlik ve ödül AK Parti Yerel Yönetimler
Başkanlığı tarafından verilmiştir. Düzeltir,
taraflardan özür dileriz.
Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak ümidiyle,
sizleri dergimizin yeni sayısıyla baş başa
bırakıyoruz.
İyi okumalar.
Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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başkandan

Sevgili hemşerilerim;
Daha yaşanılır bir Ümraniye için
çıktığımız hizmet yolunda önemli
mesafeler kaydettik. Bu yolda dur
durak bilmeden yürümeye devam
ediyor, her gün yeni bir hizmeti
daha Ümraniyelilerle buluşturmanın
heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Vatandaşlarımızın hizmetlerden
duyduğu memnuniyet ise
gayretimize gayret katıyor.
Değerli Ümraniyeliler;
Geride bıraktığımız son bir ay
içerisinde önemli bazı proje
ve hizmetleri tamamlamanın
mutluluğunu yaşadık. Bunların
başında, Türkî Cumhuriyetlerden
akademisyen kardeşlerimizin
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz
‘Bağımsızlıklarının 20. Yılında
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
ile İlişkiler’ konulu uluslararası
sempozyum yer alıyor. Marmara
Üniversitesi ile işbirliği halinde
düzenlediğimiz bu sempozyumda,
Türkî cumhuriyetlerin
bağımsızlıklarını kazanmalarıyla
başlayan süreç konunun
uzmanlarıyla masaya yatırıldı.
Önceki sempozyumlarımızda olduğu
gibi bu önemli sempozyumun

tebliğlerini de kitaplaştırarak
konunun ilgililerinin istifadesine
sunacağız.
Kültürel ve sosyal belediyecilik
anlayışı doğrultusunda,
Ümraniye’de çok sayıda faaliyet
ve hizmetlerde bulunmaya devam
ediyoruz. Kısa bir süre önce İstanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından organize
edilen ve bizim de ana sponsoru
olduğumuz 8. Türk Dünyası Güreş
Turnuvası ve Kültür Şöleni’ni büyük
bir coşkuyla tamamladık. Aynı
heyecan ve duygularla İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa,
bu yıl 4. kez düzenlediğimiz
Geleneksel Spor Oyunları’nda
dereceye giren takım ve sporculara
ödüllerini verdik. Centilmenlik
atmosferinde gerçekleşen etkinlikte,
sporun çocuk ve gençlerimiz için
önemini bir kez daha gözler önüne
serdik.

Bu noktada kültürel ve sosyal
aktiviteler ile sosyal yardımlaşma
ve dayanışmanın en güzel
örneklerini hayata geçirmeye devam
ediyoruz. Rutin hizmetlerimizin
yanı sıra, çeşitli vesilelerle ihtiyaç
sahibi kardeşlerimizle engelli
vatandaşlarımızın yanında olmaya
devam ediyor, onların sosyal
yaşamla bağlarını güçlendirmeleri
noktasında her türlü ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışıyoruz. Dünya
Engelliler Haftası dolayısıyla
düzenlediğimiz çeşitli aktiviteler ile
rutin sosyal yardımlaşma hizmetleri
bunun en güzel örnekleri oldu.
Yalnızca birkaçını burada
zikrettiğim hizmet ve projelerimizle,
Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle
buluşturmanın mücadelesini verdik,
vermeye devam edeceğiz.
Saygılarımla…

Sevgili Ümraniyeliler;
Amacımız her alandaki
hizmetlerimizi daha da iyi
noktalara taşıyarak, sizlere daha
yaşanılabilir bir kent oluşturmak.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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TT Arena’da Tarihi Gün

İ

stanbul’da bir stadyumda yapılan
ilk kongre olarak tarihe geçen
ve muhteşem anların yaşandığı
kongreye, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile birlikte eşi Emine
Erdoğan, İl Başkanı Aziz Babuşcu,
Bakanlar, Milletvekilleri, İl Yürütme
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe
Başkanları, Belediye Başkanları,
İl Başkanları, çeşitli ülkelerin
Diplomatik Temsilcileri, Sivil Toplum
Kuruluşları temsilcileri ve üyeleri ile
AK Parti İstanbul Teşkilatının her
kademesinden mensuplar ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Divan Başkanlığını Sakarya
Milletvekili Hasan Ali Çelik’in
yaptığı kongrede teşkilat
mensuplarına seslenen İl Başkanı
Aziz Babuşcu, “İlk olarak 2 gün sonra
fetih yıldönümünü idrak edeceğimiz
İstanbul’u bize emanet eden,
ceddimiz Fatih Sultan Mehmet’i,
Akşemseddin’i, Ulubatlı Hasan’ı,
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AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı 4.
Olağan Kongresi TT
Arena’da on binlerce
İstanbul’lunun
katılımıyla
gerçekleştirildi.
fethin bütün maddi ve manevi
önderlerini de bu vesile ile rahmet ve
minnetle anıyorum.” dedi. Babuşcu
sözlerine şöyle devam etti:
İstanbul Türkiye’nin Kalbidir
“Sevgili kardeşlerim, yol
arkadaşlarım, sevgili İstanbullular;
Düşündük ki, AK Partiyle
İstanbul’un buluşmasına, hele
de, yurtdışında bile gittiği her
yerde kalabalıklarla karşılanan

Genel Başkanımızla İstanbul’un
kucaklaşmasına, kapalı mekanlar
dar geliyor. Sevgili kardeşlerim,
yol arkadaşlarım, her zaman
bilincinde olduğumuz bir gerçek var
ki; İstanbul, Türkiye’nin kalbidir.
İstanbul, AK Parti davasının sembol
şehridir. İstanbul, her zaman bu
ülkenin siyasi kaderine yön veren
en birinci, en önemli, en stratejik
şehirdir. Kısacası; İstanbul’un
kaderi Türkiye’nin kaderidir,
İstanbul Türkiye’dir! AK Parti
İstanbul teşkilatı olarak işte hep bu
duyguyla, bu sorumlulukla ve bu
heyecanla çalıştık. Bundan sonra da
çok daha büyük hedeflere, İstanbul
olduğumuz şuurunu bir saniye
bile aklımızdan ve ruhumuzdan
çıkarmadan hep beraber
yürüyeceğiz.”
TT Arenadaki coşku Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişliyle
doruk noktasına ulaştı. Stad içinde

il kongresi

Konuşmasına, Şair Necip Fazıl
Kısakürek’in ‘’Canım İstanbul’’ adlı
şiirinin ‘’Ruhumu eritip de kalıpta
dondurmuşlar/Onu İstanbul diye
toprağa kondurmuşlar/İçimde
tüten bir şey, hava, renk, eda
iklim/O benim, zaman, mekan aşıp
geçmiş sevgilim/Çiçeği altın yaldız,
suyu telli pulludur/Ay ve güneş,
ezelden iki İstanbullu’dur/Denizle
toprak, yalnız onda ermiş visale/
Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda
misale/Her şafak hisarlarda oklar
çıkar yayından/Hala çığlıklar gelir
Topkapı Sarayı’ndan/Ana gibi yar
olmaz, İstanbul gibi diyar;/Güleni
şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.../
Gecesi sümbül kokan/Türkçesi bülbül
kokan/İstanbul, İstanbul...’’ dizelerini
okuyarak başlayan Erdoğan, ‘’İşte
biz bu şehri böyle seviyoruz. Biz bu
şehrin sokaklarını seviyoruz. Biz
Boğaziçi’ni, Boğaziçi’ndeki o vapurları
seviyoruz. Biz, bu şehrin kuşlarını,
asırlık çınarlarını, bu şehrin kedilerini
seviyoruz. Bu şehrin kulelerini, bu

AK Parti İstanbul İl
Teşkilatının muhteşem
organizasyon ve
katılımıyla bir bayram
havasında geçen kongre
sonunda, Aziz Babuşcu
yeniden AK Parti
İstanbul İl Başkanı
seçildi.
şehrin göğe uzanan minarelerini, biz
bu şehrin ezanlarını seviyoruz. Biz bu
şehrin Türkçe’sini seviyoruz, biz bu
şehrin tüm dillerini, tüm renklerini,
havasını, suyunu seviyoruz.” dedi.
Muhatabımız Millet
Erdoğan muhatabının millet
olduğunu ve millete seslendiğini
belirterek, ‘’Uludere olayı
üzerinden, Türkiye’de bir istismar
siyaseti, bir istismar kampanyası
yürütülüyor. Şunu da buradan açık
açık söylüyorum. Uludere üzerinden
yürütülen kampanya, sadece ulusal
değil, uluslararası bir karalama
kampanyasıdır. Bu uluslararası

karalama, uluslararası istismar
kampanyasının içinde, PKK terör
örgütü var, BDP var, CHP var, bir de
belli medya kuruluşları var. Uludere’de
hepimizi üzen bir hata yapılmıştır.
Bakın, olay sınırımızın dışında olduğu
halde, bu kişiler terör bölgesinde
bulundukları ve yasal olmayan bir iş
yaptıkları halde, hataen vurulan bu

İl Başkanı Aziz Babuşcu

özel hazırlanan yolda yürüyerek TT
Arana’yı dolduran İstanbulluları
selamlayan Başbakan Erdoğan,
konuşmasına İstanbul’un bütün
ilçelerini, semtlerini, mahallelerini,
ve bütün İstanbul’luları selamlayarak
başladı.

insanlar konusunda devlet yapması
gereken neyse hepsini yapmaktadır.
Bugüne kadar sıkıntılarına çare olmak
üzere girişimler yapıldı, aileler en üst
düzeyde ziyaret edildi.’’ ifadelerini
kullandı.
Erdoğan, konuşmasını kongreye
katılanları ayağa kalkmaya davet
ederek, katılımcıların da eşlik
etmesiyle ‘’Beraber yürüdük biz
bu yollarda/Beraber ıslandık
yağan yağmurda/Şimdi dinlediğim
tüm şarkılarda, bana her şey sizi
hatırlatıyor’’ sözleriyle bitirdi.

9

YENiDENÜMRANiYE

AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanlığı 4. Olağan Kongresi

K

ongreye, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Ekrem
Erdem, İstanbul İl Başkanı
Aziz Babuşcu, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Üsküdar Belediye
Başkanı Mustafa Kara, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem,
İstanbul milletvekilleri Mustafa
Ataş, İdris Güllüce, Muhammed
Çetin, İsmet Uçma, Osman Boyraz,
Osman Aşkın Bak, Ahmet Haldun
Ertürk, Bülent Turan, Mustafa
Şentop çevre ilçe başkanları, il ve
ilçe yönetim kurulları ile çok sayıda
partili katıldı.
Divan başkanlığını Av. Abdullah
Güler, katip üyeliklerini ise Ülkiye
Toptaş, Orçun Şekercioğlu, Selim
Temurci ve Abdulkadir Çolak’ın
yaptığı kongre saygı duruşu
ve ardından İstiklal Marşı’nın
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AK Parti
Ümraniye İlçe
Başkanlığı 4. Olağan
Kongresi, Ümraniye
Haldun Alagaş
Spor Kompleksi’nde
gerçekleştirildi.
Kongrede tek liste ile
seçime giren Öztürk
Oran, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı
oldu.

okunmasıyla başladı. Folklor
gösterisi ile devam eden programda,
İlçe Başkanı Öztürk Oran ve Başkan
Hasan Can, konuşmacılara Meslek
Edindirme Kurslarınca yapılan tablo
ve çiçekler takdim etti.
Öztürk Oran: “Türkiye Sevdalısı
Bir Kadroyuz”
Kongrenin açılışında bir konuşma
yapan AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, AK Parti
ailesinin Türkiye’ye hizmet sevdası
içinde olan bir kadro olduğunu
söyledi. Kongrelerin daha verimli,
daha coşkulu ve daha iyi çalışmanın
ilk adımları olduğunu belirten
Oran, bugüne kadar hizmet aşkıyla
görevini en iyi biçimde yerine
getirmeye çalıştığını söyledi. Birlik
ve beraberlik duygusu içerisinde
çalışmalarına aynı heyecanla devam
edeceklerini vurgulayan Oran,
hizmetlerde emeği geçen tüm

ilçe kongresi

çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek
konuşmasını tamamladı.
Başkan Hasan Can: “Onlarca Yıllık
Hizmetler Birkaç Yıla Sığdırıldı”
Kongrede bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can da Türkiye’nin AK Parti kadroları
ile dünya ölçeğinde bir başarı grafiği
yakaladığını söyledi. Temel felsefesi
halka hizmet olan AK Parti’nin büyük
bir aile olduğunu vurgulayan Başkan
Hasan Can, AK Partili belediyelerin
onlarca yılda yapılamayan icraatları
birkaç yıla sığdırdıklarını söyledi.
Ümraniye’nin bu değişimin en güzel
örneklerinden biri olduğunu ifade
eden Başkan Hasan Can, kongrenin
hayırlı ve uğurlu olması temennisinde
bulundu.
Başkan Kadir Topbaş: “Ümraniye’de
Yapılan İşler Ortada”
Daha sonra bir konuşma yapan
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye
AK Parti ile yeni bir döneme
başladı, karanlıklar geride kaldı’
dedi. Başkan kadir Topbaş, şunları
söyledi: ‘Şehirlerimiz artık dünya
ile yarışır hale geldi. AK Parti ailesi
olarak başardık bunları. Burada her
birinizin imzası var. Ümraniye’de
yapılan işler ortada. Düşünebiliyor

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can
Türkiye’nin AK Parti
kadroları ile dünya
ölçeğinde bir başarı
grafiği yakaladığını
söyledi
muydunuz? Hayal edilebilir miydi?
36 ay sonra Ümraniye’ye metro
gelecek ve Ümraniye halkı Üsküdar
meydanındaki Marmaray’la
bütünleşerek İstanbul’un diğer
noktalarına gitme imkanına
kavuşacaklar. AK Parti ile birlikte bir
milat yaşanıyor. Bir dönüm noktasını
birlikte oluşturduk ve geleceğe birlikte
yürüyoruz.’
Aziz Babuşçu: “Hizmet Duygusuyla
Büyük İşler Başarıldı”
Kongrede bir konuşma yapan
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu,
istişare ve yenilenmenin esas
olacağını belirttiklerini ifade ederek,
‘Ümraniye’de bugün yaptığımız
kongre ile çıkış ilkelerimizin
Ümraniye’de tesis edilmiş olmasının

ve ortak aklı esas alan anlayışla
kongremizi gerçekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.
Ümraniye’de ortak samimiyet
ve görev aşkıyla büyük işlerin
başarıldığını belirten Babuşçu, aynı
gayret ve samimiyetle bu hizmet
devam edeceğine inandığını söyledi.
Kongrede AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Ekrem Erdem de bir
konuşma yaptı. Türkiye’nin dünya
ölçeğinde lider bir ülke olduğunu
söyleyen Erdem, bugün sıkıntısı
olan birçok ülke, Türkiye’ye
bakarak yolunu belirler hale geldi’
dedi. Ekrem Erdem, Ümraniye
Belediyesi’nin çalışmalarına değindiği
konuşmasında şunları söyledi:
‘Ümraniye, Hasan Başkan döneminde,
çok iyi bir noktaya geldi. İstanbul’un
en borçlu belediyesi Ümraniye,
bugün Hasan Bey’in yönetiminde,
devlete, kurumlara borcu olmayan
nadir belediyelerden biri haline geldi.
Türkiye’de kongrelerimiz devam
ediyoruz. 27 Mayıs’ta, bir demokrasi
şöleni havasında, Türkiye’de bir ilk
olarak kongremizi Arena’da yapacağız.
AK Parti İlkleri yapmaya devam
edecek.’
Konuşmaların ardından tek liste ile
seçime giren Öztürk Oran, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı oldu.
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AK Parti İstanbul İl Kadın
Kolları Kongresi Yapıldı

K Parti İstanbul İl Kadın
Kolları 3. Olağan Kongresi
Haliç Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
telekonferans yoluyla katıldığı
kongrede, büyük heyecan ve coşku
yaşandı. Mevcut başkan Ayfer
Yaman’ın tekrar aday olmadığı
kongrede, Özlem Topal İstanbul İl
Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Genel Merkez ve İstanbul İl Kadın
Kolları’nın çalışmalarının anlatıldığı
sunumlarla başlayan kongrede,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
telekonferans yoluyla teşkilat
mensuplarına hitap etti. İl Başkanı
Aziz Babuşcu, İstanbul teşkilatları
olarak sahip oldukları birikim,
samimiyet ve ortak aklın aslan
payının kadınlara ait olduğunu
belirtti. AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
tüm annelerin Anneler Günü’nü
tebrik ettiğini ifade ederek, ‘’Bu
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AK Parti İstanbul
teşkilatının ve kadın
kolları üyelerinin büyük
coşkusuna sahne olan
kongre sonunda, Özlem
Zengin Topal İstanbul İl
Kadın Kolları Başkanı
seçildi.
yıl Anneler Günü’nü ben de buruk
şekilde yaşıyorum. Annemin
doğduğu, büyüdüğü şehirden, ana
ocağım Rize’den sevgili annemi
de rahmetle yad ediyorum. ‘Allah
ondan razı olsun, mekanı cennet
olsun’ diyor, Rabb’imin, cenneti
ayaklarının altına serdiği tüm
anneleri rahmet ve mağfiretiyle
kuşatmasını niyaz ediyorum’’ dedi.
AK Parti Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı Güldal Akşit,

İl Kadın Kolları Başkanı
Özlem Zengin Topal

kadınların siyasette aktif rol
aldığını ifade ederek, ‘Sosyal
güvencesi olmayan kadınlarımıza
maaş bağlandı, kız çocuklarımızın
eğitimleri için burs olanağı
sağlandı. TBMM’de, ilk iktidar
olduğumuzda kadın milletvekili
oranı yüzde 4 iken, bugün bu oran
%14’e çıktı. Bizler belli bir zümrenin
değil, bu vatanın partisiyiz’ dedi.
Divan Başkanlığını İstanbul
Milletvekili Halide İncekara’nın
yaptığı kongreye, İl Başkanı Aziz
Babuşcu, Genel Merkez Teşkilat
Başkanı Ekrem Erdem, TBMM Grup
Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,
Genel Merkez SKM Başkanı
Mustafa Ataş, Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Güldal
Akşit, Milletvekilleri, İl Yönetim
Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları,
Belediye Başkanları, Genel Merkez
ve İl Kadın Kolları Yönetim
Kurulu Üyeleri, İlçe Kadın Kolları
Başkanları ve teşkilat mensupları
katıldı.

patent

Ümraniye Belediyesi Logosu ve
Ümraniye Çiğdemi Artık Patentli

Ü

mraniye Belediyesi’nin 2010
yılı Mart ayında yenilediği
kurumsal logo, Türkiye
Patent Enstitüsü’nden patent aldı.
Yenilenen modern kurumsal tasarımı
ile çağdaş bir kimlik kazanan logo,
büyün beğeni toplamıştı.
Yeni Vizyona Yeni Logo
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, 2010’da görsel bakımdan
geniş kesimlerden onay alan yeni
logonun, Ümraniye’nin değişen ve
gelişen yeni vizyonunu yansıttığını
vurguladı. Patent alan yeni logonun,
Türk bayrağı renkleri ile İstanbul’un
simgesi haline gelen laleyi sembolize
ettiğini hatırlatan Başkan Can,
tasarımın şekillenmesinde katkısı
olan herkes teşekkür etti.
Ümraniye Çiğdemi’nin Patenti de
Ümraniye Belediyesi’nde
Ümraniye Belediyesi, geçtiğimiz yıl

Yenilenen modern
kurumsal tasarımı
ile çağdaş bir kimlik
kazanan Ümraniye
Belediyesi’nin yeni
logosu ve ender
rastlanan Ümraniye
Çiğdemi’nin Türkiye
Patent Enstitüsü’nden
patenti alındı.
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
kalan Ümraniye Çiğdemi için
komisyon kurmasının ardından, bu
kez ender olarak rastlanan çiçeğin
patentini aldı. Türk Patent Enstitüsü,
2010 yılında yaptığı başvuru üzerine,
Ümraniye Çiğdemi’nin patentini
Ümraniye Belediyesi’ne verdi.

Bilinçsiz uygulamalar ve tabiatı
koruma noktasındaki duyarsızlık
nedeniyle birçok doğal zenginliğin
zarar görmeye devam ettiğini
hatırlatan Başkan Can, belediye
olarak bu konuda üzerlerine düşeni
yerine getirdiklerini söyledi.
Hizmetlerinde doğanın korunması ve
çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla
azami hassasiyet gösterdiklerini
ifade eden Başkan Can, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Yaptığımız parklar, yeşil alanların
çoğaltılması ile ilgili olarak
geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz
projeler, alt yapı ve üst yapıda
gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde hep
doğal çevrenin korunması ve tabii
zenginliklerimizin yaşatılmasını
önceledik. Şimdi de Ümraniye
Çiğdemi’nin patentini Türk Patent
Enstitüsü’nden aldık. Ümraniyelilere
hayırlı olsun.”
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Büyükşehir Belediyesi’nden
Ümraniye’ye Dev Park
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye’ye dev bir park kazandırıyor.
Yapımına kısa süre içinde başlanacak 90 bin metrekarelik alana sahip
parkta spor aletlerinden sosyal donatı alanlarına, oyun parkurlarından
doğal yapıya kadar tüm ayrıntılar titizlikle planlandı
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Akdeniz Caddesi

büyükşehir

B

irçok alanda Ümraniye’ye
çeşitli kalıcı eserler kazandıran
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
önemli bir projeyi daha hayata
geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi,
Ümraniye Atakent ve Armağanevler
Mahalleleri arasında, Akdeniz Caddesi
üzerinde dev bir park yapımına
başlıyor. İBB Park Bahçe Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığı tarafından kısa bir
süre içerisinde yapımına başlanacak
park, 90 bin metrekarelik bir alana
sahip olacak. Tüm ayrıntıları özenle
planlanan park, modern spor
aletleri, sosyal donatı alanları, oyun
parkurları ve doğal güzelliği ile göz
kamaştıracak.
Spor ve Sosyal Aktiviteler
İçin İdeal Alan
Yürüyüş ve bisiklet alanları için
ideal özelliklere sahip olacak parkta
açık hava spor/fitness aletleri, lokal
piknik alanları, basketbol ve voleybol

Yürüyüş ve bisiklet
alanları için ideal
özelliklere sahip olacak
parkta açıkhava
spor/fitness aletleri,
lokal piknik alanları,
basketbol ve voleybol
sahaları ile diğer spor
aktiviteleri için gerekli
tüm donanımlar
mevcut olacak.
sahaları ile diğer spor aktiviteleri
için gerekli tüm donanımlar mevcut
olacak. Çocuk oyun grupları ve
çocuk oyunları için özel alan ayrılan
park, zengin bitki çeşidi ile örnek
bir yeşil alan olacak. Park, Atakent

ve Armağanevler Mahalleleri başta
olmak üzere Ümraniyelilere hizmet
verecek.
Yılsonuna Yetiştirilecek
Tüm hazırlıkları tamamlanan parkın
yapımına kısa bir süre içerisinde
başlanacak. Şantiyesi kurulan 90 bin
metrekarelik dev parkın 2012 yılı
sonuna kadar tamamlanarak hizmet
sunulması hedefleniyor.
Başkan Hasan Can’dan Teşekkür
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, yapımına başlanacak park
dolayısıyla İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir
Topbaş’a teşekkür etti. Büyükşehir
Belediyesi’nin bugüne kadar
Ümraniye’ye önemli hizmet ve kalıcı
eserler kazandırdığını ifade eden
Başkan Hasan Can, parkın hizmete
sunulduğunda Ümraniye’ye artı bir
değer kazandıracağını söyledi.
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AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı
Yerel Yönetimler Başkanı
Hüseyin Tanrıverdi:

Amacımız Güçlü ve Çağdaş Yerel
Yönetimler Oluşturmaktır

A

K Parti’nin yerel
yönetimler konusunda
özel bir hassasiyetinden
söz edilebilir. Bu hassasiyeti biraz
açıklar mısınız?
AK Parti Yerel Yönetimler ile her
zaman farklı bir vizyon ortaya
koymuş bir partidir. Siyasi
tarihimize baktığımızda da Yerel
Yönetimlerde başarılı olmuş siyasi
partilerin merkezi hükümette
iktidara geldiğini görmekteyiz.
Sayın Genel Başkanımız ve
Başbakanımızın ifade ettiği
gibi “Siyaset yerelde başlar”.
AK Parti 2002’den bu yana hem
merkezi hükümette hem de yerel
yönetimlerde koyduğu politikalarla
Türkiye’yi ileri bir noktaya
taşımış, geçmişin tüm kötü izlerini
silmiştir. Kalan izlerde inşallah
yeni sivil ve demokratik anayasa ile
silinecektir. AK Parti değişimin ve
dönüşümün öncüsü bir partidir. Bu
anlamda da Türkiye’nin medeniyet
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AK belediyecilik, yerel
dinamiklerin harekete
geçirilerek, yerel
toplulukların ekonomik,
sosyal, kültürel
ve siyasal alanda
sürdürülebilir kalkınma
ilkelerine uygun olarak
gelişimini sağlamayı
hedeflemektedir.
yarışında geri kalmaması için
hem yasal düzenlemeleri çağın
gereklerine göre revize ederken,
öte yandan kurumların küresel
rekabet edebilme kapasitelerini
artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bizim

anlayışımızın temelinde, insan,
insanî değerler ve demokratik
değerler vardır.
Yerel Yönetimler anlayışımızın
temelinde; insanımızın huzuru ve
refahı için çalışmak yatmaktadır.
Bizim siyaset felsefemizin
temeli, “İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın” sözüdür. Bunu hayata
geçirmenin en temel yolu da hizmet
etmektir. Amacımız seçimlerden
ziyade, geleceği, gelecek nesilleri
kazanmaktır.
Gerek yerelde ve gerekse
ülke genelinde AK Parti
yönetimlerinin bir hizmet atağı
yaptığı herkesçe kabul ediliyor
galiba?
Türkiye hizmetin, çalışmanın ne
olduğunu AK Partiyle görmüştür.
Vatandaş ve hizmet odaklı, kaliteli,
zamanında, etkin ve verimli hizmet
sunma anlayışı AK Parti ile zirve
yapmıştır. Türkiye’de belediyeciliğin

yerel yönetimler

adresi AK Parti’dir. Belediyecilik
bizim işimizdir. AK Parti’nin ortaya
koyduğu bu yerel yönetim anlayışı
hem halkımızın hem de diğer
siyasi partilerin yerel temsilcileri
tarafından takdir edilmektedir.
Bunu gören bu anlayışı benimseyen
tüm belediye başkanları partimizin
çatısı altında toplanmaya devam
etmektedir.
29 Mart 2009 seçimleri sonrasında
partimize katılan belediye sayısı
bugün itibarı ile 181’e ulaşmıştır.
29 Mart 2009’da yapılan seçimlerde
1466 Belediye Başkanlığı
kazanmıştık. Yapılan ara yerel
seçimler ve katılımlar sonrasında
AK Partili belediye sayısı 1656’ya
ulaşmıştır. Yani yüzde 55,56’sı
AK Partilidir. Ülkemizdeki 16
Büyükşehir’den 10’u AK Partili kalan
6’sı ise diğer partilere mensuptur.
AK Parti’nin yerel yönetimlerle
ilgili hedefleri nelerdir?
Hedefimiz, yapılacak ilk seçimlerde
bu sayıyı daha da artırmak ve
vatandaşlarımızla AK Belediyecilik
anlayışını buluşturmaktır. Küresel
rekabette artık, ülkeler, medeniyetler
değil, şehirlerimiz, kentlerimiz
yarışmaktadır. Bu yeni süreçte yerel
yönetimlerin önemi büyüktür. Artık
sıradan bir yerel yönetim anlayışı
yerine yaşanabilir, yaşam kalitesi
yüksek, ulusal ve uluslararası ilişki

Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın
belediye başkanlığı
döneminde temeli
atılan bu yeni anlayış,
tüm belediyelere örnek
olmaktadır.
kurma kapasitesi artan kentler
oluşturacak bir vizyona, hizmet
odaklı ve insan merkezli bir anlayışa
ihtiyaç vardır. Özellikle kırsal
alandan kente göçün yoğunlaşması
ile beraber, büyükşehirlerde yaşayan
halkın hizmet beklentileri değişmiş,
yerel yönetim hizmetleri olan alt
yapı, üst yapı, imar, kentleşme, yol
ve su gibi hizmetlerin dışında daha
yaşanabilir çevre, doğal kaynakların
korunması, eğitim ve ulaşım
hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde
görülmesi ihtiyaçları doğmuştur.
Yerel yönetimlerde yeni bir döneme
girildiğini ifade ediyorsunuz. Bu
yeni dönemin özellikleri nelerdir?
Belediyecilik, her şeyden önce bir
sevdadır. Bu sevda, insana ve insanın
olduğu her mekana ulaşmak, onların

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca
düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Aile
Sempozyumu” kapsamında Başkan
Hasan Can Başbakan Erdoğan’dan
ödül almıştı.

hayatını kolaylaştırma sevdasıdır.
Birçok şehrimiz yaptığı çalışmalarla,
ortaya koyduğu projelerle dünya
kentlerine örnek olurken bazı yerel
yöneticilerimiz de uluslararası
kuruluşların yönetimlerinde göre
almaktadır.
Fiziki yapıdan halkın beklentilerin
karşılanmasına kadar her alanda
yerel yöneticilik anlayışı yeniden
şekillenecek, hizmetlerin en çabuk ve
kaliteli olarak ulaştırılmasında yeni
dönem başlamıştır. Başbakanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye
başkanlığı döneminde temeli atılan
bu yeni anlayış, tüm belediyelere
örnek olmaktadır.
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Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile
İlişkiler Sempozyumu Tamamlandı

Ü

mraniye Belediyesi ve
Marmara Üniversitesi’nin
ortaklaşa düzenledikleri
‘Bağımsızlıklarının 20. Yılında
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye
ile İlişkiler’ konulu uluslararası
sempozyum, Üsküdar Bağlarbaşı
Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Sempozyumun açılışına TBMM
Başvekili Meral Akşener, AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Mihrimah
Belma Satır ve İdris Güllüce,
İstanbul Vali Yardımcısı Harun
Kaya, Marmara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Zafer Gül, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Nihat
Öztoprak, Üsküdar Kaymakamı
Süleyman Erdoğan, konsolosluk
ve elçilik yetkilileri, Ümraniye
Belediye Başkan yardımcıları, çeşitli
siyasi parti ve STK temsilcileri,
akademisyenler ve çok sayıda
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Ümraniye Belediyesi
ve Marmara
Üniversitesi’nin
ortaklaşa düzenledikleri
‘Bağımsızlıklarının
20. Yılında Türk
Cumhuriyetleri ve
Türkiye ile İlişkiler’
konulu uluslararası
sempozyum
tamamlandı. Katılımın
oldukça yoğun olduğu
sempozyum yurtiçi
ve yurtdışından 38
akademisyen tebliğ
sundu.

öğrenci katıldı.
Başkan Hasan Can: “Türk Milleti
Tarihe Yön Verdi”
Açılışta bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, ‘Türk dünyasını oluşturan her
bir devlet, gerek jeopolitik konumları
ve gerekse de ekonomik zenginlikleri
ve sahip oldukları nüfus gücü ile
büyük bir siyasi güç oluşturabilecek
potansiyele sahiptir’ dedi. Başkan
Hasan Can, konuşmasını şöyle
sürdürdü: ‘Milletimiz en eski
çağlardan beri dünya tarihine yön
veren başlıca milletten biri olmuştur.
Kurdukları devletler, asırlar boyu
dünya siyasetinde mühim rol
oynamıştır. Ancak tarihi süreç
içerisinde değişen dengeler, Türk
Milleti’nin büyük yaralar almasıyla
neticelenmiştir.’ Konuşmasında

sempozyum

sempozyumun amacına değinen
Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
‘Ortaklaşa düzenlediğimiz bu
sempozyumda, bağımsızlıklarının
20. yılında Türk Cumhuriyetlerinin
kat ettiği mesafeyi, bu kardeş
cumhuriyetlerin sorunlarını,
Türkiye’nin bölgeyle ilgili siyasetini,
yaptıklarını ve yapamadıklarını,
konunun muhatapları masaya
yatıracak.’ Emeği geçen herkese
teşekkür eden başkan Hasan Can,
sempozyumda sunulan tebliğlerin
kitaplaşacağı müjdesini de verdi.
Rektör Gül: “Hayal Bile
Edilemeyecek Süreçlerden Geçildi”
İstanbul Vali Yardımcısı Vali Harun
Kaya, yaptığı konuşmada kültürlerin
sempozyum etrafında buluşmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
emeği geçenlere teşekkür etti. Daha

Başkan
Hasan Can:
“Ortaklaşa
düzenlediğimiz
bu sempozyumda,
bağımsızlıklarının
20. yılında Türk
Cumhuriyetlerinin
kat ettiği mesafeyi, bu
kardeş cumhuriyetlerin
sorunlarını, Türkiye’nin
bölgeyle ilgili siyasetini,
yaptıklarını ve
yapamadıklarını,
konunun muhatapları
masaya yatıracak.”

İdris Güllüce: “Orta Asya’yı İhmal
Ettik”
Programda söz alan AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Mihrimah
Belma Satır ve İdris Güllüce, Türki
cumhuriyetlerin önemine değindiler.
Sempozyumun anlamlı bir girişim
olduğuna dikkat çeken AK Parti
İstanbul Milletvekili idris Güllüce,
‘Orta Asya’yı ihmal ettik, bağlarımızı
güçlendirmeliyiz derken, Ak Parti
İstanbul Milletvekili Mihrimah
Belma Satır da TBMM’de yabancı
öğrenci ibaresi yerine uluslar arası
öğrenci ifadesini içeren ve bir takım
kolaylıkları beraberinde getirecek bir
yasa üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Mihrimah Belma Satır, sempozyum
dolayısıyla Başkan Hasan Can ve
Marmara Üniversitesi’ni kutladı.

sonra söz alan Marmara Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül de ‘Türki
cumhuriyetlerin bağımsızlık süreci
hayal bile edilemeyecek süreçlerden
sonra oldu’ dedi. ‘Bağımsızlık
kazanan Türki cumhuriyetler, var
olma mücadelesi verdi’ diyen Gül,
şunları söyledi: ‘Milli kaynaklarını
kendileri kullanmaya başladı ve
hayatın her alanında büyük bir var
olma mücadelesi verdiler. Şimdi bütün
bu zorlu süreci birçok boyutuyla
konuşacak, Türkiye’nin bu süreçteki
rolü, yaptıkları ve yapması gerekenler
üzerine akademisyenlerle kafa
yoracağız. Bu vesile ile katkıları için
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın
Hasan Can’a teşekkür ederim.’
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8. Türk Dünyası Güreş
Turnuvası ve Kültür Şöleni

8

. Türk Dünyası 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı Güreş
Turnuvası ve Kültür Şöleni
kapsamında düzenlenen ‘2012
Yılının En iyi Güreş Antrenörü,
Hakemi ve Güreş Takımı Ödül
Töreni’ne, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra,
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü Numan Güzey, AK Parti
eski Milletvekili İrfan Gündüz,
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail
Erdem, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları Mustafa Küçükkapdan,
Mesut Özdemir ve çok sayıda
davetli katıldı.
Başkan Hasan Can: “Bütün
Sporculara Başarılar Diliyorum”
Program saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı. Halk
oyunları gösterisin ardından
bir konuşma yapan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Türk dünyasından kardeş
ülkeleri İstanbul’da ağırlamaktan
mutluluk duyduklarını söyledi.
‘Ümraniye Belediyesi olarak bu tür
organizasyonlara destek vermek
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Ümraniye Belediyesi’nin
ana sponsorluğunda
düzenlenen 8. Türk
Dünyası 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı Güreş
Turnuvası ve Kültür
Şöleni tamamlandı.
bizleri mutlu ediyor’ diyen Başkan
Hasan Can, farklı ülkelerden
gelen ve burada mücadele eden
bütün sporculara başarılar diledi.
Buna benzer spor etkinliklerini
Ümraniye’de de yaptıklarını
hatırlatan Başkan Hasan Can, ‘Bu
yıl 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz Spor
Oyunlarımıza 70 okuldan 6 binin
üzerinde öğrenci katıldı. Bir süredir
devam eden mücadeleleri sona erdi.
Pazartesi günü de Haldun Alagaş
Spor Kompleksi’nde dereceye giren
öğrencilerimiz için ödül törenini
gerçekleştirdik’ dedi.

Numan Güzey: Ata Sporumuz
Önemli Bir Organizasyona Ev
Sahipliği Yapıyor

Daha sonra söz alan İstanbul
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Numan Güzey, ‘Türk
milletinin ata sporu, milli
sporumuz güreşte böylesine
anlamlı bir organizasyona ev
sahipliği yapmaktan büyük
mutluluk duyuyoruz.’ dedi.
Güzey, ‘Ayrıca desteklerinden
ötürü Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’a teşekkür
ediyorum’ diyerek sözlerini
bitirdi. Konuşmalarının ardından
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürü Numan Güzey
ve Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, 2012’nin en başarılı
Güreş Antrenörüne, Hakemine,
Güreş Takımına ve Güreş’e uzun
yıllar hizmet vermiş kişilere plaket
ve üstün başarı belgesi verdi.
Turnuvaya Azerbaycan, Özbekistan,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Tataristan, Dağıstan, Bulgaristan,
Makedonya, Ukrayna, Türkiye ve
İstanbul Karması’ndan yaklaşık 150
güreşçi katıldı.

mühendislik kurultayı

Türk Dünyası Mühendislik Mimarlık
Kurultayı Kamuoyuna Tanıtıldı

1

5-18 Ekim’de Trabzon’da
düzenlenecek Türk Dünyası
Mühendislik Mimarlık
Kurultayı ve Mimar Sinan Proje
Olimpiyatları’nın İstanbul
tanıtımı, Ümraniye’de, Trabzon
Parkı Restoran’da düzenlenen bir
toplantıyla yapıldı. Toplantıya
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra, Çevre Bakan
Yardımcısı Muhammet Balta,
Karayolları Genel Müdürü ve
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Derneği Onursal Başkanı
Mehmet Cahit Turhan, Üsküdar
Belediye Başkanı Mustafa Kara,
Trabzon Belediye Başkanı Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon İş
Adamları ve Bürokratlar Derneği
(TÜYAP) Başkanı Atalay Şahinoğlu,
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Derneği Başkanı Dr. İlyas
Demirci ve bazı üniversite rektörleri
ile Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Derneği İstanbul
Şube Başkanı Ali Boz ve Başkan
Yardımcısı Turhan Doymuş katıldı.

15-18 Ekim’de
Trabzon’da
düzenlenecek Türk
Dünyası Mühendislik
Mimarlık Kurultayı
ve Mimar Sinan Proje
Olimpiyatları’nın
İstanbul tanıtımı
yapıldı.
Başkan Hasan Can: ‘Mimar
Sinan’dan Örnek Alınmalı’
Programın açılış konuşmasını
yapan Türk Dünyası Mühendisler
ve Mimarlar Derneği İstanbul
Şube Başkanı Ali Boz, katılımcılara
konuyla ilgili bilgiler verdi. Daha
sonra söz alan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, şehirlerin
kentsel dönüşümü noktasında
mimari alanda ayrı bir özen
gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Belediye olarak bu noktada önemli
adımlar attıklarını belirten Başkan
Hasan Can, bu noktada Mimar
Sinan’ın gerek mimari estetik

ve gerekse anlayış bakımından
örnek alınması gereken önemli bir
kültürel değer olduğunu vurguladı.
Karayolları Genel Müdürü ve Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar
Derneği Onursal Başkanı Mehmet
Cahit Turhan’ın konuyla ilgili
yaptığı konuşmasının ardından,
Türk Dünyası Mühendisler ve
Mimarlar Derneği Başkanı Dr. İlyas
Demirci de kurultayla ilgili ayrıntılı
bilgiler verdi.
En İyi 5 Proje Ödüllendirilecek
Türk Dünyası Mühendislik
Mimarlık Kurultayı ve Mimar Sinan
Proje Olimpiyatları, 15-18 Ekim
tarihleri arasında, Trabzon’dan
düzenlenecek. 2008’de Ankara’da,
2010’da da Kazakistan’ın başkenti
Astana’da düzenlenen olimpiyatlara
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de
katılmıştı.
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ödül

“2011’in En Başarılı İlçe Belediye Başkanı”
Ödülü Ümraniye Belediyesi’ne Verildi

G

enç Demokratlar Derneği,
1,5 ay süren anket
sonucunda, 2011 Yılının
En Başarılı isimlerini belirledi.
Derneğin ‘’2011 Yılının En
Başarılıları’’ ödül töreni, Bayrampaşa
Titanic Business Hotel Europe’da
gerçekleştirildi. Programa TBMM
Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, siyaset, ekonomi,
sanat ve spor dünyasından çok
sayıda isim katıldı. Program Genç
Demokratlar Derneği’nin kısa bir
tanıtım videosuyla başladı. Daha
sonra söz alan Genç Demokratlar
Derneği Başkanı Burak Akburak
derneğin kuruluşundan bu yana
gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.
TBMM Başkanı Çiçek: ‘Başarılı
İnsanlar Ölümlerinden Önce
Takdir Edilmeli
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Genç Demokratlar
Derneği’nce ‘2011
Yılının En Başarılı
İlçe Belediye Başkanı’
seçilen Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can, bu
ödüllerin hizmet
aşkının birer meyvesi
olduğunu söyledi.
Törende konuşan Cemil Çiçek,
derneği, dağıttığı ödüller dolayısıyla
tebrik ederek, Türk toplumunun
eleştirirken acımasız olabildiğini,
çoğu zaman başarılı insanların ancak
ölümlerinden sonra takdir edildiğini
söyledi. Çiçek, derneğin, takdir
etmeyi bildiği için tebriği hak ettiğini
kaydetti.

Başkan Hasan Can, ödül alırken
yaptığı kısa konuşmada, ‘Bu ödül
vesilesiyle Genç Demokratlar
Derneği’ndeki arkadaşlarımızı
yakından tanıma fırsatı buldum.
Tarafsız bakışları beni ülkemizin
geleceği adına umutlandırdı. Anket
katılımcıları ile Genç Demokrat
Derneği’ne teşekkür ederim. Genç
kardeşlerimize bundan sonraki
çalışmalarında da başarılar
diliyorum’ dedi.
2011 yılının En Başarılı Bakanı
seçilen Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış
konuşmasında gençlerin yıllarca siyasi
kutuplar arasında sıkışıp kaldığını
belirterek, adı hem genç ve hem
demokrat olan bir dernekten bu ödülü
almanın çok anlamlı olduğunu söyledi.
Program siyaset, ekonomi, sanat ve
spor dünyasından bir çok başarılı isme
ödül takdimiyle devam etti.

araç lansmanı

Ümraniye Belediyesi Araç Filosuna
26 Yeni Araç Daha Katıldı

Ü

mraniye Belediyesi,
Alt yapı ve üst yapı
çalışmalarının daha etkin
biçimde yürütülmesi amacıyla araç
filosunu güçlendirmeye devam eden
Ümraniye belediyesi, satın aldığı 26
yeni aracı daha araç filosuna kattı.
Araçların Ümraniyelilerle tanıtılması
amacıyla Ümraniye Meydanı’nda bir
tören düzenlendi. Törene Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü
Saadettin Gül, Ümraniye Müftüsü
Ercan Aksu, Ümraniye belediye
Başkan yardımcıları, birim müdürleri
ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, töreni
Ümraniye’ye hizmet noktasında satın
aldıkları yeni araçları Ümraniyelilerle
paylaşmak adına organize ettiklerini
söyledi. Çeşitli özelliklere sahip 26

Ümraniye Belediyesi
tarafından alımı
gerçekleştirilen 26
adet araç daha hizmet
filosuna katıldı.
Araçların tanıtımı için
düzenlenen programda
konuşan Başkan
Hasan Can, ‘8 yılda
araç filomuza 126
yeni araç kazandırdık.
Ümraniyelilere hayırlı,
uğurlu olsun’ dedi.

‘Bu araçlar Ümraniye için gerekli
olan araçlardır. Bizden önce 100
adet araç mevcuttu. Hepsi bakımsız,
ihtiyaca karşılık vermeyecek
durumda idi. Öncelikli olarak bu
araçlar içerisinde çalışabilir durumda
olanları bakımdan geçirdik. Adeta
fabrika çıkışlı hale getirdik. 8 yılda
da 126 araç daha satın aldık. Araç
filomuzu güçlendirdik. Bu araçlarla
Ümraniyelilere hak ettikleri nitelikte
iyi hizmetler yapmaya çalışıyoruz.
Ümraniyelilere hayırlı, uğurlu olsun.’

aracın muhtelif işlerde kullanılmak
üzere satın alındığını ifade eden
Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
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Meslek Kursları Sergisi ve Kültür
Sanat Etkinlikleri Başladı
Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın ‘Ramazan ve
Itri’ temalı Yıl Sonu Sergisi ve Kültür Sanat Etkinlileri, Başkan Hasan Can’ın da
katıldığı bir törenle açıldı.

Ü

mraniye Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet
gösteren Meslek Edindirme
Kursları’nın Yılsonu Sergisi ve
Kültür Sanat Etkinlikleri, Ümraniye
Meydanı’nda düzenlenen bir törenle
açıldı. ‘Ramazan ve Itri’ temalı
serginin açılışına AK parti İstanbul
Milletvekilleri Halide İncekara ve
Mustafa Ataş, Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran,
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye
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Belediye Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri, kursiyerler ve aileleri ile
çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Hasan Can’a Teşekkür
Halk oyunları ekibinin gösterileri ile
başlayan programda bir konuşma
yapan Ümraniye AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk Oran, sanatın
kuşakların birbirine aktardığı önemli
bir kazanım olduğunu belirterek,
bu anlamda Meslek Edindirme
Kursları’nın önemli olduğunu
söyledi. Oran, bu vesile ile Başkan
Hasan Can’a teşekkür etti. Ümraniye
Kaymakamı Mustafa Çek de yaptığı

konuşmada Başkan Hasan Can’a
teşekkür ederek Meslek Edindirme
Kursları’nın eğitim noktasında
önemli bir misyon üstlendiğini
söyledi.
Başkan Hasan Can: “20 Bin
Kursiyer Mezun Oldu”
Törende bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, sekiz yıllık süre zarfında
Ümraniye’yi kültür ve sanat vadisi
haline getirdiklerini söyledi. Meslek
Edindirme Kursları’nın 2004 yılından
bu yana faaliyette olduğunu belirten
Başkan Hasan Can, bugüne kadar 20

meslek edindirme

binin üzerinde Ümraniyeli hanımın
bu kurslarda aldıkları eğitimle
meslek sahibi olduklarını söyledi.
Burada verilen eğitimle birçok alanda
sanat erbabının yetiştiğini ifade eden
Başkan Hasan Can, bu yıl da bin’in
üzerinde kursiyerin kursları başarıyla
tamamlayarak sertifika almaya hak
kazandığını söyledi.
Açılışını gerçekleştirdikleri sergide 30
Hazirana kadar çok sayıda kültürel
etkinliğin düzenleneceğine dikkat
çeken Başkan Hasan Can, sergilenen
eserlerin kursiyerlerin el emeği göz
nuru olduğunu belirterek hepsinin
gurucu verici olduğunu söyledi.
Başkan Hasan Can, sertifika almaya
hak kazanan ve eserleri sergilenen
tüm kursiyerleri tebrik etti. Yapılan
konuşmaların ardından serginin
açılışına geçildi. Başkan Hasan Can
ve konuklar, daha sonra sergiyi
gezerek kursiyerlerden eserlerle ilgili
bilgi aldı.
23 Branştan 1.088 Kursiyer Mezun
Oldu
Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde
faaliyet gösteren Meslek Edindirme
Kursları, 21 kültür merkezinde,
23 branşta eğitim verdi. 1.088
kursiyerin mezun olduğu kurslarda
eğitim verilen branşlar şunlar: Ahşap
rölyef, bilgisayar, cam süsleme, çocuk

30 Haziran’a
kadar açık olan
sergi etkinlikleri
kapsamında her gün
oyun, gösteri, dinleti
ve film gösterimleri
düzenlenecek.
gelişimi ve eğitimi, dekoratif ev
aksesuarları, desinatörlük, ebru, el
nakışı, el sanatları, giyim, hasta ve
yaşlı bakımı, kumaş boyama, kurdele
nakışı, mefruşat, modelistlik, okuma
yazma, resim, Rize bezi dokuma
(feretiko), takı aksesuar, temel
bilgisayar, tezhib, web tasarım ve
yabancı dil.
Sergide Her Gün Kültürel Etkinlik
Var

örgencileriyle beraber konserleri,
Meslek Edindirme hocalarının
ve bilge çocuk eğitimcilerinin
seminerleri, halk oyunu eğitimi,
engelli tiyatrosu ve korosu,
bilge çocuk gecesi, bilge çocuk
eğitimcilerinden bilge masallar,
sinema gösterileri, ayrıca takı ve
ebrudan oluşan workshop gösterisi
yapılacak.
Müezzinoğlu Sergiyi Ziyaret Etti
AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet
Müezzinoğlu, Ümraniye Meydanı’nda
gerçekleştirilen bir kafenin açılışının
ardından, meydanda Ümraniye
Belediyesi Meslek Edindirme
Kursları’nın ‘Ramazan ve Itri’ temalı
Yıl Sonu Sergisi ve Kültür Sanat
Etkinlileri alanını gezdi. Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran’ın da eşlik ettiği
sergi ziyaretinde eserleri inceleyen
Müezzinoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

‘Ramazan ve Itri’ temalı sergi, 30
Hazirana kadar açık olacak. Sergi
etkinlikleri kapsamında, hafta içi
her gün 14:00 ve 20:00 arası çeşitli
kültürel aktiviteler gerçekleştirilecek.
Bu etkinlikler çerçevesinde
müzik kursları ud, keman, ney,
gitar, bağlama kursu hocalarının
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film gösterimi

Fetih 1453 ve Allah’ın Sadık Kulu;
Barla Filmlerine Büyük İlgi
Ümraniye Belediyesi, gösterildiği tarihte 6 milyonu aşkın seyirci sayısıyla
büyük başarı yakalayan ‘Fetih-1453’ filmi ile 1 milyona yaklaşan
seyircisiyle geniş kitlelerin beğenisini toplayan ‘Allah’ın Sadık Kulu; Barla’
filmlerini Ümraniyelilerle buluşturdu. Filmlere ilgi büyüktü.

G

österime girdiği tarihlerde 6 milyonu aşkın
seyirci sayısıyla Türk Sinema tarihine damgasını
vuran Fetih-1453 isimli sinema filmi ile bir
milyona yaklaşan seyircisiyle geniş kitlelerin beğenisini
toplayan ‘Allah’ın Sadık Kulu; Barla’ filmi, Ümraniyelilere
ücretsiz olarak gösterildi. Ümraniye Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen film gösterimlerine ilgi büyük olurken,
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filmleri seyretmek isteyen binlerce vatandaş Ümraniye
Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Ailece açık havada
film seyretme keyfi yaşayan Ümraniyeliler, Ümraniye
Belediyesi’ne teşekkür etti.

yeni cami

Hacı Hakkı Ekşi Camii
Hizmete Açıldı

Ü

mraniye Belediyesi’nin
arsasını tahsis ettiği ve
yapımı tamamlanan Hacı
Hakkı Ekşi Cami, Kuran Kursu,
Kütüphane ve Personel Lojmanları,
düzenlenen bir törenle hizmete
açıldı. Törene Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra,
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz,
İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi
Yaran, Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, Ümraniye İlçe Emniyet
Müdürü Adem Öztürk, Ümraniye
AK Parti İlçe Başkanı Öztürk Oran,
Kültür Eski Bakanı İsmail Kahraman,
caminin yapımını karşılayan Hacı
hakkı Ekşi ve ailesi, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.

Ümraniye Belediyesi
tarafından arsası tahsis
edilen Hacı Hakkı Ekşi
Camii, Kuran Kursu,
Kütüphane ve Personel
Lojmanlarının açılışı,
törenle gerçekleştirildi.
Başkan Hasan Can:
‘Ümraniyelilere Hayırlı Olsun’
Açılış töreninde bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, arasını bağışladıkları Hacı Hakkı
Ekşi Cami, Kuran Kursu, Kütüphane
ve Personel Lojmanları’nın hizmete

giriyor olmasından büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Ekşi ailesine
teşekkür eden Başkan Hasan Can,
caminin mimari ve estetiğinin yanı
sıra, sosyal donatıları ile de örnek bir
yapı olduğuna dikkat çekti. Başkan
Hasan Can, konuşmasında aynı
bölgede bir başka camiinin yapılacağı
müjdesini de verdi.
Törenin sonunda, camiinin yapımını
üstlenen Hacı Hakkı Ekşi’ye teşekkür
plaketini Kültür Eski Bakanı İsmail
Kahraman verdi. Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Kâmil Yılmaz da, Başkan Hasan
Can’a katkıları nedeniyle bir plaket
takdim etti. Konuklar, açılışın
ardından Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde
cuma namazı kıldı.
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Ümraniye Yenilenmeye
Devam Ediyor

2

004 yılından bu yana
Ümraniye’deki tüm cadde
ve sokaklarda yenilenme
çalışmaları gerçekleştiren Ümraniye
Belediyesi, 2012 yılında da altyapı
ve üstyapı çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Zorlu kış mevsiminin
ardından, yıpranan yol ve caddeleri
belirleyerek yenileme çalışmaları
başlatan Ümraniye Belediyesi, ilçeye
kazandırdığı iki asfalt fabrikası ile
ilçenin tüm cadde ve sokaklarını
yenileyen Ümraniye Belediyesi,
2012 yılının ilk 5 ayında 23 cadde
ve sokağa 6 bin tona yakın asfalt
döktü. 24 mahallede 47.848 m.
uzunluğa sahip, 180 cadde ve sokakta
kaldırımlar yenilendi. İlçenin merkezi
caddelerinden en ücra sokaklarına
kadar götürülen yenilenme
çalışmaları sonucunda, çok sayıda
cadde ve sokak yepyeni bir görünüme
kavuştu.
300’ü Aşkın Cadde Onarıldı
Yine ekiplerin yaptığı çalışmalar
kapsamında, Ümraniye’nin muhtelif
noktalarında, 742 m. uzunluğunda
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Ümraniye Belediyesi,
2004 yılından bu
yana 3.586 adet
cadde ve sokakta
yaptığı yenileme ve
onarım çalışmaları
kapsamında 1.500.000
ton asfalt döktü.
yağmursuyu kanalı bakım ve onarımı
yapıldı. 316 adet yağmursuyu ızgarası
temizlenirken, bakım ve onarım
ekiplerince 294 cadde ve sokakta,
9.230 m² kilittaşı kaldırım tamiratı
yapıldı.
8 Yılda Rekor Rakamlar
Ümraniye Belediyesi, 2004 yılından
bu yana, üstyapı hizmetleri
kapsamında rekor düzeyde başarılara
imza attı. Bu süre zarfında 3.586 adet
cadde ve sokağa 1.500.000 ton asfalt

döktü. Sekiz yılda Ümraniye 955.349
m² kilit taşı döşeyen Ümraniye
Belediyesi, 1.384 adet cadde ve
sokakta bordür/tretuvar yapımı
gerçekleştirdi. Ümraniye Belediyesi,
52.983 m. yağmur suyu kanalı
yaptırırken, Ümraniye’ye 10.971 m.
yeni yol, 16 adet yeni sokak ve 10
adet Prestij Cadde kazandırdı.
Ümraniye Belediyesi, Fen İşleri
Müdürlüğü’nce yapılan yatırımlar
kapsamında 2004 yılından itibaren
sağlık ocakları, muhtarlıklar, hizmet
binaları, kültür merkezleri, bilgi
evleri, nikah sarayı, Küçüksu Kavşağı,
TEM bağlantı yolu gibi çok sayıda
yatırım Ümraniye’ye kazandırıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, göreve geldikleri 2004 yılında,
Ümraniye’nin vizyonunu değiştirerek
yepyeni bir kente dönüştürecekleri
sözünü verdiklerini hatırlatarak,
görevde kaldıkları 8 yıl boyunca bu
sözü yerine getirmek için çaba sarf
ettiklerini söyledi.

ziyaret

Engelli Kursiyerlerden
Başkan Hasan Can’a Ziyaret

Ü

mraniye Belediyesi Engelliler
Kültür Merkezi kursiyerleri
ile Kent Konseyi engelli
Komisyonu Başkanı Mücahide
Delman ve Ümraniye Belediyesi
Sosyal İşler Müdürü Hakan Karataş
da, Engelliler Haftası dolayısıyla
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ı makamında ziyaret etti. Başkan
Hasan Can’la bir süre görüşen
Delman ve kursiyerler, engelli
hizmetleri ve Ümraniye Belediyesi
Engelliler Kültür Merkezi’ndeki
hizmet ve imkânlardan dolayı Başkan
Hasan Can’a teşekkür etti. Samimi
bir havada geçen ziyarette, Engelli
kursiyerler, kursta yaptıkları Başkan
Hasan Can’ın tablosunu kendisine
hediye ettiler.
Başkan Hasan Can, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
Ümraniye Belediyesi Engelliler

Ümraniye Belediyesi
Engelliler Kültür
Merkezi kursiyerleri ile
Kent Konseyi engelli
Komisyonu Engelliler
Haftası dolayısıyla
Başkan Hasan Can’ı
makamında ziyaret etti.
Kültür Merkezi kursiyerleri ile Kent
Konseyi Engelli Komisyonu Başkanı
Mücahide Delman’a teşekkür etti.
Engellilerden Başkan Hasan Can’a
Teşekkür Ziyareti

Başkan Hakan Şengün ile dernek
yönetimi, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ı makamında ziyaret
etti. Başkan Hasan Can’la bir süre
görüşen konuklar, kendilerine
verdikleri destek nedeniyle Başkan
Hasan Can’a bir teşekkür plaketi
takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Başkan Hasan Can,
sosyal belediyecilik anlayışının
bir gereği olarak, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da
engelli hizmetleri noktasındaki
gayretlerinin devam edeceğini
söyledi. Başkan Hasan Can,
Ümraniye İşitme Engelliler Dernek
yönetiminin Onursal Başkanlık
talebini de memnuniyetle karşıladı.

Ümraniye İşitme Engelliler Derneği
Başkanı F. Mehmet Mert ve İkinci
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4. Geleneksel Spor
Oyunları Ödülleri Verildi

mraniye Belediyesi
tarafından bu yıl 4.’sü
gerçekleştirilen Geleneksel
Spor Oyunları’nda dereceye
girenlere ödülleri düzenlenen
muhteşem bir törenle verildi.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde
düzenlenen törene Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı
sıra, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye
İlçe Emniyet Müdürü Adem Demir,
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu,
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü
Muhammet Kılıç, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları,
muhtarlar, birim müdürleri, STK
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Ödül öncesinde konuşma yapan
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sadettin Gül, eğitime verdiği
destek ve yaptığı katkılardan dolayı
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a teşekkür etti.
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Ümraniye
Belediyesi’nin bu yıl
4.’sünü gerçekleştirdiği
Geleneksel Spor
Oyunları’nda dereceye
girenlere ödülleri
düzenlenen muhteşem
bir törenle verildi.
Başkan Hasan Can:
“Her Yıl Ayrı Bir Coşku”
Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Geleneksel Spor Oyunları’nı
her yıl ayrı bir coşku ve heyecanla
düzenlediklerini söyledi. Sporun
çocuk ve gençler açısından
büyük bir önem arz ettiğine
dikkat çeken Başkan Hasan Can,
Ümraniye Belediyesi olarak sosyal
belediyecilik anlayışı doğrultusunda
spor alanında bugüne kadar çok

sayıda proje ve hizmeti hayata
geçirdiklerini vurguladı. Spor
Oyunları’nın büyük bir centilmenlik
içerisinde gerçekleşmesinden
mutluluk duyduklarını ifade
eden Başkan Hasan can, tüm
katılımcılara teşekkür ederken,
dereceye girenleri de kutladı.
Konuşmaların ardından, 4.
Geleneksel Spor Oyunları’nda
dereceye girenlere ödülleri verildi.
Şampiyonlara ödüllerini Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
konuklar verdi.
Sagopa Kajmer ve Kolera’dan
Muhteşem Konser
Tören sonunda Rap müziğinin
sevilen sesi Sagopa Kajmer
ve sevilen şarkıcı Kolera da
dinleyicilere muhteşem birer
konser verdi. Gençlerin yoğun ilgi
gösterdiği konserde birbirinden
güzel şarkılarını seslendiren ikili,
seyircilerden büyük alkış aldı.

sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi
1.800 Çocuğu Sünnet Ettiriyor

S

osyal belediyecilik hizmetlerini
aralıksız sürdüren Ümraniye
Belediyesi, okulların
kapanmasının ardından belediye
tarafından sünnet edilecek 1.800
çocuğa düzenlediği programla
kıyafetlerini verdi. Ümraniye
Belediyesi Nikâh Sarayı’nda
düzenlenen programa Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Serap
Eşit Elveren, birim müdürleri ile
çocuklar ve aileleri katıldı.
Başkan Hasan Can: “Sosyal
Sorumluluğumuzun Bir Parçası”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, her yıl olduğu gibi bu yıl da

Her yıl yüzlerce
çocuğu sünnet ettiren
Ümraniye Belediyesi,
bu yıl da sünnet
kampanyası ile 1.800
çocuğu sünnet ettiriyor.
sünnet noktasında ailelere destek
olduklarını söyledi. Belediye olarak
sosyal sorumlulukları çerçevesinde,
bu yıl da maddi zorluklar yaşayan
ailelerin çocuklarını sünnet
ettirdiklerini ifade eden Başkan
Hasan Can, ayakkabısından

pelerinine, asasından sünnet
şapkasına kadar çocukları baştan
aşağı giydirdiklerini söyledi.
Çocukların erkekliğe ilk adımlarını
attıkları günde yanlarında
olduklarını hatırlatan Başkan Hasan
Can, sünnetin çocuklar ve aileleri için
özel bir an olduğunu ifade ederek
tüm çocukları şimdiden kutladı.
Sünnet Şöleni 23 Haziran’da
Ümraniye Belediyesi tarafından
bu yıl sünnet ettirilen 1.800 çocuk
için, 23 Haziran’da Ümraniye
Meydanı’nda bir sünnet şöleni
düzenlenecek.
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hekimbaşı

Muhtar Adnan Gök
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Hekimbaşı Mahallesi

dını padişahın doktoru olan
ve aynı zamanda dönemin
hastanelerinde görev
yapacak hekimlerin idaresinden
sorumlu olan Hekimbaşı’dan alan
Hekimbaşı Mahallesi Ümraniye’nin
hızla gelişen mahallerinden
biridir. Mahalle nüfusu 11.000
civarındadır. Mahallede daha çok
Sivas, Ordu, Kastamonu, Giresun
ve Trabzon gibi Karadeniz ağırlıklı
bir nüfus hakimdir. 1 Bilgi Evi, 2
ilköğretim okulu, Hekimbaşı Av
Köşkü ve Hekimbaşı Spor Tesisleri
ve muhtarlık binası mahallenin
Belediye tarafından yaptırılan
somut imkanlarıdır.

Hekimbaşı Mahallesi’nin tüm
cadde ve sokaklarının altyapısı
tamamlanmış ve asfaltlanmıştır.
Mahalle ayrıca yakın dönemde
doğalgaza da kavuşmuştur. Mahalle
Muhtarı Adnan Gök her konuda
Belediye Başkanı Hasan Can ve
ekibinin yanlarında olduğunu ifade
etmektedir. Sağlık ocağının yetersiz
ve bakımsız olduğunun belediyeye
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Günümüzde
Hekimbaşı Mahallesi
sağlık merkezleri, bilgi
evi, spor tesisleri ve
parkı ile eksiksiz bir
mahalle görünümüne
kavuşmuş ve geleceğe
güven ve umutla bakan
bir mahalle haline
gelmiştir.
iletilmesi üzerine mahalleye yeni
bir sağlık ocağı yaptırılmıştır.
Ayrıca sağlık ocağının ardından
mahalleye bir de park yapılmıştır.
Mahallede hergün çöp toplandığı
gibi ana arterler de her gün belediye
tarafından süpürülmektedir. Özürlü
ve yaşlı vatandaşlarımıza evlerinde
okuma yazma eğitimi verilmektedir.
Mahallenin tek sorunu olan tapu
sorununda da kadastro çalışmaları

bitip vatandaşa satış aşamasına
gelmiştir. Muhtar Adnan Gök
bu konuda gayret gösteren başta
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere kurum ve kuruluşlara
şükranlarını arz ettiğini ifade
etmiştir. Ormanlık alanda kalan
diğer arazilerin de vatandaşlar
lehine bir çözüme kavuşması
beklenmektedir.
Av Köşkü
Ümraniye sınırları içerisindeki
az sayıdaki tarihi eserden biri
olan Av Köşkü de Hekimbaşı
Mahallesi’ndedir. İtalyan Rönesansı
tarzında Hekimbaşızadeler
tarafından tahminen 1881’de
Mimar Sarkis Balyan’a
yaptırılmıştır.

Muhtar Abdulkerim Kandal

saray

S

Saray Mahallesi

aray Mahallesi 4.000
civarında nüfusa sahiptir. Bu
nüfus daha çok İç Anadolu
kökenlidir. Birçok fiziki imkana
sahip olan mahallede kültür
merkezini de içeren nikah sarayının
yanı sıra bir adet Bilgi Evi ve özel
okul faaliyet göstermektedir.
Geleceğin finans merkezi olacak
Ümraniye’nin bugünkü finans
noktaları Saray Mahallesi sınırları
içindedir. Mahallede genel
müdürlükleri bulunan bankalar
arasında Bank Asya, Albaraka
Türk, ING, TEB, Finansbank yer
almaktadır. Ayrıca mahallede çeşitli
siteler mevcuttur.
Saray Mahallesi sağlık kurumları
açısından da zengin bir görünüm

Ümraniye’nin
en merkezî
mahallelerinden
biri olan Saray
Mahallesi, evsahipliği
yaptığı banka genel
müdürlüklerinin yanı
sıra üç özel hastaneye
de sahiptir.
sergilemektedir. Çamlıca Erdem,
Hisar ve NP Hastanesi olarak üç
özel hastane Ümraniye ve çevresine
burada hizmet vermektedir.

eden vatandaşlar da bu konudan
memnundur. Mahallede 2011
yılında açılan Mesire Alanı
Ümraniye’ye nefes alma imkanı
sunmuştur. Her kesimden insana
aynı havayı aynı ve atmosferi
yaşatması birlik ve beraberliğin,
dostlukların kardeşliklerin
gelişmesi bakımında büyük bir
zenginliktir.
Mahalle Muhtarı Abdulkerim
Kandal mahalledeki gelişmelerden
dolayı Başkan Hasan Can ve
ekibine mahalleye verdiği adaletli
hizmetlerinden dolayı teşekkür
edip saygılarını sunduğunu ifade
etmiştir.

Bankacılığın Yeni Merkezi
Saray Mahallesi Ümraniye’de
finans kuruluşlarının odak
noktasıdır. Mahallede bulunan
finans kuruluşları mahalleye ve
Ümraniye’ye ayrı bir zenginlik
katmıştır. Mahallede ikamet
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Tarık
Tufan:

Bazılarına
Anlatmak Düşer
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Haziran denilince Zarifoğlu
gelir ya akla, onunla başlayalım
isterseniz. Kitaplarınızdan biri
de onun şiirinden alıyor adını.
Cahit Zarifoğlu’nu sizin için bu
denli önemli kılan neydi?
“Yaşamak” adlı bir kitaba “ne çok acı
var” diyerek başlayan bir adamdan
söz ediyoruz. Birkaç cümlede
özetlemem mümkün değil. Mümin
duyarlılığını bu kadar estetik bir
dille ifade edebilen bir adam, bugün
kültür-sanat uğraşısını devam
ettiren her Müslüman için önemli
bir örnekliktir. Zarifoğlu’nun
dili, duyarlılığı, tahayyülü, eylemi
hepimiz için güçlü bir beslenme
kaynağıdır. Dünyayla, insanla ve

34

Tarık Tufan:
“Anlatmak istiyorum.
Mutlak sebebinin ne
olduğunu bilmiyorum
ama anlatmak
istediğim şeyler var.
Sanırım tümünün
ortak noktası bir
hikâyeyi anlatma
arzusu.”

kendisiyle kurduğu ilişki biçimi,
bugün de hayatımızı kurarken
yol işaretleri kabul edilebilir.
Zarifoğlu’nun dünyası, çağının
temsillerinden ileridir. Büyük
sanatçılara özgü bir kavrayış,
hissediş ve ifade etme gücüne
sahiptir ve bana kalırsa onun
sokağında dolaşan kuşaklar için
her şartta kılavuz olacaktır. “Ve
Sen Kuş Olur Gidersin” kitabı Cahit
Abinin bir dizesinden alınmıştır ve
şahsi bir teşekkür niyetidir. Bugün
hayatla, edebiyatla kurduğum
ilişkide, üzerimde büyük emeği
olanlardan biri Zarifoğlu’dur ve
Allah bin kere razı olsun, rahmetini
esirgemesin.

söyleşi

Felsefe okudunuz, radyo ve
televizyonda program yaptınız,
köşeyazıları kaleme aldınız, roman
ve senaryo çalışmalarınız oldu…
Sizi birinden diğerine sürükleyen
neydi? Veya tüm bunların ortak
paydası?
Anlatmak istiyorum. Mutlak
sebebinin ne olduğunu bilmiyorum
ama anlatmak istediğim şeyler var.
Sanırım tümünün ortak noktası bir
hikâyeyi anlatma arzusu. İnsanlar
neden anlatmak isterler? Belki
bunun üzerine konuşmak gerekebilir.
Yaşamayı bilmemek olabilir mi?
Olabilir. Bazılarına anlatmak
düşer. Birileri anlatmalıdır demek
istiyorum.

“Radyoda görüntü yok,
makyaj yok, stüdyo
ışıkları yok. Kelimeler
ve müzikten müteşekkil
bir iletişim var ve
hayalgücünün mutlak
etkisi var. Şimdi bu
tip duygu ve düşünce
aktarımının televizyon
üzerinden kurulan
ilişkiyle farkları var.”
radyo programı aracılığıyla insanlarla
konuşmak, radyonun bir araç olarak
belirlediği duygulanım ve düşünüş
biçimleri üzerinden belirleniyor.
Şunu demek istiyorum; bir radyo
istasyonunda tek başına, kimsenin
görmediği bir adam konuşuyor.

Radyo günlerinden televizyona
gelirken neler değişti sizce?
Dinleyenlerle izleyenler arasında
ve elbette sadece konuşmakla
görünerek konuşmak arasında
nasıl bir fark var?
İletişim formaları, araçlar, aslında
iletişimin niteliğini de belirliyor.
Radyo üzerinden iletişime geçmek,

Yine birileri kendi evlerinde,
kendi odalarında o adama kulak
veriyor. Görüntü yok, makyaj yok,
stüdyo ışıkları yok. Kelimeler ve
müzikten müteşekkil bir iletişim
var ve hayalgücünün mutlak etkisi
var. Şimdi bu tip duygu ve düşünce
aktarımının televizyon üzerinden
kurulan ilişkiyle farkları var.
Televizyon sözkonusu olduğunda
stüdyo, kostüm, makyaj, görünürlük
devreye giriyor. Yani araç mesajın
kendisidir demek istiyorum.

değerlendiriyorsunuz?
19. yüzyılda romanın temsil
ettiği anlam dünyasının yerine
sinema kuruluyor diyebiliriz. Böyle
düşünüyorum açıkçası. Diğer yandan
birbirine katkı sağlayacak bir yakınlık
var. Film senaryosu bir edebi metin
değildir. Daha teknik bir metinden
söz ediyoruz. Edebiyat uyarlamaları
sinemanın ilk dönemlerinden bu
yana devam ediyor. Bazı uyarlamalar
birebir yapılırken bazıları da serbest
uyarlama şeklinde yapılıyor. Elbette
bu etkileşim kaçınılmaz ve iyi şeylere
de vesile oluyor.
Son olarak, yeni filmden bahseder
misiniz biraz? Yozgat Blues nasıl
bir film olacak?
Yozgat Blues’un çekimleri henüz
tamamlandı. Şimdi kurgu ve post
prodüksiyon süreçleri var. Bir şarkıcı
adamın öyküsünü anlatıyoruz.
İstanbul’dan Yozgat’a giden ve
burada bir sahnede popüler Batı
müziği söyleyen bir adamın taşrada
süren dönüşüm hikâyesi. Bir hayal
kırıklığının öyküsü de denebilir.
İnşallah iyi bir film olur.

Edebiyatla sinemanın neredeyse
iç içe bir duruşu var günümüzde.
Edebiyattan beslenen bir sinema
ve sinemadan ciddi biçimde
etkilenen bir edebiyattan söz
ediyoruz. Bu etkileşimi siz nasıl
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fidan dikimi

Ümraniye Belediyesi 2012
İlkbaharında 10 Bin Ağaç Dikti

D

oğal çevrenin korunması ve
yeşil alanların arttırılması
noktasında önemli
çalışmalar gerçekleştiren Ümraniye
Belediyesi, 2012 ilkbaharında ilçenin
çeşitli noktalarında ağaçlandırma
çalışması yaptı. Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri, çalışma
kapsamında Ümraniye İlçe Sınırları
dahilinde Mesire Alanına, mevcut
parklara, cadde, sokak ve refüjlere,
koruluklar, şevler ve bağlantı
yollarına 10 bin’e yakın fidan dikti.
1,5 aylık gibi kısa bir sürede dikilen
binlerce fidan ile ilçenin yeşil alanı
arttırılmaya çalışılırken, trafikten
kaynaklanan gürültü kirliliği, egzoz
v.s. gazların absorbe edilerek zararın
minimize edilmesini hedefleniyor.
Çalışma kapsamında, İstanbul ağacı
olarak bilinen erguvanlardan yaklaşık
1.000 adeti, Ümraniye Mesire
Alanı’na dikildi.
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Ümraniye Belediyesi
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından,
ağaçlandırma
çalışmaları
kapsamında çeşitli
noktalarda ağaç dikimi
yapıldı. Ekipler, 1,5
aylık gibi kısa bir
sürede 10 bin’e yakın
ağaç dikti.
Başkan Hasan Can: “Ümraniye’yi
Yemyeşil Bir Hale Getirdik”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, yaptıkları ağaçlandırma

çalışmaları ile Ümraniye’deki yeşil
alanlarınlar arttırdıklarını söyledi.
Son olarak Ümraniye’nin çeşitli
noktalarında 10 bine yakın fidan
diktirdiklerini belirten Başkan
Hasan Can, sözlerine şöyle devam
etti: ‘Belediye olarak ilçemizin
fiziki yapısının modern, çağdaş ve
yaşanılabilir bir hale gelmesi için
büyük çabalar sarf ediyoruz. Bu
çalışmalar kapsamında ilçemizdeki
parklar ve yeşil alanların arttırılması
için önümüze bazı hedefler koyduk
ve bu hedeflere ulaşmak için geceli
gündüzlü çalıştık. Ümraniye’nin
park sayısını 250’ye çıkardık.
Ümraniye’mizdeki yeşil alanların
sayısını arttırmak için gayret ve
çabamız bunda sonra da devam
edecek.’

ziyaret

Geleneksel Türkçe Olimpiyatlarına Katılacak
Çocuklardan Başkan Hasan Can’a Ziyaret

1

0. Geleneksel Türkçe
Olimpiyatları’na katılmak
üzere Türkiye’de bulunan
Zilya Mingozova (Tataristan),
Tayyaba Bargi (Hindistan), Peter
Gutai (Papua Yeni Gine) ve Şiko
Hussain (Kuzey Irak) isimli dört
öğrenci ile kendilerine refakat eden
4 öğretmen, Ümraniye Belediye
Başkan Hasan Can’ı makamında
ziyaret etti. Ümraniye Belediyesi
bilgi evlerine üye bilge çocukların
da yer aldığı ziyarette Başkan Hasan
Can için şarkı ve şiir seslendiren
misafir öğrenciler, sempatik
tavırlarıyla dikkat çekti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Ümraniye Belediye
Başkan Hasan Can, onları
Ümraniye’de misafir etmekten
büyük mutluluk duyduklarını ifade

Bu yıl 10. kez
düzenlenecek Türkçe
Olimpiyatları
organizasyonu için
Türkiye’de bulunan
Tataristan, Hindistan,
Papua Yeni Gine ve
Kuzey Irak’tan 4 öğrenci
ile onlara refakat
eden 4 öğretmen,
Başkan Hasan Can’ı
makamında
ziyaret etti.

etti. Çocukların yetenekleriyle
muhteşem bir tablo ortaya
koyduklarını belirten Başkan Hasan
Can, gittikleri ülkelerde bu tabloya
benzer ortamlar gördüklerini
söyledi. Başkan Hasan Can, Türkçe
Olimpiyatları’nın başarısına dikkat
çektiği konuşmasının ardından,
konuklara saat ve meslek edindirme
Kurslarınca yapılan ebru fular ve
kravat hediye etti.
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Aşıklar

Osmanlı
döneminde büyük bir
eyalet merkezi olan
Sivas Cumhuriyet’le
birlikte de önemini
muhafaza etmiştir.
Kurtuluş Savaşı fiilen
Sivas’ta başlamıştır.

Yurdu

Gök Medrese

Sivas

Y

üzölçümü açısından
Konya’dan sonra en büyük
ikinci şehrimiz olan Sivas,
Yeşilırmak ve Fırat’ın kolları
ile sulanan ve karasal iklimin
karakteristik özelliklerini gösterdiği
bir coğrafya üzerinde yer alır.
Mimari Eserleri
Sivas ili, Mezopotamya ve arasında
kervanların geçtiği bölgede olduğu
için, Selçuklular döneminde
tüccarların ziyaret ettiği bir merkez
haline gelmiştir. Gök Medrese, Çifte
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Minareli Medrese ve Mavi Medrese
gibi çini sanatı açısından muhteşem
eserleri ile Selçuklu dönemini,
günümüze taşımış bir şehirdir. Sivas
ve Türkiye için en önemli eserlerden
biri olan Divriği Ulu Camii, Dünya
Mirası Listesi’nde yer almaktadır.
Mengücekoğulları zamanında
yaptırılan cami,1228-1229 yıllarında
inşa edilmiştir. Caminin en güzel
tarafı kapılarında ve sütunlarında
yer alan motifleridir. Birbirinden
bağımsız ve özgün motifler camiyi
eşsiz kılmaktadır.

Sivas Kangal’ı
Dünyada benzeri görülmemiş bir
köpek türü olan Kangal çoban
köpekleri Sivas denince akla
gelen bir diğer değerimizdir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
aslan kadar kuvvetli olarak tarif
edilen bu köpeklerin kökeninin
Kangal ilçesinden geldiği tahmin
edilmektedir. Kangal çoban köpekleri
cesur, hızlı, çevik, kadın ve çocuklara
karşı gayet muhlis, kötü niyetli kişilere
karşı son derece caydırıcı, zeki ve
sahibine aşırı bağlı hayvanlardır.

Aşıkların Memleketi
“Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır”
Bu dizelerin sahibi Aşık Veysel de
Sivas ilinin bir başka değeridir.
1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesi
Sivralan köyü doğumlu, iki gözü de
görmeyen âşık, üç telli kırık sazıyla
başladığı yolda şiirlerindeki tabii
söyleyişi, orijinal ezgileri, seçtiği
konular ve sentezci yapısıyla Orta
Anadolu’da yaşayan neredeyse tüm
âşıklara örnek olmuştur. 21 Mart
1973’te hayata gözlerini yuman
Aşık Veysel geriye bazı kaynaklara
göre 158 bazılarına göre de 179 eser
bırakmıştır.
Sivas’ın Sıra Geceleri
Güneydoğu Anadolu’da genellikle
kış gecelerinde her hafta bir kişinin
evinde olmak üzere yapılan sazlı
sözlü eğlenceye sıra gecesi adı verilir.
Sıra gecesi adı altında düzenlenen
programların bir kısmında sıra

1.İzzettin Keykavus Şifahanesi'den detay

Sızır Şelalesi

Şifaiye Medresesi

gezi

Sivas Türkiye
Cumhuriyeti
tarihinde kritik
kararların alındığı
ve Milli Mücadele
bilincinin oluşmasını
sağlayan bir
şehirdir.
gecesi içindeki sohbet, oyunlar ve
müzik gibi bölümler yansıtılmaya
çalışılmışsa da, birçoğunda sıra
gecesinin sadece müzik faslı bölümü
yer almıştır. Bu nedenle de sıra
gecesi denildiği zaman, yaygın olarak
“müzik gecesi” anlaşılmaktadır.
Halbuki müzik, sıra gecesinin
sadece bir bölümüdür. Sıra gecesinin
müzik yanında çok daha başka
fonksiyonları vardır. Anadolu’da
insanlar genç yaşından itibaren sıra
gecesine katılarak, cemaatle oturup
kalkmayı, gelenek ve göreneklerini,
adâb-ı muâşeret kurallarını, cemaatte

konuşmanın adabını, büyüğüne
saygıyı öğrenir. Bu yönüyle “sıra
gecesi” bir halk mektebidir. Sıra
gecelerinde zaman zaman çeşitli
kitaplar okunur ve yorumları yapılır.
Bu yönüyle “sıra gecesi” bir eğitimöğretim müessesesidir.
Sivas’ın Yöresel Lezzetleri
Sivas’ın Türk mutfağını
zenginleştiren yöresel tatları
arasında; Ayran Çorbası, Sübüra,
Yapma Sübürâsı (Mantı), Sivas
Kebabı ve Sivas Köftesi gelmektedir.
Sivas iline yapacağınız bir gezinin
ardından; Divriği Ulu Camii’ni,
Gök Medrese’yi, Sivas Etnografya
ve Atatürk Kongre Müzesi’ni, Sızır
Şelalesi’ni ve Kangal Köpeği’ni
görmeden, Sivas kebabı ve
köftesinden, madımak aşından ve
zara balından tatmadan, nakışlı Sivas
çorabından ve Sivas’ın meşhur kemik
saplı çakısı ve taraklarından almadan
dönmeyin.

Halk Ozanı - Aşık Veysel
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E

Mutlu Bir Evliliğin Sırları

vlilik hayatına adım atmak
ve mutlu bir hayat kurmak
isteyen kimseler, bu maddeleri
dikkate alıp hayatlarında uygulamaya
koyarlarsa, hayatlarının daha mutlu
ve daha tatlı olacağından emin
olabilirler. İşte o maddeler:
1. Eşinize karşı dürüst ve samimi
olun. “Hayatta başarılı olmanın
en büyük sırrı, dürüstlüktür.”
demişlerdir.
2. Örnek alınacak bir davranış
sergileyin. Eşinize karşı, size
davranılmasını istediğiniz gibi
davranın.
3. Eşinizin yanlış ve olumsuz bir
davranışı karşısında yalnızca o
davranışını kötüleyin; onun tüm
varlığını değil. Aksi halde, eşinizin
kişiliği bozulabilir, izzetinefsi
zayıflayabilir ve bu da evlilik
hayatınızda sizi çok üzebilir.
4. Eşinizin iyi işleri hakkında görüş
bildirin. Olumlu tepkiler ve teşvikler
karşısında, erkekler ve kadınlar aynı
ölçüde reaksiyon gösterirler.
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Hayattaki zorluklar ve
krizler, sizin liyakatinizin
mihenk taşıdır Krizleri
aşarak liyakatinizi,
ciddiyetinizi ve gücünüzü
ispat ediniz.
5. Eşinizin ruh halini anlamaya
çalışın ve ona uygun biçimde
davranın Eşinin ruh hallerine
vâkıf olan ve çeşitli ruh hallerinde
ona karşı nasıl davranacağını bilen
kimsenin şüphesiz başarılı bir hayatı
olacaktır.
6. Beklentilerin yerine getirilip
getirilmemesinde isteyiş biçiminin
önemi büyüktür. Bir konuyu
çeşitli ibareler ve cümlelerle dile
getirebiliriz. En iyi ve etkili yöntem,
ifademizin emir kipi ve tonunda
olmaması; cümlelerimizin sıcak
ve samimî bir beyanı olmasıdır.

Bu durumda genellikle bir engel
olmaması hâlinde karşı taraf
isteklerimizi yerine getirmeye ikna
olur. Şunu bilmeliyiz ki kadınlar ve
erkekler, aynı şekilde düşünmezler,
aynı şekilde davranmazlar ve aynı
reaksiyonu göstermezler.
7. Hayatımızda bazen eşimizin
şu yakınmalarıyla karşılaşabiliriz:
“Sen beni hiç dinlemiyorsun.” veya
“Eğer beni dinleseydin ne istediğimi
bilirdin.” Acaba bugüne kadar bu
gibi yakınmalara hiç dikkat ettiniz
mi? Dinlemek, insanoğlunun ihtiyaç
duyduğu en zor davranışlardan
biridir.
8. Pireyi deve yapmayın; küçük ve
önemsiz meseleleri büyütmeyin.
İyimser insanlara göre pire de vardır,
deve de. Kötümser insanlara göre ise
sadece deve vardır.
9. Tek boyutlu düşünmekten sakının;
madalyonun her iki yüzünü görmeye
çalışın
10. Bazen eşinizin kendisiyle baş
başa kalmasına müsaade edin

çocuk

Sınav Kaygısı Önleme Rehberi

Ö

nümüzdeki günlerde bir
milyonu aşkın öğrencimiz
yoğun bir sınav maratonun
ardından LYS sınavlarında ter
dökerek hayatlarını belirleyecek
önemli bir aşamadan geçecekler.
İşte bu hayatlarına dair önemli
dönemeçte bilgilerini en iyi
kullanmalı gerek duyuşsal gerekse
fiziksel muhtemel sorunlara karşı
hazırlık olmaları büyük önem
taşımaktadır.
Sınava giren öğrencilerimizin
önündeki, duyuşsal engellerinden
en önemlisi Sınav kaygısıdır. Sınav
kaygısı; kişinin sınav esnasında
öğrendiği bilgileri kullanmasını
engelleyen ve ortaya çıkmasında
çeşitli etkenlerin olduğu, yoğun
endişe halidir. Kaygı sınava
hazırlanan öğrenciler için asılında
istenilen bir duygudur. Kaygı duyan
öğrenci sınava hazırlanır hedefleri
için çaba sarf eder. Ancak bu duygu
seviyesinin artması bilgilerin etkin
kullanılmasını engeller, başarı
seviyesini düşürür.

Sınav kaygısını
azaltmanın en temel
yolu bilgi eksikliğini
minimuma indirmek ve
konulara olabildiğince
hakim olmaktır.
Çocuklarımızı aşırı Sınav kaygısına
düştüğünü nasıl anlarız;
Öncelikle hazırlanan öğrenciler
gözlenerek zihinsel, fizyolojik,
duyuşsal ve davranışsal
hareketlerine bakılması gerekir.
Öğrencide aşırı uyanıklık hali,
unutkanlık, dikkatini toplamada
zorluk çekme, tansiyon ve nefes alış
verişinde hızlanma, terleme yada
üşüme, bulantı, sık sık idrara çıkma,
gerginlik, karamsarlık, kontrolünü
yitirme hissi, ders çalışmayı bırakma
yada ders çalışmayı erteleme gibi
durumlar gözlendiğinde sınav
kaygısı ortaya çıkmış demektedir.

Sınav Kaygısının Nedenleri;
Hazırlıklarına geç başlayan ve
konularını bitiremeyen, düzenli
uyumayıp yanlış beslenen hatta
sigara alkol gibi kötü alışkanlıkları
olan, performansı ile alakalı yersiz
yere olumsuz düşünceleri olan (iyi
çalışmadım, zaten hep sınavlarda
başarısız olmuşumdur, sınavda
başarısız olursam hayatım biter
vb. düşünceler) öğrencilerin sınav
kaygısı yaşamları olağandır.
Sınav Kaygısını engelleme yolları;
Öğrencilerin öncelikle kaygıyı
yaratan etmenleri iyi analiz
etmesi gerekir. Bunun sonucunda
kaygıyı yaratan sebep ortadan
kaldırıldığında olumsuz duyuşsal
durumda kaybolacaktır.
Değerli öğrenciler; programlı çalışın,
konuları son ana bırakmayı. Sınav
akşamı ders çalışmayın, sınavdan
en az bir gün önce ders çalışmayı
bırakın( Ancak kendinizi rahat
hissedecekseniz kendi notlarınızdan
kısa özetler halinde notlarınıza
bakabilirsiniz).
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