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Yeniden Merhaba…
Her ay Belediyemizin hizmetlerini sizlerle
paylaştığımız Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 29.
sayısında, bir kez daha karşınızdayız. Her sayı
olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden güzel
dosya ve haberlerle, sizler için zengin bir içerik
hazırladık. Belediyemizin, içinde bulunduğumuz
mübarek Ramazan ayı kapsamında hazırladığı
Ramazan Sempozyumu ve diğer Ramazan
Etkinlikleri Ağustos bültenimizin merkezî
konusunu oluşturuyor.
Ramazan sayfalarımızı kıymetli ilahiyatçı-yazar
Prof. Dr. Hayrettin Karaman ile yaptığımız
bir röportaj ile destekledik. Sayın Karaman,
Ramazan vesilesiyle, sadece millet değil ümmet
olarak ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlik
hassasiyetinin altını çiziyor. Biz de, “Bayramınız
mübarektir; onun bereketine nail olmanızı
dilerim.” diyen hocamızın duasına canı gönülden
amin diyoruz.
Öte yandan, her yıl olduğu gibi bu yıl da
Belediyemizin ramazan alanında çok sayıda
kültür-sanat etkinlikleri düzenlendi. Özellikle
Ramazan Etkinlikleri kapsamında çok sayıda
konser, sohbet ve film gösterimi gerçekleştirildi.
Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiyi de haber
sayfalarımızda bulabilirsiniz. Böylece dergimizin
bir diğer misyonu olan, etkinliklerimize katılma

fırsatı bulamayan Ümraniyelileri de bunlardan
haberdar etme misyonunu da hayata geçirmiş
oluyoruz.
Düzenli olarak her ay bir mahallemizi yakından
tanımaya çalıştığımız mahalle sayfalarında
birkaç aydır olduğu gibi bu ay da iki mahallemize
yer verdik. Bu ayın mahalleleri Tepeüstü ve
Yukarı Dudullu. Böylelikle bir yandan büyük
resimdeki Ümraniye’yi gösterirken, öbür yandan
da mahallelerimize yakından bakarak tabloyu
detaylarıyla görmeye çalışıyoruz.
Bunlara ilaveten Başkanımızın Ümraniye
dışındaki görüşmelerine de dergimizde yer verdik.
Özellikle Kıbrıs’ta yapılan ziyaret ve görüşmeler
dikkate değer vurgu noktaları içeriyor. Kıbrıs
konusunu gezi sayfalarımızda da işleyerek yavru
vatanı yakından tanımaya çalıştık.
Önümüzdeki sayıda daha güzel gelişmelerden
haberdar etmek ümidiyle, sizleri dergimizin yeni
sayısıyla baş başa bırakırken mübarek Ramazan
Bayramınızı da tebrik ediyorum.
İyi okumalar.
Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
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Ümraniye Belediyesi Adına
Hasan Can
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başkandan

Sevgili Ümraniyeliler;
Ümraniye’ye hizmet için çıktığımız
bu yolda şükürler olsun ki bir kez
daha mübarek Ramazan ayına ulaştık.
Ramazan’ın insanı arındırarak ferahlatan
iklimi hepimizi derinden etkiliyor.
Şüphesiz, kültür ve geleneğimiz Ramazan
ayını sadece oruçtan ibaret bir ay olarak
görmüyor. İnsanın oruçla başladığı
bu arınma süreci kişinin kendisinden
çevresine doğru etkileyici bir genişleme
gösteriyor. Ramazan’ın ve orucun
hikmetleri hepimizi aşan bir zenginlik ve
derinlikte.
Ramazan’ın ve orucun hikmetine
biraz olsun nüfuz edebilmek amacıyla
Ümraniye Belediyesi olarak geçtiğimiz
ay bir sempozyum gerçekleştirdik. “I.
Uluslararası Ramazan Sempozyumu
– Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak
Oruç ve Ötesi” başlığını taşıyan
bu sempozyumda 11 ülkeden 44
akademisyen, Ramazan ayını ve orucu
farklı boyutlarıyla ele aldıkları tebliğleri
katılımcılarla paylaştı. 13 Temmuz’da
yapılan açılış töreniyle başlayan
sempozyum, 3 gün sürdü. Ramazan ayı
öncesinde gerçekleştirilen bu kapsamlı
sempozyumla, Ramazan ayını tüm
yönleriyle masaya yatırdık. Bu vesileyle,
başta Danışma Kurulu’nda yer alan Prof
Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr.
Yasin Aktay ve gazeteci/akademisyen
Doç. Dr. Ferhat Kentel ve diğer kıymetli
hocalarımız olmak üzere sempozyuma
emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca Hayrettin Karaman
Hocamızın dergimize verdiği özel
röportajı da muhakkak okumanızı tavsiye
ediyorum.

Kıymetli Ümraniyeliler;

Ramazan Sempozyumu’na ilaveten,
artık gelenekselleşen Ramazan
Etkinlikleri’miz de Ümraniyelilerle
buluştu. Sanatın tefekkürle buluşarak
gönülleri beslediği 2012 Ramazan
Etkinlikleri’mizde sizlere zengin ve
renkli bir program sunuyoruz. Bir
programda Kur’an tilavetiyle huzur
bulurken diğerinde Naatlarla Peygamber
Efendimizden (sav) şefaat dileyecek,
bir başkasında ise kıymetli hocaların
sohbetiyle ferahlayacağız. Bunlara ilaveten
Ramazan’ın manevî yoğunluğuna uygun
konserler ve film gösterimleri de 2012
Ramazan Etkinlikleri kapsamında sizlerle
buluşuyor. Ramazan Etkinlikleri’nin
halihazırda gerçekleşen kısmıyla ilgili
haberleri de dergimiz sayfalarında
bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz ay ilçemizde evsahipliği
yaptığımız önemli kültür-sanat
etkinliklerinden biri de İstanbul
Milletvekili Mustafa Ataş’ın Düş
Bahçemden başlıklı fotoğraf sergisiydi.
6-13 Temmuz arasında Ümraniye
Meydanı’nda sanatseverlerin ilgisine
sunulan bu sergi Mustafa Ataş
Beyefendinin siyaset dışında da ne derece
mahir olduğunun somut bir kanıtıydı.
Kendisini buradan bir kez daha tebrik
ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz ay Belediye olarak Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir
dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirdik.
Bu ziyaretler kapsamında KKTC
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve
Başbakan İrsen Küçük ile bir araya
geldik. Bu görüşmelerde yavru vatan

Kıbrıs’ın Türkiye ve Türk halkı için
sahip olduğu kıymet ve önemi bir kez
daha yakinen görmüş olduk. Kıbrıs ile
Türkiye arasındaki hayatî bağı göz ardı
etmememiz gerekiyor. Kıbrıs’ta KKTC
Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf
Raif Denktaş’ın kabrini de ziyaret etme
fırsatı bulduk. Bu vesileyle kendisine bir
kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.
Ramazan’la birlikte bir kez daha
Ümraniye sınırlarını aşarak Türkiye
çapında bir sosyal sorumluluk projesini
de hayata geçirdik. Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
ile birlikte hayata geçirdiğimiz Somali
Sosyal Market projesi Ramazan’da
doruk noktasına ulaşan yardımseverlik
duygularını çok anlamlı bir noktaya
yönlendirdi. Dünya genelinde açlığın ve
açlığa bağlı ölümlerin en yoğun yaşandığı
ülke olan Somali’ye yardım elimizi hep
beraber uzattık, uzatıyoruz. Siz değerli
okurlarımızı da Ümraniye Meydanı’ndaki
market veya HYPERLINK "http://www.
sosyalmarket.tc"www.sosyalmarket.
tc adresinden ulaşılacak sanal market
ve GSM operatörlerinin kısa mesaj
uygulamasıyla kampanyaya destek
vermeye davet ediyorum.
Son olarak, mübarek Ramazan
Bayramınızı tebrik eder, başta İslam âlemi
olmak üzere tüm insanlık için barış ve
mutluluk getirmesini temenni ederim.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Erdoğan: “Bizim
Siyasetimiz Hizmet Siyasetidir”

B

aşbakan Recep Tayyip
Erdoğan Temmuz ayı içinde
Kocaeli, Iğdır ve Eskişehir’de
bir dizi toplu açılış törenine katıldı.
Son olarak Eskişehir’de gerçekleşen
törende yaptığı konuşmada, bugün
Eskişehir’e kazandırılan, toplam
yatırım bedeli 257 milyon lira olan
26 kalem eserin toplu açılışını
gerçekleştirdiklerini belirten
Başbakan Erdoğan, yatırımların
Eskişehir’e kazandırılmasında emeği
geçen bakanlıklara, diğer kurumlara,
belediyelere, hayırseverlere ve özel
sektöre teşekkür etti. Başbakan
Erdoğan, ayrıca eserlerin yapımında
emeği geçen mühendislere ve işçilere
de şükranlarını iletti.
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Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, “Biz haritaya
baktığımızda siyasi
tercihlere göre renklere
bölünmüş bir Türkiye
görmüyoruz. Biz
haritaya baktığımızda
boydan boya ay-yıldızlı
bayrağımıza bürünmüş
tek bir Türkiye
görüyoruz” dedi.

“81 Vilayetimizi Bir Bütün Olarak
Kucaklıyoruz”
Bütün bu hizmetlerin ve yatırımların
Eskişehir’e ve Türkiye’ye hayırlı
olmasını dileyen Başbakan
Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim
siyasetimiz hizmet siyaseti. ‘Önce
devlet’ demediğimiz gibi, ‘önce
bize oy verenler’ de demiyoruz.
Sadece ve sadece insan odaklı, bu
ülkenin vatandaşı olan herkese
hizmet verme felsefesine sahip
bir yönetim anlayışına sahibiz.
Biz, 81 vilayetimizi, 75 milyon
vatandaşımızı bir bütün olarak
kucaklıyoruz. Ülkemizi topyekün
kalkındırmanın, milletimizi
topyekün zenginleştirmenin

toplu açılışlar

mücadelesini veriyoruz.
Biz haritaya baktığımızda siyasi
tercihlere göre renklere bölünmüş
bir Türkiye görmüyoruz. Biz haritaya
baktığımızda boydan boya ay-yıldızlı
bayrağımıza bürünmüş tek bir
Türkiye görüyoruz. Bu topraklar,
Kurtuluş Savaşımızın dönüm
noktası saydığımız gelişmelere
ev sahipliği yaptı. Eskişehir’in,
Türkiye’nin 2023 hedeflerine
ulaşması konusunda da aynı şekilde
örnek bir atılım göstereceğine
inanıyorum. Bu anlayışla, eğitimden
toplu konuta, ulaşımdan sağlığa
her alanda Eskişehir’in hedeflerine
ulaşmasını sağlayacak altyapıyı
süratle oluşturduk, oluşturmaya
devam ediyoruz. İnşallah Eskişehir,
2023 Türkiye’sinin her alanda en
gelişmiş, en iftihar verici başarılarına
imza atan şehirlerinden biri olacak.
Buna samimiyetle inanıyorum.
Eskişehir’deki bu heyecan, bu
dinamizm, bu enerji bizi daha büyük
projeler için cesaretlendiriyor, çalışma
azmimizi artıyor.’’

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan Temmuz ayı
içinde Kocaeli, Iğdır ve
Eskişehir’de bir dizi toplu
açılış törenine katılarak
ülke genelinde bir dizi
kalıcı hizmete imza attı.
Kocaeli’ne 620 Milyon Liralık
Yatırım
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Kocaeli’ne kazandırılan yatırımların
toplam yatırım bedelinin 620 milyon
lira olduğunu bildirdi. Erdoğan,
Kocaeli’ndeki toplu açılış törenindeki
konuşmasında, açılışı gerçekleştirilen
tüm tesislerin Kocaeli’ne ve
Kocaeli’nde yaşayanlara hayırlı
olmasını Allah’tan temenni etti. Şehre
kazandırılan yatırımların toplam
yatırım bedelinin 620 milyon lira
olduğunu kaydeden Erdoğan, bütün
bu maliyetin, 25 ana başlıkta eserleri

içerdiğini söyledi.
Iğdır Havalimanı Açıldı
Başbakan Erdoğan, Iğdır
Havalimanı’nın açılışında,
tüm Iğdırlıları selamlayarak,
havalimanının kente, bölgeye ve
tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Havalimanının Iğdır’ın uzun yıllardır
özlemi olduğunu ifade eden Erdoğan,
temelinin 1996 yılında atıldığını,
daha sonra kapatıldığını anlattı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’nın bu işi sahiplenerek
çok kısa sürede bitirdiğini belirten
Erdoğan, bölgenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçları doğrultusunda “sıradan”
değil, “modern” bir havaalanına
ihtiyaç olduğunu belirlediklerini,
bu doğrultuda adımı attıklarını dile
getiren Erdoğan, “Toplamda 56
milyon liralık bir yatırım var. Pisti,
apronu, terminal binası ve diğer
müştemilatıyla Iğdırımız 2 yıl içinde
modern bir havaalanına kavuşmuş
oldu” diye konuştu.

Somalili Öğrencilere Jest
Başbakan Erdoğan, konuşmasının
ardından eşi Emine Erdoğan,
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Milli
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Orman
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
AK Parti Genel Başkan yardımcıları
Ekrem Erdem, Haluk İpek, AK Parti
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Güldal Akşit, Eskişehir Valisi Kadir
Koçdemir, Eskişehir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,
TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel
ve milletvekilleriyle kurdele keserek
toplu açılış törenini gerçekleştirdi.
Erdoğan, Eskişehir’de üniversite
eğitimi gören Somalili öğrencilerden
bazılarını da yanına çağırarak açılış
kurdelesini birlikte kesti.
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İstanbul Çanakkale
Ruhuyla Buluştu

Ç

anakkale ruhunun ve
coşkusunun yaşandığı iftara,
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Abdülkadir Aksu,
İstanbul Milletvekilleri, İl Yönetim
Kurul Üyeleri, İlçe Başkanları,
Belediye Başkanları ile İstanbul ve
Çanakkale teşkilatından çok sayıda
vatandaşımız katıldı.
İl Başkanı Aziz Babuşcu,
iftar yemeğinden önce
yaptığı konuşmada, Gelibolu
Yarımadası’nda olmalarının
kendileri için özel, değerli ve büyük
anlamı olduğunu söyledi. “Biz
istedik ki Ramazan akşamı mütevazi
rızıklarımızı yanımıza alarak
Allah’ın katında bizimkiyle asla
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AK Parti İstanbul
İl Başkanlığının
Çanakkale Şehitliği’nde
düzenlediği iftar
programı, İl Başkanı
Aziz Babuşcu’nun
ev sahipliğinde,
binlerce İstanbullunun
katılımıyla
gerçekleştirildi.
kıyaslanmayacak şekilde rızıklanan
şehitlerimizin manevi huzuruna
gidelim” diyen Babuşcu, şöyle
devam etti: “İftar edeceğimiz rızık

da onların Çanakkale müdafaası
boyunca en sık yedikleri o mütevazi
menüleri olsun. Yani buğday çorbası,
arpa ekmeği ve su olsun sadece...
Vatanın bizlere hangi zorluklar
altında emanet bırakıldığını, alevden
bir şuur olarak kalbimizin en derin
yerinde hissedelim istedik. Böylece
bir kere daha dünyada imanla yola
çıkmış, insanlardan daha güçlü bir
silah olmadığını, davasına inanmış
insanlar karşısında yeryüzünü
tüm gelişmiş teknolojilerinin, tüm
maddi güçlerinin bir anlam ifade
etmediğini bütün ruhumuzla bir
kere daha hissedelim istedik.”
Çanakkale’nin sadece fedakârlığın,
yiğitliğin, direnişin, adanmışlığın

çanakkale iftarı

değil, aynı zamanda buram buram
iman kokan bir kardeşliğin adı
olduğuna işaret eden Babuşcu,
şunları kaydetti: “Çanakkale’de etnik
kökenleri, mezhepleri ne olursa
olsun, farklı yörelerden gelmiş
şehitlerimizin yan yana sıralanan
mezarları kardeşliğimizin, aynı ideal
etrafında kenetlendiğimizin ve millet
olma şuuruyla vatan toprakları
üzerinde bağımsız yaşamamızın
ruhuna işaret etmesi bakımından da
son derece anlamlıdır. Çanakkale’deki
şehitlerimiz mezarlarında yan
yana Türk, Kürt, Arap, Çerkez,
Laz, Arnavut, Makedon, Boşnak,
Alevi, Sünni tüm şehitlerimiz
bizim için, çokluk içinde birliğin,
iman içinde dirliğin sembolü ve
teminatıdırlar. Çanakkale, renklerin,
tonların eriyip, sonra kardeşlik
olarak fışkırdığı bir ruhun adıdır.
Çanakkale, yeri geldiğinde Türkçe’nin,
Kürtçe’nin, Lazca’nın, Çerkezce’nin,
Boşnakça’nın, Arapça’nın vatancaya
döndüğü, imancaya döndüğü
kardeşliğin adıdır. Çanakkale hangi
dinin güftesiyle söylenirse söylensin,
notaları hepimiz için ortak olan
kardeşlik şarkısının adıdır.”
Babuşcu konuşmasını şöyle
tamamladı: “Bizim birlik ve
beraberliğimize, kardeşlik ve

Aziz Babuşcu:
“Çanakkale, yeri
geldiğinde Türkçe’nin,
Kürtçe’nin, Lazca’nın,
Çerkezce’nin,
Boşnakça’nın,
Arapça’nın vatancaya
döndüğü, imancaya
döndüğü kardeşliğin
adıdır.”
değerlerimize göz dikenler işte bu
ruhu tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu
ortak paydalarımızı unutturmaya,
yok etmeye çalışıyorlar. Terörü de
bu uğurda bir araç olarak kullanmak
istiyorlar. Bu ruhtan uzaklaşıp
tespih taneleri gibi dağılmamızı,
gönüllerimizdeki kardeşliğin
yerini kin, düşmanlık ve garezin
almasını istiyorlar. Oysa bilmiyorlar
ki ‘şehitler ölmez’ gerçeğinin en
büyük sırrı şehitlerin taşıdığı ruhun
ölmezliğidir. Hamdolsun milletimiz
bu şuurda olduğu için, bu milletin
arasına terörle, ayrılık, gayrılık,

nifak tohumları ekmeye çalışanların
hevesleri hep kursaklarında kaldı ve
kalacaktır da. Kuruluşunda Çanakkale
olan bir vatanı kimse bölemez.
Hamurunda Çanakkale olan bir
milleti kimse birbirine düşüremez.
Ruhunda Çanakkale olan bir milleti
kimse terörle sindiremez. Onlar tüm
varlıklarıyla ‘Çanakkale geçilmez’
dediler. Biz de tüm benliğimizle
‘birlikten, beraberlikten, vatandan
ve kardeşlikten geçilmez’ diyoruz.
Şuna tüm kalbimizle inanıyoruz ki
geçmişinde Çanakkale gibi ruhunu
gönlünü ve beynini şarj edecek bir
destanı olan bir milletin çözemeyeceği
hiçbir sorun, baş edemeyeceği hiçbir
güçlük yoktur.”
Konuyla ilgili bir açıklama yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “AK Parti İl Teşkilatı, İlçe
Teşkilatları, Belediye Başkanları
Çanakkale Şehitliğinde güzel bir
iftar programına misafir oldu. Biz
de teşkilatımızın bu daveti üzerine
Çanakkale Şehitliği’ne gelerek bu
manevi havayı bir kez daha teneffüs
etme fırsatı bulduk. Yıllar önce
yaşanan Çanakkale Destanını
bu iftarla bir kez daha yaşadık.
Şehitlerimizi rahmet ve minnetle
anıyorum.” dedi.
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Ümraniye’de Ramazan
Bir Başka Yaşanıyor

H

er yıl hazırladığı Ramazan
etkinlikleriyle binlerce
Ümraniyeliyi bir araya
getiren Ümraniye Belediyesi, bu
yıl ki Ramazan ayı programını
tamamladı. Belediye, Ramazan ayını
en güzel şekilde idrak edebilmek
amacıyla çok sayıda kültürel
etkinlikle dolu bir program hazırladı.
Her Gün 6 Noktada 5 Bin Kişiye
İftar
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı
boyunca, belediyeye ait tesisler ve
ilçenin çeşitli noktalarında bulunan
düğün salonlarında, her gün 5 bin
kişiye iftar yemeği veriyor. İftar
yemekleri verilen noktalar:

12

Ümraniye Belediyesi, her
yıl olduğu gibi bu yıl da
dopdolu bir Ramazan
programı hazırladı.
6 ayrı nokta her gün
yaklaşık 5 bin kişiye iftar
yemeği veren Ümraniye
Belediyesi, 8 bin aileye de
erzak yardımı yapıyor.
- Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı
- Ümraniye Belediye Binası
Yemekhanesi
- Çağrı Düğün Salonu

- Başak Düğün Salonu
- Umut Düğün Salonu
- Gül-2 Düğün Salonu
Hemşehriler Bu Yıl da İftarlarda
Buluşacak
Ümraniye Belediyesi tarafından
Ramazan Etkinlik alanında
Hemşeri dernekleri için hazırlanan,
geleneksel Türk mimarisine
uygun ahşap evlerde dernekler
hemşerileriyle buluşuyor ve her
yörenin kendine ait kültürel
motiflerini sergileyorlar. Yine bu
yıl da Nikah Sarayında Ümraniye
Belediyesi tarafından Ramazan
ayı boyunca Hemşeri derneklerine
iftar yemeği veriliyor. Ümraniye

ramazan etkinlikleri

Belediyesi etkinlikler kapsamında
Şile-Ağva, Ordu, Sivas, Rumeli,
Çorum, Serhat İlleri, Van, Bolu,
Yozgat, Rize, Çemişgezek, Erzurum,
Giresun, Kastamonu, Çankırı,
Trabzon, Bayburt, Bolu, Bingöl,
Balıkesir, Sinop, Gümüşhane, Kayseri
ve Bartın hemşeri derneklerini iftar
sofralarında buluşturuyor.
10 Mahallede 24 Bin Ümraniyeli
Aynı Sofrada
Ümraniye belediyesi her yıl olduğu
gibi bu yılda mahalle iftarları
düzenleyerek, vatandaşlarla bir araya
geldi. 10 ayrı mahallede mahalle
büyüklüğüne göre 2-3 bin kişilik iftar
sofralarında buluşan vatandaşlar
Ramazan ayının getirdiği kardeşlik ve
yardımlaşma duygularını pekiştirerek
hep beraber iftar yapmaları
sağlanıyor.
Çocuklar Unutulmadı
Ramazan etkinliklerinin
vazgeçilmezleri olan Hacivat ve
Karagöz gösterileri, her yıl olduğu
gibi bu yıl da Ümraniye’deki Ramazan
etkinliklerinin konuğu oluyor.
Bununla birlikte çocuk sinemaları,
kukla oyunları, tiyatro oyunları, çeşitli
sürpriz sahne gösterileri her akşam
iftar sonrasında Ümraniyelilerin
ilgisine sunuldu. Ayrıca Ümraniye
Belediyesi Ramazan Bayramı

Hasan Can:
“Dağıtacağımız
erzak ve yardımlarla
Ramazan ayında fakir
ve yardıma muhtaç
vatandaşlarımızın
yüzünü güldürmeye
çalışacağız.”
öncesinde sosyal yardımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerinden
birisini daha sergileyerek bu yıl da
ilçede yaşayan yetim, öksüz ve şehit
çocuklarını tespit ederek, onlara
bayram kıyafetleri alabilecekleri
250’şer TL değerinde kıyafet kuponu
hediye ediyor.
Ramazana Özel Sohbetler
Ümraniye Belediyesi, Ramazan
etkinlikleri kapsamında, ünlü yazar
ve hatipleri Ümraniye’de ağırlayacak.
Ömer Döngeloğlu, Prof. Dr. Nihat
Hatipoğlu, Engin Noyan, İhsan
Atasoy, Yaşar Alptekin, Doç. Dr.
Mustafa Karataş, Mehmet Ali Bulut,
Ahmet Bulut, Abdullah Yıldız, Yavuz
Bahadıroğlu, sohbet ve görüşleriyle
Ümraniyelilere hitap ediyor.

“Ramazan Barış ve Kardeşlik
İklimidir”
Ramazan ayının rahmet ve bereket
ayı olduğunu hatırlatan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Belediye
olarak düzenledikleri etkinliklerle
Ramazan ayını en iyi şekilde
değerlendirmeyi amaçladıklarını
söyledi. Başkan Hasan Can, “Kardeşlik
ve yardımlaşma duygularının
yoğunlaştığı bu ayda, Ümraniyeli
kardeşlerimize huzurlu ve anlamlı
bir Ramazan yaşatmak için biz de
çeşitli etkinlikler hazırladık” dedi.
Başkan Hasan Can, şunları söyledi:
“Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu
gibi vatandaşlarımıza Ümraniye’nin
6 ayrı noktasında iftar yemekleri
veriyoruz. Dağıttığımız erzak ve
yardımlarla Ramazan ayında fakir ve
yardıma muhtaç vatandaşlarımızın
yüzünü güldürmeye çalışıyoruz.
İftar yemeklerimizi belediyemize ait
Ümraniye Belediyesi Yemekhanesi
ile ilçemizin çeşitli noktalarında
yer alan düğün salonlarında
veriyoruz. 10 mahalleye yönelik
Mahalle İftarları veriyoruz. Yine
düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri
ile gelenekselleşen Ramazan
kutlamalarını da sürdürüyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl
da Ümraniyelilere huzur ve mutluluk
içinde bir Ramazan yaşatmayı
amaçlıyoruz.”
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Somali’ye Yardım
Kampanyası Başladı

B

irçok sosyal sorumluluk
projesine imza atan Ümraniye
Belediyesi, T.C. Başbakanlık
AFAD işbirliği ile önemli bir projeyi
daha hayata geçirdi. Dünyada son
60 yılda görülen en büyük açlık
felaketiyle karşı karşıya kalan Somali
için büyük bir yardım kampanyası
başlattı. 21 Temmuz Cumartesi
günü Ümraniye Meydanı’nda açılışı
yapılan kampanyaya, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı
sıra Milli Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz, T.C. Başbakanlık AFAD
Başkanı Dr. Fuat Oktay, AK Parti
İstanbul Milletvekilleri Mustafa
Ataş, İsmet Uçma, Alev Dedegil,
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Ümraniye Belediyesi,
T.C. Başbakanlık AFAD
işbirliği ile Ramazan
ayı boyunca devam
edecek Somali Yardım
Kampanyası’nı başlattı.
Kanal 24 TV’de canlı
olarak yayınlanan
kampanyanın açılış
programına Milli
Savunma Bakanı İsmet
Yılmaz konuk oldu.

Osman Boyraz, Muhammet Bilal
Macit, Ak Parti Mersin Milletvekili
Çiğdem Münevver Öktem, AK
Parti Sivas milletvekili Ali Turan,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran ve sanatçı Ajda Pekkan
katıldı. 24 TV’den üç saat boyunca
canlı olarak yayınlanan programa,
kampanyaya destek veren siyaset
ve iş dünyasından birçok ünlü isim
de telefonla bağlanarak desteklerini
belirtti.
Ümraniye Meydanı’nda Somali
İçin Sosyal Market Açıldı
Ümraniye Belediyesi, T.C.
Başbakanlık AFAD ile Ramazan

somali sosyal market

ayı boyunca 30 gün sürecek
büyük bir yardım kampanyası için
Ümraniye Meydanı’na kurulan
300 m2 büyüklüğünde Sosyal
Market açıldı. 15 temel ihtiyaç
ürününün maketlerinin yer aldığı
markette, yardımseverler istediği
ürünün ödemesini AFAD’ın pos
cihazlarından yaparak bağışlarını
gerçekleştirebiliyor. Ümraniye
Meydanı’ndaki Somali Sosyal Market’e
gelemeyenler, tüm operatörlerden
1866’ya SMS göndererek 5 TL
bağışlayabiliyor, yardımseverler
ayrıca www.sosyalmarket.tc adresine
girerek online alışveriş yapıp dilediği

Ümraniye
Meydanı’ndaki
Somali Sosyal
Market’e
gelemeyenler, tüm
operatörlerden
1866’ya SMS
göndererek 5 TL
bağışlayabiliyor,
yardımseverler ayrıca
www.sosyalmarket.
tc adresine girerek
online alışveriş yapıp
dilediği miktarda
yardım edebiliyor.

miktarda yardım edebiliyor. Bunun
yanında yardım kampanyasına
katılmak isteyen vatandaşlar büyük
zincir marketlere konan Somali Sosyal
Market Reyonu’ndaki ürünlerden
alarak SMS bağışı da yapabiliyor.
Başkan Hasan Can: “Somali İçin
Birlik Olalım”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Somali’de yaşanan insanlık
dramına vurgu yapmak ve orada
yaşayan kardeşlerimize elimizi
uzatmak amacı ile T.C. Başbakanlık
AFAD işbirliği ile düzenlenen yardım
kampanyasına tüm vatandaşları
davet ettiğini söyledi. Somali’deki
kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir
nebze de olsa katkı sağlamanın
insanlık vazifesi olduğunu söyleyen
Başkan Hasan Can, Ümraniye
Meydanı’nda kurulan Somali Sosyal
Market, www.sosyalmarket.tc
internet adresi veya 1866’ya SMS
yoluyla kampanyaya katılan tüm
bağışların AFAD aracılığıyla Somali
halkına ulaştırılacağını söyledi.
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Somali Sosyal Market Kampanyası
Hakkında Ne Dediler?

Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz
Türk milleti kendine yakışanı
yaparak ülkemizin ötesinde
Somali’yle de paylaşıyor rızkını,
Somali’ye de gönlünü, kalbini
açıyor, sevgiyi büyütüyor, rızkını
bereketlendiriyor. Çünkü bizim
inancımızda “Bir verirseniz Allah
onun karşılığında size on verir.”
ilkesi hakimdir. Türkiye verdikleriyle
fakirleşmeyecek, zenginleşecektir.
Kendi rızkından bir parçayı
Somali’ye gönderenler verdiği kadar
fakirleşmeyecek verdiğinin on katı
zenginleşecektir.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Şahin

AB Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış

Sayın Başbakanımızla beraber
Somali’ye gittik ve hayatımda
gördüğüm en zor insan
manzaralarını orda gördüm.
Somali’yi gidip görmüş bir
kardeşiniz olarak söyleyebilirim
ki, Somali Sosyal Market
kampanyasını hazırlayanlar ve
destek veren halkımız çok önemli
bir yardımseverlik örneği gösteriyor.
İnşallah bu yoksulluk bütün dünyada
bitsin istiyoruz. Biz bir köklü bir
medeniyetin evlatlarıyız ve bize
yakışanı yapıyoruz.

Somali’de büyük bir dram yaşanırken
Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı
ve Başbakanlık AFAD ile beraber
hayata geçirdiği Somali Sosyal
Market projesi için Başkanımız
Hasan Can’ı tebrik ediyorum.
Ümraniye Meydanı’nda kurulan
sosyal markette yapılan alışverişlerin
geliri doğrudan Başbakanlık
AFAD hesabına giriyor. Markete
gelemeyen vatandaşlarımız da
www.sosyalmarket.tc adresine girip
oradan alışveriş yaparak veya cep

somali sosyal market

telefonlarından 1866’ya Somali
yazıp bir mesaj atarak 5 TL destek
olabilirler. 5 TL deyip geçmeyelim.
Bu rakam bizim için küçük bir rakam
olabilir ama Somali’de bir ailenin bir
haftalık gideri bu kadar. Somali’de
yaşanan drama son verebilmek
için hep beraber kampanyaya
destek olalım. Böylece Ramazan’ın
da anlamına en uygun davranışı
sergilemiş oluruz.

hesaplarına yatırılıyor ve oradan da
inşallah Somali’ye gidecek.

Sanatçı Ajda Pekkan

Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can
Dünyanın başka taraflarında
bizim sofraya koyduğumuz zaman
çocuklarımıza beğendirmek için
uğraştığımız nimetlerin binde birini
sadece karnını doyurmak ve hayatta
kalabilmek için bulmaya çalışan,
bulamadığı için her 4 dakikada
bir çocuğun öldüğü Somali faciası.
Somali faciasına geçmişte olduğu
gibi yine mazlumun yanında olan
Türkiye Cumhuriyeti, hükümetimiz
ve sayın Başbakanımız sahip çıktı.
Ayrıca sahip çıkmakla kalmadı,
dünyanın bakışlarını da Somali’ye
yönlendirecek büyük bir yardım
kampanyası gerçekleştirdi. Biz de
bu rahmet ayında, bu mağfiret
ayında bu konuda bir sosyal market
kuralım istedik, Somali Sosyal
Market kampanyasını hazırladık.
Başbakanlık AFAD yönetimine ve
Başkanı Sayın Fuat Oktay’a teşekkür
ediyorum. Bu konuda bize çok
yardımcı oldular, güven duydular.
Burada yapılan her alışverişin, her
ödemenin tamamı AFAD banka

O kadar çok şey almak gerek o kadar
çok ihtiyaçları var ki... O yüzden
oradaki duruma insanlık dramı
diyebilirim. Özellikle çocukların açlık
ve susuzlukla karşı karşıya kalması,
ölümcül hastalıklarla karşı karşıya
kalması tam bir insanlık dramı. Bir
annenin ikiz çocuğu olduğu halde
sırf daha fazla yemek alabilmek için
o ikizlerden bir tanesi elinde ölürken
daha fazla yiyecek alabilmek için
onu yetkililere söylemeyip saklaması
inanılmazdı. O yüzden onlar için
neler yapabiliriz, buna bakmak lazım.
Gördüğüm kadarıyla Ümraniye
Belediyesi’nin Somali için yaptığı bu
kampanya da bu hassasiyeti taşıyor

AFAD Başkanı Fuat Oktay
Biz AFAD olarak bir şekilde
Türkiye’de afetlerin yönetimi
noktasında yerel yönetimlerimizi
ve STK’larımızı nasıl işin içerisine
çekebiliriz diye çalışmalar yaparken
birden Ümraniye Belediyemizden
Sayın Başkanımızdan bir teklif
aldık: “Ramazan ayı boyunca Somali

adına bir yardım kampanyası
başlatıyoruz siz de bunun içerisinde
olur musunuz?” dediler. Zaten ilgili
yerlerle de görüşüldüğü için Sayın
Başbakanımız başta olmak üzere
Sayın Başbakan Yardımcılarımız
bütün her şeyiyle bu olayın
içerisindeler, biz de memnuniyetle
kendilerine destek verdik. Türkiye
2008’den beri Somali hassasiyeti
içerisinde. Sayın Başbakanımızın
Ajda Hanımın da içerisinde olduğu
bir heyetle bölgeye yaptığı ziyaret
hem Türkiye’nin Somali’ye yaklaşma
noktasında hem de dünyanın
Somali’ye bakış açısı ve Somalililerin
Türkiye’ye bakış açısı noktasında bir
milattır.

Gazeteci Yiğit Bulut
Başbakanlık AFAD Başkanlığı’na
ve Ümraniye Belediyesi’ne çok
teşekkür ediyorum. Gerçekten çok
güzel bir proje oldu. Samimiyetle
söylemek istiyorum ki bu projeyi
ilk duyduğumda, Sayın Ümreniye
Belediye Başkanı beni aradığında acaba
yayınlanabilir mi yayınlanamaz mı
diye tereddütte bulunmuştum ama
projenin ilerleyen safhalarında ve
özellikle sonucu da gördükten sonra
gerçekten bir kez daha bu projeyi
düşünenlere organize edenlere bizi de
bu projeye ortak edip yola çıkaranlara
bir kez daha yürekten teşekkür
ediyorum. ve destek veren halkımız
çok önemli bir yardımseverlik örneği
gösteriyor. İnşallah bu yoksulluk bütün
dünyada bitsin istiyoruz.
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I. Uluslararası Ramazan
Sempozyumu Tamamlandı
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘I. Uluslararası Ramazan
Sempozyumu’, tamamlandı. Sempozyum, 3 gün boyunca yoğun ilgi gördü.
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ramazan sempozyumu

Ü

mraniye Belediyesi, önemli
bir uluslararası organizasyona
daha imza attı. Belediye
tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen
‘I. Uluslararası Ramazan
Sempozyumu/Çok Boyutlu Bir
Fenomen olarak Oruç ve Ötesi’ adını
taşıyan etkinlik, 13-15 Temmuz’da
İstanbul’da yapıldı. Haliç Kongre
Merkezi’nde çok sayıda davetlinin
katılımıyla açılışı gerçekleştirilen
kongreye Türkiye ve dünyanın önde
gelen bazı bilim adamları katılarak,
çeşitli boyutlarıyla Ramazan ayını ve
orucu ele aldı. Sempozyum boyunca
medya ve katılımcıların ilgisi ise
oldukça yoğun oldu.
Başkan Hasan Can: “Tebliğler
Kitaplaştırılacak”
Sempozyuma çeşitli ülke
ve üniversitelerden katılan
akademisyenler Ramazan ve Oruç
üstüne çeşitli başlıklarda tebliğler
sundu. I. Uluslararası Ramazan

Ramazan Sempozyumu
kapsamında, 11 ülkeden
44 akademisyen,
Ramazan ayını ve orucu
farklı boyutlarıyla
ele aldıkları tebliğleri
katılımcılarla paylaştı.
Sempozyumu kapanış töreninde
akademisyenlerle buluştu yemekte
konuşan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, bu sempozyuma imza
attıklarından dolayı çok mutlu
olduklarını dile getirdi. Ümraniye
Belediyesi olarak bugüne kadar
düzenledikleri çok sayıda uluslararası
etkinlikle farklı coğrafyalardan
önemli katılımcıları Türkiye’de bir
araya getirdiklerini söyleyen Başkan
Hasan Can, sempozyuma katılan
herkese teşekkür ederek katılımcılara
belediyenin daha önce düzenlemiş
olduğu sempozyum kitaplarının
olduğu bir seti ve Ümraniye Belediyesi
Meslek Edindirme kurslarında
yapılan fular ve kravat hediye etti. Üç
gün boyunca süren sempozyumda
sunulan her biri birbirinden kıymetli
tebliğleri de kitaplaştırarak ilgililerin
istifadesine sunacaklarını da sözlerine
ekledi.

I. Uluslararası Ramazan
Sempozyumu’nda üç gün boyunca
süren oturumlarda çok sayıda
tebliğ sunuldu. 13 Temmuz Cuma
günü açılışı yapılan sempozyumda
başkanlığını Yard. Doç. Dr. İrvin Cemil
Schick’in yaptığı oturum Dr. Mustafa
Özel, Prof. Dr. Mahmut Mutman ve
Prof. Dr. İsmail Kara‘nın tebliğleriyle
başladı. Açılış oturumunda
Ramazanın Ekonomi-Politiği, Zaman,
Beden ve Gündelik Hayat ve İstanbul’a
Mahsus Bir Gelenek Olarak Mahyanın
Siyasî ve Kültürel Anlamı konusunda
tebliğler sunuldu. Sempozyumun
ikinci günü yedi oturumda Osmanlı
Sarayında Ramazan Sohbetleri,
Osmanlı Hattatlarının Ramazanı,
Hazreti Peygamber Devrinde
Oruç ve Ramazan Orucu, Kur’anî
Anlatıda Ramazan ve Oruç, Osmanlı
Tunus’unda Ramazan, Dinler
Tarihi Perspektifinden Yahudilik,
Hıristiyanlık ve İslam’da Orucun
Anlam ve Önemi vb. konularda
akademisyenler tarafından tebliğler
sunuldu. Ramazan Sempozyumu’nun
son gününde yapılan oturumlarda
ise Mesnevi Şairinin Penceresinden
Oruca Bakmak, Bir İsveç Geleneği
olarak Ramazan, Yurtdışında
Ramazanın Sosyolojik Boyutu,
Tunus’ta Ramazan’ın Sosyal, Kültürel
ve Dinî Tezahürleri, Kuzey Afrika ve
Mağrip’de Ramazan, Anadolu’nun
Bazı Yörelerinde Ramazan gelenekleri
gibi konularda çok sayıda tebliğler
sunuldu.
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Ümraniye İftarlarda Buluştu

Ü

mraniye Belediyesi
Ramazan etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirdiği
çok sayıda iftar dolayısıyla her
yaştan Ümraniye sakinini aynı sofra
etrafında buluşturmaya devam
ediyor.
İlk İftar Çocuklarla
Ramazan’ın ilk günü Ümraniye
Belediyesi Bilgi Evi Yaz Kursları
öğrencilerine Nikah Sarayı’nda iftar
yemeği verildi. İstanbul Milletvekili
Mustafa Ataş ve Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ilk iftarını
burada çocuklarla beraber yaptı.
Bakan Bağış Protokol
İftarındaydı
Ümraniye Belediyesi, her yıl
olduğu gibi bu yıl da Ümraniye
protokolünü verdiği iftar
yemeğinde buluşturdu. Nikah
Sarayı’nda verilen iftar yemeğine
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ın yanı sıra Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Mustafa Ataş, İsmet
Uçma, Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk Oran, İlçe
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Ramazan’ın ilk
gününden itibaren
düzenlenen çok sayıda
iftarda yediden yetmişe
binlerce Ümraniyeli bir
araya gelerek Ramazan
sevincini hep birlikte
yaşadı.
Milli Eğitim Müdürü Saadettin
Gül, İlçe Emniyet Müdürü Adem
Öztürk, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları, Ümraniye Belediyesi
Birim Müdürleri, muhtarlar, AK
Parti Mahalle Başkanları ve diğer
Ümraniyeli yöneticiler katıldı.
Hemşeriler İftarda
Ümraniye Belediyesi Ramazan ayı
boyunca Ümraniye’deki hemşeri
derneklerine iftar yemekleri
vermeye devam ediyor. Temmuz
ayında Giresunlu, Ordulu, Sinoplu,
Balıkesirli, Yozgatlı, Sivaslı,
Erzurumlu, Gümüşhaneli, Rizeli
ve Rumelili hemşeri derneklerine

iftar yemekleri veren Ümraniye
Belediyesi, Ağustos ayında ise
Trabzon, Bolu, Kayseri, Çorum,
Bingöl, Çankırı, Van, Çemişgezek,
Bayburt, Şile-Ağva, Kastamonu,
Bartın ve Serhat İllerine mensup
hemşerileriyle iftar yemeklerinde
bir araya gelecek.
Fojnicalılara İftar

Ümraniye Belediyesi, bu yıl
ayrıca kardeş belediye Bosna
Hersek’in Fojnica kentinde
bir ilki gerçekleştirerek iftar
programları düzenliyor. Ümraniye
Belediyesi tarafından Fojnica
kentine yapılan Fojnica Belediyesi
Ümraniye Kültür Merkezi’nde
Ramazan ayı boyunca her gün iftar
yemekleri veriliyor. Düzenlenen
ilk iftar yemeğine Fojnica Belediye
Başkanı Salkan Merdzanic, kültür
merkezi çalışanları ve vatandaşlar
katıldı. Fojnica Belediye Başkanı
Salkan Merdzanic, bu iftarların
iki ülke vatandaşlarını daha da
yakınlaştırdığını söyleyerek, bu
iftarların düzenlenmesini sağlayan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a teşekkür etti.

yeni anayasa

Yeni Anayasa
Ümraniye’de Tartışıldı

Ü

mraniye Belediyesi
tarafından düzenlenen
Anayasamızı Hazırlıyoruz
adlı program Ümraniye Belediyesi
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Av. Gülden Sönmez ve Şanar
Yurdatapan’ın konuşmacı olarak
katıldığı programda, yeni anayasanın
oluşum süreciyle ilgili görüşler
paylaşıldı. Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir,
Ümraniye Belediyesi Meclis Üyeleri,
AK Parti Ümraniye Teşkilatı Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Ümraniye Hemşeri
Dernekleri’nin katıldığı programda,
açılış konuşmasını yapan Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut
Özdemir, ülkemizde ilk defa siviller
tarafından anayasa hazırlanacağını
belirtti. Türkiye Küçük Millet Meclisi
adı altında yürütülen anayasa
buluşmalarının dokuzuncusu olan

Ümraniye Belediyesi
tarafından düzenlenen
Anayasamızı
Hazırlıyoruz adlı
programa katılan
Av. Gülden Sönmez
ve besteci-insan
hakları savunucusu
Şanar Yurdatapan,
yeni anayasa ile
ilgili görüşlerini
Ümraniyelilerle
paylaştı.

bu programa Ümraniye’mizin
önde gelen siyaset temsilcileri ve
dernek temsilcilerinin katıldığını
söyledi. Daha sonra Konuşmacı ve
katılımcılara teşekkür eden Özdemir,
toplantının hayırlara vesile olmasını
dileyerek programı başlattı.
Söyleşi ortamının hakim olduğu
programın bu ayki oturumunda;
ayrımcılık, pozitif Ayrımcılık,
sağlık ve çevre konuları ele alındı.
Türkiye’yi “Yeni Anayasa” sürecinde
nelerin beklediği ile ilgili olarak;
katılımcılar ve konuşmacılar
karşılıklı fikirlerini söyleme imkânı
buldular.
Katılımcıların çok sayıda sorusuna
muhatap olan konuşmacılar, sıhhatli
bir Anayasanın ancak bu şekilde
sorgulayan bir kamuoyu ile mümkün
olabileceğini vurguladılar
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Mustafa Ataş’ın Düş Bahçemden
Sergisi Ümraniye’deydi

A

K Parti İstanbul Milletvekili
Mustafa Ataş’ın Düş
Bahçemden isimli fotoğraf
sergisi, 6 Temmuz Cuma günü
Ümraniye Meydanı’nda düzenlenen
bir törenle açıldı. Törene AK Parti
İstanbul Milletvekili Mustafa
Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti
Ümraniye ilçe yönetimi, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Başkan Can: “Sergiyi
Ümraniye’de Açıyor Olmaktan
Mutluluk Duyuyoruz”
Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can da, AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Ataş’ın
fotoğraf sergisini Ümraniye’de
açıyor olmaktan mutluluk
duyduklarını ifade etti. “Mustafa
Ataş Bey’in daha önce çeşitli
mekânlarda sergilerinin açıldığını
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AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa
Ataş’ın Düş Bahçemden
isimli fotoğraf
sergisi, 6-13 Temmuz
tarihleri arasında,
Ümraniye Meydanı’nda
sanatseverlerin ilgisine
sunuldu.
da hatırlatan Başkan Hasan
Can, sergiyi gezenlerin çok
beğendiklerini ifade ettiklerine
de bizzat şahit oldum” dedi.
Başkan Hasan Can konuşması
sonrasında AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Ataş’ın çektiği
bir fotoğrafın, yağlı boya çizilmiş
tablosunu kendisine hediye etti.

Mustafa Ataş: “Fotoğraf
Çekerken Duygumu ve Yüreğimi
Ortaya Koyuyorum”

Daha sonra söz alan AK Parti
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş,
“Sergi vesilesiyle bize evsahipliği
yapan bu güzel mekânı bize tahsis
eden Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’a teşekkür ediyorum”
diyerek sözlerine başladı. AK Parti
İstanbul Milletvekili Mustafa
Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Ümraniye’de sergimin açılmış
olmasından büyük mutluluk
duyuyorum. Sergi iş için gittiğim
seyahatlerde 110 binin üzerinde
fotoğrafın içinden seçilmiş 100
fotoğraftan oluşuyor. Fotoğraf
çekmek benim için ayrı bir tutku,
hem çekerken hem de bakarken
insanı dinlendiriyor. Fotoğrafları
çekerken duygumu ve yüreğimi
ortaya koyuyorum. Bu güzellikleri
saklamanın anlamı olmadığını
düşündüğüm için bu sergileri
düzenleyerek sizlerle paylaşıyorum”
dedi.

gençlik buluşması

Ümraniye Belediyesi İDSB
Katılımcılarını Ağırladı

Ü

mraniye Belediyesi,
İslam Dünyası Sivil
Toplum Kuruluşları
Birliği (İDSB)’nin 7-13 Temmuz
2012 Temmuz tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen 8.
Uluslararası Gençlik Buluşması
(UGB) programı vesilesiyle
İstanbul’da bulunan konuklara,
Ümraniye Belediyesi Sosyal
Tesisleri’nde bir yemek verdi.
Yemeğe AK Parti İl Yönetim Kurulu
Üyesi F. Bilal Şener, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut
Özdemir, İDSB Genel Koorditaörü
Cihangir İşbilir, İDSB Ülke Masaları
Heyeti Koordinatörü Cihad
Terzioğlu, Bab-ı Âlem Öğrenci
Derneği Başkan Yardımcısı Fatih
Yazıcı, Sadaka Taşı Derneği Genel
Sekreteri Sait Demir ve Ümraniye
Belediyesi birim müdürleri ve 32
farklı ülkeden 120’e yakın öğrenci
katıldı. Yemeğin ardından bir süre
sohbet eden heyet, daha sonra
Ümraniye’den ayrıldı.
Başkan Hasan Can’a Teşekkür
PTürkiye, Ortadoğu, Afrika,
Güneydoğu, Orta Asya, Rusya

Ümraniye Belediyesi,
32 farklı ülkeden 120’
e yakın öğrencinin
katıldığı 8. İDSB
Uluslararası Gençlik
Buluşmaları programı
misafirlerini Ümraniye
Belediyesi Sosyal
Tesisleri’nde ağırladı.
ve Avrupa ülkelerinde yaşayan
ve bulundukları ülkelerde çeşitli
sivil toplum kuruluşlarında aktif
olarak görev yapan 18-30 yaş
aralığındaki gençler bir hafta
sürecek olan buluşmaya katıldı.
Katılımcılar aynı zamanda
buluşma bünyesinde “Medya ve
Gençlik” adlı forumda çeşitli alt
başlıklar altında tebliğ sundular.
Konukseverliği dolayısıyla Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’a
teşekkür eden İslam Dünyası Sivil

Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)
yöneticileri, etkinliğin önemine
değindi. Kendilerini Ümraniye
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını
belirten Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mesut Özdemir, İDSB
yöneticilerine etkinlik için teşekkür
etti.
8. İDSB Uluslararası Gençlik
Buluşması
Forum bünyesinde Türkiye’den
Yusuf Kaplan, Mustafa Özcan,
Turan Kışlakçı, Mustafa Özkaya,
Nuh Yılmaz gibi sahasında etkin
entelektüel, gazeteci, düşünür,
akademisyen ve medya mensupları
da sunumlar yaptı. Bu bağlamda
görsel-yazılı basın, sosyal medya ve
internet güvenliği, Arap Baharında
Medya ve Gençlik Faktörü, Yeni
Medya Düzeninin Toplum ve Gençlik
Üzerindeki Etkisi, Potansiyel Güç
Olarak Gençlik ve Medya İkileminin
İslami Perspektifi vs gibi konular
tartışıldı.
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Eroğlu’na teşekkür etti. Kıbrıs’ın
kendileri için hayati bir öneme
sahip olduğunu söyleyen Başkan
Hasan Can, Kıbrıs meselesinin
gençlik yıllarından beri heyecan
veren bir dava olduğunu belirtti.
Başkan Hasan Can, Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu’na, Ümraniye
Belediyesi Meslek Edindirme
Kursları’nca yapılan bir tablo hediye
etti.

Ü

KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu: Ümraniye,
Gelişen Bir İlçe

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Marmara
Belediyeler Birliği
tarafından düzenlenen Teknik
İnceleme ve Temas Programı
kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne bir ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyarette Başkan
Hasan Can’a, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları ile Ümraniye
Belediye Meclis Üyeleri’nden
oluşan bir grup eşlik etti. Başkan
Hasan Can ve beraberindeki
heyet, ilk olarak KKTC
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu
tarafından kabul edildi. Eroğlu
ile bir süre sohbet eden Başkan
Hasan Can, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu
da, kabulünde yaptığı konuşmada,
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ve heyetini KKTC’de
görmekten mutluluk duyduğunu
ifade etti. Ümraniye’nin büyüyen ve
gelişen bir ilçe olduğunu ifade eden
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KKTC’ye bir ziyaret
gerçekleştiren
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve
beraberindeki heyet,
KKTC Cumhurbaşkanı
Derviş Eroğlu ile
Başbakan İrsen Küçük
tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Eroğlu, ‘İstanbul
zaten çok büyüdü. Benim öğrencilik
yıllarımdan bugüne kadar geçen
sürede İstanbul bir dünya şehri
oldu’ diye konuştu.
Başkan Hasan Can: “Kıbrıs
Hayati Öneme Sahip”
Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde bulunmaktan
büyük mutluluk duyduğunu ifade
eden Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, kabullerinden dolayı,
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve beraberindekiler, daha
sonra KKTC Başbakanı İrsen Küçük
tarafından kabul edildi. Başbakan
İrsen Küçük, heyeti kabulünde
yaptığı konuşmada, Başkan
Hasan Can ve heyetini KKTC’de
görmekten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, Türkiye ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
belediyelerin sürekli işbirliği içinde
bulunmasının önemine değindi.
İki ülke belediyelerinin ilişkisinin
görüş alışverişi açısından da önemli
olduğuna dikkat çeken Başbakan
Küçük, bu iyi ilişkiler sayesinde
Anavatan’daki belediyelerin
kazandığı deneyimlerden,
KKTC’deki belediyelerin
yararlanabildiğini kaydetti. Türkiye
ve KKTC’nin kardeşlik, dostluk ve
akrabalık ilişkileri bulunduğunu
ifade eden Başbakan İrsen Küçük,
iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin
devamını diledi.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can da Başbakan İrsen Küçük’e
kendilerini kabul etmesinden
dolayı teşekkür ederek, Ümraniye
Belediyesi hakkında bilgi verdi.
Burada belediyecilikle ilgili
görüşmeler de yaptıklarını
belirten Başkan Hasan Can, Kıbrıs
meselesinin önemine değinerek, bu
davanın kendileri için büyük önem
taşıdığını belirtti.

kıbrıs ziyareti

Başkan Hasan Can’dan Girne ve
Güzelyurt Belediyelerine Ziyaret

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Marmara
Belediyeler Birliği tarafından
düzenlenen Teknik İnceleme ve
Temas Programı kapsamında
başladığı gezide, Girne ve Güzelyurt
Belediyelerini ziyaret etti. Başkan
Hasan Can’a ziyaretinde Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları ile bir
grup Ümraniye Belediye Meclis Üyesi
eşlik etti.
İlk Ziyaret Girne Belediyesi’ne
Başkan Hasan Can ve beraberindeki
heyet, ilk olarak Girne Belediyesi’ni
ziyaret etti. Girne Belediye Başkanı
Sümer Aygın’ı makamında ziyaret
eden Başkan Hasan Can ve
beraberindekiler, Başkan Aygın’la
bir süre görüştü. Karşılıklı görüş
alışverişinde bulunan Başkan
Hasan Can ve Başkan Aygın,

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları
ile Ümraniye Belediye
Meclis Üyeleri,
Kıbrıs ziyaretinde
Girne ve Güzelyurt
Belediyelerini ziyaret
etti.
ziyaretten duydukları memnuniyeti
dile getirdiler. Başkan Hasan
Can, ziyarette Başkan Özçınar’a,
Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları tarafından
yapılan bir tablo hediye etti.

Güzelyurt Belediyesi Ziyareti
Başkan Hasan Can ve beraberindeki
heyetin ikinci adresi ise Güzelyurt
Belediyesi oldu. Güzelyurt Belediye
Başkanı Mahmut Özçınar’ı
makamında ziyaret eden heyet,
kendisiyle bir süre sohbet etti.
Başkan Hasan Can ve beraberindeki
heyete ziyaret nedeniyle teşekkür
eden Başkan Özçınar, kendilerini
burada ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduklarını söyledi. Başkan
Özçınar’a misafirperverliğinden
dolayı teşekkür eden Başkan Hasan
Can da, Girne’de bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Hasan Can, Başkan
Özçınar’a, Ümraniye Belediyesi
Meslek edindirme Kursları’nca
yapılan bir tablo hediye etti.
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ABD’nin Burlington Kentinden
Başkan Hasan Can’a Ziyaret

Ü

mraniye Belediyesi’nin
‘Kardeş Şehir’ olmak için
görüşmelerde bulunduğu
Amerika Birleşik Devletleri’nin
Vermont eyaleti Burlington
kentinden gelen 16 kişilik bir heyet
Başkan Hasan Can’ı makamında
ziyaret etti. Birkaç günlüğüne
İstanbul’a gelen milletvekilleri,
avukatlar ve bazı meslek gruplarına
mensup kişilerden oluşan heyet,
Ümraniye Belediyesi’nin kardeş
şehir olmak için gönderdiği iyi
niyet mektubuna karşılık, Başkan
Hasan Can’ı ziyaret ederek bir süre
görüştü.
Başkan Hasan Can: “Sizleri
Burada Ağırlamaktan Mutluluk
Duydum”
Heyetle bir süre sohbet eden
Başkan Hasan Can, Ümraniye’mize
hoşgeldiniz diyerek sözlerine
başladı. Amerika Birleşik
Devletleri’nin Vermont Eyaleti
Burlington kentinden gelen heyeti
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Ümraniye Belediyesi’nin
‘Kardeş Şehir’ olmak
için iyi niyet mektubu
gönderdiği Amerika
Birleşik Devletleri’nin
Vermont Eyaleti
Burlington kentinden
gelen bir heyet,
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı
makamında ziyaret
etti.
Ümraniye’de ağırlamaktan dolayı
mutluluk duyduğunu belirten
Başkan Hasan Can, Ümraniye
hakkında bilgiler verdi. Ümraniye
Belediyesi’nin yaptığı sosyal ve

kültürel hizmetlere de değinen
Başkan Hasan Can, heyetin
kendisine yönelttiği sorulara
da cevap verdi. Başkan Hasan
Can ayrıca bu kardeşlik bağının
kurulmasında katkıları bulunan
Türkiye’deki Atılım İşadamları
Derneği ve Amerika’da faaliyet
gösteren Türk Kültür Merkezi
temsilcilerine de teşekkür etti.
ABD Burlington kentinden
gelen heyet, bu güzel şehirde,
bu güzel ilçede olmaktan mutlu
olduklarını belirtti. Ümraniye
Belediyesi tarafından kendilerine
gönderilen iyi niyet mektubuna
karşılık, Burlington Belediyesi’nin
gönderdiği iyi niyet mektubunu
Başkan Hasan Can’a takdim eden
heyet, ayrıca memnuniyetlerinin bir
göstergesi olarak çeşitli hediyeler
de verdi. ABD’li konuklara teşekkür
eden Başkan Hasan Can’da heyete,
Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarında yapılan ebru
kravat, fular ve tablo hediye etti.

sanatçı buluşmaları

Ü

Sanatın Duayenleri
İftarda Buluştu

mraniye Belediyesi
Kütüphaneler Müdürlüğü
tarafından son durak
yeraltı çarşısında gerçekleştirilen
Sanatçı Buluşmaları, bu ay klasik
sanatlara hizmet eden üç kuşağı bir
araya getirdi. Ümraniye Belediyesi
Başkan Yardımcısı Mustafa
Küçükkapdan ve Kütüphane
Müdürü Türkan Öztürk’ün ev
sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya
geleneksel sanatların duayenleri
olan Hasan Çelebi, İslam Seçen,
Ethem Çalışkan; ikinci kuşaktan
Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Mehmet
Özçay, Aydın Ergün, Ayten Tiryaki,
Mustafa Çelebi, Naciye Subaşı,
Ayşenur Kadakçıvelioğlu, Asiye
Kafalıer, Osman Özçay, Fatma
Özçay, Ali Toy, Hüsamettin Yivlik,
Betül Bilgin, Yasemin Ergün;
üçüncü kuşak genç sanatçılar ve
belediye birim müdürleri katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan
iftar programında Ramazan ayının
manevî atmosferi altında sıcak
sohbetler edildi.

Ümraniye Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü
tarafından her ay
geleneksel hale getirilen
yeraltı çarşısındaki
Sanatçı Buluşmaları
devam ediyor. Bu
ay 9.’su düzenlenen
program, Ramazan
ayı münasebetiyle
iftar yemeği olarak
gerçekleşti.

söyleyerek memnuniyetini dile
getirdi. Bu toplulukta bulunmaktan
duydukları memnuniyeti ifade
eden Hasan Çelebi, İslam Seçen ve
Ethem Çalışkan da teşekkürlerini
bildirdiler.
Programda konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan,
toplantıya katılan sanatçıları
ağırlamaktan büyük onur
duyduklarını söyleyerek
katılımcılara teşekkür etti. İftar
programının ardından çekilen
hatıra fotoğrafıyla son bulan
program, zihinlerde hoş bir anı
bıraktı.

Toplantıda söz alan Prof. Dr.
Hüsrev Subaşı, bu kadar değerli
sanatçıyı bir araya getirmenin kolay
olmadığını fakat bunu Ümraniye
Belediyesi’nin gerçekleştirdiğini
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çevre düzenleme

Ümraniye Caddeleri Çiçek Açtı

Ümraniye Belediyesi yaptığı çevre düzenlemesi çalışmaları
kapsamında caddelere yerleştirdiği termik özellikli saksılarla
ilçeye görsel bir güzellik kazandırdı.

Ü

mraniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
yapılan çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında
caddelere yerleştirdiği termik özellikli saksılarla
ilçeye görsel bir güzellik kazandırdı. Doğal çevrenin
korunması ve caddelerin güzel görünmesi amacıyla
yenilikçi çalışmalar gerçekleştiren Ümraniye Belediyesi,
ilçenin çeşitli noktalarında çiçeklendirme çalışması
yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışma
kapsamında Ümraniye İlçe Sınırları dahilinde Alemdağ,
İkbal, Küçüksu, Sütçü ve Reşitpaşa Caddelerinde yer alan
elektrik direklerine yaklaşık 340 adet termik özellikli
saksı yerleştirdi. UV ışınlarına ve asit yağmurlarına karşı
dayanıklı, rengini ve sağlamlığını kullanım süresi boyunca
koruyan saksılar, iki parça halinde elektrik direklerine
özel aparatlarla monte edildi. Her saksıya 12-14 adet
kırmızı ve pembe renkte sardunya çiçekleri dikilerek
caddelere ayrı bir görünüm kazandırıldı.
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engelli pikniği

Ümraniyeli Engelliler
Unutulmaz Bir Gün Yaşadı

Ü

mraniye Belediyesi,
düzenlediği etkinliklerle
engelli vatandaşların sosyal
yaşamla bağlarını güçlendirmeye
devam ediyor. Son olarak Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler
Kültür Eğitim Merkezi tarafından
düzenlenen bir etkinlikle Ümraniyeli
engelliler aileleriyle birlikte piknik
yaptı.
Engelliler Doyasıya Eğlendi
Ömerli Sırapınar Köyüne yapılan
piknik programına 5 Görme engelli,
13 Zihinsel Engelli, 7 Tekerlekli
Sandalyede Ortopedik Engelli,
aileleriyle birlikte katıldı. 50 kişilik
katılımın olduğu piknikte yoğurt

Ümraniye Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Engelliler
Kültür Eğitim Merkezi
tarafından düzenlenen
pikniğe katılan
engelliler ve aileleri,
gün boyu düzenlenen
etkinliklerle
unutulmaz bir gün
yaşadı.

yeme, halat çekme, kaşıkta yumurta
taşıma ve bayrak yarışı gibi çeşitli
oyunlar oynayan ve yarışmalar
düzenleyen engelliler ve aileleri,
unutulmaz bir gün yaşadı. Aileler,
etkinlik dolayısıyla Ümraniye
Belediyesi’ne teşekkür etti.
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İstanbul Milletvekili

Mustafa Ataş:

Fedakârlık Yapmadan
Siyaset Yapılmıyor
35 yıllık bir siyasî geçmişiniz var.
Üç dönemdir de Meclis’tesiniz.
Bu süre zarfında çok sayıda
komisyonda ve çalışmada
görev aldınız. Öncelikle biraz
bu çalışmalardan ve siyaset
cephesindeki gayretlerinizden
bahseder misiniz?
İnsan olarak birtakım
sorumlulukları olan bir varlığız.
Bu cepheden baktığımız zaman
hem şahsıma hem de ülkemize
karşı birtakım sorumluluklarımızın
olduğunu düşünerek siyasete
girdim. Bitirdiğimiz okul itibariyle
öğretmenlik veya din adamı
olarak görev yapmam gerekiyordu.
Tabii bu iki meslek de çok önemli
meslekler ancak o günkü şartlarda
bu meslekleri arzu ettiğim şekilde
icra edemeyeceğimi düşündüğüm
için siyasi çalışmalarda bulunmayı
tercih ettim. Siyasi çalışmalarıma
ilk olarak 1978 yılında Milli
Selamet Partisi Beşiktaş Gençlik
Kolları’nda başladım. O yıllarda
okul ile siyaseti birlikte yürütmeye
çalıştım. Takdir edilmelidir
ki siyasi çalışmalar birtakım
fedakârlıklar yapmayı gerektiriyor.
Zamanınızdan, uykunuzdan,
işinizden, paranızdan, evinizden
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“Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki AK
Parti artık Türkiye’ye
yeni bir siyasî anlayış
kazandırmıştır. Vaat
ettiğinde vaadini, yerine
getiren bir siyaset
anlayışı.”
fedakârlık yapmadan başarı elde
edilemiyor. Ayrıca yaptığınız işi
severek yapmanız gerekiyor. Ben
de siyaseti severek yaptığıma
inanıyorum. Muhtelif partilerde
İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe
Başkanlığı, Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın İl Başkanlığı’nda
İstanbul İl Sekreterliği, İstanbul
İl Başkanlığı, İstanbul Kurucu İl
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
ifa ettim. AK Parti’nin kuruluş
çalışmalarında aktif görev aldım ve
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nda
Teşkilatlardan Sorumlu Kurucu
İl Başkan Yardımcılığı görevinde
bulundum. 2002 Genel Seçimleri’nde
ise parlamentoya girdim ve üç
dönemdir İstanbul Milletvekili
olarak siyasi çalışmalarıma devam
ediyorum.

Meclis komisyonlarında özellikle
çocuk ve gençlerin daha iyi
şartlarda eğitilmesine dair
rapor çalışmalarınız hayli ses
getirmişti. Türkiye’nin yeni
dönemdeki eğitim atağını nasıl
yorumluyorsunuz?
Türkiye Nüfusu’nun %50’den
fazlasını 30 yaş altı nüfus
oluşturmaktadır. Dolayısıyla çocuk
ve gençlik çalışmaları çok büyük
önem arz ediyor. Çünkü onlar hem
bugünümüz hem de yarınımızdır,
geleceğimizdir. Bundan dolayı
çocuk ve gençlik çalışmalarını
önceleyerek siyaset yapıyoruz.
Türkiye’de eğitim meselesi en temel
konulardan bir tanesi. Eğitim, dünya
şartlarına göre kendini yenileyen,
değişen dünyaya ayak uydurmayı
gerektiren bir konu. Çünkü
teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor,
eğitim sistemleri değişiyor,
üniversitelerin sayısı artıyor, buna
uyumlu olarak da dünyada hızlı bir
değişim ve dönüşüm yaşanıyor.
Dolayısıyla şuna bakmak gerekiyor:
Toplumun, halkın ihtiyaçları,
öncelikleri nelerdir, eğitimdeki
öncelikleri, ihtiyaçları nelerdir?
Dünya’daki eğitim sistemlerine
bakıldığında; temel eğitim sürecini

ropörtaj

tek bir aşamada düzenlemek yerine,
öğrencilerin yaş gruplarını ve
fiziksel özelliklerini dikkate alan bir
uygulamanın olduğu görülmektedir.
4+4+4 eğitim modeli de dünya ve
dolayısıyla Türkiye şartlarının bir
sonucudur. Günümüzde eğitim
sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç
ve yeteneklerinin gerektirdiği
yönlendirmeyi etkin kılacak şekilde
düzenlenmesi bir zorunluluktu.
Artık monoton bir eğitim sistemi
yerine insanı ve gelişmeyi önceleyen;
Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaçlarına
cevap verecek bir sistemin ortaya
konulması gerekiyordu. Bu da en
azından liseyi bitiren bir kişinin kendi
isteği doğrultusunda bir okuldan
mezun olarak bir meslek sahibi
olmasını sağlamaktır. Bu anlamda
Türkiye’nin temel meselelerinden
birisi de işsizlik değil mesleksizliktir.
Bunun altını çizerek söylüyorum,
meslek sahibi olan Türkiye’de iş
bulma imkânına sahip olabiliyor, ama
mesleği olmayan isterse üç üniversite
bitirsin iş bulmakta zorlanıyor.
Aynı zamanda 2003 yılından
bu yana AK Parti Genel Merkez
Seçim Koordinasyon Merkezi
(SKM) Başkanlığı görevini
yürütüyorsunuz. AK Parti’nin her
seçimde milletin takdirini yeniden
kazanmasını neye bağlıyorsunuz?
AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte
Türkiye’deki alışılagelen siyasî gelenek
de değişmiştir. AK Parti o günkü
Türkiye şartlarında yine halkın
ihtiyaçlarından doğan bir siyasî
parti olarak siyasete girmiştir. Recep
Tayyip ERDOĞAN liderliğindeki
AK Parti artık Türkiye’ye yeni bir
siyasî anlayış kazandırmıştır. Nedir o
siyasî anlayış? Vaat ettiğinde ve söz
verdiğinde vaadini, sözünü yerine
getiren ve güvene dayalı bir siyasettir.
Siyasetçilerin söz verip de sözünü
yerine getirmeme anlayışının yıkıldığı
bir dönemdir AK Parti dönemi.
Başbakanımızın Belediye Başkanlığı
dönemindeki faaliyetleri milletimizin

“Ramazan’la birlikte
başlayan Somali Sosyal
Market kampanyası
çok mühim bir proje.
Ümraniye Belediyesi’nin
insanın maneviyatına
ve ruhuna hitap eden
projeler noktasında
gerçekten önemli işler
yaptığını düşünüyorum.”
O’na olan güvenini arttırmış ve AK
Parti’nin tek başına iktidar olmasının
temelini hazırlamış ve böylelikle
AK Parti, milletimizin önceliklerini
temele alarak; sağlıkta, eğitimde,
adalette, ulaşımda, yoksullara,
engellilere, yaşlılarımıza verdiğimiz
hizmetlerde her alanda ilerlemeye
ve gelişmeye imza atmış bir parti
olmuştur. Artık her an kriz bekleyen,
her krizde cebindeki parasını yitiren,
yüksek enflasyon altında ezilen bir
millet değiliz. AK Parti ile diyalog
yolu; saygı çerçevesinde her sorunu
konuşabilmenin, demokrasi içinde her
sese kulak vermenin yolu açılmıştır.
‘Bu gök kubbe altında, bu cennet
vatanda, bütün renklerimizle biz, bir
ve bütünüz.’ anlayışı benimsenmiştir.
AK Parti’nin her seçimde milletin
takdirini kazanmasını Başbakanımıza,
O’nun ekibine olan güvenine ve çok
çalışmaya bağlıyorum. Disiplinli
ve prensipli çalışan, siyasi yönetim
şekliyle ciddi deneyime sahip
olan Başbakanımızın olağanüstü
performansı, Ak Parti iktidarlarının
istikrarı ve güven vermesi,
Başbakanımızın yereldeki ve merkezi
idaredeki ekibinin başarısı ve
çalışkanlığı, AK Parti teşkilatlarının
duyarlı çalışmaları ve halkın her
kesimiyle iç içe siyaset yapmaları
AK Parti iktidarlarına olan güveni
her dönem arttırmıştır. Ak Parti’yle
temiz bir siyaset anlayışı yerleşmiş;

milletimiz, ‘Recep Tayyip Erdoğan
söylüyorsa yapar’ demiştir. Ak Parti
iktidarlarındaki başarılar milletimizin
Ak Partiye olan güvenini her dönem
tazelemiş ve oyunu arttırarak yeniden
iktidar yapmıştır. Önümüzdeki
süreçte de bu istikrarlı yürüyüş
milletimiz sayesinde devam edecektir.
Biliyorsunuz Ümraniye Belediyesi
Başbakanlık AFAD’la ortaklaşa
bir kampanya başlattı. Somali
Sosyal Market kampanyası. Hem
bu kampanyayı hem de Ümraniye
Belediyesi’nin diğer faaliyetlerini
nasıl buluyorsunuz?
İstanbul’da yaşayanlar, Ümraniye’de
yaşayanlar benim gördüğüm gibi
Ümraniye’de 2004’ten bu yana
yaşanan değişimi görüyorlardır.
Ümraniye İstanbul’un en gözde
ilçelerinden birisi konumunda şu
anda. Gerek fizikî değişim noktasında
gerekse diğer alanlarda Ümraniye
gerçekten büyük bir sıçrama yaptı.
2004’ten sonra Hasan CAN Bey
Başkanlığında kurulan ekibi de
öncelikle tebrik etmek gerekiyor.
Başkanın çok güzel, uyumlu bir
ekibi var ve işleri bire bir takip
eden bir ekip bu. O takip ve ekip
ruhu olmasa burada da o başarıyı
elde edemezsiniz. Ümraniye’de
alışılagelmiş bir belediyeciliğin yerine
hem fizikî şartların düzeltilmesiyle
ilgili önceliklere hem de sosyal
belediyeciliğin nasıl yapılacağı ile ilgili
sosyal ve kültürel projelere çok ciddi
yer verildi. Gençlere ve çocuklara
yönelik projelere önem verildi. Bunun
yanı sıra kültürel ve sosyal projelere
ağırlık verildi. Bu sosyal projelerden
bir kısmı da Genel Merkez tarafından
ödüllendirildi. Ramazan’la birlikte
başlayan Somali Sosyal Market
kampanyası da çok mühim bir proje.
Ümraniye Belediyesi’nin insanın
maneviyatına ve ruhuna hitap eden
projeler noktasında gerçekten önemli
işler yaptığını düşünüyorum.
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Mimar Sinan Camii
İbadete Açıldı

O

smanlı-Türk mimari
üslubunda, gelenekten
geleceğe uzanan ve
bugünün inşaat teknolojisi ile klasik
Türk mimari üslubunu buluşturan
bir yapı olarak tasarlanan Mimar
Sinan Camii, 20 Temmuz Cuma
günü Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katılımıyla ibadete
açıldı.
Ataşehir’deki cami, 92 yıl
süren ömründe Osmanlı klasik
mimarisinin başyapıtları arasına
giren 84 cami, 52 mescit, 57
medrese, 22 türbe, 17 imaret, 3
darüşşifa, 5 su yolu ve kemeri, 8
köprü, 20 kervansaray, 36 saray ve
48 hamama imza atan Mimarbaşı
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Mimar Sinan anısına
yaptırılan Mimar Sinan
Camii, Ramazan’ın
ilk günü olan 20
Temmuz’da Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla kılınan
cuma namazıyla birlikte
resmen ibadete açıldı.

Mimar Sinan anısına inşa edildi.
42 metre kubbe yüksekliğine, 27
metre ana kubbe çapına sahip ve
72 metre yüksekliğinde 3 şerefeli
4 minaresi bulunan Mimar Sinan
Camii, klasik Osmanlı-Türk mimari
üslubu ekseninde yenilikçi mimari
anlayış doğrultusunda tasarlandı.
Cami, mekanda vahdeti ifade
eden, klasik mimaride tam olarak
işlenmemiş, altıgen şemalı, merkezi
kubbe etrafında altı yarım kubbeli
mimarisiyle ön plana çıkıyor.
Mimar Sinan Camii’nde 35 kubbe,
184 kemer, 293 pencere, 12 kapı
bulunuyor. Toplam 10 bin kişilik
cemaati ağırlayabilen cami 104

mimar sinan camii

kişilik abdesthane kapasitesine sahip.
Mimar Sinan Camii, ibadethane ve
avlu alanlarının altında konferans
salonu, eğitim odaları, satış birimleri,
abdesthaneler ve yaklaşık 270 araç
kapasiteli 2 katlı otoparkı ve cami
katına çıkan dört adet 15 kişilik
asansöre sahip bulunuyor.
2 yılda tamamlanan Mimar Sinan
Camii’yle, 46 bin metrekarelik alana
inşa edilen Mimar Sinan Parkı da
törenle hizmete açıldı.
Mimar Sinan’ı ve yaptığı eserleri
tanıtan çini panolarla donatılan
parkta, süs havuzları, kale, kule ve
gemi figürlerinin hakim olduğu 3
çocuk oyun alanına ek olarak fitness
alanları, koşu parkuru ve bisiklet yolu
gibi spor aktivitelerinin yapılacağı
güzergahlar yer alıyor.
Başbakan Erdoğan ile Gabon
Cumhurbaşkanı Gabon
Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba,
Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame
Nuceyfi, Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı
İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Milli

2 yılda tamamlanan
Mimar Sinan Camii’yle,
46 bin metrekarelik
alana inşa edilen Mimar
Sinan Parkı da törenle
hizmete açıldı.
Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşcu, Emniyet Müdürü Hüseyin
Çapkın ve Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can da caminin açılışına
katıldı, cuma namazını burada kıldı.
Cuma namazını kıldıran Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
verdiği cuma hutbesinde Ramazan
ayının önemine değinerek, “Ramazan,
milletimize, insanlığa yeni bir soluk
getirsin” dedi.
Başbakan Erdoğan da açılışta

yaptığı konuşmada “Bu caminin
yapımında emeği geçen hayırseverleri
tebrik ediyorum. Mimar Sinan’ın
bu yakada bir cuma camii, selatin
camii yoktu. Asya yakasında böyle
da olması lazım dedik ve bu kararı
verdik. Mimar Sinan adına torunları
olarak böyle bir eseri hediye etmek
görevimizdi. Birbirimizi sevmek
imanımızın gereğidir. Birbirimizi
ötekileştiremeyiz, dayanışma içinde
olacağız.” dedi.
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parklar

Mevlana Parkı Yenilendi
Ümraniye Belediyesi, vatandaşların hizmetine sunduğu yeni parkların
yanı sıra varolan parkları da yenileyip modernize ederek hizmete
sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Mahallesi’nde yer alan
Mevlana Parkı yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Ü

mraniye Belediyesi, vatandaşların hizmetine
sunduğu yeni parkların yanı sıra varolan
parkları da yenileyip modernize ederek hizmete
sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye
Belediyesi tarafından yenilenen ve modern bir yapıya
kavuşan Mevlana Parkı’nda spor aletleri, basketbol
sahası ve yürüyüş alanları bulunuyor. Etrafı taş
duvarlarla çevrilen parkta, çim alanların yenilenmesiyle
yeşil alan oranı da arttırıldı. İki kısımdan oluşan
Mevlana Parkı’nın ikinci kısmında yer alan kafeterya
da restore edilip vatandaşların hizmetine sunuldu.
Ümraniye Belediyesi tarafından yenilenen Mevlana
Parkı modern spor aletlerine ve daha çok yeşil alana
sahip hale geldi.
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açılış

Başkan Hasan Can Çankırı’da
Bir Dizi Açılış Yaptı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Çankırı
Kurşunlu İlçesi Demirciören
Köyü’ne yaptırdığı çocuk parkı,
etkinlik ve dinlenme alanının
açılışına katıldı. Köyün girişinde
Başkan Hasan Can’ı çoşkuyla
karşılayan köy sakinleri yapılan
hizmetler için teşekkür ettiler.
Demirciören Köyü’nü gezen Başkan
Hasan Can ve beraberindekiler daha
sonra açılış alanına geçtiler. Açılış
programına Başkan Hasan Can’ın
yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mustafa
Küçükkapdan, Kızılay Başkanı
Hüseyin Can, Madenler Mahalle
Muhtarı Kadir Demir, Enver Kamış,
Köy Muhtarı, Köy Dernek Başkanı ve
köy sakinleri katıldı.
Başkan Hasan Can: “Ben de Bir
Çankırılı Sayılırım”
Açılış programında konuşan
Başkan Hasan Can, çok sayıda

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
Çankırı Kurşunlu
İlçesi Demirciören ve
Hocahasan Köyü’ne
yaptırdığı park,
etkinlik ve dinlenme
alanlarının açılışlarına
katıldı.
Çankırılı dostunun bulunduğunu
dile getirerek kendini Çankırılı
olarak gördüğünü ifade etti. Başkan
Hasan Can sözlerini şöyle sürdürdü;
“Ümraniye Belediyesi olarak
Ümraniye’de yaptığımız önemli
hizmetlerin yanı sıra dostlarımızın
tavsiye ve önerisiyle çeşitli illerde
buna benzer çalışmalarımız oldu.
Burada da kamelyalarla çocuk
oyun grupları ile ve şu anda

bulunduğumuz etkinlik ve dinlenme
alanının zemin düzenlenmesi ve
aydınlatmasına kadar yapılan bu
hizmetleri Demirciören Köyü’ne
kazandırdığımız için çok mutluyum”
dedi. Başkan Hasan Can, “Bu
hizmetler Demirciören Köyü’ne
hayırlı olsun” diyerek sözlerini
bitirdi.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Çankırı Kurşunlu İlçesi
Hocahasan Köyü’ne yaptırdığı çocuk
parkı, Anadolu çeşmesi ve etkinlik
alanının açılışına da katıldı. Açılış
öncesi Başkan Hasan Can’ı çok
sayıda köy sakini karşıladı. Açılış
programına Başkan Hasan Can’ın
yanı sıra, Başkan Yardımcısı Mustafa
Küçükkapdan, Kızılay Başkanı
Hüseyin Can, Ümraniye Madenler
Mahalle Muhtarı Kadir Demir, Enver
Kamış, Köy Muhtarı, Köy Dernek
Başkanı ve köy sakinleri katıldı.
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Prof. Dr. Hayrettin Karaman
ile Ramazan ve Oruç Üzerine

B

irlik ve beraberlik
duygusuna her
dönemden daha fazla
ihtiyaç duyuyoruz. İlk olarak
Mübarek Ramazan’ın bu birlik
ve beraberliği tesis yönündeki
imkânlarından bahseder misiniz?
Aynı imanı paylaşan insanlar bu
imanın gereği olan davranış, hâl
ve hareket birliği içinde olurlarsa
kardeşlik bağı ve şuuru güçlenir.
Ramazan ve oruç müminlerin ortak
ve aynı zamanda yaşadıkları özel
bir ay ve ibadettir. Geceleri aynı
saate uyanmış evlerin ışıklarını
seyretmek, iftar saatinde aynı telaşı
yaşamak, gündüzleri aynı ruh halini
ve yasakları paylaşmak, coşkulu
teravih namazları… birlik ve
beraberlik ruhunun eşi bulunmaz
bir gıdasıdır..
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Ramazan ve oruç
müminlerin ortak
ve aynı zamanda
yaşadıkları özel bir ay
ve ibadettir. Geceleri
aynı saate uyanmış
evlerin ışıklarını
seyretmek, iftar
saatinde aynı telaşı
yaşamak, gündüzleri
aynı ruh halini ve
yasakları paylaşmak,
coşkulu teravih
namazları… birlik ve
beraberlik ruhunun eşi
bulunmaz bir gıdasıdır.

Ramazan aynı zamanda Kur’an
ayıdır. Bu ay içinde Kur’an ile
irtibatımızı sağlamlaştırmak için
neler yapabiliriz, neler tavsiye
edersiniz?
İmkân bulan her mümin
Ramazan’da hem lafız hem mana
olarak Kur’an’ı baştan sona
okumalı (hatim indirmeli), lafzını
okuyamayanlar manasını, manasına
vakit bulamayanlar lafzını
okumalıdırlar. Bunların hiçbirini
yapamayanlar televizyon, radyo,
hafızalı telefon gibi aletlerden
Kur’an dinlemelidirler. Ramazan’da
başlayan Kur’an ve tefsir sohbetleri/
okumaları belli periyotlarda yıl
boyu devam etmelidir.
Şüphesiz oruç bedenin olduğu
kadar ruhun, nefsin de terbiyesini
amaçlıyor. Bedenin aç kalmasıyla
ruhun doyması arasında nasıl bir
ilişki kurulabilir?

röportaj

Bedenin bütün isteklerini tatmin
etmek insanın bütün dikkat ve
ihtimamını bedene çevirmesine
sebep olur. Allah rızası için bedenin/
nefsin bazı arzularına sınır koyunca
iman ve iradenin, nefse karşı
kazandığı zaferin hazzı yaşanmaya
başlanır. Bu haz, aynı zamanda Seven
ve Sevgili Yaratıcı ile bir çeşit vuslatın
hazzıdır; “Beni Rabbim bir başka
şekilde gıdalandırıyor” buyuran
Sevgili Peygamberimizin bu yüce
halinden nasiplenmektir.
Oruç sadece aç kalmaktan da
ibaret değil. Oruçlunun kaçınması
ve dikkat etmesi gereken hallerden
bahseder misiniz biraz da?
Diğer zamanlarda helal olan gıdaları
ve zevkleri bile Allah rızası için
terk eden mümin, O’nun, oruçluya
da oruçlu olmayana da yasakladığı
fiil ve davranışlardan elbette uzak
duracaktır. Oruç ibadetinin sağladığı
irade gücü, sair zamanlarda da
mümince yaşamanın yollarını
açacaktır. Oruç ibadetinin ihtiva
ettiği “yeme, içme, cinsel temas”
yasaklarından daha önemlisi
“zikir”dir; yani devamlı olarak
Allah kulluğu duygu ve şuurunun
mevcut olması, oruç halinin bunu
sağlamasıdır.
Ramazan vesilesiyle girilen yoğun
manevi havayı bütün bir yıla
yaymak ve sürdürebilmek için
neler yapılabilir?
Ramazan’da oruç tutmanın
yanında -başka zamanlara
nispetler- daha ziyade Kur’an
okuyoruz, bu aya mahsus
namazlar kılıyoruz, yoksulların
ihtiyaçlarını temin ediyoruz,
gafletimiz azalıyor, zikrimiz artıyor,
insanlarla ilişkilerimizde “oruçlu
olduğumuzu düşünerek” daha
müsamahalı, merhametli, sevecen,
sabırlı oluyoruz. Sofralarımızda

Ramazan’da oruç
tutmanın yanında
-başka zamanlara
nispetler- daha ziyade
Kur’an okuyoruz, bu
aya mahsus namazlar
kılıyoruz, yoksulların
ihtiyaçlarını temin
ediyoruz, gafletimiz
azalıyor, zikrimiz
artıyor, insanlarla
ilişkilerimizde “oruçlu
olduğumuzu düşünerek”
daha müsamahalı,
merhametli, sevecen,
sabırlı oluyoruz.

bu değişikliğin farkına varırlar, buna
bir de büyüklerin onlara gösterdikleri
ilgi, bayramlık giysiler, el öpme
ve öpülmeler, şeker, mendil, hele
de para hediyeleri eklenince bir
başka sevinir, mutlu olurlar. Bizim
çocukluğumuzda mahallenin, şehrin,
ülkenin ve dünyanın bayramını
radyo veya televizyondan seyredip
haberdar olmak ve bu yoldan onlara
katılmak mümkün olmadığı için
bayram yerleri kurulurdu. Bayram
yemeği yenip, eller öpülüp harçlıklar
alınınca arkadaşlarımızla uçar gibi
bayram yerine ulaşır, bir oyuncaktan
öbürüne koşar, paramız bitinceye
kadar eğlenirdik. Şimdi bayram
yerlerinin yerini evdeki elektronik
oyuncaklar ve televizyonlar aldı.
Bunlarla oynarken radyasyon
yüklenen çocuklarımız gergin ve
neşesiz; mutlulukları zor oluşup,
çabuk bitiyor, evlerde bayramın
manevî ve derûnî tarafı da fazla
yaşanamıyor.
Bayramınız mübarektir; onun
bereketine nail olmanızı dilerim.

misafirler bulunduruyoruz,
Allah’ın verdiğini O’nun kulları ile
paylaşıyoruz (mutlaka yoksullarla
da paylaşmalıyız). Mümin bu güzel
davranış ve hasletlere bir ay devam
edince genel olarak hali değişebilir ve
bu güzellikler Ramazan’dan sonra da
en azından bir süre devam edebilir.
Devamı için yapılacak şey Ramazan’ı
dolu ve şuurlu yaşamaktır.
Ramazan’ın ve orucun da mükafatı
var muhakkak. Biraz da bayramı
anlatır mısınız son olarak?
Bayramlara mahsus sevinme,
neşelenme, mutlu olma sebepleri
vardır; bunlardan dolayı bayramı
idrak edenler sevinirler, çeşitli
vesilelerle (ziyaret, mektup,
telefon, elektronik posta, mesaj
vb.) sevinçlerini sevdikleriyle
paylaşırlar, çocuklar çevrelerindeki
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Madenler Kültür Merkezi

merkezler

Madenler ve Aşağı Dudullu’ya
İki Yeni Merkez
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Ümraniye Belediyesi
ilçede yaptığı
kalıcı eserlerine iki
yeni merkez daha
ekledi. Madenler
Kültür Merkezi
ve Aşağı Dudullu
Rehabilitasyon
Merkezi yakın
zamanda açılıyor.
Aşağı Dudullu Rehabilitasyon
Merkezi Tamamlandı
Ayrıca Belediye tarafından inşasına
başlanan Aşağı Dudullu Mahallesi
Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı

tamamlandı. Dört katlı binadan
oluşan merkezde 7’si özürlü toplam
97 adet hasta odası bulunmakta.
8 bin metrekarelik bir alana sahip
olan Rehabilitasyon Merkezi
bünyesinde, seminer salonu, eğitim
salonu, spor salonu ve 2 adet
atölye bulunduruyor. Her ihtiyaca
karşılık verebilecek şekilde inşa
edilen Rehabilitasyon Merkezi çok
yakın zamanda Ümraniye halkının
hizmetine sunulacak.
Yeni Rehabilitasyon Merkezimiz

Ü

mraniye Belediyesi, ilçeye
kalıcı eserler kazandırmaya
devam ediyor. Ümraniye
Belediyesi Madenler Mahallesi
Sağlık, Sosyal ve Kültür Merkezi’nin
inşası bitti. Yapımına Mart ayında
başlanan tesislerde, ilçe sakinlerine
sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda
birçok hizmet verilecek. Üç katlı
binadan oluşan tesislerin içinde spor
salonu, 182 kişilik konferans salonu,
toplantı odaları, çocuk oyun odaları,
bilgi evi, kafe, eğitme odası ve fuaye
alanı mevcut. 2 bin metrekarelik bir
alana sahip olan Madenler Mahallesi
Sağlık, Sosyal ve Kültür Merkezi,
temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra,
meslek kurslarından tiyatro salonuna
kadar geniş bir kültürel fonksiyon
üstlenecek.

zabıta

Zabıta Ramazan’da
Denetimleri Sıklaştırdı
Ümraniye Belediye Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde Ümraniye
sakinlerinin sağlık ve huzurunu temin için, Ramazan öncesi ve
Ramazan boyunca denetimlerine hız verdi.

Ü

mraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri
Ümraniyelilerin daha huzurlu bir Ramazan
geçirmesi için yoğun bir çalışma yapıyor. Gıda
üretim ve satış yerleri olmak üzere, istirahat ve eğlence
yerlerinde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Zabıta ekipleri tarafından, açık olan istirahat yerleri
(kafeterya, müzikhol, restaurant vb.) işyerlerinde
ruhsat kontrolü, hijyenik şartlara uyulup uyulmadığı,
fiyat etiketi ve tasdikli tarifelerinin olup olmadığı, son
kullanma tarihi geçmiş ürünlerin bulunup bulunmadığı
kontrol edildi. Ümraniye Zabıta Müdürlüğü ekipleri
tarafından, ilçede bulunan mekânların denetimi
sırasında eksiklikleri görülen 235 adet işyeri ilgilisine
ihtar işlemi uygulanırken, eksikliklerini gidermeyen
38 adet işyeri ilgilisi hakkında idari işlem yapıldı.
Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri

halkımızın daha huzurlu bir ramazan bayramı geçirmesi
amacıyla, ramazan bayramında yoğun tüketilen tatlı
ve şekerleme imalatı yapan ve satışı yapan işyerlerine
yönelik denetim ve kontrollerine de devam ediyor.
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yukarı dudullu

Yukarı Dudullu Muhtarı Fahrettin Coşkun
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Yukarı Dudullu Mahallesi

R

ivayete göre Sultan
Vahdettin zamanında bu
bölge sultanın av çiftliği
imiş. O zaman padişah tarafından
kafilesi ile birlikte çeribaşıdan
birisinin adı Dudu olan iki bacı
yaşamış. O zaman halk arasında
çok konuşkan oldukları için bacılara
Dudulli diye çağırılır, “Aşağı,
Dudulli, yukarı, Dudulli” denilirmiş.
Daha sonra Dudullu olarak
düzeltilmiş. Çericibaşının özgeçmişi
Süleymaniye Kütüphanesi’nde
mevcuttur. Dudullu Mahallesi’nin
ismi buradan gelmektedir. Bölgenin
köy dönemi 1400’lü yıllarda
başlamıştır ve yaklaşık 612 yıllık
bir geçmişe sahiptir. Fatih Sultan
Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi
sırasında karargâh olarak kullandığı
yer olarak da ifade edilmektedir.
Mahalle nüfusu 17.300
civarındadır. Yerleşimi teşkil

40

Ümraniye’nin
en eski yerleşim
birimlerinden biri
olan Yukarı Dudullu
Mahallesi’nin tarihi
İstanbul’un fethine
kadar gitmektedir.
Kaynaklara göre
fetih sırasında Fatih
Sultan Mehmet Han’ın
karargâhı da buraya
kurulmuştur.
eden iller; Bayburt, Gümüşhane,
Erzurum, Kars, Iğdır, Samsun,
Van, Bingöl, Sinop, Kastamonu,
Rize, Trabzon, Muş, Ağrı, Ordu,
Giresun, Tokat, Mardin, Diyarbakır,

Konya, Erzincan, Çorum, Elazığ,
Sivas, Niğde, Yozgat gibi illerdir.
Altınşehir, Cemil Meriç, Adem
Yavuz, Aşağı Dudullu, Necip Fazıl,
Esenşehir, Şerifali, Tatlısu ve
Mehmet Akif Mahalleleri Yukarı
Dudullu’nun komşu mahalleleridir.
Mahallede 3 adet ilkokul
bulunmakla beraber ihtiyaç daha
fazladır. Mahalle Muhtarı Fahrettin
Coşkun, en az 2 adet ilkokul ve
1 adet de liseye ihtiyaç olduğunu
ifade etmiştir. Mahallenin acil
ihtiyaçlarından biri de sağlık
ocağı binasıdır. Ayrıca 18 Mart ve
Özgürlük Caddesi çevresinde bir
park ihtiyacı mevcuttur. Cadde
ve sokaklarının bir kısmı tahrip
olmuş durumdadır, bakım-onarım
ve yeniden yapıma ihtiyaç vardır.
Mahallede altyapı, asfaltlama, yol
ve park çalışmaları da yapılmaya
devam etmektedir.

Tepeüstü Muhtarı Turgay Demir

tepeüstü

T

Tepeüstü Mahallesi

epeüstü Mahallesi’nin
yerleşim yeri sınırları
2009 yerel seçimlerinde
Ümraniye Belediyesi tarafından
tespit edilerek bu isim verilmiştir.
Tepeüstü’nün komşu mahalleleri
ise Çakmak, Ihlamurkuyu, Cemil
Meriç, Altınşehir ve Mehmet
Akif Mahalleleridir. Mahallede
yerleşimin 1960’lı yıllarda başladığı
halen yaşayan mahalle sakinlerinin
şahitliğiyle bilinmektedir. Tepeüstü
Mahallesi’nin nüfusu 16-17 bin
civarındadır. Türkiye’nin hemen
hemen her ilinden vatandaşımız
burada ikamet etmektedir.
Tepeüstü Mahallesi eğitim ve sağlık
imkânları açısından da zengin bir
görünüm sergiler. Mahallede 1 adet
İlköğretim Okulu ve 1 adet Anadolu
Lisesi mevcuttur. Ayrıca, 1 Aile
Hekimliği Merkezi ve İBB Kadın

1960’lı yıllardan bu
yana Anadolu’nun
dört bir yanından
göç alarak yerleşim
alanı genişleyen
Tepeüstü Mahallesi
bugün kentsel
dönüşüm sürecinde de
Ümraniye’nin öncelikli
mahallelerinden biridir.

bordür-tretuvar ve asfaltlama
çalışmaları yapılmış olduğu halde
bir kısım cadde ve sokak aralarında
henüz düzenleme yapılmamıştır.
Mahalle Muhtarı Turgay Demir,
mahallenin ihtiyaçları arasında
ayrıca insanların oturup serin
bir gölge altında dinlenip sohbet
edebileceği sosyal alan, kültür
merkezi ve spor alanlarının da
bulunduğunu ifade etmiştir.
Tepeüstü kentsel dönüşüm
sürecinde de Ümraniye’nin öncelikli
mahallelerinden biridir.

Koordinasyon Merkezi de burada
faaliyet göstermektedir. Mahallede
park alanı ise bulunmamaktadır.
Mahallenin cadde ve sokaklarında
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G

Anavatandan Bir Parça:
Kıbrıs

ünümüze kadar zengin tarihi
ve geleneklerini korumayı
başaran Kuzey Kıbrıs, her
mevsimde ayrı bir güzelliğe sahiptir.
Adanın tarihî yerlerinin %80’i de
Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktadır.

Kıbrıs, başlı başına bir tarih adasıdır.
Hemen her yerinde ünlü isimlere
ve devirlere ait izler yer alır. Girne
Kalesi, 7. yüzyılda Arap akınlarına
karşı kentin korunması için
yapılmıştır. Kalenin yenileme süreci
1373’te Cenevizliler Kuşatması
ile ara bulmuş ve ardından tekrar
devam etmiştir. Venedikliler ele
geçirdiklerinde, Osmanlı saldırılarına
göre yeniden inşa etmişler ancak
bu önlemlere rağmen 1570
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yılında kaleyi Osmanlılar’a teslim
etmişlerdir.
Girne dağlarında 950 metre
yükseklikte kurulan Buffaveneto
Kalesi, Lüzinyanlılar döneminde
hapishane olarak kullanılmıştır.
İsmi de Aslan Şatosu olarak
bilinmekteymiş. Buffavento’nun
kelime anlamı ise “rüzgâra boyun
eğmeyen” demektir. Kaleden
bakıldığında Trodos Dağları ve
Lefkoşa’nın tüm güzelliği gözler
önündedir.

Gotik sanatın eşsiz örneklerinden
olan Bellepais Manastırı, Beşparmak
Dağları’nın eteklerinde kurulmuştur.
İsmi Fransızca’da Barış Manastırı

anlamına gelmektedir. Kıbrıs,
Osmanlılar tarafından alındıktan
sonra manastır, Yunan Ortodoks
Kilisesi’ne verilmiş. Eski Arkhangelos
Kilisesi, Girne ve çevresinde toplanan
ikonların sergilendiği bir ikon müzesi
olarak kullanılıyor. Kilisenin çan
kulesi, 1860 yılında inşa edilmiş olan
kiliseye 25 yıl sonra ilave edilmiş ve
Girne’nin her yerinden görünüyor.
Arap saldırılarına karşı koruması
için yapılan kalelerden birisi de St
Hilarion Kilisesi’dir. İsmi bir azizden
gelmektedir. Buraya 10. yüzyılda
manastır ve kilise inşa ettirilmiştir.
Kalenin adına ilk kez 1191’li
yıllarda rastlanmıştır. Selimiye
Cami, Kıbrıs’taki en büyük görkemli

gezi

ibadethane ve en önemli gotik
mimari eser olarak kabul ediliyor.
Kıbrıs’ın Türkiye İçin Önemi
Kıbrıs’ın jeopolitik önemi Türkiye
için de hayatî değer taşımaktadır.
Kıbrıs, Akdeniz’e güvenli bir
şekilde inebilmemiz için elimizde
bulunan tek kaledir. Eğer Kıbrıs
Türklerin elinden giderse, Türkiye
karadan ve denizden düşman
saldırılarına doğrudan açık hale
gelecektir. Türkiye’nin zengin enerji
kaynaklarına sahip olan Ortadoğu
ve Hazar havzasında ekonomik ve
siyasal varlığını sürdürebilmesi için
Kıbrıs’a kesinlikle ihtiyacı vardır.
1990 sonrası Orta Asya petrollerinin
enerji hattının öneminin artması,
Türkiye’nin güneyinin güvenlik ve
savunma sorununu arttırmıştır.
Türkiye yakın bir gelecekte dünyanın
önemli enerji terminallerinden
birisi olacağından, bölgenin ticari
önemi de artacaktır. Dolayısıyla
Türkiye bu ekonomik ve ticari
potansiyeli güvenlik altına almak
zorundadır. Türkiye yeni gelişmekte
olan Asya ekonomik pazarının batı
kapısı üzerindedir. Asya, dünya
ile deniz bağlantısını Batı’da,
Türkiye’nin Akdeniz kapısı üzerinden
sağlayacaktır. Dolayısıyla bu batı
kapısının kilidi Kıbrıs’tır.

Türkiye’nin zengin
enerji kaynaklarına
sahip olan Ortadoğu
ve Hazar havzasında
ekonomik ve
siyasal varlığını
sürdürebilmesi için
Kıbrıs’a kesinlikle
ihtiyacı vardır.
Kıbrıs adasının bir Yunan adası,
deniz ve hava üslerinin kuşattığı bir
yer haline gelmesi, Türkiye’nin hayati
ulusal çıkarlarını tehdit edeceği gibi
yeni güvenlik sorunları doğuracaktır.
Esasen Ege’de denge Türkiye’nin
aleyhine bozulduğundan Akdeniz’de
de Kıbrıs, Yunanistan’ın egemenlik
alanı haline gelirse, Doğu Akdeniz
bölgesinin en büyük ölçekli ülkesi
olan Türkiye nefes alamaz hale
gelecektir.
Kıbrıs Türk Mutfağı

karşılaştıkları yeni malzemelerden
çeşitli yiyecek-içecekler yaratmış,
mutfak kültürlerine yeni tatlar, yeni
değerler katmışlardır.
Kıbrıs kökenli Hellim peyniri
genelde ızgarada ya da yağsız tavada
kızartıldıktan sonra yenir. Ayrıca,
hellim Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs’ın önemli bir ihraç kalemidir.
Bir başka Kıbrıs spesiyalitesi de
molehiya. Sadece Kıbrıs’ta ve Nil
kıyılarında yetişen, nane kokusunda,
reyhan otu görüntüsünde ve biraz da
bamya tadındaki bu bir tür ot, kuzu
eti ya da tavuk ile sulu bir yemek
olarak hazırlanır.
İlginç bir başka sebze de, Kıbrıs’ın
dışında bilinmeyen kolokastır.
Geleneksel bir kış yemeği olan
kolokas, patates türünde bir bitkidir,
patatesten daha tatlıdır ve görüntüsü
kerevize benzer. Bu bitkinin kökü
gelişir ve kolokası oluşturur.
Kolokas, bol limon ve kereviz sapıyla
pişirilir. Lalangi, Kıbrıs’ın bir başka
geleneksel yemeği. Sıcak ya da soğuk
yenebilen yemek, tavşan suyunda
hazırlanmış mayalı hamurun içine
konulan tavşan etinden oluşuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk mutfak
kültürünün bugünkü zenginliği
beraberlerinde getirdikleri kendi
kültürlerini burada yaşatırken; adada
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Migrenle Yaşamayı Öğrenmek

B

ulantı, kusma ve görme
sorunları gibi diğer belirtilerin
eşlik ettiği, genellikle başın
tek tarafında yer alan ancak çift
taraflı da olabilen şiddetli bir
başağrısı olarak tanımladığımız
migren, bugün pek çok insanın
muzdarip olduğu bir sorundur.
Migreni oluşturmaya yönelik
etkenler tam olarak anlaşılmamakla
birlikte, araştırmalar migren
esnasında vücutta neler olduğunu
anlama konusunda epeyce yol kat
etmiştir.
2 saatten 72 saate kadar uzayabilen
migren atakları, bazı kişilerde
haftada bir görülürken bazılarında
ise yılda birden daha az olabilir.
Kadınlarda daha sıktır (hormonal
değişikliklerin etkisi olduğu
düşünülmektedir). Yaşam kalitesini
düşürür ancak genellikle hayatı
tehdit eden ve hastanın yaşam
süresini kısaltan ciddi bir tıbbi risk
oluşturmaz. Her yaşta görülebilse
de çoğunlukla 20’li yaşlarda başlar.
Çocuklar da migren hastası olabilir
ki bu durumda verilen ilaçlar ve ilaç
dozu büyük önem taşır.
Atakların özelliği kişiden kişiye,
bazen de aynı kişide ataktan atağa
44

Migren neden olduğu
şiddetli baş ağrısıyla,
yaşam kalitenizi
düşürür. Ancak ilaç
tedavisinin yanı sıra
dikkat edeceğiniz bazı
noktalar da bu sorunla
baş etmenizi oldukça
kolaylaştırabilir.
farklılık gösterebilir. Bu nedenle
ilaç tedavisi de kişiden kişiye
farklılıklar gösterebilir. Migren
tedavisinde ilaç kullanımı iki amaca
yöneliktir. Bunlardan birincisi
atakları önlemek ya da atak sıklığını
azaltmak, ikincisi ise başlayan ağrıyı
ortadan kaldırmak ya da ağrının
şiddeti hafifletmektir ve mutlaka
hekim kontrolünde yapılmalıdır.
Düzenli ilaç tedavisiyle migren
tedavi edilebilen bir hastalıktır. İlaç
tedavisine destek olmak ve migrenin
verdiği acıları daha da hafifletmek
için aşağıda paylaştığımız önerileri
uygulayabilirsiniz.

* Migren hakkında mümkün
olduğunca her şeyi öğrenin. Bilgiyi
artırmak korkuları azaltır ve durumu
kontrol altına almayı kolaylaştırır.
* Kendi migreninizi tanıyın. Migren
ağrınızın oluşmasıyla yaptığınız
aktiviteler, yediğiniz yiyecekler, hava
durumu, hormonal durumunuz
arasındaki ilişkiyi not etmek
migren sebeplerinizi bulmakta çok
faydalıdır.
* Destek isteyin. Ailenizi ve
arkadaşlarınızı duyarlı olduğunuz
yemekler ve kaçınabileceğiniz
diğer migren sebepleri konusunda
bilgilendirin ve zaman zaman
hatırlatın.
* Çevrenizdekilerin empati
kurmalarını sağlayın. Eğer
migreniniz sizde duygusal
değişikliklere yol açıyorsa (migren
öncesi veya sonrası depresyon),
iyi bir zamanda etrafınızdakilere
durumunuzu anlatın.
* İşyerinizde mümkün olduğunca
migreni artırıcı faktörleri azaltın.
Bu tavrınızın sizin veriminizi
artıracağını göz önünde tutarak,
isteklerinizi dile getirmekten
çekinmeyin.

çocuk

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

E

ğitimin ilk basamağını
oluşturan okul öncesi eğitim
gömleğin ilk düğmesidir ve
bunun doğru iliklenmesi gerekir.
Çocuğun doğduğu günden temel
eğitime başladığı güne kadar geçen
yılları kapsayan ve çocukların
daha sonraki yaşamlarında
önemli rol oynayan; bedensel,
psikomotor, sosyal-duygusal, zihin
ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde
tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği
ve çocuğun devamlı olarak değiştiği
bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun
küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda
gelişimini sürdürmesi önem
kazanmaktadır.
Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli
üçgeninden oluşan platformdur.
Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve
sağlıklı olursa, çocuklarımızda o
oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.
Eğitimin sağlam temeller üzerine
kurulmasında ve insanların ileri
yaşlardaki başarılarında okul
öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak
kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki
yoğun ilgiden sonra, anaokulu

Okul öncesi eğitimin
amacı çocuklarda
öğrenmeye ilgi
uyandırmak ve çocuğun
varolan yeteneklerini
görünür kılmaktır.
ortamı çocuk için dünyaya açılan
yepyeni bir penceredir. Olumlu ya
da olumsuz anlamda verilen her
şey, onları yetişkinlik yıllarında da
doğrudan etkilemektedir.
Bilindiği gibi, 3 ile 6 yaş arası
çocukta pek çok gelişimsel
değişmenin yaşandığı yıllardır.
Normal gelişim gösteren bir çocuk,
6 yaş civarında pek çok motor
becerileri kazanmış, çeşitli fiziksel
becerilerini kullanmaya başlamıştır.
Bilişsel gelişim açısından ise, fiziksel
ve sosyal çevresi ile ilgili yoğun
bir bilgi birikimi oluşturmaya
ve çevresinde gelişen olayları
anlamaya başlamıştır. Buna karşın,
okul öncesi yılları çocuğun soyut

düşünme yetisinin henüz tam
şekillenmediği ve bu nedenle yapılan
tüm etkinliklerin somut bir biçimde
çocuğun yaparak ve deneyerek
öğrenmeyi gerçekleştirdiği yıllardır.
Okul Öncesi Eğitim Neden
Gereklidir
* Çocukta zeka gelişiminin %70’lik
kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve
öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
* Çocuğun grup içine katılması,
sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel
değerlerine sahip çıkması,
sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşta
gelişir.
* Bu dönemdeki sapma ve
olumsuzluklar çocuğun bütün
yaşamını olumsuz yönde etkiler.
* Farklı kültür ortamlarından ve
ailelerden gelen çocuklar ortak bir
yetişme ortamına okul öncesi eğitim
kurumlarında ulaşır. Çocuk kendine
güven duygusunu bu kurumlarda
kazanmaya başlar.
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