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Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet Binamız
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Eski ile yeni arasındaki fark,
büyük işlerin farkı.
Şartlar uygun olduğunda, üstesinden herkesin gelebileceği işler vardır; bir de
büyük işler. Bir vizyonun, iradenin, azmin başlatıp sonuçlandıracağı işler. İmkânlar
elverdiğince çabalayarak değil, yeni imkânlar ve fırsatlar hazırlayarak, imkânları
zorlayarak başarılacak işler. Sonucu tam bir değişim olan işler.
Bir dünya metropolünde, kıyıda unutulmuş bir ilçenin kentin yeni merkezlerinden
biri haline gelmesi böyle bir iş. Kolay değil, büyük bir iş. Mahrumiyetleriyle,
gecekondularıyla anılan bir bölgenin şimdi başka şehirlere örnek olması böyle bir iş.
Küçük değil, büyük bir iş.

Ümraniye’nin başardığı büyük işler
sizin büyük desteğinizle gerçekleşiyor.

başkandan

Sevgili Ümraniyeliler;
Ümraniye’ye hizmette 9. yıla girdiğimiz
bir dönemde Belediyemiz ve ilçemiz
için çok önemli bir imkanı daha
hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda
tamamlanan yeni hizmet binamıza
hizmet birimlerimiz peyderpey taşındı.
Hizmetin aksamaması ve kesintiye
uğramaması için belirli bir takvime
göre ve kısım kısım taşınma sürecini
tamamladık. Artık tüm birimlerimiz
yeni hizmet binamızda hizmete hazır
bir halde. Ümraniye’nin her anlamda
yükselme seyri yakaladığı bir dönemde
hizmete giren yeni Belediye Binamız
bu seyri perçinleyecektir. Tebdil-i
mekandaki ferahlığın ötesinde hizmet
kalitesi ve performanstaki artışla birlikte
yeni binamız güzel bir hizmet döneminin
de miladı olacaktır.
Geçtiğimiz ayın en önemli
gelişmelerinden biri de Ümraniyemizin
ve İstanbul’un ulaşım ve trafik
sorununa kesin çözüm getirecek
metro çalışmalarıyla ilgiliydi.
Üsküdar-Ümraniye-ÇekmeköySancaktepe metro hattının tünel açma
çalışmalarının denetimi Büyükşehir

Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın
da katılımıyla Ümraniye’den yapıldı.
Başlayan tünel çalışmalarıyla günde 22
metre kazı yapılacak. 2012 Haziran’ında
başlayan metro çalışmaları 2015 yılının
sonuna varmadan tamamlanacak ve
hattın açılışı yapılacak. Böylece 38 ayda
tamamlanarak dünyada rekor sayılacak
bir hizmete imza atılacak.
Anadolu’nun tüm renklerinin muhteşem
bir mozaik oluşturduğu ilçemizde geçen
ay Karadenizli ve Sivaslı kardeşlerimizle
özel organizasyonlarda bir araya geldik.
Ümraniye Rizeliler Derneği’yle birlikte
bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Hamsi
ve Horon Festivali’nde Karadeniz’den
esen kardeşlik rüzgarı Ümraniyemizi
ısıttı. Bir sonraki hafta gerçekleşen Sıla
Gecesi’nde ise Sivaslı kardeşlerimizle
bir araya geldik. İstanbul Sivaslılar
Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz
Sıla Gecesi’nde de keyifli anlara şahit
olduk. Yine Trabzonlu İşadamları ve
Bürokratlar Derneği'nin toplantısında
da bir araya geldik. Bu vesileyle başta AB
Bakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış
ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

İmtiyaz Sahibi:
Ümraniye Belediyesi Adına
Hasan Can
Genel Yayın Yönetmeni:
Mustafa Küçükkapdan
Yazı İşleri Müdürü:
Faysal Şansi

olmak üzere iki programımıza da katılan
milletvekili, bürokrat, dernek üyesi ve
hemşehrilerimize hassaten teşekkür
ediyorum.
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminden itibaren adım adım ortaya
koyduğu hizmet siyaseti anlayışı yerel
yönetimler olarak bizlere ufuk açıcı bir
vizyon sunmaktadır. “Biz, bu yola millete
efendi olmak için değil, hizmetkâr olmak
için çıktık.” diyen Başbakanımızın izinde
hizmete devam ediyoruz.
Yeni binasında hizmet kalitesi ve
standartları daha da yükselen bir
Ümraniye Belediyesi olarak önümüzdeki
dönemlerde sizleri daha güzel
hizmetlerle buluşturmak umuduyla
selamlıyor, saygılarımı sunuyorum.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

İrtibat:
Ümraniye Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0216 443 56 00
Fax: 0216 443 56 00 / 249
umraniyebasin@umraniye.bel.tr
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Bizim Siyasetimiz Hizmet Siyasetidir

B

aşbakan Erdoğan, Midyat
ve Kızıltepe’de toplu açılış
törenlerine katıldı. Başbakan
Erdoğan, ilk olarak Midyat Köşk
Meydanı’nda düzenlenen toplu
açılış töreninde vatandaşlara
hitap etti. Midyat’ta açılışı yapılan
hizmetlerin, eserlerin hayırlı
olmasını Allah’tan temenni eden
Başbakan Erdoğan, Mardin’de de
toplu açılış ile 29 adet tesis ve eseri
hizmete açtıklarını anımsatan
Erdoğan, Midyat’ın ardından
Kızıltepe’ye gideceğini ve orada da
çoğunluğu eğitim kurumu olmak
üzere 6 tesisi açacağını söyledi.
Başbakan Erdoğan, ‘’Bizim
siyasetimiz hizmet siyasetidir, biz
ideolojilerle bu yola çıkmadık. Biz,
bu yola bu millete efendi olmak
için değil, hizmetkâr olmak için
çıktık. Şu anda Midyat’ın bu en
büyük meydanını tıklım tıklım
dolduran siz değerli kardeşlerimizle
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Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, “Doğu ve
Güneydoğu Anadolu
bölgelerimizde işsizliğin
de yoksulluğun da acının,
kanın, gözyaşının da
yegâne sebebi terördür,
terör” dedi.
biz, bu hizmet yolunda bu can bu
tende olduğu sürece yürüyeceğiz’’
dedi. Tören alanına asılan ‘’2023’e
kadar değil, 3023’e kadar seninle
beraberiz’’ pankartına işaret eden
Başbakan Erdoğan, ‘’Kardeşlerim
bu gönüllerin konuşmasıdır, bu
gönül dünyasının bütünlüğüdür.
Ben Midyat’ta bunu görüyorum,
ehlen ve sehlen’’ dedi. Hiçbir
ayrım, fark gözetmeden 81

vilayete, tüm ilçelere, köylere hatta
yaylalara, mezralara kadar hizmet
götürdüklerini anlatan Başbakan
Erdoğan, yıllarca ihmal edilmiş, geri
bırakılmış bütün bölgelere pozitif
ayrımcılık yaptıklarını, bölgeler
arasındaki makası kapatmak için
bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
“Gönül Birliğiyle Türkiye’ye
Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz”
‘’Allah ömür verdiği sürece,
insanımızla el birliği, gönül birliği
içinde Türkiye’ye, bu topraklara
hizmet etmeye devam edeceğiz’’
diyen Başbakan Erdoğan, şöyle
konuştu: ‘’Midyat’ın bizim
kalbimizde çok çok müstesna yeri
var. Midyat, Türkiye’nin bütün
renklerini bünyesinde toplayan,
bunların huzur içinde karşılıklı
sevgi, saygı içinde karşılıklı
dayanışma içinde birarada yaşatan
bir medeniyetler şehri, bir barış,

gündem

bir sevgi şehridir. Türkü ile Kürdü ile
Arap’ı ile Müslümanı ile Hristiyan’ı
ile Süryani’si ile Yezidi ile farklılıklar
arasında hoşgörüyü egemen kılan
Midyat, değil Türkiye’ye dünyaya
örnek teşkil edecek bir ilçemizdir.
Siz, bunu başardınız, sizleri tebrik
ediyorum.
“Kendi Irkının Üstün Olduğunu
İddia Eden, Şeytanın İzindedir”
Başbakan Erdoğan, 12 yıl önce yola
çıkarken Yunus Emre’nin diliyle
‘’Yaradılanı Yaradandan ötürü
seviyoruz’’ dediklerini ve bunu çok
net bir ilke olarak benimsediklerini
belirterek, geçmiş haftalarda dile
getirdiği ‘’Kim ki kendi ırkının,
kavminin, kendi kabilesinin
diğerlerinden üstün olduğunu iddia
ediyorsa o kişi şeytanın izindedir’’
sözünü yineledi. Erdoğan, şöyle
devam etti: ‘’Kavimler farklı olabilir,
ama saygındır. Kabileler farklı
olabilir, ama saygındır, ırklar, diller,
inançlar farklı olabilir, ama saygındır.
Kardeşlerim, ne Arap’ın beyaza, ne
beyazın Arap’a üstünlüğü yoktur.
Başı kuru üzüm tanesi gibi incik,
boncuk da olsa biz insanları severiz.
Ayrım yapamayız, biz her şeyden
önce Yaradanın kullarıyız, her şeyden
önce insanız, canız. Biz, Türkiye
Cumhuriyeti toprakları üzerinde

hep beraber tek milletiz, bu millet
kavramının içinde Türk’ü var, Kürd’ü
var, Arap’ı var, Laz’ı var, Çerkez’i
var. Bizim kadim medeniyetimizde
asla böyle bir farklılık, asla ayrım
olmamıştır. Bizim kültürümüzde,
geleneklerimizde özellikle bu
hassasiyet hep korunmuştur. Etnik
milliyetçiliği kim yaparsa yapsın o
sapkınlığın içindedir, fesat içindedir,
fitne peşindedir. Bin yıllar boyunca
bu topraklarda nasıl bir ve beraber
olduysak Allah’ın izniyle yine bir
olacak, diri olacak, bu topraklar
üzerinde iri ve güçlü olacağız.’’
“Belediyecilik Deyince Akla
İktidarımız Gelir”
‘’Türkiye seninle gurur duyuyor’’
sözlerine ‘’Biz sizlerle gurur
duyuyoruz’’ karşılığını veren
Başbakan Erdoğan, ‘’İstanbul’un
Fatih ilçesine hangi nazarla
bakıyorsak Hakkâri’nin
Yüksekova’sına da aynı nazarla
bakarız’’ diye konuştu. ‘’On yıl
önce kim derdi ki Hakkâri’nin
Yüksekova’sına, Şırnak’ın Cizre’sine
bir havaalanı, Mardin’e bir
havalimanı yapılacak’’ ifadelerini
kullanan Erdoğan, Mardin’de
yapılacak havalimanının terminal
binasının Kasım ayına kadar
tamamlanmasının planlandığını

söyledi.
Başbakan Erdoğan, “İşte bunun
için belediyecilik deyince akla AK
Parti iktidarı gelir. Belediyecilik
deyince şu anda belediyecilikten
gelmiş bir başbakanın bu ülkede
olduğunu unutmayın. İstanbul’un
büyükşehir belediye başkanlığını
yapmış bir kardeşiniz şu anda
sizin hizmetkârınızdır. 76 milyon
bizim için tek bir millettir, birdir,
beraberdir, kardeştir’’ diyen Erdoğan,
şunları söyledi: ‘’Bu ilçeden şu
partiye oy çıktı öyleyse hizmet
gitmesin, öyleyse yatırım gitmesin,
yol, okul, konut gitmesin. Bizim
hizmet anlayışımızda bu hiçbir
zaman olmadı. Değil mi ki insandır
bizim nazarımızda kutsaldır. Değil
mi ki insandır bizim için eşrefi
mahlûkattır, yaratılmışların en
şereflisidir. Değil mi ki insandır
bizim nazarında, devletin nazarında
o birinci sınıf vatandaştır. Çünkü biz
yaradılanı Yaradan’dan ötürü severiz.
780 bin kilometrekarenin tamamına
hizmet götürüyor, tamamına hizmet
kazandırıyoruz. Biz birileri gibi
ideolojiyi hizmetin önüne geçiren,
ideoloji ile gözlerini kapatıp şehrini
yokluğa, yoksulluğa, çamura, çöpe
terk edenlerden değiliz.”
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Kentsel Dönüşümde Yenilenen Evlerin
Anahtarını Başbakan Erdoğan Verdi

İ

stanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin “Deprem Odaklı
Kentsel Dönüşüm Projeleri
Yıkım ve Toplu Anahtar Teslimi
ile 437 Yeni İETT Otobüsünün
Hizmete Alım Töreni”, Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan ve bazı
bakanlar ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde
yapılan törende Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK
Parti İstanbul İl Başkanı Aziz
Babuşçu Zeytinburnu Belediye
Başkanı Murat Aydın ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin “Deprem
Odaklı Kentsel Dönüşüm
Projeleri Yıkım ve Toplu
Anahtar Teslimi ile 437
Yeni İETT Otobüsünün
Hizmete Alım Töreni”,
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve bazı bakanlar
ile İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Topbaş’ın katılımıyla
gerçekleştirildi.
Bürokratları ile çok sayıda vatandaş
katıldı. Törende konuşan Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan, dönüşüm
çalışmalarında hiçkimsenin mağdur
olmasına izin vermediklerini,
müsaade etmediklerini ve
müsamaha göstermediklerini
belirterek, tam tersine, son
derece iyi niyetle, tamamen
vatandaşı düşünerek önemli bir
adım attıklarını söyledi. “Benim
vatandaşım, benim İstanbullu
kardeşim, en iyi konutlarda, en
sağlıklı konutlarda, en sağlam
konutlarda, korkmadan, tedirgin
olmadan oturma, yaşama hakkına
fazlasıyla sahiptir” diyen Başbakan
Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Yapılan dönüşümlerle
inşa edilen, yıkılan, ardından yenisi
inşa edilecek konutlarla aslında
Türkiye’de çürümüş bir sistemi
ortadan kaldırdıklarını vurgulayan

kentsel dönüşüm

Erdoğan, “Şu binalarla çürümüş bir
sistem ortadan kalkıyor. Yoksulun
hep yoksul, zenginin de hep zengin
kalması üzerine inşa edilmiş bir
sistemi, biz bu kentsel dönüşümle
birlikte tersine çeviriyor, herkese
insanca yaşam imkanını getiriyoruz”
dedi.
Başkan Topbaş’a Kentsel Dönüşüm
Teşekkürü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Zeytinburnu Sümer
Mahallesi’nde deprem odaklı
kentsel dönüşümü tamamlanan 1.
Etap’ta 451 konutu hak sahiplerine
teslim ettiklerini, Esenler Turgut
Reis Mahallesi’nde, dönüşümünü
tamamladığı 280 konutun da
anahtarlarını verdiklerini hatırlatan
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin kentsel dönüşüm
çalışmaları kapsamında, toplamda
731 aileyi bu törenle resmi
olarak evlerine kavuşturduğunu
kaydetti. Başkan Kadir Topbaş
ve ekibine teşekkür eden Recep
Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
“Bir yandan İstanbul’daki çarpık
kentleşmeyi durdurmak, bir yandan
da İstanbul’u dönüştürmek için çok
yoğun mücadele verdim. Sağolsun,
Kadir Topbaş kardeşimiz de bizden
aldığı bu emaneti hakkıyla taşıdı,
İstanbul’daki dönüşümü hız
kesmeden sürdürdü. Muhtemel bir
depreme karşı hazırlıklı olmak için
mücadele veriyoruz. Vatandaşımız,
“İnsanca bir ortamda, sağlıklı bir
evde, sağlıklı bir çevrede yaşasın’
diye bu gayretin içindeyiz. Siz de
bize destek olursanız, siz bizim
yanımızda olursanız, inşallah bu
süreci suhuletle, huzurla, barış
içinde, uzlaşma içinde tamamlar
ve şehirlerimizi, ülkemizi süratle
değiştiririz. Kentsel dönüşümün
başlayacağı semtlerimizdeki
vatandaşlarımıza da biraz sabır

diyorum. Onların da modern
konutlara kavuşacakları törenleri
hep birlikte yapmayı umut ediyoruz”
şeklinde konuştu.
Bakan Bayraktar: “Dönüşümde
Gönüllülük Esas”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan
Bayraktar da yaptığı konuşmada
hükümet olarak kentsel dönüşümde
kim hazırlıklıysa nerede rıza,
gönüllülük varsa o belediye ile
kucaklaşarak, beraber kentsel
dönüşüme devam edeceklerini
söyledi. Hükümetin öncülüğünde
TOKİ ve belediyeler tarafından
yapılan çalışmayla konut üretimi
ve kentsel dönüşümün, başta
Marmara olmak üzere Türkiye’nin
her tarafına yayıldığını ifade eden
Bayraktar, şöyle konuştu: “Gelinen
nokta itibariyle özellikle afet riski
taşıyan binaların dönüştürülmesini
eksenine koyan kanunun yürürlüğe
girmesinin ardından yapılan
kentsel dönüşümlerle, artık
kentsel dönüşüm vatandaşlar
tarafından içselleştirilmeye
başlandı. Hükümet olarak kentsel
dönüşümde kim hazırlıklıysa
nerede rıza, gönüllülük varsa hangi
belediye başarılıysa hazırlıklıysa o
belediye ile kucaklaşarak, beraber
kentsel dönüşüme devam edeceğiz.

Türkiye’de inşaat sektörünün
kazandığı tecrübeyi de kullanarak,
özel sektör, halk ve belediyelerle
şehirleri marka değeri yükselen,
medeni dünyayla bütünleşen bir
yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.”
Başkan Topbaş: “2016 Yılında
Günde 7 Milyon Kişi Raylı Sistem
Kullanacak”
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş ise, şehirlerin
ve şehir yapılarının medeniyetlerin
izlerini taşıdığını, toplumların
dünyaya haykırışlarının sembolü
olduğunu belirterek, insanların
karakterinin büyük bölümünün
çevreye göre şekillendiğini söyledi. 8
bin 500 yıllık tarihi olan İstanbul’un
düzensiz ve çarpık yerleşmeyle
bugüne kadar geldiğini anlatan
Kadir Topbaş, arzularının planlı
bir şehir gelişiminin sağlanması
olduğunu kaydederek, bu planlar
sayesinde rota ve hedeflerini önceden
belirlediklerini kaydetti. Dünyada
ciddi anlamda her alanda yaşanan
değişimin bir ayağının da kentlerdeki
değişimler, yenilikçi fikirler olduğunu
ifade eden Topbaş, kentlerin temel
sorunlarının başında yenilenmeye
ayak uyduramamak geldiğini dile
getirdi.
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
Katılımıyla Ümraniye Belediyesi
Yeni Hizmet Binası Açılıyor
Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın resmi açılışı,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 10 Mart Pazar günü
Saat 12.00’da yapılacak.
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yeni bina

Ü

mraniye Belediyesi
tarafından, Atatürk
Mahallesi Kaymakamlık
binasının yanına inşa edilen
Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet
Binası 4 Mart pazartesi günü
bütün birimlerin taşınma işleminin
tamamlanmasıyla hizmet vermeye
başladı. Ümraniye Belediyesi Yeni
Hizmet Binası’nın resmi açılışı,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımı ile 10 Mart Pazar günü Saat
12.00’da yapılacak.
Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet
Binası toplamda 32.500 m² kullanım
alanına sahip ve 3 bloktan oluşuyor.
Her 3 bloğun da üzerinde teraslar
planlanarak, seyirlik alanlar
oluşturuldu. 8.720 m² yeşil alana
ve 6.415 m²’de özel tasarlanmış
peyzaj alanına sahip olan ve Osmanlı
mimarisinden esintiler taşıyan
Ümraniye Belediyesi yeni hizmet
binası, güneş panelleriyle, elektrik
ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor.
Ayrıca Yeni hizmet binasında halkla
ilişkilerdeki iletişimin daha da
kolaylaştırılması için vatandaşlarla
yoğun ilişki içinde olan müdürlükler,
binanın giriş katlarında hizmet
vermekte.

Yeni
hizmet binasında
vatandaşlarla yoğun
ilişki içinde olan
müdürlükler, binanın
giriş katlarında hizmet
veriyor. Böylece
halkla ilişkilerdeki
iletişimin daha da
kolaylaştırılması
hedeflendi.
200 Kişilik Belediye Meclis Salonu
Binanın girişinde 1.000 m²’lik Sergi
ve çok amaçlı salon, bir üst katında
ise dinleyiciler ile beraber 200 kişilik,
2 katlı anfi şeklinde tasarlanmış olan
Belediye Meclis Salonu yer alıyor.
Altında 2 kat bodrum mevcut olan
binada, 1200 m² alana sahip bir de
arşiv, 100 araçlık kapalı otopark ve
Adını Ümraniye’nin endemik bitkisi
olan Ümraniye Çiğdemi’nden alan
1.000 m² alanlı modern “Çiğdem
Restaurant” belediye personeline
hizmet veriyor.

İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
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Metro Çalışmaları Son Hızla
Devam Ediyor...

A

nadolu yakasının ikinci
metro ağı olan ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılan; Üsküdar,
Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe
Metrosu tünel kazma çalışması
gerçekleştirilen bir programla
başladı. Program Ümraniye TRT
lojmanları mevkiinde metronun
Ümraniye Çarşı durağından başladı.
Program, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK
Parti İlçe Başkanı Öztürk Oran ve
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yaptırılan; Üsküdar,
Ümraniye, Çekmeköy,
Sancaktepe Metrosu
çalışması tünel kazma
işlemi tüm hızıyla devam
ediyor. Metronun 38
ayda tamamlanması
hedefleniyor.

çok sayıda davetlinin katılımı ile
yapıldı. Yapımı hızla sürdürülecek
olan Ümraniye Metrosu’nun 38
ayda tamamlanması hedefleniyor.
Kadir Topbaş: Bu Başarı
Hepimizin, İstanbulluların ve
Halkımızın Başarısıdır
Metro tünel kazma işlemini
başlatmadan önce bir konuşma
yapan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş şunları
söyledi: “Büyükşehir Belediyesi
olarak yatırımlarımızın yüzde
55’ini ulaşıma ayırdık. Dünyada
kendi metrosunu yapan belediyeler
yok. Cumhuriyet tarihinin en
büyük metro hattını kurduk ve

metro

devam ediyoruz. Sevdamız bu
şehirde yaşayan herkesin yaşamanın
gururunu duyması ve en büyük
sorun olarak gördüğü ulaşım
sorununu çözmek. 2016’da 7 milyon
insan taşıyacak dediğimiz bu raylı
sistemlerden bir parça olan Üsküdar,
Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe
metro hattı, günde 700 bin insan
taşıyacak. Bu hat 16 istasyona
sahip ve 20 kilometre uzunluğunda.
Şuanda bulunduğumuz istasyon
Çarşı İstasyonu. İstanbul’un
ulaşımda ulaştığı doruk nokta
metrodur. Bu başarı hepimizin,
İstanbulluların ve halkımızın
başarısıdır.
Konuşmasının ardından Topbaş,
tünel kazma işlemini başlatmak
için düğmeye bastı. İş makinesini
çalıştıran Topbaş, program sonunda
metro işlemleri ile ilgili anıların
yazıldığı deftere günün anlam ve
önemini belirten bir yazı yazdı.

38 Ayda Tamamlanacak
6 Haziran 2012’de temelleri atılan
20 kilometre uzunluğundaki hattın
temeli Çekmeköy’de atılmıştı. 38
ayda tamamlanması planlanan hat
564 milyon Euro’ya mal olacak.
2015 bitmeden seferlere başlayacak
hatta günde 700 bin yolcu taşınacak.
Anadolu Yakası’nın Kadıköy-Kartal
Metrosu’ndan sonra ikinci metro
hattı olacak olan hat Üsküdar,
Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe
ilçelerini birbirine bağlayacak.
Üsküdar-Sancaktepe Metrosu,
Kadıköy-Kartal Metrosu’nun
rekorunu da elinden alacak.
Kadıköy-Kartal Metrosu 45 ay gibi
rekor bir sürede tamamlanmıştı.
Üsküdar Metrosu’nun ise 38 ayda
tamamlanarak yeni bir dünya rekoru
eşliğinde İstanbulluların hizmetine
sunulması hedefleniyor. Anadolu
yakasının trafik sorununa önemli
ölçüde çözüm getirmesi beklenen
hattın 2015 sonunda tamamlanması
planlanıyor. Bu hat Üsküdar’da

Marmaray ile Altunizade’de ise
Metrobüs hattı ile entegre olacak.
Ayrıca proje çalışmaları süren
Altunizade-Mecidiyeköy teleferik
hattı ile aktarma yapılacak.
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Ümraniye 9 Yılda İstanbul’un
Parlayan Yıldızı Oldu

2

8 Mart 2004’da yapılan yerel
seçimlerde, Başkan Hasan Can
ve ekibinin göreve gelmesiyle
birlikte hızlı bir değişim sürecine
giren Ümraniye, aradan geçen 9 yıllık
sürenin ardından modern ve çağdaş
yüzüyle İstanbul’un parlayan yıldızı
haline geldi. 2009 yılında yapılan Yerel
Seçimlerde ikinci kez seçilerek güven
tazeleyen ve ilk dönemlerinde olduğu
gibi bu yeni dönemde de Ümraniye’yi
hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya
devam eden Başkan Hasan Can, geceli
gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle,

Ümraniye’de yaşama ayrıcalığını bir
kez daha pekiştirdi.
Bir yandan yürüttüğü klasik
belediyecilik hizmetleriyle
Ümraniye’nin çehresini değiştiren
Ümraniye Belediyesi, alanında
rekor kabul edilen hizmetlere imza
attı. Nikâh Sarayı, Aş Evi, Kültür
Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık
Ocakları, Okullar, muhtarlık binaları,
Asfalt Fabrikası gibi 150’nin üzerinde
kalıcı eser kazandıran Ümraniye
Belediyesi, verdiği ruhsat ve inşaat

alanı rakamlarıyla Türkiye rekoru
kırdı. 2 asfalt fabrikası aralıksız çalıştı.
Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi,
sokaklar pırıl pırıl temizlendi.

Madenler Kültür Merkezi
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Mesire Alanı

Ümraniye’nin dört bir yanı parklar
ve yeşil alanlarla donatıldı. Klasik
belediyecilik hizmetlerinde onlarca
yılda yapılamayan hizmetleri 9 yıla
sığdırıldı, Ümraniye’nin modern
görünümü pekiştirildi. İş merkezleri
buraya taşınmaya devam etti,
bankalar ardı ardına yeni şubeler açtı.
Diğer yandan kültürel ve sosyal
belediyecilik hizmetlerinde örnek
çalışmalara imza atan Ümraniye
Belediyesi, bu alanda hayata
geçirdiği projelerle medyada geniş
yer bulurken, akademik tezlere de
konu oldu. Sosyal yardımlaşma ve
dayanışmanın en güzel örneklerini
sergileyen belediye, kültürel ve
sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği
hizmetlerle Ümraniye’nin adını
uluslar arası platforma taşıdı. 9
yılda yapılan dev hizmetlerle kabuk
değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu
ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla
İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline
geldi.

dönüşümü gerçekleştirmesi sağlandı
ve sağlamaya devam ediyor. Bu
gelişmeler büyük inşaat şirketlerinin
dikkatini çekti ve hepsi birer ikişer
burada büyük çaplı projelere başladı.
Sürdürülen çalışmalarla Ümraniye’ye
olan ilgi her geçen gün artıyor.
Ümraniye Belediyesi 2004 yılından
itibaren 12 bine yakın ruhsat, 24
milyon metrekare inşaat alanı izni
verdi.
ÜMRANİYE YEMYEŞİL
Altyapı ve üstyapı alanında yapılan
çalışmalarla Ümraniye’nin çehresi
değişti. Ümraniye prestij caddeleri,
modern sokak ve kaldırımları, tamamı
asfalt yolları ile göz dolduruyor.
2 asfalt fabrikası aralıksız çalışan
Ümraniye Belediyesi, ilçenin cadde
ve sokaklarını baştan ayağa yeniledi.
Sosyal alanların arttırılması ve yeşil
alan ve park sayısının arttırılması
noktasında da yoğun çaba sarf eden
Ümraniye Belediyesi, 9 yılda 130’un
üzerinde park yaparak, Ümraniye’deki
park sayısını 250’ye çıkardı. Öte
yandan Küçüksu Caddesi üzerinde,
Ümraniyeliler için büyük bir sosyal
donatı ve mesire alanı çalışması
başlatan Ümraniye Belediyesi, bu
çalışmalar doğrultusunda, Hacegân
Ormanı’nı büyük bir Ümraniye
Mesire Alanı olarak hizmete açtı.
Geçen yıldan itibaren hizmet vermeye
başlayan Ümraniye Mesire Alanı,
doğal güzelliği kadar sosyal donatı

alanları ile de dikkat çekiyor. Ümraniye
Belediyesi ayrıca yapımına başladığı,
İstanbul'un en büyük Çocuk Trafik
Eğitim Parkı’nı yakın zamanda
hizmete açıyor. 13 bin 700 m2'lik alana
sahip parkta direksiyon eğitimi için
hazırlanan bölümünde Karayolları
Genel Müdürlüğü standartlarına
uygun tasarlanmış yollar kavşaklar,
park alanları üst geçit ve alt geçitler
bulunuyor.
EĞİTİME DEV KATKILAR
Ümraniye Belediyesi, 9 yıl boyunca
düzenli olarak ilçede bulunan
okulların bakım, yapım ve
onarımlarını ücretsiz olarak karşıladı.
Sponsorlar aracılığıyla ilçeye 3 okul
yaptıran Ümraniye Belediyesi, bazı
yeni okulların yapımı için de arsa
bağışladı. Yine her yıl bu okullarda
okuyan öğrencilere kılık, kıyafet ve
kırtasiye yardımı yaptı. Her yıl eğitim
sezonu başında binlerce öğrenciye
kırtasiye ve çanta yardımında bulunan
Ümraniye Belediyesi, öğrenciler
arasında yaptırdığı seviye tespit
sınavında, başarılı olanlara çeşitli
ödüller verdi.
Ümraniye Belediyesi’nin diğer bir
önemli eğitim hizmeti ise sayılarını
30’a çıkardığı Bilgi Evleri projesi.
Sayıları hızla artan internet kafeler ve
oyun salonları çocuk ve gençlerin kötü
alışkanlıklar edinmesine yol açtığını

REKORLARLARIN ADRESİ
ÜMRANİYE!
Ümraniye Belediyesi, 9 yılda
imar alanında büyük atılımlar
gerçekleştirdi. Bu süre zarfında
nazım imar planları ivedilikle
çıkarıldı. Buradaki boş arazilerin
ya da üzerinde alt yapıdan yoksun
çarpık kentleşmeye yol açan konut
sahiplerinin, yeni imar planına
uygun bir şekilde yeniden yapılanma
çalışmalarına katılmaları sağlandı.
Arsa sahipleri bir araya gelerek,
sosyal donatıları tam olan pek
çok büyük konut projesi hayata
geçti. Yine imar iyileştirmeleri ile
vatandaşların doğal zeminde kentsel
Ümraniye'den Bir Görünüm
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Yeni Belediye Binası

göz önünde bulunduran Ümraniye
Belediyesi, ‘Bilgi Evleri’ çalışması
ile bu alanda oluşan boşlukları da
doldurmaya çalışıyor. İçlerinde
son model teknolojik özelliklerle
donatılmış bilgisayarlar bulunan bilgi
evlerinde, internet ve kütüphane
de yer alıyor. Gözetmenler eşliğinde
derslerine çalışıp, kitap okuyan
çocuklar ve gençler nezih bir ortamda
bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını taşıyor.
Bilgi evleri, bugüne kadar yüz binlerce
ziyaretçiye hizmet verdi. Öte yandan,
Ümraniye Belediyesi, bu yöndeki
katkılarına bir yenisini daha ekleyerek
spor salonu olmayan Ümraniye İmam
Hatip Lisesi’ne modern ve teknik
imkânlarla donatılmış, geniş kapasiteli
bir spor salonu yaptırdı. Belediye
ayrıca, Ümraniye Birlik İlköğretim
Okulu’nda bulunan OÇEM (Otistik
Çocuk Eğitimi) sınıfını modernize
ederek, düzenlenen bir programla
hizmete sundu. Böylece ilçenin tek
Otistik Çocuk Eğitim birimi olan bu
sınıf, daha nitelikli bir şekilde eğitim
verme olanaklarına kavuştu.

Belediyesi, hiç kültür merkezi
bulunmayan ilçeye kültür merkezleri
inşa etmeye başladı. İlk olarak
Dudullu Necip Fazıl Kültür ve Eğitim
Merkezi’ni tamamlayarak 2005 yılında
hizmete kavuşturan belediye, aralıksız
sürdürdüğü çalışmalarla sonucunda
bu sayıyı 17’ye tamamlayarak hizmete
sundu. Haftanın her günü bu kültür
merkezlerinde sinemadan tiyatroya,
şiir dinletilerinden konserlere,
panellerden sempozyumlara
kadar yüzlerce etkinlik, her yaştan
Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor.
Etkinliklerden hayli memnun kalan
Ümraniyeliler, kültür merkezlerinin
ikinci adresleri olduğunu söylüyorlar.
BİNLERCE HANIM MESLEK SAHİBİ
OLDU
Belediyenin kültür merkezlerinde
açtığı ve ücretsiz olarak eğitim
verdiği Meslek Edindirme Kursları,
Ümraniye’deki kadınlara yönelik
olarak faaliyetlerini aralıksız

KÜLTÜR MERKEZİ OLMAYAN
ÜMRANİYE’YE 17 KÜLTÜR
MERKEZİ
Kültürel hizmetleriyle ulusal ve yerel
basının gündeminden hiç düşmeyen
Hasan Can Başkanlığındaki Ümraniye

ÇANAKKALE DESTANI ÇİZGİ
SİNEMA OLDU
Bir ilke imza atarak Çanakkale
Zaferi’ni çizgi sinema formatında
yaptıran Ümraniye Belediyesi,
teknik özellikleriyle de büyük beğeni
toplayan ‘Çanakkale Geçilmez’
isimli çizgi sinemayla bu destanı
ölümsüzleştirdi. Yurt içi ve yurt
dışından milyonlarca kişi tarafından
izlenen Çanakkale Geçilmez Çizgi
Sineması, örnek bir kültürel hizmet
olarak büyük takdir topladı. Bununla
birlikte Ümraniye Belediyesi her yıl
binlerce Ümraniyeliyi Çanakkale
Şehitlikleri’ni ziyarete götürüyor.
‘BİLGE SULTAN’, EĞİTİMİ

Meslek Edindirme Kursları
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sürdürüyor. 17 ve üzeri yaşlarda
adaylar kayıt yaptırabiliyor. Her
yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
kurslarda ahşap boyamadan biçki
dikişe, bilgisayardan çocuk gelişimine,
hat sanatından minyatüre kadar
çok çeşitli dallara ait toplam 24
branşta eğitim imkânı sunuluyor.
Uzman hocalar tarafından verilen
kursların ardından, kursları başarıyla
tamamlayan kursiyerlere sezon
sonunda sertifika veriliyor. Belediyeye
ait 12 kültür merkezi ile 2 bilgi
evlerinde yapılan kayıtlarla kurslara
katılım sağlanıyor.

hizmette 9 yıl

HANIMLARIN AYAĞINA GÖTÜRDÜ
Ümraniyeli hanımlara Bilgisayar
kursu vermek amacıyla, gezici ‘Bilge
Sult@an Kurs Otobüsü’ hizmete
sunuldu. Kurstan bugüne kadar 513
kursiyer mezun oldu. Sertifikalarını
alan kursiyerler verilen hizmetten
duydukları memnuniyeti dile
getirdiler. Bilgisayarın kendileri
için bir zorunluluk haline geldiğini
söyleyen kursiyerler, ‘Bilge Sult@n’
hizmetinin gezici olmasının
katılımlarını kolaylaştırdığını
ifade ettiler. Anne kursiyerlerin
ayrı bir sevinç kaynağı ise
çocuklarının bilgisayar ve internet
kullanımları konusunda bilgi sahibi
olabilecekleriydi. ‘Artık yasaklamak
yerine, onları doğru yönlendirmeye
çalışacağız’ diyen anneler Başkan
Hasan Can’a teşekkür ettiler.
GELENEKSEL YARIŞMALAR
MARKA OLDU
Ümraniye Belediyesi geleneksel
hale getirdiği hikâye, resim ve şiir
yarışmaları alanlarında marka haline
gelirken, bu yıl 9. kez düzenlenen
yarışmalara yalnızca ülke genelinden
değil, aralarında A.B.D, İngiltere,
Almanya, Fransa ve Azerbaycan’ın
bulunduğu muhtelif ülkelerden
ürünler katılıyor. Bu yarışmalarla
yeni yeteneklere fırsat veren belediye,
dereceye giren yarışmacılara para ve
diğer ödüller verdiği gibi, ürünlerini
kitaplaştırarak edebiyat dünyasına da
yeni soluklar katıyor.

Dumlupınar Mh. Sağlık Ocağı

ÜMRANİYE’NİN ARTIK DEV BİR
NİKÂH SARAYI VAR
Ümraniye Belediyesi, nikâh sarayı
olmayan Ümraniye’ye dev bir nikâh
sarayları kazandırdı. 7 ay gibi kısa
bir sürede tamamlanan Ümraniye
Belediyesi Nikâh Sarayı, kapasitesi
ve sahip olduğu teknik özelliklerle
göz dolduruyor. Anadolu yakasının
en büyük nikâh salonlarından olan
Nikâh Sarayı, 9746 m² kapalı mekâna
sahip, kültür merkezi fonksiyonlarını
da ihtiva eden 526 m² nikâh salonu,
526 m² ikram salonu, her biri 175
m²’lik iki takı salonu ve 327 m²
giriş fuayesi ile kapalı otoparkı olan
Nikâh Sarayı’nın içinde nikâh ile
ilgili alışverişlerin yapılabileceği
mekânların yanı sıra kültür merkezi
ve bir bilgi evi de bulunuyor.
ÖDÜLLÜ ESERLER KİTAPLAŞTI
Ümraniye Belediyesi, 9. kez

Yeni Belediye Binası Gece Görünümü

düzenlediği hikâye, resim ve şiir
yarışmaları ile bir taraftan genç
yetenekleri teşvik ediyor, öte yandan
eli kalem tutan, resme ilgi duyan ya
da duygularını mısralara dökmek
isteyen saklı yetenlerin de gün
yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bununla
da yetinmeyen belediye, yarışmalarda
dereceye giren eserleri kitaplaştırarak,
sanat ve edebiyat dünyasına adeta
soluk veriyor. 2004 yılından bu
yana her yıl düzenlenen yarışmalar
sonucunda, başarılı bulunarak
dereceye giren eserler toplam 30
kitapta toplandı.
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
KİMSESİZLERİN KİM’İ OLDU
Sosyal Belediyeciliği ilke edinen
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, ilçede yaşayan yardıma muhtaç
ailelere destek olmak amacıyla her
fırsatta çeşitli yardımlarda bulundu.
Ümraniye Belediyesi bu amaçla, 9 yıl

Çözüm Merkezi
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Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi

içinde on binlerce aileye ilaç, gıda,
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara
muayene ve tedavi olmak üzere 25
milyonu yakın bir yardım ulaştırdı.
Ayrıca Belediye tarafından hizmete
konulan Halil İbrahim Sofrası Aşevi,
her gün 700 kişilik sıcak yemeği,
fakir vatandaşların kapısına kadar
götürüyor.
ENGELLER BİRLİKTE AŞILDI
Ümraniye Belediyesi, Türkiye’de ilk
kez gerçekleştirilen bir hizmetle,
engelli vatandaşların yaşamlarını
kolaylaştıracak önemli bir adım attı.
“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı
ile yola çıkan belediye, ilçe sınırları
içinde ikamet eden engelli vatandaşlar

için tasarlanmış 4 adet ‘Engelli Aracı’
aldı. Aynı zamanda asansörlü olan ve
her biri 4 hasta, 6 refakatçi taşıyabilen
bu araçlar, son model teknolojiler
ile donatılmış araçlardır. Belediyeye
başvuran engelli vatandaşlar
evlerinden alınarak, diledikleri yere
bırakılıyorlar. Daha sonra, işleri biten
vatandaşlar evlerine geri götürülüyor.
Engelli vatandaşlarını unutmayan
Ümraniye Belediyesi, maddi
olanaksızlıklar yüzünden tekerlekli
sandalye alamayan engellilere
tekerlekli sandalye dağıttı. Eskiyen
ve tamire muhtaç sandalyeleri ile
zorluk çeken engelliler dağıtılan son
model tekerlekli sandalyeler ile büyük
bir sıkıntıdan kurtulmuş oldular.
Ümraniye Belediyesi, 9 yıllık süre
zarfında, yüzlerce engelli vatandaşa
akülü engelli aracı ile tekerlekli
sandalye hediye etti.
HER MAHALLEYE SAĞLIK OCAĞI
VE MUHTARLIK BİNASI
Ümraniye Belediyesi, vatandaşların
kamu kurum ve kuruluşların
hizmetlerinden daha iyi
faydalanabilmeleri amacıyla, 35
mahallesi bulunan Ümraniye’nin her

Çiftlik Sokak
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mahallesine sağlık ocağı ve muhtarlık
binası yaptırdı.
ÇÖZÜM MERKEZLERİ ÇÖZÜM
ÜRETİYOR!
Vatandaşla ilişkileri güçlendirmek
amacıyla dev bir hizmeti daha hayata
geçiren Ümraniye Belediyesi, Çağrı
Merkezi ile Çözüm Merkezleri’ni
hizmete sundu. Projenin ayrıntıları
ise şöyle: Üç noktada etkin hizmet:
Vatandaşların başvurularını
belediyeye gelerek yaptıkları Çözüm
Merkezleri, vatandaşa belediye
hizmetlerini yerinde veriyor.
Vatandaşların birçok konuda
başvurdukları Çözüm merkezleri, söz
konusu talep ve şikayetlerin çözümü
noktasında etkin bir rol üstleniyor.
15 kulübeden ücretsiz iletişim:
Bu ofislere gelemeyen vatandaşlar
444 9 822 no’lu Belediye Hattı’nı
Ümraniye’deki 15 kulübeden ücretsiz
arayabiliyor.
İrtibat Ofisleri: Ofislerde bulunan
videophone vasıtasıyla her üç irtibat
ofisine gelen vatandaşlar eğer o an
makamında ve online ise Belediye
Başkanı Hasan Can ile görüntülü
konuşma yapabiliyor.

hizmette 9 yıl

HEKİMBAŞI SPOR ve SOSYAL
TESİSLERİ
Yıllar önce çöplük alanı olarak
kullanılan ve meydana gelen
patlamayla uzun zaman hafızalardan
silinmeyen Ümraniye Hekimbaşı
mevki, yapılan çalışmaların ardından,
sadece Ümraniyelilerin değil, çevre
ilçelerden gelen vatandaşların dahi
yararlandığı büyük bir spor kompleksi
ile hizmet veriyor.
Ümraniye'de patlayan Hekimbaşı
çöplüğü, Sn. Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
döneminde rehabilite edilerek
park haline getirilmişti. Ümraniye
Belediyesi bu alanı emaneti bilerek
geliştirdi. Ümraniye’ye yeni bir
vizyon kazandırmayı amaçlayan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Hekimbaşı Tesisleri’ni de
bu amaç doğrultusunda tesisleri
tamamen yenileyip, her türlü spor
aktivitelerinin yapılabileceği ortamları
oluşturarak halkın hizmetine sundu.
ARTIK ÜMRANİYE’NİN BİR
MEYDANI VAR
Ümraniye Belediyesi tarafından
ilçe merkezinde yapımına başlanan
meydan projesi kısa sürede
tamamlanarak hayata geçirildi. Eski

İGDAŞ binası ve Zübeyde Hanım
İlköğretim Okulu’nun deplase edilerek
açılan alan Ümraniye Meydanı
olarak halkın ortak kullanım alanına
dönüştürüldü. Meydanın düzenleme
çalışmaları kapsamında ağaçlandırma
çalışmalarına da ayrı bir önem
verildi. Meydanla rahat bir nefes alan
vatandaşlar memnun. Öte yandan,
yıkılan 25 derslikli mevcut Zübeyde
Hanım İlköğretim Okulu yerine, 40
derslikli, spor salonu olan modern
bir okul binası yapımına başlandı ve
kısa sürede tamamlanarak hizmete
sunuldu.

Atatürk Mahallesi’nde Kaymakamlık
Binasının yanında inşa edilen
Belediye hizmet binası birimlerin
taşınması ile hizmet vermeye
başladı. 32.000 m² kullanım alanına
sahip olan bina, 3 bloktan oluşuyor.
Yeni hizmet binasının dış cephesi
Selçuklu mimarisinden esinlenilerek
tasarlandı. Osmanlı Mimarisinden
esintiler taşıyan yeni hizmet
binasında vatandaşlarla yoğun ilişki
içinde olan müdürlükler, binanın giriş
katlarında hizmet verecek. Böylece
halkla ilişkilerdeki iletişimin daha da
kolaylaştırılması hedeflendi.

FOJNİCA’YA KÜLTÜR MERKEZİ

29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ÜMRANİYE’YE GELİYOR

Ümraniye belediyesi, kardeş şehir
protokolü olan Bosna Hersek’in
Fojnica kentine modern bir kültür
merkezi inşa ettirdi. İki ülke arsındaki
birlik ve beraberlik bağlarını
güçlendirmek amacıyla yaptırılan
kültür merkezinin açılışını, Devlet
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış ile çok sayıda seçkin davetli,
birlikte yaptı. Modern yapısı ve
mimarisi ile dikkat çeken kültür
merkezi, en son teknolojik imkânlarla
donatıldı.
DAHA İYİ HİZMET İÇİN YENİ
BELEDİYE BİNASI

Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne çeşitli vesilelerle
büyük katkılarda bulunan
Ümraniye belediyesi, Ümraniye Oto
Pazarının bulunduğu alana, Devlet
Hastanesi’nin yanı başında, Çocuk
Sağlığı Hastanesi yaptıracak. Yine
Üsküdar Bağlarbaşı’nda yerleşkesi
bulunan 29 Mayıs Üniversitesi
Ümraniye’ye taşınıyor. Yine Türkî
Cumhuriyetler ve diğer bazı
ülkelerden gelen öğrenciler için
İlahiyat ve Yüksek Lisans Enstitüsü de
söz konusu alana yapılacak.

Ümraniye Belediyesi tarafından,

Ümraniye Yeni Meydanı
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Eski Başbakanlarımızdan Merhum
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ümraniye’de Anıldı

Ü

mraniye Medine Camii’nde
düzenlenen programda
kısa bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Erbakan’ın Türk siyasetinde
önemli bir isim olduğunu
vurgulayarak, “Bu ülkede, gerçekten
bu memleketin sevdalısı insanların
siyaset atmosferinde var olmasının
başlangıç isimlerindendir. Çok zor
şartlarda siyaset yaptığını hepimiz
biliyoruz. Özellikle Türkiye’nin
bugün biraz gerilerde bıraktığını
gördüğümüz ve gerilerde kalmış
olmasından dolayı da fevkalade
bahtiyar olduğumuz vesayetçi
siyasetin acımasızlığının en
mağdurlarındandır” dedi.
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Ümraniye Belediyesi,
düzenlediği bir programla
Eski Başbakanlarımızdan
Merhum Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ı
Medine Camii’nde andı.
Başkan Hasan Can: “Erbakan,
Türk Siyasetinin Önemli
İsimlerinden Biridir”
Erbakan dönemindeki siyasi
şartlara dikkat çeken Başkan
Hasan Can, “Ama tabii ki takdir
edersiniz ve hepimiz biliyoruz ki bir
koalisyon hükümetiydi ve doğrusu

baskıcı rejimin, vesayetçi sistemin
gerçekten ağır şartları onu farklı
bir noktaya götürdü. Belki o bazı
şeyleri gerçekleştirmeyi başaramadı
ama bugün gerçekleştirmek istediği
birçok şeyin gerçekleştiğini hep
beraber milletçe görüyoruz.” dedi.
Yatsı namazının ardından merhum
Necmettin Erbakan için seçkin
hafızlar İsmail Coşar, Amir Ateş
ve Grubu, Ekrem Nalbant, Suat
Gözütok, A. Bilal Erdem, Osman
Osmanoğlu ve Rıza Günay eşliğinde
Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve Mevlid-i
Şerif okundu. Necmettin Erbakan’ı
anmak için düzenlenen programa
vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

yarışma

Hikâye ve Şiir Yarışmalarına
Rekor Başvuru

H

er yıl geleneksel olarak
düzenlediği yarışmalarla
sanat dallarına yeni
yetenekler kazandıran Ümraniye
Belediyesi’nin 9. Geleneksel Şiir ve
Hikâye Yarışmaları’nın başvuruları
sona erdi. Genç yetenekleri sanata
kazandırmak ve bu alana yönelik
ilgileri teşvik etmek amacıyla
düzenlenen yarışmalara bu yıl rekor
bir başvuru gerçekleşti. Yurtiçinden
ve yurtdışından Şiir yarışmasına
toplam 9.630 başvuru yapılırken,
Hikaye Yarışmasına 2.875 başvuru
yapıldı.
Teması serbest olarak belirlenen
ve “serbest”, “hece”, “aruz” olmak

Bu yıl 9.’su düzenlenen
Geleneksel Hikâye ve
Şiir Yarışmaları için
başvurular sona erdi.
Yurtiçi ve yurtdışından
Şiir Yarışmasına
toplam 9.630 başvuru
yapılırken, Hikaye
Yarışmasına ise toplam
2.875 başvuru alındı.
üzere üç kategoride düzenlenen şiir
yarışmasında, her bir kategoride
birinciliği elde eden şiire 5 bin, ikinci

şiire 4 bin, üçüncüye 3 bin ve her biri
1.000’er TL’den 10 adet mansiyon
olmak üzere toplam 66 bin TL ödül
verilecek. Hikâye yarışmasında
ise birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin,
üçüncüye 4 bin ve her biri 1.500’er TL
olarak belirlenen 10 adet mansiyon
olmak üzere, toplam 33 bin TL para
ödülü verilecek. Ayrıca dereceye
giren eserler Ümraniye Belediyesi
tarafından kitaplaştırılarak edebiyat
dünyasına kazandırılacak. Konusu
“Zaman Tünelinde İstanbul Evleri
ve Yaşam” olan Geleneksel Resim
yarışmasında ise son başvuru 3
Mayıs Cuma günü saat 16.30 mesai
bitiminde sona erecek.
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Hamsi ve Horon Festivali
Ümraniye Meydanı’nda Yapıldı

Ü

mraniye Belediyesi
ile Ümraniye Rizeliler
Derneği’nin ortaklaşa
düzenlediği Hamsi ve Horon
Festivali, Ümraniye Meydanı’nda
yapıldı. Programa Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, AK Parti İstanbul
Milletvekilleri İdris Güllüce, İsmet
Uçma, Mihrimah Belma Satır,
Ümraniye Kaymakamı Mustafa
Çek, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Üsküdar Belediye
Başkanı Mustafa Kara, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk
Oran, Ümraniye Rizeliler Dernek
Başkanı Necmettin Birinci, dernek
yönetimi, Rize Çayeli Belediye
Başkanı Rıza Çakır, Ümraniye
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Ümraniye Belediyesi
ve Ümraniye Rizeliler
Derneği’nin ortaklaşa
düzenlediği, Hamsi
ve Horon Festivali,
Ümraniye Meydanı’nda
yapıldı. 10 Ton hamsinin
ücretsiz ikram edildiği
festivale binlerce
vatandaş katıldı.
Emniyet Müdürü Adem Öztürk,
muhtarlar, STK’lar, çok sayıda Rizeli
ve Ümraniyeli vatandaşlar katıldı.
Ümraniye Meydanı’nda yapılan

festivalde, ekmek arası hamsi
dağıtımı öğleden, akşam saatlerine
kadar devam etti. 10 ton hamsinin
ücretsiz dağıtıldı festivale binlerce
vatandaş katıldı.
Necmettin Birinci: Bu Meydanda
Anadolu Kardeşliğini Gösterdik
Rize horon ekibinin gösterisi ile
başlayan program, Şükrü Güler
ve Zeki Uçkan konserleri ile
devam etti. Açılış konuşmasını
yapan Ümraniye Rizeliler Derneği
Başkanı Necmettin Birinci şunları
söyledi: “Ümraniye Belediyesi ile
ortaklaşa düzenlediğimiz 1. Hamsi
ve Horon Festivali’ne emeği geçen,
başta Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can olmak üzere dernek
yönetimimize teşekkür ediyorum.

festival

Festivalimize katılım gösteren
Ümraniyeliler ve İstanbullulara da
teşekkür ediyorum. Bu meydanda
Anadolu kardeşliğini gösterdik.
Yörelerimizin kültürlerini yaşatmak
da ayrıca bizi çok mutlu etti. Burada
10 ton hamsiyi hemşerilerimize
dağıtmanın da bahtiyarlığını
yaşıyoruz.”
Başkan Hasan Can: Bu Programlar
Milletimizi Birbirine Kenetliyor
Daha sonra söz alan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ise
şunları söyledi: “Bugün Ümraniye
Meydanı’nda Belediyemiz ve
Ümraniye Rizeliler Derneği ile
ortaklaşa düzenlediğimiz bu
festivale katılım sağlayan herkese
teşekkür ediyorum. Milletimizi
birbirine kenetleyen, kardeşliği,
muhabbeti sağlayan programlar,
etkinlikler, bizim yüreğimizde yer
buluyor. Rabbim bu heyecanımızı
ve tadımızı eksik etmesin. Aslında
hamsi bahane, aslolan muhabbet
ve bu kadar güzel insanla bir arada
olmaktır. Derneklerimizin yaptığı bu
şekildeki etkinlere hep destek verdik,
bundan sonra da destek olmaya
devam edeceğiz.
Vali Mutlu: Karadeniz Evlatları
Olmaktan İftihar Duyuyoruz
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek,
AK Parti İstanbul Milletvekilleri,
İdris Güllüce, İsmet Uçma, Mihrimah

Belma Satır yaptıkları konuşmalarda
bu güzel organizasyonu hazırlayan
Ümraniye Rizeliler Derneği’ne ve
Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür
ettiler. Programda bir konuşma
yapan İstanbul Valisi Hüseyin
Avni Mutlu, “Ümraniye’de yapılan
her türlü etkinliğe destek olan
Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum, ayrıca Ümraniye Rizeliler
Derneği’ni de bu güzel organizasyon
için kutluyorum diyerek sözlerine
başladı. Vali Mutlu, Rizeliler hasret
kaldıkları hamsiyi tatmak ve horonu
oynama fırsatı buldular. Rize ve
Karadeniz kültürüne sahip çıkıp
binlerce Rizeli ile bizi bir araya
getirdiniz. Karadeniz evlatları
olmaktan iftihar duyuyoruz” dedi.
Rize’yi “cennet” diye tanımladıklarını
dile getirerek Türkiye’nin her yerinin
“cennetten bir köşe” olduğunu
söyleyen Vali Mutlu, ülkenin birlik ve
beraberliği için çaba sarf ettiklerini,
birlik beraberlik mayasının en güçlü
taraflarından birinin, Karadenizliler
olduğunu belirtti.
AB Bakanı Egemen Bağış: Bize
Engel Olanların Karşısında Kaçkar
Dağları Gibi Dimdik Duruyoruz
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış,
yaptığı konuşmada, şunları
söyledi: “Ülkemizde eğer Urfa
şanlıysa, Antep gaziyse, Maraş
kahramansa, Rize, İstanbul ve Siirt

de mübarektir. Çünkü bu 3 şehir,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en
büyük liderinin doğmasına vesile
olmuştur. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, ders kitaplarındaki bir
şiiri okuduğu bahanesiyle cezaevine
gönderilirken ‘Artık muhtar bile
olamaz’ deniliyordu. Ama hamdolsun
o Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
en başarılı Başbakanı oldu, inşallah
Başkanı da olacak.” Avrupa Birliği
sürecinde kararlılıklarının devam
ettiğini ifade eden Bakan Bağış,
“Avrupa’da Türkiye’nin önüne
engel olabileceğini zannedenlere
Sayın Başbakanımızdan aldığımız
güçle, Kaçkar Dağları gibi dimdik
duruyoruz” dedi.
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AB Bakanı Egemen Bağış
Ümraniye’de Sıla Gecesi’ne Katıldı

A

vrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış, İstanbul Sivaslılar
Derneği tarafından Ümraniye
Belediyesi Hekimbaşı Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen ‘Sıla
Gecesi’ne katıldı. Geceye; Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın yanı sıra AK Parti
İstanbul Miletvekilleri Osman
Boyraz, Metin Külünk, M. Bilal
Macit, İdris Güllüce, İsmet Uçma,
AK Parti Sivas Milletvekilleri Ali
Turan, Hilmi Bilgin, Ulaştırma
Bakanı Müsteşarı Halil Soluk,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara, Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem,
Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı
Öztürk Oran, İstanbul Sivaslılar
Dernek Başkanı Salim Çetinkaya
ve birçok dernek üyesi ve Sivaslı
katıldı.
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Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, İstanbul
Sivaslılar Derneği
tarafından Ümraniye
Belediyesi Hekimbaşı
Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen ‘Sıla
Gecesi’ne katıldı.
Hasan Can: Öncelikli Derdimiz
Birlik ve Beraberlik
Sivas’a ait yöresel ikramların
yanı sıra, Halk müziği konserinin
de renk kattığı gecede açılış
konuşması yapan İstanbul Sivaslılar
Derneği Başkanı Salim Çetinkaya,
düzenledikleri geceye katılım
sağlayan, Avrupa Birliği Bakanı

Egemen Bağış’a, Milletvekillerine,
Belediye Başkanlarına ve geceye
katılan konuklara teşekkür etti.
Daha sonra söz alan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can
birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
Ümraniye Belediyesi olarak
derneklerin bu şekilde gecelerine
ve etkinliklerine destek olduklarını
da belirten Başkan Hasan Can,
bu güzel gecenin gerçekleşmesini
sağlayan İstanbul Sivaslılar Derneği
Başkanı Salim Çetinkaya ve ekibine
teşekkür etti.

dernek

Trabzonlu İşadamları ve Bürokratlar
Derneği Toplantısı Ümraniye’de Yapıldı

A

vrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen
Bağış, Trabzonlu İşadamları
ve Bürokratlar Derneği (TİAD)
tarafından, Ümraniye TİAD
Ormanında düzenlenen toplantıya
katıldı. Toplantıya Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni
Mutlu, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Trabzonlu İşadamları ve
Bürokratlar Derneği Başkanı Atalay
Şahinoğlu, TİAB Yönetim Kurulu
Üyeleri ve birçok Trabzonlu vatandaş
katıldı. Yemek ikramının ardından
gerçekleşen programda söz alan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “Burası gerçekten mektep haline
geldi. Sadece orman içerisindeki
güzellikleri teneffüs etmek değil,
zihin jimnastiği de yapılıyor. Doğrusu,
güzel bir özellik. Emeği geçen herkesi
kutluyor, böyle etkinliklere evsahipliği
yapmalarından dolayı TİAB’a teşekkür
ediyorum” dedi.

Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci
Egemen Bağış,
Trabzonlu İşadamları
ve Bürokratlar Derneği
tarafından, Ümraniye
TİAD Ormanında
düzenlenen toplantıya
katıldı.
Programda konuşma yapan
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,
“Trabzonlular sadece kendileri
bir araya gelmiyorlar, yaptıkları
etkinliklerle herkesi bir araya
getiriyorlar. Burada Sayın Bakanımızla
bizi bir araya getirdikleri için teşekkür
ederim. İstanbul’da STK’ların yaygın

olarak gördüğümüz sivil toplum
yaklaşımının çok ötesinde, gerçekten
fevkalade güzel işler yapmalarından
dolayı kutluyorum.” dedi.
Bakan Bağış: “Bu Ülkenin
Hizmetleri Her Yere Ulaştı”
Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Egemen Bağış,
“Gerçekten size her yer Trabzon.
Artık bize de her yer Trabzon.
Bunu geçenlerde İrlanda ziyaretim
sırasında fark ettim. İrlanda ile olan
ilişkilerimiz, yine Trabzon üzerinden
kurulmuş bir dostluk köprüsüne
sahip. Osmanlı padişahı Abdülmecit,
1847 yılında İrlanda’da çok ciddi bir
kıtlık geçirilirken iki gemi dolusu
gıda yardımını İrlanda’nın Drogheda
Bölgesindeki limana indiriliyor. O
günden bugüne bu bölgenin simgesi
ayyıldız.” dedi. Program, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış’ın, katılımcıların
sorularını cevaplaması ile son buldu.
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YENiDENÜMRANiYE

Grup Seksendört
Ümraniyelilerle Buluştu

Ü

mraniye Belediyesi’nin, 14
Şubat Sevgililer Günü’nde
“Bizim aşkımız çalışma
aşkı” prensibinden yola çıkarak
Ümraniye meydanında düzenlemiş
olduğu programa Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Belediye Başkan yardımcıları, birim
müdürleri ve binlerce vatandaş
katıldı.
Başkan Hasan Can: “Güzel
Hizmetlere Adanmış Bir Ömrün
İnsanlarıyız”
Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can şunları söyledi: “Güzel
hizmetlere adanmış bir ömrün
insanları olduk. Genç kardeşlerim
şunu ifade ediyorum hayatınız
anlam bulmalı. Biz gençlik
yıllarımızda, sizin gibi ferah ve
müreffeh bir hayatın içinde olmadık
Bizim yaşayamadığımız güzellikleri
yeni nesiller yaşasın. İşte böyle bir
heyecanla yola çıktık ve ömrümüzü;
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Ümraniye Belediyesi’nin,
14 Şubat Sevgililer
Günü’nde “Bizim
aşkımız çalışma aşkı”
prensibinden yola çıkarak
düzenlemiş olduğu
Grup Seksendört konseri
Ümraniyelilerden yoğun
ilgi gördü.
sevgiye, çalışmaya, Türkiye’nin
güzel insanlarına güzel yarınlar
hazırlamaya ayırdık. Hayatınız
Yaradanı, yaradılmış aşkına seven
güzel yüreklerle dolmalı. İnşallah bu
heyecanla bu akşam konser verecek
kardeşlerimizle tatlı ve hoş bir gece
geçirmenizi temenni ediyorum.

Yarınlar sizin olsun gençler.
Yarınlarda büyük Ümraniye var,
büyük İstanbul var, büyük
Türkiye var.”
Daha sonra sahne alan Grup
Seksendört Ümraniyeli ve çevre
ilçelerden gelen sevenlerine hitap
etti. Söylediği birbirinden güzel
şarkılarıyla, sevenlerine unutulmaz
bir gece yaşatan grup Seksendört’e,
Ümraniye Meydanı’nı dolduran
binlerce seveni konser boyunca
eşlik etti.

açılış

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
Ümraniye’deydi

T

ürk Eximbank Genel
Müdürlüğü İstanbul’a taşındı.
Kurumun Ümraniye’de
bulunan binasının açılış törenine
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Müsteşarı Ziya Altunyaldız,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı Mehmet Büyükekşi,
Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı
Rızanur Meral ile Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
Başkanı Nail Olpak, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları Ejder
Batur, Mustafa Küçükkapdan ve çok
sayıda davetli katıldı.
“İstanbul’un Uluslararası Bir
Finans Merkezi Olması İçin Bir
Adım Daha Atıldı”
Açılışta konuşan Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, “Eximbank’ın
Genel Müdürlüğünün İstanbul’a
taşınmış olması sanayicimize

Türk Eximbank Genel
Müdürlüğü’nün yeni
hizmet binasının
açılışı Ümraniye’de
düzenlenen bir
programla yapıldı.
ihracatçımıza daha da yakın
çalışması anlamına gelir. Biz bunu
çok önemsiyoruz. 4 sene önce
bir karar aldık. Dedik ki İstanbul
uluslararası bir finans merkezi
olacak ve İstanbul’un bu konuda
çok güçlü potansiyeli olduğuna
inandık. Bunun için bir strateji
geliştirdik. Eximbank’ın Genel
Müdürlük binasının İstanbul’a
taşınması bizim o stratejimizin
önemli adımlarından sadece bir
tanesi. Bu Eximbank’ı sadece kendi
müşterisine yaklaştırmış olmayacak,

İstanbul’un uluslararası bir finans
merkezi olması için bir adım daha
da atılmış olacak. Eximbank’ın
müşterilerinin yüzde 40’ı İstanbul’da,
Marmara’da bu oran yüzde
52’ye çıkıyor. Toplam kısa vadeli
kredilerin yüzde 57’si İstanbul’da
zaten. İstanbul bizim ihracatımızın
önemli bir konumu. Eximbank’ın
işin doğal merkezinde bulunması
önemli. Yıllarca bu konular tabu
haline getirilmişti. Biz bu kararları
ilk açıkladığımızda Ziraat Bankası,
Vakıfbank ve Halk Bankası için de
kararlar aldık. Muhalefetten bu
konuda ciddi eleştiriler aldık. Ancak
hangi kuruluşumuzu İstanbul’a alsak
performanslarında çok ciddi artış
var” dedi.
Konuşmaların ardından Babacan,
Büyükekşi ve Kaplan kurdele keserek
yeni Genel Müdürlük binasının
açılışını yaptı.
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personel

YENiDENÜMRANiYE

Belediye Personelinden, Başkan Hasan Can’a
Sürpriz Teşekkür Karşılaması

Ü

mraniye Belediyesi personeli,
bu sabah Belediye Başkanı
Hasan Can’a Ümraniye
Belediyesi Yeni Hizmet Binası
girişinde sürpriz bir teşekkür
karşılaması yaptı. Teşekkür
karşılamasında Belediye Başkan
Yardımcıları, birim müdürleri
ve tüm Belediye personeli hazır
bulundu. Personel adına konuşma
yapan Fen İşleri Müdürü Sibel
Şenocak, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’a tüm personel adına,
Ümraniye’ye kazandırılan bu güzel
hizmet binası için teşekkür etti.
Başkan Hasan Can: Bütün Mesai
Arkadaşlarıma Teşekkür Ediyorum
Daha sonra bir konuşma
yaparak personele hitap eden
Başkan Hasan Can, “Bu binanın
projelendirilmesinden bugüne kadar
eksiksiz yapılmasında emek sarf
eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür
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Ümraniye Belediyesi
personeli, bu sabah
Belediye Başkanı
Hasan Can’a Ümraniye
Belediyesi Yeni Hizmet
Binası girişinde
sürpriz bir teşekkür
karşılaması yaptı.
ederim. Çevre düzenlemesinden,
eksiksiz ve noksansız bir dakika
bile hizmetleri aksatmadan
taşınmasına katkı sağlayan Başkan
Yardımcılarıma teşekkür ederim. Bu
başarı bizim başarımız, Ümraniye’nin
başarısı. Bu hizmetler emek, heyecan
ve gayret istiyor. Rabbim daha
nice hizmetler yapmayı bize nasip

etsin. Yeni Hizmet Binamız tüm
Ümraniyelilere hayırlı olsun” dedi.
Başkan Hasan Can ayrıca sürpriz
karşılama için mesai arkadaşlarına
da teşekkür ederek, “Yeni hizmet
binamızda güzel çalışmalara
hep birlikte imza atacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Belediye
Personeli adına Kütüphane Müdürü
Tuba Kızıltan, Başkan Hasan Can’a
çiçek takdim etti.

meslek edindirme

Meslek Edindirme Kursları Eğitim
Çalışmaları Göz Kamaştırıyor

Ü

mraniye Belediyesi’nin
düzenlemiş olduğu Meslek
Edindirme Kursları hizmet
vermeye devam ediyor. Ümraniye
Belediyesi Kültür Merkezleri’nde
yer alan; Dikiş-Nakış, Giyim, El
Sanatları, Ebru, Tezhip, Minyatür ve
Resim atölyelerinde, Ümraniyeliler
sanatın tüm inceliklerini görme
imkanı buluyor. Kursiyerlerin
hazırladı birbirinden güzel eserler
yılsonunda sergilenmeyi bekliyor.
Ayrıca, Ümraniye Belediyesi
Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde
bulunan cam atölyesinde, dekoratif
ahşap, seramik ve cam objeler,
Meslek Edindirme Kursları el
sanatları bölümünde el emeği ile
renkleniyor. Tezhip hocalarının
çizdiği özel tasarım desenler

Ümraniye
Belediyesi’nin
düzenlemiş olduğu
Meslek Edindirme
Kurslarında
sanat ve zanaat,
Ümraniyelilerin hünerli
elleri ile can bulmaya
devam ediyor.

Bunun yanı sıra Ümraniye Belediyesi
Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde
bulunan Rize bezi (feretiko)
atölyesinde ise, feretiko tezgahlarıyla
bir ilki yaşatıyor. Yöresel bir kumaş
olan Rize bezi ilk defa kendi sınırları
dışındaki, Meslek Edindirme Kursu
dokuma atölyesinde bir kültürü
devam ettiriyor.

bilgisayar ortamında obje üzerine
ölçülendirilerek birçok işlemden
geçtikten sonra nadide bir eser
haline geliyor.

29

eğitim

YENiDENÜMRANiYE

Zabıta Personeline Hem Teorik
Hem Uygulamalı Eğitim

Ü

mraniye Belediyesi, hizmetiçi
eğitim programı kapsamında
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği
“Su Ürünleri Satış ve Toplu Tüketim
Yerlerinin Denetimi Eğitimi”ni,
teorik eğitim ve sahada uygulamalı
eğitim şeklinde gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen eğitim programına,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan,
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür
Yardımcısı Ahmet Hamdi Sumra, İlçe
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Ahmet Karaca, Birim Müdürleri,
Zabıta Müdürü Mustafa Kılınç,
Ruhsat Denetim Müdürü Süleyman
Emin Kaplan ve denetim ekipleri ile
İlçe Gıda Denetim personeli katıldı.
Başkan Hasan Can: “Sağlık
Konusunda Çok Hassasız”
Hizmetiçi eğitim programında
kısa bir konuşma yapan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can;
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Ümraniye Belediyesi,
hizmetiçi eğitim
kapsamında İl Gıda
Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü ile birlikte
düzenlediği “Su
Ürünleri Satış ve
Toplu Tüketim Yerleri
Denetim Eğitimi”ni,
teorik eğitim ve sahada
uygulama eğitimi
şeklinde gerçekleştirdi.
“Belediye hizmetlerinin en
önemlilerinin başında vatandaşın
yediğinin içtiğinin sağlığa uygun
olmasının sağlanması, diğer hassas
olduğumuz husus ise gerek ölçü ve
tartıda gerekse fiyat ve standartlar
konusunda bütün işyerlerinin güvenli

olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda
Belediye olarak öncelikli görevimiz
iş yerlerinin ve bu işyerlerinde
çalışanların hijyen kurallarına
uymasını sağlayarak, sağlıklı kişiler
tarafından sağlıklı ortamlarda,
sağlıklı ürünler ürettirmeyi temin
etmektir. Dolayısı ile hijyen
konusunda çok hassas olduğumuz
gibi ölçü ve tartıda hiç affımız yok.”
dedi.
Su Ürünleri Satış ve Toplu Tüketim
Yerleri Denetim Eğitimi; teorik
eğitimin ardından, ekiplerle sahada
yapılan uygulama denetimlerle son
buldu.

aday memurlar

Aday Memurlar Yemin Etti

Ü

mraniye Belediyesi, kendi
bünyesinde görev yapmakta
olan aday memurların asli
devlet memurluğuna atanmaları
dolayısıyla yemin töreni düzenledi.
Merkezi yerleştirme ile 2011 yılı
Ağustos ayı itibari ile Ümraniye
Belediyesi’nde göreve başlayan 36
aday memur, temel ve hazırlayıcı
eğitimlerinin ardından staj
sürelerini tamamlayarak asli devlet
memurluğuna atanmaya hak
kazandılar.
Törende bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, 9 yılda Ümraniye’ye
çok önemli hizmetler ve kalıcı
eser kazandırdıklarını ifade etti.
Bunun yanı sıra diğer hizmetlerde
de geçmişle kıyaslanamayacak
oranda çalışmalar yaptıklarını

Ümraniye Belediyesi,
kendi bünyesinde
görev yapmakta olan
aday memurların asli
devlet memurluğuna
atanmaları dolayısıyla
yemin töreni düzenledi.

ülkemize daha nice yıllar hizmet
üreteceksiniz. Asli memurluğa
atanmanız hayırlı olsun, çalışma
hayatınız boyunca tatlı dil, güler yüz
ve dürüstlük vazgeçilmeziniz olsun.”
diyerek sözlerini sonlandırdı. Daha
sonra aday memurlar yemin ederek
asli devlet memurluğu görevine
başladılar.

ifade eden Başkan Hasan Can, tüm
bu hizmetleri yaparken birinci
önceliklerinin kalite olduğunu,
kaliteli hizmet için de donanımlı ve
güler yüzlü insan kaynağı gerektiğini
sözlerine ekledi. Başkan Hasan Can
asli devlet memurluğuna atanan
aday memurlara, “Henüz yolun
başındasınız, Ümraniye’mize ve
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YENiDENÜMRANiYE

Hikmet Söyleşileri
M. Fatih Çıtlak İle Devam Ediyor
Ümraniye Belediyesi, düzenlediği
“Hikmet Söyleşileri” adlı programda
M. Fatih Çıtlak’ı Ümraniye Kültür ve
Sanat Merkezi’nde ağırladı. Ataullah
İskenderi’nin “Hikem-i Ataiyye”
adlı eseri üzerinden okumalar
yapan Çıtlak, insanoğlunun kadim
gizli hastalıklarını işledi. Çıtlak
“İnsanların, Allah’ın sırrı olarak ilan
ettiği şeyleri merak edip, araştırıp
öğrenmeye çalışmalarındansa;
kendilerindeki gizli hastalıkları
bulup tahlil etmeleri daha
hayırlıdır” diyerek Allah’a ulaşma
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Ümraniye Belediyesi,
düzenlediği “Hikmet
Söyleşileri” adlı
programda M. Fatih
Çıtlak’ı ağırladı.
noktasında merak duygusunun
doğru yönlendirilmesi gerektiğine
değindi. Söz konusu eserden alıntılar
yaptığı konuşmasında Çıtlak, aramak

kastıyla bakmayan insanların Allah’ı
bulamayacağı; O’na yakınlaşmayı
engelleyen örtülerin muhakkak
kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

kent konseyi

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yılın

Ü

mraniye Belediyesi Kent
Konseyi Çocuk Meclisi
2013 yılının ilk toplantısını

toplantıya katılan büyüklerini
etkiledi. Çocuk meclisi olarak
yapabilecekleri faaliyetler hakkında
bilgilendirilen meclis üyeleri, yeni
yılda uygulanmak üzere birçok proje

Ümraniye Belediyesi,
Kent Konseyi Çocuk
Meclisi 2013 yılının
ilk toplantısını

birçok proje ve
bulundu.
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İstanbul Milletvekili

Halide İncekara
Türkiye
Şehirleşmeyi AK
Partiyle Tanıdı
Sayın vekilim, öncelikle kısaca
hayat hikâyenizi bizimle
paylaşırsanız çok memnun oluruz.
1959’da Konya’da dünyaya geldim.
İlkokul üçüncü sınıfa kadar
çocukluğum Kasımpaşa’da geçti.
4-5. Sınıfı Fındıkzade İlkokulu’nda,
Ortaokul ve liseyi Davutpaşa’da
tamamladım. İlk demokrasi
tecrübemi lisede yaşadım. Sınav
tarihi konusunda ihtilafa düştüğüm
grupla öğretmenin teşviki, oya
sunalım demesiyle, bir oy farkla
seçimi kazandım. Bu ilk kazandığım
seçimdi. Akranlarımdan farklı,
ekonomiye olan ilgimden dolayı
İktisat Fakültesi’ni tercihim ettim.
Hayatımın bütününde yaptığım
tercihin ne denli doğru olduğunu
görüyorum. Benim öğrencilik
dönemim ülkemin öğrenci
olaylarının yoğun olduğu dönemdi,
zorlu ve acılı bir süreç yaşadık.
Okuldan mezun olduktan sonra, özel
sektörde işe başladım. Üst düzey
yöneticilere yakın çalışarak, genç
yaşta şirket yönetimi konusunda
tecrübe edinme imkânı buldum.
Zamanla büyük şirketlerde üst
düzey yönetici olarak çalıştım. Daha
sonra da kendi şirketimi kurdum.
Yeteneklerimin gelişmesine fırsat
vermeyeceği düşüncesiyle kamuda
çalışmaya hiç talip olmadım. Siyasi
hayatım 1999 yılında İstanbul
Küçükçekmece’den Fazilet Partisi İl
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Belediye Başkanı
Hasan Can Bey’in
olduğu Ümraniye’de
oturmak benim için
büyük bir şans.
Hasan Can Bey,
güvenilir, çalışkan,
nereye gitse her aldığı
göreve değer katabilecek
bir insan.
Genel Meclis Üyeliği ile başladı. 22.
23. ve 24. Dönem İstanbul üçüncü
Bölge AK Parti Milletvekili seçildim.
Gönüllülük adında yayınlanmış bir
kitabım var. Varlıklarından büyük
mutluluk ve onur duyduğum 3 kızım
var.
Vekillik döneminizde ve öncesinde,
gençlik ve çocuk, kadın ve aile gibi
alanlarda çok sayıda çalışmaya
imza attınız. Bu alanları
önemseme nedeninizden bahseder
misiniz?
Siyasetin dili de alışılageldiği gibi
sonuçlar üzerinden konuşuyor,
sonuç tartışılırken sebeplerin
nasıl ortadan kaldırılacağı göz ardı

ediliyordu. Evet ülkenin çok sorunu
vardı ancak sebepler üzerinde
gereği kadar durulmuyordu. Terör,
yoksulluk, borç yükü, insan hakları,
dış siyasetteki omurgasızlık en
öncelikli konularımızdı. Ben
siyaset alanımı seçerken sivil
toplum tecrübeleriyle, özel
sektör tecrübelerimi en etkin
aktarabileceğim alan olan çocuk/
genç/kadın ve aile olarak belirledim.
Siyasetteki hedefim çocuğu ana
karnına düştüğü andan itibaren
18 yaşına gelinceye kadar; akıl,
ruh ve beden sağlığı korunmuş,
sağlıklı bir nesil yetiştirmek için
kamunun yapılanmasını sağlamaktı.
Çocuk ve genç nüfusu toplumun
20 milyonunu teşkil ediyor ve bu
nüfus Avrupa’nın birkaç ülkesinin
toplam nüfusuna denk geliyordu.
Her fırsatta çocuk konuşuyordum
hatta sadece çocuk konuşuyordum.
Nereye gitsem, kiminle görüşsem,
hangi konuyu anlatsalar çocuk
açısından değerlendiriyordum. 22.
dönemde çocuk ve gençlik konusuna
ilgi duyan arkadaşlarla Çocuklarda
Artan Şiddet Eğilimi Araştırma
Önergesi vererek Komisyon kurduk,
arkadaşlar teveccüh göstererek beni
Başkan seçtiler. Türkiye’de çocuk ve
gençlik konusuna anketler desteğiyle
geniş tabanlı bakılmasını sağlayan
bir çalışma ortaya konuldu. 23.
Dönem Kayıp Çocuklar Araştırma

siyaset

Komisyonu, 24. Dönem Üstün
Yetenekli Çocuklar Komisyonunun
kurulmasıyla, çocuk konusundaki
çalışmalar bir bütünü oluşturdu.
Yine Avrupa Birliği Uyum
Komisyonu Üyesi olarak
AB ile ilişkilere de katkı
sağlıyorsunuz. Türkiye’nin AB
sürecindeki güncel durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Avrupa Konseyi Parlamenter
tecrübesinden sonra AB sürecini
izlemek için AB Uyum Komisyonu
Üyesi oldum. Ülkemiz AB üyeliği
konusunda aday adaylıktan,
adaylık sürecine geçmiş, bakanlık
kurulmuş süreç hızlandırılmıştı.
Aslında insan dikkatli bakınca
görüyor ki, biz Avrupa’yı birçok
konuda geçmiş bir ülkeyiz. Avrupa
Türkiye’den korkuyor, nüfusundan
korkuyor, gelişmişliğinden korkuyor.
Neredeyse Türkiye’nin bir şehri
kadar ülkeleri üye olarak almışlar,
önceden bunları kompleks ederdik,
artık kompleksimiz yok gücümüz
var. Çok iyi çalışıyor ve kendimizi
çok iyi anlatıyoruz. Türkiye’yi
tanıdıkça şaşırıyorlar. Türkiye 600
yıllık Osmanlı İmparatorluğun
varisi olduğunu bilen, farklı din, dil
ve ırkları içinde barındırdığını fark
eden, bunları birbirine benzetme
yerine birlikte ve huzur içinde
yaşatmaya çalışan, bunun için insan
haklarını ön plana alan, etnik kimlik
ve ırkçılık üzerine mücadele eden
güçlü bir siyasi iktidara sahiptir.
IMF’ye borç veren bir Türkiye,
TÜBİTAK gibi kurumlarla çocuklarını
daha ortaokulda ödüllendiren ve
derecelendiren bir Türkiye var. Sivil
toplum kuruluşlarına imkân sağlayan,
vatandaşından korkmayan bir ülke
var.

duygularının yoğun olduğu bir
Kasımpaşa’ya şahit oldum. Mahalle
algısının neredeyse aile gibi
görüldüğü, yaşlıların, bakıma muhtaç
olanların desteklendiği, insanların
diğerinin derdini çözmeyi dert
edindiği bir mahallede, bir ailede
yaşadım. 2002 yılında milletvekili
seçildiğim günden bu yana yurt içi ve
yurt dışı yolculuklarımdan dönerken
uçağımız İstanbul semalarına
girdiğinde kontrol edemediğim bir
burun sızlaması ve göz yaşarması
yaşarım. İstanbul’un taşı toprağı,
Haliç’in görüntüsü, boğazın büyüsü
ile bütünleşmişim. ‘Hâlâ başka bir
şehirde nasıl yaşanır ki?’ derim.
İstanbul vatan, İstanbul yurt, İstanbul
tarih, İstanbul sevgi, İstanbul ibadet,
İstanbul her şey, İstanbul ben, ben
İstanbul… 11 yıldır Ankara’dayım
Ankara’dan alışveriş yapmak bile
İstanbul’a ihanet gibi geliyor. İstanbul
anne, İstanbul baba, İstanbul evlat
ama Ankara da Türkiye… Yani ne
Ankarasız oluyor bu saatten sonra ne
İstanbulsuz.
Ümraniye’deki gelişme ve
çalışmaları da yakından takip

ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz
Yükselen Ümraniye’nin seyrini?
Ümraniye’yi ben ilk defa 80’li yıllarda
yeğenlerim Ümraniye’ye taşındığında
tanıdım, Ümraniye İstanbul’un diğer
ucu demekti. Tarla, bağ, bahçe, çamur,
gecekondu olan, Üsküdar’dan ancak
bir saatte gidilebilen Ümraniye,
köydü, taşraydı. Türkiye şehirleşmeyi
AK Partiyle tanıdı. Bugün Ümraniye
Belediye Başkanı olan Hasan Can Bey,
siyasi birikimi, tecrübesi, olgunluğu
olan, AK Partinin kurucularındandı.
Belediye Başkanı Hasan Can Bey’in
olduğu Ümraniye’de oturmak benim
için büyük bir şans. Hasan Can Bey,
güvenilir, çalışkan, nereye gitse
her aldığı göreve değer katabilecek
bir insan. Ümraniye, kültür
merkezleri, yolları, siteleri, alışveriş
merkezleri, park ve bahçeleri ile
büyük bir gelişim gösterdi. Hasan
Bey’in samimiyetinden, insanlarla
ilişkisinden, çocuklara olan
iltifatından çok ama çok memnunum.
Ben gayretleri için Sayın Belediye
Başkanımız Hasan Can’a, böyle
bir dergi yayınladığınız için sizlere
teşekkür ediyorum.

Gözünüzde ve gönlünüzde
İstanbul’un konumundan bahseder
misiniz?
Kasımpaşa’da geçti çocukluğum,
çok kültürlülüğün, hemşehrilik
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Muhtar İsa Zeybek
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Esenşehir Mahallesi

1

975 yılında göç almaya
başlayan Esenşehir
Mahallesi, etrafı açık
olduğundan, ağaçlık alanları
ve bölgenin yüksekte olması ve
çok rüzgarlı olması nedeniyle
“Esenşehir” adını almıştır. Mahalle
sonraki dönemlerde 1. Esenşehir,
4. Esenşehir, 7. Esenşehir olarak
bölünmüştür. Mahallenin asıl
yerleşimi ise 1980’li yıllarda
aldığı göçle başlar. 2012 itibariyle
mahallenin nüfusu 16.983’tür.
Mahalle nüfusu iller bazında Siirt,
Bingöl, Kastamonu, Sivas, Ordu
şeklinde dağılım göstermektedir.
Mahallede Türkiye’nin 81 ilinden
nüfus mevcuttur.
Mahallenin komşu mahalleleri
Esenkent, Necip Fazıl, Yukarı
Dudullu ve Madenler Mahalleleridir.
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Elli yıla yakın geçmişiyle
Ümraniye’nin öne
çıkan mahallelerinden
biri olan Esenşehir
Mahallesi
bugün yirmi bine yakın
nüfusuyla önemli bir
yerleşim merkezi haline
gelmiştir.
Esenşehir Mahallesi yerleşim yeri
sınırları 2009 yerel seçimlerinde
4 ayrı mahalleye bölünmüş; Necip
Fazıl, Madenler ve Esenkent

Mahalleleri Esenşehir’den ayrılarak
mahalle statüsü kazanmıştır.
Mahalle eğitimde ve sağlık
alanlarında çeşitli eksiklere sahiptir.
Ümraniye Belediyesi tarafından
arsası tahsis edilen ilkokul
binasının yapımı tamamlanmak
üzeredir. Yakın bir zamanda okul
eğitime açılacaktır. Mahallenin
sağlık ocağı, kültür merkezi, bilgi
evi gibi sosyal imkanlara ihtiyacı
devam etmektedir.
Mahallede 4 yıl içinde kaldırım ve
asfaltın yaklaşık %80’i yenilenmiş,
yağmur suyu ızgaraları bazı
sokaklara yeniden döşenmiştir.
Mahallenin öncelikli sorunu altyapı
ile ilgilidir. İSKİ çalışmalarındaki
aksaklıkla ilgili yazışmalar devam
etmektedir.

yamanevler

Yamanevler Mahallesi
Bölgede yerleşim 1945 yılından
itibaren başlamıştır. Mahallenin
15.000 nüfusu bulunmaktadır.
İnkılap Mahallesinden
ayrıldığından itibaren Haldun
Alagaş’tan mahalleye gelen yeni
yol hizmete girmiştir. Mahallede
29 Mayıs Üniversitesi’nin Kız ve
Erkek Yurdunun hafriyatı alınmaya
başlanmıştır.
Mahalle Muhtarı Rasim Yıldız,
mahallede bazı sokak ve caddelerin
yenilenmesinin bittiğini ifade
etmiş, diğer sokakların da yenileme

1945 yılından bu
yana yerleşim alan
Yamanevler Mahallesi
Anadolu’nun çeşitli
illerinden göçler alarak
cazip bir bölge haline
gelmiştir.
çalışmalarının kısa sürede bitirilip
Yamanevler Mahallesi sakinlerinin
kullanımına sunulmasını
arzuladıklarını ifade etmiştir.
Mahallede 1 adet Bilgi Evi, 1 adet
çocuk oyun parkı bulunmaktadır.
Mahallelinin Yamanevler’e yeni

bir parkın yapılması yönünde bir
istekleri olduğu da ifade edilmiştir.
Muhtar Yıldız ayrıca Yeni Belediye
Hizmet Binasının mahalleye
ve Ümraniye ilçesine hayırlar
getirmesini temenni etmiştir.

Muhtar Rasim Yıldız

Y

amanevler Mahallesi, 2009
yılı seçimlerinde İnkılap
Mahallesi’nden ayrılıp
Yamanevler Mahalesi adını alarak
mahalle statüsü kazanmıştır.
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Şehzadeler Şehri Amasya

1

9 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’da başlayan Milli
Mücadele’nin ilk adımı, 12
Haziran 1919 tarihinde Mustafa
Kemal’in Amasya’ya gelmesiyle
devam etmiştir. Kurtuluş
mücadelesinin planları hazırlanmış,
Erzurum ve Sivas kongrelerinin
toplanmasına burada karar
verilmiş, 22 Haziran 1919 tarihinde
yayınlanan “Amasya Tamimi” ile
“Milletin İstiklâlini Yine Milletin
Azim ve Kararı Kurtaracaktır”
denilerek Milli Mücadele burada
fiiliyata geçirilmiştir. Bu itibarla,
Amasya, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunda da ilk önemli adımın
atıldığı yer olmuştur.
Günümüzde şehir bir vadide saklı
konumunu korumakta ve Anadolu’da
“V” şekilli bir vadi tabanında
kurulmuş tek büyük şehir olarak
varlığını devam ettirmektedir.
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Osmanlı
şehzadelerinin ilk
eğitim ve valilik
yaptıkları daha sonra
da devletin başına
“padişah” olarak
geçmeleri ayrı bir değer
taşır. Bunun için kent
“Şehzadeler Şehri”
olarak anılmaktadır.
Yeşilırmağın kuzey kıyısında
kale kalıntıları, kral mezarları ile
Yeşilırmak arasında yerleşim alanı
dar olduğundan, yerleşme ince bir
şerit oluşturmaktadır.

İlin ekonomisi tarım ve hayvancılığa
dayanmaktadır. Buğday ve arpa gibi
tahılların yanı sıra şekerpancarı,
tütün, kenevir, başta elma olmak
üzere çeşitli sebze ve meyveler
yetiştirilmektedir. Ayrıca küçük
ölçüde mera hayvancılığı yapılır.
1950’lere kadar küçük sanayinin
bulunduğu ilde hızlı bir gelişim
sürecine girilmiştir. 1954’te kurulan
Amasya Şeker Fabrikasını sonraki
yıllarda tarım ürünlerini işleyen
meyve suyu üreten fabrikalar
izlemiştir.
Tarihi Eserleri
Amasya, tarihi eser yönünden son
derece zengin bir ildir. Bunların
başında Sultan Beyazıt Cami ve
Medresesi (1482-1486), Beyazıt
Paşa Camisi (1914), Burmalı Minare
Camisi (1237-1247), Gökmedrese
Camisi (1266-1267), Sultan Mesut
Türbesi, Halife Gazi Türbesi, Yürgüç

gezi

Paşa Camisi, Bimarhane (Şifahane)
(1308-1309), Torumtay Türbesi
(1278), Yakup Paşa Medrese ve
Tekkesi (Amasya Çilehanesi) (1413),
Bülbül Hatun camisi (1310) ve
Taş Han gelmektedir. Bu yapılar
arasında Bimarhane İlhanlılar
döneminde yapılmış olup, akıl
hastalarının müzikle tedavi edildiği
bir şifahanedir. Ayrıca Yeşilırmak
üzerindeki Alçak Köprü Helenistik
dönemden kalmıştır (MÖ.300MS.20), bunun yanı sıra Meydan,
Maydanos, Hükümet (Helkis) ve Kuş
(Künç) köprüleri Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde yapılmış köprülerdir.
Amasya Kalesi, Merdivenli Kaya
Tüneli, Kral Mezarları ve Aynalı
Mağara, başta Hazeranlar Konağı
olmak üzere Amasya evleri diğer
önemli tarihi eserleri arasındadır.
Amasya Evleri
Ahşap sivil mimarisi ile dikkat çeken
Amasya Evleri, sokak dokusu şekliyle
genellikle yan yana, sırt sırta ve
bitişik nizam olarak yapılmıştır. Türk
evlerinde görülen geleneksel yapı
tarzı, burada da tekrarlanmıştır. Bu
itibarla konutlar haremlik ve selamlık
olarak düzenlenmiştir. Evler daha çok
bodrum üzerine tek ve iki katlı olarak

Sultan 2. Bayezid Camii

yapılmıştır. Bunların yanında 1. ve
2. kat üzerine yapılmış “Şahnişirin”li
evlere de rastlanır. Konutlar
genellikle avlulu ve bahçelidir.
Haremlik ve selamlık olarak
düzenlenen evlerde bahçe ortada
kalmaktadır. Özellikle Yalıboyu’nda
Roma dönemi kalın sur duvarları
üzerine yapılmış olan konutlarda,
Yeşilırmak’a ve güney yönüne
bakan evler, “Eliböğründe”lerle
desteklenerek dışarıya taşırılmış
böylece evlerin iç mekanlarında
genişleme imkanı sağlanmıştır. Sivil
Mimarinin sembolü durumunda
Hazeranlar Konağı Müze Ev olarak
ziyaretçilerine çok şey anlatmaktadır.

Amasya Elması

Bimarhane (Darüşşifa) Tıp ve
Cerrahi Müzesi

ziyaretçilerini kabul etmektedir.

İlhanlı Döneminden günümüze
ulaşan tek eserdir. İlhanlı Hükümdarı
Sultan Mehmet Olcaytuğ ve hanımı
Ilduz Hatun adına, Amber Bin
Abdullah tarafından 1308-1309
yılında yaptırılmıştır. Avluda yer
alan sütunlarda bir birinden farklı
olan geometrik yaprak motifli sütun
başlıkları kullanılmıştır. Osmanlı
Döneminde de sağlık hizmetlerinin
yerine getirildiği bu bina bugün
“Tıp ve Cerrahi Müzesi” olarak

Amasya’ya 65 kilometre uzaklıktaki
göl, Amasya–Taşova karayolu
üzerinde bulunuyor ve gerek doğa
yürüyüşü, gerekse piknik ve kamp
alanı olarak, ilgi çekici bir konuma
sahip. Doğal set gölü özelliği taşıyan
gölde; kayıklarla tur atabilir, mesire
alanlarında mangalın tadına varabilir,
çadırınızı kurup doğayla baş başa
kalmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Borabay Gölü

Borabay Gölü
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Eğitimci Yazar Vehbi Vakkasoğlu:

Eğitim, Bir Gönüle Girme Mesleğidir
1968’de yayınlanan ilk eseriniz
İstiklal Şairimiz Mehmet Akif
üstüne. Çoğumuz Akif’i şair
yanıyla tanıyoruz ama siz
onun mütefekkir cephesini de
önemsiyorsunuz. Bir mütefekkir
olarak Mehmet Akif’i anlatır
mısınız?
Mehmet Akif çok duru bir gönül
ve çok duru akılla hadiseye ve
insana bakmış, dolayısıyla bugün
eskimeyen bir mütefekkir dünyası
ortaya koymuştur. Bugünkü
problemleri o günden gören ve
bugün hâlâ geçerli çözümler teklif
eden bir mütefekkirdir Mehmet
Akif. Dolayısıyla tefekkürü çok
güçlüdür. Onun tefekkürünü
memleketinin dertlerini kendi
dertlerinden de önce dert görmesine
ve bu konuda çok samimi olmasına
bağlıyorum. Yani sadece kafasındaki
gözle bakmıyor. Kalp gözüyle de
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Birinci mesele, eğitim
örneksiz olmaz.
Gençlerin önüne
örnekler koyacağız.
Önce kim gibi olmak
istediklerini bilecekler
ve sonra oraya doğru
adım adım yürüyecekler.
bakarak tefekkürünü tamamlamış
oluyor. Onun için çok derin
mütefekkirimizdir. Eskimemiştir.
Bugün hâlâ tazedir.
Hocam biraz da Mehmet Akif’in
Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele
dönemindeki gayretlerinden
bahseder misiniz?

Çok önemli manevi
dinamiklerimizden biridir Mehmet
Akif. Mesela Kastamonu, illerimiz
arasında en çok şehit veren ilimiz
olarak bilinir. Sebebi vesilesinin
Mehmet Akif olduğu pek bilinmez.
Kastamonu’da Nasrullah Paşa
Camii’nde vaazlar vermiştir. Bu
vaazlar yazıya dökülmüştür ve
kendisi Kastamonu’yu bütün
ilçelerine, köylerine varıncaya
kadar gezmiş, bunun gerçekten
bir cihad olduğunu, aynı zamanda
imanımızın gereği bir ibadet
olduğunu anlatmıştır. Onun için
nüfus oranına göre en çok şehidimiz
Kastamonu’dan çıkmıştır. Mehmet
Akif’i dinleyen herkes yollara
dökülmüşlerdir. Tabii sadece
Kastamonu’yla sınırlı değil vaazları.
Diyarbakır cephesinde de vaazları
bazı kumandanlar tarafından
çoğaltılıp dağıtılmıştır. Çarpışan
Mehmetçiklerimize verilmiştir.

röportaj

Mehmet Akif, cephe cephe gezmiştir.
Çanakkale döneminden itibaren
Milli mücadelemiz dâhil heyecan
ve ruh aşılaması açısından manevi
kumandanlarımızın en başında
gelenlerdendir.
Yeni neslin üyeleri gençler Mehmet
Akif’in hangi özelliklerini örnek
almalılar?
Mehmet Akif’in iki özelliği vardır ki
bunlar bize en büyük miras olarak
bırakılmıştır diye düşünüyorum ve
gençlere örnek almalarını tavsiye
ediyorum. Birincisi, yalansız ve
haramsız bir adam olması, ikincisi de
derin bir dostluk duygusuna sahip
olması. Mehmet Akif, ulaşılamayan
bir yıldız gibi hâlâ parlamaktadır.
35 yıl gibi uzunca bir süre Milli
Eğitim’de vazife yaptınız. Milli
Eğitim’in bu süre içinde geldiği yeri
nasıl buluyorsunuz?
Eğitim açısından istediğimiz noktada
değiliz maalesef. Ama teknik açıdan,
maddi donanımlar açısından geçmişle
kıyaslanamayacak kadar ileri
seviyedeyiz. Artık akıllı tahtalardan,
akıllı sıralardan, akıllı okullardan
bahsediliyor. Ama bendeniz bunlara
karşı diyorum ki bir de akıllı
öğretmeni koyduk mu oraya işte
tam olacak. Eğitim insandan ibaret.
Öyle olacağına dair umudumuz var.
Eğitimin bu ülke için nasıl acil ve
hayati bir konu olduğunu herkes
gördü. Ama herkes aynı anlamda, aynı
özenle harekete geçmedi. Bu harekete
geçenlerin başında belediyelerimizi
görüyorum. Ümraniye Belediyesi
gibi…

Bendenizin sevgi merkezli eğitim
projesi vardır kırk yıldır emek
verdiğim. Onun birinci maddesi de
şudur: “Örneksiz eğitim olmaz!”
Gençlerimizin önüne bir örnek
koymamız lazım. “Doğru olun, dürüst
olun” diyoruz. Gençler de “saçı başı
ağarmış adamlar geldiler, kuru kuru
nasihatler verip gittiler” diyorlar.
Veyahut öğretmenlerimiz öyle icap
ettiği için bize bunları söylüyor, diye
düşünüyorlar. Oysaki dışarıda başka
bir hayat var. Biz onun için Akif
Dede’den hareketle; “Asrın idrakine
İslam’ı, imanı, ahlakı söyletmeliyiz.
Çağdaş olmalı söyleme biçimimiz.
Gençlerle frekansı tutturmalıyız. Bu
konuda eksiklik görüyorum. Eğer
sırf kafalarına değil de kalplerine
seslenebilirsek, gençlerimizin çok
etkilendiklerini görüyorum. Benim
Akif Dede kitabım bu konuda
yazdığım dördüncü kitap. Frekansı
tutturdum. Akif kitaplarından ne
farkı var derseniz, yüreğimi kattığımı,
yüreğimi Akifleştirebildiğimi
söyleyebilirim.
Birinci mesele, eğitim örneksiz olmaz.
Gençlerin önüne örnekler koyacağız.
Önce kim gibi olmak istediklerini
bilecekler ve sonra oraya doğru adım
adım yürüyecekler.

Sizinle özdeşleşen
çalışmalarınızdan biri de Sevgi
Merkezli Eğitim. Bu proje
eğitimcilere ve ebeveynlere ne gibi
katkılar sağladı?
Çok küçük yaşımdan itibaren gördüm
ki eğitim, öğretimden ibaret değil.
Öğretim tabii ki olmazsa olmaz,
bilgi şart ama eğitimi doğurmuyor.
Bilgiyi çok iyi öğrettiğimiz biri
çok iyi soyguncu olabiliyor. Bilgiyi
kötüye kullanabiliyor. Ama yürek
eğitimi, asıl ahlak ve fazilet noktası
tamamlanmadığı zaman eksik kalıyor;
tek kanatlı kuşun uçamadığı gibi…
Öğretim bir kanat, eğitim de diğer
kanat! Maneviyatla desteklenecek.
Yani kafa ve kalp işbirliği içinde
olacak. İki kanattan kastettiğim
budur. Yunus dedemin dediği gibi
eğitim, bir gönüle girmek meselesidir.
Sevgi merkezli eğitim projemin
özü budur. Eğitim, eğitimcilik, bir
gönüle girme mesleğidir. Gönlüne
giremiyorsanız bir öğrencinin,
kafasına da giremiyorsunuz. Öğrenci,
sevdiği öğretmeni benimsiyor ve onun
gibi olmak istiyor. Sevdiremezseniz
kendinizi, anlattığınız balla kaymak
olsa istemiyor. Bendeniz sevgi dedim
geldim, sevgi diyerek gidiyorum.
Hayatın tadı tuz, olmazsa olmazıdır
sevgi.

Yurtiçi ve yurtdışında verdiğiniz
binlerce konferansla bir neslin
yetişmesine katkı yaptınız. Yeni
neslin üyelerine ne gibi öğütler,
nasihatler vermek istersiniz?
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Nedenleri ve Tedavisiyle
Hipertansiyon...

H

ipertansiyon için
kullanılan diğer bir isim
ise yüksek tansiyondur.
Kan basıncı ölçülürken 2 kan
basıncı değerine bakılır; büyük
tansiyon (sistolik kan basıncı) ve
küçük tansiyon (diyastolik kan
basıncı). Hipertansiyon tanısı
için büyük ve küçük tansiyondan
birisinin normalden yüksek olması
yeterlidir. Gerek büyük tansiyon
gerekse de küçük tansiyonun
normalden yüksek olması önemlidir.
Hipertansiyon çok yaygın bir
hastalıktır. Hipertansiyon kalıcı
sakatlık ve ölüm nedeni olan
toplumsal bir sorundur. Hastaların
azımsanmayacak bir kısmının kan
basıncı yüksekliğinin farkında
olmaması, hipertansiyonun önemini
artırmaktadır. Toplumdaki 5-6
erişkinden birinde kan basıncı
yüksekliği vardır. Hipertansiyon
değişik böbrek, kalp, damar
hastalıklarına, felçlere ve görme
kaybına yol açabilir. Tuz tüketiminin
fazla olduğu toplumlarda, kan
basıncı yüksekliğine daha sık
rastlanır.
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Kan dolaşımının
sağlanması için bir
basınç gereklidir. Bu
basıncın normalden
fazla olmasına ise
hipertansiyon denir.
Nedenleri
Hipertansiyonun nedeni, %9095 hastada bilinmemektedir
(primer hipertansiyon, esansiyel
hipertansiyon) yani bilinen bir
hastalığa bağlı değildir. Yüzde 5-10
hastada ise hipertansiyon başka
bir hastalığa bağlıdır (sekonder
hipertansiyon). Hipertansiyona
yol açan hastalıkların önemli kısmı
böbrek kaynaklıdır. Endokrin
(hormonal) sebepler ise önemli
diğer bir grubu oluşturmaktadır.
Bu hastalıkların önemli bir
kısmının tedavi edilebilir nitelikte

olması, hastalıkların tedavisi ile de
hipertansiyonun kalıcı tedavisinin
mümkün olması her hastanın
sekonder hipertansiyon açısından
değerlendirilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Tedavisi
Hipertansiyon tedavisinde temel
amaç, hedef organ hasarını
önleyerek sakatlık ve ölümleri
azaltmaktır. Öncelikle mevcut
olan diğer kardiyovasküler risk
faktörleri ve hedef organ hasarları
tedavi edilmelidir. Sekonder
hipertansiyon olan hastalarda
yani hipertansiyonu başka bir
hastalığa bağlı olan hastalarda
hipertansiyona yol açan hastalık
tedavi edilmelidir. Hipertansiyonun
nedeni saptanamaz ise kan
basıncı, hastaların yaşam
düzeni değiştirilerek veya ilaçla
düşürülmelidir. Hastalarda
yaşam düzeninin değiştirilmesi
(ilaçsız tedavi) kesinlikle ihmal
edilmemelidir.

gençlik

Gençlerle İletişim Nasıl Kurulur?

A

na babaların çocuklarına,
öğretmenlerin öğrencilerine
birtakım emirler verip,
karşı tarafın yani çocuklarının
ya da öğrencilerinin tepkilerini
dikkate almamaları iletişim olarak
kabul edilemez Anne babalar ya
da öğretmenler genelde gençlerle
iletişim kurduklarını zannederler.
Ancak gençler konuşurken ikaz,
önerilerde bulunma, hatırlatma,
yargılama gibi pek çok iletişim
engelleri ile aslında genci
dinlemezler. Bu durumda genç
kendini duyulmamış, anlaşılmamış
ve kendisi ile ilgilenilmemiş
hissederek iletişimi keser.
Gençleri Dinlerken Ne
Yapmalıyız?
Sessizce dinlemeli ve bu
davranışımızla onu kabul ettiğimizi
göstermeliyiz. Karşımızdakini kabul
ettiğimizi hissettirerek bizimle daha
fazla şey paylaşmasını sağlamak
için sessizlik güçlü bir sözsüz ileti
olarak kullanılabilir. Hep konuşan
biz olursak karşımızdaki gencin
duygularını ifade etme özgürlüğünü

İletişim, nitelikleri ne
olursa olsun iki sistem
arasındaki bilgi alışverişi
olarak tanımlanabilir.
Burada en önemli olan
nokta iletişimde bilgi
aktarımının iki yönlü
olmasıdır.
kısıtlamış oluruz. Pasif dinleme
tüm iletişim boyunca değil belli
aralıklarla gencin kendini tam
anlamıyla ifade edebildiği yere kadar
kullanılmalıdır. Bundan sonraki
aşamada ise karşımızdakini kabul
ettiğimizi gösteren, onu anlamamıza
yardımcı olan aktif dinleme
yöntemidir. Bu yöntemde yargılama
ve analize yer yoktur. Aktif dinleme
karşımızdaki gencin söylediğini
ya da söylemek istediğini kendi
kelimelerimizle ona geri iletme
biçiminde kullanılır. Bu yöntemin

püf noktası kendimizi gencin
yerine koyarak ” Ben olsaydım
ne hissederdim?” diye düşünmek
ve gencin ifade ettiği duyguları
isimlendirerek yansıtmaktır.
İyi Bir Dinleyici Olmak İçin Neler
Yapmalıyız?
Öncelikle bedensel olarak
karşımızdaki kişiyi dinlemeye
hazır olduğumuza inandırmalıyız.
Elindeki gazeteye bakan,
tırnaklarını törpüleyen ya da yemek
yapmak için koşuşturan bir kişiye
hangimiz bir şeyini anlatmak ister
ki? Öncelikle konuştuğumuz kişi
özellikle bir çocuk, ön ergen ise
onun boy hizasına inerek göz teması
kurmalıyız. Yüz yüze olmada en az
konuşulan şey kadar yüz ifadesinden
de mesajlar alırız. Gözlerinin
buğulanması, yüzün kızarması,
gözleri kaçırma gibi pek çok sözsüz
mesajı algılayabilmemize olanak
sağlar. Böylelikle söylenen şeyle
verilmek istenen mesaj hakkında
bilgi sahibi olmuş oluruz.

43

medya

45

İBB ŞEHİR TİYATROLARI
MART 2013 OYUN DÜZENİ
OYUN SAATLERİ: Çarşamba: 20:00 Perşembe: 20:00 Cuma: 20:00 Cumartesi: 15:30 - 20:00 Pazar: 15:30
Çocuk Oyunları: Perşembe: 12:00 - 14:00 Cuma: 12:00 - 14:00 Cumartesi: 12:00 Pazar: 12:00
Mart Biletleri İBB Şehir Tiyatroları gişelerinde ve www.ibst.gov.tr adresinde satışa sunulmuştur.
HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ

KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ

0212 455 39 19

0216 349 04 63

Zengin Mutfağı

Vişne Bahçesi

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Vasıf Öngören Yöneten: Aslı Öngören
Buluşma Yeri

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Anton Çehov
Çeviren: Belgi Paksoy Yöneten: Engin Alkan

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Müzikal)

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Antonio Skarmeta
Çeviren: Aziz Çalışlar Yöneten: Ragıp Yavuz

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Duşan Kovaçeviç Çeviren: Bilge Emin
Yöneten: M. Nurullah Tuncer
20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Haldun Taner
Müzik: Selim Atakan
Yöneten: Can Doğan

Ateşli Sabır (Postacı)

OYUN

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Musahipzade Celâl
Yöneten: Engin Alkan

Boncuk (Çocuk Oyunu)

09-10-16-17 Mart 2013
Yazan: Güneş Han Yöneten: Sibel Topaloğlu

Gönlümdeki Osman Hamdi Bey

Karagöz Tatlıcı (Çocuk Oyunu)

121.

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Gülsün Siren Kınal
Yöneten: Engin Gürmen

OYUN

23-24-30-31 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Caner Bilginer

OYUN

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan - Yöneten: Tarık Şerbetçioğlu

Boya Benek (Çocuk Oyunu)

07-08-14-15 Mart 2013
Yazan: Gökçe Okay Delagrange
Yöneten: Ece Okay

Zırhlı Kurt (Kösem Sultan ile Avcı Mehmed)

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Tarık Günersel
Yöneten: Erol Keskin

16-17-23-24-30-31 Mart 2013
Yazan: Hasan Erkek Yöneten: Ece Okay
Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt (Çocuk Oyunu)

09-10-16-17-23-24-30-31 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Okan Karaca

21-22-28-29 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Okan Karaca

KÂĞITHANE SADABAD SAHNESİ

0216 634 26 70

Arka Bahçe

Doğum Günü Partisi

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Bilgesu Erenus
Yöneten: Hüseyin Köroğlu
OYUN

Türkiye Kayası -Bir Göç Hikâyesi-

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Hagop Baronyan
Çeviren: Boğos Çalgıcıoğlu
Müzik: Selim Atakan Yöneten: Engin Alkan

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Fehime Seven Yöneten: Şükrü Türen
Dar Ayakkabıyla Yaşamak

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Duşan Kovaçeviç Çeviren: Bilge Emin
Yöneten: M. Nurullah Tuncer

159.

OYUN

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Joe Masteroff
Çeviren: Aclan Büyüktürkoğlu
Müzik: John Kander Yöneten: Yücel Erten

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (Müzikal)

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Haldun Taner
Müzik: Selim Atakan
Yöneten: Can Doğan

YENİ
OYUN

09-10 Mart 2013
Yazan - Yöneten: Can Doğan

09-10 Mart 2013
Yazan: Pınar Yaygel – Raşel Meseri
Yöneten: Emre Narcı

Pırtlatan Bal (Çocuk Oyunu)

100.

OYUN

16-17-23-24-30-31 Mart 2013
Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Haşmet Zeybek

Ali Baba ve Kırk Haramiler (Çocuk Oyunu)

16-17-23-24-30-31Mart 2013
Yazan - Yöneten: Can Doğan

Müzikal Tam Bilet: 14 TL
İndirimli Bilet: 10 TL
Oyunlar ve Müzikli Oyunlar Tam Bilet: 11 TL
İndirimli Bilet: 7,5 TL
Çocuk Oyunları Tam Bilet: 3 TL

YENİ
OYUN

Ali Baba ve Kırk Haramiler (Çocuk Oyunu)

Edi’nin Annesi Nerede? (Çocuk Oyunu)

BİLET FİYATLARI:

148.

OYUN
06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Harold Pinter Çeviren: Memet Fuat
Yöneten: Yıldıray Şahinler

102.

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Turgut Özakman
Yöneten: Yıldırım Fikret Urağ

YENİ
OYUN

Vişne Bahçesi

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Anton Çehov
Çeviren: Belgi Paksoy
Yöneten: Engin Alkan

205.

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye

OYUN

Karagöz Balıkçı (Çocuk Oyunu)

OYUN

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Uyarlayan: Savaş Dinçel
Yöneten: Ergün Işıldar

179.

09-10-16-17 Mart 2013
Yazan: Özgür Atkın - Ceren Hacımuratoğlu
Yöneten: Özgür Atkın
23-24-30-31 Mart 2013
Yazan: Pınar Yaygel – Raşel Meseri
Yöneten: Emre Narcı

ÜSKÜDAR KEREM YILMAZER SAHNESİ

0216 492 90 84

113.

OYUN

Büyünün Gözleri

13-14-15-16-17 Mart 2013
Yazan: Mehmet Murat İldan
Yöneten: Hülya Karakaş
Perşembenin Hanımları

ÜMRANİYE SAHNESİ

0212 321 73 95

Ocak

OYUN

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan: Ziya Osman Saba
Oyunlaştıran: Hilmi Zafer Şahin
Yöneten: Can Doğan

Çiçek Prenses (Çocuk Oyunu)

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt (Çocuk Oyunu)

122.

06-07-08-09-10 Mart 2013
Yazan - Yöneten: Yiğit Sertdemir

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi

09-10 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Caner Bilginer

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Harold Pinter
Çeviren: Memet Fuat
Yöneten: Yıldıray Şahinler

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Turgut Özakman
Yöneten: Yıldırım Fikret Urağ

211.

OYUN

Karagöz Tatlıcı (Çocuk Oyunu)

Doğum Günü Partisi

0216 553 03 97

Surname 2010

Edi’nin Annesi Nerede? (Çocuk Oyunu)

GAZİOSMANPAŞA FERİH EGEMEN ÇOCUK
TİYATROSU SAHNESİ 0212 578 60 67

151.

İstanbul Hatırası (Müzikli Oyun)

Ocak

OYUN

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Aziz Nesin Yöneten: Tarık Şerbetçioğlu

0212 526 53 80

Kabare (Müzikal)

127.

Toros Canavarı

FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ

Şark Dişçisi (Müzikal)

OYUN

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Neil Simon Çeviren: Bilge Koloğlu
Yöneten: S. Bora Seçkin

227.

İstanbul Efendisi (M.O)

113.

Ben Sinema Artisti
Olmak İstiyorum

YENİ
OYUN

ÜSKÜDAR MUSAHİPZADE CELÂL SAHNESİ

27 Mart Dünya Tiyatro Gününüz Kutlu Olsun
Oyunlarımız Ücretsizdir.

20-21-22-23-24 Mart 2013
Yazan: Loleh Bellon
Çeviren: Mualla Genez
Yöneten: Engin Gürmen
Türkiye Kayası -Bir Göç Hikâyesi-

27-28-29-30-31 Mart 2013
Yazan: Fehime Seven
Yöneten: Şükrü Türen

Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt (Çocuk Oyunu)

07-08-14-15-21-22-28-29 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Okan Karaca
Fareli Köyün Kavalcısı (Çocuk Oyunu)

09-10-16-17 Mart 2013
Yazan: Adrian C. Mitchell
Çeviren: Gülsün Siren Kınal
Yöneten: Cem Karakaya

Kedi ile Palyaço (Çocuk Oyunu)

23-24-30-31 Mart 2013
Yazan-Yöneten: Erhan Özçelik

KÂĞITHANE KÜÇÜK KEMAL ÇOCUK
TİYATROSU SAHNESİ 0212 321 73 95
Kedi ile Palyaço (Çocuk Oyunu)

07-08-14-15- Mart 2013
Yazan-Yöneten: Erhan Özçelik
Boncuk (Çocuk Oyunu)

21-22-28-29 Mart 2013
Yazan: Güneş Han Yöneten: Sibel Topaloğlu

GİŞE SAATLERİ:

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

Pazar - Pazartesi - Salı: 11.00-18.00
Diğer Günler: 11.00-20.00

Genel Sanat Yönetmenliği: 0212 455 39 00 Müdürlük: 0212 455 39 00
Basın ve Halkla İlişkiler: 0212 455 39 34 – 35 www.facebook.com/istanbulsehirtiyatrosu,
twitter.com/sehir_tiyatrosu Mail: basin.yayin@ibb.gov.tr Toplu Rezervasyon Destek: 0212 455 39 25
Hafta İçi: 08.00-16.30 Online Bilet Satışı: www.ibst.gov.tr
İşitme engelli seyircilerimiz için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde oyun metni üst yazı olarak yansıtılmaktadır.
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