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Sevgili Ümraniyeliler;
Bahara girdiğimiz şu günlerde ülkemiz
ve ilçemiz ardı ardına çok güzel haberlere
tanık olmaktadır. Terör belasından
kurtulmamızı sağlayan çözüm süreci
yıllardır süren acılı bir kanamanın
durmasını sağlamıştır. Artık ülkemizin
dört bir yanında el ele vererek çalışmanın
vaktidir. Sen ben kavgası yerini çalışmaya,
sevgiye, hoşgörüye bırakmalıdır. Böylece
hizmet ve icraat doğusuyla batısıyla
memleketin her tarafında kesintisiz bir
hal alacaktır. Gelecek, kalkınan, büyüyen,
ilerleyen bir Türkiye’yi hep beraber inşa
edeceğimiz günlere gebedir.
Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan çözüm süreciyle ilgili
yaptığı bir konuşmada “Şu anda biten, şu
anda sona eren, sadece 30 yıllık terör değil,
çok daha uzun yıllara yayılmış bir sorunlar
manzumesidir. Çıtayı çok yüksek tutarak
belki bazılarının 'hayal' diyebileceği şekilde
bir ifade kullanmış olmayayım. Ama bunlar
bu fakirin gerçeğe dönmesini beklediği
hayalleridir. İnşallah şu anda sadece terör
sona ermeyecek. Şu anda, Türkiye için
karanlık bir devrin kapıları kapanıyor.
Şu anda, Türkiye'nin adeta makûs talihi
değişiyor. Şu anda, Türkiye yeni bir evreye,
yeni bir kulvara geçiyor. Bu süreci hiç
kimse farklı yerlere çekmesin.” sözlerine
de yer vermiştir. Bu sözler hepimiz için
ilham kaynağı, adeta bir pusula işlevi
görecektir. Derdi bu ülkeye ve bu ülkenin
insanlarına hizmet etmek olan herkes bu
sözler sayesinde millete hizmet yolunda

sağlam adımlarla ilerleyecektir.
Bizler Ümraniye’ye hizmette
geçen dokuzuncu yılımızda Sayın
Başbakanımızın işaret ettiği yönde
ilerlemeye, çalışmaya devam ediyoruz.
Yeniden Ümraniye dergimiz de bu
çalışmaların kayda geçtiği bir yayın
olarak hizmetlerimizin ve sözlerimizin
somutlaşmış halidir, ispatıdır. Geçtiğimiz
ay bir yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramını kutlama amacıyla
çeşitli programlar düzenledik, bir yandan
da Emniyet Teşkilatımızın 168. Kuruluş
Yıldönümünü kutladık. Bir yandan
Çanakkale Zaferi’nin hatırasını diri
tutmak için bölgeye geziler düzenledik,
çocuklarımız için tiyatro oyunları
sahneledik, öbür yandan ise her dem
gündemimizde olan Filistin ve Gazze ile
ilgili programlar düzenledik. Hepimiz
çok iyi biliyoruz ki, Ümraniye sadece
Ümraniye değildir. Ümraniye aynı
zamanda Gazze’nin, Bosna’nın akrabasıdır,
kardeşidir. Onların dertleriyle hemhal
olmadan Ümraniye olamayız, İstanbul
olamayız.
Yeniden Ümraniye dergimiz Belediyemizin
icraatlarının bir kaydı olması amacıyla
hazırlanıyor. Ama sadece bundan ibaret
de değil. Dergimizde ayrıca önümüzdeki
günlerde, aylarda hayata geçecek
icraatlarımızın müjdesini de veriyoruz.
Örnek vermek gerekirse, önümüzdeki
aylarda tamamlanarak hizmete girecek
Tantavi Sosyal Tesisleri ile ilgili güncel

bir haber dergimizin bu sayısında yer
alıyor. Yine, Mesire Alanı içinde hayata
geçirdiğimiz Meyve Bahçeleriyle ilgili de
bir sayfa mevcut. Bültenimizin en önemli
bölümlerinden biri de her ay bir İstanbul
Milletvekilimizle yaptığımız söyleşidir.
Bu ay Erol Kaya ile derinlemesine bir
röportaj yapıldı. 1999-2004 arasında
Pendik Belediye Başkanlığı yaparak çok
sayıda güzel hizmete de imza atan değerli
vekilimize kulak vermenizi öneriyorum.
Son olarak, Mesire Alanımızı anımsatmak
istiyorum. Baharın gelip havaların
ısınmasıyla birlikte şehir hayatının en
büyük ihtiyaçlarından biri olarak piknik,
spor ve eğlence imkanı olan ferah bir
alan arıyor tüm İstanbullular. Mesire
Alanımız tüm bunların bir arada olduğu
ender alanlardan biri olarak sadece
Ümraniyelilere değil çevre ilçelerden gelen
misafirlere de hizmet vermektedir.
Daha güzel haberlerin, icraatların yer aldığı
bir sayıda buluşmak umuduyla…

Hasan CAN

Ümraniye Belediye Başkanı
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YENiDENÜMRANiYE

Sizlere Daha Yaşanabilir Bir Dünya
Teslim Etmek İçin Çalışıyoruz

B

aşbakanımız Sn. Recep
Tayyip Erdoğan, Başbakanlık
yeni binada, TRT Çocuk
Şenliği kapsamında çok sayıda
ülkeden gelen çocukları kabul
etti. Konuşmasına, “Sevgili
çocuklar, Türkiye’ye hoş geldiniz.
Heyecanımıza, heyecan kattınız”
sözleriyle başlayan Erdoğan,
çocukların burada yaşadığı
heyecanın, sahip olduğu neşe ve
sevincin hiç kaybolmamasını,
hayatları boyunca yüzlerinden
gülücüklerin eksik olmamasını
diledi. Çocukların, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla Türkiye’de bulunduğunu
hatırlatan Erdoğan, konukların
şahsında bütün dünya çocuklarının
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Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
“Biz hem kendi
çocuklarımıza hem
de dünyanın tüm
çocuklarına çok daha
güzel, çok daha iyi bir
gelecek hazırlamak,
sizlere çok daha
yaşanabilir bir dünya
teslim etmek için var
gücümüzle çalışıyoruz”
dedi.

bayramını kutladı. “Dünyadaki
bütün çocukların gözlerinden
öptüğünü ifade eden Erdoğan,
çocuklara, barış dolu, mutluluk dolu
bir dünya temenni etti.
“Bağımsızlığımızı Tüm Dünya
Çocuklarına Armağan Ettik”
Çocukların, Türkiye’de keyifli
günler yaşayıp, ömür boyu sürecek
arkadaşlıkların, dostlukların
temelinin atmalarını dileyen
Erdoğan, “Bildiğiniz gibi 23 Nisan
Çocuk Bayramı, dünyadaki ilk ve
tek çocuk bayramıdır. Bu tarih,
aynı zamanda ülkemizin de ulusal
egemenlik bayramıdır. Bunun bizim
için çok büyük anlamı var. Bizler,
millet olarak, büyük mücadeleler

gündem

sonrasında tesis ettiğimiz barışı,
zorlu şartlar sonrasında elde
ettiğimiz bağımsızlığımızı tüm dünya
çocuklarına armağan ettik. İstiyoruz
ki bizim yaşadığımız zorlukları,
çocuklarımız yaşamasınlar.
İstiyoruz ki çocuklarımız, savaşın,
çatışmaların, kavgaların olmadığı
çok daha güzel, çok huzurlu, çok
daha neşeli bir dünyada yaşasınlar.
Biz hem kendi çocuklarımıza hem
de dünyanın tüm çocuklarına çok
daha güzel, çok daha iyi bir gelecek
hazırlamak, sizlere çok daha
yaşanabilir bir dünya teslim etmek
için var gücümüzle çalışıyoruz” diye
konuştu.
“Hepimiz Adem ile Havva’nın
Çocuklarıyız”
Çocuk Bayramı vesilesiyle her yıl
farklı ülkelerden yüzlerce çocuğun
Türkiye’de misafir edildiğini
belirten Erdoğan, “Hepsi buradan
Türkiye’den, tüm dünyaya birlik
içinde, dayanışma içinde, gülücükler
içinde sevgi ve barış mesajları
verdiler” dedi. Erdoğan, Çocuk
Şenliği kapsamında bu yıl 45 ülkeden
664 çocuğun Türkiye’ye geldiğini
bildirerek, “Sizler de görüyorsunuz,
hepimizin rengi adeta gök kuşağının
renkleri gibi farklı. Hepimiz farklı
ırklara, farklı milletlere, farklı
dillere, farklı kültür ve inançlara
sahibiz ancak bizim anlayışımızda
bu farklılıkların hepsi, birer
zenginliktir. Aslında hepimiz, büyük
bir insanlık ailesinin mensuplarıyız”
diye konuştu. “Hepimiz Adem
ile Havva’nın çocuklarıyız” diyen
Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ne var ki bazen kardeşin
kardeşi üzdüğü, kardeşin kardeşle
kavgaya tutuştuğu zamanlar
oluyor. Dünyanın bazı bölgelerinde
insanlar, bolluk içinde zenginlik
içinde yaşarken, bazı bölgelerinde
açlık, kıtlık ve fakirlik içinde
yaşıyor. Aynı şekilde dünyanın
bazı bölgelerinde insanlar, huzur

içinde hayatlarını sürdürürken bazı
bölgelerinde savaşlar yaşanıyor.”
Erdoğan, bu olumsuzluklardan en
çok çocukların etkilendiğine işaret
ederek, “Bu dengesizliklerden,
bu adaletsizliklerden en çok
sizler etkileniyorsunuz, zarar
görüyorsunuz” dedi.
“Dünya Çok Büyük ve Burada
Hepimize Yetecek Kadar Yer Var”
Başbakan Erdoğan, adaletin ve
insanlar arasındaki sevginin
çoğaltılmasının, dünya barışının en
önemli şartı olduğunu vurgulayarak,
şunları kaydetti: “Zira dünya çok
büyük ve burada hepimize yetecek
kadar yer var. Hepimize yetecek
kadar kaynak var. Hepimize yetecek
kadar mutluluk var. Adalet olursa,
paylaşma olursa, dayanışma olursa
inanıyorum ki dünyamız bütün
çocukların bütün insanların kardeşçe
barış içinde mutlu ve huzurlu
yaşayacağı cennet gibi bir yere
dönüşecektir.” Çocuklara, “İnşallah
yarın sizler birer sanatçı, politikacı,
bilim adamı, öğretmen, doktor
veya başka bir konuda yetki sahibi
olacaksınız” diye seslenen Erdoğan,
“İşte o zaman bizim bıraktığımız
eksiklikleri giderecek, bizim
yanlışlarımızı düzeltecek, sizlerden
sonra gelen nesiller için çok daha
adaletli, çok daha güzel bir dünya
kuracaksınız” diye konuştu.

“Sizlerin Tertemiz Yürüklerine
Güveniyorum”
Çocukların tertemiz yürüklerine
güvendiğini, onların gözlerinize
yansıyan sevgi, dostluk, barış ve
samimiyet parıltısının bu güvenini
daha da pekiştirdiğini dile getiren
Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Unutmayın, sizler ülkelerinizin
kültür elçisi sayılırsınız. Birbirinizle
dostluğunuzu devam ettirmeyi,
birbirinizle haberleşmeyi ihmal
etmeyin. Ailelerinize, kardeşlerinize,
arkadaşlarınıza selamlarımızı lütfen
iletin, sevgilerimizi iletin. Ben bu
düşüncelerle Türkiye’de çok iyi vakit
geçirmenizi, sizlerin ve tüm dünya
çocuklarının bayramı olan 23 Nisan’ı
en iyi şekilde değerlendirmenizi
temenni ediyorum. 23 Nisan Çocuk
Bayramınızı şimdiden kutluyor,
sizleri sevgiyle kucaklıyorum.”
Başbakan Erdoğan, konuşmasının
ardından çocuklara hediyeler
verdi, konuklar da ülkelerine özgü
armağanları Başbakan Erdoğan’a
sundu. Erdoğan’ın yanına ilk gelen
Azerbaycanlı Ayan Asadzade, “Sayın
Başbakanım sizden ve dünyanın
bütün liderlerinden bir ricam var.
Dünyayı, çocukları, çocukların
gülüşünü koruyun. Bu dünya, bu
hayat çocuklarla daha güzeldir.
Lütfen güzelliği koruyun” dedi.
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Olimpiyatları Hep Birlikte
İstanbul’a Getireceğiz

B

asın toplantısında İstanbul’un
2020 Olimpiyat adaylığı
için IOC Değerlendirme
Komisyonu'nun yaptığı çalışmaları
değerlendiren İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
değerlendirme Komisyonu’na ve
komisyonun programında emeği
geçenlere teşekkür etti.
Başkan Kadir Topbaş, “Dünyanın
merkezi olan, kıtaların buluştuğu ve
bu kadar derin bir tarihi barındıran
İstanbul’dan dünyaya 2020’yi
haykırmak istiyoruz. Burada
İstanbullular adına belki en heyecanlı
olan birisiyim. Sayın Başbakanımızın
kendi belediye başkanlığı döneminde
İstanbul’a taşımak istediği
meşale inşallah bugün yine Sayın
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IOC Değerlendirme
Komisyonu’nun 2020
Olimpiyat adaylığı
için İstanbul’da yaptığı
çalışmaları değerlendiren
Başkan Topbaş, “Sayın
Başbakanımızın kendi
belediye başkanlığı
döneminde İstanbul’a
taşımak istediği meşale
inşallah bugün bize nasip
olacak ve bunu beraberce
başaracağız” dedi.

Başbakanımızın desteğiyle bize nasip
olacak ve bunu beraberce başaracağız”
diye konuştu.
Şehirlerin artık dünyaya bir
takım farklı aktivitelerle seslerini
duyurmaya çalıştığını ve barışın
haykırıldığı mekanlar olmak
için yarıştığını vurgulayan Kadir
Topbaş, şöyle konuştu; “İstanbul’un
kendisinde var olan bu mesajın,
yani farklı kültürlerin asırlarca bir
arada barış içinde yaşama kültürünü
dünyaya haykırmak istiyoruz. Artık bu
özelliğimizle bilinmek istiyoruz. Bizde
aynı sokakta kilise, havra ve camiyi
yan yana görebilirsiniz. İstanbul
böylesine hoşgörü şehridir. Bu olgu
asırlarca devam etmiş, hala devam
ediyor. Dünya bunu bilmelidir. Sporun

istanbul 2020

barış mesajının da böyle bir şehirden
dünyaya yansımasını arzu etmekteyiz.
Hazırlıklarımızı yaptık. Belediye
olarak biz Sayın Başbakanımızın
başkanlık döneminden beri İstanbul’u
olimpiyatlara hazırlıyoruz. Örneğin
bütün projelerimizin engellilere ve
dezavantajlı gruplara uygun olması için
çalışmalarımızı öncelikle bir engelliler
komisyonunun denetiminden
geçiriyoruz. Fakat bu büyük şehirde
geçmişin izlerini birden silmek,
olumsuzlukları birden tamamlamak
mümkün değil.”
İstanbul’un birçok uluslar arası spor ve
kongre organizasyonundan başarıyla
çıktığını hatırlatan Başkan Topbaş,
“Şampiyonlar Ligi Final Maçı ve
Formula 1 pistinin hazırlanmasında
başarılamaz denenleri başardık. Bizim
için bunlar hiçbir şey değil. Önümüzde
olimpiyatlar için 7 yıl var. Çok daha
fazla şeyler başarabiliriz. İstanbul’un

farklılıklarının ve zenginliklerinin
dünya tarafından bilinmesini arzu
ediyoruz. Diliyorum ki böyle bir
gururu yaşarız. Bir mimar olarak
olimpiyatların yapıldığı birçok şehri
ve statları gezdim. Pekin ve Londra’da
olimpiyat öncesinde brifing aldım.
Bunlara dayanarak umuyorum
ki Türkiye için çok önemli olan
halkımızın da beklediği bu güzel
olimpiyat sonucunu alacağız. Emeği
geçen, desteği olan herkese teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Gül: “Olimpiyatlara Her
Zamankinden Daha Fazla Hazırız”
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
Değerlendirme Komisyonu'nun açılış
toplantısının ardından bir açıklama
yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül;
“İstanbul, çok yönlü ticari, finansal
ve kültürel alışverişlerin gerçekleştiği
gerçek bir global şehir ve 2020

Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak
için tüm antik ve çağdaş kimlik
unsurlarına sahip bir kent” dedi.
İstanbul 2020'nin, iki kıtada aynı anda
yapılan ilk olimpiyat oyunları olarak
tarihe geçeceğini vurgulayan Gül,
“Bunun da ötesinde Türkiye'de yani
bir Müslüman ülkede yapılacak ilk
olimpiyat oyunları olacak. Olimpiyat
ailesini dünyanın başka hiçbir şehrinde
var olmayan zengin bir tarihe ve
etkileyici bir kültüre sahip yepyeni bir
çevre ile tanıştıracak” diye konuştu.
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Kutlu Doğum Haftasında
Hz. Peygamber ve İnsan
Onuru Konuşuldu

Ü

mraniye Belediyesi ve
Ümraniye Müftülüğü’nün
birlikte düzenlemiş oldukları
“Hz. Peygamber ve İnsan Onuru”
temalı program Ümraniye Belediyesi
Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Programa Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye İlçe
Müftüsü Ercan Aksu, Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,
Belediye Meclis Üyeleri, STK’lar ve
vatandaşlar katıldı.
Ercan Aksu: “İslam Nazarında
İnsan, sevgi ve Saygıya Layık Bir
Varlıktır”
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu,
“1989 yılından beri efendimiz
(SAV)’in doğumu Kutlu Doğum
Haftası olarak kutlanıyor. Yurtiçi ve
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Ümraniye Belediyesi
ve Ümraniye
Müftülüğü’nün,
Kutlu doğum haftası
münasebetiyle
düzenlemiş oldukları
“Hz. Peygamber ve İnsan
Onuru” temalı program
Ümraniye Belediyesi
Nikah Sarayında
gerçekleştirildi.

yurtdışı olmak üzere ülkemizin her
köşesinde Efendimiz (SAV)’in kutlu
doğumu, örnek hayatı, onun örnek
güzel ahlakı anlatılmaktadır. Her
yıl efendimiz (SAV)’in bir yanını ele
alarak ön plana çıkarıyoruz. Bu yıl
ise insanların gitgide hiçe saydığı
insanlık ve onur ele alınmıştır. İslam
kız çocuğunun, kadının onurunu
korumuştur. İslam nazarında
insan sevgiye ve saygıya layık
bir varlıktır. Beyazı da siyahı da,

kutlu doğum

ölüsü de dirisi de onurludur. Bizim
insanımız ecdadımızda olduğu
gibi kutsal topraklara Medine’ye,
Mekke’ye, Ravza’ya ve Medine-i
Münevvere’nin nurlu kucağında yatan
Peygamberimize teveccüh göstermiştir.
Bu akşamki bu manzara da bunun
en güzel kanıtı ve en bariz örneğidir.
Bu programın organizasyonun da
emeği geçen ve maddi manevi desteği
sağlayan başta Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
Öztürk Oran: “Onun Doğduğu Gece
İnsanlık Onurunun Başlangıcı Oldu”
Programda kısa bir konuşma yapan
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran, “Âlemlere rahmet olarak
gönderilen Peygamber Efendimiz hem
bizim peygamberimiz hem de son
peygamber. Ne mutlu bizlere ki onun
ümmetiyiz. O gelmeden önce dünya
cehalet ve zulüm içerisindeydi. Onun
doğduğu gece insanlık onurunun
başlangıcı oldu. Eğer biz onun ahlakını
ve yaşantısını kendimize örnek alırsak,
hele bu günlerde sünnetine birebir
uyduğumuz takdirde inanın ki bu
dünyada içinden çıkamayacağımız
hiçbir sorun kalmaz. Yeter ki ona layık
olmaya çalışalım. Onun sünnetine
uygun olarak yaşayalım. Birbirimizi
Allah rızası için sevelim. Bu gecede
bizleri bir araya getiren Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan Aksu’ya
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi.

Konuşmasına bir ayetle başlayan
Başkan Hasan Can, “Muhammed
Aleyhisselam sizlerden hiçbirinin
babası değil. O sadece Allah’ın Resulü
ve sizin gibi, bizim gibi yiyen, içen,
uyuyan, insanüstü değil. İnsan, ama
insan kelimesinin içinde topladığı
bütün misalleri ile hayatında göstermiş
olağan üstü bir insan. Örnek insan,
Allah’ın elçisi ve bizim din-i mübin
İslam’ın iki kaynağından birisi. O
peygamber kendiliğinden konuşmaz.
Sadece kendine vahyedilen sözlerdir. O
ne söylerse Müslüman için geçerlidir,
ölçüdür. Dolayısı ile kendi sözü olduğu
için değil, Allah’ın vahyettiklerinin
dışında kendi heva ve hevesinden
konuşmadığı için Peygamberimiz
(SAV)’in söyledikleri bizim için
irşaddır. Yol göstericidir. Dolayısıyla
böyle bir peygamberi konuşuyoruz.
Ne kadar anlatabiliriz, anlatmaya
muktedir miyiz bilemiyorum. Biz
sadece sevgimiz ve yüreğimizle
hissetmeye çalışıyoruz.” dedi.

Mustafa Çek: “O’nun Hayatını,
Ahlakını Öğrenmek İçin Onu
Okumamız, Tanımamız Gerek”

Daha sonra söz alan Ümraniye
Kaymakamı Mustafa Çek, “63 yıllık
hayatının, 40. yaşında peygamber
olan Hz. Muhammed (SAV), 23 yıla
sığan bu peygamberlik döneminden
bugüne kadar yüz milyarlarca takip
edeni ile, Müslüman olan kişilerle
onlara önderlik, rehberlik etti ve
kıyamete kadar da bizlere ve bizden
sonraki nesillere rehberlik edecek.
Peygamberimiz mademki önderimiz,
onun hayatını, onun tavsiyelerini
ve ahlakını öğrenmek için, onu
okumamız, tanımamız ve çocuklara da
öğretmemiz gerekiyor. Ben bu vesile
ile bunu gerçekleştirmeye çalışan
Ümraniye Müftümüz Ercan Aksu ve
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a teşekkür ediyorum.” dedi.
Peygamber Efendimizin hayatının
anlatıldığı programda M. Fatih Çıtlak,
Peygamber Efendimizin hayata bakış
açısı ve insan onuruna verdiği önemi
hadis ve ayetler ışığında değerlendirdi.
İsbek Mevlana Sufi Ayinleri
topluluğunun tasavvuf müziği ve
ilahilerin sunulduğu program çıkışında
vatandaşlara Ümraniye Belediyesi
tarafından kitap ve gül hediye edildi.

Başkan Hasan Can: “İnsan Ama
Olağanüstü Bir İnsan”
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Mesire Alanımız
Bu Yaz da Ümraniyelilerin
İkinci Adresi Olacak

Ü

mraniye Belediyesi
tarafından 2011 yılında
ilçeye kazandırılan ve her yaz
Ümraniye’den ve çevre semtlerden
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
Ümraniye Mesire Alanı, bu yıl da
piknik, açık hava toplantıları ve çeşitli
etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Sıcak havaların gelmesiyle birlikte
vatandaşlarını yoğun bir şekilde
ağırlayama başlayan, Ümraniyelilerin
yanı sıra derneklerin, vakıfların,
okulların ve çevre semtlerden de
vatandaşların tercih ettiği Ümraniye
Mesire Alanı, gerek sosyal donatı
alanları gerekse doğal atmosferi
ile gelenlerin büyük beğenisini
kazanıyor.
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Ümraniye Mesire Alanı

Ümraniye Belediyesi
tarafından 2011 yılında
hizmete sunulan ve her
yaz yoğun ilgi gören
Ümraniye Mesire Alanı,
bu yıl da sıcak havaların
gelmesiyle Ümraniye’den
ve çevre semtlerden
vatandaşları ağırlamaya
başladı.

Ümraniye Mesire Alanı, Ümraniye
Belediyesi tarafından hazırlanan
büyük bir proje kapsamında büyük
bir mesire alanına dönüştürülerek
Ümraniye’ye kazandırılmıştır. 365
bin m²’lik alana sahip orman için
tamamlanan projede çocuk oyun
alanından piknik alanına kadar her
şey incelikle tasarlanmış ve alan
üzerine konuşlanmıştır. İstanbul’un
tarihi, kültürel ve bitkisel yapısına
en uygun şekilde hazırlanan
düzenlemede, Ümraniye’nin
rekreasyon, eğlence, dinlence, sportif
faaliyet ve mesire alanı ihtiyacı
karşılayan donanımlarıyla her yaştan
gruba hitap etmektedir. Projeyle
Ümraniye’nin orman faunası ve
florası korunmuş ve yaşamsallığın
da devamının sağlanması için tüm
önlemler alınmıştır.

mesire alanı

Çocuklar İçin Oyun Alanları
Mesire alanı düzenlemesi kapsamında,
her yaş grubuna ait çocuklar için
uygun ekipmanlar bulunuyor.
Böylece çocuklar yapay zemin
üzerinde değil doğal zemin üzerinde
oynayabiliyor. Oyun grupları yoğun
işlevselli olup geniş yerleşim planı
üzerinde yer alıyor. Oyun alanı için
5 adet ahşap oyun grubu ve yine 5
adet ipli tırmanma oyun gurubu ile
5 platin tırmanma duvarı da alan
düzenlemesinde mevcut bulunuyor.
Ümraniyeliler İçin Dev Bir Piknik
Alanı
Projede yerini bulan piknik alanları
ile Ümraniye Mesire Alanı’na gelen
vatandaşlar kendi imkânları ile
piknik yapabilme imkânı buluyorlar.
13 bin m²’lik otoparka sahip mesire
alanında, 30 bin m²’lik şölen alanı yer
alıyor. 3 bin 700 m yürüyüş alanına
sahip parkta, 1.700 m ulaşım yolu ve
tüm alanın köşe bucak aydınlatıldığı
düzenleme kapsamında sosyal
ihtiyaçların giderilebileceği tüm
donatılar hizmet veriyor. Alan içi
yolların tamamı modernize edilerek
yenilenirken, 7 ahşap köprü ve 8
çeşmenin oluşturulduğu Ümraniye
Mesire alanına bin civarında ağaç
dikilmiştir.

Mesire Alanı’na gelen vatandaşlar,
alanda yer alan açık hava spor
ünitelerinde, bol oksijenli ortamda
spor yapabilme imkânı buluyor.
Doğal Alana Kazandırılan Doğal Bir
Proje: Meyve Bahçesi
Ayrıca Ümraniye ve çevre semtlerden
vatandaşların yazın en çok vakit
geçirdikleri 365.000 m² Ümraniye
Mesire Alanı içerisine, 20 türden
120 ağacın yer alacağı 4.185 m²’lik
“Meyve Bahçesi” projesiyle, bu yaz
doğanın güzellikleriyle vatandaşları
bir araya getirecek. Drenaj, sulama,
dikim aşamalarının meyve uzmanı
kontrolünde gerçekleştiği ve içerisinde
elma, armut, erik, kayısı, şeftali,
üzüm, kivi, nar, hünnap, limon, kiraz,
ahududu, hurma, fındık, muşmula,
badem, zeytin, ceviz gibi meyvelerin
bulunduğu; “Meyve Bahçesi”nde,
meyve ağaçlarını tanıtan levhalar yer
alacak. Proje, doğayla iç içe olmanın
yanı sıra meyve ağaçlarını tanıma ve
bilgi edinme imkânı da sağlayacak.
Şehrin göbeğinde yer alan ve ulaşımı
kolay olan Ümraniye Mesire Alanı,
geniş ormanlık alanı ve her yaş
grubuna hitap eden donanımlarıyla,
konuklarına şehrin stresinden

uzaklaşma ve rahatlama duygusu
veriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte
bu yaz da Ümraniye Mesire Alanı,
Ümraniye’den ve çevre semtlerden
vatandaşların doğayla iç içe olacağı,
keyifli vakit geçireceği ve misafirlerini
ağırlayacağı ikinci adres olacak.

Doğal Ortamda Spor Yapma İmkanı
Ümraniye Belediyesi, yapılan
düzenlemeler esnasında doğal
güzelliklerin korunması noktasında
özel bir hassasiyet gösterdiği
çalışmalarda orman içi gölet ve
dere uygulamasında doğal yapıya
özdeş tasarımlar, titizlikle seçilen
malzemeler yer alıyor. Öte yandan,
ormana ait doğal güzellikler de
proje kapsamında değerlendirilerek,
yakından görmek, incelemek isteyen
vatandaşların kolayca istifade
edebilmesi de düşünülmüştür. Yapılan
düzenlemelerde, 7 takım açık hava
spor ünitesi alanda mevcut. Ümraniye
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23 Nisan Büyük Bir
Coşkuyla Kutlandı

2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı, Ümraniye’de
gerçekleştirilen çeşitli
törenlerle kutlandı. İlk tören sabah
saatlerinde Ümraniye Kaymakamlığı
bahçesinde düzenlendi. Resmi
törene, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sadettin Gül, Belediye Başkan
yardımcıları, siyasi parti temsilcileri
ile STK temsilcileri birim müdürleri
ve öğrenciler katıldı. Törende Atatürk
anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu
ve okunan İstiklal Marşı ile resmi
tören sona erdi. Program daha sonra
Şehit Öğretmen Sevda Aydoğan
İlköğretim okulundaki öğrenciler
tarafından hazırlanan çeşitli
gösteriler ile devam etti.
Programa Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, 23. Motorlu Piyade
Alayı Piyade Albay Hayati Kara,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye
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23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
nedeniyle, Ümraniye
Kaymakamlığı
bahçesinde resmi
tören düzenlendi.
Kutlamalar daha sonra
Şehit Öğretmen Sevda
Aydoğan İlköğretim
Okulundaki program ile
devam etti.
Müftüsü Ercan Aksu, öğrenciler
ve velileri katıldı. Programda
öğrencilerin okuduğu şiirlerin
ardından düzenlenen palyaço
gösterisi izleyenlere keyifli anlar

yaşattı. Daha sonra öğrencilerin
hazırladıkları halk oyunu ve koro
gösterisi sonrasında okullar arası
düzenlenen şiir, hikaye ve resim
yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere hediyeler takdim edildi.

polis teşkilatı

Polis Teşkilatının 168.
Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Ü

mraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından organize edilen polis
teşkilatının 168. kuruluş yıldönümü
etkinlikleri Ümraniye Meydanı’nda
yapıldı. Programa Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, İlçe Emniyet
Müdürü Adem Öztürk, Belediye
Başkan Yardımcıları Mustafa
Küçükkapdan, Mesut Özdemir,
polis teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
Kutlama alanında K9 köpeklerinin
gösterisi nefes keserken, çocuklar
midilli atlarına binerek keyifli
dakikalar yaşadı. Ayrıca alanda
Ümraniye Belediyesi tarafından da
çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve
mısır dağıtıldı.
Başkan Hasan Can: Polis
Teşkilatının 168. Kuruluş
Yıldönümü Kutlu Olsun
Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, polis teşkilatının ülke güvenliğini
sağlamak için gece gündüz demeden
çalıştıklarını ifade etti. Başkan Hasan

Polis teşkilatının 168.
kuruluş yıldönümü,
Ümraniye Meydanı’nda
yapılan çeşitli
etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklere katılan
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
polis teşkilatının 168.
yıldönümünü kutladı.
Can konuşmasını söyle sürdürdü;
“Ümraniye Emniyet Müdürlüğümüzün
Ümraniyemize daha iyi hizmet
verebilmesi için daha önce teslim
ettiğimiz 10 aracın yanında bugün de
6 araç daha teslim ediyoruz. Ayrıca
Belediye Yeni Hizmet Binamızın
hemen karşısında da Kaymakamlık
ve Emniyet Müdürlüğümüzün Yeni

Hizmet Binaları’nın da yapımına
kısa zaman içerisinde başlanacak.
Ümraniye’deki kamu kurumlarına
destek olmaya çalışıyoruz ve bu
desteklerimiz bundan sonra da
devam edecek dedi. Başkan Hasan
Can, sözlerini polis teşkilatının
168. yıldönümü kutlu olsun diyerek
tamamladı.
Konuşmalardan sonra Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye Emniyet Müdürlüğüne
teslim ettikleri araçların anahtarlarını
Emniyet Müdürü Adem Öztrük’e
verdi. Program polis teşkilatının
çeşitli gösterileri ile devam etti.
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fidan dikimi

Minik Eller Ağaç Dikti

Ü

mraniye Belediyesi,
öğrencilere çevre bilinci
aşılamak amacıyla Ümraniye
Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü Hekimbaşı Spor ve
Sosyal Tesisleri’nde Gökkuşağı
Koleji’nden 400 öğrencinin
katılımıyla ağaç dikme etkinliği
gerçekleştirdi. Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra İlçe
Milli Eğitim Müdürü Saadettin
Gül, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan ve
Gökkuşağı Koleji Müdürü Fahrettin
Demir’in de bulunduğu ağaç dikme
etkinliği keyifli görüntülere sahne
oldu. Etkinlikte, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, öğrencilere
hitap ettiği konuşmasında, onlara
çevre sevgisinin önemini belirten
bir hikâye anlatarak “Bu dünyada
bir dikili ağacınız olsun” dedi. İlçe
Milli Eğitim Müdürü Saadettin Gül
ve Gökkuşağı Koleji Okul Müdürü
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Ümraniye Belediyesi,
öğrencilere çevre bilinci
aşılamak amacıyla
Ümraniye Belediyesi
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü tarafından
Hekimbaşı Spor ve
Sosyal Tesisleri’nde 400
öğrencinin katılımıyla
ağaç dikme etkinliği
gerçekleştirdi.
Fahrettin Demir ise yaptıkları
konuşmada Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’a, düzenledikleri
etkinlik için teşekkür ettiler.
Gökkuşağı Koleji Okul Müdürü
Fahrettin Demir’in, destekleri ve
katkılarından dolayı Başkan Hasan

Can’a plaket takdim ettiği coşku
dolu etkinlikte, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve beraberindeki
konuklar, 400 öğrenciyle beraber
450’ye yakın ağaç diktiler.

kentsel dönüşüm

Belediye Başkanımız Hasan Can
“Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında
Çeşitlilik” Panelinin Konuğuydu

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Müfettişler Derneği tarafından
düzenlenen “Kentsel Dönüşüm
Uygulamalarında Çeşitlilik” adlı
panel, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür
Merkezinde gerçekleştirildi. Panele
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa
Kara ev sahipliğinde, Eski İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Pendik
Belediye Başkanı Salih Kenan
Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı
Ahmet Misbah Demircan, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
sekreter ve yetkilileri katıldı.
Başkan Hasan Can: “Kentsel
Dönüşüme 2004’te Başladık”
Panele konuşmacı olarak katılan

İstanbul Büyükşehir
Belediye Müfettişler
Derneği tarafından
düzenlenen
“Kentsel Dönüşüm
Uygulamalarında
Çeşitlilik” adlı panel
Üsküdar Bağlarbaşı
Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye’de uyguladıkları
kentsel dönüşüm çalışmalarından
bahsetti. Kentsel dönüşümün
kötü yapı stoğunun yıkılıp yerine
sağlam yapı stoğunun alması olarak
nitelendiren Başkan Hasan Can,
2004 yılından itibaren 12 binin
üzerinde inşaat ruhsatı verdiklerini
120 bin bağımsız bölümün
yenilendiği söyledi. Ümraniye’de
göreve geldikleri yıldan beri hiç
kaçak yapı yaptırmadıklarını da
sözlerine ekledi.
Program “Kentsel Dönüşüm
Uygulamalarında Çeşitlilik” paneline
katılan diğer konuşmacıların
konuşmaları ile devam etti.
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yaren meclisi

Çankırı - Kurşunlu - Hocahasan Köyü
Derneği’nden Yaren Meclisi Programı

Ü

mraniye’de gelenek ve
göreneklerin gelecek
nesillere aktarıldığı, İl ve İlçe
Dernekleri’nin etkinlikleri devam
ediyor. Bu kapsamda Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın da
katıldığı Çankırı İli Kurşunlu İlçesi
Hocahasan Köyü Kalkındırma ve
Yardımlaşma Derneği tarafından
Yaren Meclisi programı düzenlendi.
Programa Çankırılılar Dernek
Başkanı Kadir Demir, Çankırı İli
Kurşunlu İlçesi Hocahasan Köyü
Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği
Başkanı Hasan Ağaoğlu, Yaren Ağası
Ramazan Yılmaz, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları Mustafa
Küçükkapdan ve Mesut Özdemir ile
dernek üyeleri katıldı.
Programda kısa bir konuşma yapan
Başkan Hasan Can, “Burası yaren
meclisidir. Ben bu türlü meclislerden
fevkalade zevk alıyorum. Bu geleneği,
göreneği sürdürmenizden de
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Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
Çankırı İli Kurşunlu
İlçesi Hocahasan
Köyü Kalkındırma
ve Yardımlaşma
Derneği’nin
düzenlediği Yaren
Meclisi programına
katıldı.
mutluluk duyuyorum. Yeni yetişen
nesiller bu terbiye ile yetişiyor. Bu
kültür ancak babadan oğula, oğuldan
toruna göstererek, tatbik edilerek,
uygulanarak giderse hayatiyetini
muhafaza eder. Bu yaren meclisinin
güzelliğini devam ettirmesi için
bu güzellikleri, bu gelenek ve

görenekleri devam ettirmekten hiç
vazgeçmeyin. İnşallah uzun yıllar,
asırlar boyu bu güzel meclisler devam
eder.” dedi.
Daha sonra Çankırı İli Kurşunlu
İlçesi Hocahasan Köyü Kalkındırma
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Hasan Ağaoğlu, Başkan Hasan Can’ın
portesi bulunan tuzdan yapılmış
bir resim hediye etti. Çankırı İli
Kurşunlu İlçesi Hocahasan Köyü’ne
ait oyun ve sahne etkinliklerinin
gerçekleştiği Yaren Meclisi programı
yöreye özgü yemek ikramı ile son
buldu.

siyaset akademisi

Hasan Can’dan AK Parti Tekirdağ
Siyaset Akademisi’nde Tecrübe Paylaşımı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, AK Parti
tarafından düzenlenen
Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler
Programı’nda Tekirdağ’da genç
siyasetçilere deneyimlerini ve
tecrübelerini aktardı. Programa
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ
İl Başkanı Ahmet Kambur, Belediye
Başkan Yardımcısı Mustafa
Küçükkapdan, AK Parti Tekirdağ
Ar-ge Birim Başkanı Yavuz Avcı ve
teşkilat mensupları katıldı.
“İnsan, Araç ve Para Kaynaklarını
İdare Ettik”
Programda genç siyasetçilere
hitap eden Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can şunları
söyledi: “Belediyecilik dediğiniz
şey insan kaynaklarını, araçları
ve para kaynaklarını en iyi
şekilde kullanmaktır. Bunları
iyi kullanamazsanız başarıya
ulaşmanız mümkün değildir.
2004’te Belediyeyi devraldığımız

Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can Tekirdağ’da,
“Siyaset Akademisi Yerel
Yönetimler Programı’’
kapsamında, teşkilat
mensuplarına hitap etti.
Başkan Hasan Can, İlçe
Belediyeler modelinde
Ümraniye örneğini anlattı.
zaman insan kaynaklarını, araçları
ve para kaynaklarını iyi idare
ettik. Devraldığımız döneme ait
borçlarımızı ödedik, bütçemizi her
yıl arttırdık ve neticede devletin
hiçbir kurumuna borcu olmayan bir
belediye olduk.” dedi.
“Ümraniyemize 150’nin Üzerinde
Kalıcı Eser Kazandırdık”
Ümraniye Belediyesi olarak 9

yılda geldikleri noktada, Kültür
Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık
Ocakları, Muhtarlık Binaları, Nikâh
Sarayı, Aş Evi, Okullar gibi 150’nin
üzerinde kalıcı eseri vatandaşların
hizmetine sunduklarını söyleyen
Başkan Hasan Can, ilçedeki bütün
kamu kurumlarına da her konuda
destek olduklarını belirtti. 10 Mart
tarihinde Sayın Başbakanın katıldığı
bir programla Belediye Yeni Hizmet
Binalarının açılışını da yaptıklarını
söyleyen Başkan Hasan Can, binanın
akıllı bir bina olduğunu ve bütün
sistemlerin bir merkezden kontrol
edildiğinin altını çizdi. Sosyal
yardımlar konusunda, maddi durumu
iyi olmayan ailelere ve engelli
vatandaşlara yaptıkları desteklerden
de bahseden Başkan Hasan Can,
genç siyasetçilere bundan sonraki
siyasi yaşamları için başarılar diledi.
Programda sonunda katılımcılara
Ümraniye Belediyesi tarafından kitap
seti ve Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kursları’nda yapılan
kravat hediye edildi.
19
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Ümraniye’de
Dünya Otizm ve Farkındalık Günü

D

ünya Otizm Farkındalık
Günü sebebiyle Nisan ayı
boyunca tüm dünyada
otizmle ilgili yapılan etkinlikler
Ümraniye’de de devam ediyor.
Ümraniye Belediyesi ve Ak Parti
Ümraniye Engelliler Koordinasyon
Merkezi “Dünya Otizm Farkındalık
Günü” sebebiyle, otistik bireylerin
toplumla bütünleşmelerini
sağlamaya yönelik ve otistik
bireylerin sorunlarına çözüm bulmak
amacıyla Ümraniye Belediyesi
Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde
bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Ak
Parti İstanbul Milletvekili Gürsoy
Erol, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Ak Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk Oran, Ak
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Leman Aksoy, Ak Parti İstanbul
Engelliler Koordinasyon Başkanı
Mustafa Bugelek, Ak Parti Ümraniye
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Ümraniye Belediyesi
ve Ak Parti
Ümraniye Engelliler
Koordinasyon Merkezi
“Dünya Otizm
Farkındalık Günü”
sebebiyle, Otizm
ile ilgili farkındalık
oluşturmak ve otistik
bireylerin sorunlarına
çözüm bulmak
amacıyla bir etkinlik
düzenledi.
Engelliler Koordinasyon Başkanı
Abdülhamit Öz, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir,
Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu

Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri,
muhtarlar ve STK’lar katıldı.
Ak Parti İstanbul Milletvekili Gürsoy
Erol, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ve Ak Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk Oran yaptıkları
konuşmalarda Hükümetin ve İlçe
Belediyelerinin Engellilere yönelik
yaptığı çalaışmalardan bahsettiler.
Ümraniye Engelliler Merkezi
Müzik topluluğunun konseri ve
engellilere yönelik hizmetlerin
anlatıldığı sinevizyon gösterisinin
ardından, Ümraniye’de bulunan
işitme engellilerin folklor gösterisi
ile program devam etti. Daha sonra
Ak Parti İstanbul Milletvekili Gürsoy
Erol, Başkan Hasan Can, Ak Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran
ve Ümraniye EKM ile birlikte engelli
vatandaşlara tekerlikli sandalye
hediye etti.

park

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından
Akdeniz Caddesi'ne Yapılan Park
Yakın Zamanda Hizmete Açılacak

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından 66.772 m2 yeşil alana
ve 16.727 m2 sert zemine sahip
olan, Ümraniye Atakent mahallesi
Akdeniz Caddesinde yapımına
başlanan 1. etabı tamamlanan
parkın 2. etabında çalışmalar
devam ediyor. Yakın zaman da
Ümraniyelilerin hizmetine açılacak
olan 66.772 m2 yeşil alanda; 6.411
bitki, 1.073 adet ibreli ağaç ve
1.137 adet yapraklı ağaca sahip
olan park, 306 m2 Kaykay Pisti,
364 m2 Basket Sahası, 765 m2
Futbol Sahası, 541 m2 Fitnes Alanı,
420 m2 Ahşap Trabzan ve 612 m2
Çocuk Oyun Alanı ile Ümraniyelilere
hizmet verecek. Ayrıca parkta
güzergah hakkında bilgi veren 4 adet
kabartma harita da bulunacak.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından,
Ümraniye Atakent
mahallesi Akdeniz
Caddesinde yapımı
tamamlanmak üzere
olan park, yakın zaman
da Ümraniyelilerin
hizmetine açılacak.
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Başkan Hasan Can
Gönüllü Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Ü

mraniye Belediyesi Sosyal
Tesislerinde düzenlenen
kahvaltı programına
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Belediye Başkan Yardımcısı
Serap Eşit Elveren, Sosyal Yardım
İşleri Müdürü Hakan Karataş
ve Gönüllü Öğretmenler katıldı.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne
kayıtlı ailelerin çocuklarına Gönüllü
Öğretmenlik yapan 15 kişi ile bir
araya gelen Başkan Hasan Can,
Gönüllü Öğretmenlere gösterdikleri
özveri için teşekkür etti. Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı
ailelere bundan önce olduğu gibi

22

Ümraniye Belediyesi
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü Gönüllü
Öğretmenleri,
Ümraniye Belediyesi
Sosyal Tesislerinde
Başkan Hasan Can’la
kahvaltıda bir araya
geldi.

bundan sonra da desteklerinin
devam edeceğinin altını çizen
Başkan Hasan Can, onların duası,
yüzlerindeki tebessüm bizleri mutlu
etmeye yetiyor dedi.

öğrenci

Balıkesirli Üniversite Öğrencilerimizle
Ümraniyemizde Anlamlı Buluşma

İ

stanbul Balıkesirliler Derneği
tarafından organize edilen,
İstanbul’da okuyan Balıkesirli
üniversite öğrencileri, Ümraniye
Belediyesi Sosyal Tesislerinde
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’la kahvaltıda bir araya geldi.
Programa Başkan Hasan Can’ın yanı
sıra, İstanbul Balıkesirliler Dernek
Başkanı İsmail Yaşar, Dernek Başkan
Yardımcısı Hüseyin Can, dernek
yönetimi ile 50 kadar öğrenci katıldı.
Programı organize eden İstanbul
Balıkesirliler Derneğine teşekkür
eden Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, kendisinin de Balıkesirli
olduğunu ifade ederek, gençlerle bir
arada olmaktan mutluluk duyduğunu
söyledi. Ümraniye Belediyesi

İstanbul Balıkesirliler
Derneği tarafından
organize edilen,
İstanbul’da okuyan
Balıkesirli Üniversite
öğrencileri, Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can’la
kahvaltıda bir araya
geldi. Başkan Hasan
Can, öğrencilere
tavsiyesinde bulundu.

olarak yaptıkları çalışmalara da
kısaca değinen Başkan Hasan Can,
Üniversite Öğrencilerine eğitim
hayatlarında başarılar diledi.
Program sonunda öğrencilere
Ümraniye Belediyesinin hikaye ve
şiir yarışmalarında elde ettiği kitap
seti hediye edildi.
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buz pisti

Ümraniyeli Çocuklar
Trafik Çocuk Eğitim Parkı’ndaki
Buz Pistinde Eğleniyor

Ü

mraniye Belediyesi
tarafından hizmete açılan
bölgenin en büyük Trafik
Çocuk Eğitim Parkı ve buz pisti
yoğun bir şekilde hizmet vermeye
başladı. Ümraniyeli çocuklar,
Trafik Çocuk Eğitim Parkı ve buz
pistiyle buluştu. Trafik Çocuk
Eğitim Parkı’nda eğitim alan
Ümraniyeli çocuklar daha sonra
parkın içerisindeki 1.115 m2
alana kurulan buz pistine geçerek
gönüllerince eğlendiler. Ümraniye
ve çevre ilçelerden yoğun ilgi gören
Ümraniye Trafik Çocuk Eğitim Parkı
4. sınıf ile 8. sınıf yaş grubundaki
öğrencilere eğitim verirken buz pisti
ise 4 yaşından büyük velisi yanında
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Ümraniye Belediyesi,
Ümraniye’de ikamet
eden çocukları,
bölgenin en büyük
Trafik Çocuk Eğitim
Parkı ve buz pistiyle
buluşturdu.
bulunan öğrencilere eğitim veriyor.
Çocuklar hem eğitim alıyor hem de
eğlenceli vakit geçiriyor.

çocuk oyunları

Geleneksel Çocuk Oyunları Finali
Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ü

mraniye Belediyesi ve
ÇOSKF’nin, geleneksel
çocuk oyunlarımızı(seksek,
tombik, mendil kapmaca, yakan
top, kuka vb) günümüz koşullarına
uyarlanarak oynatmak, yaşatmak,
gelecek kuşaklara aktarmak ve bu
alanlarda kalıcı çalışmalar yapmak
amacıyla düzenlediği “Geleneksel
Çocuk Oyunları” İstanbul Finali ve
ödül töreni Ümraniye Anadolu İmam
Hatip Lisesi kapalı spor salonunda
gerçekleştirildi. Programa Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü
Saadettin Gül, ÇOSKF Başkanı
Mehmet Mutlu, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları Maliki Ejder
Batur, Mesut Özdemir, öğrenciler ve
birçok vatandaş katıldı.

Seksek, mendil kapmaca, oyunlarının
oynandığı final müsabakalarında
Kağıthane Yaşar Doğu İlköğretim

Ümraniye Belediyesi
ve ÇOSKF’nin
birlikte düzenlediği
“ Geleneksel Çocuk
Oyunları”nın
Ümraniye’de
gerçekleştirilen
İstanbul finali ve
ödül töreni renkli
görüntülere sahne oldu
Okulu birinci olarak “ Geleneksel
Çocuk Oyunları” İstanbul şampiyonu
oldu. Müsabakalarda Şişli Mustafa
Sarıgül İlköğretim Okulu ikinci
olurken, Kağıthane Ali Fuat Cebesoy
İlköğretim Okulu ise üçünçü oldu.

Başkan Hasan Can, “Bizi Biz Yapan
Değerleri Muhafaza Etmeliyiz”
Daha sonra söz alan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
“Çocuklarımızın birçoğu teknolojiyle
iç içe yetişiyor. Bazı çocuklarımızda,
teknolojinin zararlarına yönelik
gelişim bozukluğu oluşuyor.
Maalesef tam anlamıyla çocukluğu
yaşayamıyorlar. Dolayısıyla
teknolojinin getirdiği imkanlardan
istifade edeceğiz ama bizi biz yapan
değerleri de muhafaza etmeliyiz. Bu
kapsamda düzenlediğimiz programla
Geleneksel Çocuk Oyunları
günümüzde yaşatmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. ” dedi. Konuşmaların
ardından ödül töreninde, yarışmaya
katılan tüm sporcular madalya ile
ödüllendirilirken takımlar da ayrıca
kupa aldılar.

25

esnaf ziyareti

YENiDENÜMRANiYE

Esnaf Ziyaretlerimize Devam
Ederken Hemşehrilerimizin
Evlerine de Konuk Oluyoruz

E

snaf, mahalle ziyaretleri ve ev
sohbetlerini düzenli olarak
gerçekleştiren Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, esnaf
ve mahalle sakinleri ile bir araya
gelerek sohbet ediyor. Bu ziyaretlerde
belediye çalışmaları hakkında da bilgi
veren Başkan Hasan Can, ziyaretler
sırasında vatandaşlardan yaptıkları
hizmetlerden dolayı takdir görüyor.
Esnaf ve mahalle sakinlerine yapılan
ziyaretlerin yanı sıra ev sohbetlerine
de katılan Başkan Hasan Can,
yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi
verirken vatandaşların istek ve
talaplerini de dinliyor.
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Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
çeşitli periyotlarla
gerçekleştirdiği esnaf,
mahalle ziyaretleri
ve ev sohbetlerinde
vatandaşlardan
yaptıkları hizmetlerden
dolayı takdir görüyor.

sosyal tesis

Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal
Tesislerinin İnşası Hızla Sürüyor

Ü

mraniye Belediyesi, Tantavi
Mahallesi’nde inşası devam
eden Sosyal Tesisler ile 9
yıllık hizmet süresince oluşturulan
kalıcı eserlere bir yenisini daha
ekleyecek. Yakın zaman da inşası
tamamlanacak olan Ümraniye
Belediyesi Sosyal Tesisleri; 1.000 m2
alan üzerinde
2 kat olup her bir kat 500 m2’lik
alana sahip. Üst katında 220 m2 açık
teras ile seyirlik alan oluşturulan
Sosyal tesisler yakın zamanda
vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ümraniye Belediyesi,
Tantavi Mahallesi’nde
inşası devam eden
Sosyal Tesisler ile 9
yıllık hizmet süresince
oluşturulan kalıcı
eserlere bir
yenisini daha
ekleyecek.
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Filistin Heyetinden Başkan
Hasan Can’a Ziyaret

Ç

eşitli temaslarda bulunmak
üzere UCLG-MEWA’nın
organizasyonu ve İBB’nin
desteği ile İstanbul’a gelen Filistin
Gazze İlçe Belediyelerden; aralarında
Başkanlar, Başkan Yardımcıları ve
Meclis Üyelerinin yer aldığı 9 kişilik
bir heyet, programları dahilinde
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a ziyarette bulundu.
Ziyarette Al Nuseirat Belediye
Başkanı Mohammaad Abu Shkayyan,
Al Buraij Belediye Başkanı Anis
Abu Shammala, Al Zahra Belediye
Başkanı Jalal A.O. Toman, Beit
Lahiya Belediye Başkanı Izz al-Din
Muhammed Taya Aldhanon, Beni
Suheila Belediye Başkanı Hammad
Mahmud AbdlCevad Arrekab, Deir
Al Balah Belediye Başkan Yardımcısı
Salah Mohammad J.Jabir, Khan
Younis Belediye Başkan Yardımcısı
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UCLG-MEWA’nın
organizasyonu ve
İBB’nin desteği
ile Filistin’den
çeşitli temaslarda
bulunmak, gelecekteki
işbirliklerine ortam
hazırlamak ve tecrübe
paylaşımı yapmak
üzere İstanbul’a gelen
Filistin Gazze İlçe
Belediyelerden 9 kişilik
bir heyet, programları
dahilinde Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can’a ziyarette
bulundu.

Salahaddin M.A Abuabdou, AlNazlah
Belediye Meclis Üyesi Khaled
Alkahlout ve Rafah Belediye Meclis
Üyesi Majdi Albaba yer aldı. Samimi
bir havada geçen ziyarette konukları
ile bir süre sohbet eden Başkan Hasan
Can daha sonra yemek ikramında
bulundu. Ümraniye Belediyesi Yeni
Hizmet Binası’nı gezen Filistinli
Heyet, Başkan Hasan Can’a hediye
takdim etti. Başkan Hasan Can da
ziyaret sonunda Filistinli Heyete
Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarında yapılan ebru
kravat hediye etti.

gazze

“Gazze ile Dayanışma”
Programı Ümraniye’de Yapıldı

G

enç Ümraniyeliler Platformu
ve İhya-Der’in, zulme maruz
kalan Filistin Gazze’deki
Müslüman kardeşlerimize ithafen,
kardeşlik ve dayanışma duygularını
vurgulamak amacıyla Ümraniye
Kültür ve Sanat Merkezi’nde
düzenlediği “Gazze ile Dayanışma”
programına Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can başta olmak
üzere AK Parti Ümraniye İlçe Başkan
Yardımcısı Birol Hayal, Filistin
Gazze Hükümeti İmar ve İskan
Bakan Yardımcısı Yaser El Shanti,
Hamas Hareketi Gazze Ruvvad
Gençlik Komisyonu Başkanı Üsame
Abdou, Gazze Ruvvad Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Raid El Saati, Genç
Ümraniyeliler Platformu Başkanı
Orçun Şekercioğlu, İhya-Der Başkanı

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, Genç
Ümraniyeliler Platformu
ve İhya-Der’in ortaklaşa
düzenlediği “Gazze ile
Dayanışma” programına
konuk oldu.
Harun Budaklar, Genç Ümraniyeliler
Platformu Yöneticileri, İhya-Der
Üyeleri, Muhtarlar, Sivil Toplum
Kuruluşları ve davetliler katıldı.
Başkan Hasan Can Filistin’in Jabalia
Al Nazlah Belediyesi ve Bosna
Hersek’in Fojnica Belediyesi’nin
Ümraniye Belediyesi’nin kardeş
belediyeleri olduğunu belirttiği ve

birlik, beraberlik mesajları verdiği
konuşmasında şunları söyledi:
“Filistin, her şeyden evvel bu
coğrafyanın, Osmanlı’nın, Osmanlı
torunlarının yüreğini acıtan bir
yaradır. Filistin meselesi mutlaka
ama mutlaka hayırla sonuçlanacak
bir meseledir. Buna bütün yüreğimle
inanıyorum. Ve yine inanıyorum ki
nasıl ki o gün Sultan II. Abdülhamid
Filistin toprağını satmayı muhteşem
bir cevapla reddettiyse, Filistin
Gazze’nin zalimlerin tasallutundan
kurtulmasına vesile olmak da Sultan
II. Abdülhamid’in torunlarına nasip
olacaktır. Hamdü senalar olsun
nerede mazlum kardeşlerimiz varsa
biz onların yanındayız.”
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çanakkale ziyareti

Ümraniyeliler Çanakkale
Şehitliği’ni Ziyaret Etti

Ü

mraniye Belediyesi’nin
geleneksel hale getirdiği,
şehitlerimizi anmak ve
hatırlatmak amacıyla Ümraniyeli
vatandaşlar için ücretsiz düzenlediği
Çanakkale Şehitliği ziyaretleri, bu yıl
da Ümraniyeli vatandaşların yoğun
ilgi ve katılımıyla gerçekleşti.
Bu yıl 1.000 kişinin götürüldüğü
Çanakkale Şehitliği ziyaretinde,
uzman rehberler eşliğinde; Şahindere
Şehitliği, Zığındere Sargı Yeri
Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Anıtı,
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Ümraniye Belediyesi
tarafından bir
gelenek haline
getirilen Çanakkale
Şehitliği ziyaret
gezisi, Ümraniyeli
vatandaşlar için bu yıl
da düzenlendi.

Seddülbahir Cephesi, Kuzey Cephesi,
57. Alay Komutanlığı, Conkbayırı
Muhaberesi, Kocadere, Şehitler
Abidesi Anıtı gibi birçok yer gezildi.
Çanakkale Zaferi ve Kahraman
Şehitlerimizin hikâyelerinin
Ümraniyeli vatandaşlara anlatıldığı
gezi, duygulu anlara sahne oldu.
Ümraniye Belediyesi tarafından
yemek ikramı da yapılan
Çanakkale Şehitliği gezi programı
Ümraniyeli vatandaşlar tarafından
memnuniyetle karşılandı.
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prestij cadde

Ümraniye’de Yeni Prestij
Caddelerin Yapımı Devam Ediyor

Ü

mraniye Belediyesi,
Ümraniye’nin caddelerini
güzelleştirmek adına
hizmetlerine devam ediyor. Her
mahalleye prestij cadde kazandırmak
amacıyla, 40 adet caddenin daha
düzenlemesini yaparak estetik ve
modern caddeleri ilçeye kazandırıyor.
Prestij Cadde uygulamaları
kapsamında elektrik ve aydınlatma
hatlarını yer altına alınarak,
kadastral ve imar durumuna uygun
projeler kapsamında kaldırımlar
yenileniyor. Modern aydınlatma
direkleri ile daha estetik bir cadde
görünümü oluşturuluyor.
Ümraniye’de şu anda Doğanevler,
23 Nisan, Adem Yavuz, Site Yolu,
Dr. Adnan Büyükdeniz, Balkan
Esnaf Caddesi gibi yoğun kullanımlı
caddelerde çalışmalar başlamış olup
hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Ümraniye Belediyesi,
her mahalleye prestij
cadde kazandırmak
amacıyla, yaklaşık
40 adet caddenin
daha düzenlemesini
yaparak, estetik ve
modern caddeleri
ilçeye kazandırmayı
sürdürüyor.

Caddesi, Abdullah Azam, 19 Mayıs,
Bayrak ve Malazgirt caddelerinde de
prestij cadde düzenleme çalışmaları
başlamıştır.

Mart ayı itibari ile çalışmalarına
başlanan prestij caddeler en
kısa zamanda tamamlanarak
Ümraniyelilerin hizmetine
sunulacaktır. Ayrıca, Karadeniz
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Sosyal Yardım Projelerine
Devam Ediyoruz

Ü

mraniye Belediyesi, 9 yılda
gerçekleştirmiş olduğu
hizmetlerine her geçen gün
yenilerini ekleme devam ediyor.
Sosyal etkinlikler kapsamında
düzenlediği Yaşlı Hizmetleri Birimi,
Yetim ve Öksüz Çocuk Birimi, Hanım
Şef Projesi, Hanım Eli Çarşısı, Taziye
Ziyaretleri, Bir İz ve Bir Ömür
Projesi ve Gıda Bankacılığı projeleri
ile Namık Kemal Kültür Merkezi’ni
işleyiş bakımından Sosyal Hizmetler
Merkezi haline getiriyor. Ümraniye
Belediyesi, Ümraniye’de ikamet eden
mağdur ve kimsesiz yaşlıların, yetim
ve öksüz çocukların, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
Namık Kemal Kültür Merkezi’nde
kurulan Yaşlı Hizmetleri Birimi
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Ümraniye Belediyesi,
Namık Kemal Kültür
Merkezi’ni düzenlemiş
olduğu sosyal yardım
projeleri ile Sosyal
Hizmetler Merkezi
haline getiriyor.
ve Yetim Öksüz Çocuk Birimi ile
birçok ihtiyaçları karşılayacak. Eşi
olmayan, çocuklarına hem analık hem
babalık yapan veya eşi çalışamayacak
durumda olduğu için geçim

mücadelesini sırtlanmış olan kadınlar
için İŞKUR ile birlikte yürüttüğü
Hanım Şef Projesi ve Hanımeli Çarşısı
projeleri ile mesleki eğitim ve çarşı
oluşturarak istihdamını sağlayacak.
Ayrıca ilçe sınırları içerisinde yeni
doğum yapan anneler evlerinde
ziyaret edilerek bebeklerin fotoğrafı
çekilecek. Ayak ve el izleri ile birlikte
çerçeveye yerleştirilerek Başkan
Hasan Can’ın bir mektubu ile annelere
hediye edilecek. Gıda Bankacılığı
projesi ile de ekonomik açıdan
durumu iyi olmayan vatandaşlarla,
ihtiyaç fazlası gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddeleri bulunan kişiler
arasında köprü oluşturulacak.

ziyaret

Başkan Hasan Can’dan Bağcılar
Belediye Başkanına Ziyaret

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı’yı
makamında ziyaret etti. Samimi
bir havada geçen ziyarette Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ve Başkan Hasan Can bir süre
sohbet etti. Sohbet sonrası Çağırıcı,
Başkan Hasan Can’a yaptıkları Kayısı
Bahçeleri ve Engelliler Sarayı gibi
bazı hizmetleri yerinde gösterdi.
Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan
Hasan Can, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’ya başarılar diledi.
Çağırıcı da Başkan Hasan Can’a
ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan
Can, Bağcılar
Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı’yı
makamında ziyaret
etti.
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bahar temizliği

Ümraniye’de
Bahar Temizliği Başladı

Ü

mraniye Belediyesi, bahar
temizliği kapsamında
yürüttüğü temizlik
çalışmalarını kapsamlı hale
getirerek, belirli bir program
doğrultusunda yüzlerce personeliyle
sürdürülürken ayrıca özel bir
ekiple de 35 mahallede temizlik
yapıyor. Ümraniye Belediyesi
bünyesinde çalışan 15 kişilik
Temizlik Ekibi tarafından, 2 adet
Çim Kesme Makinesi, 1 adet Sulu
Süpürge Aracı, 1 adet Açık Temizlik
Aracından oluşan donanımlı temizlik
araçlarıyla en ince ayrıntısına kadar
Ümraniye’nin ana arterleri, cadde ve
sokakları, kaldırımları temizleniyor.
Temizlik çalışmaları kapsamında
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Ümraniye Belediyesi,
temizlik ekibi ve
donanımlı temizlik
araçlarıyla Ümraniye’de
bahar temizliği yapıyor.
Ümraniye Belediyesi bünyesindeki
ekip, donanımlı temizlik araçlarıyla
yeşil alanlarda çim budama ve boş
arazi temizliğinin yanı sıra kaldırım
bordür boyama işlemlerini de
yaparak Ümraniye’de bahar temizliği
yapıyor.

sosyal belediyicilik

Ümraniye Belediyesi Vatandaşlarımızın
Zor Günlerinde de Yanında

Ü

mraniye Belediyesi, cenazesi
olan vatandaşları yalnız
bırakmıyor. Ümraniye
Belediyesi bünyesinde kurulan
Taziye Ekibi tarafından Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın adına
cenaze evi ziyaret edilerek başsağlığı
dileniyor. Ziyarete giden ekipler
tarafından cenaze evinde yapılacak
olan, kabristan yeri ayarlanmasından
araç tahsisine kadar birçok işlem
tespit edilerek gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Taziye Ekibi tarafından Kuran
Tilaveti yapılıyor ve Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü tarafından da
cenaze evine gelen yakınlar için sıcak

Ümraniye Belediyesi,
cenazesi olan
vatandaşları
yalnız bırakmıyor.
Ümraniye’de ikamet
eden vatandaşların
cenaze evlerine giderek
taziye ziyaretinde
bulunuyor, başsağlığı
diliyor, defin
işlemlerinde yardımcı
oluyor.

yemek götürülüyor. Böyle bir hizmeti
gerçekleştirmenin bir vefa borcu
olduğuna değinen Başkan Hasan
Can, “Cenaze sahiplerinin kederli
günlerinde yanlarındayız. Amacımız,
acıları paylaşmak ve belediye
olarak vatandaşlarımızın cenaze
törenindeki eksikliklerini gidermek.”
dedi.
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İstanbul Milletvekili

Erol Kaya:

Türkiye’de Siyaset
Yapmak İsteyen İstanbul’u
Teneffüs Etmeli

S

ayın vekilim, öncelikle kısaca
hayat hikâyenizi bizimle
paylaşırsanız çok memnun
oluruz.
Aslen Karadeniz kökenli olmakla
birlikte 1959’da Sakarya/Akyazı
ilçesi Topağaç köyünde dünyaya
geldim. Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü
bitirdikten sonra Mahalli İdareler
ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında
yüksek lisansımı tamamladım. Pendik
ilçesinde ticaretle de uğraşmanın
ardından, 1985-1994 yılları
arasında siyasetle, sırasıyla mahalle
temsilciliği, ilçe başkan yardımcılığı,
ilçe başkanlığı görevlerinde
bulundum. 1994-2009 yılları
arasında üç dönem Pendik Belediye
Başkanı olarak görev yapmak nasip
oldu. 2011 yılında yapılan genel
seçimler ile 24. Dönemde İstanbul
Milletvekili seçildim ve halen TBMM
Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini
yürütmekteyim. Bunların yanında
birçok sivil toplum kuruluşunda aktif
olarak faaliyet göstermeye gayret
ediyorum.
1994-2009 arasında, 15 yıl gibi
uzunca bir süre Pendik Belediye
Başkanlığı yaptınız. Bu süreçte
yerel yönetimlerin kaydettiği
dönüşümden bahseder misiniz?
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Tarihe not düşmek
isteyen, roman yazmak
isteyen, şiir yazmak
isteyen, hep İstanbul’u
hayal etmiştir. Ben
diyorum ki; Türkiye’de
siyaset yapmak isteyen
İstanbul’u teneffüs
etmeli, dünyayı tanımak
isteyen ise İstanbul’u
görmelidir.
Sayın Başbakanımızın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile
birlikte Türkiye’de yeni bir dönem
başlamıştır. Bu dönem; şehircilik
anlayışını, yönetim tarzını ve
yönetici algısını değiştirmiş halkın
yerel yönetimlere karşı güvensizliği
ortadan kalkmıştır. İktisatta
ülkelerin mukayeseli üstünlüğünden
bahsedilir. Sayın Başbakanımızla
beraber şehirlerin yarıştığı ve
şehirlerin rekabet ettiği yeni bir
dönem Türkiye’de yerel yönetimlere
hakim olmuştur. Bu belediyecilik
anlayışı klasik anlamda şehrin
fiziki (altyapı, yol, su, kanal, park,
bahçe) kalkınmasının yanında yeni

kavramlar olan; Sosyal ve kültürel
kalkınma, Ekonomik kalkınma,
Demokratik kalkınma, Etkin ve
verimli şehir ve kurum yönetimi
gibi başlıklarla ifade edebileceğimiz
ülkemizin topyekün değişiminin
tetikçisi olan bir dönem başlamıştır.
Kısaca yerel kalkınma olarak
ifade edebileceğimiz bu anlayış
aynı zamanda şehrin estetiğini,
mimarisinde medeniyet değerlerinin
nakşedildiği/dikkate alındığı bir şehir
dönüşümünü başlatmıştır.
Aynı zamanda, yerel yönetimler ve
Belediyecilik hakkında yayınlanmış
altı kitabınız da bulunuyor. Bu
alandaki teorik literatürün pratik
uygulamalara katkısını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Pratikte işin içinde olan kişilerin,
bilgi ve tecrübelerini paylaşmak
açısından, literatüre katkı sağlamak
açısından, tarihe not düşmek
açısından benimsedikleri yöntemleri,
tercihlerini, izledikleri yolları, hatta
duygu ve düşüncelerini kaleme
almalarını önemsiyorum. Aynı
şekilde literatür çalışması yapan
akademisyenlerin de bilgilerini
uygulamak, uygulamada hangi
bilgilere ne derecede ihtiyaç
duyulacağını görmek açısından
mutlaka işin mutfağında bulunmaları

siyaset

gerektiğine inanıyorum. Bizler
de bu manada yerel yönetimlere
ve belediyeciliğe katkı sunmak ve
tecrübelerimizi aktarmak adına birkaç
noktanın altını çizmek istedik.
TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı
vazifesini de siz yapıyorsunuz.
Hükümetin ve AK Parti’nin çevre
konusundaki önemli hamleleri
nelerdir?
Hükümetimizin çalışmalarına
baktığımızda, öncelikle 21 Aralık 2009
tarihinde AB üyelik müzakerelerinde
27. Fasıl olarak çevre faslını açtık.
Çevre faslı zor ve kapsamlı bir fasıl
olmasına rağmen diğer ülkelerin
aksine bu faslı ilk açan ülkelerden
biriyiz. Müthiş bir karar bu. 2023
yılına kadar 58 milyar Euro’luk bir
yatırım öngörülüyor. 2009 yılında
Kyoto Protokolüne taraf olduğumuzu
görüyoruz. Peki, çevre faslı açıldı
da ne oldu? Büyük oranda mevzuat
uyumlaştırılması yapıldı. İkinci olarak,
özel sektör hariç, merkezi yönetim ve
yerel yönetimler dünyada az görülen
2010 yılından beri artan bir oranda
yıllık ortalama 3 milyar doların
üzerinde çevre yatırımı yapıyor.
Dolayısıyla hükümeti bu iki açıdan
tebrik etmemiz gerekiyor. Çevre
yatırımları atık suların arıtılmasından,
orman yangınlarıyla mücadeleye
pek çok alanda değişiklik gösteriyor.
Yapılan yatırımların da olumlu
sonuçlarını görmek bizi memnun
ediyor. Ben sizi rakamlarla detaya
boğmak istemiyorum fakat ülkemizin
bu alandaki gelişimini birkaç örnekle
belirtmeden geçemeyeceğim: 2003
yılında 15 olan katı atık tesisi sayısı
59’a çıkarılmış, 2011 temmuz ayı
itibariyle, hizmet verilen belediye
sayısı 130 iken, 756’ya yükselmiştir.
20,2 milyon hektar olan orman alanı
21,66 milyon hektara ulaşmıştır. 9
yılda 206 baraj (16’sı büyük HES), 24

gölet, 179 sulama tesisi, 49 içme suyu
temini tesisi, 643 taşkın koruma tesisi,
27 diğer tesisler (ulaşım ve hizmet
binaları) olmak üzere, 1128 tesisi aziz
milletimizin hizmetine sunmuştur.
81 İlimiz için “içme suyu eylem planı”
ile şehir merkezlerimizin asgari 2040,
2050, 2060 yıllarına kadar olan su
ihtiyaçlarını teminat altına alınmıştır.
Melen projesi ile İstanbul’un 2071
yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı
karşılanacaktır. 81 ilimizde 117 hava
kalite değerleri ölçüm istasyonları
ile günlük hava kalitesi kamuoyu ile
paylaşılmaktadır.
İstanbul milletvekili olarak
İstanbul’un sizin için anlam ve
öneminden bahseder misiniz biraz
da?
Peygamberimiz (s.a.s.) İstanbul’un
fethini övmüş, Napolyon ise “Dünya
tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul
olurdu” demiştir. İstanbul tarihin her
döneminde önemini ve cazibe merkezi
olma özelliğini korumuş, birçok kadim
medeniyete payitahtlık yapmıştır.
Bizim medeniyetimiz açısından da
İstanbul’un yeri ve önemi tartışılmaz
nitelikte. Medeniyetimize ait tüm
izleri İstanbul’da görmemiz mümkün.
Bugün İstanbul mevcut durumu ve
potansiyeli ile çeşitli açılardan birçok
ülkeyi geride bırakıyor. Dolayısı ile
İstanbul’a sıradan bir şehir gözüyle
bakmak yanıltıcı olacaktır. Türkiye’nin
bölgesel ve küresel bir güç olma
yolunda hızla ilerlemesi, İstanbul’a da
bir dünya şehri hüviyeti kazandırmış
ve bir marka şehir haline getirmiştir.
Finans Merkezi gibi, Marmaray gibi,
Kanal İstanbul gibi, Tüp Geçiş gibi
yeni şehirler kurulması gibi tarihin
en dinamik ve en hızlı değişimini
gerçekleştiren AK Parti’de siyaset
yapma bahtiyarlığına erişmek çok
az insana nasip olacaktır. İstanbullu
olmak benim için her zaman gurur

duyacağım bir unvandır. Elbette bu
şehre hizmet etmenin nasip olması da
her milletvekili gibi insanda ayrı bir
heyecan uyandırıyor.
Ümraniye’deki gelişme ve
çalışmaları da yakından takip
ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz
Yükselen Ümraniye’nin seyrini?
Ümraniye ilçemiz İstanbul’un en
hızlı gelişen, dönüşen ve büyüyen
bölgelerimizden birisidir. Finans
merkezinin Ümraniye’de kuruluyor
olması, metro yatırımları, 3. Boğaz
köprüsü İstanbul’un yükselen bu
ilçesini daha da anlamlı kılmıştır.
Belediye başkanımız sayın Hasan
Can’ın şehrin merkezinde yaptığı
büyük dönüşüm, bir belediye
başkanının istediğinde neler
yapabileceğini ortaya koyan en güzel
projedir. Yeni belediye binasıyla
Türkiye’de kamu kurumlarının
halka daha hızlı ve samimi hizmet
sunması açısından örnek alınması
gereken bir projedir. Başkanımızın
halkla ilişkilerindeki başarısı ve
siyasi tecrübesinin birleşmesinin,
Ümraniye’de çok olumlu yansımaları
olmuştur. İstanbul Anadolu yakasının
yükselen en önemli ilçelerinden
birisi olan Ümraniye halkımızın AK
Partiye, Belediyemize ve Büyükşehir
Belediyesine verdiği desteğe teşekkür
ediyoruz.
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Muhtar Halil Dalçık

namık kemal

Namık Kemal Mahallesi

B

ölgenin geçmişteki ilk
isminin “Yalnız Selvi”
olduğu ifade edilmektedir.
Mahallenin de içinde yer aldığı
topraklar 17. yüzyıl başlarında
devrin padişahı I. Ahmed tarafından
Şeyh Aziz Mahmut Hüdai’ye
vakfedilmiştir. Cumhuriyet
dönemine dek Bulgurlu’ya kadar
olan bölge bu vakfın malı olarak
Üsküdar’a bağlı kasaba olarak
kalmıştır. Bölgeye, Yalnız Selvi
denmesinin sebebi birkaç mezarla
selvi ağacının ve orman arasında az
sayıda evin bulunmasıdır.
Namıkkemal Mahallesi, ilçenin
en eski mahallelerinden biridir.
Atatürk, İstiklal, Esenevler ve
Bulgurlu, komşu mahalleleridir.
Mahallenin nüfusu 35 bindir. Nüfus
içinde Karadeniz bölgesinden
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Yükselen Ümraniye’nin
merkez mahallelerinden
biri olarak her geçen
gün daha da büyüyen
ve gelişen Namıkkemal
Mahallesi 35 bin
nüfusuyla ilçe için
önemli bir konumdadır.
gelenler özel bir yoğunluk
oluşturur. Özellikle Rize, Giresun,
Bayburt ve Erzincan’dan göç edenler
çoğunluktadır. Bununla birlikte,
Anadolu’nun tüm illerinden gelen
aileler mevcuttur.
Namıkkemal Mahallesi’nde,

Belediyemiz tarafından
kazandırılan 5 katlı bir sağlık
ocağı mevcuttur. Modern bir
Kültür Merkezi mahallelinin
yanı sıra komşu mahallelerden
gelenlere de hizmet vermektedir.
Mahallede eğitim kurumu olarak
ise Belediyemizce kazandırılan
Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
ve Ümraniye İlköğretim Okulu
bulunmaktadır. Mahallenin altyapı
çalışmaları konusunda herhangi bir
eksiği bulunmamaktadır. Mahalle
Muhtarı Halil Dalçık, Sütçü İmam
Caddesi ve ona paralel sokakların
kentsel dönüşümle daha iyi bir
noktaya geleceğini, mahalleye her
türlü hizmeti sunan Ümraniye
Belediyesi’ne ve Başkan Hasan
Can’a teşekkürlerini ifade etmiştir.

şerifali

Şerifali Mahallesi

Şerifali Mahallesi’nin komşuları
arasında Mehmet Akif, Tatlısu,
Altınşehir, Yukarı Dudullu
ve Yenişehir Mahalleleri
bulunmaktadır. Dinamik bir
popülasyonu bulunan mahallenin
nüfusu 6 binin üstündedir. Bu
nüfus içinde Erzurum, Sivas,

1970’lerden beri
yerleşimin olduğu
Şerifali Mahallesi
özellikle 2004
sonrasında yoğun bir
ilgi görmüş ve her geçen
gün gelişerek yükselen
Ümraniye’nin öne çıkan
mahallelerinden biri
haline gelmiştir.
Kars, Tokat, Ağrı, Rize, Maraş
ve Muş kökenli vatandaşlarımız
ağırlıktadır. Mahalle Muhtarı

İbrahim Demir mahallenin cadde,
sokak ve altyapı alanında bir eksiği
olmadığını ifade etmiştir.
Planlı, prestijli konutlar ve
iş yerleriyle ulaşım ağlarının
merkezinde bulunmaktadır.
Muhtar Demir, Belediyenin
mahalleye yaptığı yol ve kaldırım
yenileme ile temizlik hizmetleri için
teşekkürlerini ifade etmiştir.

Muhtar İbrahim Demir

Şerifali Mahallesi’nin ismi
geçmişte bu bölgede çobanlık
yapan Şerif Ali adlı bir zata
dayanmaktadır. Kayışdağı’na
kadar uzanan bölge Şerifali
Mevkii olarak bilinmekteydi.
Mahalleler bölündükten sonra da
burası Şerifali Mahallesi olarak
isimlendirildi. 1970’lerde bir köy
olarak yerleşime açık olan Şerifali
2009 yılında mahalle statüsüne
kavuşmuştur.
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Trakya’nın İncisi: Tekirdağ

T

ekirdağ Roma’nın son
döneminde MS. 3. yüzyılda
Rhaedestus ismi ile tarih
sahnesine çıkmış olup, Bizans
döneminde Rodosto ismi ile
anılmıştır. Osmanlılar 14. yüzyılda
Tekirdağ’ı Bizans Tekfurlarından
aldıktan sonra, Rodosto adı
Rodosçuk’a dönüşmüştür. 18.
yüzyıla kadar bu isimle anılan
Rodosçuk, sonradan Bizans
tekfurları dolayısıyla verildiği öne
sürülen “Tekfurdağı” adıyla anılmaya
başlanmış, Cumhuriyetten sonra
1927 yılında İl olarak Tekirdağ adını
almıştır.
Marmara denizi ve Karadeniz’e
kıyısı bulunan Tekirdağ ili;
Türkiye’de iki denize kıyısı olan 6
ilden biridir. Marmara denizinin

Marmara Denizinin
kuzey kıyısındaki
Tekirdağ önemli
bir ticari limandır.
Şehrin iki tarafında
kumlu plajlar uzanır.
Ayçiçekleriyle bağların
şen karışımı çevreyi
kaplamaktadır.

Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy
ilçeleriyle çevrili olup, Kuzeydoğudan
Karadeniz’e 1.5 km’lik bir kıyısı
bulunmaktadır.
Rüstempaşa Cami
Ertuğrul mahallesinde Mimar
Sinan Caddesindedir. 1554
yılında Sadrazam Damat Rüstem
Paşa (1500-1561) tarafından
yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın
eseridir. Tekirdağ’ın en güzel
camilerindendir. Kesme küfeki

kuzeyinde ve tamamı Trakya
topraklarında yer alan Tekirdağ;
doğudan Silivri ve Çatalca ilçeleriyle,
kuzeyden Kırklareli iline bağlı Vize,
Tekirdağ Rüstempaşa Camii
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taşından yapılmıştır. Tek şerefeli
minaresi caminin sağındadır Giriş
kapısı ceviz ağacı üzerine fildişi
kakmalıdır. Kapı ve pencere kanatları
geometrik motiflerle bezenmiştir.
Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu
mermer şadırvan Abdülmecit
zamanında yapılmıştır. Doğusundaki
kütüphane, hamam, medrese yıkık
bir haldedir. Batısında bulunan 6
kubbeli bedesten sağlam olup, 1965
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce
restore edilmiştir. Camii yaptıran
Rüstem Paşa’nın türbesi İstanbul’da
Şehzade camii bahçesindedir.
Tekirdağ Müzesi
Bina ilk Cumhuriyet döneminde
Vali Konağı olarak yaptırılmıştır.
Müzenin bünyesinde taş eserler
salonu, arkeolojik eserler salonu,
etnografik eserler salonu ile eski
Tekirdağ odası yer almaktadır.
Bu salonlarda İ.Ö. 4500 yılı
buluntularından günümüze kadar

Rakoczi Müzesi

gelen kültür varlıkları teşhir
edilmektedir. Ayrıca, Müzenin
geniş bahçesinde açık teşhir olarak
Tekirdağ ve çevre ören yerlerinde
bulunmuş Helenistik, Roma ve
Bizans dönemine ait mimari parçalar,
lahitler, mezar stelleri, sunak taşları,
mil taşları ile Osmanlı dönemine ait
kitabeler, çeşme ve çeşme aynaları,
mezar taşları sergilenmektedir.

Tekirdağ Köftesi

Rakoczi Müzesi
Barbaros Caddesi üzerinde eski
bir Türk evi olan bina 1676-1735
yılları arasında yaşayıp, son yıllarını
Tekirdağ’da geçiren Erdel Prensi ve
Macar Halk Kurtuluş Kahramanı
II. Rakoczi Frençh’in anılarına
izafeten Macar Hükümetince müze
olarak düzenlenmiştir. Mülkiyeti
ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte
Macar hükümetine ait olan müze
25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete
açılmıştır. Sergilenen eserler arasında

Ayçiçeği

Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun
halk sanatlarındaki beraberliklerini
simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin
şahsi ve ailesine ait eşyalar yer
almaktadır.

Tekirdağ Müzesi
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Mutfakta Tasarruf Yapmanın Yolları

G

ün geçtikçe her şeyin fiyatı
artıyor. Özellikle geniş
ailelerde giderlerin büyük
bir kısmını mutfak masrafları
oluşturuyor. Evin mutfak masrafları
tabii ki kadının elinden geçiyor.
Özellikle evin hanımı çalışmıyorsa,
kendi kendine idare etmenin
yollarını bulmak, aile bütçesine
katkıda bulunmak zorunda.
Gıdaları azaltmadan, sağlıklı
beslenmeye dikkat ederek mutfak
masraflarını nasıl ekonomik bir hale
getirebilirsiniz? Aşağıdaki pratik
bilgiler ev hanımlarına bu konuda
yardımcı olmayı amaçlamaktadır:
• Tencerenin çapı, ocaktan büyük
olmalı.
• Elektrikli fırınlarda turbo sistemi
tercih edilmeli.
• Pişirilecek malzemeler hazır
tutulmalı, tenceredeki su
kaynadığında ocak kısılmalı.
• Yemek pişirirken tencere kontrol
amaçlı sık sık açılmamalı (enerji
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Hayatımızdaki önemi
her geçen gün daha
da artan elektrikli ev
aletleri, bilinçli bir
şekilde kullanılmaz
ise adeta birer enerji
canavarına dönüşebiliyor.
İşte size ocak, fırın ve
mikrodalgada tasarruf
yaptıracak pratik
bilgiler.
kaybı olur).
• Pişirme işlemi bitmeden ocağı
kapatın; son birkaç dakika için
enerji kullanmadan pişirme süreci
devam edebilir.
• Yemek pişerken tencere ve

tavaların kapakları iyi kapatılmalı
(%60 buhar enerjisinden
faydalanmak mümkün).
• Sebze ve patates haşlarken az su
kullanıp, düdüklü tencere tercih
edilmeli (%70 tasarruf).
• İlk başta açılan güçlü pişirme ateşi,
sonradan kısılmalı.
• Yemek ısıtmada mümkün
olduğunca mikrodalga fırın
kullanılmalı (%60-65 tasarruf
sağlar).
• Mikrodalga fırınların iç yüzeyi
sürekli temiz tutulmalı.
• Büyük kaplarda pişirme işlemi gazlı
ocaklarda, küçüklerde ise elektrikli
ocaklarda yapılmalı.
• Donmuş gıdalar, oda sıcaklığında
çözdürülmeli. Pişirme işlemi
bitmeden ocağı kapatıp son birkaç
dakika için enerji kullanmadan
pişirme süreci devam edebilir.
• Ekmeği ihtiyaç kadar alın, uzun raf
ömürlü olanları seçin.

gençlik

Çocuk Yetiştirmede Altın Kurallar

Ö

zgürlüklerini ellerine
almaya başlayan çocuklarla
ebeveynleri arasında parayı
doğru yere harcama konusunda
tartışmalar sıklaşır. Oysa bu
çatışmaları en aza indirgemek için
ebeveynlere düşen bazı görevler
olduğu aşikar. Gelin, deneyimli
annelerin görüşlerini bir derse
dönüştürelim ve ergenlik çağındaki
çocuklara para konusunda doğru
alışkanlıklar kazandırmanın, onlara
ekonomik sorumluluk vermenin
yollarını birlikte öğrenelim.
Eğitimin Önemini ve Sıkı
Çalışmayı Vurgulayın
Çocuklar, çok küçük yaşlardan
itibaren para biriktirmenin ve
para harcamanın basit kurallarını
öğrenmeliler. Ergenlik çağına
geldiklerinde kendi finansal
gelecekleri için iyi eğitimin
değerini ve çok çalışmanın önemini
anlamalılar. Sizin ebeveyn olarak
buradaki göreviniz, ergenlik
dönemleri boyunca da bu değerleri
ve ahlak kurallarını vurgulamaya
devam etmek olmalı. Bağımsızlıkları
için çabaladıkları dönemde

Deneyimli annelerin
görüşlerini bir derse
dönüştürelim ve ergenlik
çağındaki çocuklara
para konusunda
doğru alışkanlıklar
kazandırmanın, onlara
ekonomik sorumluluk
vermenin yollarını
birlikte öğrenelim.
verdikleri kararlar her zaman en
iyisi olmayabilir. Sizin, gelecekteki
finansal istikrarları için başlangıç
yapmaları konusunda onları
“gerçek dünya”ya hazırlamanız
gerekir. Diyelim ki çocuğunuz bir
bisiklet ya da başka yüksek fiyatlı
bir eşya almak istiyor. Onunla,
belli dönemlerde parasının
yarısını biriktirirse almak istediği
şey için geri kalan parayı sizin
tamamlayacağınız konusunda
bir anlaşma yapın. Bu parayı ona
hediye olarak da, sonra ödemesi
için borç olarak da verebilirsiniz.

Ergenler kendi harcamalarını,
mesela internet ya da cep telefonu
faturalarını kendileri ödediklerinde
sorumluluğu öğrenebilirler. Bu
konuda da bir anlaşma yapmak fena
bir fikir değil.
Çocuğunuza Sorumluluk Verin
Ergenler genellikle gelir konusunda
üç ana kaynağa sahiptirler: Anne
babalarından aldıkları harçlıklar,
yarı zamanlı ya da dönemsel
çalışmalardan elde ettikleri
kazançlar ve akrabalardan, özellikle
büyükanne-büyükbabalardan
aldıkları hediyeler… Elde ettikleri
gelirin kaynağı ne olursa olsun,
ceplerindeki para onlara ait ve
onların harcayacağı bir paradır.
Dolayısıyla ekstra harcamalarını
kendi gelirlerinden yapmaları
gerekir. Tabii ki siz onların
ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ama
günlük giderleri dışında ekstra
harcama yapmak istediklerinde her
zaman “evet” dememeniz, bunu
kendilerinin karşılaması gerektiğini
hatırlatmanız gerekir. Kısaca
“Ayağını yorganına göre uzat” da
diyebilirsiniz.
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24 Mayıs 2010, Cuma
Cami Açılışı: 12:30 / Sağlık Ocağı Açılışı: 14:00
Yer: Ümraniye Parseller Mahallesi

Şampiyon Galatasaray’ı
ve PTT 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen
Kayseri Erciyesspor’la
Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum;
3. Lig’den 2. Lig’e çıkmak için play off
maçlarında oynamaya hak kazanan
Ümraniyespor’umuzu da hassaten kutlarım.
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Konser
Gösteri

Burası
Çözüm Merkezi!

Burası Ümraniye. Ümraniyeliler şikayet ve taleplerini Çözüm Merkezlerine gelerek,
İrtibat Ofisleri’nden Başkanla videofon görüşmesi yaparak veya
444 9 822’yi ücretsiz arayarak anında çözüyor.

