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başkandan

Sevgili Ümraniyeliler;
Bugüne kadar Ümraniye’yi hak ettiği
hizmetlerle buluşturma yolunda,
hayatın hemen her alanında
pek çok proje gerçekleştirdik ve
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
Bizim Ümraniye’deki çalışma
tarzımız, Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın tüm Türkiye’ye
en güzel örneklerini sunduğu
hizmet anlayışının izinde kalarak
oluşturulmuş bir yaklaşımdır.
Maalesef ülkemizde bir grup
siyasetçi hizmetin edebiyatını
yapmaktan öteye asla geçememiştir.
Bu yüzden, sözden eyleme
geçememenin verdiği bir gerilimle,
ortaya konulan her tür hizmete
başta bir tepki ile yaklaşıyorlar.
Oysa Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Gazi’nin gösterdiği
“muasır medeniyet seviyesinin
üstüne çıkma” idealini bizzat
gerçekleştiriyor. Bunun en güncel
örneği de Osmanlı’nın büyük
padişahlarından Yavuz Sultan
Selim’in adı verilen üçüncü
köprüdür. İstanbul’un en büyük
ihtiyaçlarından olan üçüncü köprü
Başbakanımızın himmetiyle iki yıl
gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

Modern Türkiye tarihi bu
hizmetlerin kaydını da yazmalıdır.
Türkiye siyasetinde birkaç
yıldır hizmette yeni bir çağa
girilmiştir. Ülke genelinde atılan
hizmet adımları il ve ilçelerdeki
çalışmalarla adeta perçinlenmiştir.
Bu hizmetlerin aksamadan devam
etmesi için çalışan kadroların
görevde kalmaları, millete
hizmet yolundaki yürüyüşlerini
sürdürmeleri gerekmektedir.
Duamız odur ki, ülkemizin bu
bereketli hizmet dönemleri daha
nice yıllar devam eder.
Mayıs ayının son günlerinde
Bosna’daydık. Fatih Sultan Mehmed
Han’ın Hristiyan din adamlarına
verdiği Ahidname’nin 550. yılında,
bir dizi etkinlikle İstanbul ve
Bosna’yı hoşgörü ortak paydasında
buluşturduk. “Birlikte Daima” adını
verdiğimiz projeyle Ahidname ve
hoşgörü hem akademik planda hem
de sanatsal platformlarda farklı
yönleriyle ve derinlemesine ele
alındı. Başta Başbakan Başmüşaviri
ve Medeniyetler İttifakı Türkiye
Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof. Dr.
Bekir Karlığa olmak üzere projede
emeği geçen herkese bir kez daha
teşekkür ediyorum. İnşallah bu tarz,

kültürel bağları güçlendiren projeler
üretmeye önümüzdeki dönemde de
devam edeceğiz.
İlçemizde hız kesmeden devam
eden icraatlardan biri de Anadolu
yakasının ikinci metrosu olan
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
Metrosu’nun çalışmaları. Tünel
kazma faaliyetleri bir yandan
devam ederken, geçtiğimiz günlerde
Ümraniye İstasyonu’nun kazı
çalışmaları da başladı. Rekor bir
sürede bitirilmesi hedeflenen bu
metro ilçemiz için benzersiz bir
kolaylık ve imkan olacak.
Buraya kadar sadece birkaç tanesini
andığımız etkinlikle ilgili detaylı
haberleri dergimizin ilerleyen
sayfalarında bulabilirsiniz. Bunlar
dışındaki birçok gelişmenin yazılı
ve görsel bilgisi de yine Yeniden
Ümraniye’nin elinizdeki sayısında
sizleri bekliyor.
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Türkiye Bölgesel Bir Güç ve
Küresel Bir Aktör Haline Geldi

B

aşbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Washington’da
Brookings Enstitüsü’nde
“AK Parti İktidarları ve
Türkiye’nin Dönüşümü” konulu
bir konuşma yaptı. Erdoğan,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923
yılında oldukça eski bir devlet
geleneğinin, kadim ve zengin bir
medeniyet birikiminin temelleri
üzerine inşa edildiğini söyledi.
Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin,
gerek hakim oldukları coğrafyada
gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin
şekillenmesinde etkili olduklarını
ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin
kadim devlet geleneğiyle
bölgesindeki birçok ülkeden
farklı konumda olduğunu
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Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, “Son
10,5 yıl Türkiye’de
demokrasinin, özellikle
de millet egemenliğinin
güç kazandığı, ileri
standartlara kavuştuğu,
geri dönülemez
kazanımların elde
edildiği bir dönem oldu.”
dedi.

vurguladı. Bölgesel ve küresel
sorunlar karşısında Türkiye’nin
reflekslerinin bu tarihi birikim
ve tecrübenin eseri olarak ortaya
çıktığını belirten Erdoğan, 1.
Dünya Savaşı’nın ülke ve halk için
ağır bedellerin ödendiği bir savaş
olduğunu söyledi.
Türkiye’deki farklı etnik
unsurlar ile gelen kitlelerin
kaynaştırılmasının da önemli
bir zorluk olduğunu dile getiren
Erdoğan, “Cumhuriyet, Osmanlı ve
Selçuklu devletlerinden edindiği
tecrübe ile bu kaynaştırmayı çok
başarılı şekilde gerçekleştirdi.
1920’de kurulan ilk meclisimiz
Türkiye’nin tüm renklerini, tüm

gündem

etnik unsurlarını, tüm farklılıklarını
içinde barındırıyor; ahenk içinde bir
araya getiriyordu.” dedi. Başbakan
Erdoğan, Atatürk’ün farklı etnik
unsurlara dikkat çekere “Meclis-i
âliyeniz aslında İslami unsurların bir
araya gelişidir.” ifadesini aktararak,
“Hem etnik hem dini olarak çok
farklı gruplar birlikte yaşama
tecrübesinden yola çıkarak ortak
bir hedef, ortak bir gaye etrafında
birlikte mücadele veriyordu.” diye
devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin,
egemenliğin kaynağının millet
olduğu ilkesi üzerine inşa edildiğine
dikkat çeken Erdoğan, şunları
söyledi: “Ne yazık ki bu ilke 90 yıllık
süreçte zaman zaman çok ciddi
yaralar aldı. Hükümetler, seçimle
iş başına gelirken sivil ve askeri
bürokrasi kendisini zaman zaman
siyasetin üzerinde görmüştür.
Bu anlamda çok zorlu bir 90 yıl
yaşadık. Demokrasiyi yerleştirme
mücadelesiyle geçen bu 90 yıl içinde
egemenlik tartışmaları ülkemize
gerçekten çok ağır bedeller ödetti.
Ekonomiden iç politikaya, sosyal
yaşamdan iç politikaya kadar
ağır travmalara şahit olduk.
Cumhuriyetin kuruluşundaki ruh
ve birliktelik zaman içinde aynı
şekilde yaralar aldı. Bu 90 yıllık
süreçte demokrasimiz adına çok
kötü hatıralarımız olduğu kadar
çok güzel dönüm noktalarımız da
oldu. Önemli tecrübeler kazandık,
önemli birikimler elde ettik.
Halkı çoğunlukla Müslüman olan
bir ülkede, zorlu bir coğrafyada,
çalkantılı bir bölgede çok önemli
deneyimlerin sahibi olduk.”
3 Kasım Seçimleri Dönüm Noktası
3 Kasım 2002 seçimlerinin,
Türkiye’nin önemli değişim
noktalarından biri olduğunu dile
getiren Erdoğan, “Büyük bir iftiharla
ifade etmek isterim ki, son 10,5 yıl
Türkiye’de demokrasinin, özellikle de

millet egemenliğinin güç kazandığı,
ileri standartlara kavuştuğu, geri
dönülemez kazanımların elde
edildiği bir dönem oldu. Burada
hedef AK Parti iktidarı ile birlikte
ileri demokrasi hedefiydi. Bunu
hazmedemeyenler olmuştur. Hala
da hazmedemeyenler yine vardır.
Ama ileri demokrasi konusunda
kararlılığı olan bir iktidar vardır.
Siyaset, hukuk, ekonomi ve dış
politika alanında yaşanan büyük
değişim neticesinde Türkiye bugün
bölgesel bir güç ve küresel bir aktör
haline geldi. Bazı gözlemciler buna
‘sessiz devrim’ adını verdiler. 10,5 yıl
bizim için gerçekten meşakkatliydi.
Kararlıydık ve kararlılığımızın da
gereğini yerine getiriyorduk.” diye
konuştu.
İleri demokrasi hedefine yürüyüşte
ekonomiyi de at başı götürdüklerini
dile getiren Erdoğan, “Bir yandan 10
yıllardır çözülemeyen sorunlarına
eğildik, yapılmayan yatırımları
yaptık, götürülmeyen hizmetleri
götürdük. Ama eşzamanlı olarak
da milli egemenliğe, demokrasiye
ve hukuka yönelik saldırılara göğüs
gerdik, bunları bertaraf ettik.” dedi.
AK Parti’nin seçim başarılarına
değinen Erdoğan, “Bu halkıyla
bütünleşen bir siyasi hareketin, bir
iktidarın aldığı neticeydi. Çünkü biz
ne bir etnik unsurun, ne bir bölgenin

partisiydik ne de bir yerlerden sipariş
üzerine kurulmuş bir parti değildik.
Biz milletin sinesinden çıkmış,
milletin çizdiği rota içerisinde
hareket eden bir siyasi partiydik.”
ifadelerini kullandı
Çözüm Süreci Ekonomiyi Kökten
Değiştirecek
Türkiye’deki çözüm sürecinin ‘hayati’
olduğunu ifade eden Erdoğan,
“Türkiye’de siyaseti, sosyal yaşamı,
özellikle de ekonomiyi kökten
değiştirecek, yenileyecek bir sürecin
adımını atıyoruz. Ancak bu süreç
daha çok bölgemizin barışına,
istikrarına, huzur ve refahına katkı
sunacak bir süreçtir.” dedi. Erdoğan,
terörle mücadele ederken aynı
zamanda ayrımcı politikalara da
son verdiklerini anlattı. Erdoğan,
“Bölgede şimdi esen bir bahar havası
var. demokratikleşme havası terörün
elindeki tüm bahaneleri yok etti ve
devlet-millet kucaklaşmasını sağladı.”
dedi.
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Başkan Topbaş: “İstanbul’un
Altını Demir Ağlarla Örüyoruz.”

A

nadolu yakasının ikinci
metrosu olan Çekmeköy
- Ümraniye - Sancaktepe Çekmeköy metrosunda ilk tüneller
düzenlenen törenle birleştirildi.
Yerin 26 - 30 metre altında bulunan
Ümraniye durağında düzenlenen
programa İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın
yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı
Mustafa Kara, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, Sancaktepe
Belediye Başkanı İsmail Erdem,
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve yüklenici firmanın
yetkilileri katıldı.
Çarşı durağı ile Ümraniye durağının
arasındaki tünelin son kazma
vuruşunun yapıldığı törende konuşan
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, “2016 yılına
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İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, “Dünyada
belediyelerin metro
yapmadığı bir dönemde
Büyükşehir Belediyesi
olarak bizler metro
hatları yaparak adeta
İstanbul’un altını demir
ağlarla örüyoruz” diye
konuştu.

geldiğimizde İstanbul’daki raylı
sistemlerde günlük 7 milyon yolcu
taşıyor olacağız” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Bütçesi’nden ulaşıma % 55 oranında
pay ayırdıklarını ve bunun 26 Milyar’a
denk düştüğünün altını çizen Başkan
Topbaş, “Bu metromuz Anadolu
yakasının önemli ulaşım ağlarından
biri olacaktır. Altunizade’de
metrobüsle, Üsküdar’da Marmaray’la
aktarma yapılarak ulaşım sağlanmış
olacak” dedi.
Günümüz dünyasında belediyelerin
metro yapmadığını ama Büyükşehir
Belediyesi olarak İstanbul’da metro
yapımını kendilerinin üstlendiğinin
altını çizen Başkan Topbaş şöyle
devam etti: “Biliyorsunuz İstanbul’da

metro

1873’te ilk tünel Türkiye için, dünyada
da ikinci olarak yapılmıştı. O günden
bugüne maalesef ihmal ettiğimiz bir
ciddi ulaşım aksını devreye sokmaya
çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 45 km
olan raylı sistemi 125 km’lere kadar
çıkardık.
Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük
metro yatırımlarından birini KadıköyKartal’ı 3 milyar liraya yaptık. Şimdi
de Pendik-Tuzla’ya uzayacak. Ve
İstanbul’un altını adeta demir ağlarla
örüyoruz. Modern kentlerdeki ulaşım
için en önemli çözümün metro
olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı İBB
olarak bütçemizin %55’ini ulaşıma,
(26 Milyar Lira) ve ağırlıklı metro
olmak üzere yaptık ve yapmaya devam
ediyoruz.”
Üsküdar - Çekmeköy metrosunun
2015 yılı sonunda hizmete açılacağının
bilgisini veren Başkan Topbaş, “Metro
inşaatımızın ihale bedeli 563 milyon
899 bin Euro. 38 aylık süreç içinde
tamamlanacak. Sistem devreye
girdiğinde Çekmeköy ‘den Üsküdar 24,
Ümraniye 12, Kartal 56, Yenikapı’ya
36, Taksim’e 44 dakikada gidilebilecek”
diye konuştu.

Başkan Topbaş, metro inşaatlarının
tamamlanmasıyla birlikte 2016 yılında
günde 7 milyon insanın metroyu
kullanır hale geleceğinin altını çizerek,
“Dünyada kentler rekabet içinde.
İstanbul’un en etkileyici kent olması
için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Arzumuz bu kentte yaşayan herkes
mutlu olsun. Sevgi hoşgörü, barış,
sükunet, mutluluk içinde birlikte
yaşayalım” dedi. Konuşmasının

ardından Başkan Topbaş, tünelin
tamamlanması için talimat verdi.
TBM, son vuruşunu yaparak Çarşı
ile Ümraniye duraklarını birleştirdi.
TBM’in içinden çıkan işçiler tünele
Türk Bayrağı astı. Birleştirilen iki
tünelin birleşme noktasında Başkan
Topbaş ve beraberindekiler tünel
işçileriyle birlikte hatıra fotoğrafı
çektirdi.
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“Ahidname” 550. Yılında Çeşitli
Etkinliklerle Kutlandı

F

atih Sultan Mehmet Han’ın
Bosna-Hersek’i fethi sonrası
Hristiyan rahiplere verdiği
“Ahidname” 550. Yıldönümü’nde
Saraybosna’da düzenlenen çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda
“Ahidname”nin 550. Yıldönümü
sebebiyle Ümraniye Belediyesi,
Saraybosna Başçarşı’da bir kutlama
programı düzenlendi. Programa
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra, Türkiye Saraybosna
Büyükelçisi Ahmet Yıldız, Bosna
Hersek Federasyonu Gençlik ve
Kültür Bakanı Samir Kaplan, Ak
Parti İstanbul Milletvekili İdris
Güllüce, Başbakan Başmüşaviri,
Medeniyetler İttifakı Türkiye
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Ümraniye Belediyesi,
Fatih Sultan Mehmet
Han’ın BosnaHersek’i fethi sonrası
Hıristiyan rahiplere
verdiği “Ahidname”nin
550. Yıldönümünde
Saraybosna Başçarşı’da
bir kutlama programı
düzenledi.

Eşgüdüm Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Bekir Karlığa, Üsküdar
Belediye Başkanı Mustafa Kara,
Fojnica Belediye Başkanı Salkan
Merzanic, İngiliz Müslüman
Sosyal Bilimciler Başkanı Anas
Şeyh Ali, Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Fehamettin

ahidname 550. yıl

Başar, Ümraniye Müftüsü Ercan
Aksu ve Türkiye’den gelen davetliler
katıldı. Program öncesinde Ümraniye
Belediyesi tarafından düzenlenen
“Kültürlerarası Hoşgörü” temalı
fotoğraf yarışmasında dereceye giren
fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı
gerçekleştirildi.

Başkan Hasan Can, “Ahidname
İnsanlık Tarihi İçinden Süzülüp
Gelen Toplumsal Bir Sözleşmedir”
Programda açılış konuşmasını
yapan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “Eğer biz bugün burada
bir program icra edebiliyorsak
bunda en büyük paylardan birisi
de temellerini yıllar önce attığımız
Fojnica-Ümraniye kardeşlik
anlaşmasıdır. Kardeşliğimizi
2011 yılında açılışını yaptığımız
Fojnica Belediyesi Ümraniye
Kültür Merkezi ile taçlandırdık.
Ahidname’nin muhafaza edildiği bu

şehirde kültür merkezinin yapımı,
bir belediye başkanı olarak kendi
hizmetlerim içerisinde en özel
yerde durmaktadır. Hepimizin bu
“Ahidname”den alacağı dersler vardır.
Biz bu programda Ahidname’nin
anlaşılması noktasında küçük bir
katkımız olmuşsa kendimizi bahtiyar
sayarız. Ahidname insanlık tarihi
içinden süzülüp gelen, insanlık
değerlerinin içinde kendini bulduğu
toplumsal bir sözleşmedir. Bosna ve
Türkiye geçmişlerinden gelen güçlü
bağlarının izlerini bugün de derinden
hisseden dost ve kardeş iki ülkedir.
Bu iki ülkenin kardeşliği derin ortak
tarih ve medeniyet kültüründen
beslenmektedir. Bosna-Hersek’in
kahramanı Aliya İzzetbegoviç’i
rahmetle anıyoruz. İzzetbegoviç,
barış müzakerelerinin tıkandığı
bir sırada elini masaya vurmuş ve
ben İstanbul’a gidiyorum diyerek
Bosna hersek ve Türkiye arasındaki
güçlü bağları veciz şekilde ifade
etmiştir.”dedi.
Bakan Samir Kaplan,
“Türkiye Zor Günlerimizde Daima
Yanımizda Oldu”
Bosna Hersek Federasyonu Gençlik
ve Kültür Bakanı Samir Kaplan
ise yapılan toplantının iki ülke
arasındaki ortak kültür ve tarih

Bosna Hersek Federasyonu Gençlik ve
Kültür Bakanı Samir Kaplan

değerlerini bir kez daha hatırlattığını
söyledi. Türkiye’nin ve Türk halkının
en zor günlerinde Bosna’nın yanında
olduğuna dikkat çeken Kaplan,
“İlk başta bize zor günlerimizde
gerekli yardımları yapıp şimdi
barışla yaşadığımız kentimizde,
Kültür Merkezleri açıp bize yardımcı

Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız

oluyorlar, destek sağlıyorlar” dedi.
Saraybosna Büyükelçisi Ahmet
Yıldız , “Maalesef Bu Ülkede
‘Ahidname’ Ruhuna Aykırı Facialar
Yaşadı”
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Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi
Ahmet Yıldız, iki ülkenin tarihinde
kutlanacak müşterek olaylar
olduğunu belirterek, “Ancak bu
ülkenin yakın tarihinde maalesef
‘Ahidname’ ruhuna aykırı olara
yaşanmış büyük facialar da var,
Sribrenitza gibi. Bosna-Hersek’te
çözülmemiş sorunların ‘Ahidname’
ruhu ile çatışmaya dönüşmeden
önlenebileceğine inanıyorum. Sizin
de inanmanız bu yolda yürümeniz
gerekir” dedi.
Boşnak Hırvat ve Sırp Öğrenciler
Birlikte İlahi Söyedi
Etkinlikler kapsamında ünlü
belgeselci Coşkun Aral imzasını
taşıyan “Ahidname” belgeseli
izleyenlerin yoğun ilgisini çekti.

Mostar’dan Bir Görünüm

Ümraniye Belediyesi,
Bosna-Hersek’in
başkenti Saraybosna’nın
Stari Grad Belediyesi
ile kardeş belediye
protokolü imzaladı.
Belgesel gösterimi ardından Bosnalı
ünlü müzisyen Vanya Muhoviç ve
Divanhane coşkulu bir konser verdi.
Tarihi Başçarşı’da gerçekleştirilen
programda Boşnak, Hırvat ve
Sırp öğrencilerin oluşturduğu
Sultan Mehmed Fatih Korosu’nun
söylediği ilahiler de dinleyenleri
mest etti. Daha sonra Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, bütün
katılımcılara, Ümraniye Belediyesi
Meslek Edindirme Kurslarında
eğitim alan kursiyerlerin yaptığı
yaldız işlemeli cam bir vazo hediye
etti.

Ümraniye Belediyesi, Stari Grad
Belediyesi İle Kardeş Belediye
Protokolü İmzaladı
Fatih Sultan Mehmet Han’ın
Bosna-Hersek’i fethi sonrası
Hıristiyan rahiplere verdiği
“Ahidname”nin 550. Yıldönümü
sebebiyle Saraybosna Başçarşı’da
program düzenleyen Ümraniye
Belediyesi, daha önceden
planlanan Saraybosna’nın Stari
Grad Belediyesi ile kardeş belediye
protokolü imzaladı. Stari Grad
Belediye binasında düzenlenen
törene, Stari Grad Belediye Başkanı
İbrahim Hacibayriç, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Stari
Grad Belediye Meclisi Başkanı

Başbakan Başmüşaviri, Medeniyetler İttifakı Türkiye
Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa
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ahidname 550. yıl

Vedran Dodis, AK Parti İstanbul
Milletvekili İdris Güllüce, Eski AK
Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin
Kansu, Türkiye’den yaklaşık 40
kişilik heyet ve diğer davetliler
katıldı.
Stari Grad Belediye Başkanı
İbrahim Hacıbayriç, “Türkiye Her
Zaman Bosna-Hersek’in Kardeşi”
Stari Grad Belediye Başkanı
İbrahim Hacibayriç, törende
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin
her zaman Bosna-Hersek’in kardeşi
olduğunu, Türk vatandaşlarına
hem Bosna Hersek’in hemde Stari
Grad Belediyesi’nin kapısının her
zaman açık olduğunu söyledi.
Hacibayriç, bugün gerçekleştirilen

imza töreninin, önümüzdeki
dönemde iki belediye arasında tüm
alanlarda başarılı bir işbirliğinin
sürdürüleceğine inandığını sözlerine
ekledi.
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “ Saraybosna Ve
Bosna-Hersek Kalbimizin Bir
Parçasıdır”
Bosna Hersek ve Türkiye arasında
destansı bir muhabbet olduğunu
vurgulayan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can , “Biz hiç bir
kardeşlik anlaşması yapmasak

dahi, anlaşmayı yaptıktan sonra
ne yapılması gerekiyorsa, böyle
bir anlaşmayı yapmadan da
yaparız. Sevdiklerinize ne kadar
‘seni seviyorum’ derseniz, o kadar
muhabbet artar. Bu anlaşma da ‘sizi
çok seviyoruz’ anlamına geliyor.
Saraybosna ve Bosna Hersek
kalbimizin bir parçasıdır” dedi
Konuşmaların ardından Stari Grad
Belediye Başkanı İbrahim Hacibayriç
ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can kardeş belediye protokolünü
imzaladı. Belediye başkanları ayrıca
birbirlerine hediye takdim etti.
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Ahidname Etkinlikleri Bosna’dan
Sonra Topkapı Sarayı’nda Yapıldı

Ü

mraniye Belediyesi, Fatih
Sultan Mehmet Han’ın
Bosna-Hersek’i fethi
sonrası Hıristiyan rahiplere verdiği
“Ahidname”nin 550. yıldönümünde
25-26 Mayıs tarihlerinde
Saraybosna Başçarşı’da düzenlediği
programın bir benzerini Topkapı
Sarayı’nda gerçekleştirdi. Programa
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti
İstanbul Milletvekili Ahmet Baha
Öğütken, Medeniyetler İttifakı
Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Bekir Karlığa, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar
Genel Müdür yardımcısı Gamze
Ayrım, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye
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Ümraniye Belediyesi,
Fatih Sultan Mehmet
Han’ın BosnaHersek’i fethi sonrası
Hıristiyan rahiplere
verdiği “Ahidname”nin
550. yıldönümünde
Saraybosna Başçarşı’da
düzenlediği programın
bir benzerini Sağlık
Bakanı Dr. Mehmet
Müezzinoğlu’nun da
katıldığı bir programla
Topkapı Sarayı’nda
gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin
Gül, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları, birim müdürler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Hasan Can: Ahidnameler
Toplumsal Bir Sözleşmedir
Programda açılış konuşmasını
yapan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can şunları söyledi;
“Ahidnameler, insanlık tarihi
içinden süzülüp gelen, insani
değerlerin kendisinde ifadesini
bulduğu toplumsal bir sözleşmedir.
İnsanlık mirasının şaheserlerinden
biri olarak medeniyet
tasavvurumuzdaki yerini almıştır.
Bu programların çıkış noktası
temellerini yıllar önce attıgımız
Fojnica-Ümraniye Belediyeleri
kardeşliğidir. Bu kardeşliğimiz,

birlikte daima

açılışını 2011 yılında yaptığımız
Fojnica Belediyesi Ümraniye
Kültür Merkezi ile taçlanmıştır.
Ahidname’nin muhafaza edildiği
ve maneviyatının üzerinde olduğu
Fojnica’da, bu kültür merkezini
yapmak ayrı bir mutluluk kaynağıdır.
25-26 Mayıs tarihlerinde BosnaHersek’te Fojnica ve Saraybosna
Başçarşı’da düzenlediğimiz
Ahidname etkinliklerinden sonra

dururlar. Medeniyetlerin göstergesi
birlikte yaşamak ve ötekine saygı
duymaktır. Ahidname örneği birlikte
yaşamanın ölümsüz bir belgesi
olmakla birlikte sosyal bir kontrat
olarak da tarihte yerini almıştır.
Ümraniye Belediyesini tarihe ve
evrensel barışa gösterdiği saygıdan
dolayı tebrik ediyor, bu programın
hazırlanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Daha
sonra bir konuşma yapan AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran
da Ahidnamenin birlikte yaşamak
adına önemli bir belge olduğuna
değinerek, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can başta olmak
üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu:
Dünyanın Hoşgörü, Sevgi ve Barışa
İhtiyacı Var

burada da bir benzerini yapmak
gerekirdi. Bu konuda katkı sağlayan
kurumlara, şahıslara ve katılımları
ile bizleri onurlandıran değerli
misafirlerimize şükranlarımı
sunuyorum.
Bekir Karlığa: Ahidname Birlikte
Yaşamanın Ölümsüz Bir Belgesidir
Programda daha sonra söz alan
Medeniyetler İttifakı Türkiye
Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Bekir Karlığa, “medeni insanlar
kimseyi rahatsız etmez, başkalarını
üzecek davranışlardan uzak

Programda söz alan Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzinoğlu, “Bugün için
dünyanın bu medeniyet değerlerine
ihtiyacı var. Hoşgörü, sevgi ve barış.
Balkanlar yaklaşık 350-400 yıl bizim
idaremizde. Bu değerlerle dünyaya
bir medeniyet sunduk. Bütün bu
etkinliklerin yeniden yapılmasının
ve yapılıyor olmasının bana göre
tek bir amacı var; Balkanlarda ve
dünyada daha çok huzur, barış ve
hoşgörü. Bunu ancak ahidnamedeki
hukuka dönersek başarabiliriz.
Bu ahidnameyi herkes önce kendi
vicdanı ile yapmalı. Kendi vicdanı

ile yaptığında iş kolaylaşıyor. Bana
yapılmasını istemediğim hiçbir
yanlışı bir başkasına yapmam. Bana
yapılmasını istediğim her türlü iyiliği
ve güzelliği de olabildiğince herkese
yapabilmeliyim. Toplum olarak bunu
merkeze koyabilirsek, iç huzurumuz
da artacaktır. İki gündür yaşadığımız
olayları da en kısa zamanda bu
anlayışla çözmüş oluruz” diye
konuştu.
Protokol konuşmalarının ardından
Kültürlerarası Hoşgörü Temalı
Uluslararası Fotoğraf Yarışması
sergisi ve ödül törenine geçildi.
Yarışmada dereceye giren eserlere
ödülleri dağıtıldıktan sonra dereceye
giren eserlerden oluşan serginin
kurdelesi de kesildi. Etkinlikler
kapsamında ünlü belgeselci Coşkun
Aral imzasını taşıyan “Ahidname”
belgeseli izleyenlerin yoğun ilgisini
çekerken, Boşnak, Hırvat ve Sırp
öğrencilerin oluşturduğu Bosna Fatih
Sultan Mehmet İlahi Korosu’nun
söylediği ilahiler de dinleyenlere
duygu dolu anlar yaşattı.
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sağlık ocağı

Emin Hasan Emanetoğlu Aile
Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

P

arseller Mahallesi’nde yer
alan, Ümraniye Belediyesi’nin
arsa tahsisini sağladığı ve
yardımsever Emin Emanetoğlu
tarafından yaptırılan Emin Hasan
Emanetoğlu Aile Sağlığı Merkezi
hizmete açıldı. Açılış törenine
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Aile Sağlığı Merkezi’nin
yapımını üstlenen Emin Emanetoğlu,
Ümraniye Halk Sağlığı Sorumlu
Doktoru Gökhan Karar, İstanbul İl
Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Fatih
Önsüz, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürleri, Aile Sağlığı Merkezi
Sorumlusu Ayşe Kasımay, Belediye
Başkan Yardımcıları, Muhtarlar
ve vatandaşlar katıldı. Programda
söz alan Emin Emanetoğlu,
“Bugün açılışını yapmış olduğumuz
Emanetoğlu Hacı Emin Camii ve
Emin Hasan Emanetoğlu Aile Sağlığı
Merkezi’nin yapımında destek olan
başta Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can olmak üzere herkese
teşekkür ederim.” dedi.
Başkan Hasan Can: Hayır Yapmak
Herkese Nasip Olmaz
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Ümraniye
Belediyesi’nin arsa
tahsisi ile yardımsever
Emim Emanetoğlu
tarafından Parseller
Mahallesi’nde
yaptırılan Emin
Hasan Emanetoğlu
Aile Sağlığı Merkezi
hizmete açıldı.
Açılışta söz alan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Hayır
yapmak herkese nasip olmaz. Emin
Emanetoğlu ve ailesini kutluyorum.
Biraz önce güzel, huzur veren bir
caminin açılışını yaptık. Şimdi sağlık
ocağını açıyoruz. Eskiden sağlık
ocakları vardı, şimdi Aile Sağlığı
Merkezleri ve her ailenin doktoru
var. Biz sağlık ocağı yapmaya devam
ediyoruz. Çünkü doktorlarımız
daha iyi koşullarda çalışarak
vatandaşımıza iyi şartlarda hizmet
verebilsin diye. Ümraniye’de bulunan
sağlık ocaklarının bir kısmını biz

yaparken bir kısmını da Emin
Emanetoğlu gibi yardımseverlere
yaptırıyoruz. Ümraniye’de 30’u aşkın
sağlık ocağı, muhtarlık binaları,
sağlık ocakları, okullar, kültür
merkezleri, bilgi evleri ve nikah
sarayı gibi 150’nin üzerinde kalıcı
eser kazandırdık. Bundan sonra
da kazandırmaya devam edeceğiz.
Bu Aile Sağlığı Merkezi Parseller
Mahallemize ve burada görev
yapanlara hayırlı olsun.” dedi.
Konuşmaların ardından Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
Alile Sağlığı Merkezi çalışanları,
Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımını
üstlenen Emin Emanetoğlu’na
bir plaket takdim etti. Ayrıca Aile
Sağlığı Merkezine vermiş oldukları
desteklerden dolayı, Aile Sağlığı
Merkezi çalışanları Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’a da
bir plaket takdim etti. Daha sonra
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve beraberindekiler kurdele
kesiminin ardından Aile Sağlığı
Merkezi’ni gezdiler.

cami

Ümraniye Yeni
Bir Camiye Daha Kavuştu

Ü

mraniye Belediyesi’nin
arsa tahsisi ile Parseller
Mahallesi’nde yardımsever
Emin Emanetoğlu tarafından
yaptırılan Emanetoğlu Hacı Emin
Camii hizmete açıldı. Açılış törenine
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye Emniyet Müdürü
Adem Öztürk, Ümraniye Müftüsü
Ercan Aksu, Caminin yapımını
üstlenen Emin Emanetoğlu, Belediye
Başkan Yardımcıları ve vatandaşlar
katıldı. Programda kısa bir
konuşma yapan Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı Ejder Batur,
“Desteklerinden dolayı hayırsever
Emin Emanetoğlu’na teşekkür
ederiz. Kendisinden sağlık ocağı
yapımını da rica ettik üstlendi.” Dedi.
Ercan Aksu: Bunlar Geleceğe
Kalacak Erserlerdir
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu,
“Bugün burada çok değerli hayırsever
Hacı Emin Emanetoğlu’nun
yapımını üstlendiği Emanetoğlu
Hacı Emin Camii’nin açılışı için
toplandık. Mahallemizde böyle
güzel bir cami inşa ettirdiği için

Ümraniye
Belediyesi’nin arsa
tahsisi ile yardımsever
Emin Emanetoğlu
tarafından Parseller
Mahallesi’nde
yaptırılan Emanetoğlu
Hacı Emin Camii
hizmete açıldı.
teşekkür ederim. Başta cami olmak
üzere bu gibi eserler geleceğe
bırakabileceğimiz eserlerdir. Camiler
sadece namazların kılındığı yerler
değildir. Aynı zamanda dinin
öğrenildiği yerlerdir. Camiler de
bundan sonra İstanbul genelinde her
vakit arzu eden vatandaşlarımıza
açık tutularak Kuran-ı Kerim
öğretilecektir. Okulların kapanması
ile çocuklarımızın eğitim almak için
geldikleri camilerimiz gül bahçesine
dönecektir. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim.” dedi

Başkan Hasan Can: Hoş Bir Seda
Bırakmak Güzel
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “İstanbul’u fethinin 560.
yıldönümüne birkaç gün kala,
hayırlı bir hizmetin daha açılışını
yapmak için burada toplandık. Hoş
bir seda bırakmak çok güzel bir şey.
Bu dünyada bıraktığımız eserler
baki kalacaktır. Ben hayırsever
Emin Emanetoğlu’na yaptığı bu
eser için teşekkür ediyorum. Burada
bulunan bütün vatandaşlarımız
bu camimizden istifade edecek.
Camimizin Ümraniye’ye hayırlı
olmasını diliyorum. Biz Ümraniye
Belediyesi olarak insanların istifade
ettiği cami, sağlık ocağı, hastaneler,
okullar, muhtarlık binaları, kültür
merkezleri, bilgievleri ve nikah sarayı
gibi 150’nin üzerinde kalıcı eser
kazandırdık ve kazandırmaya devam
edeceğiz.” dedi. Ayrıca programda
Ümraniye Belediyesi tarafından
konuklara etli pilav ve ayran ikram
edildi.

17

YENiDENÜMRANiYE

5. Geleneksel
Spor Oyunlarında Ödüller
Sahiplerini Buldu

Ü

mraniye Belediyesi
tarafından, her yıl Ocak
ve Mayıs ayları arasında
gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi
5. Geleneksel Spor Oyunları,
Ümraniye’deki okullar arasında,
futbol, futsal, voleybol, basketbol,
hentbol, masa tenisi, halk oyunları,
tekwando, karate, güreş, atletizm,
badminton, satranç olmak üzere
toplam 13 dalda gerçekleştirildi.
15 lise ve 60 ilköğretim okulundan
toplam 7 bin sporcunun mücadele
ettiği müsabakaların ödül töreni
Haldun Alagaş Spor Kompleksinde
gerçekleştirildi. Törene Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, AK
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk
Oran, İstanbul İl Gençlik Ve Spor
Müdür Vekili Zeki Kıran, Ümraniye
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin
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Ümraniye Belediyesi
ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün birlikte
düzenlediği “Ümraniye
Belediyesi 5. Geleneksel
Spor Oyunları”nın
kapanış programında
ödüller sahiplerini buldu.
Törende Bosna-Hersek
olimpiyat şampiyonu
Paralimpik takımı da bir
gösteri maçı yaptı.

Gül, Ümraniye İlçe Emniyet Müdür
Yardımcısı Volkan Özeren, Ümraniye
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe
Müdürü Muhammed Kılıç, Belediye
Başkan Yardımcıları, Belediye Birim
Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı.
Programa ayrıca 2012 Londra
Paralimpik Oyunları’nda Altın
Madalya kazanan Bosna-Hersek
Paralimpik Voleybol Takımı ve teknik
ekibi de katılarak bir gösteri maçı
yaptı.
İstanbul çapında düzenlenen karate
müsabakalarında madalya kazanan
sporcuların karate gösterisinin
ardından söz alan Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül,
“Ümraniye ilçemizde akademik
eğitimin yanında spor başarısında
geliştirilmesi için Ümraniye

spor oyunları

Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz
ve yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımı ile
gerçekleşen bu spor müsabakalarının
ödül töreninin unutulmaz bir gün
olacağına inanıyorum. Ümraniye’nin
hem akademik başarıda hem de
spor alanında İstanbul’un en başarılı
ilçelerinden biri olacağına inanıyorum.
Tabii burada her türlü imkanı
sağlayarak bize destek çıkan başta
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve ekibine teşekkür ediyorum.
Eğitimin kalitesi için fiziki şartların
yanında akademik eğitim de gerekiyor.
Akademik eğitimin yanında spor
başarısı da gerekiyor. İşte bunun için
öğretmenlerimiz her türlü imkanı
seferber ederek, sizleri bu vatan
için geleceğe daha iyi hazırlanmanız
için çaba sarf ediyorlar. Sizlerin
bu çabayı boşa çıkarmayacağınızı,

Daha sonra söz alan İstanbul İl Gençlik
ve Spor Müdür Vekili Zeki Kıran,
“Bizler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
olarak her zaman Ümraniye Belediyesi
ve tüm ilçe belediyeleri ile iç içe
olduk. Onlardan çok destek gördük.
Bakanlığımız yeni kuruldu. Görünen
şu ki Ümraniye Belediyesi, her
alanda olduğu gibi spor alanında da
İstanbul’un lokomotifi olmuş. Bu
kadar genci bir arada bulundurmak,
spor yaptırmak gerçekten çok
önemli bir başarıdır. Ben bu anlamda
çalışmalarından dolayı Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ı
kutluyorum.”dedi.

Başkan Hasan Can: Amacımız
Dünyada Sembol Olabilecek
Sporcuları Gün Yüzüne Çıkarmak
büyük başarılara imza atacağınıza
inanıyorum.” dedi.
Zeki Kıran: Ümraniye Belediyesi
Her Alanda Olduğu Gibi Sporda da
Lokomotif Olmuş

Törende kısa bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “Ümraniye’yi bir yerlerden bir
yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ciddi

mesafeler aldık ama daha alacağımız
çok mesafe var. Ümraniye Belediyesi’ni
sadece belediye hizmetleri veren bir
kurum olmaktan çıkardık. Ümraniye
halkına hizmet eden bütün kurum ve
kuruluşlara sağlık ocakları, okullar,
camiler yapan ve okulları, camileri
tamir eden, Ümraniye’deki tüm
kamu hizmetlerinin sağlıklı olması
adına kurumlara destek vererek
Ümraniye’yi yukarıya çıkarmanın
mücadelesini veriyoruz. Her sene
Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber
Ümraniye’mizde ne kadar okul
varsa hepsinin iştirak ettiği, binlerce
çocuğumuzun yarıştığı yarışmalar
yapıyoruz. Bu sene 75 okulumuzda 13
dalda 5 kategoride yaklaşık olarak 7 bin
öğrencimiz yarıştı. 7 bin öğrencimizin
7 bin tanesi de ünlü sporcu olmayacak,
inanıyorum ki o 7 bin çocuğumuz
spor alışkanlığı edinecek. Bu 7 bin
çocuğumuzun içerisinde Ümraniye’de,
İstanbul’da, Türkiye’de ve dünyada
sembol olabilecek sporcuları gün
yüzüne çıkarabilirsek bu bizim en
büyük mutluğumuz olacaktır. Ben 5.
Geleneksel Spor Oyunlarına katılan
bütün sporcuları kutluyorum. Ayrıca
Bosna-Hersek’ten bizi kırmayıp bir
haftalık tatil için ve bu gösteri maçı
için İstanbul’umuza gelip, misafirimiz
olan Paralimpik Voleybol Takımı’na ve
teknik ekibine birkez daha teşekkür
ediyor, başarılarını kutluyorum.” dedi.

Bosna Hersek Paralimpik Voleybol Takımı
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Geleneksel Çocuk Oyunları
Finali Ümraniye’de Yapıldı

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 Salonu’nda
gerçekleştirildi. Programa Ümraniye
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Ümraniye Belediyesi
ve ÇOSKF’nin birlikte
düzenlediği “Geleneksel
Çocuk Oyunları”nın
Ümraniye’de
gerçekleştirilen İstanbul
finali ve ödül töreni renkli
görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü
Saadettin Gül, ÇOSKF Başkanı
Mehmet Mutlu, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları Ejder Batur,
Mesut Özdemir, öğrenciler ve birçok
vatandaş katıldı.
“Seksek” ve “Mendil Kapmaca”
oyunlarının oynandığı final
müsabakasına Ümraniye Zübeyde
Hanım İlköğretim Okulu, Sarıyer
Fahrettin Aslan Ortaokulu,
Kağıthane Ali Fuat Cebesoy

çocuk oyunları

İlköğretim Okulu, Sancaktepe
Yenidoğan İlköğretim Okulu, Şişli
Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu
ve Kâğıthane Yaşar Doğu İlköğretim
Okulları katıldı. Çekişmeli yarışmaların
olduğu final müsabakalarında
Kağıthane Yaşar Doğu İlköğretim
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.
Öğrencilerin hazırladığı folklor
gösterisinin ardından Ümraniye

İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin
Gül, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu
konuşmalarında, geleneksel çocuk
oyunlarının ve kültürümüzün yeni
nesillere aktarılarak yaşatılmasının
önemine değindiler.
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.
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Siyaset Akademisi’nin İkinci
Dersi Giresun’da Yapıldı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, ilk olarak
Tekirdağ’daki genç
siyasetçilere hitap ettiği Siyaset
Akademisi Yerel Yönetimler
Programında ikinci dersini Giresun
Görele’de verdi. Başkan Hasan Can’ın
siyaset ve hizmet tecrübelerini
anlattığı programa, Görele Belediye
Başkanı Mimar Ertuğrul Melikoğlu,
AK Parti Görele İlçe Başkanı Tolga
Erener, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları Mustafa Küçükkapdan
ile Enver Sedat Çakıroğlu ve AK
Parti teşkilat mensupları katıldılar.
Programda genç siyasetçilere hitap
eden Başkan Hasan Can siyasetteki
deneyim ve tecrübeleri katılımcılarla
paylaştı.
Ümraniye’nin İmajını Değiştirdik
Başkan Hasan Can, Ümraniye
Belediyesi olarak 9 yılda imajını
değiştirerek Ümraniye’yi modern ve
çağdaş yüzüyle İstanbul’un parlayan
yıldızı haline getirdiklerini, ayrıca
Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık
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Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
Siyaset Akademisi
Yerel Yönetimler
Programı kapsamında,
Giresun Görele’de genç
siyasetçilere hitap etti.
Ocakları, Muhtarlık Binaları, Nikâh
Sarayı, Aş Evi, Okullar gibi 150’nin
üzerinde kalıcı eseri vatandaşların
hizmetine sunduklarını söyleyerek
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 Görele Belediye
Başkanı Ertuğrul Melikoğlu, Başkan
Hasan Can’a sunumundan dolayı
teşekkür ederek hediye takdim etti.
Ümraniye Belediyesi tarafından da
katılımcılara kitap seti ve Ümraniye
Belediyesi Meslek Edindirme
Kursları’nda yapılan kravat hediye
edildi.

ziyaret

Başkan Hasan Can Giresun’da
Bir Dizi Temasta Bulundu

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, AK Parti
tarafından düzenlenen
Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler
Programı için gittiği Giresun’da
bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Giresun Valiliği, AK Parti Giresun
İl Başkanlığı ve Görele Belediye
Başkanlığı Başkan Hasan Can ve
ekibinin ziyaret ettiği kurumlar
arasındaydı.
Giresun Valiliği Ziyareti
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Giresun Valisi Dursun Ali
Şahin’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Giresun İl Başkanı Sabri
Öztürk, Görele Belediye Başkanı
Mimar Ertuğrul Melikoğlu,
Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcıları Mustafa Küçükkapdan
ve Enver Sedat Çakıroğlu’nun
Başkan Hasan Can’a eşlik ettiği
ziyaret samimi bir havada geçti.
Vali Şahin, Başkan Hasan Can’
ziyaretinden dolayı teşekkür
ederken, Başkan Hasan Can da
Görele’de bulunmaktan dolayı
mutlu olduğunu, ayrıca Görele

Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
AK Parti tarafından
düzenlenen Siyaset
Akademisi Yerel
Yönetimler Programı için
gittiği Giresun’da bir dizi
temas gerçekleştirdi.

Görele Belediye Başkanlığı
Ziyareti
Başkan Hasan Can, Görele
Belediye Başkanı Ertuğrul
Melikoğlu’nu da makamında
ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı
Belediye Başkanımız Hasan Can’a
şükranlarımızı sunuyor ve hoş
geldiniz diyorum” diyerek ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
yaptığı hizmetlerden bahsetti.

halkının misafirperverliğinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AK Parti Giresun İl Başkanlığı
Ziyareti
Hasan Can ayrıca, AK Parti
Giresun İl Başkanı Sabri Öztürk’ü
makamında ziyaret etti. Görele
Belediye Başkanı Ertuğrul
Melikoğlu, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları Mustafa
Küçükkkapdan ve Enver Sedat
Çakıroğlu’nun Başkan Hasan Can’a
eşlik ettiği ziyaret samimi bir
havada geçti.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı Ziyareti

Görele Belediye Başkanlığı Ziyareti
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Prestij Cadde ve Sokaklarla
Ümraniye Yenileniyor

H

ızla büyüyen ve
gelişen Ümraniye’de,
vatandaşların ihtiyaçları
ve talepleri doğrultusunda daha
modern, erişilebilir, kent estetiğine
uygun cadde ve sokaklara olan
ihtiyaçlar da artmakta. Bu sebeple
Ümraniye Belediyesi altyapı ve
üstyapı çalışmaları kapsamında
bütün cadde ve sokaklarını
yenilemeye devam ediyor. Ümraniye
Belediyesi 2013 yılı yatırım
programı doğrultusunda, ilçede
hemen her mahallede olmak üzere
toplam 40 adet caddeyi Prestij
Cadde haline getiriyor. Mayıs ayı
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Ümraniye
Belediyesi 2013 yılı
yatırım programı
doğrultusunda, ilçede
hemen her mahallede
olmak üzere toplam 40
adet caddeyi Prestij
Cadde haline getiriyor.

sonu itibariyle 29 Prestij Cadde’nin
imalatını tamamlanma aşamasına
getiren Ümraniye Belediyesi,
asfaltlama, yol çizgi ve peyzaj
çalışmaları ile caddelere son şeklini
verecek.
Ümraniye Belediyesi imar ve
kadastral durumuna uygun olarak
projelendirilmiş caddelerde; son
derece kötü görüntü oluşturan
havai elektrik hatları yer altına
alarak, bordür ve tretuarları
yeniledi. Yapılan geometrik
düzenlemelerle ulaşım ve trafik
açısından caddeleri yeniden
düzenledi. Kaldırım cepleri

cadde-sokak

yapılarak araç parklanmaları
düzenlenmiş olup, sınır elemanları
ile kaldırımlar sadece yayaların
kullanımına bırakılmıştır. Caddelerde
kötü görüntü oluşturan arsalar
temizlenerek, korkuluk ve duvarlar
ile caddeler daha estetik hale
getirilmiştir. Ayrıca tam erişilebilir

bir Ümraniye için, mümkün
olduğunca genişletilmeye çalışılan
kaldırımlara engelli rampaları ve
stop takip tuğlaları konularak,
kaldırımlarda engelli hareketine
engel olan unsurlar kaldırıldı.
Prestij cadde çalışmalarının yanı sıra
Ümraniye’de hemen her mahallede
bulunan 420 sokakta 2013 yılı
yatırım programı doğrultusunda
273.603m2 bordür-tretuar imalatı
yapan Ümraniye Belediyesi, cadde
ve sokaklarda daha modern ve ferah

bir görüntü ile rahat bir kullanım
elde etmiştir. İhtiyaç duyulan bazı
sokaklarda ise komple kaplama
çalışmaları yapılmaktadır. Mayıs
sonu itibariyle ekipler 100’e yakın
sokakta bordür-tretuar imalatını
tamamlamıştır. Ümraniye’de alt yapı
sorunlarının minimuma indirilmesi
amacıyla 2013 yılında 15.353 m
(15 km) yağmur suyu imalatı da
projelendirilerek, yağmur suyu
imalatını Mayıs sonu itibariyle büyük
oranda tamamlamıştır.
Gerek kış şartları, gerekse diğer
kurumlar tarafından yapılan alt
yapı çalışmaları sebebiyle bozulan
yollarda da, Ümraniye Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait 4
ekiple yoğun asfaltlama çalışmaları
devam etmektedir. 2013 yılında
yaklaşık 255.000 ton olarak
planlanan asfalt programı devam
etmekte olup; öncelikle yeni yapılan
Prestij Caddeler ve bordür-tretuarı
yenilenen sokaklarda çalışmalar
sürdürülmektedir. Yapılan asfaltın
daha sağlıklı ve ergonomik olması
açısından tüm cadde ve sokaklarda
asfaltlanmadan önce kazıma işlemi
yapılmaktadır.
Ümraniye Belediyesi mahallelerde

ihtiyaç duyulan noktalarda istinat
duvarları ve korkuluk imalatları da
devam ediyor. 2013 yılında Mayıs
ayına kadar gerekli görülen 10
mahallede toplam 921m korkuluk
imalatı yapıldı. İmar ve kadastral
durumu, fiziki işgaller ve arazinin
coğrafi yapısı sebebiyle açılamayan
ve vatandaşımızın da talep ettiği
imar yolları ile ilgili ise fizibilite ve
etüd çalışmaları tamamlanmış olup,
2013 yılında yaklaşık 2km’ye yakın
yol açma çalışması planlanmaktadır.
Mayıs sonu itibariyle ise 4 mahallede
5 adet yol açma çalışması ile 581,94
m yol Ümraniye’ye kazandırıldı.
Ayrıca Ümraniye Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok
hizmet binasının bakım, onarım ve
düzenleme çalışmalarını yaparak
bütün kamu kurum ve kuruluşların
vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi
sağlanmaktadır.
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kardeş belediye

Ümraniye Belediyesi Şahinbey Belediyesi
İle Kardeşlik Protokolü İmzaladı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, nüfusu 500 bini
aşkın Belediye Başkanlarının
İstişare toplantısında bir araya
geldiği Gaziantep Şahinbey Belediye
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
ile Ümraniye Belediyesi Hizmet
Binası’nda kardeş belediye protokolü
imzaladı. İmza törenine Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı
sıra, Gaziantep Şahinbey Belediye
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa
Kara ve Belediye Başkan Yardımcıları
katıldı. Şahinbey Belediyesi ile
kardeş Belediye olmaktan mutluluk
duyduğunu dile getiren Başkan
Hasan Can, iki Belediye arasında
tüm alanlarda başarılı bir işbirliğinin
sürdürüleceğine inandığını sözlerine
ekledi. Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu ise, Ümraniye
Belediyesi gibi başarılı bir belediye
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Ümraniye Belediyesi,
Gaziantep Şahinbey
Belediyesi ile kardeş
belediye protokolü
imzaladı. Şahinbey
Belediyesi ile kardeş
Belediye olmaktan
mutluluk duyduğunu
dile getiren Başkan
Hasan Can, iki Belediye
arasında tüm alanlarda
başarılı bir işbirliğinin
sürdürüleceğine
inandığını söyledi.
ile kardeş Belediye Protokolü
imzalamanın mutluluğunu yaşadığını
ifade etti. Tahmazoğlu, “Umarım

gelecekte bu başarılı adımları hep
birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.
Konuşmaların ardından Gaziantep
İlinin Şahinbey Belediye Başkanı
Mehmet Tahmazoğlu ve Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can kardeş
belediye protokolünü imzaladı. Daha
sonra Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Şahinbey Belediye
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na
Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kursiyerleri tarafından
yapılmış yaldız işlemeli bir vazo
hediye etti.

ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı ve
Razgrad Müftüsü Ümraniye’deydi

A

K Parti Edirne İl Başkanı
Müjdat Kahve ve İl Genel
Meclis Üyesi Nedret
Akbulut, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı makamında
ziyaret etti. AK Parti Edirne İl
Başkanı Müjdat Kahve ve İl Genel
Meclis Üyesi Nedret Akbulut
ile bir süre sohbet eden Başkan
Hasan Can, kendilerini misafir
etmekten çok memnun olduklarını
dile getirdi. Samimi havada geçen
ziyarette AK Parti Edirne İl Başkanı
Müjdat Kahve ve İl Genel Meclis
Üyesi Nedret Akbulut’un, Yeni
Hizmet Binası için hayırlı olsun
temennilerini kabul eden Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
konuklarına ziyaretlerinden ötürü
teşekkür etti.
Bulgaristan Razgrad Müftüsü
Ümraniye’deydi
Çeşitli temaslar için İstanbul’a
gelen Bulgaristan Razgrad Müftüsü
Mehmet Ala ve Abdullah Kenan,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl
Başkanı Müjdat Kahve
ve İl Genel Meclis
Üyesi Nedret Akbulut,
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı
makamında ziyaret etti.
Ayrıca çeşitli temaslar
için İstanbul’a gelen
Bulgaristan Razgrad
Müftüsü Mehmet Ala
ve Abdullah Kenan da
Başkan Hasan Can’ı
makamında ziyaret
etti.

Razgrad Müftüsü Mehmet Ala ile
bir süre sohbet eden Başkan Hasan
Can, kendilerini misafir etmekten
duydukları memnuniyeti dile
getirdi.
Samimi havada geçen ziyarette
Razgrad Müftüsü Mehmet Ala’nın,
Yeni Hizmet Binası için hayırlı
olsun temennilerini kabul eden
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, konuklarına ziyaretlerinden
ötürü teşekkür etti. Daha sonra
Başkan Hasan Can, Bulgaristan
Razgrad Müftüsü Mehmet Ala’ya
bir tablo hediye ederek, Ümraniye
Belediyesi sergi Salonu’nda
Engelliler Haftası sebebi ile
düzenlenen sergiyi gezdirdi.

Razgrad Müftüsü Mehmet Ala
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kandil programları

Kandil Programları Büyük İlgi Gördü

Ü

Ümraniye Belediyesi
tarafından Regaip ve Miraç
Kandillerinde düzenlenen,
“Kandil Özel Programları”
vatandaşlardan yoğun bir ilgi gördü.
Kandil programları Kanal 7 Tv’den
de canlı olarak yayınlandı. Ümraniye
Belediyesi ve Ümraniye İlçe
Müftülüğü tarafından düzenlenen,
“Regaip Kandili Özel Programı”
akşam namazını müteakiben İMES
sanayi sitesindeki İMES Camii’nde
gerçekleşti. Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın da katıldığı,
Kanal 7 Tv’de canlı olarak yayınlanan
Regaip Kandili Programına yoğun
katılım gerçekleşti. Cemaat akşam
namazının ardından okunan
Mevlid-i Şerif ve Kuran-Kerim’i
dinledi. Ümraniye Belediyesi
program sonunda, Resullullah
(sas)’in sembolü olması sebebiyle
vatandaşlara gül hediye etti.
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Ümraniye Belediyesi
tarafından Regaip ve
Miraç Kandillerinde
düzenlenen, “Kandil
Özel Programları”
vatandaşlardan yoğun
bir ilgi gördü. Kandil
programları Kanal 7
Tv’den de canlı olarak
yayınlandı.
Miraç Programı da Yoğun İlgi
Gördü
Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye
İlçe Müftülüğü tarafından
düzenlenen, “Kandil Özel Programı”
ise 5 Haziran günü akşam namazını
müteakiben Ihlamurkuyu Merkez
(Uhud) Camii’nde gerçekleşti.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın da katıldığı, Kanal 7’de canlı
olarak yayınlanan Miraç Kandili
Programına yoğun bir katılım
gerçekleşti.

fetih kutlamaları

İstanbul’un Fethi’nin 560. Yıldönümünde
Mehteran Konseri Ümraniyelilerle Buluştu

Ü

mraniye Belediyesi,
İstanbul’un Fethinin 560.
yıldönümü dolayısıyla bir
dizi etkinlik düzenledi. İstanbul’un
Fethi temalı kültür-sanat etkinlikleri
kapsamında Ümraniye Belediyesi,
Ümraniye Meydan’da “Mehteran
Konseri” düzenlendi. İstanbul
Mehter Topluluğu’nun konuk olduğu
konserde tarihin ilk askeri mızıkası
olan Mehteran-ı Hümayun’un en
müstesna marşları seslendirildi.
Yoğun ilginin olduğu konserde
dinleyiciler mehter topluluğu üyeleri
ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ümraniye Belediyesi,
İstanbul’un Fethi’nin
560. yıldönümünde,
İstanbul’un Fethi temalı
kültür-sanat etkinlikleri
kapsamında Ümraniye
Meydan’da “Mehteran
Konseri” düzenledi.

Mayıs ayı boyunca çeşitli alanlarda
gerçekleştirilen İstanbul’un
Fethi temalı etkinlikler 30 Mayıs
19.30’da Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın
konuk olduğu “Tarih Sohbetleri”
programıyla sona erdi.
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yeni araçlar

Araç Filomuza 12 Yeni Araç Kattık

Ü

mraniyelilere sunulan
hizmetlerin kalitesini
arttırmak ve daha etkin
biçimde yürütülmesi sağlamak
amacıyla araç filosunu güçlendirmeye
devam eden Ümraniye Belediyesi,
satın aldığı 1 adet tam donanımlı
su basma ve çekme özelliğine sahip
Kombine Kanal Açma Aracı, 5 adet
13+1,5 m3’lük Hidrolik sıkıştırmalı
Çöp Kamyonu, 3 adet 14 ton
kapasiteli Su Tankeri, 3 adet 32
Tonluk Kırkayak Damperli Kamyon
ile birlikte araç filosuna 12 araç
daha ekledi. Ümraniye Belediyesi
genişlettiği araç filosu ile hizmet
yürüyüşünü aralıksız sürdürüyor.
Başkan Hasan Can: Amacımız En
İyi Şekilde Hizmet Vermek
Yeni alınan araçlarla Ümraniye
Belediyesi araç filosunun daha da
güçlendiğini söyleyen Ümraniye
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Yeni alınan araçlarla
Ümraniye Belediyesi
araç filosunun daha da
güçlendiğini söyleyen
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
amaçlarının vatandaşa
en iyi biçimde hizmet
vermek olduğunu
söyledi.
Belediye Başkanı Hasan Can,
amaçlarının vatandaşa en iyi
biçimde hizmet vermek olduğunu
söyledi. Araç filosunu güçlendirmeye

devam edeceklerini ifade eden
Başkan Hasan Can, yeni araçların
Ümraniyelilere hayırlı olması
temennisinde bulundu.

kent konseyi

Kent Konseyi Çocuk Meclisi
Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda

5

-9 Mayıs Trafik Haftası
olması münasebetiyle birçok
etkinliğin düzenlendiği

Ümraniye’de, Ümraniye Belediyesi
Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri
Trafik Çocuk Eğitim Parkını ziyaret
ederek teorik ve uygulamalı “Trafik
ve İlk Yardım” dersleri aldılar. Eğitim
sonrasında Trafik çocuk Eğitim
Parkı’ndaki buz pistine geçen Kent
Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri
eğlenceli dakikalar geçidi.

Ümraniye Belediyesi
Kent Konseyi
Çocuk Meclisi,
5-9 Mayıs Trafik
Haftası etkinlikleri
kapsamında,
Ümraniye Belediyesi
Trafik Çocuk Eğitim
Parkı’nı ziyaret
ederek teorik ve
uygulamalı trafik ve
ilk yardım dersleri
aldılar.
31
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Ulusal Basın Mensupları
Belediyemizi Ziyaret Etti

A

nadolu Yakasındaki ulusal
gazete ve haber ajanslarının
mensupları Ümraniye
Belediyesi Yeni Hizmet Binası
için hayırlı olsun ziyaretinde
bulundukları Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ile sabah
kahvaltısında bir araya geldi.
Ümraniye Belediyesi Yeni Hizmet
Binası’nda verilen kahvaltıda Başkan
Hasan Can’a Belediye Başkan
Yardımcıları eşlik etti. Bir süre
basın mensupları ile sohbet eden
Başkan Hasan Can, basın mensupları
ile bir araya gelmekten mutluluk
duyduğunu dile getirdi.
Ümraniye Belediyesi olarak yaptıkları
çalışmalara da kısaca değinen Başkan
Hasan Can, hayırlı olsun dileklerinde
bulunan basın mensuplarına yapmış
oldukları ziyaretten ötürü teşekkür
etti. Belediye Yeni Hizmet Binası için
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Anadolu Yakasındaki
ulusal gazete ve
haber ajanslarının
mensupları, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can’a Belediye Yeni
Hizmet Binası için
hayırlı olsun ziyaretinde
bulundu.
hayırlı olsun ziyaretinde bulunan
basın mensupları, daha iyi hizmet
vermesi için Belediye binasının
hayırlı olmasını temenni ettiler.

Daha sonra basın mensupları Yeni
Hizmet Binası’nı gezerek, bina
hakkında da bilgi aldılar.

karabekir spor

Karabekir Spor Kulübünün
Kaynaşma Gecesi Yapıldı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Ümraniye
Karabekir Spor Kulübü’nün;
yöneticileri, oyuncuları ve aileleri
ile Ümraniye Belediyesi’nin
Karabekir Spor Kulübü’ne tahsis
ettiği tesiste düzenlediği kaynaşma
gecesine katıldı. Geceye Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın
yanı sıra, Ümraniye İlçe Gençlik
ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç,
Karabekir Spor Kulübü Başkanı
Salim Çetinkaya ve kulüp yönetimi,
Ümraniye’de bulunan Spor Kulübü
Başkanları, Belediye Başkan
Yardımcıları Mahmut Eminmollaoğlu
ve Enver Sedat Çakıroğlu, Sanatçı
Mustafa Topaloğlu, Topağacı Mahalle
Muhtarı, Futbolcular ve aileleri
katıldı. Programda bir konuşma
yapan Karabekir Spor Kulübü
Başkanı Salim Çetinkaya, kulübe
vermiş olduğu desteklerden dolayı
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a teşekkür etti. Karabekir Spor

Ümraniye Karabekir
Spor Kulübü; yöneticileri,
oyuncuları ve ailelerinin
de katıldığı bir kaynaşma
gecesi düzenledi. Geceye
katılan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can, “Spor Kulüplerine
desteğimiz devam
edecek.” dedi.
Kulübü’nün başarılarına da değinen
Çetinkaya, katkı ve desteklerinden
ötürü Başkan Hasan Can’a teşekkür
plaketi takdim etti.
Başkan Hasan Can: “Çocuklarımız
Spor Yapsın, Kötü Alışkanlıklardan
Uzak Dursun”
Daha sonra söz alan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,

“Spor Kulüplerine bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da
desteklerimiz devam edecek.
İstiyoruz ki çocuklarımız böylesine
güzel ortamlarda spor yapsın, kötü
alışkanlıklardan uzak dursunlar.
Ümraniye’ye yaptığımız 150’nin
üzerinde kalıcı eser var. İşte bu
tesisi de bölge çocuklarımızın
hizmetine sunduk.” dedi. Kulübe
başarı dileklerinde bulunan Başkan
Hasan Can, konuklarla birlikte
temsili penaltı atışı yaptı. Ailelerin
el emekleri ile yaptıkları yemeklerin
ikram edildiği kaynaşma gecesinde
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, düzenlenen aileler arası penaltı
yarışmasında, 16 aileden galip gelen
bir erkek ve bir kadına, Karabekir
Spor Kulübü’nün formasını hediye
etti. Ayrıca Karabekir Spor Kulübü
Başkanı Salim Çetinkaya, İlçe Gençlik
ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç
ve diğer Spor Kulüp Başkanlarına
takımın flamasını hediye etti.
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Empati Kuruyorum,
Engellileri Anlıyorum

E

ngelliler Haftası
münasebetiyle birçok
etkinliğin düzenlendiği
Ümraniye’de, Engelliler Kültür
Merkezi, “Empati Kuruyorum,
Engelliyi Anlıyorum” etkinliği ile
Ümraniyeli vatandaşların empati
kurmasını sağladı. Ümraniye
Meydanı’nda yapılan etkinliğe
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Belediye Başkan Yardımcısı
Serap Eşit Elveren, Belediye Birim
Müdürleri, engelli vatandaşlar
ve Ümraniyeliler katıldı. Engelli
vatandaşların el emeklerinin de
sergilendiği etkinlikte, Ümraniye
Belediyesi Engelliler Kültür Merkezi
tarafından hazırlanan görme engelli
vatandaşların kullandıkları yürüyüş
yolunda, vatandaşların gözlerini
kapatarak yürümelerini isteyen
yetkililer engelli vatandaşlarla
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Ümraniye Belediyesi
Engelliler Kültür
Merkezi, Engelliler
Haftası münasebetiyle
düzenlediği “Empati
Kuruyorum, Engelliyi
Anlıyorum” etkinliği
ile Ümraniyeli
vatandaşların
empati kurarak
engelli vatandaşların
dünyasını tanımasını
sağladı.
empati kurmalarını sağladı. Ayrıca
etkinliğe katılan vatandaşlar,

yürüme parkurunda ve tekerlekli
sandalyedeki deneyim ve
düşüncelerini, Engelliler Kültür
Merkezi anı deftere yazdılar.

engelliler haftası

Engelliler Haftası
Ümraniye’de Kutlandı

E

ngelliler Haftası
münasebetiyle Ümraniye
Hekimbaşı Spor ve Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen, engelli
vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı
programa, AK Parti İstanbul
Milletvekili Gürsoy Erol, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa
Küçükkapdan, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkan Yardımcısı Birol Hayal,
AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları
Başkanı Orçun Şekercioğlu ve EKM
Başkanı Abdülhamit Öz katıldı.
Engelli Vatandaşların El Emekleri
Görücüye Çıktı
Ümraniye Belediyesi, düzenlediği
etkinliklerle engelli vatandaşların
sosyal yaşamla bağlarını
güçlendirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Engelliler Haftası
münasebetiyle, engelli vatandaşların
el emeklerinin görücüye çıktığı bir

AK Parti Ümraniye
Engelliler
Koordinasyon
Merkezi (EKM)
Engelliler Haftası
münasebetiyle,
Ümraniye Hekimbaşı
Spor ve Sosyal
Tesisleri’nde bir
kutlama programı
düzenledi.
sergi düzenledi. Ümraniye Belediyesi
Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen
sergiye Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Belediye Başkan
Yardımcıları, engelli vatandaşlar ve
Ümraniyeliler katıldı. Sergide Engelli

Korosu ise hazırladığı konserle,
Ümraniyelilere müzik ziyafeti verdi.
Başkan Hasan Can: Mutluluğun
Engeli Olamaz
Konserin ardından kısa bir konuşma
yapan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “10-16 Mayıs Engelliler
Haftası olması münasebetiyle her
sene düzenlediğimiz programlarla
engelli kardeşlerimizin marifetlerini
sergiliyoruz. Senenin her günü
engelli kardeşlerimizle birlikteyiz.
Onları hayata hazırlamak için çaba
sarf ediyoruz. Engelli koromuz,
engelli kardeşlerimize yaptığımız
hizmetlerin en büyük örneğidir.”
dedi. Daha sonra Engelliler Kültür
Merkezi’nde düzenlenen çalışmalara
değinen Başkan Hasan Can,
hükümetin engellilere yönelik yaptığı
çalışmalardan da bahsetti.
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temel atma

Medine Camii Sosyal
Tesisleri’nin Temeli Atıldı

D

okuz yılda 150’nin
üstünde eseri Ümraniye’ye
kazandıran Ümraniye
Belediyesi, başlattığı hizmet
seferberliğini kalıcı eserlerle devam
ettiriyor. Ümraniye Belediyesi
tarafından yapımına başlanan ve
içinde kafeterya, şadırvan ve park
alanı bulunan Medine Camii Sosyal
Tesisleri’nin temeli düzenlenen bir
törenle atıldı. Törene Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu,
Medine Camii Dernek Başkanı
Muammer Alkılıç, Belediye Başkan
Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Hasan Can: Daha Yapacak
Çok İşimiz Var
Programda kısa bir konuşma yapan
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a yapmış oldukları destekler
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Ümraniye Belediyesi
tarafından, Atatürk
Mahallesi’nde inşa
edilecek Medine Camii
Sosyal Tesisleri’nin temeli
düzenlenen bir törenle
atıldı.
için teşekkür etti. Daha sonra söz
alan ve Ümraniye Belediyesi’nin
yaptığı hizmetlere değinen,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can şunları söyledi: “Ümraniye
Türkiye’nin finans merkezi haline
geldi. Arsalarımız, mülklerimiz
ve gayrimenkullerimiz altın
değerinde oldu. 10 sene evvel var
olmayan kültür merkezi, sağlık
ocağı, okul gibi en az 150 kalıcı eser

Ümraniye’ye kazandırıldı. Ümraniye
Belediyesi olarak daha yapacak çok
işimiz var. Biz Ümraniye’yi bir bütün
olarak görüyoruz. Ümraniye’ye
hizmet eden Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden, Müftülüğe, Sağlık
birimlerinden Adalet birimlerine ve
Emniyet Müdürlüğüne kadar bütün
kurumlara destek verdik. Elimizdeki
imkanları onlara da sunarak daha
kaliteli hizmetler yapılmasını
sağladık. 30’a yakın sağlık ocağı,
30’a yakın muhtarlık binası yaptık
ve sayısız camiye katkı sağladık.
Hayırlı olsun.” dedi.

etkinlik

Giresunlular
Ümraniye’de Buluştu

Ü

mraniye Giresunlular
Derneği tarafından
düzenlenen ve Ümraniye
Belediyesi’nin ana sponsorluğunda
gerçekleşen Giresunlular Birlik
Şöleni, Ümraniye Meydanı’nda
yapıldı. Programa, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcısı
Mustafa Küçükkapdan, Ümraniye
Giresunlular Dernek Başkanı Numan
Kasap, dernek yönetimi, İstanbul’un
çeşitli ilçelerinden gelen Giresunlular
ve vatandaşlar katıldı. Giresun’un
kendine has lezzetleri, folkloru ve
yöresel ürünlerinin sergilendiği
şölene ilgi yoğundu.
Programda bir konuşma
yapan Ümraniye Giresunlular
Dernek Başkanı Numan Kasap,
katılımlarından dolayı tüm
davetlilere teşekkür etti. Birlik
Şöleni için kendilerine destek veren
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan

İstanbul’un dört
bir yanından yoğun
katılımın olduğu
Giresunlular
Ümraniye’de
Buluşuyor adlı Birlik
Şöleni, Ümraniye
Meydanı’nda yapıldı.
Can’a da teşekkür eden Kasap, geç
saatlere kadar sürecek etkinlikler
hakkında bilgi verdi. Daha sonra
söz alan Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan
ise şunları söyledi: Giresun
Derneğimiz böyle bir şölen yapmak
istediklerini Belediye Başkanımız
Hasan Can’a söylediklerinde
Başkanımızın talimatı ile bugünkü
bu şölen için elimizden gelen

desteği verdik. Güzel hizmetler
yapan derneklerimize önem veriyor,
derneklerimizin yaptığı bu şekildeki
etkinlere de hep destek veriyoruz.
Şu anda etkinliğin gerçekleştiği
bu meydan derneklerin, Ramazan
Etkinliklerinin ve Ümraniyelinin
çeşitli programlarla buluştuğu
bir mekan haline geldi. Bugüne
kadar Ümraniye’yi bu meydan gibi
birçok kalıcı eserle kuşattık dedi.
Konuşmasının ardından Ümraniye
Giresunlular Dernek Başkanı
Numan Kasap, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can adına Başkan
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan’a
katkı ve desteklerinden ötürü plaket
takdim etti. Yöresel sanatçıların
sahne aldığı kemençe eşliğinde
fındık ve helva ikramının yapılarak
damakların tatlandığı Birlik Şöleni,
gece geç saatlere kadar Ümraniye
Meydanı’nda devam etti.
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İstanbul Milletvekili

Ahmet Berat Çonkar:
Milletvekilliği,
Sorumluluğu Ağır, Onurlu
Bir Vazife
Öncelikle kısaca hayat hikâyenizi
bizimle paylaşırsanız çok memnun
oluruz.
1976 yılında Ankara’da doğdum.
İlkokulu Demetevler Hazar
İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Özel
Muradiye Koleji’nde bitirdim. 1994
yılında ailece İstanbul’a yerleştik.
1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi
İşletme Bölümü’nden mezun oldum.
Üniversite sonrası İstanbul’da özel bir
şirkette Dış Ticaret Müdürü olarak
üç yıl çalıştım. Sonrasında Miami
Üniversitesi’nden burs ve asistanlık
kazanarak İşletme Yüksek Lisansı
ve Uluslararası Ticaret ve Finans
Yönetimi tahsili için ABD’ye gittim.
Toplam 7 yıl yaşadığım ABD’de,
2 yıllık yüksek lisansın ardından,
çok uluslu bir finans şirketinde,
uluslararası pazarlama alanında 5 yıl
yöneticilik yaptım. Bu süreçte Latin
Amerika ve Karayipler Bölgesini daha
yakından tanıma fırsatı buldum.
2007 yılında Türkiye’ye dönerek
AK Parti’den İstanbul Milletvekili
Adayı olarak aktif siyasete adım
attım. Sonrasında 2 yıl Sayın
Başbakanımıza ve ardından Sayın
TBMM Başkanımıza Ekonomi ve
Dış Politika alanlarında Danışmanlık
yaptım. Ankara’daki bu 4 yıllık
süreçte, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi
Akademisini, Oxford Üniversitesi
Türk Diplomat Eğitim Programını ve
Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği
Uzmanlık Programını tamamlama
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Görevi ne olursa olsun,
herkes yaşadığı yere,
insanına, ülkesine
ve insanlığa karşı
sorumludur.
imkânı buldum. 2011 Genel
Seçimlerinde de AK Parti’den İstanbul
1. Bölge Milletvekili seçildim.
Milletvekilliği öncesinde 2007’den
itibaren Ekonomi ve Dış Politika
alanlarında Başbakanlık Müşaviri
ve TBMM Başkan Müşaviri olarak
görevler yaptınız. Milletin Vekili
olmayı diğer vazifelerinizden
ayıran temel noktalar nelerdir?
2007 yılında Sayın Başbakanımızın
görevlendirmesi neticesinde 2 yıl
Sayın Başbakanımıza, sonrasında
da TBMM Başkanımız Sayın
Mehmet Ali ŞAHİN’e müşavirlik
yaptım. Başbakanımızın ve TBMM
Başkanımızın yurtiçi ve yurtdışı
birçok ziyaretlerinde kendilerine
eşlik ettim, üst düzey diplomatik
görüşme ve kabullerinde hazır
bulundum. Başka bir husus olarak,
ilgi ve uğraşlarınızda müthiş bir
çeşitlilik söz konusu oluyor. Hayata
dair yaşanan her ne varsa, bir şekilde
siyasetçiye, milletvekiline ulaşıyor.
Haklı-haksız, makul olan-makul

olmayan pek çok şahsi taleple de
karşı karşıyayız. Özellikle ve öncelikle
sorumlu olduğunuz bölgenin millet
yararına olan her tür sorunlarıyla
ve hizmet ihtiyaçlarıyla ilgilenmek
zorundasınız. Milletvekili olarak
aslî vazifemiz, Türkiye Büyük
Millet Meclisi çatısı altında yasama
faaliyetlerini en sıhhatli şekilde
yürütmek. Bunun için haftanın en az
3 veya 4 günü zaman zaman çok geç
saatlere kadar Ankara’da Genel Kurul
çalışmalarına katılıyor, komisyon
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama
bunun dışında Partimizin teşkilat
görevleri var, öncelikle sorumlu
olduğumuz teşkilatlar, fırsat
buldukça da diğer teşkilatlarımızla
buluşmaya çalışıyor, siyasi
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine
her vesile ile sorumlu olduğumuz
illerde halkımızla, esnafımızla,
STK’larımızla ve diğer sosyal
organizasyonlarla bir araya gelmek,
hasbihal etmek, istişareler yapmak,
sorunlarını dinlemek ve imkânlar
ölçüsünde çözümler aramak gibi
bir sorumluluğumuz da var. Hasılı,
Milletin vekili olmak; sorumluluğu
ağır, hizmet etme imkânı sunan,
sürekli koşturmayı gerektiren, özel ve
aile yaşantınızdan ciddi fedakârlıklar
yapmanızı ve sabırlı olmayı gerektiren
onurlu bir vazife.
Dışişleri Komisyonu üyeliğinizin
yanı sıra Türkiye-Kolombiya

siyaset

Parlamentolararası Dostluk
Grubu Başkanlığı ve Almanya
Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkan Yardımcılığı (Vekilliği)
görevlerini ifa etmektesiniz.
Hükümetin Dış Politikadaki
durumunu nasıl görüyorsunuz?
Çok rahatlıkla ifade edebiliriz
ki, AK Parti Hükümetleri, Sayın
Başbakanımızın liderliğinde
Türkiye’nin iç siyasi istikrarını
sağlayarak ve ekonomide çok
önemli başarılara imza atarak,
ülkemizi bölgemizde ve tüm
dünyada çok önemli bir oyuncu
durumuna getirmiştir. Yakın ve
uzak komşularımızla ve dünyanın
önde gelen tüm devletleriyle, ikili
ve çok taraflı olarak ilişkilerimizin
geliştirilmesine çok büyük çabalar sarf
edilmiş ve zaman içerisinde Türkiye,
dünya siyasetinde önemli bir aktör
olarak görünürlüğünü ve etkinliğini
artırmıştır. Türkiye’nin son on yıldır
sürekli genişleyen dış politika ufku,
küresel ölçekteki tüm gelişmeleri
yakından izlememizi ve her geçen
gün daha da artan imkânlarımız
ölçüsünde katkıda bulunmamızı
zorunlu kılmaktadır. Dış Politikadaki
açılımlarla, ülkemizin ekonomik
faaliyetlerinin sahası önemli ölçüde
genişlemiş, Türkiye G-20 gibi küresel
platformlarda da ekonomik ve siyasi
başarısıyla örnek bir ülke konumunu
elde etmiştir. Bu çerçevede 2015
yılında G-20 dönem başkanlığını
üstlenecek olan ülkemiz, küresel
politikaların yönlendirilmesinde de
önemli bir rol üstlenecektir.
Danışmanlığınız döneminde
Sayın Başbakanımızla, bugün de
Dışişleri Komisyonu üyesi, AK Parti
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı
ve NATOPA Türk Grubu üyesi
olarak yoğun yurtdışı görevlere
gittiğinizi biliyoruz. Bu ziyaretlerde
gördüğünüz kadarıyla, yurtdışında
yaşayan Türklerin ülkemize ve AK
Parti dönemindeki dönüşüme bakışı
ne yönde?

Görevlerimiz gereği, gerçekten yoğun
yurtdışı programlarımız oluyor.
Her ne görevle gidersek gidelim, o
ülkedeki vatandaşlarımızla bir araya
gelmeye, hasbihal etmeye ve onları
dinlemeye özel gayret gösteriyoruz.
Hangi ülkede bulunursak bulunalım,
o ülkede yaşayan vatandaşlarımızla
ilgili şöyle bir gözlemim var; Herkes
Türkiye’nin son on yıllık döneminde
itibarının önemli ölçüde arttığını ve
bu durumun da bulundukları ülkeler
nezdinde olumlu olarak kendilerine
yansıdığını ifade ediyor. Diyanet İşleri
Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı, TİKA, Yunus
Emre Kültür Merkezleri ve STK’larımız
Hükümetimiz dönemindeki
performanslarıyla dış ülkelerde
yaşayan vatandaşlarımıza çok önemli
hizmetler sağlarken, Türkiye’nin
de itibarını ve saygınlığını o ülke
vatandaşları ve idareleri nezdinde üst
seviyelere taşıyorlar.
İstanbul Milletvekili olarak
İstanbul’un sizin için anlam ve
öneminden bahseder misiniz biraz
da?
İstanbul dünyada eşi ve benzeri
olmayan bir şehirdir. Güzelliklerin
her çeşidi bu şehirde mündemiçtir.
Bulunduğu coğrafyanın özel konumu,
tabii, tarihi ve kültürel zenginliğiyle,
müthiş insan zenginliğiyle, muazzam
ekonomik faaliyetleriyle İstanbul bir
başkadır. Cihan Devletine başkentlik
yapmış bir şehirdir İstanbul. Manevi,
ilmi, tarihi zenginlikleri kendisine
cezbetmiş, bunları geliştirerek tüm
cihanla paylaşmaktan da imtina
etmemiştir. Türk-İslam medeniyetinin
zirveye ulaştığı eserlerin ve değerlerin
ortaya çıktığı ve bütün haşmetiyle
kendini gösterdiği şehirdir İstanbul.
Çocukluğumdan beri her gittiğimde,
duygu ve hissiyatımın zirve yaptığı,
maneviyatıyla beni saran şehirdir
İstanbul. Milletvekili olarak hizmet
kervanında yer alma bahtiyarlığını
yaşadığım şehirdir İstanbul.

Ümraniye’deki gelişme ve
çalışmaları da yakından takip
ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz
yükselen Ümraniye’nin seyrini?
Ümraniye denilince ilk etapta, enerji
dolu, canlı, hareketli ve devamlı
gelişen bir ilçe canlanıyor zihnimde.
Anadolu’muzun çok renkli ve kültürlü
insanları Ümraniyemiz ’de müthiş
bir dinamizm ve sosyal hareketlilik
içerisinde kendini gösteriyor ve
ilçemize zenginlik katıyor. Alt ve
üst yapı olarak belediye hizmetleri
noktasında çok önemli başarılara
imza atıldığını müşahede ediyorum.
Engellilerimizin önündeki fiziki ve
sosyal engellerin kaldırılması ve
engellilerimizin hayatın her alanında
huzurla yer alabilmesi ve kendilerini
rahatça ifade edebilmeleri için
belediyemizin gösterdiği özel gayretin
farkındayım. Ayrıca Ümraniyemiz, her
yaş grubunu ve her kesimi kucaklayan
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
konusunda çok zengin. Kültürüne
ve değerlerine sahip çıkan bir ilçe.
Çocuklarımızın ve kadınlarımızın
kendilerine yönelik faaliyetler ve
sunulan ayrıcalıklı imkânlar sebebiyle,
Ümraniye’de yaşamaktan büyük keyif
aldıklarını düşünüyorum. Bu sebeple
2004 yılından bu yana Ümraniye
Belediye Başkanı olarak, insana yakışır
hizmetler üreten ve sunan Hasan
CAN Bey’e ve gece gündüz beraberce
koşturan arkadaşlarına şahsım ve
vekili olduğum İstanbullular adına
teşekkürlerimi sunuyorum.
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site

Site Mahallesi

Site Mahallesi’nin nüfusu 23-25 bin
civarındadır. Mahalle, Anadolu’nun
çeşitli illerinden gelen nüfusun
bulunduğu karma bir mahalledir.
Eğitim düzeyi oldukça yüksek ve
çok kültürlü bir nüfusa sahiptir.
Mahallede çok sayıda eğitim
kurumu da bulunmaktadır. Erkut
Soyak Anadolu Lisesi, Anadolu
Çimentocular Lisesi, 30 Ağustos
Kız Meslek Lisesi, 30 Ağustos
İlköğretim Okulu, Eflatun Cem
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Yükselen Ümraniye’nin
prestijli ve kalkınmış
mahallelerinden biri
de Site Mahalllesi’dir.
Mahalle özellikle
yeni kurulacak finans
merkezi nedeniyle
oldukça yoğun bir ilgi
görmektedir.
Güney İlköğretim Okulu, Mebruke
Salih İlköğretim Okulu, Bilge
Soyak İlköğretim Okulu ve yeni
yapılmakta olan Bilge Soyak
Ortaokulu burada bulunmaktadır.
Mahallede ayrıca Ayfer Soyak
Sengir Sağlık Ocağı, Gülden Soyak
Tüfekçi Engelli Kültür Merkezi ve
Çakmak Polis Karakolu da hizmet
vermektedir. Mahallede yapılaşma
oranı yüksek olduğu için, bölgenin

en çok park yapılan mahallesi
olmasına rağmen yeşil alan ve park
ihtiyacı bulunmaktadır. Mahalle
Muhtarı Cuma Kara mahallenin
diğer bir sorunun da ulaşım
olduğunu, gerekli makamlara
başvurdukları halde sorunun henüz
bir çözüme başlanamadığını ifade
etmiştir.Site Mahallesi özellikle yeni
kurulacak finans merkezi nedeniyle
oldukça yoğun bir ilgi görmektedir.
Yükselen Ümraniye’nin prestijli ve
kalkınmış mahallelerinden biri de
Site Mahalllesi’dir.

Muhtar Cuma Kara

E

ski adı Mustafa Kemal
olan ve bir bölümü eski
Çakmak’a bağlı Mustafa
Kemal Mahallesi’nde bulunan Site
Mahallesi 2009 yılında mahalle
statüsüne kavuşmuştur. Mahalle,
ismini bölgede bulunan ve büyük
bir yerleşim alanı olan Soyak
Sitelerinden almıştır. Mahallenin
komşu mahalleleri Çamlık,
Çakmak, Armağanevler, Atakent,
Esenevler’dir.

Muhtar CBurhan Sağlam

ıhlamurkuyu

Ihlamurkuyu Mahallesi

M

ahallenin ilk
dönemlerdeki ismi
mahalle sınırları
içerisinde bulunan ve “kanlı kuyu”
olarak adlandırılan bölümden
alınmıştır. Sonraki dönemlerde ise
bu ismin hoş olmamasından dolayı
adının değiştirilip, Ihlamurkuyu
olarak kalmasına karar verilmiştir.
Mahallede yerleşim yoğun
olarak 1950’lere dayanır, daha
sonra 1970’li yıllardan itibaren
Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinden
göç neticesinde gelen insanların
yerleşmesiyle başlamıştır.
Mahallenin nüfusu yaklaşık
16.407 kişidir. Anadolu’nun her
vilayetinden, yoğun olarak da
Sivas, Erzincan, Kastamonu,
Ordu, Samsun, Kayseri, Kars,
Çankırı illerinden gelen nüfus
burada yaşamaktadır. Mahallenin
komşu mahalleleri; Tepeüstü,
Cemil Meriç, Fatih Sultan Mehmet
Mahalleleridir.

1970’lerden beri
Anadolu’nun çeşitli
illerinden gelen
nüfusla birlikte
büyüyen Ihlamurkuyu
Mahallesi, tamamı biten
altyapı çalışmalarıyla
Ümraniye’nin eksiksiz
mahallelerinden biridir.
Mahalle sınırları içerisinde 2 tane
İlköğretim Okulu, 1 tane Lise, 2
tane Sağlık Ocağı bulunmaktadır.
Ayrıca 2 tane de park mevcuttur.
Muhtar Burhan Sağlam,
mahalledeki insanların en önemli
isteklerinden birinin spor aletli
park ve spor sahaları olduğunu
ifade etmiştir. Mahalledeki altyapı
eksiklikleri yok denecek kadar azdır,

tretuvar yenileme çalışmalarının
çoğunun bitmesine rağmen
eksik olan sokak düzenlemesi ve
tretuvar çalışmasına ihtiyaç vardır.
Muhtar Sağlam, mahallede yoğun
insan ve araç trafiğinin olduğu bir
caddenin Prestij Caddesi olarak
düzenlenmesini, park ve spor
alanları yapılması istediklerini,
Belediyemizin bu yönde çalışmalara
başladığını da belirtmiştir.
Mahallede 2B arazisi olarak
sürmekte olan mahkeme nedeniyle
tapusu olmayan alanlar mevcut
olup, bu yerlerle ilgili net bir
durum oluşmadığından mahallede
kentsel dönüşümle ilgili herhangi
bir çalışma yoktur. Muhtar
Sağlam, başta Sayın Hasan Can
ve ekibi olmak üzere mahallede
Belediyemizin rutin olarak
yapması gereken tüm hizmetlerden
memnun olduklarını ifade ederek
teşekkürlerini sunmuştur.
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Fındığın Başkenti: Giresun

K

aradeniz’in incisi Giresun
adını Kerasus’tan alır.
Rivayetlerden biri; kentin
adının yetişen bol miktardaki
kirazdan geldiğini ileri sürerken, bir
diğeri ise yarımadanın denize doğru
boynuz gibi uzamasından aldığını
iddia eder. Şehrin kimler tarafından
kurulduğu ise hala merak konusudur.
Adı kirazın anavatanı olarak
geçen Giresun, Ordu gibi fındık
bakımından zengin bir kenttir.
Karadeniz Bölgesinin Doğu
Karadeniz Bölümünde yer alan
Giresun’un doğusunda Trabzon
ve Gümüşhane batısında Ordu
güneyinde Sivas ve Erzincan
güneybatısında yine Sivas illeriyle
komşu olup kuzeyi Karadeniz ile
kuşatılmıştır. Kıyı kesimlerden
başka iç kesimlerde Kelkit Vadisi’nde
Avutmuş Deresi’nin Kelkit Çayı
ile birleştiği bölümde küçük bazı

Giresun, Anadolu’nun
kuzeydoğusunda yeşille
mavinin kucaklaştığı
Karadeniz’in inci
kentlerinden birisidir.
Şehir denize doğru
uzanan yarımadanın
üzerinde yer almaktadır.
Yarımadanın karşısında
Karadeniz’in tek adası
olan Giresun Adası
kentin bir kolyesi gibi
durmaktadır.

düzlüklere rastlanır. Giresun
Dağlarının 2000 metreyi aşan bazı
kesimlerinde hayvancılık açısından
önem taşıyan birçok yayla yer
alır. Giresun dağları üzerindeki
bu yaylaların başlıcaları Kümbet
Kulakkaya Bektaş Tamdere Karagöl
Eğribel Kazıkbeli yaylalarıdır.
Giresun Kalesi
Giresun Kalesi Oldukça zengin bir
tarihi kültüre sahip olan kale, şehrin
merkezine kurulmuştur. Kalede Milli

Giresun Kalesi
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Mücadele Kahramanı Topal Osman
Ağa’nın anıt mezarı, tarihi saray
kalıntıları, mağaralar, kaba taşlarla
örülmüş surlar ve taş kabartmalar
görülebilecek önemli noktalardır.
Kıyı Turizmi
Giresun kentinin doğu ve batısındaki
sahiller kilometrelerce uzayıp giden
doğal plajlar durumundadır. Kent
merkezine yaklaşık 5 km. uzaklıkta
yer alan, Belediye ve Jandarma
plajları Giresun´un başlıca plajlarıdır.
Giresun´da kamping yapılacak
plajlar Bulancak Belediye Plajı, Keşap
Düzköy Belediye Plajı, Tirebolu
Plajı’dır. Ayrıca yaz aylarında
Giresun Adası ile Giresun Limanı
arasında belli zamanlarda “Mavi Tur”
düzenlenmektedir.
Yayla Turizmi ve Kümbet Yaylası
Giresun´a yaklaşık 60 km. mesafede
bulunan Kümbet Yaylası, çevredeki
bazı yaylalar ve Aymaç Mevkiinden
oluşmaktadır. Merkeze adını veren
Kümbet Yaylası Turizm Merkezi
olup, Giresun´un en popüler
yaylalarındandır. Yayla çevresi
gür ormanlarla çevrili çiçeklerle
dolu çayırlarla kaplı geniş bir
alana yayılmıştır. Yaylada bakkal,
kasap, fırın, manav, kır kahveleri
bulunmaktadır. Günübirlik
gelenler için bol miktarda kuzu
eti ızgara, ocak başında kendin
pişir kendin ye şeklinde takdim

Giresun Evleri

edilmektedir. Yaylanın önemli
mesire yeri olan Aymaç Mevkii
yayla merkezinin yaklaşık 2 km.
kuzeybatısındadır. Kümbet Yayla
Şenliklerinin kutlandığı bu mevkii
doğal güzellikler bakımından zengin
çevre manzarasına hakim bir tepedir.
Yayla çimenlerle kaplı ve orman içine
serpilmiş düzlüklerden oluşmaktadır.
Giresun´da genellikle temmuz ayının
ikinci yansında yayla şenlikleri
tertiplenir.

Giresun Fındığı

Çakrak Yaylası
Giresun´a yaklaşık 80 km. mesafede
olan Çakrak Yaylası’na Yağlıdere
ve Kümbet Yaylası üzerinden
ulaşmak mümkündür. Çakrak
merkezinde 3 kemer köprü, 2 kilise
kalıntısı, Çakrak yakınlarındaki
Kırkharman Obası’nda çok sağlam
bir kilise ile 5 adet değirmen kalıntısı
bulunmaktadır. Ayrıca, Çıkrıkkapı
Obası’ndaki 7 km’lik “Hacı Abdullah
Duvarı” görülmeye değerdir.
Kulakkaya Yaylası
Giresun´a 45km mesafede bulunan
yayla, 1500 rakımında ve ilginç doğa
güzelliklerine sahip, Giresun´un
eskiden beri en çok bilinen ve gidilen
yaylasıdır. Yol üzerinde bulunan
Despot Kayası ayrı birer ilgi odağıdır.
Alçakbel Ormaniçi piknik alanında
günübirlik dinlence, eğlence imkanı,
hemen yakınındaki Yavuzkemal
beldesinde de her türlü alışveriş
hizmeti bulunmaktadır. Kuluçkaya-

Görele Dondurması

Alçakbel Mevkii´nde bulunan Orman
içi Eğitim Tesisleri ve yanındaki
Ormaniçi piknik alanı günübirlik
kullanımlara hizmet verirler. Burada
organize bir piknik sahası, çocuk
parkı bulunmaktadır.
Giresun Mutfağı
Giresun denilince akla karalahana
ve hamsi gelir. Bunun yanında
mısır unundan yiyecekler yapılır.
Yemeklerden bazıları; Karalahana
Çorbası, Karalahana Diblesi, Isırgan
Püresi, Mısır Ekmeği, Fasulye
Turşusu, Kiraz Duzlaması ve Pezik
Mıhlamasıdır.

Giresun Sahili
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Unutkanlık ve Nedenleri

G

ençlerde de görülebilen
unutkanlık probleminde
unutma yerine
‘hatırlayamama’ “dikkat eksikliği”
konsantrasyon güçlüğü”
kavramlarını kullanmanın daha
doğru olduğunu dile getiren
uzmanlar, ‘Yaşlılık sürecinde halk
dilinde bunama da denilen demans
sendromu gibi hastalıkların ilk
belirtilerinden birisi unutkanlık
olabilir. Bellek (hafıza) beynimizin
en önemli bilişsel işlevidir ki
öğrenmemizi, birikimlerimizin
depolanmasını ve gereğinde geri
çağrılmasını sağlar. Bu süreç nöron
denilen beyin hücreleri, hücreler
arası bağlantılar olan sinapslar ve
bir sürü karmaşık mekanizmalar
ile gerçekleştirilir. Bellek yanı
sıra algılama, muhakeme, dikkat,
yürütücü işlevler gibi diğer
işlevlerimiz en az bellek kadar
önemli olup bilişsel işlevlerimizin
bütününü oluşturur.’ diyor.
Beynin sadece öğrenme değil,
aynı zamanda unutma organı
olduğunu bilmek gerekir. İnsan
hafızası unutkanlık hastasıdır.
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Beyin sadece öğrenme
organı değildir. Beynin en
önemli işlevlerinden biri
de unutma. Uzmanlara
göre insan hafızası
unutkanlık hastasıdır.
İnsan yaşamını devam
ettirebilmek adına
bazı şeyleri unutmak
zorundadır. Peki neden
unutuyoruz...
İnsan yaşamını devam ettirebilmek
adına anlık heyecan, sevinç,
üzüntü gibi kendisine yaradılıştan
eklenen özellikleri yaşayabilmek
için unutmak zorundadır. Genç
yaş grubunda unutkanlığa sebep
olabilecek birçok neden vardır.
Sıklıkla karşılaşılanları depresyon,
dikkat eksikliği, kaygı durumları,
stresli yaşam koşulları, uykusuzluk,
açlık, bir işi öğrenirken birden
fazla şeyle uğraşmak, öğrenme

ve hafızada tutma tekniklerini
yeterince bilmemek, tıbbi tedavi
gerektiren anemi, kan şekeri
değişiklikleri, vitamin eksiklikleri,
tiroid hastalıkları gibi rahatsızlıklar
etken olabilir.
Eğer sık sık unutmaya
başladıysanız...
• Ayrıntılı görüşme ve muayene
için uzman bir doktora (nöroloji,
psikiyatri) başvurun.
• Gerekli görülürse nöropsikolojik
(nörokognitif veya bilişsel) testler
denilen testler ile değerlendirme
yaptırın. (Bu süreçte unutkanlık
ve davranış bozukluğu şikayeti ile
başvuran hastaya genel tarama testi
yapıldıktan sonra bellek-hafıza,
basit ve karmaşık dikkat; yürütücü
işlevler (karar verme, planlama,
sıralama, organizasyon vs), dil
testleri, görsel -mekansal beceriler
testleri ve davranış ölçekleri gibi
testler uygulanır.)
• Gerekirse laboratuvar tetkikleri
olarak kan tetkiki, EEG, beyin
MRG/BT tetkikleri istenebilir.

gençlik

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi
Nasıl Olmalıdır?

E

vlatlarına mümkün
olduğunca iyi bir gelecek
sağlamaya çalışan anne-baba
onları iyi okullarda okutmak için
varını yoğunu ortaya koyar tüm
özverisini çocuğuna verir.
Ancak çocuğun sağlıklı bir kişiliği
nasıl geliştireceği üzerinde fazlaca
düşünülmeyen bir konudur.
Aslında hayatta her şey başarı
değildir. Önemli olan çocuğun
içinde bulunduğu dönemi sağlıklı
yaşayabilmesi ve sağlıklı bir kimlik
oluşturabilmesidir.
Çocuğun yaşadığı dönemlerin
özellikleri dolayısıyla ihtiyaçları
birbirinden oldukça farklıdır.
Çocukluk döneminde annebabayla uykuya dalmak isteyen
çocuk ergenlik döneminde böyle
bir isteği talep etmeyecektir.
Yine anne-babasıyla gezen çocuk
ergenlikte değil anne-babasıyla
gezmek arkadaşlarıyla birlikte iken

Çocuk aileyi yansıtır. Aile
içindeki bireylerin kişilik
yapısı çocuğun kişiliğini
şekillendirir. Yani aile
iletişim becerilerini
kullanamıyorsa çocukta
iletişim becerilerini
kullanamaz.
ebeveynleriyle karşılaşmayı dahi
istemeyecektir. Ergenlik dönemi
başlı başına bir değişim gelişim
sürecidir ve bu dönemde ergenin
fiziksel özelliklerinin yanında
giyim-kuşam, yeme alışkanlıkları,
arkadaş tercihleri, ders çalışma
alışkanlıklarında da farklılıklar
gözlenebilir. Dolayısıyla çocukla
iletişimde çocuğun yaşı, cinsiyeti

ve kişilik özellikleri oldukça önem
taşımaktadır.
Çocukluk döneminde olası
tehlikelere karşı açık tavır koyabilen
ebeveynler ergenlik dönemiyle
birlikte çocuğu üzerindeki denetimi
uzaktan yapabilmelidir. Arkadaş
seçiminde kontrollü ama baskıcı
davranmamalıdır. Unutmayalım
özgürlük sınırsızlık demek değildir.
Uzun süre dinlenmeyen çocuklar
savunmaya geçebilirler, işbirliğine
yatkın olmazlar ve içlerine
çekilebilirler. Israrlarına rağmen
annesinin kendisini dinlememesi
üzerine ellerini ısıran çocuk örneği
vardır.
Çocuklar çoğunlukla dinlenmeme
nedeniyle çalma, saldırganlık,
kendine zarar verme davranışlarıyla
“Lütfen beni dinle. Duygusal bir
kırıklık yaşıyorum, dikkatini bana
ver” mesajını iletmektedirler.
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