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Mübarek Ramazan’ı geride 
bırakırken yüreğimize Ortadoğu 
ateşi düştü. Suriye’de yaşanan 
acıların ardından bu kez Mısır’da 
üzücü hadiseler cereyan etti. 
Fakat bu kez Müslümanlar seyirci 
kalmayıp tepki gösterdiler ve 
göstermeye de devam ediyorlar. 
Türkiye başta olmak üzere İslam 
dünyasının farklı ülkelerinde 
Mısır ve Suriye’de yaşananlara 
tepki olarak insanlar meydanları 
doldurdu. İslam dünyasının bu 
ortak tepkisi Ümraniye’mizde 
de en güzel bir şekilde yankısını 
buldu. Ümraniye Platformu’nun 
öncülüğünde 29 Ağustos 
Perşembe günü Ümraniye 
Meydan’da düzenlenen mitinge 
binlerce Ümraniyeli katıldı. 
Vatandaşlarımızın yanı sıra 
Abdurrahman Dilipak, Ahmet 
Taşgetiren, Mustafa Özcan, Ali 
Bulaç, Ali Haydar Haksal, Ahmet 
Mercan, Cevat Özkaya gibi çok 
sayıda değerli gazeteci ve yazar bu 
programa katılarak bizimle yan 
yana yer aldı, duamıza ortak oldu. 
İnşallah İslam âleminin farklı 
noktalarında devam eden zulümler 
en kısa zamanda son bulur. 

Eylül ayı yeni bir mevsime girdiğimiz 
günlerin ayıdır. Sonbaharla birlikte 

açılan okullar, okula başlayan 
çocuklar hayatımıza farklı bir ivme ve 
hareket katıyor. Bizler de Ümraniye 
Belediyesi olarak çocuklarımız için 
çalışmaya devam ediyoruz. Eğitime 
desteğimizi yılın bütününe yayma 
gayreti ile her ay okullarımıza farklı 
tür yardımlar yapıyoruz. Bu vesileyle, 
yeni eğitim-öğretim yılının tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlar 
getirmesini diliyorum.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın özel önem atfettiği 
kentsel dönüşüm Türkiye’nin 
olduğu gibi Ümraniye’nin de 
gündem maddelerinin başında 
geliyor. Marmara Depremi’nin 14. 
yıldönümünde 46 şehirde aynı 
anda başlayan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın üçüncü büyük kentsel 
dönüşüm hamlesi kapsamında 90 
bine yakın konutun yenilenmesi 
planlanıyor. Ümraniyemizde 11 
noktada 19 bina ve 160 daire 
kentsel dönüşüme dahil oldu. 
Kentsel dönüşüm sayesinde Allah’ın 
izniyle Türkiye artık depremlerin 
yıkıp yerle yeksan ettiği bir ülke 
olmaktan çıkacaktır. Geçtiğimiz 
ayın güzel sürprizlerinden biri de, 
kardeş belediyelerimizden Bosna 
Hersek’in Stari Grad Belediyesi’nden 
bir heyetin ilçemizi ve Belediyemizi 

ziyaretiydi. Başta Stari Grad Belediye 
Başkanı İbrahim Hadzibajric ve 
Meclis Başkanı Vedran Dodik olmak 
üzere heyetteki tüm misafirlerimize 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Bosna ile aramızdaki derin bağlar her 
geçen gün daha da güçlenerek devam 
etmektedir.  Eylül ayı yoğun bir 
hizmet dönemine girdiğimiz günlere 
denk geldi. Tantavi’de Sosyal Tesis, 
Meye Bahçesi, 10. Resim, Şiir, Hikâye 
Yarışmaları, Meslek Edindirme 
Kursları’nda yeni atölye faaliyetleri, 
yeni prestij caddeler ve daha birçok 
yeni icraatımızla ilgili haberleri 
dergimizden okuyabilirsiniz.

Kurban Bayramı yaklaşırken gerekli 
hazırlıklara da zaman kaybetmeden 
başladık Allah’ın izniyle çok sayıda 
yeni icraatı hayata geçireceğimiz 
bereketli aylar bizleri bekliyor. 
Dualarınızın ve desteğinizin bizlerle 
olduğunu bilmek gücümüze güç 
katıyor.

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı 

Değerli Ümraniyeliler;

başkandan
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Rize Valiliği 
önünde düzenlenen toplu 

açılış töreninde vatandaşlara hitap 
etti. Rize ve ilçelerinde yapımı 
tamamlanan eğitim, sağlık, spor 
tesisleri ile Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın yapımı tamamlanan 
yatırımlarını resmi olarak hizmete 
açtıklarını dile getiren Erdoğan, 
Rize’ye kazandırılan ve açılışı 
yapılan tüm hizmetlerin bedelinin 
eski rakamla 60 trilyon liraya mal 
olduğunu söyledi. Erdoğan, bir yıl 
önce 12 Kasım’da Rize’de yaptıkları 
toplu açılış töreninde ve Mayıs 
2012 tarihinde yaptıkları toplu 
açılışlarda da Rize’ye 425 milyon 
lira, yaklaşık yarım milyar tutarında 
hizmet ve projeler kazandırdıklarını 
anımsatarak, “Türkiye’nin ve 
Rize’nin 130 yıllık hayali olan Ovit 
Tüneli’nin temelini attık, şu anda 
tünel ilerliyor, çalışmalar hızla 
devam ediyor. Allah nasip ederse 

Aralık 2015 veya 2016’nın başında 
tüneli inşallah açacağız. Rize’yi 
Erzurum’a bağlayacağız” diye 
konuştu.

“Rize’den Aldığımız İlhamla 
Hakkı Savunacağız”

Başbakan Erdoğan, Rize’nin 
mertliğini, dürüstlüğünü, 
çalışkanlığını bulundukları her 
ortamda, her platformda hakkıyla 

temsil etmenin hassasiyeti içinde 
olduğuna dikkati çekerek, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğu dönemde de Rize’nin bir 
evladı olarak İstanbullu olmanın 
hassasiyetini hep omuzlarında 
taşıdığını anlattı. Erdoğan, 
“Ülkemize, milletimize hizmet 
ederken, Rize’nin, İstanbul’un tüm 
Türkiye’nin başını öne eğdirmemek 
için tam bir hassasiyet içinde 
olduk. Gerektiğinde Karadeniz 
gibi kabaracağız, gerektiğinde 
Fırtına Deresi gibi coşacağız, 
gerektiğinde Kaçkar gibi Verçenik 
gibi ağır olacak, ağır başlı olacağız, 
gerektiğinde Rize’nin o muhteşem 
şelaleleri gibi akacak, gerektiğinde 
Rize’nin gölleri gibi durulacağız” 
ifadelerini kulandı. Dünyanın 
neresinde haksızlık, adaletsizlik, 
zulüm varsa Rize’den aldıkları 
ilhamla haksıza, zalime, saldırgana 
karşı hakkı savunacaklarını 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, 

Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Suriye’de bir insanlık 
dramı yaşanırken, bu 
sefer de Mısır’da bir 

darbe yapıldı, ardından 
millete karşı katliam 

sergilenmeye başlandı. ” 
dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 
Türkiye’nin Başını Öne Eğdirmedik
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şöyle konuştu: “Dünyanın neresinde 
muhtaç varsa, mazlum varsa, 
mağdur varsa Rize’den aldığımız 
ilhamla onu elimizi uzatacağız. 
81 vilayetiyle Türkiye’yi nakış 
nakış işlerken komşularımıza, 
kardeşlerimize, akrabalarımıza, 
dostlarımıza karşı müşfik olacak, 
zor zamanlarda onların yardımına 
koşacak, hüzünlerini de sevinçlerine 
de paylaşacağız. Çünkü biz 
Rize’den böyle gördük, biz anne, 
baba ocağından, dedelerimizde, 
ecdadımızdan, Rize’nin yiğitlerinden, 
Rize’nin kahramanlarından bunu 
böyle gördük.”

“O Yavrular Maalesef Kimyasal 
Silahlarla Şehit Edilmişlerdi”

Başbakan Erdoğan, Suriye’de yaklaşık 
2 yıldır insanlık dışı bir katliam 
sergilendiğine işaret ederek, şu 
ana kadar 100 binden fazla masum 
insanın hayatını kaybettiğini, 2 
milyondan fazla Suriyelinin vatanını, 
toprağını, evini terk edip komşu 
ülkelere hicret ettiğini bildirdi. 
Sadece Türkiye’de 500 bin Suriye 
vatandaşının misafir olduğunu, 
bunlardan 200 bininin çadırlarda, 
300 bininin de değişik şehirlerde 
evlerde yaşadığını dile getiren 
Başbakan Erdoğan, “Suriye’de 
bir insanlık dramı yaşanırken, bu 
sefer de Mısır’da bir darbe yapıldı, 
ardından millete karşı katliam 
sergilenmeye başlandı. Suriye’de 
yaşanan katliamı, özellikle o 
yavruların cansız bedenlerini 
gördük değil mi? Orada kan yoktu, 
kurşun izleri yoktu. Çünkü o 
yavrular maalesef kimyasal silahlarla 
şehit edilmişlerdi, ama ben şuna 
inanıyorum: Bu Beşşar Esed’in artık 
son çırpınışlarıdır. Çünkü muntakim 
olan Allah inanıyorum ki bunun 
hesabını en kısa zamanda ondan 
soracaktır. Bu yavruların intikamını 
onlardan alacaktır.”

“Esmalar, Ayşeler, Fatmalar 
Ölmesin İstiyoruz”

Osmanlı Devleti’ne bakıldığında da 
yağmalayan, sömüren, kan akıtan 
değil birleştiren, bütünleştiren, 
güç birliğine giden, kader ortaklığı 
yapan bir anlayışın hakim 
olduğunun görüldüğünü dile 
getiren Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin 
Hint Yarımadası’ndaki zulme 
donanma gönderdiğini görürsünüz. 
Endonezya’ya, Açe’ye donanma 
gönderdiğini görürsünüz. 
Cumhuriyet tarihimize bakın. 
Başkalarının topraklarında, 
başkalarının içişlerinde gözü 
olan değil her zaman bölgede 
barışı savunan bir yaklaşım içinde 
olduğunu görürsünüz. Bizim 
Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Afrika’da, 
Balkanlar’da barıştan, birlikten, 
dayanışmadan başka arzumuz 
yok. Biz kan akmasın istiyoruz, biz 
çocuklar ölmesin istiyoruz. Esmalar, 
Ayşeler, Fatmalar ölmesin istiyoruz. 
Biz Ortadoğu’nun çöllerinde, 
Afrika’nın steplerinde, Kafkasya’nın, 
Balkanların dağlarında insanlık 
daha fazla can çekişmesin, insanlık 
ve vicdan kurumasın istiyoruz. 
Türkiye’nin bütün bu bölgedeki 
politikası çok nettir, çok açıktır. 
Rabialar da ölmesin istiyoruz. Biz 
insani olandan yanayız, vicdani 
olandan yanayız. Haktan ve 
adaletten yanayız. Biz huzurlu bir 
ülke olmak istiyoruz. Bunun için de 

komşularımızın, kardeşlerimizin 
huzur içinde olmasını istiyoruz. 
Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz 
refah içinde bir ülke olmak istiyoruz. 
Bunun için de kardeşlerimizin, 
komşularımızın refahına katkı 
sağlamanın mücadelesini veriyoruz.” 

“Bizim Bir Vefa Borcumuz Var”

Suriye’de, Mısır’da, Myanmar’da, 
Açe’de ne işiniz var” diyenlere 
cevap verdiğini belirten Erdoğan, 
şu ifadeleri kullandı: “Çanakkale 
zaferimizde biz Kahireli, Sinalı, 
Mısırlı, Kudüslü, Şamlı, Halepli 
kardeşlerimize ‘neden buraya 
geldiniz’ diye sorduk mu? Sormadık. 
Onlar da bize ‘neden buraya 
geldik’ demeden Çanakkale’de 
bizimle beraber savaştılar, bizimle 
bizim vatanımızı savundular, 
bizim dedelerimizle şehit oldular, 
Çanakkale’de de şehit oldular, 
Sarıkamış’ta da şehit oldular. Şimdi 
soruyorum, ey bugün bize ‘orada ne 
işiniz var diyenler’ önce başınızı iki 
eliniz arasına alın bizim tarihi bir 
sorumluluğumuz var. Bizim Mısır 
halkına karşı bir vefa borcumuz var. 
Türkiye’nin Filistin’e, Suriye’ye karşı 
vefa borcu var. ‘Bize ne Mısır’dan, 
bize ne Suriye’den Filistin’den’ diyen 
vefasızlık etmiş olur. Tarihine, 
medeniyetine en önemlisi ecdadına, 
dedelerine, şehitlerine büyüklerine 
sırtını dönmüş olur. Bin yıl boyunca 
nasıl hakkı savunduysak bugün de 
hakkı savunuyoruz. Son nefesimize 
kadar hakkı savunacağız.”

gündem
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İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, güvenli ve 
konforlu seyahat imkanı 

sunan raylı sistem çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. 
Anadolu Yakası’nın ikinci 
metro hattı olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metrosu’nda çalışmalar 1.800 
kişilik bir ekiple 24 saat esaslı 
sürüyor. Yerin 25-30 metre 
altında aralıksız devam eden 
çalışmalar kapsamında tünel 
kazılarında sona yaklaşıldı. 

Projede, metro istasyonların 
peron tünellerinin beton 
kaplama işi de başladı. 
Yamanevler İstasyonu’ndan 
başlayan peron tünelleri beton 
kaplama işi eşzamanlı olarak 

bütün istasyonlarda başlıyor. 
12 metre olarak yapılan beton 
kalıplarda 20 ton demir ve 100 
metreküp beton kullanılıyor. 
İstasyonlardaki çalışmaların 1 
yılda tamamlanması planlanıyor.

İstanbullulara rahat, konforlu 
ve ekonomik ulaşım imkanı 
sunacak olan Üsküdar-
Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metrosu’nun İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başakanı Kadir 
Topbaş’ın talimatı doğrultusunda 
2015 yılında hizmete alınması 
hedefleniyor. 38 ayda 
tamamlanması planlanan hat, 
dünyanın en hızlı yapılan metrosu 
olma özelliğini de taşıyor.

Metro İnşaatından Satırbaşları

• Taşdelen ve Sultanbeyli 
üzerinden Sabiha Gökçen 
Havaalanı’na kadar uzayacak, 

• Güvenli ve konforlu seyahat ile 
yolculuk süreleri azalacak,

Anadolu Yakası’nın 
ikinci metro hattı 

Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe 

Metrosu’nun tünel 
kazılarında sona 

yaklaşılırken, 
istasyonların peron 
tünellerinin beton 

kaplama işi başladı.

YENiDENÜMRANiYE

Üsküdar-Sancaktepe Metrosu’nda 
Peronlar Ortaya Çıkıyor
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• Yolcularına seyahat başına 
ortalama 33 dakika zaman 
kazandıracak,

• Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metro Hattı 
(Marmaray, Yenikapı-Hacıosman 
Metro Hattı tamamlandığında) 
Sancaktepe’den metroya binen bir 
yolcu; Ümraniye’ye 12,5 dakika, 
Üsküdar’a 24 dakika, Yenikapı’ya 
36 dakika, Taksim’e 44 dakika, 
Hacıosman’a 68 dakika, Atatürk 
Havalimanı’na 71 dakikada 
ulaşacak, 

• Metro hattının işletmeye girmesi 
ile hem milli ekonomi hem de 
bireyler ekonomik olarak önemli 
tasarruf sağlayacak,

• Otobüs, minibüs gibi toplu taşıma 
araçlarının işletme maliyetleri 
düşecek,

• Akaryakıt tüketimi ve bakım 

giderleri azalacak,

• Trafik kazalarının sayısının 
azalmasını sağlayacak, can 
kayıpları önlenecek,

• Kazaların azalması ile tamirat 
giderleri düşecek,

• Yatırım ihtiyaçlarının azalması 
ile yol bakım ve onarım giderleri 
düşecek,

• Motorlu araçların atmosfere 
saldığı zararlı gazların ve çevresel 
kirleticilerin (toz, gürültü vb.) 
miktarları ciddi oranda azalacak,

• Bir yılda atmosfere salınan CO2 
emisyonundaki azalma 77 bin 246 
ton olacak. 

Metro Hattının Teknik 
Özellikleri

• Hat Uzunluğu: 20 kilometre 

• İstasyon Sayısı: 16 

• İnşaat Süresi: 38 ay (Bu süre yeni 
bir dünya rekoru anlamına geliyor.)

• Metro araçları, Kadıköy-Kartal 
Metrosundaki gibi makinistsiz 
kullanılacak.

ibb
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Ümraniye Platformu’nun 
Ümraniye Meydan’da 
düzenlediği Mısır ve Suriye 

için dua ve destek gecesinde, Mısır’da 
darbe karşıtlarına yönelik katliam ve 
Suriye’deki kimyasal silah saldırısını, 
Türk bayrakları ile süslenmiş 
alanda, ellerinde Mısır, Suriye ve 
Filistin bayrakları ile üzerinde 
Rabia işareti olan döviz ve flamalar 
bulunan binlerce insan protesto etti. 
Ümraniye Platformu’nun düzenlediği 
programda meydana kurulan 4 adet 

platformda da söyleyecek sözü olan 
herkesin kısa konuşmaları kayıt 
altına alınarak İngilizce altyazısı ile 
Youtube üzerinden tüm dünyaya 
duyuruldu. Programa Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, gazeteci yazarlar 
Abdurrahman Dilipak, Ali Bulaç, Ali 
Haydar Haksal, Ebubekir Kurban, 
Ahmet Mercan, Cevat Özkaya, 
Ahmet Taşgetiren ve Mustafa Özcan 
destek için katıldı.    

YENiDENÜMRANiYE

Binlerce Kişi Ümraniye Meydan’da 
Mısır ve Suriye İçin Tek Yürek Oldu

Ümraniye 
Platformu’nun

Ümraniye Meydan’da 
düzenlediği Mısır ve 

Suriye için dua ve destek 
gecesi yoğun bir katılım 

ile gerçekleştirildi.
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Abdurrahman Dilipak: 
“Müslümanlar Allah’tan 
Başkasından Korkmaz”         
Programda konuşan gazeteci-
yazar Abdurrahman Dilipak, 
Müslümanların Allah’tan başka 
hiç kimseden ve hiçbir şeyden 
korkmaması gerektiğini belirtti. 
Mısır ve Suriye’deki katliama karşı 
duramayan Ortadoğu ülkelerinin 
başındaki iktidarların batının 
işbirlikçileri olduğunu söyledi. 
Dilipak, konuşmasının sonunda 

meydandakileri Rabia işaretiyle 
selamladı.

Mustafa Özcan: “İnşallah 
Mazlumlar Yeni Dünya Düzeninin 
Mimarlar Olurlar”
Daha sonra söz alan Gazeteci-
yazar Mustafa Özcan da Ortadoğu 
coğrafyasının yeniden düzenlemeyle 
karşı karşıya olduğunu anlatarak, 
“İnşallah mazlumlar, yeni dünya 
düzeninin mimarları olurlar” dedi. 
Özcan, gözyaşlarının direnişte 
kendilerine basamak olacağını 
ifade ederek, “Ağlamak günümüzde 
ayıplanır hale gelmiştir. Halbuki 
öyle değildir. Şunu söylemeliyiz, 
ağlıyorsak yaşıyoruz. Bu 
hissettiğimizin ifadesidir. Eğer 
hissen ölmüşsek gerçekten de 
ölmüşüzdür dedi. Daha sonra söz 
alan Ebubekir Kurban ve Cevat 
Özkaya’da Mısır ve Suriye’de 
yaşanan zulmün bir an önce bitmesi 
gerektiğini söylediler.

Başkan Hasan Can: Zulüm Gören 
Mazlum Olan İnsan ve Çocuklardır
Programın gerçekleştirilmesi için 
destek veren ve katılan, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can ise 
yaptığı açıklamada, “Akan kan 
insan kanıdır. Zulüm gören, 
mazlum olan insandır, çocuklardır. 
Dünya tarihinin az rastladığı bir 
zulme muhatap oluyorlar. Bir 
şey yapamamanın ıstırabıyla, 
insanlar patlama noktasına gelmiş. 
İnsanların yüreklerinde biriken 
acıyı seslendirmeleri ve dualarını 
Allah’a yöneltmeleri hem onları 
rahatlatacak, hem de Adeviyye 
Meydanı’nda, Kahire’de, Suriye’de 
zulme muhatap kardeşlerimizin 
kendilerini yalnız hissetmemelerini 
sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Geç saatlere kadar devam eden 
program, Konuşmaların ardından Ali 
Polat Hoca’nın yaptığı duayla sona 
erdi.

ümraniye platformu
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Marmara depreminin 14. 
yıldönümünde Türkiye’de 
toplam 46 ilde aynı anda 

başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
“üçüncü büyük kentsel dönüşüm 
hamlesi, 87 bin 628 konut kentsel 
dönüşüm kapsamında yenilenmesi, 
düzenlen bir programla start aldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Bursa da başlattığı Kentsel Dönüşüm 
programına Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, Bakanlar 
ve bazı milletvekili de katıldı. 
Ayrıca Programda telekonferans 
sistemiyle Başbakan Erdoğan ve 
beraberindekiler canlı yayınla 
bağlanarak (Bursa, Van, Ankara, 

Kayseri, İstanbul ve Erzurum’da) 
toplu yıkımlar gerçekleştirildi. Bu 
program çerçevesinde Ümraniye de 
11 noktada 19 bina 160 daire ile 
kentsel dönüşüme katıldı. Ümraniye 
Atatürk İlköğretim Okulu bahçesinde 
gerçekleştirilen programa Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, Ak 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Belediye Başkan Yardımcısı 
Maliki Ejder Batur, birim müdürleri, 
iş adamları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Bursa da yapılan törende yaptığı 
konuşmada, 17 Ağustos Marmara 
depreminde hayatlarını kaybedenleri 
rahmetle yad etti. Türkiye’nin 
yaşadığı depremlerin ibretlik dersler 
verdiğini hatırlatan Başbakan 
Erdoğan, “17 Ağustos’tan ders 
alarak Türkiye’yi afetlere 
hazırlıklı kılmak için iktidarımız 
çok çaba gösterdi. Hedefimiz yara 
sarmaktan önce yara almamak 
olmamalı. Bizim ülkemiz deprem 

Anadolu yakasının 
en büyük ilçelerinden 

biri olan Ümraniye`de 
depreme hazırlık 

planları kararlılıkla 
hayata geçiriliyor.

YENiDENÜMRANiYE

Türkiye’de ve Ümraniye’de
Kentsel Dönüşüm Atağı Devam Ediyor
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kuşakları üzerinde bulunan bir ülke, 
bunu bilmemiz lazım. Deprem olursa 
ne yapmalı aşamasından deprem 
olmadan ne yapmalıyız amacımız 
olmalı “dedi. Ayrıca Mısır’da son 
günlerde yaşanan olaylara ilişkin 
konuşan Başbakan Erdoğan, Şu 
anda Mısır’da devlet terörü icra 
edilmektedir.  “Ha Beşar, ha Sisi 
bunların birbirinden farkı yok, dedi. 
Başbakan ayrıca “Bugün Mısır’da 
oynanan oyunu belki yarın başka bir 
ülkede gerçekleştirecekler. Bugün 
Mısır’ı karıştıranlar yarın belki 
Türkiye’yi karıştıracaklar. İçimizde 
fitne çıkartmak isteyenlere izin 
vermeyeceğiz.” dedi.

Maliki Ejder Batur:
“Ümraniyede Ciddi Bir Değişim, 
Dönüşüm ve Modernlik Oldu”

“Bugün 17 Ağustos 2013 bundan 
tam 14 yıl önce bir gece yarısı 
yaklaşık 45 saniye süren bir afetle 
bütün Marmara bölgesi sarsıldı. 
Yaklaşık 18 bin canımıza mahal oldu, 
bu depremden yıllar geçti o zaman 
ki yapı standardından şimdiki yapı 
standardına çok yol alındı. Aradan 
geçen 10 yıllık Ak Parti iktidarıyla 
yapılar daha sağlıklı hale geldi. 
Biz 2004 mart ayından itibaren 
göreve geldiğimiz günden bu güne 
aradan geçen 9,5 yıl olmak üzere 
Ümraniye de daha sağlıklı binaların 

inşa edilmesi yönünde kentsel 
dönüşüm projesini hayata geçirdik. 
Ümraniye de ciddi bir dönüşüm, 
değişim ve modernlik oldu. 9,5 
senelik bir zaman zarfında toplam 
36 bin civarında bağımsız bölümün 
yıkılmasıyla yeniden yaptık. 250 
bin bağımsız bölüm bulunduğunu 
bunun 125 bin bağımsız bölümünün 
yenilendiğini ve ayrıca Ümraniye’deki 
yapı stokunun yüzde ellisinin ise yeni 
olduğuna vurgu yaptı. 

Öztürk Oran: “AK Parti 11 Yıllık 
İcraatında Her Alanda Olduğu 
Gibi Yapılaşmada da İlerlemeler 
Kaydetti“
Daha sonra konuşma yapan Ak Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran 
“17 Ağustos Marmara depreminde 
hayatlarını kaybedenlere Allahtan 
rahmet diliyorum. Bir daha böyle 
acılar yaşanmasın istiyoruz. 
Deprem insan öldürmüyor, sağlıksız 
yapılar insanı öldürüyor. 11 
yıllık iktidarımızda Ak Partimiz, 
daha artık canlar yanmasın, 
evler yıkılmasın dedi ve kentsel 
dönüşümü en güzeliyle başlattı. 
Bu konuda emeği geçen herkese, 
Başbakanımıza, Bakanlarımıza, 
Belediye Başkanlarımıza, özelliklede 
Ümraniye Belediye Başkanımız 
Hasan Can’a ve ekibine yaptıkları 
çalışmalarından ve hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hasan Can: “9,5 Yılda Bir Tek 
Kaçak Yapıya Dahi Müsaade 
Edilmedi”
Ümraniye’de yapılan törende en 
son söz alan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan CAN; sözlerine 17 
Ağustos 1999 Marmara depreminde 
hayatlarını kaybedenlere Allahtan 
rahmet geride kalanlarına da sabırlar 
dileyerek başladı. Başkan Hasan 
Can, Ülkemizde bir daha böyle 
acılar yaşanmasın, temennisinde 
bulundu. Göreve geldikleri 
günden bugüne Ümraniye’de 
depreme dayanıklı olmayan kaçak 
yapıların önüne geçtiklerini, 
kendi dönemlerinde bir tane dahi 
kaçak yapıya izin vermediklerini 
belirtti. Ayrıca kentsel dönüşümün 
ayrıntılarına değinen Başkan Hasan 
Can, “Başlamış olduğumuz bu 
çalışmalarımıza çok şükür en güzel 
şekliyle devam ediyoruz. Belediye 
Başkan yardımcımız teknik olarak 
bilgi verdi. Biz 9,5 yıldan bu yana 
Ümraniye’mizde yapmış olduğumuz 
250 bin bağımsız bölümün 125 
bini bizim zamanımızda yapıldı. 
Bir tek kaçak yapıya bile müsaade 
edilmeyen bir şehrin yapısından 
bahsediyoruz. 1000 hektar civarında 
2B arazilerimiz var, onlarda şuanda 
tapularını alıyorlar. Önümüzdeki 
dönemde de onun dönüşümünü 
sağlayacağız. Tapular konusunda 
özellikle Kazım Karabekir, İnkılap, 
Dumlupınar, Topağacı, Elmalı kent 
ve Hekimbaşı mahallelerimizde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
tarafından proje alanı ilan edildi 
ve biz Bakanlıkla görüştük. Artık  
orada yaşayan vatandaşlar tapularını 
alıyorlar. Çok şükür bunu da biz 
yaptık. İstanbul da yapı olarak 
en sağlam ilçe Ümraniye’mizdir. 
Ayrıca son 9,5 yılda 6,500 bina 
yenisi yapılmak üzere yıkıldı ve 36 
bin civarında bağımsız bölüm kötü 
binaydı sağlıklı bina haline getirildi.” 
dedi.

kentsel dönüşüm
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Ümraniye Belediyesi ile kısa 
bir süre önce kardeşlik 
protokolü imzalayan Bosna-

Hersek’in Stari Grad Belediye 
Başkanı İbrahim Hadzibajric, 
Meclis Başkanı Vedran Dodik ve 
beraberindeki heyet ile birlikte 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı ziyaret etti. Ümraniye 
Belediyesi’nin faaliyetlerini yerinde 
gezen Bosna-Hersek’in Stari 
Grad Belediye Başkanı İbrahim 
Hadzibajriç, Meclis Başkanı Vedran 
Dodik ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Ümraniye Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde verilen yemekte 
Ümraniye Protokolü ile bir araya 
geldi. Programa, ev sahipliği 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Yolcu, Ak Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 

Gül, Ümraniye İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Muhammed Kılıç, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürleri, Muhtarlar, STK’lar, 
Ümraniye Rumeliler Derneği ve 
İlçe Teşkilat Mensupları katıldı. 
Program Bosna-Hersek ile kardeşlik 
bağlarının güçlendiğini gösteren 
resim sergisinin ardından başladı. 

Başkan Hasan Can: “Bizim 
Kardeşliğimiz Kültürümüzden 
Geliyor”
Yemekte kısa bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Bu akşam sizlerle birlikte 
kardeş şehrimiz olan Stari Grad 
Belediyesi’ni ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz. 1995 yılında Fojnica 
kenti ile kardeş şehir protokolü 
imzalamışız. Ama kardeşlik 
ilişkilerimizi 2004’ ten itibaren de 
daha fazla geliştirdik.  2011 yılında 
da kardeşliliğimizin nişanı olarak 
orada bir kültür merkezi inşa ettik. 
Fojnica bizim için önemli bir şehir. 
Fatih Sultan Mehmet’in ahitnamesi 
550 yıldan bu yana Fojnica da bir 
manastırda muhafaza ediliyor. 
Dolayısıyla Fatih’in emanetinin 
bulunduğu bir şehirde bir kültür 
merkezi yapmak bize nasip oldu. 
Bu emanetin muhafaza edildiği 
bu güzel şehirde Bosnalıların 
da kutladığı ahitname gününü 
bizim de kutlamamız icap ederdi. 

Ümraniye Belediyesi, 
ziyaret için İstanbul’a 

gelen Kardeş şehir 
Bosna-Hersek’in Stari 
Grad Belediye Başkanı 

ve beraberindeki heyeti, 
Ümraniye Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde 

Ümraniye Protokolü ile 
buluşturdu. 

YENiDENÜMRANiYE

Kardeş Belediyemiz Stari Grad 
Heyeti Ümraniye’yi Ziyaret Etti
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Saray Bosna dediğimiz zaman ilk 
akla gelen Başçarşıda bir program 
yaptık. Bu güzel jesti içinde İbrahim 
Hadzibajriç kardeşime şükranlarımı 
borçluyum. Saray Bosna da ikinci 
bir kardeşliğimizi düzenlediğimiz 
Ahidname programlarının 
ardından imzaladığımız kardeşlik 
protokolü ile Stari Grad Belediyesi 
ile gerçekleştirdik. Şimdi bizleri 
ziyarete geldiler. Biz Stari Grad 
ile antlaşmayla kardeş olduk ve 
aslında biz zaten kardeştik. Bizim 
kardeşliğimiz kültürümüzden, 
dinimizden geliyor. İyi ki geldiniz, 
sizi seviyoruz ve sonsuza kadarda 
seveceğiz.”dedi.

İbrahim Hadzibajriç: “Stari 
Grad Belediyesi’nin Kapıları Size 
Sonsuza Kadar Açık”
Daha sonra kısa bir konuşma yapan 
Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim 
Hadzibajriç, “Burada olmaktan, 
kardeş şehirde ağırlanmaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Stari Grad belediyemiz yüz ölçümü 
olarak Bosna-Hersek’in en büyük 
şehri ama nüfus olarak da çok 
az olan bir şehir. Bu şehrimizde 
kültür merkezleri, Gazi Hüsref Bey 
Camisi, Aliya İzzetbegoviç Müzesi, 
İshak Bey Camisi, Çarşı Camisi 
ve Saraybosna’nın kültür binası 
oluşturmaktadır. Bizim şehrimizde 
bir tek cami değil, Kiliselerimiz ve 
Yahudi evlerimizde var.  Kardeş 
şehrimiz Ümraniye’de bulunmaktan 
mutluluk duyduğumuzu tekrardan 
ifade etmek istiyorum. Biz önceden 
de kardeştik, ömür boyunca da 

kardeşiz. Mayıs ayında Ümraniye 
Belediyesi ile bir kardeşlik antlaşması 
imzaladık. Stari Grad Belediyesi’nin 
kapıları sizlere sonuna kadar açıktır.” 
dedi.

Öztürk Oran: “Bosna Bizim İçin 
Hiçbir Zaman Yabancı Bir Ülke 
Olmadı, Olmayacak da”
Programda kısa bir konuşma yapan 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran ise, “Belediyemizin 
bu güzel ve yeni mekânında sizlerle 
birlikten olmaktan mutluluk 
duyuyorum. Kardeş belediye 
başkanı ve ekibini burada kardeşçe 
ağırlamaktan ayrıca mutlu 
olduğumuzu ifade ediyorum. Bosna 
bizim için hiçbir zaman yabancı bir 
ülke olmadı olmayacak da. Saray 
Bosna ne ise İstanbul da odur. 
Türkiye büyüdükçe Bosna-Hersek 
de büyüyecektir. Kardeşliğimiz daim 
olsun birliğimiz beraberliğimiz daim 
olsun. Ayrıca bu güzel organizasyonu 
bizlere sağladığı için Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan Can’a da 
özellikle teşekkür ediyorum.”dedi.

Mustafa Çek: “Stari Grad Belediye 
Başkanı ve Ekibini Ağırlamaktan 
Mutluluk Duyuyoruz”
Ümraniye Kaymakamı Sayın 
Mustafa Çek ise konuşmasında, 
“Bugün dünya da iki yüz civarında 
ülkede, yaklaşık 7 milyar insan 
yaşıyor. Bunlardan bir kısmı belki 
yiyecek ekmek bulamıyor. Bir kısmı 
ise münezzeh bir hayat yaşıyor. 
Türkiye Cumhuriyeti de son yıllarda 
yüzyıllarca beraber olduğumuz 
kardeş ülkelerimizle sağlam ilişkiler 

kurdu. Bu çerçevede devletimiz, il 
ve ilçe beldelerimiz, sivil toplum 
örgütlerimiz ve derneklerimiz; 
Balkanlarda, ortadoğuda, Afrika’da 
olmak üzere birçok yerde kültürel 
ve sosyal ilişkiler kurma çabasında. 
Burada bulunan kardeş şehrimiz 
Stari Grad Belediye Başkanı ve 
ekibini ağırlamaktan mutluluk 
duyduğumuzu ifade ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Stari Grad 
Belediye Başkanı ve heyeti Ümraniye 
protokolü ile bir süre sohbet etti. 
Sohbet sırasında Ümraniye Spor 
Yöneticileri Stari Grad Belediye 
Başkanı İbrahim Hadzibajric ve 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a üzerlerinde isimleri yazan 
forma hediye etti. Program Ümraniye 
Belediyesi Sosyal Tesisleri önünde 
Stari Grad Belediyesi ve Ümraniye 
protokolünün hatıra fotoğrafı 
çektirmesi ile son buldu. Ümraniye 
Belediyesi’nin ve Ümraniye Rumeliler 
Derneği’nin ilk günden son güne 
eşlik ettiği K ardeş Belediye heyeti 3 
gün kaldıkları Ümraniye’den ayrıldı.

kardeş belediye
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Ümraniye Belediyesi’nin, 
her yıl düzenlediği yurtiçi 
ve yurtdışından binlerce 

sanatçının katıldığı şiir, hikâye 
ve resim yarışmaları başlıyor. Bu 
yıl 10. kez yapılacak yarışmalarda 
dereceye girenlere her yıl olduğu 
gibi binlerce TL para ödülü ile 
çeşitli hediyeler verilecek. Jüri 
üyeleri tanınmış sanatçı ve 
akademisyenlerden oluşturan 
Ümraniye Belediyesi, alanında 
marka haline gelen hikâye, şiir 
ve resim yarışmalarıyla binlerce 
yeteneği bu alanlara kazandırmaya 
devam edecek.

En Güzel Resime 10 Bin TL Ödül

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan 
Geleneksel Resim Yarışmasında 
birinciliği elde eden esere 10 bin, 
ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin ve 
her biri 2 bin TL olarak belirlenen 
10 adet mansiyon olmak üzere 
toplam 44 bin TL para ödülü 
verilecek. Teması ‘Çanakkale’ olarak 
belirlenen yarışmada dereceye giren 
yarışmacılara ödülleri düzenlenecek 
bir törenle verilecek. Öte yandan 
ödül alan ve sergiye değer görülen 
eserler Ümraniye Belediye 
Başkanlığı tarafından çeşitli 
yerlerde sergilenecek. 

Her yıl düzenlediği 
yarışmalarla kültür-
sanat dünyasına yeni 

yetenekler kazandıran 
Ümraniye Belediyesi’nin, 

bu yıl 10. kez 
düzenlediği Geleneksel 
Resim, Hikâye ve Şiir 
yarışmaları başlıyor. 

Yarışmalarda dereceye 
girenleri binlerce TL 

ödül bekliyor.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye’de Yarışma Heyecanı
10. Kez Başlıyor
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10. Geleneksel Hikâye Yarışması 

Hikâye alanında önemli bir marka 
haline gelen ‘Geleneksel Hikâye 
Yarışması’ bu yıl 10. kez yeteneklere 
yeni kapı aralayacak. Yurtiçi ve 
yurtdışından önemli oranda katılım 
gerçekleştiği hikâye yarışması bu 
yıl serbest temalı olacak. Hikâye 
yarışmasında birinciye 8 bin, ikinciye 
6 bin, üçüncüye 4 bin ve her biri 
1.500’er TL olarak belirlenen 10 
adet mansiyon olmak üzere, toplam 
33 bin TL para ödülü verilecek. 
Ayrıca dereceye giren eserler 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına 
kazandırılacak. 

Şairler Ödüller İçin Yarışacak

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 10. 
kez düzenleyeceği diğer bir yarışma 
ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. 
Teması serbest olarak belirlenen 
”serbest”, “hece”, “aruz” olmak üzere 
üç vezin kategorisinde düzenlenen 
şiir yarışmasında, her bir kategoride 
birinciliği elde eden şiire 5 bin, ikinci 
şiire 4 bin, üçüncüye 3 bin ve her biri 

1.000’er TL’den 10 adet mansiyon 
olmak üzere toplam 66 bin TL 
ödül verilecek. Şiir yarışmalarında 
dereceye giren eserler, önceki yıllarda 
olduğu gibi kitaplaştırılacak. 

Yarışmalarımız Alanlarında 
Marka Oldu

Düzenlenen geleneksel hikâye, 
şiir ve resim yarışmalarıyla 
binlerce yeteneği bu alanlara 
kazandırdıklarını söyleyen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
belediye olarak önemli bir sosyal 
sorumluluğu yerine getirdiklerini 
ifade etti. Her yıl artan bir heyecanla 

gerçekleştirdikleri yarışmaların 
kendi alanlarında birer marka haline 
geldiklerini hatırlatan Başkan Hasan 
Can, bu yıl 10. kez düzenlenen 
Geleneksel Resim, Şiir ve Hikâye 
Yarışması’nın her yıl olduğu gibi 
bu yılda büyük ilgi uyandıracağına 
inandıklarını belirtti. Her yıl yurtiçi 
ve yurtdışından katılımın olduğuna 
dikkat çeken Başkan Hasan Can, 
yarışma sonucunda dereceye giren 
resim, hikâye ve şiirleri bu yıl da 
kitaplaştıracaklarını ve ödüllü 
resimleri de çeşitli salonlarda 
sergileyeceklerini hatırlattı.

yarışma
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Temizlik Çalışmaları
Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul’un En Temiz İlçesi ödülünü 
alan Ümraniye Belediyesi, temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

YENiDENÜMRANiYE
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından, bu yıl ikincisi 
düzenlenen “En Temiz Şehir” 

yarışmasında, İstanbul İlçeleri En 
Temiz Şehir kategorisinde birinci 
olan Ümraniye Belediyesi Temizlik 
çalışmalarına hız kesemeden devam 
ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğünce 
yürütülen çalışmalar Ramazan 
Bayramı’nda da ilçe genelinde 
aralıksız devam etti. Bayram 
öncesi ilçede bulunan camilerin dış 
yıkamalarını gerçekleştiren temizlik 
ekipleri, Bayram namazından sonra 
ortaya çıkabilecek olumsuzluklara 
anında müdahale edilebilmesi 
için Ümraniye’de bulunan bütün 
camilerin çevresinde birer temizlik 
personeli görevlendirdi. Bayramlarda 
çokça ziyaret edilen mezarlıkların 
etraflarının en ince ayrıntısına 
kadar temizliğini gerçekleştirerek 
vatandaşların bayramı en temiz 
ve sağlıklı bir şekilde geçirmelerini 
sağlayan temizlik ekipleri, bayram 
arifesi kurulan 7 adet pazar yerinin 
de temizlik ve yıkamaları en hızlı ve 
en temiz şekilde yapılarak bayram 
sabahına hazır hale getirdi.
Toplu Temizlik Çalışmaları 
Aralıksız Devam Ediyor
Ümraniye genelinde Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nce sürdürülen toplu 

temizlik çalışmaları da aralıksız 
devam ediyor. Temizlik ekipleri, 
toplu temizlik kapsamında 15 kişilik 
ekip ve ekipman ile girdikleri bir 
mahallede yıkama, süpürme, boş 
arsaların temizliği, kaldırım üzeri 
otların kesilmesi çalışmalarının yanı 
sıra çalışma yapılan bölgenin en ince 
ayrıntısına kadar temizliğini yapıyor. 
Mahallenin en ücra köşelerine kadar 
ulaştırılan toplu temizlik faaliyetleri 
vatandaşlardan tarafından da büyük 
memnuniyetle karşılanıyor.  
Doğa Dostu Dezenfekte Aracı İle 
Konteynerler Temizleniyor
Daha temiz ve sağlıklı bir Ümraniye 
için çalışmalarını sürdüren Ümraniye 
Belediyesi, araç filosuna eklediği Çöp 
Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte 
Aracı, yaptığı dezenfekte işlemini 
sürdürüyor. Yıkama ve Dezenfekte 

Aracı sayesinde kötü koku ve 
mikroplardan arınan konteynerlerle 
halk sağlığını güvence altına alınıyor. 
Konteynerlerin dezenfektesi için 
kullanılan Çöp Konteyneri Yıkama 
ve Dezenfekte Aracı, her seferinde 
kullanılan suyun %80’ini geri 
dönüştürerek tekrar kullanılmasını da 
sağlıyor. 

temizlik
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Ümraniye’deki kurum, kuruluş 
ve vatandaşlarla çeşitli 
vesilelerle bir araya gelen 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, bugün de Ümraniye Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi esnafıyla 
istişare toplantısında bir araya 
gelerek cadde de yapılacak yenileme 
çalışmaları hakkında esnafa bilgi 
verdi. Ümraniye Belediye’sinde 
verilen kahvaltıya ilgili Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Erdoğdu, 
Mustafa Küçükkapdan, Ak Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Sami Yazgaç, birim müdürleri ve 
esnaf katıldı. Gerçekleşen istişare 
toplantısında konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can “Son 
9,5 yılda Rabbim bizlere güzel işler 
yapmayı nasip etti. Bir eşi daha 
bulunmayan bu Belediye binamız 
gibi birçok kültür merkezleri, sağlık 
ocakları ve muhtarlıklar gibi bizzat 
Ümraniye Belediyesi olarak, Belediye 
bütçemizle yaptırdığımız 150’yi aşkın 
kalıcı eseri hayata geçirdik. Bu göreve 
geldiğimiz günden bu güne 9,5 yıldan 

beri durmadan hiç ara vermeden 
kaldırımlar, yollar, asfaltlamalar 
ve parkları yaz kış demeden hem 
onarım, yenileme hem de sıfırdan 
olmak üzere en güzel şekliyle yaptık. 
Çok şükür yaptıklarımız ortadadır. 
Sadece maddi anlamda değil manevi, 
kültürel ve sanatsal anlamında 
kalıcı eser yapmak bizlere nasip 
oldu. Geçmiş 40 yılın üç katı hizmet 
ve kalıcı eser yapıldı. Devlete ve 
Devletin hiçbir kurumuna bir kuruş 
bile borcu olmayan bir Belediyeyiz. 
Yaz ayları bizim en verimli yatırım 
aylarımızdır. Fatih Sultan Mehmet 

Caddesi’nden aldığımız çok sayıda 
şikayet ve bu gibi sorunları olan 
caddelerimizde çalışmalar yapılıyor. 
Bir aylık bir süreç içinde İski’nin 
yapacağı alt yapı çalışmalarından 
sonra görevi biz devir alıyoruz. 
Daha sonra biz Belediye olarak 
yapacağımız, çevre düzenlemesiyle, 
aydınlatmasıyla, kaldırımıyla 
pırıl pırıl prestijli, güzel bir cadde 
olacak” dedi. .  Esnafla ile istişare 
toplantısının ardından, Başkan 
Hasan Can esnafın sorunlarını 
dinledi. 
Bilgilendirme toplantısından 
memnun kalan Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi esnafı, soru ve görüşlerini 
Başkan Hasan Can’la paylaştı.

esnaf

Fatih Sultan Mehmet Caddesi Esnafıyla 
İstişare Toplantısı Yapıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi esnafıyla sabah 
kahvaltısında bir araya 

geldi. 

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye’nin caddelerini 
güzelleştirmek adına 

sürdürdüğü hizmetlerine devam 
ediyor. Bu kapsamda her mahalleye 
prestij cadde kazandırmak amacıyla 
yaptığı çalışmalara devam eden 
Ümraniye Belediyesi, Fatih Sultan 
Mehmet Caddesi esnafıyla istişare 
toplantısının ardından caddedeki 
yenileme çalışmalarına başladı. 

Prestij Cadde uygulamaları 
kapsamında Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi’nde gerçekleştirilecek 
çalışmalarda, elektrik ve aydınlatma 
havai hatları yeraltına alınarak, 
kadastral ve imar durumuna uygun 
projeler kapsamında kaldırımlar 
yenileniyor. Modern aydınlatma 
direkleri ile daha estetik bir cadde 
oluşturuluyor.

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniye’nin Çehresini 
Değiştirdik”

Çalışmalar hakkında kısa bir 
bilgi veren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can şunları söyledi: 
“Ümraniye genelinde başlattığımız, 
cadde ve sokakları yenileme 
çalışması hız kesmeden devam 
ediyor. Şimdi de Ümraniye’mizin 
en işlek caddelerinden Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi’nde 
çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Yapacağımız çevre düzenlemesiyle, 
aydınlatmasıyla, kaldırımıyla pırıl 
pırıl modern ve prestijli caddeleri 
Ümraniye’ye kazandıracağız. 
Dolayısıyla geceli gündüzlü 
sürdürdüğümüz bu hizmetlerle, 
Ümraniye’de yaşama ayrıcalığını 
bir kez daha pekiştiriyoruz. 
Bütün bunlar daha yaşanabilir bir 
Ümraniye için.” dedi.

cadde

Ümraniye Belediyesi, 
her mahalleye prestij 
cadde kazandırmak 

amacıyla yaptığı 
çalışmalar 

kapsamında Fatih 
Sultan Mehmet 
Caddesi’ndeki 

yenileme 
çalışmalarına 

başladı. Belediye, 
estetik ve modernize 

caddeleri Ümraniye’ye 
kazandırmaya devam 

ediyor.

Fatih Sultan Mehmet
Caddesi de Prestij Cadde Oluyor
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Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye ve çevre 
semtlerden vatandaşların 

yazın en çok vakit geçirdikleri 
365.000 m² Ümraniye Mesire alanı 
içerisine, 19 türden meyve çeşidi, 
toplamda da 120 meyve fidanı 
dikerek profesyonel bir meyve 
bahçesi tesis etti. Belediye, 4.185 
m²’lik “Meyve Bahçesi” projesiyle, 
doğanın güzellikleriyle vatandaşları 
bir araya getirecek.

Projede yer alan meyve türleri; 
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.

Ümraniyeliler Doğanın Zenginliklerini 
Meyve Bahçesi’nde Tadacak

Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye Mesire alanı 

içerisinde, 19 meyve 
çeşidi, toplamda da 
120 meyve fidanı 

dikerek profesyonel 
bir meyve bahçesi 

tesis etti. Belediye, 
meyve fidanlarının yer 

alacağı 4.185 m²’lik 
Meyve Bahçesi’ni 

Ümraniyeli vatandaşlarla 
buluşturacak.

meyve bahçesiYENiDENÜMRANiYE
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Her yıl eğitim hizmetlerine 
büyük katkılarda bulunan 
Ümraniye Belediyesi, 

yeni eğitim ve öğretim yılında da 
Ümraniye’de bulunan okullara 
desteğini sürdürüyor. Belediye, 
öğrencilerin nezih okullarda 
eğitimlerini görmelerini sağlamak 
amacıyla ilçedeki Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 42 ilköğretim 
okulunda, okul idareleri ile 
koordinasyon sağlayarak 100 m2 
standart alan içerisinde oyun parkı 
yapıyor. Proje kapsamında, 1 adet 
tek kule oyun grubu, 2 adet zıp zıp, 
2’li salıncak, tahterevalli ve döner 
platform standart oyun alanları 
içerisinde yer alıyor. Seçilen oyun 
elemanları tüm çocuk yaş gruplarına 
hitap etmekte olup, kamuya ait açık 
oyun parklarındaki standartlara 
uygun ve dayanıklı malzemelerden 
yapılıyor. Okul bahçeleri içerisinde 

kurulan oyun parkları, 2013-2014 
eğitim ve öğretim yılı başladığında 
tamamlanmış olarak öğrencilerin 
hizmetine sunulacak.

Başkan Hasan Can: Eğitime 
Desteğimiz Sürecek

Öğrencilerin daha iyi ortamlarda 
eğitim almaları için, eğitime 
her fırsatta destek olduklarını 

dile getiren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “Ümraniye 
Belediyesi olarak 2004 yılından 
itibaren okullarımıza her fırsatta 
destek olduk. Her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz okulların fiziksel 
şartlarını iyileştirmek için boya 
badana yardımlarından çevre 
düzenlemesine kadar birçok alanda 
yaptığımız hizmetleri bu yıl da 
gerçekleştirerek, eğitime desteğimizi 
sürdürüyoruz” dedi.

Yeni Öğretim Yılında Ümraniye 
Belediyesi’nden Okullara Destek

eğitime destek

Ümraniye Belediyesi, 
Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı 42 
ilköğretim okulunun 

tamamına yeni eğitim 
ve öğretim yılında oyun 
parkı alanı oluşturuyor.
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından her yıl 
düzenlenen Yaz Spor 

Okulu, 2013 yılı sezon kapanışını 
düzenlediği bir törenle yaptı. 
Ümraniye Dudullu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nin kapalı spor 
salonunda düzenlenen kapanış 
törenine, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra AK 
Parti İlçe Başakan Yardımcısı Sami 
Yazgaç, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mesut Özdemir, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü, Ümraniye 
Emniyet Müdür Yardımcısı, 
AK Parti Mahalle Başkanları, 
muhtarlar, spor kulüpleri başkan 
ve yöneticileri, öğrenciler velileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Yaz Spor Okulu’nda eğitim alan 
çocuklar çeşitli gösteriler yaptı. 
Birbirinden ilginç gösteriler 
sahneleyen çocuklar, seyircilerden 
büyük alkış aldı. Programda kısa 
bir konuşma yapan İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Muhammet 
Kılıç “Ülkemizde birileri 
çocukların eline taş verip, polise 

ve esnafa attırırken Ümraniye’de 
kulüplerimiz, Belediyemiz ve siz 
veliler el ele vererek çocuklarımıza 
yeteneklerini ortaya çıkarmak için 
böyle güzel organizasyonlarda 
bir araya geliyoruz” dedi. Daha 
sonra söz alan AK Parti İlçe 
Başkan Yardımcısı Sami Yazgaç 
“Ümraniye Belediyemiz hem sosyal 
Belediyecilikte hem de sporda 
önemli hizmetler vermektedir. 
Artık Ümraniye’mizin gençleri 
geleceğe umutla bakıyor.” dedi.

Başkan Hasan Can:  
“Yarınlara Yatırım Yapıyoruz”

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can, belediye olarak 
sporun ve sporcunun her zaman 
yanında olduklarının altını çizdi. 
Çocukların bugünün küçükleri 
yarının büyükleri olduğunu 
belirten Can, ülkeye iyi bir gelecek 
hazırlamanın çocuklara iyi bir 
eğitim vermekten geçtiğini söyledi. 
Başkan Hasan Can sözlerine şöyle 
devam etti: “Yarınımızın sahipleri 
olan çocuklarımıza daha yaşanılır 
bir miras bırakmak için, onların 
eğitim ve öğrenimine gerekli ilgi 
ve alakayı göstermek zorundayız. 
Belediyemiz tarafından geleneksel 
olarak her yıl gerçekleştirilen Yaz 
Spor Okulu’nda çocuklarımıza yaz 
boyunca kültür ve spor alanlarında 
eğitim ve öğretim verdik. Bu 
konudaki hizmetlerimiz ve spora 
olan desteğimiz sürecek” dedi. 
Daha sonra 6 branşta başarılı 
olan Çocuklar, madalyalarını 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve diğer davetlilerin 
elinden aldılar. Program sonunda 
Ayrıca Ümraniye’de bulunan spor 
kulüplerine de malzeme yardımı 
yapıldı.

spor

Ümraniye Belediyesi’nin 
her yıl geleneksel 

olarak düzenlediği Yaz 
Spor Okulu, 2013 yılı 
sezonunu tamamladı.

Yaz Spor Okulu 
2013 Yılı Sezonunu Kapattı

YENiDENÜMRANiYE
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Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren Yaz 

Spor Okulu öğrencileri, Ümraniye 
Belediyesi Mesire Alanı’nda 
piknikte bir araya geldi. Pikniğe, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İlçe Müdürü Muhammet Kılıç, 
Ümraniye Kızılay Başkanı Hüseyin 
Can, Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Küçükkapdan, Birim 
Müdürleri, öğrenciler ve aileleri 
katıldı. Gerçekleşen piknikte 
oyunlar oynayıp, yarışmalara 
katılan çocuklar, Başkan Hasan 
Can’ın startını verdiği ip çekme 
yarışında doyasıya eğlendiler.

Başkan Hasan Can: “Bu Çocuklar 
Yarın Dünya Çapında Marka 
Sporcular Olacak”
Düzenlenen piknik programında bir 

konuşma yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can “Şu anda 
aramızda müthiş yetenekli çocuklar 
var. Duruşlarında ve yürüyüşlerinde 
bile farklılık gösteren bu çocuklar, 
umuyorum ki yarın dünya çapında 
da marka sporcular olacaktır. Bu 
gayreti gösteren bütün öğretici 
kadroya tebriklerimi sunuyorum. 
Çocuklarımıza başarılar diliyorum. 

Aileler olarak çocuklarımızı 
böylesine güzel spor aktivitelerine 
teşvik ettiğiniz içinde sizlere 
teşekkür ediyorum. Burası 365 
dönüm bir mesire alanı ama 
gördüğünüz üzere ayrıca bir 
şehir parkı. Mesire alanı demek 
piknik yapılan yer demektir. Ama 
burası sadece piknik yapılan yer 
değil, oyun ve spor grupları, 4 
ayrı noktada bayan, erkek ve 
engelliler olmak üzere herkesin 
yararlanabileceği sosyal tesis, 
yürüyüş alanı, çeşmeler, binin 
üzerinde oturaklı masa, güvenlik 
kameraları ile burası spor yapmak 
için en güvenli ve en güzel yerlerden 
biridir.” dedi. Başkan Hasan Can 
düzenlenen piknik etkinliği için 
Ümraniye Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürlüğü’ne teşekkür 
ederek öğrencilere başarılar diledi.

mesire alanı

Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İlçe 

Müdürlüğü’nün Yaz 
Spor Okulu öğrencileri 

Ümraniye Belediyesi 
Mesire Alanı’nda 

düzenlenen piknik 
etkinliği ile bir araya 

geldi. 

Geleceğin Sporcuları Ümraniye 
Mesire Alanında Piknikte Buluştu
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YENiDENÜMRANiYE hanımeli çarşısı

Ümraniye Belediyesi, 9.5 
yılda gerçekleştirmiş olduğu 
hizmetlerine yenilerini 

eklemeye devam ediyor. Sosyal 
etkinlikler kapsamında düzenlediği, 
eşi olmayan, çocuklarına hem 
analık hem babalık yapan veya eşi 
çalışamayacak durumda olduğu için 
geçim mücadelesini sırtlanmış olan 
kadınlar için düzenlemiş olduğu 
“Hanımeli Çarşısı” projesinin 
çalışmalarına başladı. Yakın 
zamanda Ümraniye Sondurak 
Mevkii’nde hizmete girecek olan 
Hanımeli Çarşı’nda, maddi imkanları 
yetersiz olanlara öncelik verilmesi 
koşulu ile el emeği çarşısında 
stant açmak isteyen her bayana bir 
hafta süreyle yer tahsis edilecek 
ve proje kapsamınca yalnızca el 
emeği ürünleri satılacak. Ürünler 

Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından 
kontrol edilecek ve stantlar hiçbir 
ücret alınmadan bayanlara tahsis 
edilerek ev ekonomilerine katkı 
yapmaları sağlanacak.

Hanımeli Çarşısı Projesinin
Çalışmaları Başladı

Ümraniye Belediyesi, 
ilçede ikamet 

eden bayanların 
ev ekonomisine 

yardımcı olabilmek 
adına sosyal yardım 

projeleri kapsamında 
düzenlemiş olduğu 

“Hanımeli Çarşısı” için 
çalışmalarına başladı.
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kurban

Ümraniye Belediyesi, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
yaklaşan Kurban Bayramı 

öncesinde, vatandaşların huzurlu 
bir bayram geçirmesi amacıyla 
çalışmalarına başladı. Ümraniye 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 15-
18 Ekim tarihleri arasında idrak 
edilecek olan Kurban Bayramında, 
Ümraniyelilerin hijyenik bir ortamda 
kurbanlarını kesmeleri, izdihama 
yol açmadan, eksiksiz bir organize 
ile kurban ibadetlerini yerine 
getirebilmeleri için tüm tedbirleri 
almaya devam ediyor. 

Tarfik ve Kesim Yerleri İçin 
Tedbirler Alınıyor
Kurban satış ve kesim alanlarında, 
sosyal ihtiyaçları bütün detayları ile 
dikkate alarak gerekli çalışmalarını 
sürdüren Ümraniye Belediyesi, 
kurban satış ve kesim yerlerinde, 

güvenliğin en üst düzeyde 
sağlanması amacıyla Zabıta ekiplerini 
görevlendirecek. Ayrıca Ümraniye 
Zabıta ekipleri, özellikle arife ve 
bayram günlerinde çeşitli cadde ve 
sokaklarda trafik akışını sağlamak 
için de görev alacak. 

Kurban bayramı boyunca, 
vatandaşların kurban ibadetlerini 
yerine getirebilmeleri amacıyla 
belediye tarafından belirlenecek 
olan satış ve kesim hizmeti veren 
yerlerin belirlenmesi için, Ümraniye 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
vatandaşların taleplerini almaya 
devam ediyor.

Ümraniye’de Kurban Bayramı Öncesi 
Hazırlıklar Tüm Hızıyla Sürüyor

Ümraniye Belediyesi, 
yaklaşan Kurban 

Bayramı öncesinde 
vatandaşların 

huzurlu bir bayram 
geçirmesi amacıyla 
hazırlıklarına tüm 

hızıyla devam ediyor. 
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22 Mart 2013 tarihinde 
Ulaştırma Bakanı Sayın Binali 
Yıldırım’ın teşrifiyle açılışı 

gerçekleştirilen, 13.700 m2’lik alana 
sahip bölgenin en büyük Trafik 
Çocuk Eğitim Parkı ve Buz Pisti 
Ümraniye’de ikamet eden çocukları 
eğitmeye ve eğlendirmeye devam 
ediyor. Haftaiçi ve haftasonu 9.30 
ve 18.00 saatleri arasında randevu 
sistemi ile ister grup isterse bireysel 
olarak düzenlenen seanslarda 
hizmet veren park, profesyonel 
eğitimciler eşliğinde dersliklerde 
verilen Trafik ve İlkyardım teorik 
eğitiminin ardından alana çıkarılarak 
20 akülü araç ile sahada uygulama 
olanağı sağlıyor. Karayolları Genel 
Müdürlüğü standartlarına uygun 
tasarlanan ve bütün trafik kurallarını 
kapsayacak şekilde planlanan Trafik 
Eğitim Parkı’nda dönel ve sinyalize 

kavşaklar, trafik tabelaları, yol 
çizgileri, kaldırım çalışmaları, keskin 
ve normal virajlar, tırmanma şeridi, 
park cepleri ve tünel bulunuyor.
Binanın terasında bulunan kafeterya 
da çocukların eğitimine katkı 
için gelen ailelerin dinlenmesi 
ve kuşbakışı olarak eğitimlerin 
izlenmesini sağlıyor. Eğitim boyunca 

bütünlüğü korumak için her gün 
öğrencilere sandviç ve meyve suyu 
ikramı da yapılıyor. Öte yandan 
içerisinde bulunan tenis ve voleybol 
sahası olarak kullanılabilen çok 
amaçlı bir de spor alanı ve buz 
pistinde öğrencilerin eğlenceli vakit 
geçirmelerini sağlıyor. Trafik Çocuk 
Eğitim Parkı hizmete açılmasından 
buyana toplam 9 bin 300 öğrenciye 
eğitim verirken, Buz Pistinden ise 
çocuk ve yetişkin olarak toplam 
16.500 kişi faydalandı.

YENiDENÜMRANiYE

Bölgenin En Büyük Trafik Çocuk 
Eğitim Parkı Yoğun İlgi Görüyor

trafik parkı

Ümraniye Belediyesi’nin 
hizmete açtığı, bölgenin 
en büyük Trafik Çocuk 

Eğitim Parkı ve Buz Pisti 
Ümraniye’de ikamet 

eden çocukları eğitmeye 
ve eğlendirmeye devam 

ediyor.
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zabıta

02-08 Eylül Zabıta Haftası 
nedeniyle çeşitli etkinlikler 
düzenleyen Ümraniye 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 
kutlamalar kapsamında Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mesut 
Özdemir, Zabıta Müdürü Mustafa 
Kılınç ve Zabıta Ekipleri, Başkan 
Hasan Can’a Zabıta Haftası 
münasebetiyle çiçek takdim ettiler. 

Başkan Hasan Can: “Zabıta 
Teşkilatı Önemli Bir Misyona 
Sahiptir”

Zabıta Teşkilatı’nın 187. 
yıldönümünü kutlayan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, ‘Zabıta 
Teşkilatı belediyelerin aynasıdır. 
Dolayısıyla çok önemli bir misyona 
sahiptir. Kuruluşunun 187. 
yılında tüm zabıta arkadaşlarımı 
kutluyorum.’ dedi. Ümraniye Zabıta 
ekiplerinin büyük bir özveri ile 
çalıştığını ifade eden Başkan Hasan 

Can, çalışmalardan dolayı Zabıta 
Müdürlüğü ve ekipleri tebrik etti. 
Ümraniye Zabıtası, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 
zabıta haftası kapsamında Taksim 
Meydanı’nda düzenlediği kutlama 
programına katıldı. Kutlamalar 
kapsamında Ümraniye’nin çeşitli 
cadde ve sokakları Zabıta’yı tanıtıcı 
afiş ve pankartlarla süslendi. 

“Zabıta Sizinle” sloganıyla 187. 
yaşını kutlayan Ümraniye Zabıtası 
daha sonra Ümraniye’nin dört 
bir yanını dolaşarak, Ümraniyeli 
vatandaşlara karanfiller dağıttı. 
Zabıta Haftası, Ümraniye Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü’nce etkinliklerle 
karşılanarak, Zabıta Teşkilatı’nın 
köklü bir kurum olduğunun mesajları 
verildi. Zabıta Haftası kapsamındaki 
etkinlikler 8 Eylül’e kadar sürdü.

Zabıta Teşkilatı 187. Yaşını Kutladı
Ümraniye Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü, 02-08 
Eylül Zabıta Haftası’nın 

187. yıl dönümü sebebiyle 
Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. 

Başkan Hasan Can, 
Zabıta Teşkilatı’nın 187. 

yıldönümünü kutladı.
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En kaliteli ve en hızlı hizmet 
felsefesi ile vatandaşların 
memnuniyetine öncelik 

veren Ümraniye Belediyesi Çözüm 
Merkezi, vatandaşların sorunlarını 
dinleyebilmek, hizmet kalitesi 
ile birlikte memnuniyeti de 
artırabilmek için gerçekleştirdiği 
“Çözüm Merkezi Projesi” 
kapsamında; Çözüm Merkezi, 
Çözüm Ofisleri ve İletişim Noktaları 
uygulamaları ile  vatandaşların 
istek, şikayet ve görüşleri, başlatmış 
olduğu 24 saat çalışma esası ile 
(7/24)   değerlendirerek anında 
çözüm sağlıyor.   

Ümraniye Belediyesinin hayata 
geçirdiği, Türkiye’de ilk ve tek olan 
altyapı sayesinde vatandaşların 
belediye binasına gitmesine 
gerek kalmadan, 444 9 822 
numaralı Çözüm Merkezi’nden, 
15 mahalle merkezinde bulunan 
ve aramaların ücretsiz olduğu 
İletişim Noktaları’ndan, Belediye ve 
Dudullu Meydan’da bulunan Çözüm 
Ofisleri’nde yüz yüze görüşerek 
hizmet alabiliyorlar. Çözüm 

Merkezi ve Çözüm Noktalarında 
yapılan tüm görüşmeler, hizmet 
kalite standartları ve iletişim 
güvenliği nedeniyle kayıt altına 
alınarak, süreçler ve sonuçlar 
hakkında ilgili vatandaşlar 
geri aranarak bilgilendiriliyor. 
Ayrıca Çözüm Merkezi ve 
Çözüm Ofislerinde, vatandaş 
memnuniyetinin bilincinde, özel 
iletişim eğitimi almış ve profesyonel 

hizmet veren personeller görev 
yapıyor. Çözüm Merkezlerinde 
çalışan uzman ekip, 24 saat Twitter, 
Facebook ve şikayet portallarından 
gelen istek ve şikayetlere de 24 saat 
cevap vererek takibini yapıyor. Tüm 
bu noktalardan verilen hizmetlerin 
bazıları: İstek ve Şikayet Bildirme, 
Belediyemiz hizmetleri hakkında 
bilgi alma ve öneride bulunma, 
Spor ve Kültürel faaliyetlerle ilgili 
bilgi alma, Sicil Sorgulama, Beyan 
Görme, Rayiç Sorgulama, Borç 
Sorgulama, Kredi Kartı ile Borç 
Ödeme, Diğer Kamu kuruluşlarına 
ait iletişim bilgileri sorgulama, 
Ümraniye Belediyesi’nde hizmet 
veren işletmelere ait irtibat bilgileri 
sorgulama...

Çözüm Merkezi 7/24 Hizmete Devam Ediyor

En kaliteli ve en 
hızlı hizmet felsefesi 

ile vatandaşların 
memnuniyetine öncelik 

veren Ümraniye 
Belediyesi Çözüm 

Merkezi, 24 saat hizmet 
anlayışıyla, kendisine 

ulaşan tüm istek, 
şikayet ve görüşleri 

değerlendirerek anında 
çözüm sağlıyor.

YENiDENÜMRANiYE çözüm merkezi
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Ümraniye Belediyesi’nin 
düzenlemiş olduğu Meslek 
Edindirme Kurslarında 

geleneksel sanat ve zanaatlar, 
Ümraniyelilerin hünerli elleri ile can 
bulmaya devam ediyor. Ümraniye 
Belediyesi Kültür Merkezleri’nde 
yer alan; Dikiş-Nakış, Giyim, El 
Sanatları, Ebru, Tezhip, Minyatür, 
Resim ve Cam atölyelerinde, 
Ümraniyeliler sanatın tüm 
inceliklerini görme imkanı buluyor. 
Bu kapsam da Ümraniye Belediyesi, 
Osmanlıdan günümüze kadar gelen 
Rize bezi (feretiko) atölyeleri ile 
yöresel bir kumaş olan Rize bezini 
ilk defa kendi sınırları dışındaki 
bir dokuma atölyesinde devam 
ettiriyor. Eski dönemlerde toprağa 
ekilen kendir bitkisinin el emeğiyle 
işlenip dokunmasıyla başlayan 
feretiko, İlk dokunduğu yıllarda 
sadece giyim alanında kullanılırken 
günümüzde çeyiz sandıklarının ve 
evleri süsleyen dekoratif örtülerin 
vazgeçilmezleri haline geldi.

Ayrıca Meslek Edindirme Kursları 
kapsamında düzenlenen cam 
atölyelerinde de kurs öğrencilerinin 
çalışmaları Belediye’ye ait 
hediyelikler cam üzerinde hayat 
buluyor. Fabrikadan ham haliyle 
alınan cam objelerin, tezhip 
hocalarının bilgisayar ortamında 
çizdiği özel tasarım desenler obje 
üzerine ölçülendirilerek ploter 
çıktısı alınıyor. Desenler itinayla 

ayıklandıktan sonra obje üzerine 
giydiriliyor ve kumlama tekniğiyle 
camın üzerine işlenen desenler altın 
yaldız ve platinle renklendiriliyor. 
Obje üretime hazır hale geldikten 
sonra pişmek üzere yüksek derecede 
cam fırınına veriliyor. Atölyede 
her bir obje nadide bir eser haline 
geliyor.

Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı 
Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 
kurulan Rize bezi (feretiko) 
atölyesi ve Namık Kemal Kültür 
Merkezi’nde kurulan cam atölyeleri 
meslek edindirme kursiyerlerinin 
yoğun talebine cevap vermeye 
devam ediyor.

Geleneksel Kültürümüz
Meslek Edindirme Kurslarında Yaşıyor

Ümraniye Belediyesi, 
Meslek Edindirme 

Kursları kapsamında 
düzenlediği Rize bezi 

(feretiko) ve Cam 
Süsleme Atölyeleri ile 

geçmişten gelen kültürü 
geleceğe aktarmaya 

devam ediyor.

el sanatları
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Sayın vekilim, öncelikle kısaca 
hayat hikâyenizi bizimle 
paylaşırsanız çok memnun oluruz.

 1958 İstanbul doğumluyum. 
Dedelerim Arnavutluk’tan göç 
ederek İstanbul’a yerleşmişler. 
Bütün eğitim hayatımı İstanbul’da 
geçirdim. Kamu yönetimi ve siyaset 
eğitimini aldım. Boğaziçi Üniversitesi 
İngilizce hazırlık bölümünü bitirdim. 
1999 yılı Kasım ayında Sayın Genel 
Başkanımız ve Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’la tanıştım. 
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları’nda 
Kurucu Yönetim Kurulu ve Yürütme 
Kurulu Üyesi olarak göreve başladım. 
Milletvekilliğine gelene kadar 
6,5 yıl Ar-Ge Birim Başkanlığı 
görevinde bulundum. 2007 yılı genel 
seçimlerinde de İstanbul 3. bölgeden 
milletvekili olarak seçildim. Şimdi 
ise İstanbul 1. bölgeden milletvekili 
olarak hizmete devam ediyorum.

İstanbul Kadın Araştırmaları 
Merkezi (İKAM)’nin Kurucu 

Yönetim Kurulu Başkanlığını 
yaptınız. Ayrıca çocuk, kadın, 
siyasal ve sosyal kimlik 
konularında çok sayıda kitabı da 
yayına hazırladınız. Bu alanları 
önemseme nedeninizden bahseder 
misiniz?

Türkiye’de AK Parti iktidarından 
önceki dönemlerde kötü yönetimlerin 
en çok zarar verdiği, olumsuz olarak 

en çok etkilediği kesimler kadınlar 
ve çocuklardır. Böyle olunca da tabii 
siyaset yapmaya karar veriyorsanız, 
yeni bir hareketin, yeni bir oluşumun 
içinde yer alıyorsanız, özellikle 
mağdur olmuş ve hizmet bekleyen 
alanları da doğru tespit etmek 
gerekiyor. Bu anlamda partimizin 
ve Sayın Başbakanımızın yaptığı 
bir çalışma planı çerçevesinde saha 
çalışmaları yapmıştık. Bu saha 
çalışmaları sonucunda özel ilgi, 
hizmet, strateji ve politikaya giren 
alanlar belirlenerek, bu alanlarda 
çalışmaları ve uzmanlığı olanların 
bu alanlarda anlaşılabilir politika 
ve hizmet üretmeleri şeklinde bir 
parti yapısı oluşmuştu. Ben de bu 
alanda, özellikle kadın yoksulluğu, 
kadının mağduriyeti konularında 
eğitim başta olmak üzere bu 
alandaki eşitsizliklere dair konularda 
çalışmaya başladım. Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendinin 
öncülüğünde başlatmış olduğu Haydi 

Ümraniye’yi 
gençliğimden 
hatırlıyorum, 

sonraki yıllardan da 
hatırlıyorum. Nasıl bir 
Ümraniye’den nasıl bir 

Ümraniye’ye geldiğimizi 
herkes biliyor.

YENiDENÜMRANiYE

Siyaset, Millete Hizmet İçin Çalışmaktır

İstanbul Milletvekili
Alev Dedegil
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Kızlar Okula kampanyası ile şu gerçeği 
gördük: Türkiye’de eğitim görmeyen, 
okula hiç gitmemişlerin sayısı AK Parti 
iktidarından önceki yönetimlerin 
topluma bildirdiği sayılardan çok 
daha fazladır. Evleri dolaştıkça bu 
kampanya sebebiyle gerçeği gördük 
ve bu alanda çok ciddi ve siyasi 
kararlılığı ön plana çıkaracak ihtiyaçları 
saptadık. Yatığımız çalışmalar 
neticesinde 2 yıl içinde 300 bin kız 
çocuğunun okula gitmesi sağlandı. 
Daha sonra buna paralel olarak Ana-
Kız Okuldayız kampanyaları geldi. 
Bizim parlamentoda 2002 seçimlerine 
%4 civarında bir kadın sayısı vardı, 
bugün AK Parti’nin bu sayıyı artırması 
konusunda siyasi kararlılığı diğer 
partilere de bir itici güç oldu ve şu anda 
parlamentodaki kadın sayısı ise %14’ü 
geçmiştir. İKAM bu ihtiyaçtan dolayı 
kuruldu, İstanbul Kadın Araştırmaları 
Merkezi olarak biz 2005 yılında 
Türkiye’de sivil alanda siyaset yapan 
ve muhafazakar aileyi dışlamayan, 
kadını da önceleyen ve önemseyen bir 
bakış açısıyla yeni siyaset gerektiğini, 
yeni politikalar gerektiğini düşündük. 
Bu alanda siyaset üretmenin sadece 
feminist ve liberal sosyalistlerin, 
demokrat siyasi görüşlerin değil 
muhafazakar demokrat bakış 
açısının da işi olduğunu düşünerek 
sivil çalışmalara başladık. 2006 yılı 
gibi kuruluşunu yaptık ve ben de 
kurucu başkanı oldum. Çok değerli 
arkadaşlarımla beraber kurduk ve 
hâlâ çalışmalarına da devam ediyor. 
“Avrupalı Kadınlar Siyaset Yolunda” 
diye bir proje yaptık ve Avrupa’nın 
6 ülkesindeki genç kadınlara ‘gelin 
sizinle Türkiye’deki siyaseti bir model 
olarak paylaşalım’ dedik ve onlara 
burada eğitim verdik. Parlamento 
çalışmalarına kattık ve bu ilk defa 
Türkiye’de yapılan bir şeydi, sonrasında 

uluslararası bir toplantı yaptık. 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 
ve bugüne kadar dünyada yapılmış 
en büyük sivil toplum çalışmasıdır. 
İKAM’ı anlatmakla bitiremeyiz.

Kamu Yönetimi eğitiminizin yanı 
sıra özel sektörde de yöneticilik 
yaptınız. Siyaset tecrübesiyle özel 
sektördeki yöneticiliğin ayrıldığı 
noktalar nelerdir?

Siz özel sektördeyken talep ettiğiniz 
veya sizin ürettiğiniz her türlü hizmet 
ve malın bir karşılığı var ama siyaset 
öyle bir şey değil. Siyaset tamamen 
sizin toplum yararı için özellikle 
teşkilatta görev aldığınız zaman 
tamamen toplum yararı için ve millete 
hizmet için sabah evden çıkmanızı 
gerektiriyor.  Aslında odaklandığınız 
konu hep aynı yerdir. Kamusal fayda 
yani bir katma değer üretebilir miyim 
ve mağduriyet alanlarını saptadıysanız 
oralarda bu mağduriyetin giderilmesi 
konusunda bir hizmet üretebilir miyim 
diyorsunuz ve oraya odaklanıyorsunuz. 
İş dünyası böyle değil tabii, ürettiğiniz 
her bir faaliyet, mal ve hizmetin bir 
karşılığı vardır. Bence en temelde de 
ayrıldığı nokta da budur. 

Gözünüzde ve gönlünüzde 
İstanbul’un konumundan bahseder 
misiniz?

İstanbul benim doğup büyüdüğüm 
şehir, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş Beyin 
de basına belirttiği gibi içinden deniz 
geçen ve dünya tek bir ülke olsaydı 
başkenti İstanbul olurdu dediği, her 
şeyiyle güzel tarih kokan bir şehir 
olan İstanbul ülkemizin gözbebeğidir. 
Yani ben İstanbul’a baktığım zaman 
olumlu anlamda bir şehirde olması 
gereken her şeyi görüyorum. Tarihiyle, 
kültürüyle, finans merkezi oluşuyla, 

gücüyle, dünyada tanınırlığıyla bir 
marka şehirdir.

Ümraniye’deki gelişme ve 
çalışmaları da yakından takip 
ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz 
Yükselen Ümraniye’nin seyrini?

Ümraniye’nin gelişimini çok başarılı 
buluyorum ama bazen de çok 
kızıyorum, şöyle ki; o kadar güzel 
hizmetler yapıldı, o kadar değerlendi 
ki, kendi seçim bölgem de burası 
olduğu için Ümraniye’ye taşınmak 
istedim. Ama baktım Sayın Hasan 
Can Başkanım maşallah pırlanta 
değerine getirmiş Ümraniye ilçemizi. 
Aslına bakarsanız bu bir latife, bu 
kadar gelişmiş, dizayn olmuş bir ilçe 
görünce çok sevindim. Ümraniye’yi 
gençliğimden hatırlıyorum, sonraki 
yıllardan da hatırlıyorum. Nasıl bir 
Ümraniye’den nasıl bir Ümraniye’ye 
geldiğimizi herkes biliyor. Tabii 
yerel yönetimler açısından Sayın 
Hasan Can Başkanımız çok başarılı, 
bir defa çok ciddi bir katma değer 
oluşturdu Ümraniye’de ve ben 
buradaki seçmenlerimizle, halkımızla, 
esnafımızla bir araya geldiğimde bizim 
AK Parti belediyecilik anlayışımızla 
sınıf atlamış bir ilçe olduğunu 
yakından görüyorum. Bir değil birkaç 
sınıf birden atlamıştır.

siyaset
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Tunceli başta akarsular, 
şelaleler ve gözeler olmak 
üzere, kuzeydeki dağların 

zirvelerindeki çok sayıda küçük 
krater gölleri ve Keban Baraj 
Gölü’nden oluşan su kaynakları, 
çevresindeki doğal verilerle birlikte 
turizm ve rekreasyon açısından çok 
zengin potansiyel sunar. Munzur 
ve Pülümür çaylarının geçtiği 
vadiler turizm açısından önemli 
cazibe merkezleridir. Her iki vadide 
her çeşit yabani av hayvanları 
bulunmaktadır. Ayrıca, Munzur çayı 
üzerinde dünyaca meşhur alabalık 
türlerinin mevcut olması, ayrı bir 
zenginlik katmaktadır.

Ovacık İlçesi’nde yer alan Munzur 
dağlarının yılın altı ayı kar ile kaplı 
olması ve arazi yapısının elverişli 
olması, kayak turizmi potansiyelini; 

ortalama yüksekliği 3000 metreye 
varan Munzur, Mercan ve Karasu-
Aras dağları gibi yüksek rakımlı 
dağların bulunması ise dağ turizmi 
potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu 
doğal özellikleri sebebiyle, Tunceli 
kayak turizmi, dağcılık ve yayla 
turizmi, su sporları turizmi ve termal 

turizmi açısından eşsiz bir kaynaktır. 
Kültürel yönden Urartu, Selçuklu, 
Akkoyunlu ve Osmanlılardan kalma 
çeşitli tarihi kalıntılara ve kendine 
özgü zengin bir folklora sahiptir.

Çemişgezek
Tunceli il merkezinin güneybatısında 
bulunan Çemişgezek, doğusunda 
Pertek ve Hozat, kuzeyinde Ovacık 
ve Erzincan, batısında Elazığ ve 
Erzincan, güneyinde de Keban 
Baraj Gölü ile çevrilidir. İlçenin 
en önemli yükseltileri Pilav Tepe, 
Bozan Tepe, Kırklar Tepesi ve Yılan 
Dağıdır. İlçedeki en önemli akarsu 
ise Hozat’ın Ağviran Köyü’nden 
doğan ve Çemişgezek sınırları 
içinden geçerek Keban Baraj Gölü’ne 
dökülen Tağar Çayı’dır. Çemişgezek 
ilçe merkezinin deniz seviyesinden 
yüksekliği 975 m²’dir. İlçenin 

Çemişgezek MÖ. 3000’li 
yıllara kadar dayanan 

zengin bir tarihi geçmişe 
sahiptir. Özellikle 

Selçuklu döneminde 
altın çağını yaşayan 

Çemişgezek, her dönem 
adından fazlasıyla söz 

ettirmiştir.

YENiDENÜMRANiYE

Tunceli ve Çemişgezek
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güneyinde yer alan köylerde rakım 
düşerken kuzeye doğru çıkıldıkça 
rakım yükselmektedir. Keban Baraj 
Gölü’nün teşekkülünden önce 
daha geniş bir alana sahip olan 
Çemişgezek’in 14 köyünün tamamen 
ve 12 köyünün de kısmen su altında 
kalması ile en verimli topraklarını da 
kaybetmiştir.

Cumhuriyet Döneminde 
Çemişgezek
Milli mücadele döneminde 
Çemişgezek halkı bütün imkanlarıyla 
seferber olmuştur. İlk Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Çemişgezek; Diyap 
Ağa ve Nüzhet Saraçoğlu olmak 
üzere iki mebus göndermiştir. 
Cumhuriyet döneminde Çemişgezek 
yöresinde yaşanan en önemli gelişme 
1926 yılında başlayan Koçuşağı 
ayaklanmasıdır. 1937-1938 Dersim 
isyanlarında da Çemişgezek isyancı 
aşiretlerin saldırılarına uğramış 
ve sivil halk belirlenen yerlerde 
nöbetleşe bekleyerek ilçelerini, 
köylerini savunmuşlardır. Bu 
isyanlarda da Çemişgezek Ali 
Boğazı ve civarındaki bölgelerde 
saklanan isyancılara karşı yapılan 
harekatlarda üs olarak kullanılmış ve 
bu harekatlarda Çemişgezek halkının 

rehber olarak faydalanılmıştır.

Tarihi Eserleri
Çemişgezek; aynı zamanda 
Tunceli’nin tarihî eserler bakımından 
en zengin ilçesidir. İlçede yerleşim 
çok eskiye dayandığından pek çok 
tarihi esere rastlamak mümkündür. 
İlçede bulunan başlıca eserler; Yeni 
Köy Höyüğü İn Delikleri (Derviş 
Hücreleri) Yelmaniye Camisi 
Uzun Hasan Türbesi Hamam-ı 
Atik Aşağı Köprü Ferruh Şad Bey 
Türbesi Hamidiye Medresesi olarak 
sayılabilir. 
Tarım ve Hayvancılık
İlçenin geçim kaynağı tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. 
Yetiştirilen tarımsal ürünlerin 

başında; arpa, buğday,  gibi tahıl 
ürünleri, ceviz ve fıstıktır. Çeşitli 
sebze ve meyve de yetiştirilmekte 
olup dut, elma üretimi önde 
gelmektedir. Hayvancılıkta büyük 
ve küçükbaş hayvan besiciliği 
yapılmakta olup, sığır, koyun 
ve  keçi yetiştirilir. Arıcılık ve 
Keban Baraj Gölünde de tatlı su 
balıkçılığı yapılmaktadır. Arıcılık son 
dönemlerde yükselen değer olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Göçebe 
hayvancılıkla uğraşan ailelerin 
ürettiği peynir (Şavak Peyniri) 
lezzet ve kalite olarak ün saldığı için 
büyük şehirlerde Erzincan Tulum 
Peyniri olarak pazara sürülmekte 
ve tüketiciler tarafından tercih 
edilmektedir.
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YENiDENÜMRANiYE ziyaret

Bahçelievler Belediye Başkanı 

Osman Develioğlu, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan 

Can’ı makamında ziyaret etti. 

Yaptığı nezaket ziyaretinde Osman 

Develioğlu,  Başkan Hasan Can ile 

bir süre sohbet etti. Samimi bir 

havada geçen ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman 

Develioğlu’na ziyaretinden ötürü 

teşekkür etti.

Bahçelievler Belediye Başkanımız Osman 
Develioğlu’ndan Belediyemize Ziyaret

Bahçelievler 

Belediye Başkanı 

Osman Develioğlu, 

Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’ı 

makamında ziyaret 

etti.
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kalite yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 
nin en önemli unsurlarından 
olan vatandaş odaklılık, 

hedeflerle yönetim, verilere dayalı 
karar alma ve sistem yaklaşımını 
yerleşik bir kültür haline getiren 
Ümraniye Belediyesi, TSE’nin 
gerçekleştirdiği değerlendirmeler 
sonucu ISO 9001:2008 Kalite 
Yönetim Sistemi kapsamında 
belgelendirildi. ISO 9001:2008 
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 
Belediye’nin organizasyon yapısı, 
görev tanımları, iş süreçleri, 
doküman sistemi, arşiv yönetimi, 
performans hedefleri ve gerçekleşme 
oranları, faaliyet raporları, 
vatandaşa yönelik memnuniyet 
ölçümleri, personele yönelik 
uygulamalar, kurumsal kapasite, 

vatandaş talep ve şikayetleri, hizmet 
standartları, hizmet içi eğitimleri 
gibi bir çok konu değerlendirmeye 
tabi tutuldu. Standartlara uygun 
görülen Ümraniye Belediyesi’nin 
yönetim anlayışı ve hizmetleri bir 

çok yönüyle takdire şayan görüldü. 
Ümraniye Belediyesi 9,5 yıldan beri 
“Hizmet ve kalitede örnek belediye 
olmak” vizyonuyla yürüttüğü 
çalışmalarında, kaynaklarını etkin 
ve verimli kullanarak vatandaşa 
daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma 
çabasında olmuştur. Hizmet alanları 
her geçen gün artarken personel ve 
araç-makine kapasitesi de birkaç 
kat artmış; mali kaynakların etkin 
yönetilmesiyle beraber belediye 
bütçesi 9 yılda 3 kattan fazla artış 
göstermiştir. Bu anlamda ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
Ümraniye Belediyesi’nin yönetsel 
kültürüne önemli katkılar sağlamış, 
karar ve uygulamalarının etkin 
ve verimli bir şekilde hizmete 
dönüşmesine zemin oluşturmuştur. 

Ümraniye Belediyesi’nin “Kalite Yönetim 
Sistemi” TSE Tarafindan Belgelendirildi

Sürekli kendini 
geliştiren ve 

yenileyen Ümraniye 
Belediyesi’nin 

vatandaş odaklı 
yönetim anlayışı TSE 
denetçilerinden tam 

not aldı. 

37



30 Ağustos Zafer Bayramı 
nedeniyle, Ümraniye 
Kaymakamlığı bahçesinde 

düzenlenen törene Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, 23. Piyade Alay 
Komutanlığı’ndan Kurmay Albay 
Hayati Kara, Ümraniye Emniyet 
Müdürü Mustafa Yolcu, Ümraniye 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül ve 
diğer protokol mensupları katıldı.

Protokol, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından, Atatürk büstüne 
çelenk koydu. Program daha sonra, 

Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 

23. Piyade Alay Komutanlığı’ndan 

Kurmay Albay Hayati Kara, 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Can’ın kaymakamlık binasında 

tebrikleri kabul etmeleriyle sona erdi.

30 Ağustos Resmi Töreni Yapıldı

30 ağustos

30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle, 

Ümraniye Kaymakamlığı 
bahçesinde bir tören 

düzenlendi. 

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi, 9,5 

yılda gerçekleştirmiş olduğu 

hizmetlerine yenilerini 

ekleyerek tüm hızıyla devam ediyor. 

Sosyal etkinlikler kapsamında 

kurduğu Yaşlı Hizmetleri Birimi ile 

Ümraniye’de ikamet eden mağdur ve 

kimsesiz yaşlıların sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılıyor. Namık Kemal 

Kültür Merkezi’nde kurulan Yaşlı 

Hizmetleri Birimi ilçede ikamet eden 

Aşevi’nden sıcak yemek yardımı alan 

ve hayatını devam ettirmekte güçlük 

çeken yaşlı bireyleri ziyaret ederek; 

ev temizliği, iç-dış boya badana işleri, 

ev içi düzenlemeler, kişisel bakım 

hizmetleri, ev taşıma ve eşya alımı 

gibi hizmetlerin yanı sıra, evinde 

ziyaret edilen yaşlı bireylere, ev 

temizliği ve kişisel bakım hizmeti de 

veriliyor. 

Yaşlı Hizmetleri Birimi periyodik 

olarak haftada 2 gün düzenlediği 

gezi, seminer ve sohbet etkinlikleri 

ile de yaşlıların daha sosyal bir 

yaşantı elde etmesini sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi Yaşlı Hizmet 
Birimi Çalışmalarına Devam Ediyor

hizmet

Ümraniye Belediyesi, 
ilçede ikamet eden 
ve hayatını devam 

ettirmekte güçlük çeken 
mağdur ve kimsesiz 

yaşlılara, ev temizliği 
ve kişisel bakım hizmeti 
sunmaya devam ediyor. 
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Gençlerde Spor Eğitiminin Önemi

YENiDENÜMRANiYE gençlik

Spor ve egzersiz eğitimi, 
çocuğun ailesi ve 
öğretmeninin mesajlarını 

anlayacak kadar büyüdüğünde 
hemen başlamalıdır. İngiliz 
çocukların %25’i aşırı kiloludur. 
TV seyretmede harcanan haftalık 
saatler ile çocuklardaki obezite 
arasında açık bir ilişki bulunmuştur.

Çocuklar niçin beden eğitimine 
ihtiyaç duyar?

• Gelişmiş Fiziksel Uygunluk 

Çocukların kassal kuvveti, 
esneklik, kassal endurans, vücut 
kompozisyonu ve kardiovaskuler 
enduransı gelişir. 

• Beceri Gelişimi 

Fiziksel aktivitelere yeterli katılım; 
güven ve başarı ile sonuçlanan 
motor becerileri geliştirir.

• Düzenli, Sağlıklı Fiziksel Aktivite 

Tüm çocuklar için gelişimsel olarak 
uygun geniş oranda aktivite sağlar.

• Diğer Konulara Destek Verir

Programa karşı öğrenilmiş bilgiyi 
sağlar. Fen, matematik ve sosyal 
bilimlerin içeriğinde laboratuar 

olarak hizmet verir.

• Kendine Güven ve Özgüven 
Gelişimi 

Beden eğitimi çocuklarda kendi 
değerini fark ederek bu hissi 
kazanmada, fiziksel aktivite kavram 
ve becerilerinin gelişimine olanak 
tanır. Daha güvenli, bağımsız, 
kendini kontrol edebilen bir kişilik 
almasına imkan verir.

• Hedefleri Kurma Tecrübesi

Başarılabilen hedeflerin kurulması 
ve desteklenmesinde çocuklara 
olanak verir. 

• Öz Disiplin

Sağlık ve fiziksel uygunluk için 
öğrencinin sorumluluğunun 
gelişimini kolaylaştırır.

• Muhakeme Gelişir

Nitelikli beden eğitimi moral 
gelişimini etkileyebilir. Öğrencilere 
diğer kişiler ile işbirliğinde kendi 
davranış sorumluluğu, liderlik, 
sorulara cevap arama ve kurallar 
hakkında bilgi sunar.

• Stresin Azalması

Fiziksel aktivite gerilim ve 
anksiyetenin boşalmasına yardım 
eder ve duygusal stabilite ve sabır 
davranışını kolaylaştırır

• Kuvvetli İkili İlişkiler

Beden eğitimi çocukların 
sosyalizasyonuna yardım etmede ve 
pozitif insan ilişkilerini öğretmek 
için olanaklar sağlar. Özellikle geç 
çocukluk ve ergenlik sırasında dans, 
oyun ve sporlara katılabilmenin 
önemini vurgular.

Çocukluk ve gençlik 
döneminde kazanılan 

ve yaşam boyu korunan 
fiziksel sağlık, bedenin 
en üst kapasitede işlev 
görmesi için zorunlu 

görülmektedir. Bunun için 
de gençlik döneminden 

itibaren düzenli 
olarak spor yapılması 

gerekmektedir.
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Çocuğunuz Okula Hazır mı?
Okul; çocuğun gelişiminde 

yürüme, konuşma gibi 
önemli aşamalardan 

biridir. Her yeni aşama gibi aile için 
‘doğal bir hayat krizi’dir ve uyum 
gerektirir. İlkokula başlama ile 
birlikte çocuk yeni ve karmaşık bir 
sosyal çevreye girer, bir birey olarak 
toplumda yer alır ve dış dünyaya 
açılır. Uzmanlara göre, okula alışma 
dönemi ortalama iki-üç hafta 
kadardır. Bu dönemin sağlıklı bir 
şekilde geçirilebilmesi çocuğun 
okula ne kadar hazırlıklı olduğu 
ile ilişkilidir. Okula başladığında 
çocuk; yeterli bedensel, zihinsel, 
ruhsal ve sosyal olgunluğa 
erişmişse önemli sorunlar 
yaşanmaz. 

Okula Sağlıklı Bir Başlangıç

Çocuğun anne-babadan ayrılıp 
okula uyum sağlayacak kadar 
duygusal olgunluk düzeyine ve

Kendi yaşına uygun öğrenme, 
kavrama yeteneklerine sahip 
olması gerekir. Evden ayrılabilme 
başarısını gösteremeyen çocukların 
okula uyumları zorlaşır. Dolayısıyla 
okula korkuyla giden, hep evi 
düşünen bir çocuğun kendini 
‘öğrenme’ye vermesi de kolay 
olmaz. Yeterli sosyal deneyimi 

olmamış, aileye aşırı bağımlı 
yetişmiş çocukların uyum 
dönemini kolay aşamadığı görülür.

Okula Hazırlığı Evde 
Desteklemek 

Çocuğunuzun bu yeni ‘sınırları’ 
olan kuruma alışabilmesi 
için önceden onu hazırlayın. 
Aşama aşama onu okulun 
getireceği talepleri anlatın. 
Çocuğunuzun okula daha 
rahat uyum sağlayabilmesi ve 
sizden bağımsızlaşabilmesi için 
ona bazı sorumluluklar verin. 
Çocuğunuzun kendi kendine 
yemek yemek, tuvalet temizliği, 
eşyalarını düzene sokmak gibi 

konularda bağımsızlaşabilmesi 
okula uyumunu hızlandıracaktır. 
Çocuğunuzun dil gelişimini 
desteklemek için; resimli kitaplar 
okuyup sorular sorun, günlük 
hayatınızda onunla sohbet edin, 
renkleri ve gruplandırmayı 
öğrenebilmesi için oyunlar oynayın. 
Okul öncesinde çocuğunuzun 
değişen aktivitelerle 30- 40 dakika 
masa başında geçirebilmesi için 
uygun düzen ve materyaller 
sağlamaya çalışın. Oluşturacağınız 
düzende mutlaka okuma-yazma 
etkinliklerini yapmak yerine çeşitli 
zihinsel oyunlar boyama, oyun 
hamuru, yap-boz gibi faaliyetler 
yapabilirsiniz. Tüm bu uğraşılar 
okuma-yazmaya temel oluşturacak 
zihinsel uyaranlardır.

Çocuğunuza bol kitap okuyun, 
karakterler, olaylar ve gerçek dünya 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
konuşun. Görsel becerilerini 
geliştirmek için gördüğünüz her 
şeyin (ağacın, bulutun vs.) neye 
benzediğini konuşun, birlikte 
resmini çizmeyi deneyin. “Bu 
resimdeki benzerlikleri ya da 
farklılıkları bul”, “Burada ne gibi 
hatalar var” türünden sorular 
görsel ve düşünsel becerilerini 
bağlantılandırır ve geliştirir.

çocuk 

Okul korkusu neden 
olur? Bu korkuyla nasıl 

başa çıkılır? Çocuk okula 
gitmeye nasıl ikna edilir? 
İşte uzmanlardan okula 

başlama korkusu ile başa 
çıkmanın yolları...
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kulüplerimizi tanıyalımYENiDENÜMRANiYE

Ümraniyespor, 1938 yılında 
kurulmuş; yedi sezon Üçüncü 
Lig’de mücadele ettikten 

sonra 2000’li yıllarda amatör 
kümeye düşmüştür. 2008-2009 
sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de 
terfi maçlarında finalde Muğlaspor’a 
mağlup olan Ümraniyespor, 2009-
2010 sezonunda Süper Amatör 
Lig’de, 2010-2011 sezonunda ise 
Bölgesel Amatör Lig grubunu lider 
tamamlamış ve Spor Toto 3. Lig’e 
yükselmiştir. 2012-2013 sezonunda 
ilk defa katıldığı Türkiye Kupası’nda 
Anadolu Üsküdar takımını yenip 
Kayseri Erciyesspor’un rakibi 
olmuştur. Geçen yıl 2. Lig’e yükselme 
mücadelesi veren Ümraniyespor, 
Play-off Finallerinde Spor Toto 3. 
Lig’i 5. sırada bitirmiştir. Başkan 
Recep Yoğurtçu, Teknik Direktör 
Ergun Ortakçı ve Sportif Direktör 
Ergün Keleş yönetimindeki 
Ümraniyespor bu sene kadrosuna 
kattığı yeni oyuncularla hedeflediği 
2. lig yolunda emin adımlarla 
ilerliyor. Spor Toto 2013-2014 
sezonu 1. grup maçlarında ilk 
sınavını deplasmanda, Denizli 

takımlarından Kızılcabölükspor 
karşısında veren Ümraniyespor, 
Kızılcabölükspor’u 2-1 mağlup 
ederek lige 3 puanla başlayan 
takımlardan biri oldu. 

Takımlar  AV P
1.ADLİYESPOR  3 7
2.SİVAS BEL.SPOR 3 7
3.ÜMRANİYESPOR 2 7
4.KIZILCABÖLÜKSPOR 5 6
5.DERİNCE BEL.SPOR 1 6
6.TRABZ. AKÇ. FK 1 6
7.K.MARAŞ BEL.SPOR 10 4
8.BEYLERBEYİSPOR 5 4
9.ANKARA DEMİRSPOR 0 4
10.KARAGÜMRÜK 0 4
11.TEKİROVA BEL.SPOR -1 4
12.SİİRTSPOR  -1 4
13.ADIYAMANSPOR 0 3
14.BERGAMA BEL.SPOR 0 3
15.PAYAS BEL.SPOR -1 2
16.SİLİVRİSPOR  -1 2
17.YEŞİL BURSA A.Ş. -3 1
18.BELED. BİNGÖLSPOR -23 0

Ümraniyespor
2. Lig Mücadelesine Devam Ediyor

Ümraniyespor
2010-2011 sezonunda 
Bölgesel Amatör Lig’de 
11. Grup’ta şampiyon 

olarak Spor Toto 3. 
Lig’de oynamaya hak 

kazanmıştı. Takım 
aynı zamanda 2011 - 

2012 sezonu itibariyle 
profesyonel statüdeki 

20. İstanbul
takımıdır.
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Ümraniye Belediyesi
9. Geleneksel Resim Yarışması Birincisi

Barış Çalışkan |  “Komşu” 


