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başkandan

Sonbahara girdiğimiz şu günlerde 
ülkemizde adeta bir bahar havası 
esmektedir. Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı Demokratikleşme 
Paketi, Türkiye’de yeni bir döneme 
girildiğinin tarihî bir kanıtıdır. 
İki mübarek Bayramın arasında 
üçüncü bir bayram yaşamıştır 
ülkemiz. Demokratikleşme Paketi, 
Türkiye’de milletin egemen 
olduğu bir dönemin başlangıcına 
kayıt düşmüştür. İnanıyorum 
ki, önümüzdeki günler ve yakın 
gelecek çok daha güzel gelişmelere 
gebedir. Milli iradenin gerektirdiği 
ve arzuladığı hayatî adımlar 
bundan sonra çok daha rahat 
atılacaktır. 

Ramazan Bayramı’nın ardından 
Kurban Bayramı’nı da idrak 
ettik. Hüzünlü bir mutluluk, 
tatlı bir huzur bıraktı Bayramlar. 
Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin 
yeniden gündeme geldiği 
günlerden geçtik. Kurban Bayramı 
öncesinde Belediye olarak çok 
sayıda hazırlık yaptık. Kurban 
satış ve kesim yerlerinden 
başlayarak ilçe genelinde birçok 
noktada gerekli kontrol ve 
denetimleri aksatmadan yaptık. 
Duamız odur ki, İslam dünyasında 
kesilen kurbanların hatırına 
dünyada akan mazlum insan kanı 
artık durur. Özellikle Ortadoğu’da, 

Suriye, Mısır ve Filistin’de yaşanan 
dramlar son bulur.  

Geçtiğimiz ayın mühim 
etkinliklerinden biri de, ülkemizde 
ilki gerçekleştirilen I. Uluslararası 
İslam Sanatında Geometrik 
Desenler Çalıştayı’ydı. Eylül 
ayının son haftasında, Ensar 
Vakfı çatısı altında hizmet 
veren İstanbul Tasarım Merkezi 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
bu güzel program vesilesiyle 
başta vakfın Mütevelli Heyeti 
Başkanı Av. İsmail Cenk 
Dilberoğlu olmak üzere yurtiçi ve 
yurtdışından programa katılan 
uzman, akademisyen, sanatçı ve 
sanatseverlere teşekkür ederim. 
İnşallah bu çalıştay, İslam sanatı 
ve estetiği üzerinde yapılacak çok 
sayıda çalışmaya da ilham verecek, 
katkı sağlayacaktır. 

Kıymetli Ümraniyeliler;

Eylül ayı itibariyle okullar açıldı 
ve eğitim dünyası hareketlendi. 
Bizler de, Belediye olarak 
çocuklarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak, eksiklerini gidermek 
için elimizden geleni yaptık 
ve yapmaya devam ediyoruz. 
Eğitime destek çalışmaları 
kapsamında  ilçe genelindeki 50 
ilk ve anaokulumuzu oyun parkına 
kavuşturduk. Çocuklarımız, artık 
ders saatleri dışında da okulda 

zaman geçirmekten mutluluk 
duyacak.

Ümraniye’deki hizmetlerimiz 
hız kesmeden devam ediyor. 
Her geçen gün daha da büyüyen, 
yükselen Ümraniye’nin cadde 
ve sokaklarını da bu büyümeye 
yaraşır bir hale getiriyoruz. 
Her mahalleye prestij caddeler 
kazandırmak amacıyla, 42 
caddede başlayan çalışmalar 
kapsamında 14 adet caddenin 
daha düzenlemesini yaparak 
daha estetik ve modernize hale 
getiriyoruz. Geleceğin Ümraniye’si 
bugünden şekilleniyor.

Sonbaharın en güzel 
yanlarından biri de kültür-sanat 
sezonunun açılmasıdır. Kültür-
sanat dünyasına zenginlik 
katacak, sizlere yeni ufuklar 
kazandıracak kültür-sanat ve 
düşünce etkinlikleri bu aydan 
itibaren başladı. Kültür-Sanat 
Rehberi’ni inceleyip ilginizi 
çekecek programların tarihlerini 
kaydetmenizi öneririm.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;
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Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan düzenlediği 
basın toplantısı ile 

“Demokratikleşme Paketi’nin 
içeriğini kamuoyuyla paylaştı. 
Erdoğan, konuşmasına “Çeşitli 
dillere yapılan tercüme yoluyla 
ulaştığımız, dünya üzerindeki 
sevgili Türkiye dostları, değerli 
kardeşlerim, sesimizi Türkiye’ye ve 
dünyaya duyuran, medyamızın çok 
değerli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyor; 
birazdan Türkiye’ye ve dünyaya 
ilan edeceğimiz demokratikleşme 
paketinin, ülkemiz, milletimiz, 
bölgemiz; ekonomimiz ve 
demokrasimiz; en önemlisi de 
birliğimiz ve kardeşliğimiz için 
hayırlara vesile olmasını Allah’tan 
niyaz ediyorum” diyerek başladı.

Paketin oluşumuna katkı sağlayan 

çalışma arkadaşlarına, ilgili kurum 
ve kuruluşlara şükranlarını ifade 
eden Erdoğan, “3 Kasım 2002 
seçimlerinde ve sonraki her seçimde 
bizi destekleyen, bu 11 yıllık reform 
sürecinin bizzat sahibi olan, reform 
kararlılığımızı her daim diri tutan 
ve bizi muhafaza eden bu noktada 
desteklerini esirgemeyen aziz 
milletimize, konuşmamın en 
başında teşekkür ediyorum. Gazi 
Mustafa Kemal’den, bir demokrasi 
şehidi olarak gönüllerimizde 
silinmez yer edinen merhum 
Adnan Menderes’e, değişim 
sevdalısı merhum Turgut 
Özal’dan, bütün bir ömrünü 
Türkiye’nin özgürleşmesine 
adamış merhum Erbakan’a 
kadar, Türkiye’nin büyümesi, 
kalkınması, demokratikleşmesi 
ve özgürleşmesi için mücadele 
vermiş herkese buradan milletçe 

Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan: “Türkiye’de, 

bugüne kadar, tek bir 

paket halinde açıklanan 

en kapsamlı reform 

sürecini başlatıyoruz. Bu 

süreci en kısa zamanda 

tamamlayacak, yeni 

hedeflere doğru 

ilerlemeye devam 

edeceğiz.”

YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
“Demokratikleşme Paketi”ni Açıkladı
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minnettarlığımızı ifade ediyorum” 
diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan 
Demokratikleşme Paketi’ndeki 
reformların bir kısmı yasal 
düzenleme, bir kısmı ise 
idari düzenlemelerle hayata 
geçirilebilecek. Siyasi partilere 
devlet yardımı için yüzde 7 olan 
mevcut oranın yüzde 3’e çeken, 
kamu kurumlarında başörtüsü 
yasağı ve ilkokullardaki öğrenci 
andı uygulamasını kaldıran, 
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 
Kurulu kurulmasını öngören 
düzenlemelerin yanı sıra paketle, 
Türk Ceza Kanunu’nda belirli 
harflerin kullanılmasından 
dolayı var olan cezai müeyyide 
kaldırılıyor. Özel okullarda 
farklı dil ve lehçelerde eğitimin 
önünü açacak, köy isimlerinin 
değiştirilmesinin önündeki yasal 
engel kaldırılacak, Nevşehir 
Üniversitesinin ismini Hacı Bektaş 
Veli Üniversitesi olarak değiştirecek 
paket,  idari ve toplumsal hayata 
ilişkin pek çok düzenleme içeriyor. 
Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı 
Demokratikleşme Paketi, şu 
düzenlemeleri içeriyor:

Seçim Sistemine Form

Öncelikle seçim sistemi değiştirilerek 
önemli bir adım atılıp seçim sistemi 
tartışmaya açılacak. AK Parti, yüzde 
10 barajıyla devam edilmesi, barajı 
yüzde 5’e çekip, 5’li gruplandırmayla 
‘Daraltılmış Bölge Seçim Sistemi’ 
uygulanması ve ülke barajı tamamen 
kaldırılarak, Dar Bölge Seçim 
Sistemini getirme seçeneklerini diğer 
siyasi partilerin görüşüne sunacak. 

Yardımda Baraj 3

Siyasi partilere devlet yardımının 

kapsamı genişletiliyor. Siyasi Partiler 
Kanunu’nun Ek 1’inci maddesini 
değiştirilerek, devlet yardımı için 
yüzde 7 olan mevcut oranı yüzde 3’e 
çekiliyor. Buna göre seçime katılan 
siyasi partilerden yüzde 3’ü aşan 
oranda oy alanlara da, Hazineden 
ayrılan toplam kaynak içinden devlet 
yardımı yapılacak. 

Teşkilatlanmaya Yeni Model

Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına 
kolaylık getiriliyor. Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 20’inci Maddesini 
değiştiriyor; ilçede teşkilatlanma 
için beldelerde teşkilat kurma 
zorunluluğunu kaldırılıyor. Mevcut 
durumda, bir ilçede teşkilatlanmak 
için, ilçe sınırları içerisindeki 
beldelerin en az yarısında teşkilat 
kurma zorunluluğu kaldırıyor, 
“Beldelerde teşkilat kurulması 
zorunlu değildir” ibaresini getiriliyor. 

Eş Genel Başkanlık Formülü

Siyasi partilerde eş genel başkanlığın 
önünü açılıyor. Bu çerçevede Seçim 
Kanunu’nun 15’inci Maddesi’ne 
bir ek yapılacak, tüzüklerinde yer 
almak ve 2 kişiden fazla olmamak 
kaydıyla partilere eş genel başkanı 

sistemini uygulama imkanı 
getirilecek. Siyasi partilere üyelikte 
engelleri kaldırılıyor. Siyasi Partiler 
Kanunu’nun 11’inci maddesinde 
yapılacak değişiklikle, siyasi partilere 
üye olmayı daraltan, kısıtlayan 
bazı engelleri ortadan kaldırılıyor. 
Seçim Kanunu hükümlerine göre, oy 
verme hakkına sahip olan herkesin, 
siyasi partilere de üye olabilmesinin 
önünü açılıyor.  Bu amaçla, 11’inci 
Maddenin ‘B’ Bendindeki 6 kısıtlayıcı 
engeli ortadan kaldırılacak. 

Kürtçe Propaganda Geliyor

Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak 
değişiklikle farklı dil ve lehçelerde 
siyasi propaganda imkanı getirilecek. 
298 Sayılı Kanunu’nun ilgili maddesi 
değiştirilecek ve böylece siyasi parti 
ve adaylar tarafından yapılacak her 
türlü propaganda da Türkçe’nin 
yanında farklı dil ve lehçelerin de 
kullanılabilmesini mümkün hale 
getirilecek.

Ön seçimlerde farklı dil ve lehçelerde 
propaganda imkanını getiriliyor. 
Siyasi Partiler Kanunu’nun 43’üncü 
Maddesi’ndeki kısıtlayıcı hüküm 
kaldırılarak, ön seçimlerde de 

gündem
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Türkçe’den başka bir dil ya da 
lehçeyle propaganda imkanını tüm 
partilere sağlanacak. 

‘Nefret’e Ağır Ceza

Nefret saikiyle işlenmesi durumunda 
belirli suçların cezalarını daha da 
artırılacak. Belirli suçlar, kişinin, 
dili, ırkı, milliyeti, rengi, cinsiyeti, 
engelliliği, siyasi düşüncesi, felsefi 
inancı, dini veya mezhebi nedeniyle 
işlenirse, cezası daha da ağırlaşacak.

Ayrımcılıkla Mücadele

Ayrımcılıkla daha etkin mücadele 
için ceza miktarları artırılıyor. 
Kişinin, inançlarının gereğini yerine 
getirmesi dolayısıyla, belli haklarını 
kullanmasını, belli haklardan 
yararlanmasını engelleyenler, ceza 
kapsamına alınıyor. Bu sebeple 
işlenen suçun cezası da 1 yıldan 3 yıla 
kadar artırılıyor. Hiç kimse, dilinden, 
ırkından, milletinden, renginden, 
inancından ve inancının gereğini 
yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa 
maruz kalmaması hedefleniyor. 

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 
Kurulu kuruluyor. Ayrımcılık 
yasağının ihlali halinde, konuya 
ilişkin görev ve yetkisi bulunan 
kamu makamları, ihlali sona 
erdirmek, sonuçlarını gidermek, 
tekrarlanmasını önlemek üzere 
gerekli tedbirleri almakla yükümlü 
kılınacak. 

Yaşam Tarzlarına Saygı

Yaşam tarzına saygı, Türk Ceza 
Kanunu ile güvence altına alınacak. 
Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak 
değişiklikle, dini inancın gereğinin 
yerine getirilmesinin engellenmesi 
de ceza kapsamına alınıyor. Dini 
ibadet ve ayinlerin, “bireysel” olarak 
da yapılmasının engellenmesini 
aynı şekilde bu kapsama alınacak. 
Cebir veya tehdit kullanarak, ya da 
hukuka aykırı başka bir davranışla, 
bir kimsenin inanç, düşünce veya 
kanaatlerinden kaynaklanan yaşam 
tarzına ilişkin tercihlerine müdahale 
edenlere, ya da bunları değiştirmeye 
zorlayanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle yargılanacak. 

Klavyeye Özgürlük

Türk Ceza Kanunu’nda belirli 
harflerin kullanılmasından dolayı 
var olan cezai müeyyide kaldırılıyor. 
Böylece fiilen de uygulama alanı 
kalmayan ihlaller, ceza kanunundan 
çıkarılıyor. X,Q ve W gibi son 
dönemde sıkça kullanılan harflerin 
kullanımı yasal olarak serbest hale 
gelecek. 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun’da 
yapılacak değişiklikle toplantı yer 
ve güzergahlarının belirlenmesinde 
“katılımcılık” ilkesi getirilecek. Mülki 
Amir, ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin 
görüşlerini almak suretiyle, nihai 
kararını verecek. 

Gösteri Süreleri Uzuyor

Toplantı gösteri ve yürüyüşlerinin 
sürelerini uzatılıyor. Açık yerlerde, 
güneşin batışından bir saat önceye 
kadar sürebilen toplantılar, güneş 
batmadan dağılacak şekilde, kapalı 
yerlerde saat 23’e kadar süren 
toplantılar da, saat 24’e kadar 
yapılabilecek.

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde 

hükümet komiseri uygulamasına 
son veriliyor. Mevcut durumda, 
“Hükümet Komiseri” tarafından 
üstlenen yükümlülükler, artık 
Düzenleme Kurulları tarafından 
yerine getirilecek. Kurul, toplantının 
amacının dışına çıktığı veya düzen 
içinde gerçekleşmesinin imkansız 
olduğunu gördüğü durumda, 
dağılma kararı alacak ve durumu 
kolluk amirine bildirecek. Gösteri 
ve yürüyüş, kanuna aykırı hale 
gelirse, Düzenleme Kurulu, gösteri ve 
yürüyüşün sona erdiğini ilan edecek 
ve bunu kolluk amirine bildirecek. 
Düzenleme Kurulu bu görevi yerine 
getirmezse, o mahallin en büyük 
mülki amiri, toplantıyla ilgili kararını 
verecek.

Özel Okulda Kürtçe Eğitim

Özel okullarda farklı dil ve lehçelerde 
eğitimin önünü açılacak. Türkçe 
dışındaki dillerde eğitim ve öğretim 
konusunu düzenleyen, 2923 Sayılı 
Kanun’a eklenecek yeni hükümle, 
Özel Eğitim Kurumları Kanunu 
hükümlerine tabi olmak üzere, 
farklı dil ve lehçelerde özel öğretim 
kurumu açılabilecek. Bu kurumlarda 
eğitim ve öğretimin yapılacağı dil ve 
lehçeler Bakanlar Kurulu’nca tespit 
edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 
bu tür kurumların açılmasına ve 
denetimine ilişkin esasları çıkaracağı 
bir yönetmelikle düzenleyecek. 
Programlar, Kanun’da yer aldığı gibi, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
belirlenecek. Yine mevcut kanunda 
yer aldığı gibi, bu okullarda da belli 
dersler Türkçe olacak.

Yer İsimleri Değişebilir

Köy isimlerinin değiştirilmesinin 
önündeki yasal engel kaldırılıyor. 
1949 tarihli İl İdaresi Kanunu’nun 
2’nci maddesinde yer alan ibare 
kaldırarak, köylerin 1980’lere 
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gündem

kadar kullandıkları tarihi isimlerini 
yeniden almasını mümkün hale 
getirilecek. Mevcut Kanun’da 
belirtildiği gibi, köy isimlerinin 
değiştirilmesi, İçişleri Bakanlığı’nın 
oluruyla gerçekleşecek.

 İlçe isimlerinin değiştirilmesi için 
mevcut kanun hükmünce yasal 
düzenleme gerekiyor. İl ve İlçe 
isimlerinin değiştirilmesi yönünde 
talepler Bakanlar Kurulu tarafından 
değerlendirilecek. 

Nevşehir Üniversitesi’ne Hacı 
Bektaşi Veli adı

Nevşehir Üniversitesi’nin ismini 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak 
değiştirilecek. 

Kişisel Verilerinn Korunmasına 
Güvence

Kişisel verilerin korunmasına 
yasal güvence getirilecek. 12 Eylül 
2010’da yapılan anayasa değişikliği 
referandumu sonrası yürürlüğe giren 
Anayasa değişikliğiyle, kişisel verilere 
Anayasal güvence getirilmişti. 
Anayasa maddesinin uygulamasını 
sağlamak için taslağı hazır olan 
sözkonusu kanun, kısa zamanda 
Meclis’e sevk edilecek. Kişilerin özel 
bilgileri, ilgisiz kişiler tarafından 
kullanılamayacak, ilgisiz kişilerle 
paylaşılamayacak. 

Yardımda Kısıtlamalar Bitiyor

Yardım toplamada kısıtlamalar 
kaldırılıyor. Kurban derisi, fitre ve 
zekat toplama konusunda Türk Hava 
Kurumu’na (THK) verilen yetki,   
ilgili kanunun 8’inci maddesindeki 
söz konusu hükmün kaldırılmasıyla 
birlikte THK’dan alınacak. 

Başörtüsüne Özgürlük

Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ni 
değiştirerek, kamu kurumlarında 

başörtüsü yasağı kaldırılıyor. Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Personelin Kılık ve Kıyafetlerine 
Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinde 
değişiklik yaparak, kadın çalışanların 
giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri 
kaldırılacak. Resmi üniforma 
giymek zorunda olan, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Emniyet ve hakim ve 
Savcılar bu düzenlemenin kapsamına 
girmeyecek. 

Öğrenci Andı Kaldırılıyor

İlkokullardaki öğrenci andı 
uygulamasını kaldırılıyor. 1933 yılında, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan genelgeyle başlatılan 
“Andımız” uygulaması, ortaokulların 
ardından şimdi de ilköğretimde 
kaldırılacak.

Mor Gabriel İade

Mor Gabriel, (Deyrulumur Manastırı) 
Arazisi, Manastır Vakfı’na iade ediliyor. 
2003, 2008 ve 2011 yılında yapılan 
düzenlemelerle, mağduriyetlerin 
giderilmesi için atılan adımlar 
çerçevesinde 250’den fazla iade 
yapılmış ve 2,5 milyar Liralık mülk hak 
sahiplerine teslim edilmişti. 

Roman Açılımı

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü 
kuruluyor. Roman vatandaşların 
dil ve kültürleri ile, karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak, 
çözüm önerileri üretmek amacıyla, 
bir il üniversitesi bünyesinde, Roman 
Enstitüsü kurulacak. 

Cemevi Paketi de Yolda

Alevilerin cemevi, gayrimüslimlerin 
de ruhban okullarıyla ilgili beklentileri 
ise pakette yer almadı. Hükümet 
ayrı bir düzenlemeyle bu adımı 
atacak. Ruhban okulları konusunda 
‘mütekabiliyet’ esası dikkate alınacak. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik, cemevleri ve Alevi 
vatandaşlarına yönelik paket için 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
başında olduğu bakanlık tarafından 
çalışma yürütüldüğünü anlattı. Çelik, 
“Orada belli bir aşamaya geldiği zaman 
o kamuoyu ile tartışılır, konuşulur. 
Başbakan’ın dediği gibi bu paket ne ilk, 
ne de son” diye konuştu. AK Parti Grup 
Başkanvekili Ahmet Aydın ise paketin 
Türkiye için milat olduğunu belirterek, 
“Bir kırılma noktasıdır. Bundan sonra 
adımlar aşama aşama devam edecek. 
Alevilerin beklentilerine ilgili paketin 
üzerinde ayrıca çalışılıyor” dedi.
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9 yıldır gece gündüz 
demeden aralıksız 
çalışarak İstanbul 

ulaşımında önemli mesafeler 
kat eden İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
çalışma arkadaşlarıyla birlikte  
“Raylı Sistem Yatırımları” ile 
ilgili bilgilendirme toplantısı 
yaptı.

Tanıtıma İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın yanı sıra, AK Parti 
Teşkilatlanmadan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Ekrem 
Erdem, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Feyzullah 
Kıyıklık, Hakan Şükür, Tülay 
Kaynarca, Harun Karaca, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Başkan Danışmanları, İBB 
Genel Sekreter Yardımcıları, İBB 
Daire Başkanları, İBB İştirak 

Genel Müdürleri ve çok sayıda 
İBB çalışanı katıldı.

Daha hızlı, konforlu ve 

güvenli toplu ulaşım için 9 
yıldır aralıksız çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getiren 
Başkan Kadir Topbaş, “İstanbul 
rayına oturacak” dedik, metro 
yatırımlarına hız verdik. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük 
metro yatırımını gerçekleştirdik” 
diye konuştu. Göreve geldikleri 
günden bu güne, 263 kavşak 
ve yol yaptıklarını kaydeden 
Başkan Topbaş yeni Metro 
hatları ile ilgili de şu bilgileri 
verdi: “Kadıköy - Kartal Metro 
Hattı’nı 2012’de hizmete aldık, 
şimdi Tuzla’ya kadar uzatıyoruz. 
Otogar - Bağcılar Kirazlı - 
Başakşehir - Olimpiyatköy 
Metro Hattı hizmette. Taksim’i 
Yenikapı’ya bağlayan Haliç 
Metro Geçiş Köprüsü, bu 
yıl ulaşım sistemine entegre 
oluyor. Üsküdar - Ümraniye - 

“Her Yerde Metro, Her 
Yere Metro” sloganıyla 
çalışmalarını yürüten 
İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Haliç 
Kongre Merkezi’nde 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin “Raylı 
Sistem Yatırımları” 

ile ilgili bilgilendirme 
toplantısı yaptı.

YENiDENÜMRANiYE

Başkan Kadir Topbaş: 
İstanbul Rayına Oturacak
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Çekmeköy - Sancaktepe Metro 
Hattı’nı rekor sürede tamamlayıp 
2015’te açıyoruz. Mecidiyeköy 
- Kağıthane - Alibeyköy - 
Mahmutbey Metro Hattı’nın 
temelini bu yıl atıyor, 2017 
yılında hizmete sunuyoruz.”

2013 Çok Önemli Bir Yıl…

Başkan Kadir Topbaş, 
Marmaray, Yenikapı Transfer 
Merkezi ve Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü’nün 2013 yılı itibariyle 
tamamlanacağını ve bundan 
dolayı 2013’ün çok önemli bir 
yıl olduğunun altını çizerek, 
“Metro, metrobüs, tramvay ve 
deniz hatları, kesintisiz ulaşım 
için buluşuyor” dedi. Gece 
gündüz demeden çalışarak eski 
yıllarda ihmal edilmiş ulaşım 
sorunu çözmeye odaklandıklarını 
ifade eden Başkan Topbaş şöyle 
devam etti: “Biz istiyoruz ki bu 
kentte yaşayan her insan -bir 
ülke özelliği gösteren- bu şehrin 
herhangi bir noktasından bir 
noktasına metro ile erişebilsin. 
Yani “her yerde metro her 

yere metro” olsun. Şuanda 
Dünyanın birçok kenti yıllar 
öncesinde metro projelerini 
hazırladı ve kullanmakta. Biz 
de gecikmiş olan bu sistemi çok 
daha fazla çalışmak suretiyle 
bugünkü şartların getirdiği en 
ileri teknoloji ile dünyanın en 
modern metrolarını kentimize 
kazandırmaya çalışıyoruz.”

Başkan Topbaş, göreve 
geldiklerinde yaptıkları ulaşım 
master planları hayata geçtiğinde 
dünyanın hatırı sayılır metro 
hatlarından birine sahip 
olacaklarını altını çizdi. Başkan 
Topbaş İstanbul’un birçok Avrupa 
ülkesinden büyük olduğunu 
hatırlatarak,  “Bütçemizin 
büyük bir bölümünü, yani 
yüzde 55’ini ulaşıma yatırdık.  
Otobüslerimizi yeniliyoruz. 
Metrobüs hattı -geçici olarak bir 
çözüm anlamında kurduğumuz 
sistem- hizmet veriyor. Diyoruz 
ki bu kente esas metro ile sistem 
daha doğru olacaktır. Tarih, çevre 
metro ile kurtulur” diye konuştu. 

 

Raylı Sistemler Dönemi 
Başlıyor…

Başkan Topbaş metro kelimesinin 
duyulma ihtimalinin bile 
olmadığı yerlere metro projeleri 
yaptıklarına dikkat çekerek 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Sarıyer’e de Beykoz’a da 
metrodan bahsediyoruz. Yani 
İstanbul’da metronun gitmediği 
ilçe kalmayacak. İstanbul’u 
demir ağlarla örmekteyiz. Bu 
bir hayaller manzumesi değil. 
Bir hayalden bahsetmiyoruz. 
Ortaya koyduğumuz ve 
başarıyla hayata geçirdiğimiz 
güzelliklerden bahsediyoruz. 
İstiyoruz ki İstanbul’da yaşayan 
herkes yaşamının tadını alsın. 
İstanbul’daki metro ağları 
dünyanın en ileri teknolojisi.”

ibb

11



Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
1. Uluslararası İslam 
Sanatında Geometrik 

Desenler Çalıştayı, 23-29 Eylül 
tarihleri arasında ABD, Hollanda, 
İngiltere, Fransa, İran, Dubai ve 
Türkiye’den katılan Uluslararası 
İslam Sanatları Geometrik Desen 
ve İslam Mimarisi uzmanları 
eşliğinde, panelden sempozyuma, 
sergiden görsel sunumlar ve Kültürel 
gezilere kadar birçok etkinlik ile 
gerçekleştirildi. Çalıştay, “Tarihsel 
Süreç ve Yeni Denemeler” isimli 
programın açılışında, “Türkiye’de 
İslami Geometrik Desenler” isimli 
panel ile startını verdi. Panele 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Abdurrahman Aracı, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Av. 
Mahmut Eminmollaoğlu, Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanı Av. İsmail 
Cenk Dilberoğlu, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
Ümraniye SGK Müdürü Coşkun 
Bilgin, Ümraniye İlçe Spor Müdürü 
Muhammed Kılıç, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkan Yardımcısı Sami Yazgaç, 

Mekke ve Medine için tasarımlar 
yapan ABD’li Jay Bonner, İslam 
Sanatında Geometrik Desenler 
kitabının yazarı Eric Broug, uzmanlık 
alanı Doğu Halılarının Metematiği 
olan Carol Bier, İslami Geometrik 
Desenler ve Mineraller üzerine 
çalışmaları ile ödüller kazanan 
Jeoloji Mühendisi Emil Makoviky, 
Geometrik Desenler ve Matematik 
üzerine çalışmalar yürüten 

Minslaw Majewski, Çalıştayın 
Koordinatörlüğünü yapan Hüseyin 
Şen ve vatandaşlar katıldı.

Hüseyin Şen: “İslam Dünyasının 
Beşiği Olan Türkiye’de Bir 
Hayali İlk Kez Gerçekleştirmenin 
Mutluluğunu Yaşıyoruz”
Açılış konuşmasını yapan I. 
Uluslararası İslam Sanatında 
Geometrik Desenler Çalıştayı 
Koordinatörü Hüseyin Şen, 
“İslam dünyasının beşiği olan 
Türkiye’de, birkaç yıldır planlanan 
hayali ilk kez gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hayalin 
gerçekleşmesinde başta; ev sahipliği 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve ekibine, Ensar Vakfı’na 
ve İstanbul Tasarım Merkezi’ne 
sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi. 

İsmail Cenk Dilberoğlu: 
“Geometrik Desenler 
Çalıştayı’ndan Duymuş Olduğum 
Heyecan ve Mutluluğu İfade Etmek 
İstiyorum”
Daha sonra söz alan Ensar Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkanı Av. İsmail 

YENiDENÜMRANiYE

I. Uluslararası İslam Sanatında
Geometrik Desenler Çalıştayı Tamamlandı

Türkiye’de ilk kez,  
Ümraniye Belediyesi 
ve İstanbul Tasarım 

Merkezi’nin ortaklaşa 
düzenlediği, I. 

Uluslararası İslam 
Sanatında Geometrik 

Desenler Çalıştayı 
23-29 Eylül arasında 

yapıldı.
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Cenk Dilberoğlu, “Ensar Vakfımızın 
ve Ümraniye Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği I. Uluslararası İslami 
Geometrik Desenler Çalıştayı’ndan 
duymuş olduğum heyecan ve 
mutluluğu ifade etmek istiyorum. 
Bu çalıştay İstanbul Tasarım 
Merkezi’nde iki yıldır yoğrulan ve 
bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 
bir proje. İnşallah bunun ikincisi 
birincisinden daha nitelikli ve daha 
güzel olacak. Ben uluslararası tüm 
katılımcılara katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi.   

Mahmut Eminmollaoğlu: “Böyle 
Bir Çalıştaya Ev Sahipliği 
Yapmaktan Büyük Mutluluk 
Duyuyoruz”
Ümraniye Belediye Başkan Vekili 
Av. Mahmut Eminmollaoğlu ise, 
“Bugün burada üzerinde çokça 
çalışma yapılmamış olan İslam 
Sanatında Geometrik Desenler adlı 
çalıştayımızın açılışında toplanmış 
bulunmaktayız. Böylesine bir 
çalıştaya ev sahipliği ve paydaş 
olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. Bu köklü kültürün 
bir üyesi olmaktan şeref ve gurur 
duyuyoruz. Böyle bir güzelliği ortaya 
koyma gayretlerinden dolayı başta 
Belediye Başkanımız Hasan Can’a, 
Ensar Vakfı’na ve Mütevelli Heyetine 
ve bu çalıştaya katılan uluslararası 
bilim adamlarına teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Abdurrahman Aracı: “Din, Bilim ve 
Sanatın Birbirinden Beslendiğinin 
İşareti”
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı 
Abdurrahman Aracı da, “İslam 
mimari ve süsleme sanatlarının en 

meşhur ifade biçimi olan geometrik 
desenler, üçgen, kare ve birçok 
geometrik desenin kendisini 
tekrar etmesi sonucu, güzelliğin ve 
sonsuzluğun nasıl olabileceğini en 
özgün şekilde yansıtmaktadır. Bu 
çalıştay İslam medeniyetlerinin ve 
Müslüman milletlerin kültürlerinin 
daha iyi tanınmasına katkı sağlarken, 
din bilim ve sanatın birbirinden 
beslendiğini göstermesi açısından da 
çok önemlidir.” dedi.

İslam Sanatında Geometrik 
Desenler Sergisi Yapıldı
Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
1.Uluslararası İslam Sanatında 
Geometrik Desenler Çalıştayı, 
“Hendesen” İslam Sanatında 
Geometrik Desenler adlı sergi 
ile start aldı. Sergi İstanbul 
Tasarım Merkezi Buhara Özbekler 
Tekkesi’nde ilgililerin beğenisine 
sunuldu. 

Başkan Hasan Can Çalıştayı 
Ziyaret Etti
Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, 
İran, Dubai ve Türkiye’den 
Uluslararası İslam Sanatları 
Desen Uzmanlarının bir araya 
geldiği, “Tarih-Kaynaklar”, 
“Klasik Yöntemler” ve “Modern 
Uygulamalar” olmak üzere üç ana 
başlık altında kurgulanan program 
panel, görsel sunum, sergi ve 
gezi ile çalışmalarını sürdürdü. 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İstanbul Tasarım Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ABD’li Jay Bonner’in 

“Klasik Yöntemler” sunumuna 
katıldı. Katılımcıların gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmaları inceleyen Başkan 
Hasan Can, geometrik desenlerden 
oluşan sergiyi de gezdi. Çalıştay 
hakkında bilgi veren Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Maalesef bu İslam sanatı son asırda 
birçok dalı unutulur gibi olmaya 
başlamıştı. Ama son yıllarda çok net 
bir şekilde ülkemizde görüyoruz ki 
çok zengin bir sanat envanterimiz 
varmış. Bunu yeni yeni fark ediyoruz 
ve çok yaygın bir hale geliyor” dedi. 
Hollandalı sanatçı Elvire Wersche 
çalıştay kapsamında dünyanın farklı 
ülkelerinden getirdiği kumlarla 
İstanbul Tasarım Merkezi avlusuna 
geometrik bir desen de yaptı. Ertesi 
gün ise, çalıştay için İstanbul’da 
bulunan İslam Sanatları Geometrik 
Desen ve İslam Mimarisi Uzmanları 
ile beraberindeki heyet, Ümraniye 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde verilen 
yemekte bir araya geldi.

çalıştay
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi
50 Okulda Oluşturulan Oyun 

Parklarını Hizmete Açtı
Ümraniye Belediyesi tarafından 2013-2014 eğitim öğretim yılında Milli 
Eğitime bağlı 50 okulda yapımı gerçekleştirilen oyun parkları ayrı ayrı 

düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.
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park

Ümraniye Belediyesi her yıl 
eğitim ve öğretim yılının 
başında binlerce öğrenci ve 

okullara; kıyafet, kırtasiye ve çanta 
yardımından okullardaki bakım ve 
onarım çalışmalarına kadar birçok 
alanda desteğini sürdürüyor. 2013-
2014 Eğitim ve öğretim yılında da 
Ümraniye Belediyesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı 50 okulda 
oyun parkı oluşturdu. Yapımı 
gerçekleştirilen oyun parkları ayrı 
ayrı düzenlenen törenlerle hizmete 
açıldı. 

2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında 
yapımı gerçekleştirilen, Mehmet Ali 
Yılmaz İlkokulu, Zübeyde Hanım 
İlkokulu, Ahmet Cevdet Paşa 
İlkokulu, Arif Nihat Asya İlkokulu, 
Genç Osman İlkokulu, Ahmet 
Kılıçarslan İlkokulu, İstiklal İlkokulu, 
Şehit Öğretmen T. Sevda Aydoğan 
Orta Okulu, Pınarbaşı İlkokulu, 
Ahmet Yavuz İlkokulu, Bilge Soyak 
İlköğretim Okulu, 30 Ağustos 
İlkokulu, Mebruke-Salih Koçak 
İlkokulu, Haşim İşcan İlköğretim 
Okulu, Şehit Öğretmen Yasemin 

Tekin İlkokulu, Hekimbaşı İlkokulu, 
İstanbul Ticaret Odası Orta Okulu, 
Kazım Karabekir İlkokulu, Aşağı 
Dudullu İlköğretim Okulu, Davut 
Akidil İlkokulu, Selçuk Ecza 50.Yıl 
İlkokulu, Mustafa Vasıf Karslığil 
İlkokulu, Çayırönü İlkokulu, Atatürk 
Orta Okulu, Yamanevler İlkokulu, 
23 Nisan Kaptanoğlu İlkokulu, 
İnkilap İlkokulu, Zehra Ülker İlk ve 
Orta Okulu, Zahide Zehra Garring 
İlkokulu ve Esenşehir İlkokulu’ndaki 
oyun parkları düzenlenen törenle 
öğrencilerin hizmetine açıldı. 

Çalışmaların devam ettiği okullarda 
ise oyun parkları kısa zamanda 
öğrencilerin beğenisine sunulacak.    

Sadettin Gül, “Oyun Parkının 
Öğretmen ve Öğrencilere Hayırlı 
Olmasını Dilerim

Ümraniye Belediyesi’nin 
gerçekleştirmiş olduğu oyun parkları 
hakkında düşüncelerini aktaran 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sadettin Gül, “Okullarımız yeni 
yüzleri ile hizmet vermeye başladı. 
Ümraniye Belediye Başkanımız 
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Hasan Can, eğitime her zaman 
destek veriyor. Ümraniyemizde 
bulunan 50’ye yakın okulda 
çocuk oyun parkının yapımını 
gerçekleştirdi. Başkanımıza 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ederek, oyun parkının öğretmen 
ve öğrencilere hayırlı olmasını 
dilerim.”dedi.

Başkan Hasan Can, “Çocuklar 
Bizim Geleceğimiz, Yarınlarımız.

2013-2014 eğitim ve öğretim 
yılının öğretmen ve öğrencilere 
hayırlı olmasını dileyen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, “Her 
yıl eğitim sezonu başında binlerce 
öğrenciye kıyafet, çanta ve kırtasiye 
yardımında bulunuyoruz. Her yıl 
geleneksel hale getirdiğimiz okulların 
fiziksel şartlarını iyileştirmek için 
boya badana yardımlarından çevre 
düzenlemesine kadar birçok alanda 

yaptığımız hizmetleri bu yıl da 
gerçekleştiriyoruz. Çocuklar bizim 
geleceğimiz, yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
yarınlarımıza katkıda bulunmak 
demektir.”dedi. Konuşmasında 
öğrencilere öğütlerde bulunan 
Başkan Hasan Can, “10-20 yıl 
sonra bu ülkeyi yönetecek olanlar 
sizlersiniz. Kendinizi iyi yetiştirin. 
Gerek hükümetimiz, gerekse yerel 
yöneticiler olarak bizler, sizlerin daha 
iyi eğitim almanız için elimizden 
geleni yapıyoruz. Sizlerde sizden 
sonra gelenlere daha iyi imkanlar 
bırakacaksınız. Sizler çok zekisiniz, 
bir de bunu bilgi ile takviye ederseniz 
attığınız adımlar daha sağlam 
olacaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 
bu parklar öğretmenlere ve 
öğrencilere hayırlı olsun.”dedi.

parkYENiDENÜMRANiYE
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eğitim

Ümraniye Belediyesi 
eğitime yaptığı katkılara 
devam ediyor. Her yıl 

eğitim sezonu başında ihtiyaç 
sahibi öğrencilere kıyafet, çanta 
ve kırtasiye setleri hediye eden 
Ümraniye Belediyesi, düzenlediği 
programla Ümraniye Belediyesi 
Sosyal İşler Müdürlüğünde kaydı 
bulunan 611 öğrenciye kıyafet 
alımı için nakdi yardımının yanı 
sıra, 4 binin üzerinde ilköğretim 
ve lise öğrencilerine de kırtasiye 
yardımı yaptı. Programa katılan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, kıyafet için verilen nakdi 
yardımların bir kısmını kendisi 
takdim etti.
Başkan Hasan Can: “Yeni Eğitim 
ve Öğretim Yılı Hayırlı Olsun”
Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nda düzenlenen programda 
konuşan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, eğitime 
yaptıkları katkılardan söz etti. 
Eğitime yapılan her katkının 
yarınların inşasına katkı olduğuna 

değinen Başkan Hasan Can, “Yeni 
bir eğitim öğretim yılına daha 
başlıyoruz. Her sene olduğu gibi 
bu senede maddi durumu iyi olan 
kardeşlerimizin çocukları hangi 
imkânlara sahipse, kılık kıyafet 
ve kırtasiye malzemesi olarak, 
maddi durumu müsait olmayan 
kardeşlerimizin çocuklarının da 
aynı şekilde eğitim görmeleri 
için elimizden gelen bütün 
gayreti yaptık ve yapmaya da 
devam edeceğiz. Ben şimdiden 
çocuklarımıza yeni öğretim yılında 
başarılar diliyor, öğretmen ve 
velilere eğitim ve öğretim yılının 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
dedi.
Program daha sonra kıyafet alımı 
için nakdi yardımların dağıtımı 
ile devam etti. Başkan Hasan 
Can kıyafet yardımlarının bir 
kısmını kendisi takdim etti. Bu 
yardımlardan faydalanan aileler 
katkılarından dolayı Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi 
her yıl olduğu gibi bu 

yılki eğitim sezonunda 
da binlerce öğrenciye 
eğitim yardımı yaptı. 
Belediye, düzenlediği 

programla 611 
öğrenciye kıyafet alımı 

için nakdi yardımın 
yanı sıra, 4 binin 

üzerinde ilköğretim 
ve lise öğrencilerine 
de kırtasiye yardımı 

yaptı.

Öğrencilere Kıyafet ve
KırtasiyeYardımı Yapıldı
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Ümraniye Belediyesi 
Başkanı Hasan Can Ak 
Parti İlçe Teşkilatında 

katıldığı bayramlaşma töreninin 
ardından belediye binası 
fuaye salonunda Ümraniye 
Belediyesi’nin düzenlediği, 
Ümraniye Protokolü 
bayramlaşma programına 
katıldı. Yoğun katılım ile 
gerçekleşen bayramlaşma 
törenine, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, SGK Müdürü 
Coşkun Bilgin, İlçe Spor Müdürü 
Muhammet Kılıç, Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri, belediye personeli, 
STK temsilcileri, muhtarlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 

Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mahmut 
Eminmollaoğlu, bir Kurban 
Bayramını daha hep birlikte 
idrak etmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz diyerek Kurban 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve 
Ümraniye protokolü, 
Kurban Bayramı’nın 

ikinci gününde 
Ümraniye Belediye 

binası fuaye salonunda 
vatandaşlarla 
bayramlaştı.

YENiDENÜMRANiYE

Bayramlaşma Töreni Ümraniye Belediye 
Binası Fuaye Solununda Yapıldı
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Bayramının Ümraniyelilere ve 
bütün İslam âlemine hayırlı 
olmasını diledi.

Programda kısa bir konuşma 
yapan SGK Müdürü Coşkun 
Bilgin, “Böylesine güzel bir 

Bayramlaşma organizasyonun 
da hep birlikte olmanın sevinci 
içerisindeyiz. Bu sebeple 
hepinizin Bayramını tebrik 
ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan İlçe Spor 
Müdürü Muhammet Kılıç, 
“Bugün burada birlikte olmanın, 
birlikte bayramlaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Hep 

beraber nice güzel bayramlarda 
böylesine güzel günlerde birlik 
ve beraberlik içerisinde olmayı 
diliyorum. Herkesin Bayramını 
tebrik ediyorum” dedi.

Öztürk Oran: “Bayramlar Birlik 
ve Beraberliktir”
Konuşmaların ardından 
söz alan AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, 
bayramların önemine dikkat 
çekti. Bayramların birlik 
beraberlik açısından önemli 
olduğuna değinen İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, “Bayramlar bizi 
biz yapan değerlerimizdir. 
Kurban kardeşliğin pekiştiği, 
küskünlerin barıştığı, yardımların 
ve yardımlaşmanın olduğu bir 
bayramdır. Bu sebeple bütün 
vatandaşlarımızın ve tüm İslam 
âleminin bayramını kutluyorum” 
dedi.

Başkan Hasan Can: “Zaman 
Duaların Kabul Olduğu 
Zamandır”

Programda söz alan Ümraniye 
Belediyesi Başkanı Hasan Can 
şunları söyledi; “Bugün burada 
bir Kurban Bayramında daha 
birlikte olmanın sevincini ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman 
duaların kabul olduğu zamandır. 
Her tarafta Kurbanların Allaha 
Kurban edildiği, Bayramlaşmanın 
ve paylaşmanın yapıldığı güzel 
ve huzurlu günlerdeyiz. Her 
sene olduğu gibi bu senede 
Ümraniye’mizde Kurban satışı 
ve Kurban kesimi çok başarılı 
bir şekilde gerçekleşti. Bu sene 
İlçemize Kurban satışı için gelen 
vatandaşlarımız, kurbanlarını 
tamamıyla satarak davullu zurnalı 
eğlendiler” dedi. Başkan Hasan 
Can, herkesin Kurban Bayramını 
kutlayarak sözlerini tamamladı.

Program konuşmaların ardından 
protokolün vatandaşlarla teker 
teker bayramlaşması ile sona erdi.

bayramlaşma
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Ümraniye’de yaklaşık 116 
bin öğrencinin eğitim aldığı 
okullarda ders zili çaldı. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılının 
başlaması sebebiyle Yamanevler 
İlköğretim Okulu’nda düzenlenen 
programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürü Arif Karapıçak, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkaptan, İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa Yolcu,  İlçe Spor Müdürü 
Muhammed Kılıç, Okul Müdürü Ali 
Çakır, birim müdürleri,  öğretmenler, 
öğrenciler ve velileri katıldı.

Çakır: “Katkıları için Başkan 
Hasan Can’a Teşekkür Ederim”

Okul bahçesinde yapılan program 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı. Yamanevler 
okul müdürü Ali Çakır yaptığı 
konuşmada, “2013-2014 eğitim-
öğretim yılının tüm öğretmen 
ve öğrencilere hayırlı olması 
temennisiyle herkese başarılar 
dilerim” dedi. Çakır, Yamanevler 
İlköğretim Okulu’na katkılarından 
dolayı Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkür etti.
Daha sonra kürsüye gelen Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Arif Karapıçak 2013-2014 eğitim-
öğretim yılının hayırlı ve uğurlu 
olması temennisiyle öğrenci ve 
öğretmenlere başarılar dileyerek 
sözlerine başladı. 2013-2014 eğitim-
öğretim yılının tüm hazırlıklarının 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Yamanevler İlköğretim 
Okulu’nda eğitim 

sezonunun ilk günü 
nedeniyle düzenlenen 

programa katıldı. 
Törende konuşan 

Hasan Can, yeni eğitim-
öğretim yılının herkese 
hayırlı olmasını diledi. 

YENiDENÜMRANiYE

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılının 
Açılışını Gerçekleştirdik
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tamamlandığını kaydeden Karapıçak, 
“Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve 
yarınlarımızdır. Öğretmenlerimize 
düşen görev ise bu yavrularımıza iyi 
eğitim vermeleridir” dedi. 

Hasan Can: “Çocuklarımız Muasır 
Medeniyetler Seviyesine Çıkacak”
Törende kısa bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Belediye olarak eğitim alanında 
yaptığımız faaliyet ve katkılarla 
çocuklarımız muasır medeniyetler 
seviyesine çıkacak” dedi.  İlçedeki 
eğitim faaliyetlerine bugüne kadar 
destek oldukları gibi bundan sonra 
da destek olmaya devam edeceklerini 

vurgulayan Başkan Hasan Can, 
şunları söyledi: “Çocuklar bizim 
geleceğimiz, yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
yarınlarımıza katkıda bulunmak 
demektir. Bu nedenle eğitime her 
fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz. 
Her yıl eğitim sezonu başında 
binlerce öğrenciye kırtasiye ve çanta 
yardımında bulunuyoruz. Yine 
öğrencilere belirli aralıklarla nakit 
eğitim yardımında bulunuyoruz. 
İlçedeki okulların bakım, onarım 
ve tadilatlarını yaptırıyoruz. 
Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden 
gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim 
alanında yaptığımız katkılara 
artarak devam edecek. Siz sevgili 
çocuklar da başta anne ve babalarınız 
olmak üzere, eğitim noktasında 
fedakârlık yapanları önemsemeli 
ve bu fedakârlıkları unutmayarak 
derslerinize daha sıkı çalışmalısınız.” 
Başkan Hasan Can, 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim yılının herkese 
hayırlı olmasını ve öğretim camiasına 
da başarılar dileyerek sözlerini 
tamamladı. 

Mustafa Çek: “Başarıyı Yakalamak 
İçin Herkese Görev Düşüyor”
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye’de 116 bin öğrenci 
ve 4 bine yakın öğretmen görev 
alıyor. Yeni bir eğitim sistemine 
geçerken yaşanacak olan sorunları 
atlatabilmek için herkesin 
üzerine görevler düşüyor. Başarıyı 
yakalamak için öğrencilerden 
velilere kadar herkes görevlerini 
yerine getirmelidir.” Konuşmasının 
sonunda Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek yeni eğitim ve öğretim 
yılında herkese başarılar diledi.” 
Program, okul öğrencilerinin 
sergilemiş olduğu şiir ve halk 
oyunları gösterileri ile devam etti.

eğitim
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Ümraniye Kent Konseyi, 
düzenlediği bir programla 
Olağan Genel Kurul 

Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 
Ümraniye Belediyesi Sergi 
Salonu’nda yapılan toplantıya 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Kent Konseyi Başkanı Av. 
Remzi Çetinkaya, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
Ümraniye İlçe Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü Muhammet 
Kılıç, AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkan Yardımcısı Ahmet Öztürk, 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdür 
Yardımcısı Volkan Özeren, Ayedaş 
Müdürü Ekrem Kars, Ümraniye 
Tük Telekom Müdürü Ahmet 
Koçak, Ümraniye İski Müdürü 
Emrah Arslan, Ümraniye İlçe Sağlık 

Müdürü Dr. Gökhan Karel, Kent 
Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Belediye Başkan Yardımcıları, 
Meclis Üyeleri, Muhtarlar, 
STK’lar ve Ümraniyeliler katıldı. 
Gerçekleştirilen olağan genel 

kurul toplantısında, Ümraniye 
vizyonunu oluşturabilmek adına 
aynı platformda buluşmak için fikir 
alışverişleri yapıldı. Programda 
Faslı İstanbul Musiki Topluluğu da 
bir konser verdi. 

Kent konseyi Yönetim Kurulu 
Başkanı Av. Remzi Çetinkaya 
açılış konuşmasında, Kent 
Konseyi’nin resmi dayanağından, 
üyelerinden ve kent konseyinin 
görevlerinden bahsetti. Çetinkaya, 
“Ümraniye’nin bir 10 sene 
öncesi ile bugününü mukayese 
ettiğimiz zaman büyük gelişim ve 
dönüşümü görmemiz mümkündür. 
Katkılarınız ve katılımlarınızdan 
dolayı sizlere teşekkür ederim.” 
dedi. Kent Konseyi faaliyetlerini 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Kent Konseyi Meclis 
Üyeleri, Temsilciler 
ve Ümraniyelilerin 

katıldığı Kent Konseyi 
olağan genel kurul 
toplantısı yapıldı. 

Kent Konseyi 2013 Yılı 1. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Yapıldı
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anlatan kısa bir film gösteriminin 
ardından dilek ve temenniler 
dile getirilerek fikir alışverişinde 
bulunuldu. Ayrıca Kent Konseyi 
Genel Kurulu Toplantısı’nda 
Divan’ın teklifi üzerine Engelli 
Meclisi Koordinatörlüğü’ne 
Mücahide Delman, Gençlik Meclisi 
Koordinatörlüğü’ne de Fatih Aksakal 
oy birliği ile seçildi.

Daha sonra söz alan Ümraniye 
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü 
Muhammet Kılıç, “Kent Konseyi 
toplantısına katılımın fazla olması 
beni memnun etti. Bu katılım ile bu 
işin faydası ve bereketi artacaktır. 

Erdemli şehir, sorunlarını halletmiş 
vatandaşların huzur içinde 
yaşadıkları bir şehir demektir. 
Ümraniye birçok sorununu çözerek, 
yaşanabilir bir şehir olma yönünde 
hızla ilerliyor. Ümraniye’de sadece 
Kent Konseyi’nin değil bütün 
çalışmaların en üst düzeyde ve 
kaliteli bir şekilde yapılacağını ümit 
ediyorum.” dedi. Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül 
ise, “Ben de bir Ümraniyeli olarak, 
gerçekten Ümraniye’de belediyenin 
yaptığı çalışmaları yakinen bilen 
bir insanım. Bundan 10 sene önce 
bırakın okullar yapmayı, asfaltlama 
çalışması yapmaya imkan yoktu. Bu 
imkanı sağlayan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve ekibine 
teşekkür ederim.” dedi.  AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Ahmet Öztürk de Ümraniye’de 

çok iyi icraatların gerçekleştiğini 
dile getirerek daha iyilerinin de 
yapılacağına dikkat çekti.

Başkan Hasan Can: “Kent Konseyi 
Önemli Çalışmalara İmza Attı”

Ümraniye Kent Konseyi Onursal 
Başkanı olarak bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can da, çalışmalarından dolayı 
Kent Konseyi Yönetim Kurulu’nu 
tebrik etti. Başkan Hasan Can 
konuşmasında “Ümraniye ilçesinin 
ihtiyaç duyduğu, her fikrin müzakere 
edileceği, önerilerin getirileceği ve 
o öneriler ışığında Kent Konseyi 
yöneticilerinin istikamet bulacağı 

bir konseydir. Kent konseyi, kentin 
bütününün ele alınarak müzakere 
edileceği bir mecradır. Şehirdeki 
özellikle bütün resmi kurumlar 
kent konseyinin tabi üyesidir.” 
dedi. Vatandaşların Kent Konseyi 
aracılığıyla yerel yönetimlerde 
inisiyatif aldıklarına dikkat çeken 
Başkan Hasan Can, Ümraniye Kent 
Konseyi’nin önemli çalışmalara 
imza attığına değindi. Başkan Hasan 
Can Ümraniye’nin yükseldiğini 
vurgulayarak daha alınacak birçok 
yol olduğunu söyledi. Başkan Hasan 
Can, Ümraniye Belediyesi olarak 
konseyin çalışmalarına her zaman 
destek olduklarını da sözlerine 
ekledi.

kent konseyi
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Ümraniye Belediyesi, tam 
zamanlı sözleşmeli § 
statüsünde istihdam 

ettiği 147 personeli düzenlenen 
bir törenle, 6495 sayılı kanun 
çerçevesinde memur kadrolarına 
atadı. 02.08.2013 tarih ve 28726 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6495 sayılı 
kanunun 9. maddesiyle 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na 
eklenen geçici maddelerinden 
41. maddenin (b) fıkrası uyarınca 
belediyemizde 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nun 49. maddesinin 
üçüncü fıkrası çerçevesinde 
kadro karşılığı tam zamanlı 
sözleşmeli personel statüsünde 
istihdam edilen personelin memur 
kadrolarına atamaları Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
katılımı ile belediye meclis 
salonunda düzenlenen bir törenle 
gerçekleştirildi.

Başkan Hasan Can: “Kaliteli 
Hizmet İçin Güleryüzlü İnsan 
Kaynağı Şart”
Törende konuşma yapan Başkan 
Hasan Can, yapılan atama işleminin 
dayanağı, 657 sayılı kanunda 
yapılan düzenleme hakkında kısa 
bir bilgi verdi. Başkan Hasan Can, 
“9,5 yılda Ümraniye’ye çok önemli 
hizmetler ve çok sayıda kalıcı 
eser kazandırdık. Bunun yanı sıra 

diğer hizmetlerde de geçmişle 
kıyaslanamayacak oranda çalışmalar 
yaptık. Tüm bu hizmetleri 
yaparken birinci önceliğimiz 
kalite oldu. Kaliteli hizmet için 
de gerekli olanın donanımlı ve 
güleryüzlü insan kaynağı olduğunu 
düşünüyorum. Ümraniye’mize ve 
ülkemize daha nice yıllar hizmet 
üreteceksiniz. Memurluk kadrosuna 
atanmanız hayırlı olsun. Yeni 
görevinizde başarılar dilerim.” dedi. 
Konuşmasının ardından memur 
kadrosuna atanan personeller 
Başkan Hasan Can’a bir demet çiçek 
takdim ettiler.

Sözleşmeli Personelimiz
Memur Kadrosuna Atandı

Ümraniye Belediyesi, 
tam zamanlı sözleşmeli 

personel statüsünde 
istihdam ettiği 147 

personeli düzenlenen 
bir törenle, 6495 sayılı 

kanun çerçevesinde 
memur kadrolarına atadı. 

memurYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi, belediye 
personeline yönelik, gerek 
mevzuat, gerek mesleki, 

gerekse kişisel gelişim konularında 
eğitimler vermeye devam 
ediyor. Bu kapsamda, “Kurumsal 
İletişim, Halkla İlişkiler ve Etkili 
İletişim Teknikleri”, “Stratejik 
Plan ve Performans Programı”, 
“Belediyelerde Faaliyet Raporu 
Hazırlanması”, “5018 Sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”, 
“5393 Sayılı Belediye Kanunu”, 
“Ekip Ruhu ve Takımdaşlık”, “ISO 
9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi”, 
“Resmi Yazışmalarda Uygulanacak 
Esas ve Usuller”, “İş Ahlakı ve 
Görev Sorumluluğu” gibi konular 
ele alınıyor. Halkla İlişkiler ve 
Etkili İletişim Teknikleri konusu 
ile startı verilen eğitim programına 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’da katıldı. Programda konuşma 
yapan Başkan Hasan Can, “9,5 yılda 
Ümraniye’ye çok önemli hizmetler 
ve çok sayıda kalıcı eser kazandırdık. 

Tüm bu hizmetleri yaparken birinci 
önceliğimiz kalite oldu. Kaliteli 
ve güler yüzlü hizmet daima 
birinci önceliğimiz oldu. Bunun 
içinde personelimizin eğitiminde 

sürekliliği sağladık ve eğitimlerin 
olumlu etkisini gördük. Bundan 
sonra da yapacağımız eğitimlerle 
hizmetlerimizin etkinliğini ve 
kalitesini daha da arttıracağız.” dedi.

hizmetiçi eğitim

Hizmetiçi Eğitimler Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi, 

belediye personeline 

yönelik, gerek 

mevzuat, gerek 

mesleki, gerekse kişisel 

gelişim konularında 

hizmetiçi eğitimler 

vermeye devam 

ediyor.
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Ümraniye Saray Mahallesi’nde 
yapılan Bahçeşehir Koleji’nin 
açılış törenine, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu 
Başkanı Enver Yücel, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Maliki Ejder Batur, 
öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan 
Bahçeşehir Koleji Yönetim 
Kurulu Başkanı Enver  Yücel, 
“Ümraniye’deki öğrencilerimiz için 
de Bahçeşehir Koleji, Türkiye’ye 
ve dünyaya açılan bir kapı olacak. 
Bizlere destek olan başta Ümraniye 
Belediye Başkanı Sayın Hasan 
Can’a ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. Gelişmekte olan 
ve her şeyiyle yükselmekte olan 
Ümraniye’ye böylesine güzel bir 
kolej yakışır” dedi. Daha sonra söz 
alan Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, yeni 
eğitim öğretim yılının tüm eğitim ve 
öğretim camiasına hayırlı olmasını 
diledi. Konuşmasına Ümraniye 
Belediyesi’nin ilçedeki tüm eğitim 

faaliyetlerine büyük hizmet ve 
katkılar yaptığını söyleyerek devam 
eden Gül, okul yapımlarından, 
mevcut okulların tadilat işlerine 
kadar her türlü eğitim ihtiyaçlarının 
Başkan Hasan Can tarafından 
özveriyle karşılandığını ifade etti. İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
katkılarından dolayı Başkan Hasan 
Can’a teşekkür ederek sözlerini 
tamamladı.
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can,  
“Böylesine güzel bir eseri ortaya 
koyan, bu eserde emeği ve katkısı 
bulanan herkese teşekkür ediyorum.  
Ülkemiz adına, memleketimiz, 
gençliğimiz ve geleceğimiz adına 
mutlu olduğumuzu ifade etmek 

isterim. Eğitim sadece devlete, 
kurum ve kuruluşlara bırakılacak 
kadar sıradan bir iş değildir. 
Eğitim devletiyle, milletiyle, iş 
adamlarıyla, hayır kuruluşlarıyla, 
özel sektörüyle ve tüzel sektörüyle 
herkesin elini taşın altına koyması 
gereken en önemli seferberliğimiz 
olmalıdır. Cumhuriyet dönemi 
boyunca da böyle olmuştur. 
Ümraniye Belediye Başkanı 
olarak 50 seneyi aşkın süreden 
beri Ümraniye’de oturuyorum. 
9,5 yıldır Ümraniye Belediye 
Başkanlığı görevini yürütmekteyim. 
Ümraniye’nin dününü ve bugününü 
bilenler aradaki farkı tabii olarak 
göreceklerdir” dedi. Ümraniye’nin 
yükselişinden övgüyle bahseden 
Başkan Hasan Can, “Biz yapmak için 
varız, güzel yapıların yapılması için 
varız yapanlara ve yatırım yapanlara 
destek olmak için varız” dedi. 
Konuşmaların ardından, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve diğer 
konuklar, Bahçeşehir Kolejinin açılış 
kurdelesini birlikte kestiler. Daha 
sonra konuklar koleji gezdiler.

Bahçeşehir Koleji Ümraniye’de Açıldı
Ümraniye’de inşa 

edilen Bahçeşehir Koleji 

düzenlenen törenle 

hizmete açıldı. 

YENiDENÜMRANiYE açılış
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Engellilere her fırsatta destek 
olan Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye Müftülüğü ve İSEM 

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğü) ile birlikte 
engelli ve ailelerine yönelik manevi 
bakım semineri düzenledi. Seminere 
Ihlamurkuyu, Cemil Meriç, Çakmak 
ve Tantavi mahallelerinden engelli 
ve yakınları katıldı. Ümraniye 
Belediyesi Engelliler Kültür ve Eğitim 
Merkezinde gerçekleşen programın 
ardından ikram yemeği verildi. Daha 
sonra  Yuşa Hazretlerine gezi ve 
ziyaret düzenlendi. 

Engelli ve Ailelerine Yönelik
Manevi Bakım Semineri 

Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye Müftülüğü 
ve İSEM’in ortaklaşa 

düzenlediği engelli 
ve ailelerine yönelik 

manevi bakım semineri 
Ümraniye Belediyesi 
Engelliler Kültür ve 
Eğitim Merkezinde 

düzenlendi.

engelli
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Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniyelilere sunulan 
hizmetlerin kalitesini 

arttırmak ve daha etkin biçimde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla 
araç filosunu güçlendirmeye devam 
ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından İstanbul’un En Temiz 
İlçesi ödülünü alan Ümraniye 
Belediyesi, zamansız çıkan çöp ve 
evsel atıkların alınmasına anında 
müdahale için satın aldığı 2 adet 
Çöp Aracı ve aynı anda 2 adet 
cenazeyi muhafaza edebilecek 
kapasitede, soğutmalı 1 adet Cenaze 
Nakil Aracı ile birlikte araç filosuna 
3 araç daha ekledi. 2004 yılından bu 
yana araç filosuna 153 araç ekleyen 
Ümraniye Belediyesi genişlettiği 
araç filosu ile hizmet yürüyüşünü 
aralıksız sürdürüyor.

 Hasan Can: “Araç Filomuzu 
Güçlendirmeye Devam Ediyoruz”

Araç filosunu devamlı 
yenilediklerini ve güçlendirdiklerini 
söyleyen Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, amaçlarının 
vatandaşa en iyi biçimde hizmet 
vermek olduğunu vurguladı. Göreve 
geldikleri 2004 yılından itibaren 
araç filosuna 153 yeni araç katarak 
hizmet yürüyüşlerini sürdüklerine 
de değinen Başkan Hasan Can, 
araç filolarını bundan sonra da 
güçlendirmeye devam edeceklerini 
ve yeni araçların hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Araç Filomuza Üç Yeni Araç Daha Katıldı

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
İstanbul’un En Temiz 

İlçesi ödülünü alan 
Ümraniye Belediyesi, 
zamansız çıkan çöp ve 

evsel atıkların alınmasına 
anında müdahale etmek 
için satın aldığı 2 adet 

Çöp Aracı ve 1 adet 
Cenaze Nakil Aracı ile 
birlikte araç filosuna

3 yeni araç daha ekledi.

yeni araçlarYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Meclisi, 
2014 yılı muhammen bütçe 
ve performans programı, 

yapılan görüşmelerin sonunda oy 
çokluğu ile kabul edildi. Ümraniye 
Belediye Meclis Salonun da yapılan 
bütçe ve performans programı 
görüşmelerine Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri 
ve birim müdürleri katıldı.

Stratejik Plan çerçevesinde 2014 yılı 
Performans Program sunumu için 
söz alan Belediye Başkan yardımcısı 
Mesut Özdemir; ‘Yeni Stratejik 
Planda yer alan amaç ve hedeflere 
bağlı olarak hazırlanan Performans 
Programı, Ümraniye Belediyesi’nin 
uzun vadeli amaçlarına bağlı 
kalarak tüm birimlerin 2014 
hedeflerinin ve bu hedefleri ölçmeye 
yarayan kriterlerin (gösterge) yer 
aldığı yıllık programın izlenmesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
tarafından titizlikle hazırlandığını 
yasa çıkar çıkmaz bunu uygulayan 
ilk belediye olduklarını ifade 
etti’. Müdürlüklerin performans 
programı sunumundan sonra 

oylamaya geçildi. Stratejik Planda 
yer alan amaç ve hedeflere bağlı 
olarak hazırlanan Performans 
Programı oy çokluğu ile kabul 
edildi.

Başkan Hasan Can: “‘Kaynakları 
En Verimli Şekilde Kullaniyoruz

Ümraniye Belediye Meclisi’nde 
yapılan bütçe görüşmelerinde 
konuşan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 2014 
muhammen bütçeyle ilgili bilgiler 
verdi. Şimdiye kadar olduğu 

gibi 2014 yılı bütçesinin de 
realist bir anlayışla hazırladığını 
belirten Başkan Hasan Can, 
belediye kaynaklarının belirlenen 
bu bütçeler doğrultusunda en 
verimli şekilde kullanıldığını 
söyledi. Göreve geldikleri günden 
bu yana Ümraniye’yi daha iyi 
noktalara getirmenin mücadelesini 
verdiklerini ifade eden Başkan 
Hasan Can, Ümraniye’nin bugün 
birçok alanda İstanbul’un parlayan 
yıldızı haline geldiğini söyledi. 
Ümraniye’nin önemli bir değişim 
sürecinden geçerek modern bir 
kent haline geldiğini belirten 
Başkan Hasan Can, 2014 bütçesinin 
Ümraniye için hayırlı olması 
temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet 
Partili Meclis Üyeleri söz alarak 
bütçe ile ilgili görüşlerini dile 
getirdi. Yapılan görüşmeler sonunda 
oylamaya geçildi. Ümraniye 
Belediyesi’nin 300 milyon TL olarak 
planlanan 2014 yılı muhammen 
bütçesi yapılan oylamada oy 
çokluğu ile kabul edildi. 

2014 Bütçesi Belediye
Meclisi’nde Kabul Edildi

Ümraniye Belediyesi’nin 
2014 yılı muhammen 
bütçesi ve performans 

programı, Belediye 
Meclisinde yapılan 

görüşmelerin ardından 
oy çokluğu ile kabul 

edildi. 

YENiDENÜMRANiYE bütçe
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Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye’nin caddelerini 
güzelleştirmek adına 

hizmetlerine devam ediyor. 
Her mahalleye prestij cadde 
kazandırmak amacıyla, 43 caddede 
başlayan çalışmalar kapsamında 
14 adet caddenin düzenlemesini 
yaparak daha estetik ve modern 
caddeleri Ümraniye’ye kazandırıyor. 
Prestij Cadde uygulamaları 
kapsamında elektrik ve aydınlatma 
havai hatları yer altına alınarak, 
kadastral ve imar durumuna uygun 
projeler kapsamında kaldırımlar 

yenileniyor. Modern aydınlatma 
direkleri ile daha estetik bir cadde 
oluşturuluyor.

Ümraniye’de şu anda 23 Nisan, 19 
Mayıs, Abdullah Azam, Şahinler, 
Çavuşbaşı, Balkan, Çetin, Aybars, 
Karadeniz, Siteyolu, Talatpaşa, 
Ergeç, Doğanevler ve Bayrak 
Caddesi gibi yoğun ve sık kullanımlı 
caddelerde çalışmalar biterek halkın 
hizmetine sunuldu. Ayrıca, geriye 
kalan 29 cadde de prestij cadde 
düzenleme çalışmaları başlamış 
olup kısa sürede hizmete girecektir.

Ümraniye Belediyesi, 
her mahalleye prestij 
cadde kazandırmak 

amacıyla, 43 caddede 
başlayan çalışmalar 
kapsamında 14 adet 

caddenin düzenlemesini 
tamamlayarak, 

estetik ve modern 
caddeleri Ümraniye’ye 

kazandırıyor.

Ümraniye’de Prestij Cadde Yapımları 
Devam Ediyor

YENiDENÜMRANiYE
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Namık Kemal Mahallesi 
Balkan Caddesi 
542,840 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 4.261 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede kaldırım yenileme 
çalışması kapsamında 2.350 m bordür tretuar çalışması ve 1.785 m yol şerit çizgisi çalışması yapıldı. Kaldırımlar sınır 
elemanları ile düzenlenerek yayaların rahat kullanılabileceği şekilde düzenlendi. Erişilebilir kaldırımlar oluşturuldu.

prestij caddeler

Talatpaşa Caddesi
6.414 m2 plak taşı kaplama çalışması 
yapıldı. Caddede kaldırım yenileme çalışması 
kapsamında, 2.856 m2 bordür tretuar çalışması 
yapıldı.

Abdullah Azam Caddesi
Bin 832,420 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 
2.200 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. 
Caddede kaldırım yenileme çalışması kapsamında 
1.425 m2 bordür tretuar çalışması ve 490 m yol şerit 
çizgisi çalışması yapıldı.

Namık Kemal Mahallesi Parseller Mahallesi
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23 Nisan Caddesi
3 bin 496.270 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 
6.881 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. 
Caddede kaldırım yenileme çalışması kapsamında 
804 m2 bordür tretuar çalışması ve 1.940 m yol şerit 
çizgisi çalışması yapıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Armağanevler Mahallesi

 Necip Fazıl Mahallesi 
19 Mayıs Caddesi
746,280 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 1.530 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede 
kaldırım yenileme çalışması kapsamında 1.166  m2 bordür tretuar çalışması ve 1090 m yol şerit çizgisi 
çalışması yapıldı. Kaldırımlar genişletilerek erişilebilir, yayaların daha rahat kullanacağı şekilde düzenlendi.
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Aybars Caddesi
2 bin 15,840 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 
2.136 m2 de plak taşı kaplama çalışması yapıldı.  Cadde 
de kaldırım yenileme çalışması kapsamında da, 1.526 
m2 bordür tretuar çalışması, 125 m yağmursuyu 
kanalı ve 764 m yol şerit çizgisi çalışması yapıldı.

Bayrak Caddesi
Bin 932.850 ton asfalt kaplama çalışması 
yapılırken, 1.932 m2 plak taşı kaplama 
çalışması yapıldı. Caddede kaldırım yenileme 
çalışması kapsamında 1.502 m2 bordür 
tretuar çalışması ve 751 m yol şerit çizgisi 
çalışması yapıldı. Bayrak caddesinde atıksu ve 
yağmursuyu  kanalları yenilendi. Kaldırımlar 
oluşturuldu . Cadde komple kazınarak yeniden 
asfaltlandı.

prestij caddeler

Siteyolu Caddesi
723,540 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 
3.034 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede 
kaldırım yenileme çalışması kapsamında, 1.210 m2 
bordür tretuar çalışması ve 1110 m yol şerit çizgisi 
çalışması yapıldı. Caddede imkanlar nisbetinde 
kaldırımlar yenilendi. Tehlike oluşturan kısımlarda 
dekoratif alanlar yapıldı. Tüm elektrik alt yapısı 
yeraltına alındı, yenilendi. Otopark cepleri ile trafik 
düzenlemesi yapıldı.

Y. Dudullu Mahallesi

Necip Fazıl Mahallesi

Saray Mahallesi
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Çavuşbaşı Caddesi
3 bin 906,340 ton asfalt kaplama çalışması 
yapılırken, 3.760 m2 plak taşı kaplama çalışması 
yapıldı. Caddede kaldırım yenileme çalışması 
kapsamında, 2.010 m2 bordür tretuar çalışması ve 
1.090 m yol şerit çizgisi çalışması yapıldı. Cadde 
genişliği 7m. çift şerit düzenlendi. Otapark cepleri 
yapılarak, düzensiz parklanma kontrol altına 
alındı. Kaldırımlar genişletilerek, vatandaşlarımızın 
rahatlıkla kullanabileceği erişlebilir hale getirildi. 
Caddede iski tarafından 300’lük atıksu hattı döşendi. 
Tüm parsel bağlantıları yenilendi. Telekom, igdaş ve 
ayedaş hatları düzenlendi.

Ergeç Caddesi
563,690 ton asfalt kaplama çalışması 
yapılırken, 1.154 m2 plak taşı kaplama 
çalışması yapıldı. Caddede kaldırım yenileme 
çalışması kapsamında, 650 m2 bordür 
tretuar çalışması ve 302 m yağmursuyu 
kanalı çalışması yapıldı. Caddede komple 
yağmursuyu kanalları yenilendi. Mümkün 
olduğu ölçüde kaldırımlar genişletildi. 
Elektrik altyapıları komple yenilendi. Cadde 
komple kazılarak yeniden asfaltlandı.

YENiDENÜMRANiYE

Mehmet Akif Mahallesi 
Çetin Caddesi
3 bin 912,920 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 4.790 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede kaldırım 
yenileme çalışması kapsamında, 3 bin m2 bordür tretuar çalışması ve 1.212 m yol şerit çizgisi çalışması yapıldı.

Atatürk Mahallesi

Dumlupınar Mahallesi
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Doğanevler Caddesi
2 bin 173,680 ton asfalt kaplama çalışması 
yapılırken, 2.600 m2 plak taşı kaplama 
çalışması yapıldı. Caddede kaldırım yenileme 
çalışması kapsamında, 1.700 m2 bordür 
tretuar çalışması ve 742 m yol şerit çizgisi 
çalışması yapıldı. Cadde imkanlarının el verdiği 
ölçüde kaldırımlar genişletildi.Alt yapılar 
yenilendi.Stop ve takip tuğlaları kullanılarak 
erişilebilir kaldırımlar oluşturuldu.

Şahinler Caddesi
1.068,610 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 1.367 
m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede kaldırım 
yenileme çalışması kapsamında, 804 m2 bordür tretuar 
çalışması, 265 m yağmursuyu kanal çalışması ve 402 
m yol şerit çizgisi çalışması yapıldı. Caddede komple 
yağmur suyu kanalları yenilendi.

prestij caddeler

 Necip Fazıl Mahallesi
Karadeniz Caddesi
3 bin 906,340 ton asfalt kaplama çalışması yapılırken, 3.760 m2 plak taşı kaplama çalışması yapıldı. Caddede 
kaldırım yenileme çalışması kapsamında, 2.010 m2 bordür tretuar çalışması ve 1.090 m yol şerit çizgisi çalışması 
yapıldı. Caddede elektrik altyapıları yenilendi. Kaldırımlar genişletildi. Cep uygulamaları ile trafikte düzensiz 
parklanma kontrol altına alınarak cadde birleşimlerinde geometrik düzenleme ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

A. Dudullu Mahallesi

Tepeüstü  Mahallesi
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Kalite Yönetim Sistemi’nin 
(KYS) en önemli 
unsurlarından olan 

vatandaş odaklılık, hedeflerle 
yönetim, verilere dayalı karar alma 
ve sistem yaklaşımını yerleşik bir 
kültür haline getiren ve TSE’nin 
gerçekleştirdiği değerlendirmeler 
sonucu TSE-ISO-EN 9000 Kalite 
Yönetim Sistemi kapsamında 
belgelendirilen Ümraniye 
Belediyesi, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) ile işbirliği 
protokolü imzaladı. Törene 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk, TSE yöneticileri, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürleri ve basın mensupları 
katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Belgemizi 
TSE Kalite Belgesi Yaparak 
Kalitemize Kalite Kattık”

Törende kısa bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Belgemizi TSE Kalite 
Belgesi yaparak kalitemize kalite 
kattığımıza inanıyorum. Kalite 

belgesi kapsamında imzaladığımız 
şartname doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz eğitimleri iki 
katına çıkardığımızı söyleyebilirim. 
Stratejik planları ve bütün 
kalite yönetim sistemi ile kendi 
kendine yeten bir kurum haline 
geldik. Bugün burada TSE ile 
işbirliği protokolü imzalıyoruz. 
Ümraniyemize hayırlı olsun.” dedi.  

Hulusi Şentürk: “Ümraniye 
Belediyesi Marka Bir Belediye”

TSE Başkanı Hulusi Şentürk ise 
imza töreni öncesinde yaptığı 
konuşmada, “Ümraniye Belediyesi 
Kalite Yönetim Sistemleri 
konusunda Türkiye’de örnek 
çalışmaları ilk gerçekleştiren 
belediyeler arasında. Özellikle 
süreçlerinin tamamıyla ilgili 
hedef belirlemesi ve bu hedeflere 
yönelik performans takibi yönünde 
gerçekten öncü çalışmalara imza 
attı. Zaten Ümraniye halkına 
verdiği hizmetin kalitesini, halk 
her  seçimde tescil ediyor. Biz 
burada sistemi tescil ediyoruz. 
Stratejik planlama, performans 
planlama gibi, kalite yönetim 
sistemlerinin ayrılmaz parçaları 
konusunda Ümraniye Belediyesi 
ciddi bir gelişim gösterdi. Güzel bir 
örnek oluşturdukları ve bizi tercih 
ettikleri için Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

İmzalanan Protokolün ardından 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk ile 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can birbirlerine çeşitli hediyeler 
takdim etti.

Ümraniye Belediyesi
TSE İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

TSE tarafından 
TSE-ISO-EN 9000 

Kalite Yönetim 
Sistemi kapsamında 

belgelendirilen 
Ümraniye Belediyesi, 

Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) ile 
işbirliği protokolü 

imzaladı.

YENiDENÜMRANiYE kalite yönetimi
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2. Dünya Ebru Günü 
etkinlikleri kapsamında 
Gaziantep Zeugma Müzesi 

Kongre ve Sergi Salonu’nda, 
Amerika, Avustralya, Hollanda, 
Rusya, Japonya ve Türkiye’den 
99 sanatçı ve 160 eserin katıldığı 
“Zeugma Sesler ve Renkler” 
konulu ebru sergisi ve sempozyum 
düzenlendi. Sergiye davet edilen 
Ümraniye Belediyesi Kütüphane 
Müdürlüğü Meslek Edindirme 
Kursları’nda ebru sanat dalında 
eğitim veren Sibel Cansu ve 
öğrencilerinin tasarladığı dev 
“Esma-ül Hüsna” ve “Hilye-i 
Şerif” ebru çalışmaları sergi özel 
ödülünü aldı. Türkiye’de ebru 
sanatı adına geniş kapsamlı olarak 
gerçekleştirilen bu organizasyonda, 
hazırlanan 76,47 m’lik ebru 
çalışması ile de Guinness rekor 
denemesi tescillendi. Ayrıca sanata 
ve sanatçıya destek veren Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a, 
sergi ve sempozyuma katkılarından 
dolayı plaket takdim edildi. 
Plaketi Başkan Hasan Can’ın adına 
Ümraniye Belediyesi Kütüphane 

Müdürü Türkan Öztürk aldı.

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın adına plaketi 
teslim alan Kütüphane Müdürü 
Türkan Öztürk ve 2. Dünya Ebru 

Günü etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen sergide ödül alan 
Meslek Edindirme Kursları’nda 
Ebru sanat dalında eğitim veren 
Sibel Cansu ve öğrencileri, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında ziyaret ederek, 
plaket ve ödülleri takdim ettiler. 
Meslek Edindirme Kursları’nın 
başarılı işlere imza attığını 
vurgulayan Başkan Hasan Can, 
“Meslek Edindirme Kursları’nda 
tasarlanan “Esma-ül Hüsna” ve 
“Hilye-i Şerif” ebru çalışmalarının 
ödül alması beni çok memnun 
etti. Gerçekletirmiş oldukları 
çalışmalardan dolayı Kütüphane 
Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve 
kursiyerlerimize teşekkür ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum.” 
dedi.

Esma-ül Hüsna ve Hilye-i Şerif
Ebru Çalışmaları Sergi Özel Ödülünü Aldı

2. Dünya Ebru Günü 
etkinlikleri kapsamında 
Gaziantep’te, “Zeugma 

Sesler ve Renkler” 
konulu ebru sergisi ve 

sempozyum düzenlendi. 
Sergiye davet edilen 
Ümraniye Belediyesi 

Meslek Edindirme 
Kursları’nda tasarlanan 

“Esma-ül Hüsna” ve 
“Hilye-i Şerif ” ebru 

çalışmaları sergi özel 
ödülünü aldı. 

el sanatları
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Ümraniye Belediyesi kültür-
sanat hayatına zenginlik 
katmaya yeni dönemde de 

çok sayıda etkinlikle devam ediyor. 
Ekim ayıyla birlikte başlayan yeni 
dönemde Ümraniyelileri bekleyen 
etkinlikler kapsamında, tasavvuf 
geleneğinde çok büyük bir öneme 
sahip olan ve birçok âlimi etkilemiş 
olan Ataullah İskenderî ve eseri 
Hikem-i Ataiye’yi ele alacağı 
“Tasavvuf Sohbetleri” ile M. Fatih 
Çıtlak ve Dursun Ali Taşçı ile 
“Mesnevi Sohbetleri” yeni dönemde 
de ilgilileriyle buluşacak. Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu, günümüzde 
her geçen gün daha fazla önem 
kazanan şifalı bitkiler ve alternatif 
tıp konularında halka faydalı bilgiler 
sunacak. Moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Osman Özsoy’un yapacağı ve 
Ahmet Taşgetiren’nin konuk olacağı 
“Yol Ayrımındaki Türkiye” adlı 
programda da, ülkemizin önemli 
gündem maddeleri değerlendirilecek. 

Talha Uğurluel ile de “Dünyada 
Mehmetçik” başlıklı konferansta 
Mehmetçik konusunu, 1. Dünya 
Savaşı bağlamında işleyecek. 
Özellikle reklam, dizi ve sinema 
sektörlerinde gizli mesajlar vermek 
suretiyle insanları yönlendiren 
bilinçaltı mesajları, “Sübliminal 
Mesajlar” adlı program ile Kubilay 

Aktaş tarafından çözümlenecek. 
Ayrıca Yavuz Bahadıroğlu, “Gönül 
Sohbetleri” programında “Eski 
Mahallemiz ve Komşuluğumuz” 
konusunu ele alacak. Geçen 
sene başladığımız ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 
düzenlediğimiz oldukça yoğun bir 
ilgi gören “Okur Yazar Buluşmaları” 
programı yeni dönem kapsamında bu 
ay Dursun Ali Taşçı ile devam edecek.

Bu ayın sinemalar bölümünde ise 
“Karlar Kraliçesi”, “Dünya Savaşı Z” 
ve “Şirinler 2” yer alıyor. “ Sevgili 
Ağaç”, “Meraklı” ile “Hayvanlar 
ve Çocuklar” gibi çocukların 
kişisel gelişimlerine yardımcı olan 
toplam 8 tiyatro oyunu da kültür 
merkezlerimizde izleyicilerin ilgisine 
sunulacak. Ayrıca Kenan Verdemir 
ile “Tasavvuf Musikisi Konseri” 
ve “Yansımalar” grubu konseri 
sizi bekleyen diğer etkinliklerden 
bazıları.

Ümraniye’de Kültür-Sanat 
Etkinlikleri Başladı

Ümraniye Belediyesi 
genişleyen faaliyet 

içeriği ve yeni 
kültür kitapçığı ile 

Ümraniye’nin kültür 
ve sanat hayatına 

zenginlik katmaya yeni 
dönemde de devam 

ediyor.

kültür-sanat
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Ümraniye Belediyesi 
bünyesinde faaliyet gösteren 
Meslek Edindirme Kursları 

2013-2014 Eğitim ve Öğretim 
yılı açılışı düzenlenen bir törenle 
gerçekleşti. Ümraniye Belediyesi 
Nikah Sarayı’nda gerçekleşen 
programda Makine Nakışı, Ahşap 
Boyama, El Nakışı, Cam Boyama, 
Kumaş Boyama, Ebru ve Feretiko 
(Rize Bezi) tezgahları kurularak el 
emeği, göz nuru eserlerin yapımı 
sergilendi. Ses sanatçısı Tuba 
Aydın’ın da birbirinden güzel eserleri 
seslendirdiği programda Meslek 
Edindirme Kursiyer ve öğretmenleri 
eğlenceli vakit geçirdiler.

Çocuk Gelişimi, Hasta ve Yaşlı 
Bakımı, Bilgisayar, Web Tasarımı, 
Desinatörlük, Resim, Ahşap Rölyef, 
Ebru, Takı Aksesuar, Giyim, Ahşap 
Boyama, Kumaş Boyama, Kurdele 
Nakışı, El Nakışı, Yabancı Dil, 
Mefruşat, Tezhib, Cam Varak, 
Okuma Yazma, Feretiko (Rize 

Bezi) gibi toplam 27 branşta eğitim 
verecek olan Meslek Edindirme 
Kursları’na bu yıl 1.185 kursiyer kayıt 
yaptırdı. Uzman hocalar tarafından 
verilen kursların ardından, kursları 
başarıyla tamamlayan kursiyerler 
sezon sonunda sertifikalarını alacak. 
Meslek Edindirme Kursları sayesinde 
kimi gençler boş zamanlarını 
değerlendirirken, kimi de aile 
bütçesine katkıda sağlayabilecek.

Meslek Edindirme Kursları 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim Yılı Başladı

Ümraniye Belediyesi 
Meslek Edindirme 

Kursları 2013-2014 
Eğitim ve Öğretim yılı 
açılışı, düzenlenen bir 

törenle gerçekleşti.

meslek edindirme
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Siirt sözcüğü, isim 
kaynaklarında; Esart, 
Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli 

biçimlerde kullanılmıştır. Siirt 
ilinin ilçeleri, Mezopotamya ve 
Anadolu uygarlıklarının kesiştikleri 
alanda kurulmuştur. Bu yüzden 
kuzeyinde ve güneyinde ortaya 
çıkan uygarlıklar, yörenin kültürel 
gelişmesinde etkili olmuştur. 
Bölgenin dağlık oluşu ve ulaşım 
imkanlarının yetersizliği, gelişmiş 
kentlerin kültür merkezlerinin 
ortaya çıkmasını engellemiştir. XVI. 
asırda Osmanlı yönetimine geçen 
Siirt, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yıkılışına kadar bu devlete bağlı 
kalmıştır.

Topraklarının her bir noktasından 
tarih ve kültür fışkıran Siirt ilinde 
Derzin Kalesi, Ulu Cami, Veysel 
Karani Hz. Türbesi, İbrahim Hakkı 

Hz. Türbesi görülmeye değer yerler 
arasında gelmektedir. Şehrin sahip 
olduğu tarihi ve kültürel zenginlik, 
varolan tabii güzelliklerin de 
varlığıyla bölge turizminde ciddi bir 

potansiyel yaratmaktadır.

Derzin İncekaya (Kormas) Kaleleri

Bizans döneminden kalma oldukça 
sarp bir tepenin üzerinde inşa 
edilen kalede bulunan gözetleme 
kuleleri günümüze kadar varlıklarını 
koruyabilmişlerdir. İncekaya Kalesi, 
Şirvan ilçesinin 10 km uzağında 
İncekaya (Kormas) köyünde bulunan, 
Bizanslılar dönemine ait kaledir. Kale 
daha ziyade şatoyu andırmaktadır.

Ulucami ve Cumhuriyet Camii
Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen 
caminin Selçuklu Sultanlarından 
Muguziddin Mahmut tarafından 
1129 (hicri 523) yılında onarılmıştır. 
1260 (hicri 658) yılında da Cizre 
hakimi Selçuk atabeylerinden El 
Mücahit İshak tarafından camiye 
ilaveler yaptırılmıştır. Camiye ait 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin iri 

taneli fıstığı, Bıttım 
sabunu, Jirkan kilimi, 
battaniyesi ve meyan 
kökü ile tanınan şehri 

Siirt; doğal, tarihi, 
kültürel ve turistik 

değerleri ile bir turizm 
merkezi özelliği taşır.

YENiDENÜMRANiYE

İlim ve İrfan Şehri: Siirt
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sanat şaheseri minber ise 1933 
yılında Ankara Etnografya müzesine 
nakledilmiştir. Yapım tarihi kesin 
olarak bilinmeyen Cumhuriyet Camii 
ise 1926 yılında onarılmış, Hıdrul 
Ahdar olan adı Cumhuriyet Camii 
olarak değiştirilmiştir. Cami kare 
planlı ve tek kubbelidir. Mihrap ve 
minberde Rumi tezyinat madalyonlar 
bulunmaktadır.

Veysel Karani Hz. Türbesi
Baykan ilçesinin Ziyaret 
beldesindedir. Yörenin “Cas” denilen 
harcıyla yapılıp Kubbe ile örtülmüş 
olan türbe, 1967 yılında yıktırılarak 
yerine yeni bir türbe yaptırılmıştır. 
Veysel Karani türbesi ve külliyesi 
2001 yılında Valilikçe restore 
edilerek modern bir görünüme 
kavuşturulmuştur. Her yıl 16-17 
Mayıs tarihlerinde Veysel Karani’yi 
anma etkinlikleri düzenlenmektedir.

İbrahim Hakkı ve Hocası İsmail 
Fakirullah Türbesi 

Din ve astronomi bilgini olan 
İbrahim Hakkı’nın Hocası İsmail 
Fakirullah için 18. yüzyılda yaptırdığı 
türbe Aydınlar ilçe merkezinde 
(Tillo) bulunmaktadır. Bir büyük 

ve iki küçük kubbenin örttüğü iki 
oda ve bir hol ile kuleden ibaret 
olan türbenin asıl özelliği Aydınlar 
ilçesinin 3-4 km doğusundaki bir 
tepe üzerinde bulunan “Kalet-ül 
Ustad” denilen yığma taşlardan 
yapılmış olan ve duvarındaki 40x50 
cm ebatlarındaki pencereden 
her yıl gece ve gündüzün eşit 
olduğu 21 Mart günü yeni doğan 
güneşin ilk ışınları türbe kulesinin 
penceresine vurarak kırılma 
suretiyle hocası İsmail Fakirullah 
Hz.’lerine ait sandukanın baş tarafını 
aydınlatmasıdır.

Siirt Lezzetleri
Fıstığı ile ünlü olan Siirt’te en fazla 
yetiştirilen tarımsal ürünlerin 
başında buğday, arpa, pirinç, 
meyankökü, sebze, meyve, pamuk ve 
tütün gelmektedir. İl ekonomisinin 
önemli sacayaklarından biri de 
hayvancılıktır. Dünyaca tanınan 
Pervari balı, Siirt’in yemek kültürü 
ağırlıklı olarak hayvansal ürünler 
üzerine yoğunlaşmıştır. Perde 
pilavı, kitel, perive, cokat, Kifte’l 
Laben ve Kitel Fum yörenin bilinen 
tatlarındandır.
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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 
tarafından düzenlenen 10. 
Uluslararası Bediüzzaman 

Sempozyumu Gala Yemeği 
Bahçelievler Belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleşti. Gala 
yemeğine İstanbul İlim ve Kültür 
Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı temsilen, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu 
ve birçok konuk katıldı. İstanbul İlim 
ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet 
Fırıncı,  düzenlenen “Hakikat 
arayışında Nübüvvetin Yeri ve Rolü: 
Risale-i Nur Perspektifi”  konulu 

10. Uluslararası Bediüzzaman 
Sempozyumu sonunda katkılarından 
dolayı, Başkan Hasan Can’ı temsilen 
Hüseyin Erdoğdu’ya bir plaket 
takdim edildi.

10. Uluslararası Bediüzzaman 
Sempozyumu’na Katkılarından Dolayı 
Ümraniye Belediyesi’ne Plaket Takdim Edildi

plaket

İstanbul İlim 
ve Kültür Vakfı 

tarafından düzenlenen 
10. Uluslararası 

Bediüzzaman 
Sempozyumu Gala 

Yemeği Bahçelievler 
Belediyesi Sosyal 

Tesisleri’nde gerçekleşti. 
İstanbul İlim ve Kültür 

Vakfı, sempozyuma 
katkılarından dolayı 

Ümraniye Belediyesi’ne 
bir plaket takdim etti.

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

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İstiklal Mahallesi 
Kavaklıdere Caddesi esnafıyla 
istişare toplantısında bir araya 
gelerek caddede yapılacak yenileme 
çalışmaları hakkında esnafa bilgi 
verdi. Belediye binasında yapılan 
toplantıya, Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Erdoğdu, Mustafa 
Küçükkapdan, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkan Yardımcısı Sami Yazgaç, 
AK Parti İstiklal Mahalle Başkanı 
Sabri Erdem, AK Parti İlçe yönetim 
temsilcileri, birim müdürleri ve 
mahalle esnafları katıldı.
Gerçekleşen istişare toplantısında 
konuşan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can; “1960’larda Ümraniye 
Kavaklıdere Caddesi yukarıdan 
aşağı akan etrafı kavak ağaçlarıyla 
çevrili muhteşem güzellikte bir 
dereydi” dedi. Başkan Hasan Can, 
“Bizim inancımız şudur; biz çalışırız, 
gayret ederiz, ter akıtırız, tevfik 

Cenab-ı Hakk’tandır. Son 9,5 yılda 
çok güzel işler yaptık. Bir eşi daha 
bulunmayan bu Belediye binamız 
gibi çok sayıda kültür merkezi, 
sağlık ocağı ve muhtarlık gibi 
bizzat Belediyemizin yaptığı ve 
Belediye bütçemizle yaptırdığımız 

150’yi aşkın kalıcı eser yaptık. Bu 
göreve geldiğimiz günden bugüne 
9,5 yıldan beri 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 anlamda da kalıcı 
eserler 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. Belediye 
olarak İstiklal Mahallesi Kavaklıdere 
Caddesi’nde, yapacağımız, çevre 
düzenlemesiyle, aydınlatmasıyla, 
kaldırımıyla pırıl pırıl prestijli, güzel 
bir cadde olacak” dedi.
Esnafla ile istişare toplantısının 
ardından, Başkan Hasan Can esnafın 
taleplerini dinledi. Bilgilendirme 
toplantısından memnun kalan 
Kavaklıdere Caddesi esnafı, soru ve 
görüşlerini Başkan Hasan Can’la 
paylaştı.

Kavaklıdere Caddesi Esnafıyla
İstişare Toplantısı Yapıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

İstiklal Mahallesi 
Kavaklıdere Caddesi 

esnafıyla sabah 
kahvaltısında bir araya 

geldi. Kavaklıdere 
Caddesi’nde yapılacak 
yenileme çalışmaları 

hakkında istişare 
toplantısı yapıldı.

istişare
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Hastalanmamak İçin Vücudu 
Sonbahara Hazırlamak Şart
Ani hava değişimleri, kapalı 

ve kalabalık ortamlarda 
bulunma zorunluluğu 

özellikle solunum yollarını olumsuz 
etkiliyor. Yüksek sıcaklıklara alışan 
vücut metabolizmasını, havaların 
soğumaya başlaması ile birlikte 
sonbahara hazırlamak gerekiyor.

Sonbaharda hayatı düzene 
sokmak gerektiğini belirten 
uzmanlar, “Uyku saatini düzene 
sokmak, yeterli ve kaliteli uyku 
uyumak, vücut direnci üzerinde 
olumlu etki yapar. Düzensiz ya da 
yetersiz uyku, ertesi gün kişinin 
kendini yorgun hissetmesine ve 
konsantrasyon eksikliğine neden 
olur. Bu durum iş ve özel yaşama da 
yansıyarak, verim almayı engeller. 
Uykusuzluk, kişinin anlama 
kapasitesini düşürerek fiziksel 
aktivitelerinin de kısıtlanmasına 
neden olduğundan, ruh ve beden 
sağlığı için uyku düzenine önem 
verilmesi gerekir.” diyor.

Sporu Yaşam Tarzına 
Dönüştürün

Sonbahar ve kış aylarında yaza göre 
dışarıda geçirilen sürenin daha 

az olduğunu belirten uzmanlar, 
bu dönemde fiziksel aktivite 
ve hareketliliğin azalacağını 
dile getirdi. Bunun da tüketilen 
besinlerin hazmını zorlaştıracağını 
kaydederek, “Şişkinlik kabızlık 
gibi şikayetler de bu nedenle 
özellikle kış aylarında artmaktadır. 
Bunu engelleyebilmek içinde her 
zaman önerilen bol sıvı ve sebze 
tüketimi çok önemlidir. Ayrıca spor 
hayat tarzı haline getirilmelidir. 
Haftanın üç günü egzersiz ve spor 
yapmaya özel zaman ayırmak çok 
yararlı olacaktır. Kişi spor yaparak 
hem sağlığını koruyacak hem de 
enerjisini daima yüksek tutarak 
kendini zinde hissedecektir.” dedi.

Sonbahar Hastalıklarına Karşı 
Önlem Alın

Sonbaharda havanın soğumasıyla 
birlikte birçok hastalığın ortaya 
çıktığını ifade eden uzmanlar, 
bağışıklık sistemi zayıf olan 
çocukların da soğuk algınlığı 
ve grip gibi hastalıklarına 
yakalandığını dile getirdi: 
“Isı dengesinin tam olarak 
bulunmadığı sonbahar dönemi 
hava koşullarında; nezle, grip, 
soğuk algınlığı hatta zatürre gibi 
hastalıklardan korunmak için 
özellikle beslenme ve giyime 
dikkat edilmelidir. Grip; inflüenza 
virüsünün solunum yoluyla 
insan vücuduna girmesiyle 
özellikle sonbahar sonu ve kış 
başında salgınlara neden olan bir 
enfeksiyondur. Korunmak için 
ekim ve kasım aylarında uygun 
kişilere aşı önerilebilir. Bunun 
yanında bol C vitamini alınması 
ve insanlarla yakın temastan 
olabildiğince kaçınılması riskleri 
en aza indirecektir. Hasta olmadan 
alınacak önlemler, hastalığın 
tedavisinden çok daha önemlidir.”

aileYENiDENÜMRANiYE

Yaz mevsiminin sıcak 
günlerinin ardından 

sonbaharın etkisiyle hava 
sıcaklıklarındaki düşüşün 
hissedilmeye başlandığı 

şu günler, hastalıklara da 
davetiye çıkarıyor.

44



gençlik

Sosyal Medyanın Gençlerdeki Etkileri

Bir araştırma şirketinin yaptığı 
sosyal medya araştırmasının 
sonuçlarına göre, gençler 

haftada 50 saatini sosyal medyada 
geçiriyor. Gençlerin tamamına 
yakını her gün Facebook’u ziyaret 
ediyor. Twitter hesabı olanlar ise 
haftada en az 4 kez hesaplarına giriş 
yapıyor ve tweetleri takip ediyor.

Araştırma, gençlerin sosyal 
medyadaki davranışlarını 
anlamak, sosyal medya yoluyla 
markalar ile aralarında kurdukları 
ilişkinin boyutunu tanımlamak, 
markaların bu yolla gençliğe ne 
kadar ulaşabildiğini öğrenebilmek 
amacıyla yapıldı. Türkiye’deki 
lise ve üniversite öğrencilerini 
temsil edecek şekilde 7 coğrafi 
bölgeden 500 lise ve 500 
üniversite öğrencisinin katılımı 
ile gerçekleştirilen araştırmada, 
anketlere katılan gençlerde yaş 
aralığı lise öğrencileri için 15-20, 
üniversite öğrencileri için 18-26 
oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, 
gençler 25 saat haftaiçi, 25 

saat de haftasonu olmak üzere 
bütün bir hafta 50 saatini sosyal 
medyada geçiriyor. Üniversite 
öğrencilerinin ortalama arkadaş 
sayısı 400, lise öğrencilerinin 
439 iken, gençlerin Facebook’ta 
ortalama 415 arkadaşları bulunuyor. 
Üniversitelilerin yüzde 71’i en 
fazla akşam 20.00-02.00 arası, 
liselilerin yüzde 67’si 16.00-24.00 
arası Facebook’ta zaman geçiriyor. 
Gençlerin tamamına yakını her gün 

Facebook’u ziyaret ediyor. Twitter 
hesabı olanlar ise haftada en az 
4 kez hesaplarına giriş yapıyor 
ve tweetleri takip ediyor. Her 10 
gençten yalnızca 1’i kendisine ait bir 
bloga sahip. Blog sahipleri, haftada 
ortalama 2 kez paylaşım yapıyor. 

Sosyal paylaşım sitelerinde vakit 
geçirmenin dikkat eksikliğine ve 
sözsüz iletişime neden olabileceğine 
dikkat çeken uzmanlar ise konuyla 
ilgili şunları söylüyor: “Günümüzün 
en temel sosyal sorunlarının başında 
gelen sosyal paylaşım sitelerinin 
özellikle çocuklar ve gençler 
üzerindeki olumsuz etkilerini 
belirlemek amacıyla oldukça yoğun 
çalışmalar yapılıyor. Şüphesiz 
gençlerin toplumsal varlığımızın 
devamı ve milli, manevi, sosyal 
ve kültürel değer ve normlarımızı 
edinip benimsemeleri ve insanlık 
adına yeni medeniyet değerlerini 
üretebilecek düzeyde katkı 
sağlamaları bekleniyor. Toplumsal 
birlik ve beraberlik adına bunun 
gerçekleşmesi oldukça önemlidir.”

Sosyal paylaşım 
sitelerinden başkalarının 

hayatlarını takip 
edenlerin bunalıma 
girdikleri belirlendi. 

Gençlerin, Facebook ve 
Twitter nedeniyle kimlik 

krizine girdikleri ifade 
edildi.

45



YENiDENÜMRANiYE

46



medya




