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başkandan

Çok sayıda kalıcı hizmeti 
Ümraniyemize kazandırdığımız 
bir yılı daha geride bıraktık. 2013 
her anlamda dolu dolu geçen bir 
yıl oldu. 127 açılışımız hizmet 
halkasında yerini sağlam bir 
şekilde aldı. Bunlardan Mahmut 
Celaleddin Ökten Gençlik Kültür 
ve Eğitim Merkezi, Armağanevler 
Mahallesi İsmail Çetinkaya Aile 
Sağlığı Merkezi, Hafız Mustafa 
Efendi Camii Şerifi geçtiğimiz 
haftalarda açılış törenlerini de 
yaptığımız hizmetlerimizdi. Daha 
onlarcası tamamlanıp hayata geçti 
sessiz sedasız. 
Geçtiğimiz ay Ümraniye’nin 
öne çıkan gelişmelerinden 
biri de Belediye Meclisimizin 
kararıyla hayata geçen güzel 
ve anlamlı bir uygulamaydı. 
Son dönemde yapılan yirmi bir 
parktan bir kısmına ömrünü 
ilçemize ve Türkiye’ye hizmete 
adamış kıymetli kişilerin ismini 
verdik. Bunlar arasında Muhsin 
Yazıcıoğlu, Ahmet Mert, Aslan 
Yıldırım, Behçet Köseoğlu, 
Necmettin Ötürk, Şinasi Öktem, 
Mehmet Bingöl gibi isimler 
bulunmaktadır. Ayrıca kardeş 

şehirlerimizden olan Gazze’nin 
Cebaliye Belediyesi ve ilçemizin 
alametifarikalarından Ümraniye 
Çiğdemi’nin ismini de birer 
parka verdik. Böylece bu kıymetli 
isimler Ümraniyemizde uzun 
yıllar unutulmadan anılarıyla 
yaşayacaktır.

Değerli Ümraniyeliler;
Aralık ayı içinde düzenlediğimiz 
programlardan biri de 3 
Aralık Dünya Engelliler Günü 
münasebetiyle İstanbul 
Müftülüğü, İBB Engelliler 
Müdürlüğü ve Türkiye Otistiklere 
Destek ve Eğitim Vakfı ile birlikte 
hazırladığımız Engelliler ve Dini-
Manevi Bakım sempozyumuydu. 
Yine engelli kardeşlerimizi 
anlamak adına hayata geçirdiğimiz 
projelerden bir diğeri ise Belediye 
Hizmet Binamızın girişinde 
oluşturduğumuz “Kent Yaşamı 
ve Engelli Vatandaşlarımız” 
konulu resim sergisiydi. Engelli 
kardeşlerimizi hayatın her 
alanında bir an bile aklımızda 
çıkarmamaya gayret ediyoruz. 
Seçimlere doğru giderken, 
Başbakanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan bizzat ilgilenerek 
Türkiye genelindeki adayları da 
peyderpey açıklıyor. Açıklanan il 
ve ilçe başkan adaylarını şimdiden 
tebrik ederken AK Kadroların 
Türkiye geneline kazandırdığı 
benzersiz hizmetlerin devam 
etmesi için hem seçmenlerimizin 
hem de adayların elinden gayreti 
göstereceğinden emin olduğumu 
da ifade etmek isterim. 
Hepinizi sevgi ve saygı ile 
selamlarken, gelecek günlerin 
geçmişten daha güzel ve aydınlık 
olacağına yürekten inandığımı 
bilmenizi isterim. Çünkü inanmak, 
başarmanın ilk şartı.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;
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AB ile Tarihi
Anlaşma İmzalandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “3-3,5 yıllık sürecin sonunda vizesiz

Avrupa seyahati başlamış olacak. Bu yeni sürecin Türkiye ve AB için hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

YENiDENÜMRANiYE
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, “AB ile vizeler 
kalktığında da hiç kimsenin 

endişesi olmasın ne Türkiye ne AB 
üyesi ülkeler bundan en küçük sorun 
yaşamayacaklardır. Tam tersine 
vizeler kalktığında iş adamlarımız, 
sanatçılarımız, sporcularımız, sivil 
toplum örgütü mensuplarımız daha 
rahat seyahat edecek ve bu da AB’ye 
çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
Benim her zaman bir ifadem var, yük 
olmaya değil, yük almaya geliyoruz” 
dedi. 
Ankara Palas’ta düzenlenen, Türkiye 
ile Avrupa Birliği (AB) arasında Vize 
Serbestisi Diyaloğu ve Geri Kabul 
Anlaşması’nın imza töreninde konu-
şan Erdoğan, bugünün, Türkiye ile 
AB ilişkilerinde gerçek anlamda bir 
milat oluşturduğunu söyledi.
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 3 
Kasım 2002 tarihinin bir ilk olduğu-
nu, AK Parti hükümetinin işbaşına 
gelmesiyle yeni bir süreç başladığını 
belirten Erdoğan, 17 Aralık 2004 
ve 3 Ekim 2005 tarihlerinin de aynı 
şekilde ilişkilerde çok önemli dönüm 
noktalarını teşkil ettiğini anımsattı.
Erdoğan, “Bugün de tıpkı bu tarihler 
gibi hem bir milat olma özelliğini 
taşıyor ve hem de Türkiye -AB ilişki-

lerinde artık yeni bir süreç başlıyor. 
Bugün AB ile attığımız karşılıklı 
imzalarla Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlarına artık vizesiz Avrupa’nın 
kapıları açılıyor. Tabii önümüzde 
belli bir süreç daha var. Uzun bir 
mücadelenin, kararlı bir mücadele 
ve müzakere sürecinin ardından 
Türkiye’nin hassasiyetlerini de 
dikkate alan bir yol haritası üzerinde 
mutabık kalındı. Türkiye, daha önce 
verdiği söze riayet ederek geri kabul 
anlaşmasını imzaladı. 3-3,5 yıllık bir 
süre sonunda da artık vatandaşları-
mıza tam anlamıyla vizesiz Avru-
pa seyahati başlamış olacak” diye 
konuştu.
Yeni sürecin Türkiye ve AB için ha-
yırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği 
geçenlere teşekkür etti.
AB’de vizelerin kalkmasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının Av-
rupa’ya akın edeceği yönünde bir 
hava oluşturulduğunu dile getiren 
Erdoğan, AB ülkelerine vize uygula-
masının 12 Eylül 1980 sonrasında, 
darbe rejiminin Türkiye’den çıkışları 
önlemek amacıyla talep ettiği bir 
uygulama olduğunun altını çizdi.

Türkiye Artık İş Göçü Veren Değil, 
Yurt Dışından Bu Anlamda Göç 
Alan Bir Ülke

Türkiye’nin artık iş göçü veren değil, 
yurt dışından bu anlamda göç alan 
bir ülke olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, buna ek olarak Türkiye’de son 
11 yılda seyahat kültürünün yaygın-
laştığını, seyahat özgürlüğü önünde-
ki tek engel olan ekonomik bariyerle-
rin de artık aşıldığını belirtti.

Süreç Kararlılıkla Sürdürülecek
Erdoğan, önemli bir reform niteliği 
taşıyan yabancılar ve uluslararası 
koruma kanunu gibi düzenlemeleri 
tek tek hayata geçirdiklerini belirte-
rek, “Önümüzdeki dönemde vatan-
daşlarımıza en kısa süre içerisinde 
vize muafiyeti sağlanabilmesini te-
minen, geri kabul anlaşmasının uy-
gulanmasına ilişkin süreç kararlılıkla 
sürdürülecektir” diye konuştu. 

Ocak’ta Brüksel’e Resmi Ziyaret
Erdoğan, 21 Ocak’ta Brüksel’e resmi 
ziyaret gerçekleştirecekleri bilgisini 
vererek, ziyaretleri sırasında AB Kon-
seyi Başkanı, AB Komisyonu Başkanı 
ve Avrupa Parlamentosu Başkanı ile 
görüşmelerde bulunacaklarını dile 
getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Fran-
çois Hollande’ın 27-28 Ocak’ta 
Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildiren 
Erdoğan, “İnanıyorum ki bu trafik 
ziyaret ve temaslarla devam edecek 

gündem
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ve 2014 yılı Türkiye-AB ilişkileri açı-
sından inşallah farklı bir yıl olacak” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye-AB İlişkilerinde Bir Milat 
Erdoğan, son dönemde yaşanan olay-
ların AB’nin Türkiye’ye olan ihtiyacı-
nı net şekilde ispat ettiğini ve Türki-
ye’nin AB’nin ekonomisine, birlikte 
yaşama kültürüne, siyasetine ve dış 
politikasına önemli katkılar sağlaya-
cak bir ülke olduğuna vurgu yaparak, 
“Yaşanan acı hadiselerden ders çıka-
rarak, AB içinde Türkiye hakkındaki 
tartışmaların ve özellikle de ön yargı-
ların ve engellemelerin tekrar gözden 
geçirilmesi en büyük arzumuzdur. 
AB içindeki tüm dostlarımızdan bu 
çabayı, bu gayreti bekliyoruz. Ben bu-
günün, 16 Aralık tarihinin, attığımız 
bu imzaların, Türkiye -AB ilişkilerin-
de bir milat olduğuna inanıyorum. 
Atılan bu adımların, ocak ayında 
yapılacak ziyaretlerin, Türkiye ile AB 
arasında yeni bir süreci başlatmasını 
arzu ediyorum. Vizesiz AB ve Geri 
Kabul Anlaşması’nın mutabakatının 
hayırlara vesile olmasını bir kez daha 
diliyorum. Sürece katkı sağlayanlara 
teşekkür ediyorum” değerlendirme-
sinde bulundu. 

AB’nin Özellikle İdama Karşı 
Sesini Çok Daha Yükseltmesini 
Beklerdik
Bölgedeki siyasi çalkantılar karşısın-
da son derece net ve ilkeli bir tavır 
belirlendiğini anlatan Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mısır’da çok güçlü bir şekilde de-
mokrasiyi savunduk. Sandık yoluyla 
gelmiş bir yönetimin ancak ve ancak 
sandık yoluyla gidebileceğini vurgu-
ladık ve askeri darbeyi şiddetle kı-
nadık, eleştirdik. Suriye meselesine 
aynı şekilde tamamen insani nazarla 
bakıyoruz. 150 binden fazla masum 
insanın hayatını kaybettiği Suriye’de 
şu anda hergün 10’ar 10’ar çocuklar 
ölüyor. Bazen bu sayı yüzleri buluyor. 
Üstelik çocuklar artık kurşunlardan, 
bombalardan dolayı değil, açlık ve 
soğuktan dolayı hayatlarını kaybe-
diyor. Filistin’de, Gazze’de insani 
dram her geçen gün farklı bir boyut 
kazanıyor. İdam cezasının olmadığı 
AB’nin özellikle Bangladeş’teki idam 
uygulamasına karşı sesini çok daha 
yükseltmesini beklerdik. Ama maa-
lesef sesini ben duyamadığıma göre 
dünyada duymamıştır. Bu konudaki 
hassasiyette çok çok önemliydi. 

Ambargo altında zor günler geçiren 
Gazze, şu anda bir de sel baskınlarına 
karşı ayakta durma çabası veriyor. 
Myanmar’dan Afganistan’a, Irak’tan So-
mali’ye kadar her ülkede, her coğrafyada 
Türkiye olarak sadece hakkı, hukuku, 
adaleti ve vicdanı savunuyoruz. AB bu 
saydığım meselelerde suskun ya da 
etkisiz kalmayı tercih etmemeliydi. Tür-
kiye, bu meselelerde evrensel insani 
değerleri, en güçlü şekilde savunuyor, 
savunmaya devam edecek.” 

AB İle Tarihi Anlaşma İmzalandı
Türkiye ile AB arasında, Vize 
Serbestisi Diyaloğu Muta-
bakat Metni ve Geri Kabul 
Anlaşması imzalandı. Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile AB 
İçişleri Komiseri Cecilia Malmström, 
Ankara Palas’da Türkiye-AB Vize Ser-
bestisi Diyaloğu Mutabakat Metnine 
imza attı. 
İmza töreninin ardından konuşan 
Davutoğlu, Türkiye’nin tarihi ve 
coğrafi olarak Avrupa’nın parçası 
olduğunu belirterek, “Tarihi bir nok-
taya geldik. Anlaşmanın Türkiye ve 
AB’ye hayırlı olmasını, halklarımızın 
kaynaşmasına vesile olmasını diliyo-
rum” dedi. 
Törene katılan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve sürece destek olan 
tüm bakan ve bürokratlara teşekkür 
eden Davutoğlu, şunları söyledi: 
“Önümüzde üç aşama var. Birincisi 
bugünden başlayacak olan psikolojik 
devrim aşaması. Algılar değişecek, 
vize serbestisi ile Türkiye ve AB 
halkları arasında iletişimde yeni 
dönem başlayacak. İkinci aşamada, 
önümüzdeki 3-3.5 yıl boyunca 
kurumlar arasındaki çalışmalar 
hızlanacak ve artacak. En önemlisi 
ise uzun vadede Türkiye ve Avrupa 
halkları, yoğun bir etkileşim içine 
girecekler.”

YENiDENÜMRANiYE
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Pozitif Etkileri Yakın Dönemde 
Görülecek
AB İçişleri Komiseri Cecilia Malm-
ström,  sürecin pozitif etkilerinin 
Türk vatandaşları ve Avrupa ül-
keleri tarafından yakın dönemde 
görülebileceğini söyledi.
Tören öncesinde Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri 
Bakanı Muammer Güler ve AB İçişleri 
Komiseri Cecilia Malmström’ün 
katılımıyla Vize Serbestisi 
Diyaloğu’nun ilk toplantısı yapıldı.
Her iki anlaşmaya da Avrupa 
Birliği adına AB İçişleri Komiseri Ce-
cilia Malmström imza atarken, Tür-
kiye adına Vize Serbestisi Diyaloğu 
Mutabakat Metni’ni Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, Geri Kabul 
Anlaşması’nı ise İçişleri Bakanı Mua-
mmer Güler imzaladı.
Törende konuşan Malmström, 
Türkiye ve AB arasındaki işbirliği için 
önemli bir adım atıldığını belirterek, 
“Halklarımızı birleştiriyor, karşılıklı 
güven inşa ediyoruz. Paralel olarak 
iki önemli inisiyatifi başlatıyoruz. 
Bu ilişkilerin ikili ilişkilerimiz için 
son derece önemli etkileri olacak 
ve vatandaşlarımız bunun pozitif 
etkilerini yakın dönemde görebi-
lecekler” dedi.

Üçüncü Ülke Vatandaşlarıyla İlgili 
Bölüm 
Geri Kabul Anlaşması’nın uzun süren 
fakat son derece yapıcı müzakerelerin 
sonucunda oluştuğunu dile getiren 
Malmström, anlaşmanın düzensiz yasa 
dışı göçle ilgili yeni bir işbirliği süre-
cini başlattığını söyledi. Malmström, 
üçüncü ülke vatandaşlarının geri ka-
bulüyle ilgili bölümünün, anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra 
uygulamaya konulacağını vurguladı.
Malmström, Vize Serbestisi Diyaloğu 
Mutabakat Metni’yle ilgili de imza 
ile başlayan diyalog sürecinin 

temel hedefinin Schengen vizes-
inin Türk vatandaşlarına yönelik 
uygulamasının kaldırılmasına yöne-
lik olduğunu belirterek, süreç içinde 
yol haritasında yer alan gereklerin 
yerine getirilip getirilmediğinin 
değerlendirileceğini dile getirdi.
Türkiye ve AB arasında imzalanan 
geri kabul anlaşmasının, vize yol 
haritasının gereklerinden biri 
olduğuna değinen Malmström, Tür-
kiye ile son derece yapıcı toplantılara 
başlayacaklarını belirtti. Türkiye’nin 
endişelerinin diyalog çerçevesinde 
değerlendirileceğini kaydeden 
Malmström, “Bu endişelere mümkün 
olduğunca en iyi biçimde çözüm bul-
maya çalışacağız” diye konuştu.
Vize serbestisi konusundaki müzak-
erelerin ne kadar süreceğini tam 
olarak kestiremediklerini belirten 
Malmström, yol haritasının her iki 
tarafa da avantaj sağlayacak şekilde 
başarılı bir biçimde tamamlanması 
gerektiğine işaret etti.
Malmström, “Biz kendi açımızdan 
hızlı bir biçimde gerçekleşmesi 
adına teknik ve mali anlamda idari 
kapasitelerin geliştirilmesi konu-
sunda katkılarımızı sunacağız, yol 
haritasının gereklerinin yerine get-
irilmesini sağlayacağız” dedi.

Süreç Başladı
Türkiye ile AB arasında Geri Ka-
bul Anlaşması ve Vize Serbes-
tisi Diyaloğu Mutabakat Metni’nin 
imzalanmasıyla Türk vatandaşlarına 
AB vizesini kaldıracak süreç başladı.
Sürecin getirileri şöyle:
-Üçüncü ülke vatandaşlarının geri 
kabulüne, Geri Kabul Anlaşması’nın 
yürürlüğe girişinden ancak 3 yıl 
sonra başlanacak.
-Sürecin olumlu devam etmesi 
halinde, anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 3,5 yıl ve anlaşmanın 
üçüncü ülke vatandaşları için geçerli 
olacağı tarihten sadece 6 ay sonra 
Türk vatandaşları için vize muafiyeti 
kararı alınacak.
-3 yıllık süre zarfında Türkiye, 
mevcut ikili anlaşmalar dışında sad-
ece kendi vatandaşlarını geri kabul 
etme yükümlülüğü altında.
-Bir göçmenin Türkiye’ye iadesi için 
bu kişinin son olarak Türkiye üzerin-
den AB topraklarına giriş yaptığının 
somut belgelerle kanıtlanması ve bu 
durumun Türkiye tarafından kabul 
edilmesi gerekiyor.
-Sürecin öngörülen süre içerisinde 
vize muafiyeti ile sonuçlanmaması 
halinde anlaşmanın Türkiye 
tarafından tek taraflı feshi mümkün.

gündem
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AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Haliç Kongre 

Merkezi’ndeki AK Parti Seçim İşleri 
Başkanlığı Bölge Toplantısı’ndaki 
konuşmasında, 30 Mart Yerel 
Seçimi bazı Büyükşehir Belediye 
Başkan adaylarını da açıkladı. 
Salonu dolduran İstanbullular, 
“Dik dur eğilme, İstanbul seninle” 
sloganı ve “Beraber yürüdük biz 
bu yollarda/Beraber ıslandık yağan 
yağmurda/ Şimdi dinlediğim 
tüm şarkılarda, bana her şey şeyi 
hatırlatıyor” sözleriyle Başbakan 
Erdoğan ve Başkan Kadir Topbaş’a 

tezahürat yaptılar.

Tanıtım toplantısında konuşan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’un bir şehir sıfatıyla o şehir 
içinde yaşayan insanlarıyla şehri 
inşa eden ve şehrin inşa ettiği güzel 
sakinleriyle her zaman bir kutup 
yıldızı şehir olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu: “İstanbul bu ülkede 
81 vilayetin özetidir. İstanbul 
Türkiye’dir. Topyekûn Türkiye’yi 
kucaklayamayan, topyekûn 
Türkiye’nin hissiyatını anlamayan 
da İstanbul’u anlayamaz, 
dinleyemez. Allah’a hamdolsun 

Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, 30 Mart 

2014’te yapılacak yerel 

seçimlerde İstanbul 

Büyükşehir Belediye 

Başkan adaylarının 

Kadir Topbaş olduğunu 

açıkladı.

YENiDENÜMRANiYE

Kadir Topbaş 3. kez İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
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biz İstanbul’u anladığımız için 
Türkiye’yi, Türkiye’yi anladığımız 
için İstanbul’u anladık. İstanbul’a 
çok eser, çok hizmet kazandırdık. 
İstanbul’da sürüp giden tahribatı 
durdurduk. İstanbul’da yeniden 
dirilişin, inşanın, imarın kapılarını 
kontrollü bir şekilde araladık. 
İstanbul’a çok hizmet etmenin 
gururu içindeyiz. Ama İstanbul’a çok 
hizmet etmenin de aşkı, heyecanı, 
sevdası içindeyiz. Başlattığımız 
nice proje var, İstanbul’da 
başlayacağımız nice proje var. 
İstanbul’a kazandırdıklarımızdan 
çok daha fazla kazandıracaklarımız 
var. İnşallah İstanbul’u yarınlara 
geleceğe hazırlamaya devam 
edecek, İstanbul’u İstanbul olarak, 
şehirlerin annesi olarak muhafaza 
etmeyi sürdüreceğiz.” “İstanbul 
nice şehirlere, nice medeniyetlere 
öncülük ettiği kadar AK Parti’nin ilke 
ve ideallerini, proje ve hedeflerini 
de şekillendirmiş, bize öncülük 
etmiş, bize istikamet çizmiş bir 
şehirdir” diyen Erdoğan, “İstanbul’un 
ruhunu, özünü, tarihini, kültürünü 
özümsemeyenler İstanbul’a hizmet 
etme gururunu yüklenemezler. 
İstanbul’un burası çok önemli. 
İstanbul’un mezar taşlarını sökenler, 

mezar taşlarından camilerine, 
erguvanlarından lalelerine, 
çarşılarından şadırvanlarına, 
simitçilerinden bozacılarına, 
poyrazından lodosuna, kedilerinden 
lüferine kadar her dem anlattığı 
tarihi anlamayanlar İstanbul’u asla 
anlayamazlar. İstanbul’u asfalt 
yollardan ibaret görenler hiçbir şey 
görmemiştir. İstanbul’u betonlardan 
ibaret görenler, İstanbul’da hiçbir şey 
görmemiştir.”

İstanbul’la ilgili gösterilen tanıtım 
filminin ardından Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, “Fazla söze ne 
hacet. Zaten Ziya Paşa güzel 
söylemiş. ‘Eşek ölür kalır semeri, 
insan ölür kalır eseri.’ Eserler 
ortada. Bunu anlatmak da yetmez, 

vakit müsaade etmez. İşte gerek 
belediyemizin yaptıkları gerek yerel 
yönetimin yaptıkları hepsi ortada. 
Bunlar bir kısmı. Daha burada 
sizlere gösterilemeyen nice eserler 
var. İnşallah kampanya boyunca 
büyükşehir, ilçe ilçe bunların hepsi 
size anlatılacak. İstanbul, AK Parti ile 
güzel. İnşallah AK Parti ile İstanbul 
daha güzel olacak. Çünkü İstanbul’da 
biz Türkiye’yi görüyoruz. Onun için 
İstanbul çok önemli. Bu dönemde 
de belediye başkan adayımız Kadir 
Topbaş” diye konuştu.

Kadir Topbaş’ın özgeçmişinin 
sunulduğu toplantıda Erdoğan, 
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu ve İstanbul 
milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi.

büyükşehir
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İstanbul Balıkesirliler Derneği, 
İstanbul’da üniversite eğitimi 
alan ve dernek tarafından burs 

verilen 50 Balıkesirli öğrenci ile 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 
ve Balıkesir Valisi Ahmet Turan’ın 
da katıldığı ve Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın ev sahipliği 
yaptığı kahvaltı programında bir 
araya geldi. Ümraniye Belediyesi 
Tantavi Sosyal Tesisleri’nde 
düzenlenen kahvaltıya Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra; İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Balıkesir Valisi Ahmet 
Turan, Ümraniye Kızılay Başkanı 
Hüseyin Can, İstanbul Balıkesirliler 
Derneği Başkanı İsmail Yaşar, 
Balıkesir Bölgesel Sanatçısı İsmail 
Özkan, Sinema Sanatçısı Tamer 
Yiğit, Balıkesirli iş adamları ve 
öğrenciler katıldı.

Verilen kahvaltının ardından 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İstanbul Balıkesirliler Dernek 
Başkanı İsmail Yaşar, “Yoğun 
programları arasında programımıza 
katılan İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Balıkesir Valisi Ahmet 
Turan’a ve bize kapılarını açarak ev 
sahipliği yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a çok teşekkür 
ediyorum. Biz Balıkesirliler 
Derneği olarak burs verdiğimiz 
öğrencilerimizle tanışmak ve onları 
sizlerle buluşturmak adına bir 
program düzenledik.” dedi.

Başkan Hasan Can: “Bugünün 
Gençleri Olarak, Bu Ülkenin 
Geleceği Olduğunuzu Asla 
Unutmayın”

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 

İstanbul Balıkesirliler 
Derneği, İstanbul’da 

üniversite eğitimi alan 
ve dernek tarafından 

burs verilen 50 
Balıkesirli öğrenci ile 

İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu ve Balıkesir 
Valisi Ahmet Turan’ın 

da katıldığı ve Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can’ın ev sahipliği 
yaptığı kahvaltı 

programında bir araya 
geldi.

YENiDENÜMRANiYE

Balıkesirli Öğrenciler Ümraniye Belediyesi 
Tarafından Verilen Kahvaltıda Buluştu
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“Bu sabah burada, Ümraniye’de 
sizleri ağırlamaktan fevkalade 
bahtiyarım. Derneğimiz çok güzel 
icraatları gerçekleştirmenin heyecanı 
içerisinde bulunuyor. Bugün burada 
bulunan öğrencilerimize, bugünün 
gençleri olarak, bu ülkenin geleceği 
olduklarını asla unutmamalarını 
hatırlatmak istiyor ve eğitim 
hayatlarında başarılar diliyorum.” 
dedi.

Vali Hüseyin Avni Mutlu: 
“Sizler Bu Ülkeyi Çok Daha 
Yükseklere Çıkartarak Zirveye 
Taşıyacaksınız”
Aslen Rizeli olmasına rağmen 
yaşamının büyük bir kısmını 
Balıkesir’de geçirdiğine değinen 
Vali Hüseyin Avni Mutlu şunları 
söyledi. “Öncelikle böylesine güzel 
bir buluşmaya vesile olduğunuz için 
teşekkür ederim. Balıkesir büyüyüp 
gelişen bir şehrimiz. İnşallah bütün 
Balıkesirliler bu güzel şehri el ve 
gönül birliği ile daha iyi bir noktaya 
taşıyacaklar. Biz kendini sürekli 
yenileyen ve yenilenmesinde çektiği 
acılara katlanabilen bir gençlikle 
kendimizi güçlendireceğiz. Sizler bu 
ülkeyi çok daha yükseklere çıkartarak 
zirveye taşıyacaksınız.” dedi. 

Balıkesir Valisi Ahmet Turan, 
“İnsanın Başarılı Ve Mutlu 
Olabilmesi İçin Hayallerinin 
Olması Lazım”

Balıkesir Valisi Ahmet Turan ise 
yaptığı konuşmada, “Ben burada 
bulunan öğrencilerin şanslı olduğunu 
düşünüyorum. Balıkesir’i seven bir 
valinin şehrindesiniz. Gerçekten 
bu şehirde Balıkesirliler derneğinin 
bulunması, memleketinizi 
özlediğinizde uğrayabileceğiniz bir 
yerin olması çok güzel bir şey. Sivil 
toplum örgütleri herhangi bir maddi 
menfaat gözetmeden emek veren 
kuruluşlardır. Bu yüzden burada 
emek veren kişilerin ayrı bir anlamı 
var.” dedi. Balıkesir’in büyümesi 
ve gelişmesi hakkında da kısa bilgi 
veren Vali Ahmet Turan, “İnsanın 
başarılı ve mutlu olabilmesi için 
hayallerinin olması lazım. Hayali olan 
insan her zaman mutlu olabilir. Ve bu 
hayalleri gerçekleştirmek noktasında 
planlarınız olmalı ve bu doğrultuda 
çalışmalısınız. Yapacağınız işi en 
iyi şekilde yapan kişi olmalısınız. 
Ülkemizin gelişmesi için yaptığımız 
işlerde marka olmamız gerekir. Bunu 
da sizler başaracaksınız.” dedi.

Konuşmaların ardından Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ve Balıkesir Valisi Ahmet 
Turan’a katılımlarından dolayı 
Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları’nda hazırlanan 
yaldız işlemeli cam kase hediye 
etti. Öğrencilerle çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından, öğrencilere, 
9. Geleneksel Resim Hikaye ve Şiir 
Yarışmalarında ödül alan eserlerin 
bir arada bulunduğu kitaplar 
Ümraniye Belediyesi’nin armağanı 
olarak verildi.

eğitime destek
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Ümraniye Belediyesi, 
24 Kasım Öğretmenler 
Günü münasebetiyle 

Ümraniye’deki okul müdürlerine 
bir yemek verdi. Ümraniye 
Belediyesi Tantavi Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen 
programa Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, AK Parti İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları ve okul müdürleri 
katıldı.
Programda söz alan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
Türkiye’de eğitim kalitesinin 
geldiği noktaya vurgu yaptı. 
Eğitim kalitesini yükseltmek için 
bütün öğretmen arkadaşların 
ellerinden geleni yaptıklarını 

söyleyen Gül, genç öğretmenlere 
tavsiyelerde bulundu. Eğitim 
camiasından gelen bir belediye 
başkanıyla çalışmaktan 
mutlu olduklarını belirten 
Gül, kendilerine her koşulda 

destek veren ve eğitim için 
tüm imkânlarını seferber eden 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkür etti.

Başkan Hasan Can: 
“Öğretmenlik Kutsal Bir 
Meslektir”
Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, öğretmenlik 
mesleğinin zor olduğu kadar 
kutsal bir meslek olduğunu 
söyledi. Öğretmenlerin geleceği 

Ümraniye Belediyesi, 
24 Kasım Öğretmenler 

Günü münasebetiyle okul 
müdürleriyle yemekli 

programda bir araya geldi. 
Programda konuşan Başkan 
Hasan Can, öğretmenliğin 
zor ancak kutsal bir meslek 

olduğunu söyledi.

YENiDENÜMRANiYE

24 Kasım’da Okul Müdürleriyle
Bir Araya Geldik
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inşa eden birer toplum mimarı 
olduğunu ifade eden Başkan 
Hasan Can, Ümraniye Belediyesi 
olarak göreve geldikleri 2004 
yılından bu yana bütün kamu 
kurumlarına olduğu gibi eğitim 
kalitesinin artması için gerek 
okul yapımı gerekse okulların 
bakım ve onarımı için tüm 
imkânları seferber ettiklerini 
söyledi. Ümraniye’de eğitim 
alanında yaptığı faaliyetlere de 
değinen Başkan Hasan Can, 
mevcut hükümetin eğitim 
alanında cumhuriyet tarihinde 
benzeri olmayan başarı grafiği 
sergilediğini ifade etti. Başkan 
Hasan Can konuşmasının 
sonunda şunları söyledi: “Kutsal 
bir mesleğin mensuplarısınız. 
Rabbim sevdiklerinizle birlikte 
daha nice yıllar eğitim camiasına 
hizmet etmenizi nasip etsin. 
Bütün öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Günü kutlu 
olsun.”
İlçe Kaymakamı Mustafa 
Çek ise yaptığı konuşmada, 
“Bana bir harf öğretenin 40 yıl 
kölesi olurum” diyen Hz. Ali 

örneğini vererek, öğretmenlerin 
çocuklarımızı ve gençlerimizi 
eğitirken hem bilgi aktarımı 
hem de milli ve manevi 
değerleri benimsetme amaçlı 
davranmalarını, geleceğin 
bakanları, başbakanlarının da 
şimdiki öğretmenlerin öğrencisi 
olduklarına değindi. Bu güzel 
geceyi tertipledikleri için, 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkür Çek; Tüm 
öğretmenlerin öğretmenler 
gününü kutladı.
Program sonunda Ümraniye 
Belediyesi tarafından 
öğretmenlere çeşitli hediyeler 
verildi.

Öğretmenlerden Başkan Hasan 
Can’a Ziyaret
Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül ve 
ilçenin muhtelif okullarında 
görev yapan okul müdürleri 
ve öğretmenlerden oluşan bir 
heyet, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü öncesinde, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. 

Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
Ümraniye’de eğitim alanında 
çok önemli hizmet ve projelere 
imza attığını ifade ederek, tüm 
öğretmenler adına Başkan Hasan 
Can’a hizmetlerinden dolayı 
şükranlarını sundu. Gül, ayrıca 
öğretmenler adına Başkan Hasan 
Can’a bir çiçek takdim etti.

Başkan Hasan Can: “Eğitim 
Alanındaki Hizmetlerimiz 
Devam Edecek”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, öğretmenlik 
mesleğinin kutsal bir meslek 
olduğunu, öğretmenlerin bu 
mesleği en iyi biçimde yerine 
getirmek için büyük bir özveri ile 
çalıştıklarını söyledi. Ümraniye 
Belediyesi olarak eğitim 
alanında hep ayrı bir hassasiyet 
gösterdiklerini vurguladı. Başkan 
Hasan Can, ziyaretlerinden 
dolayı konuklara teşekkür ederek 
kendilerine çeşitli hediyeler 
takdim etti.

24 kasım
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Ümraniye Belediyesi’nin 
2013’te hizmete 
hazırladığı 127 çeşit 

yatırım ve 626 adet hizmetten 
biri olan Mahmut Celaleddin 
Ökten Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla hizmete 
açıldı. Törene, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ümraniye Kaymakam’ı 
Mustafa Çek, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkan Yardımcısı Sami 
Yazgaç, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, Mahmut 
Celaleddin Ökten Hocanın 
kıymetli kızları Ayşe Züheyra 
Ökten, Dekon İnşaat Yön. Kur. 
Başkanı Cevdet Erdem, Belediye 
Meclis Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, muhtarlar, mahalle 
sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Ayşe Züheyra Ökten: 
“Ümraniye Belediyesi’nin 
Yaptığı Bu Güzel Eserlere 
Şahit Olduk”

Mahmut Celaleddin Ökten 

Hocanın Kıymetli kızları Ayşe 
Züheyra Ökten. “Bu açılışta, 
böylesine güzel bir eseri yapan 
başta Belediye Başkanımız 
Hasan Can Beye ve tüm ekibine 
çok teşekkür ediyorum. Beni 
çok duygulandıran bir an, çok 
sevindim ve çok mutlu oldum. 
Babam Mahmut Celaleddin 
Ökten Cenab-ı Hakka ve 
Peygamber Efendimize bağlı 
bir insandı, Allah’a hamd olsun 
bizleri büyüttü ve bizler bugüne 
geldik. Ümraniye Belediyesi’nin 

Ümraniye Belediyesi’nin 
2013’te hizmete 

hazırladığı 127 çeşit 
yatırım ve 626 adet 

hizmetten biri olan ve 
yapımı tamamlanan 
Mahmut Celaleddin 

Ökten Gençlik Kültür 
ve Eğitim Merkezi’nin 

resmi açılışı, düzenlenen 
bir törenle gerçekleşti. 

YENiDENÜMRANiYE

Mahmut Celaleddin Ökten Gençlik 
Kültür ve Eğitim Merkezi Hizmete Girdi
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yaptığı bu güzel eserlere şahit 
olduk. Mahmut Celaleddin Ökten 
Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi 
tüm Ümraniyelilere hayırlı, 
uğurlu olsun” dedi.

Başkan Hasan Can: “Sosyal, 
Kültürel ve Sanatsal Alanlarda 
Birbirinden Önemli Projeleri 
Hayata Geçirdik”

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Bugün burada bir açılışa 
daha şahitlik yapıyoruz. 2004’ten 
bugüne kadar başta Ümraniye’nin 
imajını değiştirmek olarak 
başlattığımız hizmet yarışında bir 
kalemde değil, birçok kalemde ve 
çeşit işte sadece İstanbul’un değil 
Türkiye’nin de rekor sayılabilecek 
ve örnek teşkil edebilecek 
hizmetlerini ve eserlerini yapmayı 
Rabbim bizlere nasip etti. Biz 
de göreve geldiğimiz günden 
bugüne kadar kültürel ve sosyal 
belediyecilik alanlarında dev 

hizmetlere, klasik belediyecilik 
hizmetlerinde rekorlara imza 
attık.” dedi. Başkan Hasan Can, 
kültüre, sanata ve düşünceye her 
zaman büyük önem verdiklerini 
belirtti. Başkan Hasan Can, 
konuşmasında şunlara da 
değindi: “Sosyal, kültürel ve 
sanatsal alanlarda birbirinden 
önemli projeleri hayata geçirdik. 
Kalıcı hizmetler gerçekleştirmeyi 
hedefleyen bir belediye olarak 
yarınlara yatırım yapmak için 
geceli gündüzlü çalışıyoruz. 
Göreve geldiğimizde Ümraniye’de 
kültür merkezi yoktu. 
Ümraniye’ye şuan 30 yakın kültür 
merkezi ve bilgi evi kazandırdık. 
Ümraniye şimdi Anadolu 
yakasının kültür ve sanat merkezi 
olarak anılıyor. Yaptırdığımız 
kültür merkezi ve bilgi evlerine 
ülkemizin sanat, fikir ve ilim 
adamlarının isimlerini veriyoruz. 
Merhum Mahmut Celaleddin 
Ökten Hocamız, gerek kişiliği ve 
gerekse verdiği hizmetlerle adını 
duyurmuş örnek bir insandı. 
Adını kültür merkezimizde 
yaşatmak bizim için mutluluk 
vericidir. Ümraniye’mizi modern 
ve çağdaş bir kent görünümüne 
kavuşturmanın yanında, 
kültür ve sanat merkezi haline 

getirmenin gurur ve mutluluğunu 
da  yaşıyoruz” dedi. Bu hizmetler 
halkımıza hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileyerek sözlerini 
tamamladı.

Mustafa Çek: “Mahmut 
Celaleddin Ökten Gençlik 
Merkezi Kültür ve Eğitim 
Merkezi Herkese İçin Hayırlı 
Olsun”

Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek ise, “Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptırdığı önemli eserlerden 
biri olan Mahmut Celaleddin 
Ökten Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi herkes için hayırlı olsun. 
Ümraniye İstanbul’umuzun 
en büyük ilçelerinden birisidir. 
Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can Bey ilçemize birçok 
eserler kazandırmıştır. Bu 
eser de onlardan sadece bir 
tanesidir. Böyle güzel bir eseri 
Ümraniyemize kazandırdığı için 
başta Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can’a ve ekibine sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan 
Hasan Can, Dekon İnşaat Yön. 
Kur. Başkanı Cevdet Erdem’e 
günün nişanesi olarak ve 
hizmetlerinden ötürü plaket 
verdi. Başkan Hasan Can ve 
konuklar, Mahmut Celaleddin 
Ökten Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi’nin açılış kurdelesini 
birlikte keserek kültür merkezini 
gezdi.

açılış
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi, 
“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” 
sloganıyla aralıksız 

sürdürdüğü hizmet yürüyüşünde; 
İstanbul Müftülüğü, İBB Engelliler 
Müdürlüğü ve Türkiye Otistiklere 
Destek ve Eğitim Vakfı ile birlikte 
engelleri aşmanın yollarının 
arandığı, “Engelliler ve Dini-Manevi 
Bakım” adlı bir sempozyum 
düzenledi. Ümraniye Belediyesi 
Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen 
sempozyuma Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, İstanbul İl Müftüsü Prof. 
Dr Rahmi Yaran, İBB Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürü Bekir Köksal, 
Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Usta, İstanbul İl Müftü Yardımcısı 
Muteber Gülsefa Uygur, Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan 
Ayvalı, Karabük Üniversitesi 
ilahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Hür Mahmut Yücer, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yakup Çiçek, Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Özcan Karaaslan, Katip 
Çelebi Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Mehmet Bahçekapılı, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail 
Taşpınar, Çanakkale Üniversitesi 
Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan 
Kaplan, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları Mesut Özdemir ve 
Serap Eşit Elveren, Ümraniye EKM 
Başkanı Abdulhamit Öz,  STK’Lar, 
Akademisyenler, birçok engelli 
vatandaş ve aileleri katıldı. Yoğun 
katılımın olduğu sempozyum 4 
oturumda gerçekleşti.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim 
Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Mustafa Uslu başkanlığında yapılan 

Ümraniye Belediyesi 

“3 Aralık Dünya 

Engelliler Günü” 

münasebetiyle; 

İstanbul Müftülüğü, 

İBB Engelliler 

Müdürlüğü ve Türkiye 

Otistiklere Destek ve 

Eğitim Vakfı ile birlikte 

engelleri aşmanın 

yollarının arandığı, 

“Engelliler ve Dini-

Manevi Bakım” adlı bir 

sempozyum düzenledi.

“Engelliler ve Dinî-Manevi Bakım” 
Sempozyumu Ümraniye’de Yapıldı
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sempozyumun birinci oturumunda 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ramazan Ayvalı, İstanbul İl Müftü 
Yardımcısı Muteber Gülsefa Uygur 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB) Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı Engelliler Müdürü 
Bekir Köksal engellilerin sahip 
olduğu haklar ve onlara yönelik 
yapılan çalışmaları masaya yatırdı. 
İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Engelliler Müdürü Bekir 
Köksal, engellilerin iş yaşamında 

daha aktif olması gerektiğini fakat 
eğitim seviyesinin düşük olduğunu 
belirterek, engellilerin eğitimi için 
daha fazla çalışmanın yapılması 
gerektiğine değindi. 

Oturuma başkanlık yapan Prof. Dr. 
Mustafa Usta ise, otistik bir çocuğun 
ailesiyle birlikte otobüsten indirilmesi 
ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlattı. 
Usta, “Özürlü olmak bir sorun, özürlü 
bir çocuğa sahip olmak daha başka bir 
sorun” dedi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı 
Muteber Gülsefa Uygur ise, 
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
engellilerin haklarına yönelik birçok 
çalışma yürüttüklerini belirterek, 
engellilerin ibadetlerini rahatça 
yapabilmeleri için ibadet yerlerinin 
yeniden düzenlendiğini söyledi. 
Marmara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvalı, 
engellinin tanımını yaparak, “Daha 
önce özürlü sakat gibi tabirler 
kullanıyordu engelli kardeşlerimiz 
bundan rahatsız oluyordu. Kanunen 
bir düzenleme yapılarak bütün 
hukuki metinlerden bu kelimeler 
çıkarılarak, engelli tanımı konuldu” 
diye konuştu. Herkesin potansiyel 
engelli olduğunu belirten Ayvalı, 
engelin sadece doğuştan değil, 
sonradan da olunabileceği gerçeğini 
hatırlattı. Dünyanın yüzde 10’unun, 
Türkiye’nin ise yüzde 12’sinin engelli 
olduğunu ifade eden Ramazan Ayvalı, 
Türkiye’de 7,5 milyon vatandaşın 
engelli olduğunu söyledi.

Başkan Hasan Can: “Onların 
Dünyaları da Aydınlık ve Mutlu 
Olsun Diye Gayret Ediyoruz”

2004 yılından bu yana 
gerçekleştirdikleri hizmetlere değinen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, engellilerin her türlü manevi 
ihtiyacının karşılanması gerektiğini 
belirtti. Başkan Hasan Can, “Her 
türlü ihtiyaçlarını karşılarsınız. 

Ama ruh dünyasındaki açlığı 
gidermezseniz sanıyorum ki yine 
mutsuzluktan kurtaramazsınız. 
Engelli kardeşlerimiz de birçok insan 
içerisinde bu manevi rehabilitasyona 
en çok ihtiyacı olan kardeşlerimiz 
arasındadır” dedi. AK Parti 
hükümetinin iktidara gelmesiyle 
engellilerin sosyal hayatta daha 
çok yer aldığını ifade eden Başkan 
Hasan Can, “AK Parti iktidarından 
önce Türkiye’de engelli var mıydı, 
yok muydu kimse bunun farkında 
değildi. Kayıtlarda belliydi ama 
toplum bunun farkında değildi. Artık 
engellilerin farkında olan bir toplum 
bilinci oluştu. Engellilerin farkında 
olan bir devlet mantığı ve engellilerin 
her türlü sorununu çözmeye 
çalışan bir yerel yönetimler var. 
Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi 
olarak, Engellilere ulaşım noktasında 
ilk asansörlü araç ile hizmet eden 
belediye başkanıyım. Tam 4 tane 
engelli aracımız var. Engelli kültür 
merkezimiz var. Orada rehabilitasyon 
çalışmalarımız var. Sınır tanımıyoruz. 
Dilerim ki onların dünyaları da 
herkes gibi aydınlık ve mutlu olsun” 

açılış
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Ümraniye Belediyesi, son 
dönemde yapılan 21 
parktan bir kısmına, Türk 

siyasetinin önemli isimlerinden 
biri olan rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu ve Ümraniye’nin 
eski Belediye Başkanlarının 
isimlerini verdi. Aralık ayı meclis 
toplantısında oy birliği ile alınan 
karara göre Atakent Mahallesi 
Seyfi Demirsoy Caddesi’nde 
hizmete açılan parka, Türk 
Siyasetinin önemli isimlerinden 
Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
ismi verildi. Belediye Meclisi 
Rahmetli olan Ümraniye’nin 
eski Belediye Başkanlarından 
Ahmet Mert’in ismini, Atatürk 
Mahallesi’nde Muhtar Sokaktaki 
parka, Aslan Yıldırım’ın ismini ise 
Namık Kemal Mahallesi Değirmen 
Sokakta bulunan parka vererek, 
hatırasını ebedileştirdi. Yakın bir 

zamanda rahmetli olan Belediye 
Meclis Üyesi Behçet Köseoğlu’nun 
ismi de Necip Fazıl Mahallesi’nde 
Dilektaşı Sokaktaki parkta 
yaşatılacak. 

Ümraniye Belediye Meclisi, 
Ümraniye’nin Üsküdar’a bağlı 

olduğu yıllarda Üsküdar Belediye 
Başkanı olarak hizmet veren 
Necmettin Öztürk’ün ismini 
Atakent Mahallesi muhtarlık 
yanında bulunan parka, 1989-
1994 yılları arasında Belediye 
Başkanlığı yapan Şinasi Öktem’in 
ismini Çakmak Mahallesi’nde 
bulunan Taylan Sokak Parkı’na; 
1994-2004 yılları arasında 
Belediye Başkanı olarak görev 
yapan Mehmet Bingöl’ün ismini 
ise, Yukarı Dudullu Mahallesi 
Katibim Sokakta yeni yapılan 
parka verdi.

Ümraniye Belediyesinin kardeş 
şehirlerinden olan Gazze’nin 
Cebaliye Belediyesi’nin adı 
Yukarı Dudullu Mahallesi’nde 
bulanan yeni koruluk parkına, 
Gaziantep’teki kardeş şehrimiz 
Şahinbey İlçesinin adı Tatlısu 
Mahallesi Seyhan Sokak’ta 

Ümraniye Belediyesi, 
Türk siyasetinin önemli 
isimlerinden Rahmetli 

Muhsin Yazıcıoğlu 
ve Ümraniye’nin eski 

Belediye Başkanlarının 
isimlerini meclis kararı 

ile yeni yapılan parklara 
verdi. 

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediye Meclisi Eski Belediye 
Başkanlarının Adlarını Parklara Verdi
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bulunan parka verildi. İnkılap 
Mahallesi Dereboyu Caddesi 
Hamamlıdere Sokak’ta bulunan 
parkın adı da 28 Nisan Parkı 
oldu. Bu anlamlı isim ile 28 
Nisan 1993 tarihinde Hekimbaşı 
çöplüğünde meydana gelen 
patlamada hayatlarını kayb eden 
onlarca kişinin anısı yaşatılacak. 
Ümraniye’nin endemik bitkisi olan 
Ümraniye Çiğdemi’nin ismi de 
Madenler Mahallesinde bulunan 
bölge parkına verildi. 

Başkan Hasan Can: “Bu Millete 
Hizmeti Olanların İsimlerini 
Yaşatacağız”

Ümraniye Meclis toplantısında 
kısa bir konuşma yapan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Bu memlekete hizmeti geçmiş 
insanlarımızın adlarının bir 
şekilde yaşatılmasında bir 
kadirşinaslık vardır. Belediye olarak 
büyüklerimize karşı göstermiş 
olduğumuz vefa örneği için 

bütün meclis üyesi arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Ne kadar 
çok hizmet etmiş memleket 
evladının isimlerini yad etme 
imkanı bulursak, gelecek nesillere 
aktarmış oluruz. 2004 yılında 
göreve geldiğimizde eski Belediye 
Başkanlarımızı ziyaret etmek 
istedim. Ahmet Mert Ümraniye’nin 
ilk Belediye Başkanıdır; kendisini 
rahmetli olmadan önce ziyaret 
ettiğim için bahtiyar olduğunu 
ifade etmek istiyorum. Daha 
önce hiçbir Belediye Başkanının 
kendisini ziyaret etmediğini dile 
getirmişti. Necmettin Öztürk 
ve Şinasi Beyi de ziyaret ettik. 
Şinasi Bey 89 seçimlerinde 
benim rakibimdi. Kendilerinin 
ziyaretimizden fevkalade mutlu 
olduklarını gördüm. Ardından 
Mehmet Bingöl Beyi ziyarete gittik. 
Geçmişte Ümraniye’mize hizmette 
bulunmuş tüm Başkanlarımızın her 
birinin isimlerini bir parka vererek 
yad etmek istedik. Türk Siyasetinin 

önemli isimlerinden Muhsin 
Yazıcıoğlu ve Ümraniye’mizin eski 
Belediye Başkanlarının isimleri 
yaptıkları önemli hizmetlerle bu 
parklarda yaşayacak. Rahmet-i 
Rahman’a kavuşanları tekrar 
hayırla yad ediyor. Hayatta 
olan büyüklerimize de mutlu 
ve uzun yıllar diliyorum. Ayrıca 
geçmiş Belediye Başkanlarımızı 
fotoğraflarıyla yad edeceğimiz 
bir köşeyi de en kısa sürede 
oluşturmak istiyoruz” dedi. Başkan 
Hasan Can ayrıca Ümraniye’nin 
endemik bitkisi olan Ümraniye 
Çiğdemi’nin de ismini parklara 
verdiklerini sözlerine ekledi.

parklar
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Muhsin Yazıcıoğlu ParkıNecmettin Öztürk ParkıŞahinbey Parkı
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Ümraniye Belediyesi’nin 
2013’te hizmete 
hazırladığı 127 çeşit 

yatırım ve 626 adet hizmetten 
biri olan Hafız Mustafa Efendi 
Camii Şerifi, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve çok sayıda 
kişinin katılımıyla hizmete 
açıldı. Açılış törenine, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ak Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye Müftüsü Ercan 
Aksu, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, Belediye 
Meclis Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Muhtarlar, Mahalle 
sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Mesut Özdemir: “Ümraniye 
Artık İmajı ve Vizyonu Gelişen 
Bir İlçe Haline Gelmiştir”

Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mesut Özdemir, “Son 10 yıl 
içerisinde Ümraniye’mize 
kazandırdığımız 127 
eserden birinin daha açılışını 
gerçekleştirmek üzere bir 

Ümraniye Belediyesi’nin 
2013’te hizmete 

hazırladığı 127 çeşit 
yatırım ve 626 adet 

hizmetten biri olan ve 
yapımı tamamlanan 

Hafız Mustafa Efendi 
Camii Şerifi Hizmete 

açıldı.  Açılış kurdelesini 
kesen Başkan Hasan 
Can, ‘Bu Dünya da 

Bıraktığımız Eserler 
Baki Kalacaktır’ dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Hafız Mustafa Efendi Camii Şerifi 
Hizmete Açıldı
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arada bulunuyoruz. Ümraniye’yi 
yeniden şekillendirerek bir cazibe 
merkezi haline getiren Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a ve 
mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Ümraniye’miz, 
nikah sarayıyla, aşeviyle, sağlık 
ocakları, sokaklarıyla caddeleriyle 
ve muhtarlık binalarıyla, 
daha yüzlerce hizmetleri ve 
eserleriyle asla 10 yıl öncesinin 
Ümraniye’si değildir. Ümraniye 
artık İmajı ve Vizyonu gelişen 
bir ilçe haline gelmiştir. Açılışını 
gerçekleştireceğimiz Hafız 
Mustafa Efendi Camii Şerifi’nin 
tüm Ümraniye halkımıza ve 
mahalle sakinlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi. 

Ercan Aksu: “Bu Gibi Eserler 
Geleceğe Bırakabileceğimiz
Eserlerdir”

Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu, 
“Şerifali Mahallemize böyle güzel 
bir cami inşa ettirdiği için başta 
Belediye Başkanımız Hasan 
Can olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Bu gibi 
eserler geleceğe bırakabileceğimiz 
eserlerdir. Camiler sadece 
namazların kılındığı yerler 
değildir. Aynı zamanda dinin 
öğrenildiği yerlerdir. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Hayırlı 
uğurlu olsun” dedi.

Öztürk Oran: “127 Eserden 
Biri Olan Hafız Mustafa Efendi 
Camii Şerifi Çok Güzel ve Şirin 
Bir Camidir”

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran; Ümraniye 
Belediyemizin siz değerli 
Ümraniye halkına bugüne 
kadar sunmuş olduğu birçok 
eser var. 127 eserden biri olan 
Hafız Mustafa Efendi Camii 
Şerifi bunlardan biri olup, çok 
şirin ve güzel bir Camii oldu. 
Şahsım adına böylesine güzel bir 
ibadethaneyi siz değerli Ümraniye 
halkına kazandıran başta Belediye 
Başkanım Sayın Hasan Can ve 
ekibine teşekkür ediyorum. 
Herkese hayırlı uğurlu olsun’ 
dedi.

Başkan Hasan Can: “Bu 
Dünyada Bıraktığımız Eserler 
Baki Kalacaktır”

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Kalıcı hizmetler gerçekleştirmeyi 
hedefleyen bir belediye olarak, 
yarınlara yatırım yapmak için 
geceli gündüzlü çalışıyoruz. Bu 
sene Ümraniye Belediyemizin 
50. yılı ve biz 10 yıldır buradayız. 
Ümraniye’mize geçmiş 40 yılda 
yapılanların 4-5 katını yaptık. 
Bugüne kadar Ümraniye’mize 
200’e yakın kalıcı eser 
kazandırdık. Bunlar kültür 
merkezleri, bilgievleri, sağlık 
ocakları, parklar, okullar, camiler, 
nikâh sarayı, muhtarlık binaları 
ve Belediye Binamız olmak üzere 
hepsini hizmete açtık. Bugün 
burada hayırlı bir hizmetin daha 
açılışını yapmak için toplandık. 
Hoş bir seda bırakmak çok güzel 
bir şey, bu dünya da bıraktığımız 
eserler baki kalacaktır. Burada 
bulunan vatandaşlarımız 
ve mahalle sakinlerimiz bu 
camimizden istifade edecek. 
Hafız Mustafa Efendi Camii Şerifi 
Ümraniye’ye hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Konuşmaların ardından Başkan 
Hasan Can ve konuklar, Hafız 
Mustafa Efendi Camii Şerifi’nin 
açılış kurdelesini birlikte kestiler.

açılış
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Ümraniye Belediyesi Sanatkâr-
lar çarşısı sergi salonunda, 
“Yeşil” temalı karma sergi 

açılışı ile sanatseverlere kapılarını 
açtı. Sergi açılışına Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha 
Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan 
Yardımcısı Birol Güven, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, Hat ve 
Ebru sanatçıları Doç. Dr. Savaş Çevik, 
Ömer Faruk Dere, Ferhat Kurlu ve 
Ayten Tiryaki, birim Müdürleri, 
Muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar 
katıldı. Programda söz alan AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Birol Güven, “Hayırlı hizmetlerden 
dolayı Ümraniye Belediyesi’ne teşek-
kür ederim. Açılan bu sergi Ümrani-
ye’mize hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Hasan Can: “Sanatkârlar 
Çarşısı, Modern Mimarisi Ve Yeni 
Konsepti İle Halka Hizmet Verme-
ye Devam Ediyor”
Sergi açılışında bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can; “Ümraniye Belediyesi olarak 
yaptığımız önemli eserlerden biri 
olan Sanatkârlar Çarşısı, Modern 
mimarisi ve yeni konsepti ile halka 

hizmet vermeye devam ediyor. Sa-
natkârlar Çarşımız da, farklı sanat-
çılara kiralanarak oluşturulan yeni 
konsept kapsamında, Tezhip, Ebru, 
Kaligrafi, Müzik Evi, Antika, Minya-
tür, Çini, Fotoğraf alanında dükkan-
lar bulunmaktadır. Başkan Hasan 
Can, “Ayrıca bazı dükkânlar, Kütüp-
hane Müdürlüğü’ne bağlı idari oda, 

eğitim sınıfı, sergi salonu ve kafeter-
ya olarak kullanılıyor. Bugün burada 
ilk sergimizi açıyoruz. Bu mekânda 
atölyeleri bulunan sanatçılarımızın 
eserlerinden oluşan bir birinden 
güzel eserler bulunmaktadır. “Yeşil” 
teması ile hazırlanan bu ilk sergimiz 
de Çarşıda atölyesi olan sanatkârların 
eserlerinden oluşmaktadır” dedi. 
Konuşmaların ardından sergi açılı-
şının kurdelesini Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve beraberinde-
kiler kesti. Daha sonra Başkan Hasan 
Can, sanatçılar ve sanatseverler sergi 
alanını birlikte gezdi.
Ayrıca açılışı gerçekleştirilen ilk ser-
ginin ardından her ay iki sergi olmak 
üzere 15 günde bir farklı bir sergi ile 
sanatseverlere buluşacak. 

Ümraniye Belediyesi Sanatkârlar Çarşısı 
“Yeşil” Temalı Karma Sergisi Açıldı

sergi

Ümraniye Belediyesi, 
Sanatkârlar Çarşısı 
Modern mimarisi ve 

çağdaş iç dekorasyonu 
ile göz kamaştırmaya 

ve çok sayıda farklı 
aktiviteye ev sahipliği 

yapmaya devam ediyor. 
Sanatkârlar Çarşısı 
Sergi Salonu, “Yeşil” 
temalı karma sergi 
ile sanatseverlere 

kapılarını açtı.

YENiDENÜMRANiYE
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
düzenlediği, “Gelin Spor 
Yapalım Tek Galibi Dostluk 

Olsun”  projesi kapsamında 
Ümraniye Meydan’da kurulan futbol, 
basketbol sahaları ve çocuklar için 
kaydırak, rodeo, tırmanma ve zıpzıp 
oyuncakları Ümraniye Meydan’da 
düzenlenen bir törenle hizmete 
açıldı. Törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
Ümraniye Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İlçe Müdürü Muhammed Kılıç, 
Ümraniye Kızılay Başkanı Hüseyin 
Can, Belediye Başkan Yardımcıları, 
STK’lar ve vatandaşlar katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Ümraniye 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Muhammed Kılıç, “Bu sene 
içerisinde 2. kez gerçekleştirdiğimiz 
‘Gelin Spor Yapalım, Tek Galibi 
Dostluk Olsun’ etkinliği tadımlık 
bir etkinliktir. Çocuklarımızın, 
gençlerimizin ve velilerimizin dikkati 
çekerek farkındalık oluşturmak 
için, sporun her alanda, her 
yerde yapılabildiği göstermek için 

düzenlediğimiz bir etkinliğimizdir. 
İnşallah bu faaliyetleri kalıcı olarak 
ta gerçekleştirmek adına elimizden 
gelen çabayı gösteriyoruz. Bize bu 
etkinlikte ve diğer etkinliklerde 
de sürekli destek olan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.” dedi.

Başkan Hasan Can: “Bu Etkinlik 
Spora Farkındalık Yaratma 
Etkinliğidir”
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, “Bu 
etkinlik spora farkındalık yaratma 
etkinliğidir. Yani insanımıza sporun 

önemine bir kez daha dikkat 
çekmek adına yapılan bir etkinliktir. 
Düzenlenen etkinliğin ismi de açık 
bir şekilde bunu ifade ediyor. Biz 
Ümraniye Belediyesi olarak 10 yıldan 
bu yana amatör spor kulüplerini 
destekledik. Okullarımızda ise bu 
sene 5.’sini gerçekleştirdiğimiz 
Ümraniye Spor Oyunlarına 70 tane 
okulumuzdan yaklaşık 7 binden fazla 
çocuğumuz yarışmalara katıldı. Bu 
yarışmalara katılan çocuklarımızın 
hepsi belki profesyonel sporcu 
olmayacaklar. Ama onların spor 
alışkanlığı edinmeleri sağlamaya 
çalıştık. İnanıyorum ki onların 
içerisinden cevherleri gün yüzüne 
çıkardık. Onlar bu motivasyon ve 
destekle belki Türkiye’nin beklide 
dünyanın en ünlü sporcularından 
biri olacaklar. Aynı zamanda sporun 
geniş zemine taşınmasını ve herkesin 
spor yapan insanlar olarak bu 
alışkanlığı kazanmalarını amaçladık.” 
dedi. Daha sonra konuklar futbol ve 
basketbol sahasına geçerek üç gün 
boyunca devam eden çeşitli spor 
etkinliklerinin startını verdiler.

Gelin Spor Yapalım
Tek Galibi Dostluk Olsun

spor

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından, 

“Gelin Spor Yapalım Tek 
Galibi Dostluk Olsun” 

projesi kapsamında 
düzenlenen Spor 

alanları Ümraniye 
Meydanda kuruldu. 
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Ümraniye Belediyesi’nin 
2013’te hizmete 
hazırladığı 127 çeşit 

yatırım ve 626 adet hizmetten 
biri olan ve Ümraniye Belediyesi 
tarafından, İsmail Çetinkaya 
isimli hayırsever işadamına 
yaptırılan Armağanevler 
Mahallesi İsmail Çetinkaya Aile 
Sağlığı Merkezi, Açılış Törenine, 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Sami Yazgaç, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, İsmail 
Çetinkaya Aile Sağlığı Merkezi 
Yönetici Hekimi Dr. Yusuf 
İzzettin Güven, hayırsever 
işadamı Çetinkaya İnş. Yönetim 
Kur. Başkanı İsmail Çetinkaya, 

Ümraniye Toplum Sağlığı 
Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. 
Ahmet Rıfkı Topçuoğlu, İl 
Halk Sağlığı Müdür Vekili Dr. 
Savaş Başar Kartal, Belediye 
Meclis Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Muhtarlar, mahalle 
sakinleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Hasan Can: “Sağlık 
Hizmeti Alanında Çığır Açtık”

Ümraniye 
Belediyesi’nin 2013’te 

hizmete hazırladığı 
127 çeşit yatırım ve 
626 adet hizmetten 
biri olan ve yapımı 

tamamlanan 
Armağanevler 

Mahallesi İsmail 
Çetinkaya Aile 
Sağlığı Merkezi 

hizmete açıldı.  Açılış 
kurdelesini kesen 

Başkan Hasan Can, 
“Sağlık hizmetlerinde 

çığır açtık” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Armağanevler İsmail Çetinkaya Aile 
Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
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Programda kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “Türkiye’de 
rekor sayılabilecek ve örnek 
teşkil edilebilecek hizmetler ve 
eserler yapmayı Rabbim bizlere 
nasip etti. Kalıcı hizmetler 
gerçekleştirmeyi hedefleyen bir 
belediye olarak, yarınlara yatırım 
yapmak için geceli gündüzlü 
çalışıyoruz. Bu sene Ümraniye 
Belediyemizin 50. yılı ve biz 10 
yıldır buradayız. Ümraniye’mize 
geçmiş 40 yılda yapılanların 4-5 
katını biz 10 yılda yaptık. Bugüne 
kadar Ümraniye’mize 200’e yakın 
kalıcı eser kazandırdık. Kültür 
merkezleri, bilgi evleri, sağlık 
ocakları, parklar, okullar, camiiler, 
nikâh sarayı, muhtarlık binaları 
ve Belediye Binamız olmak üzere 
hepsini hizmete açtık.” Başkan 
Hasan Can ayrıca “Ümraniye’de 
sağlık alanında çığır açan 
hizmetlere de imza attık.” dedi. 

Belediye olarak göreve geldikleri 
ilk dönemden bu yana, sağlık 
konusunda hep ayrı bir hassasiyet 
taşıdıklarının altını çizen Başkan 

Hasan Can, sözlerine şöyle 
devam etti: “Sağlık alanında 
eşine az rastlanır bir hizmet 
seferberliği başlattık. Görevi 
devraldığımız 2004 yılından bu 
yana ilçemizin dört bir yanına 
Aile Sağlığı Merkez’leri inşa 
ediyoruz. Bugüne kadar 30’a 
yakın Aile Sağlığı Merkezi inşa 
ederek, hizmete açtık. Bugün 
Armağanevler İsmail Çetinkaya 
Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete 
açıyoruz. İlçemizde sağlık 
alanında çok önemli hizmetler 
yaptık, çok sayıda önemli projeyi 
hayata geçirdik. Şimdi yepyeni 
bir dönemin başındayız. Bu yeni 
dönemde hizmetlerimizi daha 

ileri noktalara taşımanın gayreti 
içinde olacağız. Sağlığa yaptığımız 
yatırımlar artarak devam edecek.” 
dedi. 

Konuşmaların ardından Başkan 
Hasan Can, Hayırsever İşadamı 
Çetinkaya İnş. Yönetim Kur. 
Başkanı İsmail Çetinkaya’ya 
ve Anmalar İnş. Yönetim Kur. 
Başkanı Bedir Anma’ya günün 
nişanesi olarak ve hizmetlerinden 
ötürü plaket verdi.

Başkan Hasan Can ve konuklar, 
Armağanevler İsmail Çetinkaya 
Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış 
kurdelesini birlikte keserek Aile 
Sağlığı Merkezi’ni gezdi.

açılış
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Marmara Belediyeler 
Birliği tarafından 2. 
kez düzenlenen “WICS-

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi”, iki 
gün boyunca toplam 25 oturum 
şeklinde gerçekleşti. Kamu, kurum 
ve kuruluşları, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
dünyadaki ve Türkiye’deki akıllı 
şehirlerin gündemini, sunacakları 
bildiriler eşliğinde tartışıldı. 
İkinci oturumu İstanbul Conrad 
Hotel’de gerçekleşen zirveye, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıcı, Tuzla 
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 
İzmir Söke Belediye Başkanı 
Necdet Özekmekçi, STK’lar ve özel 
kuruluşların temsilcileri katıldı.
Başkan Hasan Can: 
“Gerçekleştirdiğimiz Birçok 
Hizmetin Başarılı Olmasının 
Arkasında, Vatandaşlarımızla 
Her An İletişim Halinde Olmamız 
Yatıyor”
En kaliteli ve en hızlı hizmet 

felsefesi ile vatandaşların 
memnuniyetine öncelik 
verdiklerine değinen Başkan 
Hasan Can, 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 
görüşlerini, başlatmış olduğumuz 
24 saat çalışma esası ile (7/24)  
değerlendirdiklerini söyledi. Başkan 
Hasan Can, “Gerçekleştirdiğimiz 

birçok hizmetin başarılı 
olmasının arkasında, Ümraniyeli 
vatandaşlarımızla her an iletişim 
halinde olmamız yatıyor. 
Vatandaşlarımız bize birçok 
vesile ile ulaşabiliyor, görüş ve 
eleştirilerini bizimle paylaşabiliyor. 
Çözüm Ofisleri ile halkımızın 
şikâyet, talep ve önerilerini 
alarak, en kısa sürede gerekli 
birimlerimize ulaştırıyor ve çözüm 
yolunu buluyoruz. Yine ilçemizin 
15 ayrı noktasına kurduğumuz 
Taff-Phone uygulaması ile 
vatandaşlarımız ahize kaldırır 
kaldırmaz, Çağrı Merkezimizdeki 
görevli arkadaşımızla konuşma 
imkânı buluyor ve dilek, şikâyet ya 
da önerilerini paylaşabiliyor. Ayrıca 
Belediyemizin internet sitesinden 
de vatandaşlar e-postaları ile 
bizlere ulaşma imkânı bulabiliyor. 
Artık çağımızın gerektirdiği sosyal 
medyadan da vatandaşlarımız 
bizimle iletişime geçiyor ve 
sorunları kısa zamanda çözüme 
ulaşıyor.” dedi.

“WICS-Dünya Akıllı 
Şehirler Zirvesi”nin 

ikinci oturumu, 
İstanbul Conrad 

Hotel’de düzenlenen bir 
programla gerçekleşti. 

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Sona Erdi

şehircilik

28



Ümraniye Belediyesi’nin,  
“3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü” münasebetiyle 

Belediye Hizmet Binası girişinde 
düzenlendiği ve “Kent Yaşamı ve 
Engelli Vatandaşlarımız” konulu 
4. Geleneksel Resim Yarışması’nda 
ödül ve mansiyon alan resimlerden 
oluşan sergi sanatseverlerle buluştu. 
Engelli yaşamına dair farkındalık 
oluşturma ve engelliliğin toplum 
içi durumuna dikkat çekmek 
için düzenlenen sergi, Ümraniye 
Belediye Hizmet Binası girişinde 
vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ümraniye 
Belediyesi’nin,  “3 

Aralık Dünya Engelliler 
Günü” münasebetiyle 

Belediye Hizmet 
Binası girişinde 

düzenlendiği resim 
sergisi sanatseverlerle 

buluştu. 

Engellilere Özel Resim Sergisi 
Ümraniye’de Açıldı

sergi
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Ümraniye Belediyesi, “10 

Ocak Çalışan  ler Günü” 

münasebetiyle geçtiğimiz 

yıl yağmur, çamur demeden, çalışan 

gazetecilerin, meslekte yaşadıkları 

zorlukları anlatan “Gazetecilerin 

Zor Anları” karma fotoğraf sergisi 

düzenlemişti. Şimdi ise serginin 

ardından, mesleğe emeği geçen ve 

hayatını kaybeden gazetecilerin anısına 

“Gazetecilerin Haber Anıları” isimli 

bir kitap hazırlıyor. “10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü”nde lansmanının 

yapılması planlanan kitap projesinde, 

Savaş Ay’dan Mehmet Ali Birand’a 

kadar birçok muhabir ve gazetecinin 

haber anıları yer alacak.  10 Ocak Cuma 

günü yapılacak Kitap lansmanının 

yeri ve saatiyle ilgili bilgiler Ümraniye 

Belediyesi tarafından kısa zamanda 

paylaşılacak.

Başkan Hasan Can: “Bu Mesleği 
İcra Ederken Hayatını Kaybeden 
Gazetecilerimizi Rahmetle 
Anıyorum”
Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “İnsanlara dünyanın 
ahvalinden haber yetiştirmeye çalışan 
gazetecilerin, haber için yaptıkları 
fedakârlığı geçen yıl düzenlediğimiz 
sergi ile gün yüzüne çıkarmıştık. 
Hangi şartlarda görev yaptıklarını 
net bir şekilde gösteren fotoğraflar 
vardı. Şimdi ise gazetecilerin haber 
esnasında başlarından geçen anılarını 
kitaplaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 
düzenlediğimiz “Gazetecilerin Haber 
Anıları” isimli kitapla, mesleğe emeği 
geçen ve hayatını kaybeden gazetecileri 
anacağız. Bu mesleği icra ederken 
hayatını kaybeden gazetecilerimizi 
tekrar rahmet ile anıyor, çalışan 
gazetecilerimize de görevlerinde 
başarılar diliyorum.” dedi.

Gazetecilerin Haber
Anıları Kitaplaştırılıyor

basın

Ümraniye Belediyesi, 
mesleğe emeği geçen 
ve hayatını kaybeden 
gazetecilerin anısına 
“Gazetecilerin Haber 

Anıları” isimli bir 
kitap ile haberlerin 

arkasındaki gizli 
kahramanları gün 
yüzüne çıkarmak 

istiyor.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin Hükümet 

ve Liderlik Okulu’nun daveti üzerine 
üniversitenin Beşiktaş yerleşkesinde 
“Sosyal Belediyecilikte Ümraniye 
Örneği” başlığı altında Ümraniye 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları 
sunum eşliğinde anlattı. Başkan 
Hasan Can, konuşmasında Kültürel 
ve Sosyal Belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda Ümraniye’de atılan 
önemli adımları aktardı.

Başkan Hasan Can: 
“Sosyal Belediyecilik Anlayışı 
Doğrultusunda, Ümraniyelilerin 
Sosyal Yaşam Kalitesini 
Yükseltmeye Gayret Ettik”
Başkan Hasan Can; “Klasik 
Belediyeciliğin yanı sıra Kültürel 
ve Sosyal Belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerle Ümraniye’nin vizyonunu 
bambaşka yerlere getirdik. Bize 
göre, bir ilçenin sokak, cadde ve 
yollarının modern olması kadar, o 
ilçede yaşayan ahalinin sağlık, huzur 

ve mutluluğu da o kadar önemlidir. 
Gerçekleştirdiğimiz birçok hizmetin 
yanı sıra, kültürel etkinlikler 
kapsamında, el emeği ile hayatını 
kazanmak için mücadele veren 
sanatkârlarımızın el emeklerinin ve 
göz nurlarının değerlendirileceği, 
sanatkârlarımızın destekleneceği, 
ürünlerinin itibar göreceği Ümraniye 
Belediyesi Sanatkârlar Çarşısı’nı da 
yeni konsepti ile hayata geçirdik. 
Modern mimarisi ve çağdaş iç 
dekorasyonu ile göz kamaştıran 

çarşı, klasik Türk Sanatları ile 
hayat buluyor. Okulların yapımı, 
bakım ve onarımını üstlendik. 
Ortaokul ve liselere yönelik ödüllü 
sınavlar düzenledik, Yardıma 
muhtaç yoksul vatandaşlarımıza 
kırtasiye yardımlarında bulunduk. 
Yaptırdığımız Halil İbrahim Sofrası 
Aşevi ile her gün 550 kişilik yemeği, 
yoksul vatandaşlarımızın evine 
ulaştırıyoruz. Engelleri Birlikte 
Aşıyoruz sloganıyla, 4 engelli aracı 
hizmete sunduk. Bu dört araç 
randevu alan engelli kardeşlerimizi 
evlerinden alarak, diledikleri yere 
bırakıyor. Bunun yanında engelli 
vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye 
yardımında bulunduk. Hiç kültür 
merkezi bulunmayan ilçemize Kültür 
Merkezi kazandırdık. Yine çocuk ve 
gençlerimiz için yaptırdığımız Bilgi 
Evleri aralıksız hizmet veriyor.” dedi. 
Program, Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
Hükümet ve Liderlik Okulu 
öğrencilerinin Başkan Hasan Can’a 
katılımlarından dolayı teşekkür 
belgesi vermesiyle sona erdi.

Yerel Yönetimler Akademisi 
Programına Katıldık

yerel yönetimler

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 
Can, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin 

Hükümet ve Liderlik 
Okulu tarafından 
düzenlenen “Yerel 

Yönetimler Akademisi” 
programına katıldı.
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Ümraniye yükselen trend 
mağazacılığında öne 
çıkmaya devam ediyor. KDM 

Alışveriş Merkezi Kiralama Yönetim 
Danışmanlık Genel Müdürü Murat 
İzci “Ümraniye’deki Alemdağ Caddesi, 
ciroda Bağdat Caddesi’ni geride 
bırakarak yükselen trend cadde ve 
mağazacılıkta 1. oldu” dedi. 
Başkan Hasan Can: “Alemdağ Caddesi 
Ümraniye’nin Yükselen Değeridir”
İstanbul’un sayılı caddelerinden ve 
Ümraniyemizin de can damarıdır. 
Tüm markaların olduğu bir cadde 
haline gelen Alemdağ Caddesi 
sadece Ümraniye halkına değil diğer 

ilçelerden hatta başka illerden de 
alışveriş için gelen vatandaşlarımıza 
ev sahipliği yapan bir caddedir. Bu 
araştırma gösteriyor ki Ümraniye’nin 
katma değeri her geçen gün artıyor” 
dedi.

KDM Alışveriş Merkezi 
Kiralama ve Yönetim 

Danışmanlığı’nın 
yaptığı araştırma 

ve analizler sonucu 
Ümraniye Alemdağ 

Caddesi, Bağdat 
Caddesi’ni ciroda geride 

bırakarak cadde ve 
mağazacılıkta 1. oldu.

Alemdağ Caddesi Ciroda
Bağdat Caddesi’ni Geçti

ümraniyeYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi Kent 
Konseyi Engelliler Meclisi 
Başkanı Mücahide Delman 

ve Kent Konseyi Engelli Meclisi 
üyeleri, “3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü” münasebetiyle Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. 
Samimi havada geçen ziyaretin 
ardından Kent Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı Mücahide Delman, 
engellilere yönelik hayata geçen 
hizmetlerden dolayı Başkan Hasan 
Can’a çiçek takdim etti. Ziyaretlerden 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Hasan Can, Ümraniye 
Belediyesi Kent Konseyi Engelliler 

Meclisi Başkanı Mücahide Delman 
ve beraberindekilere ziyaretlerinden 
ötürü teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi 
Kent Konseyi Engelliler 

Meclisi, “3 Aralık 
Dünya Engelliler 

Günü” münasebetiyle 
Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti.

Engelliler Meclisi’nden Ümraniye 
Belediyesi’ne Ziyaret

ziyaret
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Ümraniye Belediyesi, 
Sosyal Yardım Projeleri 
kapsamında düzenlemiş 

olduğu, eşi olmayan, çocuklarına 
hem analık hem babalık yapan 
veya eşi çalışamayacak durumda 
olduğu için geçim mücadelesini 
sırtlanmış olan hanımların, kendi 
ürettikleri el emeği ürünleri satışa 
sunabilecekleri Hanımeli Çarşısı’nı 
Ümraniyelilerin hizmetine açtı.  
Resmi açılışının kısa zamanda 
yapılacağı Hanımeli Çarşısı’nda, 
satış için 10’ar günlük periyotlarla 
kullanılabilen 9 m2 büyüklüğünde bir 
tanesi ihtiyaç sahibi engelli aileler 
için hazırlanan, her biri farklı renkte 
18 dükkân bulunuyor. Dükkanların 
faaliyete geçmesi ile halkın yoğun 
ilgi gösterdiği Hanımeli Çarşı’nda 

ürünlerini sergileyen hanımlar, 
böyle bir çarşının kurulmasından 
memnuniyet duyduklarını belirterek 
ev ekonomilerine sağladığı katkılardan 
dolayı Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür 
ettiler.

Ümraniye Belediyesi
Hanımeli Çarşısı Hizmete Açıldı

açılış

Ümraniye 
Belediyesi’nin, Sosyal 

Yardım Projeleri 
kapsamında düzenlemiş 

olduğu Sondurak 
mevkiindeki Hanımeli 

Çarşısı, Ümraniyelilerin 
hizmetine açıldı.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi Meslek 

Edindirme Kurslarında 

nakış branşı öğrencileri 

tarafından Çeçenistan’da bulunan 

Argon Camii’ne minber örtüsü 

yapıldı. Nakkaş Mimar Semih İrteş, 

Çeçenistan’da bulunan Argon Camii 

iç süslemesini yapmasıyla beraber 

minber örtüsünün de desenini 

tasarladı. Minber örtüsündeki hat 

yazıları ise Hattat Hüseyin Kutlu 

Hoca tarafından yazıldı.

Bir ay gibi bir zamanda diliminde 

biten minber örtüsü Maraş işi 

tekniğinde altın simle işlendi. Yazının 

altında ise deri kullanıldı. Ümraniye 

Belediyesi Meslek Edindirme 

Kurslarında görev yapan kursiyer ve 

hocalar Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can’ı makamında ziyaret etti. 

Başkan Hasan Can, Belediyemizin 

Meslek Edindirme Kursu hocaları ve 

öğrencileri yaptıkları güzel ve başarılı 

çalışmalarından dolayı takdir ettiğini 

dile getirdi. 

Belediye Kursiyerleri Çeçenistan 
Argun Camii’ne Minber Örtüsü Yaptı

meslek edindirme

Ümraniye Belediyesi 

Meslek Edindirme 

Kursu öğrencileri 

tarafından 

Çeçenistan’da bulunan 

Argon Camii’ne altın 

simle işlenen minber 

örtüsü yapıldı.
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Ekip Ruhu ve Takımdaşlık, 
Etkili İletişim, Stres Yönetimi, 
Moral-Motivasyon, İş Ahlakı 

ve Görev Sorumluluğu gibi konuları 
kapsayan; aynı zamanda Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
da “Kaliteli Hizmet” anlayışını 
anlattığı eğitim programı tüm 
personeli kapsayacak şekilde devam 
ediyor. “Hizmette ve Kalitede 
Örnek Belediye Olmak” vizyonu 
doğrultusunda, hizmetin sunumunu 
yapan Belediye Personeli’nin de 
sürekli olarak eğitimden geçmesine 
hassasiyet gösteren, 2004 yılından 
itibaren “Sürekli Eğitim ve Gelişimi” 
prensip edinen Ümraniye Belediyesi, 
teknolojiyi iyi kullanan, güleryüzlü 
hizmet anlayışına sahip personel 
yapısıyla hizmette kalite çıtasını her 

geçen gün daha da yükseltiyor.  
Belediyecilikte “Kaliteli Hizmet” 
anlayışını anlatan Başkan Hasan 

Can, 10 yılda Ümraniye’de yapılan 
hizmetlerin, geçmiş 40 yılda 
yapılanları 5’e 10’a, bazı hizmetlerde 
ise 40’a 50’ye katladığını söyledi. 
Başkan Hasan Can, daha önce hiç 
olmayan birçok hizmet ve eseri 
de Ümraniye’ye bu dönemde 
kazandırıldığını vurguladı. 
Ümraniye’ye 200’e yakın kalıcı eser 
kazandırdıklarını dile getiren Başkan 
Hasan Can, bu kadar sürede bu kadar 
hizmet ve eserin “Halka Hizmet, 
Hakka Hizmettir” düsturu ile güler 
yüzlü, dürüst hizmet anlayışı ve çok 
çalışarak ortaya çıktığını ifade etti. 
Başkan Hasan Can, bundan sonra da 
hizmette kalitenin ve etkinliğin daha 
da artarak devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

Hizmetiçi Eğitimler 
Aralıksız Devam Ediyor

eğitim

Ümraniye Belediyesi 
daha donanımlı insan 

kaynağı ile hizmetlerin 
daha da etkin ve kaliteli 

sunulması amacıyla 
Belediye personeline 

yönelik hizmetiçi eğitim 
faaliyetlerine devam 

ediyor. 

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi, Zabıta 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
kış aylarında çokça tüketilen 

ürünlerden biri olan balık etinin, 
temiz bir ortamda bozulmadan 
muhafaza edilmesi, taze olarak 
satılması, bayat ürünlerin satışının 
önlenmesi amacıyla denetimlerini 
hassasiyetle yürütmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda denetimi 
yapılan 22 işyerinde; işyeri açma 
ve çalıştırma ruhsat şartlarından 
olan uygun havalandırmanın olup 
olmadığı, ürün satışında soğuk hava 
dolabının bulunup bulunmadığı, 
ürünün temizlenmesi ile ilgili 
bölümün ayrı olup olmadığı ve genel 
temizlik durumu gibi konularda 
denetimler yapıldı. Bu yapılan 
denetimlerin yanı sıra çalışan 
personelin sağlık karnelerini, ürün 

üzerinde bulunan etiketleri ve ürün 
faturalarını da kontrol ederek, 
şartları uygun olmayan işletmeler 
en kısa zamanda şartları yerine 
getirmesi için işyerleri ekipler 

tarafından uyarıldı. Bu uyarılar 
neticesinde 3 iş yerine ihtar ve 1 
işyerine idari yaptırım uygulandı.

Başkan Hasan Can: 
“Vatandaşlarımızın Sağlığı Bizim 
İçin Her Şeyden Mühim”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, yaptıkları denetimlerle 
halkın sağlığıyla oynayanlara göz 
açtırmadıklarını söyledi. Zabıta 
ekipleri tarafından su ürünleri satış 
yerlerinin sürekli kontrollerden 
geçtiğini belirten Başkan Hasan Can, 
“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim 
için her şeyden önemlidir” dedi. 
Denetimlerin büyük bir titizlikle 
yapıldığını hatırlatan Başkan Hasan 
Can, “Ümraniyelilerin sağlığı ve 
huzuru için denetimler periyodik 
olarak devam edecek.” dedi.

Su Ürünleri Satış Yerleri Denetlendi

zabıta

Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye Tarım İlçe 

Müdürlüğü ile müşterek 
olarak gerçekleştirdiği 
program kapsamında, 
Ümraniye genelinde 
faaliyet gösteren su 

ürünleri satış yerlerini 
titiz bir çalışmayla 

denetledi. 
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Tarihin ilk dönemlerinden 
beri bir yerleşim yeri 
olan Erzurum, Doğu 

Anadolu’nun en büyük kentidir. 
Günümüzde büyük bir öğrenci 
kenti olan Erzurum, aynı zamanda 
Türkiye’nin en büyük 19. şehridir. 
Şehirde yaklaşık 150,000 öğrenci 
yaşamaktadır. Bu da şehrin her daim 
hareketli olmasını sağlamaktadır.
Turizm olayını meydana getiren 
önemli sebeplerden birisi de 
farklı kültürlerin ve uygarlıkların 
kalıntılarının, izlerini görme 
isteğidir. Çeşitli kavimlere ait 
milletlerin birçok devlet kurduğu 
Anadolu’da muhtelif uygarlıklara 
ait tarihî ve kültürel kalıntıların 
önemli bir bölümü de Erzurum’da 
bulunmaktadır. Erzurum’a turist 
çeken eserlerin en önemlileri merkez 

ilçede bulunmaktadır. 

Ulu Cami (Atabek Camii) 
Şehir içinde Cumhuriyet Caddesi 
üzerindedir. Anadolu Selçuklu 

ulu camilerinin tüm özelliklerini 
yansıtır. Cami dikdörtgen planlıdır. 
Esas itibariyle güney duvarına dikey 
uzanan 7 neften oluşmaktadır. Geniş 
olan orta nef önünde kademeleri, 
silmeler ve kavallardan hafif sivri 
kemerler üzerine oturan bir ahşap 
kubbe bulunmaktadır. Üst üste 
yerleştirilmiş kalaslardan oluşan bu 
kubbeye halk tarafından “kırlangıç” 
denilir. 

Çifte Minareli Medrese (Hatuniye 
Medresesi) 
Anadolu Selçuklu dönemi 
medreselerindendir. Avlulu, 2 katlı, 
4 eyvanlı medrese tipinin anıtsal bir 
örneğidir. Kuzey cephesine hâkim 
taçkapısı başlı başına bir sanat 
şaheseridir. Taç kapıdan avluya 
geçilir. İnce uzun avlunun etrafı 
sütunlarla çevrilidir. Öğrenci odaları 

Buram buram tarih 
kokan, her köşesinde 

beşiklik yaptığı 
medeniyetlerin izlerini 

saklayan Erzurum 
önemli tarihi süreçlerden 

geçerken bu süreçlerin 
izlerini de günümüze 

kadar taşımıştır.

YENiDENÜMRANiYE
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avlunun etrafında yer alır. Güneydeki 
eyvana bitişik bir kümbet vardır. 
Kümbet kübik bir kaide üzerine 
poligonal bir gövde ve konik külahtan 
oluşmaktadır. 

Erzurum Kalesi 
İlk inşa tarihi kesin olarak 
bilinmeyen Erzurum Kalesi’nin 
MS. 5. yüzyılın ilk yarısında 
Bizanslılar tarafından yaptırıldığı 
tahmin edilmektedir. Tarih boyunca 
Asurlular, Sasaniler, Persler, Araplar, 
Romalılar ve Bizanslılar arasında sık 
sık el değiştiren Erzurum Kalesi, 11. 
yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. 
İç kalede Erzurum’daki ilk Türk-
İslam eserlerinden Saltukoğulları 
dönemine ait Kale Mescidi ve Tepsi 
Minare bulunmaktadır.  Erzurum 
Kalesi, bulunduğu tepenin üzerinde 

bir iç kale ile bunu çevreleyen dış 
kaleden oluşmaktadır. Bugün iç kale 
sağlam kalmış olmasına rağmen, 
şehri çevreleyen dış kale surları 
yok olmuştur. Günümüze ulaşan iç 
kalenin duvar kalınlıkları 2-2.5 m. 
arasında değişmekte olup, halen 
sekiz burcu ayakta durmaktadır. 

Kış Turizmi

Erzurum, iklim özellikleri, coğrafi 
konumu, zengin doğal kaynakları ve 
tarihi, kültürel değerleri ile önemli 
bir potansiyele sahiptir. Erzurum’da 
6 turizm yatırım belgeli tesiste 2.256 
yatak, turizm işletmesi belgeli 10 
tesiste 1.941 yatak mevcuttur. Kış 
Sporları ve Kış Turizmi hareketleri 
bakımından Türkiye’nin birinci 
derecede önemli ve öncelikli kayak 
alanları arasında yer alan Palandöken 
Dağları kayak sporu ve kış turizmi 
hareketleri açısından uluslararası 
bir istasyon özelliği taşımaktadır. 
Erzurum’da 3 bölge kayak merkezi. 
(Palandöken Kayak Merkezi, Gez 
Yaylası Kış Sporları Merkezi ve 
Konaklı Bölgesi) olarak önem arz 
etmektedir.

Termal Turizm
Erzurum’un Pasinler, Ilıca ve 
Köprüköy ilçeleri, kaplıca turizminin 
yoğun olduğu merkezlerdir. Yine 
kent merkezine yaklaşık 20 km. 
uzaklıktaki Ilıca ilçesindeki büyük ve 
küçük kaplıcalar da çeşitli romatizmal 
hastalıklara şifa arayanların uğrak 
yeri halindedir. Bunun yanında 
yaklaşık 60 km. ötedeki Köprüköy’de 
de coşkun kaynayan suyundan dolayı 
halk arasında “Deli Çermik” diye 
adlandırılan, çamuru ile meşhur 
kaplıca bulunmaktadır. 

Oltu Taşı 
Oltu taşı,Ülkemiz’de Erzurum’un 
Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden 
çıkarılmakta olan yarı değerli bir 
taştır. Oltu taşının diğer bir adı da 
Karakehribardır. Oltu taşı siyah, 
koyu kahve, sarı, nadiren de gri-
yeşilimsi olabilir. Bu maden esasında 
bir karbon bileşenidir, siyah renkli, 
kolay işlenebilen, bu nedenle de takı 
ve ziynet eşyası yapımında kullanılır. 
Genelde bayan takıları ve [tesbih] 
üretiminde önemli bir yere sahiptir. 
Yüzyıllardan beri yörede genellikle 
tek kişilik ve babadan oğla geçen 
ev-atölyelerde fazla bir değişikliğe 
uğramadan üretilmektedir. 

gezi

Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi) 
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Evde Tasarrufun Önemi

Hayatımızı sürdürmek 
için gerekli olan parayı 
doğru ve etkili bir 

şekilde kullanmak, zorlanmadan 
geçinmemiz için önemli bir 
anahtar olacaktır. Bu konuda 
dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta, tasarruf edebilmektir. Ay 
sonunda ya da başında alınan 
maaşı iyi bir şekilde yönetmek ve 
gereksiz harcamalardan kaçınmak 
tasarrufun temel kuralları 
arasındadır. 
Tasarruf etmek için çeşitli yollar 
arayan kişilere genel olarak cimri 
gözüyle bakılsa da, çocuk sahibi 
olan ve gider harcamaları fazla olan 
aileler için zorunlu durumlardan 
biridir. Aynı zamanda birikim 
yapabilmenin en etkili yollarından 
birinin de tasarrufa gitmek olduğu 
unutulmamalıdır. 
Ancak tasarruf yaparken aşırıya 
kaçmamak ve kendi ve aile 
bireylerinin ihtiyaçlarına yönelik 
harcamalarda bulunmak, olası 
zararları ortadan kaldıracaktır. 
Sağlık gibi önemli konularda 
gereken önemi göstermek ve 
kısıtlanmamak gereksiz tasarruf 

örnekleri arasındadır. 
Para kazanmanın her geçen 
gün zorlaştığı günümüzde 
tasarrufun önemi ise her geçen 
gün artmaktadır. Tasarruf 
yaparak aylık kazancınızı daha iyi 
değerlendirebilirsiniz. Tasarruf 
hayatın her alanında gereklidir. 
Ancak evde tasarruf çok daha 
büyük bir öneme sahiptir. 

Evde Hangi Alanlarda Tasarruf 
Yapılabilir?
Evde tasarruf yapmak için 
uygulanabilecek çok basit 
yöntemler bulunmaktadır. Evde 

tasarruf yöntemleri olarak 
elektrikten tasarruf, sudan 
tasarruf, doğalgazdan tasarruf 
ve mutfakta tasarruf sayılabilir. 
Elektrikten tasarruf etmek için 
alınması gereken ilk önlem tüm 
elektronik eşyaların kullanılmadığı 
anlarda asla bekleme konumunda 
bırakılmaması yer almaktadır. 
Kullanılmayan elektronik 
eşyalar (televizyon başta olmak 
üzere) düğmelerinden basılarak 
kapatılmalı böyle bir özelliğe sahip 
değil ise fişi çekilmelidir.
Sudan tasarruf için ise damlayan 
çeşmeler bulunuyor ise bunlar 
tamir edilmeli, el yıkarken, 
tıraş olurken ve diş fırçalarken 
aralarda su mutlaka kapatılmalı 
ve bulaşıklar makinede yıkanmaya 
özen gösterilmelidir. Doğalgazdan 
tasarruf etmek için ise dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta 
peteklerin önlerinin mutlak suretle 
açık bırakılmasıdır. Ayrıca sıcağı 
duvarın emmesini sağlamak amacı 
ile karton üzerine alüminyum folyo 
sarılarak petek ile duvar arasına 
yansıtıcı olarak konulabilmektedir.

aileYENiDENÜMRANiYE

Bilinçsiz ve aşırı tüketim 
nedeniyle doğal kaynaklar 
her geçen gün biraz daha 
azalmakta. Yaşamın her 
alanında, her tülü eylem 
ve hareketlerde tasarruf 

yapılacak alanlar 
mevcuttur.
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gençlik

Gençlerin Manevi Eğitimi

Gençler hayatlarının en 
hareketli, en dinamik ve en 
güçlü kuvvetli dönemini 

yaşarlar. Bu özelliklerin müspet 
tarafa yönlendirilmesi önemlidir. 
Yoksa duygusal yönleri ağır basan 
gençlerin kötü alışkanlıklara sahip 
olmaları ya da yanlış akımların etkisi 
altına girmeleri kaçınılmaz olacaktır.

Gençlerin ahlaklı ve karakterlerinin 
sağlam olması, öncelikli olarak 
yetiştiği aileye bağlıdır. Anne ve 
babanın nasihat ve telkinlerden 
ziyade davranışlarıyla gençlere 
örnek olmaları gerekmektedir. 
Genç kendisine söylenen sözlerden 
değil, yapılan hareketlerden 
etkilenir. Arkadaş çevresi, bir gruba 
aidiyetin önem arz ettiği gençlik 
döneminde, onların davranışlarını 
etkileyen diğer bir etmendir. İyi bir 
arkadaş çevresi genci olumlu etkiler. 
Eğitim ve iş hayatında başarıyı 
yakalamasını sağlar. Evrensel 
değerlerle donanmasına ve ahlaklı 
olmasına katkıda bulunur. 

Gençlerin aldığı eğitimin ve 
öğretmenlerinin milli ve manevi 
yönlerini güçlendirmesi beklenir. 
Sevgi, saygı, yardımseverlik, 

fedakârlık, doğruluk, güvenilirlik, 
çalışkanlık, sorumluluk gençlere 
öncelikli olarak verilmesi gereken 
değerlerdir. Gençlerimize tarihimiz 
öğretilmeli, geçmişinden örnek 
alarak ülkesini daha da ilerilere 
götürme hedefi kazandırılmalıdır.

Gençlerin örnek aldığı şahsiyetler 
önemlidir. Kültür erozyonuna 
uğramış, yaşayışı ve davranışlarıyla 
genci olumsuz etkileyecek 
ünlü kişiler konusunda genç 
bilgilendirilmelidir. Örf ve 
adetlerimizi öğretmek, milli 
kültürümüzü ve değerlerimizi 
benimsetmek elzemdir.

Ne yapmalı?

• En başta anne-babanın ahlaki 
kaideleri ve dini inançları açıkça 
belli olmalıdır. Tutarsızlıktan, 
belirsizlikten kaçınmalıdır. 
Kendimizde olmayanı başkasına 
veremeyiz.

• Küçümseyen bir tutumdan veya 
yargılayıcı ses tonundan uzak 
durmalıyız. Gençler, ebeveynlerinin 
dini görüşlerini reddeder gibi 
göründüklerinde, ahlaki kurallar 
ve inançların reddi değil, bunların 
gence nasıl iletildiği problem 
olabilir.

• Tavsiye ettiklerimizde samimi olup 
uygulamamız gerekir. İkiyüzlülüğü 
gençler çabuk fark ederler ve 
onlara bu sözlerin faydası olmaz. 
Davranışlarımızla, tatbikatımızla 
güzel örnek olmalıyız.

• İnandığımız, yanlışlığını veya 
doğruluğunu bildiğimiz şeyler 
hakkında konuşmalıyız.

• Zorla değil, sevdirerek manevi 
değerleri vermeliyiz. Aksi halde ters 
tepebilir ve istemediğimiz sonuçlara 
yol açabilir.

Gençlerinin 
yetiştirilmesine, karakter 
ve ahlak eğitimine, milli 

ve manevi değerlerle 
donanmasına önem veren 

toplumlar ileriye dönük 
yatırım yapmış olurlar.
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Sorun değil.
Çözeriz.
444 9 822’yi arayın.

7/24 Acil Çözüm Hattı ve Acil Çözüm Merkezi ile
belediyemiz hizmetinizde.


