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başkandan

Ülke olarak, 2014’e yoğun bir 
gündemle girdik. Türkiye’nin 
gelişmesi ve muasır medeniyetler 
seviyesine çıkması özellikle 
yurtdışındaki kimi çıkar odaklarını 
ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. 
Yakın tarihimiz gösteriyor ki, Adnan 
Menderes’ten bu yana ülkemizde 
millete hizmet için gayret eden 
liderler ve hükümetler hiçbir zaman 
rahat bırakılmamış. Bu, zaman içinde 
Türkiye’nin artık klasikleşen, kronik 
bir rahatsızlığı haline gelmiş. Ne 
zaman Türkiye, milletin desteğini de 
alarak ortaya sağlam bir irade, kararlı 
bir tavır koysa, içeriden veya dışarıdan 
bir müdahale mutlaka gelmiştir. 
Bunu millet olarak birçok defa 
yakinen gördük. Meyvesi olan ağacın 
taşlanması kadar doğal bir durum bu 
artık ülkemizde. 

Tüm yaşananlara rağmen, biz 2014’ün 
ilk ayını da çok sayıda yeni hizmeti 
sizlere kazandırarak dolu dolu 
geçirdik. Ümraniye yükselmeye devam 
etsin diye yeni bir hizmet yılında da 
çalışmalarımıza durmaksızın devam 
ettik. Yorulsak da millete hizmet 
yolunda inancımızı hiçbir zaman 
yitirmedik.

Ocak ayı içinde Ümraniye için 
önem arz eden çeşitli icraatları 
da tamamlayarak hizmete açtık. 
Bunlardan ilki Ümraniye Müftülüğü 
Yeni Hizmet Binası ve Kur’an 

Kursu’ydu. Diyanet İşleri Başkanımız 
Prof. Dr. Mehmet Görmez ve diğer 
kıymetli hocalarımızın katılımıyla 
açılışını gerçekleştirdiğimiz bina, 
inanıyorum ki, Ümraniye’deki din 
hizmetlerine yeni bir heyecan ve soluk 
katacaktır. Yine bu ay içinde açılışını 
yaptığımız Madenler Mahallesi 
Aile Sağlığı Merkezi de mahalle 
sakinlerinin her tür sağlık sıkıntısıyla 
ilgilenilen, derdine deva üretilen faal 
bir nokta olacak. 

Değerli Ümraniyeliler;

Her ay devam eden eğitim ve kültür-
sanat etkinliklerimizin yanı sıra 
bu ay özel projelere de imza attık. 
Bunlardan ilki, Benim Ümraniyem 
adlı projemizdi. Bu kapsamda, 
Ümraniye’nin merkezî noktalarında 
kurulan standlarda Ümraniyeliler, 
onlar için hazırlanan kartpostalları 
ücretsiz olarak sevdiklerine 
gönderdiler. Her şeyin elektronik 
mecralara kaydığı modern zamanlarda 
bir eski zaman geleneğini yeniden 
yaşatmakla mutlu olduk. Geçtiğimiz 
haftaların önemli bir projesi de 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla hazırladığımız prestij 
kitaptı. Unutulur Gibi Değildi ismini 
taşıyan bu kitapta basın dünyamızın 
önemli isimleri her biri birbirinden 
kıymetli haber anılarını bizler için 
kaleme aldılar. 150 kadar ismin 
anılarının bir araya geldiği eser, 

bir gazetecilik ders kitabı olarak da 
okunabilir.

Gün geçmiyor ki, hayata geçen 
hizmetlerimizle ilgili bir teşekkür 
almayalım. Sizlerin ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda attığımız 
her adım sizde muhakkak bir 
karşılık buluyor. Bunu, Ümraniye’ye 
kazandırdığımız her hizmette 
bir kez daha gördük, görüyoruz. 
Geçtiğimiz aylarda hayata geçen 
ve evhanımlarının el emeğiyle 
ürettikleri eserleri satışa sundukları 
Hanımeli Çarşısı’yla ilgili çok sayıda 
teşekkür mektubu aldık. Yaptığımız 
hizmetlerin sizde oluşturduğu 
memnuniyeti görmek bizi zaman 
kaybetmeden yeni hizmetleri hayata 
geçirmeye yönlendiriyor. 

 Kıymetli Ümraniyeliler;

Desteğinizle çok daha güzel bir 
Ümraniye’ye doğru ilerleyeceğimizden 
eminim. Allah'ın izniyle, üçüncü 
dönemimizde de Ümraniyemize 
vargücümüzle hizmet edeceğiz. 
İnşallah 10 yıllık tecrübemizin 
somutlaşacağı üçüncü dönemimizde 
de milletimizin huzurunda olacağız.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;
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AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin Sinan 

Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen 
İstanbul belediye başkan adayları 
tanıtım töreninde kürsüye çıkarken, 
salonda “Türkiye seninle gurur 
duyuyor” şeklinde slogan atıldı. 
Erdoğan, bu slogana, “Biz sizlerle 
gurur duyuyoruz. Biz enerjimizi 
sizlerden alıyoruz, sizlerle yola 
çıktık, sizlerle yürüyoruz, sizlerle 
yürüyeceğiz” diyerek karşılık verdi. 
Açıklayacakları ve kamuoyuna 
tanıtacakları ilçe belediye başkan 
adaylarının, İstanbul’a hayırlı 
olmasını dileyen Erdoğan, “Yeniden 
aday olan arkadaşlarımıza, ilk kez 
aday olan arkadaşlarımıza, seçim 
sürecinde ve vazifeyi devraldıktan 
sonraki 5 yıllık süreçte başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 

İstanbul’un “çok farklı bir bahara” 
hazırlandığını kaydeden Erdoğan, 
“İstanbul, 30 Mart akşamı 
başlayacak ve 5 yıl boyunca 
inşallah hiç sona ermeyecek yeni 
bir baharın, yeni bir ilkbaharın 
coşkusunu yaşıyor. Salon buna 
şahit, Türkiye’nin en büyük 

salonu buna şahit. Büyükşehiriyle, 
ilçeleriyle, İstanbul, yeni ve yeniden 
bir feth-i mübinin heyecanını 
yüreğinde taşıyor. Şunu unutmayın 
sevgili kardeşlerim: Bizim için her 
gün, yeni bir gündür. Bizim için 
her başlangıç, yeni bir başlangıçtır. 
Yunus Emre’nin söylediği gibi, 
‘Biz, her dem yeniden doğan gönül 
neferleri, gönül fatihleriyiz’. Biz, 
asırlardır devam eden bir yürüyüşün 
mirasını devraldık, inşallah, 
asırlarca devam edecek bir kutlu 
yürüyüşün sahipleri olarak, hiç 
bitmeyen, hiç tükenmeyen, asla 
ara vermeyen bir hizmet yarışında, 
son nefesimize kadar ülkemize, 
milletimize, şehirlerimize hizmet 
üreteceğiz. Biz bu millete, efendi 
olmaya değil, hizmetkâr olmaya 
geldik. Bu hizmetimize devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan, partisinin Sinan 

Erdem Spor Salonu’nda 

düzenlenen İstanbul belediye 

başkan adayları tanıtım 

töreninde “En büyük hırsızlık, 

en büyük yolsuzluk, milli 

irade hırsızlığı, milli irade 

yolsuzluğudur” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

En Büyük Hırsızlık,
Milli İrade Hırsızlığıdır
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İstanbul’un sadece bir şehir 
olmadığını kaydeden Erdoğan, 
şöyle devam etti: “İstanbul, hakikati 
olan bir şehirdir. İstanbul, felsefesi 
olan, tarzı olan, kimliği olan bir 
şehirdir. İstanbul, medeniyetler 
inşa edecek birikimi olan, hazineleri 
olan, insanlığa istikamet gösteren 
bir şehirdir. Hiç kuşkunuz olmasın, 
İstanbul, gönüllerin başkenti, 
dünyanın incisi, şehirlerin annesidir. 
İstanbul’a hizmet etmek için 
İstanbul’u anlamak gerekir. İstanbul’a 
hizmetkâr olmak öyle büyük bir 
makamdır ki, bu yüce makama 
ulaşmak için İstanbul’un ruhunu, 
özünü, felsefesini teneffüs etmek 
gerekir. Fethi ve Fatih’i anlamayanlar 
İstanbul’a hizmet edemezler. Bir 
gönül yapmanın, bir gönüle girmenin, 
gönüller fatihi olmanın ne anlama 
geldiğini bilmeyenler İstanbul’a 
hizmetkâr olamazlar. İstanbul’un 
minarelerini, o minarelerden 
okunan ezanları, İstanbul’un 
türbelerini, makamlarını, camilerini, 
İstanbul’un makberlerini bilmeyenler, 
İstanbul’un surlarının anlattığı 
asırlık öyküleri dinlemeyenler, 
İstanbul’un sokaklarının konuştuğu 
dili anlamayanlar, İstanbul’a 
hizmetkâr olma şerefine nail 
olamazlar. Bu şehrin dünya bilimine, 
sanatına, siyasetine yaptığı katkıları 
göremeyenler, bu şehrin adının 
Mekke ile Medine ile Kudüs ile 
Şam ile aynı hizaya yazıldığını 
idrak edemeyenler bu şehre hizmet 
üretemezler. Kur’an-ı Mübin, 
Mekke’de nazil oldu, Kahire’de 
okundu ama İstanbul’da yazıldı. 
Bir Kur’an şehri olan İstanbul’un 
sayfalarını açıp okuyamayanlar, 
okumayanlar, İstanbul’un harfleriyle, 
İstanbul’un mürekkebiyle, 
İstanbul’un hatlarıyla gönül bağı 
kuramayanlar İstanbul için hizmetkâr 
olma bahtiyarlığına erişemezler. 
İstanbul’dan sadece Batı’ya bakanlar 
yanılır; İstanbul’dan sadece Doğu’ya 
bakanlar yanılır; İstanbul’da tarih 

ile modern, dün ile yarın arasında 
tercih yapanlar; geçmiş ile geleceğin 
irtibat köprüsünü kuramayanlar, 
İstanbul’dan yalnızca bir kesime 
hitap edenler yalnız kalır. İstanbul, 
kucaklayan şehirdir, kuşatan 
şehirdir, İstanbul tüm sakinlerine 
eşit mesafede durabilen bir şehirdir. 
İşte onun için, hoşgörüsü, şefkati, 
nezaketi olmayanlar gönül bağı 
kuramazlar. İstanbul, buraya 
gelenlerin değiştirdiği değil, buraya 
gelenlerin değiştiği, İstanbullu 
olduğu, değiştiren ve dönüştüren bir 
şehirdir.”

“CHP’nin Çakılı Çivisi Yok”
“İstanbul’un, 80 vilayetin ona baktığı, 
ona yöneldiği bir şehir” olduğunu 
kaydeden Erdoğan, “Hamd olsun, 
Rabbime hamd olsun, İstanbul’a 
bu şekilde hizmet etmeyi bize 
nasip etti. Biz CHP zihniyetinden 
devraldıktan sonra, İstanbul halkı, 
tüm İstanbullular, bir daha bizden 
başkasına İstanbul’u teslim etmedi. 
Çünkü onlara inanmıyordu, onlara 
güvenmiyordu. Biliyordu ki İstanbul 
ancak bu zihniyetle daha ileriye 
gider, daha modern bir şehir olur. 
Hele hele yerel yönetimle, merkezi 
yönetim bütünleştikten sonra, 
konuşmaya gerek yok. Eserleri 
gördünüz, eserleri yaşıyorsunuz. 
Toplu taşımda gördünüz, çevrecilikte 
yeşillendirmede gördünüz. 
Kardeşlerim 153 yıllık hatırayı, 
gerçekleştiren iktidarımızı gördünüz. 

Boğaz’ın 62 metre derinliğinden, 
Marmaray’ı geçiren, günde 
ortalama 150 bin kişinin taşındığı 
İstanbul’un Marmaray’ını gördünüz. 
Acaba bizden öncekiler bunu niye 
yapamadı? Ayaklarına pranga mı 
vurmuşlardı? Elleri kolları bağlı 
mıydı?” diye konuştu. İstanbul’a 
yapılan raylı sistem yatırımlarını 
aktaran Erdoğan, şöyle devam 
etti: “İnşallah, 400 kilometrelik bir 
hafif metro ağıyla, raylı sistemlerle 
güçlenen bir İstanbul. İnşallah bu 
720 kilometreye kadar uzanacak. 
Bu ağların yanı sıra metrobüslerle 
çok farklı bir İstanbul’u yaşıyoruz. 
Artık bu duraklarda, onbinlerce 
İstanbullu, hamd olsun, her geçen 
gün toplu taşımacılık kültürünü 
yaşamaya başladı. Bütün bunlar 
İstanbul ulaşımına rahat nefes 
aldırabilmek içindi. Fakat burada 
sıkıntılar yaşıyoruz, bunu inkâr 
etmemiz mümkün değil. Bu biraz da 
lüksün artmasından kaynaklanıyor. 
Artık düşünün ki bir kapıcı, bir odacı, 
rahatlıkla otomobil alabilir duruma 
geldi. Bu da bir refah düzeyinin 
ifadesidir. Dün akşam bir misafirliğe 
gittim. Orada bana ev sahibi şunu 
söyledi: Yanımda çalışanlar, verdiğim 
ücret şu, ama buna rağmen otomobil 
alıyor. ‘Oğlum daire alsana, niye 
otomobil alıyorsun?’ dediğimde, 
‘Olur mu efendim, herkes arabaya 
binerken, benim de arabaya binmem 
lazım’ diyor. Böyle bir yapı var. 

gündem
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İnşallah bu güzelliklerle her geçen 
gün daha güzel olan bir İstanbul.”

Ulaşım
Marmaray’ın güneyinde 
otomobillerin kullanacağı bir tüp 
geçit yaptıklarını, gelecek yıl bunun 
da açılışının yapılacağını, ayrıca 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünün 
yapımına başlandığını ifade eden 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Çoğu 
gitti azı kaldı, inşallah 2015’te 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü 
de açacağız. Böylece ağır vasıtalar 
şehir merkezine giremeyecek. 
Ağır vasıtalar oradan gidecekler. 
Otomobiller de oradan gidebilirler. 
Bir özeliği daha var 4 gidiş, 4 geliş. 
Ortasından, onun da bir raylı sistem 
geçiriyoruz. Orada da bir toplu 
taşıma olayını ayrıca yaşayacağız. 
Kardeşlerim, bütün bunları yaparken, 
burada bir kararlılık var. Nedir o? 
Bugüne kadar, memuruna işçisine, 
bizden önce maaşını veremeyen 
iktidarlar vardı. Biz şimdi bu 
yatırımları yapabiliyoruz. Bir 
sıkıntımız yok. Üçüncü köprüde, 
devletin kasasından, kesesinden para 
çıkmadan bunu yaptırıyoruz. Bedeli 
ne? 2.5 milyar dolar. Önümüzdeki yıl 
açıyoruz. Bitmedi, çok daha önemli 
bir şey var. Üçüncü havalimanını 
yapıyoruz. Çünkü, artık Sabiha 

Gökçen, Atatürk havalimanları 
yetmiyor. İhtiyacımızı karşılamıyor. 
Artık havada yarım saat, 45 dakika, 
uçaklar inemiyorlar. Dolayısıyla 
kalkışta, tehirler var. Sonunda 
dedik ki biz çok daha büyük bir 
havalimanını yapalım, dünyada 
ilklerin arasına girsin. 100 milyon 
yıl/yolcu kapasiteli bir havalimanı 
yapalım dedik. 100 milyonun 
üzerinde olacak. Maliyeti ne biliyor 
musunuz? 42 milyar dolar. Yine 
biz, cebimizden para vermiyoruz. 
Tamamıyla para, yüklenici 
firmalardan çıkıyor. Diyoruz ki al 
sana 20 yıl. 20 yıl burayı çalıştır, 20 
yıl çalıştırdıktan sonra bu tesisler 
ne olacak? Ya tekrar devlete teslim 
veyahut da yeniden oturacağız, 
anlaşacağız ve bedelini alacağız ve 
yola devam edecekler. Kardeşlerim, 
bu anlayış, bunlarda olmadı. Neden? 
Çünkü bunların kafa yapısında ülkeye 
hizmet yok. İnsanına hizmet yok. 
Bunların derdi başka. Bunlar sadece 
çamur atarlar. Tutmasa da iz bıraksın 
diye. Eğer İstanbul’u bir dünya 
başkenti yapacaksan, bu eserlere 
ihtiyaç var. Bakın şimdi, önümüzde 
Kanal İstanbul var. Kanal İstanbul 
bunları rahatsız ediyor. Kanal 
İstanbul ile beraber 42 kilometre 
bir kanal açıyoruz, Karadeniz’i 

Marmara’ya bağlıyoruz.”

“Bunlar Hiçbir Zaman Fatih’i ve 
Ordusunu Benimseyemediler”
Erdoğan, Gezi olayları sırasında, 
Kadıköy’de eylem yapanlar, polisle 
çatışanların, duvara “Zulüm, 
1453’te başladı” şeklinde bir 
slogan yazdığını dile getirerek, 
şöyle devam etti: “CHP zihniyeti 
budur. Konstantiniye’yi İstanbul 
yapan ecdadını, ‘zulmeden’ olarak 
görenlerin bu şehre verebileceği 
hiçbir şey yoktur. Evet, İstanbul’un, 
Kadıköy’ün duvarına bunu yazdılar. 
Çünkü bunların zihniyetine bu 
yakışır. Bunlar hiçbir zaman Fatih’i 
ve onun ordusunu benimseyemediler, 
hep kahrettiler, yakıştıramadılar 
çünkü bir karanlık çağın kapanmasını 
hazmedemediler. Çünkü bunlar, 
karanlık odakların takımıdır. Bunlar, 
aydınlığa yabancıdır. Aydınlatan biziz, 
aydınlığı egemen kılacak olan biziz. 
Ben bu haince sloganın üzerinde 
durmayacağım. Bunu, üzerinde 
duracak değerde bile görmüyorum. 
Fakat şunu bilin ki, Gezi olaylarında 
da 17 Aralık Operasyonunda da bir 
şeyin hesapları görülmek istendi. Siz, 
o bir şeylerin ne olduğunu çok ama 
çok iyi anladınız. Bu dönemde benim 
ülkemin masum vatandaşları, masum 
gençleri, hatta emniyetin, yargının 

YENiDENÜMRANiYE
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içindeki benim ülkemin memurlarını 
kullanmak istediler ama çok kirli, çok 
çirkin, hem de çok kadim bir hesap 
için kullanıldı. 

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 
göreve geldiklerinde, 2003’ün 
başında Halkbank’ın ederi 500 
milyon dolar iken, Mayıs 2013’te 25 
milyar lira olduğunu, aradaki farka 
bakıldığında neredeyse 1’e 25 artış 
söz konusu olduğunu kaydederek, 
17 Aralık sonrası değerin bir anda 
düşüşle 16 milyar liraya gerilediğini 
belirtti. Erdoğan şunları söyledi: 
“Bunun sorumlusu kim? İşte bu 
kampanyayı başlatanlar. Çünkü onlar, 
milli bankamızın güçlenmesinden 
rahatsızdılar. Dünyanın her yerine 
bunu lanse ettiler, rahat durmadılar. 
Toparlayacak, Halkbank yine eski 
gücüne ulaşacak. Bundan hiç endişem 
yok. Ziraat Bankası daha önce görev 
zararı yazıyordu ama şimdi böyle bir 
şey yok. Artık kar hanesine yazıyor. 
Vakıfbank aynı şekilde. Bütün 
bunlara karşı bu adımlar manidardır.”

Milletin bu oyunu, bu tuzağı, bu 
saldırının asıl niyetini gördüğünü 
söyleyen Erdoğan, salondakilere 
şöyle seslendi: “Millet, bu saldırının 
rüşvet ve yolsuzluk operasyonu 
değil, Türkiye’ye yönelik bir saldırı 
olduğunu hissetmiş, hükümetine 
sahip çıkmıştır. 17 Aralık’tan bugüne 
kadar, malum örgüt ve onunla ittifak 
yapanlar, sürekli yolsuzluk iftiralarını 
dile getiriyor, sürekli bizim yargı 
ve emniyetteki operasyonlarımızı 
eleştiriyorlar. Medya kuruluşları 
bunu yapıyor. Başta TÜSİAD olmak 
üzere bazı iş çevreleri bunu yapıyor. 
Uluslararası bazı medya kuruluşları, 
bazı odaklar bunu yapıyor. Bazı siyasi 
partiler de bunu yapıyor. Fakat dikkat 
edin, bütün bu çevrelerin, yargı 
içinde, emniyet içinde, diğer devlet 
kurumları içinde, artık tehlike arz 
eden paralel yapıdan bahsettiklerini, 
onu eleştirdiklerini göremezsiniz. 
Yolsuzluk diyerek, paralel yapının 

üzerini örtmeye çalışıyorlar. Bu 
arada ananası da görmüyorlar. 
Gazetelerinde benim eşime ananas 
ikram ettiğimi görüntülüyorlar. Ben, 
öyle bir görüntü eğer vermişsem, 
benim verdiğim görüntü, doğal 
ananastır. Fakat sizin ananasınız, 
ihaledir, ihale. Aradaki fark bu. 
Rafineri paslaşmasıdır bunlar. 
Devletin kurumları içinde yapılmış 
usulsüzlüklerdir bunlar. Sabah 
akşam yolsuzluk ve rüşvet diyerek, 
Türkiye’ye, milli iradeye, milli kurum 
ve değerlere yapılan saldırıyı örtmeye 
çalıştınız. Tüm milleti dinlediniz, 
görüntülediniz, ondan sonra 
utanmadan sıkılmadan şantajlarla 
tehdit ettiniz. Hala şantajlarla 
tehdit ediyorsunuz. Elinizde ne 
varsa açıklayın. Açıklamıyorsanız 
namertsiniz. Eğer Tayyip Erdoğan’la 
ilgili bir şey varsa onu da açıklayın. 
Abdestimden şüphem yok, 
namazımdan da şüphem yok. 
Açıklayın.

“Belirlenmiş Adaylar Üzerinde 
İttifak Edeceğiz”
Erdoğan, il teşkilatları ve genel 
merkezin 30 Mart yerel seçimleri 
öncesinde adayları belirlemek için, 
gece, gündüz demeden çalışmalar 
yaptığını, temayül yoklamaları 
gerçekleştirdiklerini, kanaat 
önderleriyle görüştüklerini ve tüm 
bunların sonucunda adayları tespit 
ettiklerini ifade etti. Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu adaylarımız içinde bazı 

arkadaşlarımızın gönlüne, kafasına 
uygun olmayan adaylar olabilir. 
Çünkü herkesin, bu isimleri paylaşıyor 
olması mümkün değil ama takdir 
edersiniz ki sonunda bütün aday 
adaylarının içinden bir tane seçilecek. 
İşte Türkiye genelinde 6 bin 145 aday 
adayından, bin 300 küsur aday seçtik. 
Şimdi burada da İstanbulumuzda 39 
ilçe adayını, yüzlerce adayın içinden 
seçtik. Burada artık bütün takdirler, 
bütün beklentiler hepsi bir kenara. 
Şimdi belirlenmiş adaylar üzerinde 
hep birlikte ittifak edeceğiz. Bir 
olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, 
diri olacağız ve 30 Mart’ta hep birlikte 
İstanbul olacağız.” 

Erdoğan, konuşmasının sonunda, 
salonda bulunanların ayağa 
kalkmalarını istedi. “Rahmetiyle 
de tecelli etsin. Gümbür gümbür 
yağmurları da bekliyoruz artık. 
İnşallah bunları da görelim” diye dua 
da eden Erdoğan, diğer mitinglerinde 
de olduğu gibi katılımcılarla 
“Beraber yürüdük biz bu yollarda” 
isimli şarkının sözlerini okuyarak, 
konuşmasını tamamladı.
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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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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can 3. Dönemde de 

Başkan Adayı
Ümraniye Belediye Başkanlığını, 2 dönemdir yürüten Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve 

İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarının açıklandığı programda 3. Dönem 

Ümraniye Belediye Başkanlığına aday gösterildi.
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Ümraniye Belediye Başkanlığını 
halkın teveccühü ile 2 dönemdir 
yürüten Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can,  26 Ocak 2014 Pazar 
günü Sinan Erdem Spor Salonunda 
düzenlenen, Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı ve 
İstanbul İlçe Belediye Başkanlarının 
açıklandığı programda 3. Dönem 
Ümraniye Belediye Başkanlığına aday 
gösterildi.

Başkan Hasan Can: “Ümraniye’nin 
Vizyonunu Değiştiren 
Hizmetlerimizi Sürdürmekte 
Kararlıyız
Konu ile açıklamada bulunan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Ümraniye Belediye 
Başkanlığını halkımızın teveccühü 
ile 2 dönemdir yürütüyorum. 
Yaklaşan yerel seçim öncesinde 
Partimiz, şahsımı yeniden Ümraniye 
Belediye Başkan Adayı olarak 
açıkladı. Gerek Sayın Başbakanımız, 
gerek AK Parti Genel merkezimiz 
ve gerekse İl Başkanlığımızın 
teveccühlerine teşekkür ediyorum. 
Görevde kaldığımız 10 yıl boyunca 
Ümraniye’de rekor olarak tanımlanan 
hizmetlere imza attık. Nikâh Sarayı, 
Aşevi, Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, 
Trafik Çocuk Eğitim Parkı, Belediye 

Hizmet Binası, Sağlık Ocakları, 
Okullar, Asfalt Fabrikası gibi 200’ün 
üzerinde kalıcı eseri Ümraniye’mize 
kazandırdık. Verdiğimiz ruhsat ve 
inşaat alanı rakamlarında Türkiye 
rekoru kırdık. Sosyal belediyecilik 
hizmetlerinde örnek çalışmalara 
imza attık. Kültürel ve sanatsal 
alanlarda gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerle Ümraniye’nin adını 
uluslar arası platforma taşıdık. 
Klasik belediyecilik hizmetlerinde, 
40 yılda yapılamayan hizmetleri 10 
yıla sığdırdık. Yapılan dev hizmetlerle 
imaj değiştiren Ümraniye’yi, 

değişen vizyonu ve gelişen sosyo-
kültürel yapısıyla İstanbul’un yeni 
cazibe merkezi haline getirdik. 
Ümraniye’nin vizyonunu değiştiren 
hizmetlerimizi sürdürmek ve yeni 
dönemde geçmiş yıllarda imza 
attığımız başarıları daha ileri 
noktalara taşımak istiyoruz. 

Geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde 
olduğu gibi, 30 Mart 2014 
seçimlerinde de halkımızın şahsıma 
ve partimize büyük teveccüh 
göstereceğine inancımız tamdır.” dedi.

adaylık
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Ümraniye Belediye 
Başkanlığını 2 dönemdir 
yürüten Belediye Başkanı 

Hasan Can, 26 Ocak 2014 Pazar 
günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 
Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 
ve İstanbul ilçe belediye başkan 
adaylarının açıklandığı programda 
3. kez aday gösterildi. Ertesi gün 
Ümraniye Belediye personeli, 
Başkan Hasan Can’a belediye 
hizmet binası girişinde sürpriz bir 
karşılama yaptı. “Hayırlı olsun” 
karşılamasında başkan yardımcıları, 
birim müdürleri ve tüm belediye 
personeli hazır bulundu. Burada 
Başkan Hasan Can’a hitaben 
tüm personel adına yeni dönem 
adaylığının hayırlı olması 
dileklerini  içeren, kendisi ile birlikte 
çalışmaktan duyulan heyecanı 
anlatan bir konuşma yapıldı.

Başkan Hasan Can:  “İşimiz 
Ümraniyelilere Hizmet Etmektir”

Daha sonra personele hitap 
eden Başkan Hasan Can,  “Güzel 
bir hazırlılık düzenleyerek, 
incelik göstermişsiniz, teşekkür 

ederim. Yaptığımız hizmetleri; 
milletimiz, Ümraniye, İstanbul 
ve hatta dünya görüyor. Sadece 
bugün değil 10 yıldan bu yana; 
anketlerde, seçim sandıklarında 
halkımızın teveccühünü görüyoruz. 
İşimiz Ümraniyelilere hizmet 
etmektir. Gerçekleştirdiğimiz 
bu hizmetlerle Ümraniye’nin 
makûs talihini değiştirdik. Yine 
10 yılda İstanbul’un, Türkiye’nin 
makûs talihini değiştirdik.  
Dün Başka bir Türkiye vardı, 

Ümraniye Belediye 
personeli, yeni 

dönem adaylığının 
açıklanmasının ertesi 
günü Başkan Hasan 

Can’a sürpriz bir 
karşılaması yaptı.

YENiDENÜMRANiYE

Belediye Personelinden Başkan 
Hasan Can’a Sürpriz Karşılama
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bugün başka bir Türkiye var. 
Dün aciz, insanına zulmeden bir 
Türkiye vardı. Bugün kudretli, 
insanına kucak açan bir Türkiye 
var. Rabbim bizi bu başarılara 
muvaffak kıldı, inşallah bundan 
sonra da muvaffak kılacak. Görev 
aldığımız 10 yıllık süre zarfında, 
Kültür Merkezlerinden, Muhtarlık 
Binalarına, Bilgi Evlerinden Sağlık 
Ocakları ve Okullara kadar 200’ün 
üzerinde kalıcı eseri Ümraniye’mize 
kazandırdık. Bu hizmetler emek, 
heyecan ve gayret istiyor. Bu eserler 
hepimizin eseri.  Rabbim daha nice 
eserleri Ümraniye’ye kazandırmayı 

bize nasip etsin.  Ben bir kez daha bu 
inceliği düşündüğünüz için hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi. 
Konuşmasının ardından, Başkan 

Hasan Can’a Meslek Edindirme 
Kurslarında kursiyerlerin özel 
hazırladığı elif işlemeli bir tablo 
takdim edildi.

belediyemizden

Bugün 27 Ocak 2014 pazartesi, 
dün 28 Mart 2004’tü 
ve
yarın 30 Mart 2014 
Dünün ilkokula yeni başlayan öğrencisinin, 
seçmen olduğu gün bugün…
Ümraniye’nin talihi değişeli tam 10 yıl oldu. 
Her birimiz farklı zamanlardan beri, 
sizin önderliğinizde hizmet ettik, Ümraniye’mize.
Bu gün artık,
Dikilen her bir ağaca, 
yerden kaldırılan her bir çöpe, 
ruhsata ve evraka atılan her bir imzaya, 
dökülen her karış asfalta, 
yerine konulan her bir taşa, 
okşanan her bir gönüle, 
eğitilen her bir gence, 
harcanan her bir kuruşa
ve Ümraniye için akıtılan her bir ter damlasına sahip çıkmanın 
zamanı gelmiş çatmıştır…

Bugün kendimizi yarınların huzurunda hissediyoruz. 
Bu yüzden her zaman yapılagelen 
bir selamlama değil bu, 

Çünkü,
yarınları selamladığımızda Başkanımız başta olmak üzere,
kendisi ile çalışmayı, onur kabul ettiğine inandığımız,
mesai arkadaşlarımızı da selamlamış olacağız. 
O yüzden Yeniden Ümraniye’yi Selamlıyorum. 

Şehir ve Ümraniye kelimelerinin yan yana getirilemediği günler çok 
uzak artık…
Eskiden nerede oturuyorsun sorusuna,
Ümraniye dediğimizde yaşanılan hissi, hiçbirimiz yaşamıyoruz 
artık…
İstanbul çok uzaktı eskiden, ta kendisi olduk şimdi…
Artık göğsümüzü gere gere kullanıyoruz,
“Bu ilçenim karakteri kararlılıktır.
Büyük işlerin belediyesi ile Ümraniye yükselmiştir.”

Zor günlerde hep yanında olduğumuz Ayşe teyze, Fatma nine…
Sakalını okşadığımız Mustafa amca, Mehmet dede..
Hasan amcalarının ceplerine harçlık koyduğu küçük şevval, küçük 
emir, küçük elif ve diğerleri…

USTANIN HİKÂYESİ BAŞLIYOR ARTIK…

Sesimiz gelir Van’dan, Diyarbakır’dan, 
Tunceli’den, Çemişgezek’ten, 
Bayburt’tan… Çankırı’dan gelir sesimiz,
Sivas’tan gelir… 
Hatta Trakya’dan gelir… Edirne’den de 

Sesimizi duy ey Bosna Hersek-Fojnica, 
Stari Grad, duy bizi Filistin Cebaliye, dinle bizi Fas Devre, 
Cherleroi…

USTANIN HİKÂYESİ BAŞLIYOR

Tüm bunlar bir iltifat değil…
Dilegetirdik, belki aştık hadimimizi,
Sayın Başkanım,
Bu ekipte fedakârlığı ve çalışkanlığı ile büyük…
Ve bugün bu büyük aile 
Bu süreçte…
Emek verdiğimiz ve ürettiğimiz hiçbir işe saygısızlık edilmesine, 
akıtılan tek bir ter damlasına nankörlük ettirmeyeceğimize,
ve o dillerden dökülen tek bir duaya bile halel getirmeyeceğimize 
söz verdiğimizi buradan ilan ediyoruz. 

Ümraniye’nin yakın geçmişi, 
Milletten hak ettiği alkışı hep aldı… 
Ama takdirlerin en büyüğünü, 30 Martta yarınlarımız alacak. 

Gün yakın, 
Karar açık, 
İrade sağlam,
Çünkü bu ilçede
Artık hiç silinmeyecek 
Bir imza var… 
O’ da Hasan Can…

Çalışma arkadaşlarından Hasan Başkan’a ‘hayırlı olsun.”
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye 10 Yılda İstanbul’un
Parlayan Yıldızı Oldu

Ümraniye’nin çehresini değiştiren Ümraniye Belediyesi, alanında rekor 
kabul edilen hizmetlere imza atarak Nikâh Sarayı, Aş Evi, Kültür 

Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık Ocakları, Okullar, muhtarlık binaları, 
Asfalt Fabrikası gibi 200’ün üzerinde kalıcı eser kazandırdı.
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28 Mart 2004’de yapılan yerel 
seçimlerde, Başkan Hasan Can 
ve ekibinin göreve gelmesiyle 

birlikte hızlı bir değişim sürecine 
giren Ümraniye, aradan geçen 10 yıllık 
sürenin ardından modern ve çağdaş 
yüzüyle İstanbul’un parlayan yıldızı 
haline geldi. 2009 yılında yapılan Yerel 
Seçimlerde ikinci kez seçilerek güven 
tazeleyen ve ilk dönemlerinde olduğu 
gibi bu yeni dönemde de Ümraniye’yi 
hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya 
devam eden Başkan Hasan Can, geceli 
gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle, 
Ümraniye’de yaşama ayrıcalığını bir 
kez daha pekiştirdi.
Bir yandan yürüttüğü klasik 
belediyecilik hizmetleriyle 
Ümraniye’nin çehresini değiştiren 
Ümraniye Belediyesi, alanında 
rekor kabul edilen hizmetlere imza 
attı. Nikâh Sarayı, Aş Evi, Kültür 
Merkezleri, Bilgi Evleri, Sağlık 
Ocakları, Okullar, muhtarlık binaları, 
Asfalt Fabrikası gibi 200’nin üzerinde 
kalıcı eser kazandıran Ümraniye 
Belediyesi, verdiği ruhsat ve inşaat 
alanı rakamlarıyla Türkiye rekoru 
kırdı. 2 asfalt fabrikası aralıksız çalıştı. 
Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi, 
sokaklar pırıl pırıl temizlendi. 
Ümraniye’nin dört bir yanı parklar 
ve yeşil alanlarla donatıldı. Klasik 
belediyecilik hizmetlerinde onlarca 
yılda yapılamayan hizmetleri 10 yıla 
sığdırıldı, Ümraniye’nin modern 
görünümü pekiştirildi. İş merkezleri 

buraya taşınmaya devam etti, 
bankalar ardı ardına yeni şubeler açtı.
Sosyal belediyecilik hizmetlerinde 
örnek çalışmalara imza atan Ümraniye 
Belediyesi, bu alanda hayata 
geçirdiği projelerle medyada geniş 
yer bulurken, akademik tezlere de 
konu oldu. Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın en güzel örneklerini 
sergileyen belediye, kültürel ve 
sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği 
hizmetlerle Ümraniye’nin adını 
uluslar arası platforma taşıdı. 10 
yılda yapılan dev hizmetlerle kabuk 
değiştiren Ümraniye, değişen vizyonu 
ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla 
İstanbul’un yeni cazibe merkezi haline 
geldi. 

REKORLARLARIN ADRESİ 
ÜMRANİYE!
Ümraniye Belediyesi, 10 yılda 
imar alanında büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. Bu süre zarfında nazım 
imar planları ivedilikle çıkarıldı. 
Buradaki boş arazilerin ya da üzerinde 
alt yapıdan yoksun çarpık kentleşmeye 
yol açan konut sahiplerinin, yeni imar 
planına uygun bir şekilde yeniden 
yapılanma çalışmalarına katılmaları 
sağlandı. Arsa sahipleri bir araya 
gelerek, sosyal donatıları tam olan 
pek çok büyük konut projesi hayata 
geçti. Yine imar iyileştirmeleri ile 
vatandaşların doğal zeminde kentsel 
dönüşümü gerçekleştirmesi sağlandı 
ve sağlamaya devam ediyor. Bu 
gelişmeler büyük inşaat şirketlerinin 

dikkatini çekti ve hepsi birer ikişer 
burada büyük çaplı projelere başladı. 
Sürdürülen çalışmalarla Ümraniye’ye 
olan ilgi her geçen gün artıyor. 
Ümraniye Belediyesi 2004 yılından 
itibaren 12 bin 185 ruhsat, 24 milyon 
625 bin 203 m2 inşaat alanı izni verdi.

ÜMRANİYE YEMYEŞİL
Altyapı ve üstyapı alanında yapılan 
çalışmalarla Ümraniye’nin çehresi 
değişti. Ümraniye prestij caddeleri, 
modern sokak ve kaldırımları, tamamı 
asfalt yolları ile göz dolduruyor. 
2 asfalt fabrikası aralıksız çalışan 
Ümraniye Belediyesi, ilçenin cadde 
ve sokaklarını baştan ayağa yeniledi. 
Sosyal alanların arttırılması ve yeşil 
alan ve park sayısının arttırılması 
noktasında da yoğun çaba sarf eden 
Ümraniye Belediyesi, 10 yılda 230’un 
üzerinde park yaparak, Ümraniye’deki 
park sayısını 350’ye çıkardı. Öte 
yandan Küçüksu Caddesi üzerinde, 
Ümraniyeliler için büyük bir sosyal 
donatı ve mesire alanı çalışması 
başlatan Ümraniye Belediyesi, bu 
çalışmalar doğrultusunda, Mesire 
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Alanı’nı hizmete açtı. Geçen yıldan 
itibaren hizmet vermeye başlayan 
Ümraniye Mesire Alanı, doğal güzelliği 
kadar sosyal donatı alanları ile de 
dikkat çekiyor. 

EĞİTİME DEV KATKILAR 
Ümraniye Belediyesi, 10 yıl 
boyunca düzenli olarak ilçede 
bulunan okulların bakım, yapım ve 
onarımlarını ücretsiz olarak karşıladı. 
Sponsorlar aracılığıyla ilçeye birçok 
okul yaptıran Ümraniye Belediyesi, 
bazı yeni okulların yapımı için de arsa 
bağışladı. Yine her yıl bu okullarda 
okuyan öğrencilere kılık, kıyafet ve 
kırtasiye yardımı yaptı. Her yıl eğitim 
sezonu başında binlerce öğrenciye 
kırtasiye ve çanta yardımında bulunan 
Ümraniye Belediyesi, öğrenciler 
arasında yaptırdığı seviye tespit 
sınavında, başarılı olanlara çeşitli 
ödüller verdi.

Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatiline 
giren öğrencilere, her yıl muhteşem 
bir karne hediyesi hazırlıyor. Bu 
kapsamda 3. kez gerçekleştirilen 
“Yarıyıl Özel” programı, Ümraniye 
Belediyesi’ne bağlı dört farklı kültür 
merkezinde ücretsiz olarak, 15 
gün boyunca öğrencilerle buluştu. 
Ümraniye Belediyesi, öğrencilerde 
kesintisiz eğitim şuurunu oluşturmak 
ve kitap okumaya teşvik amacıyla da, 

“Yarıyıl Tatil Kitabım” adlı eğitici ve 
öğretici kitabı; 1., 2., 3. ve 4. sınıflara 
devam eden öğrencilere yarıyıl 
hediyesi olarak dağıttı. 

Ümraniye Belediyesi’nin diğer bir 
önemli eğitim hizmeti ise sayılarını 
30’a çıkardığı Bilgi Evleri projesi. 
Sayıları hızla artan internet kafeler ve 
oyun salonları çocuk ve gençlerin kötü 
alışkanlıklar edinmesine yol açtığını 
göz önünde bulunduran Ümraniye 
Belediyesi, ‘Bilgi Evleri’ çalışması 
ile bu alanda oluşan boşlukları da 
doldurmaya çalışıyor. İçlerinde 
son model teknolojik özelliklerle 
donatılmış bilgisayarlar bulunan bilgi 
evlerinde, internet ve kütüphane de 
yer alıyor. Gözetmenler eşliğinde 
derslerine çalışıp, kitap okuyan 
çocuklar ve gençler nezih bir ortamda 
bilgiye ulaşmanın ayrıcalığını taşıyor. 
Bilgi evleri, bugüne kadar yüz binlerce 

ziyaretçiye hizmet verdi. 

Öte yandan, Ümraniye Belediyesi, 
bu yöndeki katkılarına bir yenisini 
daha ekleyerek spor salonu olmayan 
Dudullu İmam Hatip Lisesi’ne modern 
ve teknik imkânlarla donatılmış, 
geniş kapasiteli bir spor salonu 
yaptırdı. Belediye ayrıca, Ümraniye 
Birlik İlköğretim Okulu’nda bulunan 
OÇEM (Otistik Çocuk Eğitimi) sınıfını 
modernize ederek, düzenlenen bir 
programla hizmete sundu. Böylece 
ilçenin tek Otistik Çocuk Eğitim 
birimi olan bu sınıf, daha nitelikli bir 
şekilde eğitim verme olanaklarına 
kavuştu.

KÜLTÜR MERKEZİ OLMAYAN 
ÜMRANİYE’YE 18 KÜLTÜR 
MERKEZİ
Kültürel hizmetleriyle ulusal ve yerel 
basının gündeminden hiç düşmeyen 

YENiDENÜMRANiYE

Meslek Edindirme Kursları
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Hasan Can Başkanlığındaki Ümraniye 
Belediyesi, hiç kültür merkezi 
bulunmayan ilçeye kültür merkezleri 
inşa etmeye başladı. İlk olarak 
Dudullu Necip Fazıl Kültür ve Eğitim 
Merkezi’ni tamamlayarak 2005 yılında 
hizmete kavuşturan belediye, aralıksız 
sürdürdüğü çalışmalarla sonucunda 
bu sayıyı 18’e tamamlayarak hizmete 
sundu. Haftanın her günü bu kültür 
merkezlerinde sinemadan tiyatroya, 
şiir dinletilerinden konserlere, 
panellerden sempozyumlara 
kadar yüzlerce etkinlik, her yaştan 
Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. 
Etkinliklerden hayli memnun kalan 
Ümraniyeliler, kültür merkezlerinin 
ikinci adresleri olduğunu söylüyorlar.

BİNLERCE HANIM MESLEK SAHİBİ 
OLDU
Belediyenin kültür merkezlerinde 
açtığı ve ücretsiz olarak eğitim 
verdiği Meslek Edindirme Kursları, 
Ümraniye’deki kadınlara yönelik olarak 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. 
18 ve üzeri yaşlarda adaylar kayıt 
yaptırabiliyor. Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirilen kurslarda ahşap 
boyamadan biçki dikişe, bilgisayardan 
çocuk gelişimine, hat sanatından 
minyatüre kadar çok çeşitli dallara 
ait toplam 24 branşta eğitim imkânı 

sunuluyor. Uzman hocalar tarafından 
verilen kursların ardından, kursları 
başarıyla tamamlayan kursiyerlere 
sezon sonunda sertifika veriliyor. 

ÇANAKKALE DESTANI ÇİZGİ 
SİNEMA OLDU
Bir ilke imza atarak Çanakkale 
Zaferi’ni çizgi sinema formatında 
yaptıran Ümraniye Belediyesi, teknik 
özellikleriyle de büyük beğeni toplayan 
‘Çanakkale Geçilmez’ isimli çizgi 
sinemayla bu destanı ölümsüzleştirdi. 
Yurt içi ve yurt dışından milyonlarca 
kişi tarafından izlenen Çanakkale 
Geçilmez Çizgi Sineması, örnek bir 
kültürel hizmet olarak büyük takdir 
topladı. Bununla birlikte Ümraniye 
Belediyesi her yıl binlerce Ümraniyeliyi 
Çanakkale Şehitlikleri’ni ziyarete 
götürüyor.

‘BİLGE SULTAN’, EĞİTİMİ 
HANIMLARIN AYAĞINA GÖTÜRDÜ
Ümraniyeli hanımlara Bilgisayar kursu 
vermek amacıyla, gezici ‘Bilge Sult@n 
Kurs Otobüsü’ hizmete sunuldu. 
Kurstan bugüne kadar 513 kursiyer 
mezun oldu. Sertifikalarını alan 
kursiyerler verilen hizmetten duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler. Bilgisayarın 
kendileri için bir zorunluluk haline 
geldiğini söyleyen kursiyerler, ‘Bilge 
Sult@n’ hizmetinin gezici olmasının 
katılımlarını kolaylaştırdığını ifade 
ettiler. Anne kursiyerlerin ayrı bir sevinç 
kaynağı ise çocuklarının bilgisayar 
ve internet kullanımları konusunda 
bilgi sahibi olabilecekleriydi. ‘Artık 
yasaklamak yerine, onları doğru 
yönlendirmeye çalışacağız’ diyen anneler 
Başkan Hasan Can’a teşekkür ettiler.

hizmette 10 yıl
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GELENEKSEL YARIŞMALAR 
MARKA OLDU
Ümraniye Belediyesi geleneksel 
hale getirdiği hikâye, resim ve şiir 
yarışmaları alanlarında marka haline 
gelirken, bu yıl 10. kez düzenlenen 
yarışmalara yalnızca ülke genelinden 
değil, aralarında A.B.D, İngiltere, 
Almanya, Fransa ve Azerbaycan’ın 
bulunduğu muhtelif ülkelerden 
eserler katılıyor. Bu yarışmalarla yeni 
yeteneklere fırsat veren belediye, 
dereceye giren yarışmacılara para ve 
diğer ödüller verdiği gibi, ürünlerini 
kitaplaştırarak edebiyat dünyasına da 
yeni soluklar katıyor. 

ÜMRANİYE’NİN ARTIK DEV BİR 
NİKÂH SARAYI VAR
Ümraniye Belediyesi, nikâh sarayı 

olmayan Ümraniye’ye dev bir nikâh 
sarayları kazandırdı. 7 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanan Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı, kapasitesi 
ve sahip olduğu teknik özelliklerle 
göz dolduruyor. Anadolu yakasının 
en büyük nikâh salonlarından olan 
Nikâh Sarayı, 9746 m² kapalı mekâna 
sahip, kültür merkezi fonksiyonlarını 
da ihtiva eden 526 m² nikâh salonu, 
526 m² kokteyl salonu, her biri 
175 m²’lik iki takı salonu ve 327 
m² giriş fuayesi ile kapalı otoparkı 
olan Nikâh Sarayı’nın içinde nikâh 
ile ilgili alışverişlerin yapılabileceği 
mekânların yanı sıra kültür merkezi 
ve bir bilgi evi de bulunuyor.

ÖDÜLLÜ ESERLER KİTAPLAŞTI
Ümraniye Belediyesi, 10. kez 
düzenlediği hikâye, resim ve şiir 
yarışmaları ile bir taraftan genç 
yetenekleri teşvik ediyor, öte yandan 
eli kalem tutan, resme ilgi duyan ya 
da duygularını mısralara dökmek 
isteyen saklı yetenlerin de gün 
yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bununla 
da yetinmeyen belediye, yarışmalarda 
dereceye giren eserleri kitaplaştırarak, 
sanat ve edebiyat dünyasına adeta 

soluk veriyor. 2004 yılından bu 
yana her yıl düzenlenen yarışmalar 
sonucunda, başarılı bulunarak 
dereceye giren eserler toplam 35 
kitapta toplandı. 

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 
KİMSESİZLERİN KİM’İ OLDU
Sosyal Belediyeciliği ilke edinen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ilçede yaşayan yardıma muhtaç 
ailelere destek olmak amacıyla her 
fırsatta çeşitli yardımlarda bulundu. 
Ümraniye Belediyesi bu amaçla, 
10 yıl içinde on binlerce aileye 
ilaç, gıda, nakit yardımı ve hasta 
vatandaşlara muayene ve tedavi 
olmak üzere birçok yardım ulaştırdı. 
Ayrıca Belediye tarafından hizmete 
konulan Halil İbrahim Sofrası Aşevi, 
her gün 700 kişilik sıcak yemeği, 
fakir vatandaşların kapısına kadar 
götürüyor. 

ENGELLER BİRLİKTE AŞILDI
Ümraniye Belediyesi, Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştirilen bir hizmetle, 
engelli vatandaşların yaşamlarını 
kolaylaştıracak önemli bir adım attı. 
“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı 

YENiDENÜMRANiYE

Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarlık ve

Aile Sağlığı Merkezi
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ile yola çıkan belediye, ilçe sınırları 
içinde ikamet eden engelli vatandaşlar 
için tasarlanmış 4 adet ‘Engelli Aracı’ 
aldı. Aynı zamanda asansörlü olan ve 
her biri 4 hasta, 6 refakatçi taşıyabilen 
bu araçlar, son model teknolojiler 
ile donatılmış araçlardır. Belediyeye 
başvuran engelli vatandaşlar 
evlerinden alınarak, diledikleri yere 
bırakılıyorlar. Daha sonra, işleri biten 
vatandaşlar evlerine geri götürülüyor. 
Ümraniye Belediyesi, 10 yıllık süre 
zarfında, yüzlerce engelli vatandaşa 
akülü engelli aracı ile tekerlekli 
sandalye hediye etti. Engelli 
vatandaşlarını unutmayan Ümraniye 
Belediyesi, maddi olanaksızlıklar 
yüzünden tekerlekli sandalye 
alamayan engellilere tekerlekli 
sandalye dağıttı. Eskiyen ve tamire 
muhtaç sandalyeleri ile zorluk çeken 
engelliler, dağıtılan son model 
tekerlekli sandalyeler ile büyük bir 
sıkıntıdan kurtulmuş oldular. 

HER MAHALLEYE SAĞLIK OCAĞI 
VE MUHTARLIK BİNASI
Ümraniye Belediyesi, vatandaşların 
kamu kurum ve kuruluşların 
hizmetlerinden daha iyi 
faydalanabilmeleri amacıyla, 35 
mahallesi bulunan Ümraniye’nin 
her mahallesine sağlık ocağı ve 
muhtarlık binası yaptırdı. Ayrıca 
Ümraniye Belediyesi, önemli bir 
hizmetin daha startını verdiği ve 
yapımını sağladığı yeni müftülük 
binasının çalışmaları tamamlayarak 
Ümraniyelilerin hizmetine açtı. 
Müftülük çalışanlarının kalabileceği 
6 adet lojman, 200 kişilik konferans 
salonu ve kapasitesi 30 araçlık bir 
otopark ile modern bir yapıya sahip 
müftülük binası, Türkiye de bir ilk 
olan ve Türkiye genelinde süper 
zeki öğrencilere yönelik, 50 yataklı 
Hafızlık Erkek Kuran Kursu’na da 
sahip. Kuran kursunda eğitim gören 
öğrenciler hafızlık eğitimi yanı sıra 
kendi eğitim hayatlarına da devam 
edebilecekler. Çevre düzenlemesi de 

belediye tarafından yapılan Müftülük 
Hizmet Binasının bahçesinde kamelya 
ve havuz da bulunuyor.

ÇÖZÜM MERKEZLERİ ÇÖZÜM 
ÜRETİYOR! 
Vatandaşla ilişkileri güçlendirmek 
amacıyla dev bir hizmeti daha hayata 
geçiren Ümraniye Belediyesi, Çağrı 
Merkezi ile Çözüm Merkezleri’ni 
hizmete sundu. Projenin ayrıntıları 
ise şöyle: 
15 kulübeden ücretsiz iletişim: Çözüm 
Merkezlerine gelemeyen vatandaşlar 
444 9 822 no’lu Belediye Hattı’nı 
Ümraniye’deki 15 kulübeden ücretsiz 
arayabiliyor. 

HEKİMBAŞI SPOR ve SOSYAL 
TESİSLERİ
Yıllar önce çöplük alanı olarak 
kullanılan ve meydana gelen 
patlamayla uzun zaman hafızalardan 
silinmeyen Ümraniye Hekimbaşı 
mevki, yapılan çalışmaların ardından, 
sadece Ümraniyelilerin değil, çevre 
ilçelerden gelen vatandaşların 
dahi yararlandığı büyük bir spor 
kompleksi ile hizmet veriyor. 
Dönemin Büyükşehir Belediye 
Başkanı olan Başbakan Sayın Recep 
Tayip Erdoğan’ın çöplüğü ortadan 
kaldırarak büyük bir sosyal tesis 
inşa etmesinin ardından Ümraniye 
Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri 
hizmet vermeye başlamıştı. Ancak 
daha sonra geçen zamanla birlikte 

hizmette 10 yıl
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tesisler ilgisizlikten dolayı bakımsız 
bir hale geldi. Ümraniye’ye yeni bir 
vizyon kazandırmayı amaçlayan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Hekimbaşı Tesisleri’ni de 
bu amaç doğrultusunda tesisleri 
tamamen yenileyip, her türlü spor 
aktivitelerinin yapılabileceği ortamları 
oluşturarak halkın hizmetine sundu. 

ARTIK ÜMRANİYE’NİN BİR 
MEYDANI VAR
Ümraniye Belediyesi tarafından 
ilçe merkezinde yapımına başlanan 
meydan projesi kısa sürede 
tamamlanarak hayata geçirildi. Eski 
İGDAŞ binası yıkılarak ve Zübeyde 
Hanım İlköğretim Okulu’nun deplase 
edilerek açılan alan Ümraniye 
Meydanı olarak halkın ortak kullanım 

alanına dönüştürüldü. Meydanın 
düzenleme çalışmaları kapsamında 
ağaçlandırma çalışmalarına da ayrı 
bir önem verildi. Meydanla rahat bir 
nefes alan vatandaşlar çok memnun. 
Öte yandan, yıkılan 25 derslikli 
mevcut Zübeyde Hanım İlköğretim 
Okulu yerine, 40 derslikli, spor salonu 
olan modern bir okul binası yapımına 
başlandı ve kısa sürede tamamlanarak 
hizmete sunuldu. 

FOJNİCA’YA KÜLTÜR MERKEZİ
Ümraniye belediyesi, kardeş şehir 
protokolü olan Bosna Hersek’in 
Fojnica kentine modern bir kültür 
merkezi inşa ettirdi. İki ülke 
arsındaki birlik ve beraberlik bağlarını 
güçlendirmek amacıyla yaptırılan 
kültür merkezinin açılışını çok sayıda 
seçkin davetli birlikte yaptı. Modern 
yapısı ve mimarisi ile dikkat çeken 

kültür merkezi, en son teknolojik 
imkânlarla donatıldı. 

DAHA İYİ HİZMET İÇİN YENİ 
BELEDİYE BİNASI
Atatürk Mahallesi’nde Kaymakamlık 
Binasının yanında inşa edilen 
Ümraniye Belediyesi Hizmet Bina’sı 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleşen açılış ile 
hizmet vermeye başladı. 32.000 m² 
kullanım alanına sahip olan bina, 
3 bloktan oluşuyor. Yeni hizmet 
binamızın dış cephesi alüminyum 
giydirme olarak tasarlandı. Osmanlı 
Mimarisinden esintiler taşıyan hizmet 
binamızda vatandaşlarla yoğun ilişki 
içinde olan müdürlükler, binanın 
giriş katlarında hizmet vererek, 
halkla ilişkilerdeki iletişimin daha da 
kolaylaştırılması sağlandı. 

BÖLGENİN EN BÜYÜK TRAFİK 
ÇOCUK EĞİTİM PARKI
Ümraniye Belediyesi Necip Fazıl 
Mahallesinde inşa ettiği bölgenin 
en büyük Trafik Çocuk Eğitim 
Parkı’nda, akülü araçlar ile çocuklara 
trafik eğitimi veriyor. 13.700 m2'lik 
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alana sahip park, Karayolları Genel 
Müdürlüğü standartlarına uygun 
tasarlandı. Bütün trafik kurallarını 
kapsayacak şekilde planlanan Trafik 
Eğitim Parkı’nda dönel ve sinyalize 
kavşaklar, trafik tabelaları, yol çizgileri, 
kaldırım çalışmaları, keskin ve normal 
virajlar, tırmanma şeridi, park cepleri 
ve tünel bulunuyor. 
Parkta trafik eğitiminin verilmesi 
amacıyla inşa edilen 170 m2 alana sahip 
teraslı kafeteryası ile dikkat çeken 
binada, derslerinin yapılması amacıyla 
3 adet derslik de yapıldı. Binanın 
terası katılımcıların dinlenmesi 
ve kuşbakışı olarak eğitimlerin 

izlenmesini sağlamak amacıyla özel 
olarak tasarlandı. Park alanının yolları 
ise yatay ve düşey işaretlemeler ve 
sinyalizasyon sistemleriyle desteklendi. 
Öte yandan içerisinde tenis ve voleybol 

sahası olarak kullanılabilen çok amaçlı 
bir de spor alanı bulunan Parkta, tüm 
yeşil alanların peyzaj düzenlemesi de 
ihmal edilmedi. 

ÜMRANİYE BELEDİYESİ 
SANATKÂRLAR ÇARŞISI
Ümraniye Belediyesi’nin yaptırdığı 
önemli eserlerden biri olan Sanatkârlar 
Çarşısı, Modern mimarisi ve yeni 
konsepti ile Ümraniyeli vatandaşlara 
hizmet veriyor. Sanatkarlar 
Çarşısı’nda, farklı sanatçılara 
kiralanarak oluşturulan yeni konsept 
kapsamında, Tezhip, Ebru, Kaligrafi, 
Müzik Evi, Antika, Minyatür, Çini, 
Fotoğraf alanında dükkanlar açıldı. 
Ayrıca bazı dükkânlar, Kütüphane 
Müdürlüğüne bağlı idari oda, sanat 
sınıfı, sergi salonu ve kafeterya 
olarak kullanılıyor. El emeği ile 
hayatını kazanmak için mücadele 

veren sanatkârların, el emeklerinin 
ve göz nurlarının değerlendirileceği, 
sanatkârların destekleneceği, 
ürünlerinin itibar göreceği Sanatkârlar 
Çarşısı, bir çok alanda sanata, sanatçıya 
ve sanatsevere hizmet veriyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TANTAVİ 
SOSYAL TESİSLERİ
Ümraniye Belediyesi, Tantavi 
Mahallesinde inşası tamamlana Sosyal 
Tesisler ile 10 yıllık hizmet süresince 
oluşturulan kalıcı eserlere bir yenisini 
daha ekledi. Ümraniye Belediyesi 
tarafından Tantavi Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan 1.000 m2 alan 
üzerinde 2 kat olup her bir kat 500 
m2’lik alana sahip olan ve üst katında 
220 m2 açık teras ile seyirlik alanın 
bulunduğu Tantavi Sosyal Tesisleri 
Ümraniyelilerin hizmetine açıldı.

Ümraniye Belediyesi Sanatkarlar Çarşısı

Ta
n

ta
iv

i S
o

sy
al

 T
es

is
le

ri

Tr
af

ik
 Ç

o
cu

k 
Eğ

it
im

 P
ar

kı

23



YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi, 
yapımına büyük katkı 
sağladığı yeni müftülük 

binasını büyük bir törenle hizmete 
açtı. Açılış programına, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez, İstanbul 
Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran, 
29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç, 
29 Mayıs Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan 
Aksu, Ağrı Müftüsü İzani Turan 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Hüseyin Güllüce, AK Parti İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, Çevre 
İlçe Müftüleri, muhtarlar, STK 
temsilcileri, siyasi parti temsilcileri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Yapımına büyük katkı sağladığı yeni 
müftülük binasını büyük bir törenle 
hizmete açtı. Müftlük çalışanlarının 
kalabileceği 6 adet lojman, 200 
kişilik konferans salonu ve kapalı 

otoparka ve modern bir yapıya 
sahip müftülük binası, Türkiye de 
bir ilk olan ve Türkiye genelinde 
süper zeki öğrencilere yönelik, 
50 yataklı Hafızlık Erkek Kuran 
Kursu’na da sahip. Kuran kursunda 
eğitim gören öğrenciler hafızlık 
eğitiminin yanı sıra kendi eğitim 
hayatlarına da devam edebilecekler. 
Çevre düzenlemesi de Ümraniye 
Belediyesi tarafından yapılan 
Müftülük Hizmet Binasının 
bahçesinde kamelya ve havuz 
da bulunuyor. Yoğun katılımla 
gerçekleşen açılış programı, İmam-ı 
Azam Camii imam-hatibi Osman 

Osmanoğlu’nun okuduğu Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. 

Ercan Aksu: “Yeni Hizmet 
Binamız Modern Bir Yapıya 
Sahip”

Programda ilk olarak söz alan, 
Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan Aksu, 
“Yeni hizmet binamız, Müftlük 
çalışanlarının kalabileceği 6 adet 
lojman, 200 kişilik konferans 
salonu ve kapalı otoparka sahip, 
modern bir yapıdır. Türkiye 
genelinde süper zeki öğrencilere 
yönelik, 50 yataklı Hafızlık 
Erkek Kur’an Kursu’na da sahip 
yeni hizmet binamızın açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Kendilerine 
her konuda destek olan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Başkan Hasan Can: “Hizmet 
Deryasında Bir Damlayız”
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Müftülük hizmet binasının 
açılışını gerçekleştirmekten büyük 

Ümraniye Müftülüğü 
Yeni Hizmet Binası, 

Hafızlık Erkek Kur’an 
Kursu ve lojmanların 

yapımı tamamlanarak 
hizmete açıldı.

Ümraniye Müftülüğü Yeni Hizmet 
Binası ve Kur’an Kursu Hizmete Açıldı
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bir mutluluk duyduğunu ifade 
etti. Belediye olarak vatandaşlara 
hayatın her alanında hizmet 
götürdüklerinin altını çizen Başkan 
Hasan Can, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: “Mimarimize uygun bir 
biçimde, modern ve zarif 2 bloktan 
oluşan yeni müftülük binası açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Müftülüğümüzün 
hizmetlerini daha iyi bir şekilde 
yerine getirmesine olanak sağlayacak 
bu yeni binada bulunan Kur’an 
Kursu’nda 50 öğrenci hafızlık eğitimi 
alacak.” Tesisin yapımında emeği 

geçenlere teşekkür eden Başkan 
Hasan Can, “Allah bir kuluna hayır 
murat ederse onu hayırlı işlere 
vasıta kılar. Bunların zerresini 
yapmaya muktedir değiliz belki ama 
‘hayra delalet eden hayrı işlemiş 
gibidir’ ilkesini düşündüğümüzde 
Rabbimizin bize nasip ettiği bu 
hayırlardan, bu güzelliklerden dolayı 
Allah’a şükretmemiz gerekir diye 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
Eserin birçok faktörün bir araya 
gelmesiyle ortaya çıktığını belirten 
Başkan Hasan Can, “Sanıyorum 
ki gerçekten birçok emsalinden 
daha modern, güzel ve hizmete 
olabildiğince yakışan bir eser ortaya 
çıktı” dedi.
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek de konuşmasında, diğer resmi 
binalara örnek teşkil edecek nitelikte 
bir eserin hayata geçirildiğini dile 
getiren Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, “Böylesine güzel 
bir eseri halkın hizmetine sunan, 
başta Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can’a ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Bu eserin yeni 
hizmet binasının herkese hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Görmez: 
“İnadına Birlik, İnadına 
Beraberlik, İnadına Kardeşlik 
Diyeceksiniz”
Son olarak söz alan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
‘Diyanet İşleri teşkilatının harcında 
milletin emeği olduğuna dikkat 
çekerek, “Aslında bir kamu kurumu 
olduğu halde müftülük binaları 
için yardım toplamaktan şahsen 
utanıyoruz, zaman zaman imtina 
ediyoruz ama buna rağmen hiçbir 
zaman itiraz etmedi milletimiz, 
kuruşundan bugüne kadar 
camilerimizi, Kur’an kurslarımızı 
yaptığı gibi bu binalarımızı da yaptı. 
Bu bizim sorumluluğumuzu daha 
da arttırıyor. Milletin alınteriyle, 
ailesine harcadığı 3 kuruştan keserek 
verdiği paralarla yapılan bir binada 
hizmet eden mesai arkadaşlarım 
bunun daha çok farkında olarak 
milletimize hizmet yolunda daha 
büyük aşkla çalışıyor.” Müftülük 
binalarının şehirlerin manevi 
hayatını, dinî hayatını, merhameti 
ve sevgiyi kuran merkezler olmasını 
arzu ettiklerini söyleyen Görmez, 
“Sadece imam ve müezzinlerin 
uğrayıp işlerini gördüğü mekanlar 
olmasın. O şehirde yaşayan bütün 
insanlarımızın gençlerimizin 

ailelerimizin rahat bir şekilde 
içine girip dertlerini paylaştıkları, 
sorularını sorabildikleri mekanlar 
olsun” diye konuştu. Tesisin 
yapımında emeği geçenlere teşekkür 
eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez bu hizmet 
eserine çok büyük katkısı olan başta 
Ümraniye Belediye Başkanı olmak 

üzere emeği geçenlere çok teşekkür 
ediyorum diyerek sözlerini bitirdi.
Protokol konuşmalarının ardından, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Görmez’e, Ümraniye 
Belediyesi Meslek Edindirme Kursu 
hocalarınca yapılan hat ve tezhipli 
besmele hediye etti.  İstanbul 
Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran’ın 
yaptığı duanın ardından, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez’le diğer yetkililer açılış 
kurdelesini kesti. Daha sonra 
konuklar yeni hizmet binası gezdiler.

müftülük

25



Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu ve 
Orta Okulu’nda 

gerçekleştirilen açılış ve karne 
dağıtımı programına Ümraniye İlçe 
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sadettin Gül, İlçe Şube Müdürleri, 
Belediye Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler 
ve velileri katıldı. Saygı duruşu 
ve ardından İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla açılış programı 
başladı.

Sadettin Gül: “Önümüzdeki 
15 Günlük Tatil Dönemi İyi 
Değerlendirilmeli”

Açılış konuşmasını yapan Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül, “2013-2014 öğretim yılının 
ilk döneminin sonuna geldik. 
Önümüzdeki 15 günlük tatil 
dönemi iyi değerlendirilmeli. 
Çocuklarımızın bu tatil döneminde 
eğitimlerine devam etmeleri 
adına öğrendikleri bilgileri tekrar 
edebilecekleri eğlenceli bir tatil 
kitabını Ümraniye Belediyemiz 
aracılığı ile hazırladık ve 

İstanbul İl Özel İdaresi 
tarafından yapımı 
gerçekleştirilen ve 

2013-2014 eğitim-
öğretim yılında eğitime 
başlayan Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu ve Orta 
Okulu’nun resmi açılışı 

gerçekleştirildi. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can da öğrencilere 
karnelerini dağıttı.

YENiDENÜMRANiYE

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun 
Resmi Açılışı ve Karne Dağıtımı Yapıldı
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hediye edeceğiz. Ayrıca açılışını 
gerçekleştireceğimiz Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu ve Ortaokulumuzun 
herkese hayırlı olmasını diliyorum.” 
dedi.

Başkan Hasan Can: 
“Çocuklarımızı Büyük Bir Sevgi ve 
İlgiyle Kuşatalım”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Anne ve babalara çocukların 
kötü karneleriyle ilgili de nasihatte 
bulunan Başkan Can, “Bir öğretmen 
sıfatıyla diyorum ki, anneler ve 
babalar çocuklarımızın hepsi 
zeki, çalışkan ve başarılı. Eğer 
çocuklarımızda bir başarısızlık 
belirtisi, karnelerinde ufak kırıklıklar 
varsa bilesiniz ki, bu başarısızlık, 
karnelerindeki o ufak kırıklıkların 
sebebi sadece çocuklarımız değildir. 
Onları suçlamayalım, daha büyük 
bir sevgi ve ilgiyle kuşatalım” diye 
konuştu. “Bu sene yarıyıl tatilinde 
çocuklarımıza tatil kitabı adı altında 
bir hazırlığımız oldu. Çocuklarımızın 
ders kitabı niteliğinde algılayacakları 
değil, eğlenceli şekilde bakacakları 
ve eğlenerek okuyacakları bir tatil 
kitabı olsun istedik. 1, 2, 3 ve 4’üncü 
sınıf öğrencilerimize yaklaşık 40 
binin üzerinde kitabı hazırladık 
ve bütün okullarımıza dağıtımını 
yaptık.” dedi. Ayrıca yarıyıl tatili 

boyunca ilçede bulunan kültür 
merkezlerinde 75 sinema ve tiyatro 
aktivitesinin gerçekleşeceğini ifade 
eden Başkan Hasan Can, öğrencilere 
ücretsiz olarak aktivitelerden 
yararlanacaklarını müjdeledi.

Mustafa Çek: 
“Çocuklarımız Bizlerin 
Yarınlarıdır”
Daha sonra kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye İlçe Kaymakamı 
Mustafa Çek, “Bugün bir eğitim 
yılının daha yarısını noktalıyoruz. 
Burada bulunan güzel yavrularımız 
ve ilçe genelimizde tamamı 115 
bin civarında olan öğrencilerimizin 
hepsi karnelerini alacak. Ben 
başta onları eğiten ve yetiştiren 
öğretmenlerimize ve milli eğitim 

camiamıza teşekkür ediyorum. 
Burada bulunan çocuklarımız 
bizlerin yarınlarıdır. Yarının 
öğretmenleri, doktorları, yöneticileri 
ve belediye başkanları olacaklardır. 
Açılışını yapacağımız Mehmet Akif 
Ersoy İlkokulu ve Ortaokulumuzun 
yapımında emeği geçen devlet 
yetkililerimize, çalışanlara, Ümraniye 
Belediyesine ve Belediye Başkanımıza 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından, Mehmet 
Akif Ersoy İlkokulu ve Ortaokulunun 
açılış kurdelesini birlikte kesen 
Ümraniye İlçe Kaymakamı Mustafa 
Çek, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve konuklar daha 
sonra sınıfları gezerek öğrencilere 
karnelerini dağıttı.

eğitim
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniyeli Öğrencilerin Yarıyıl
Tatil Hediyesi 27 Ocak’ta Başlıdı

Ümraniye Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilere muhteşem bir karne 
hediyesi hazırladı. Bu kapsamda 3. kez gerçekleştirilen “Yarıyıl Özel Programı”, 

Ümraniye Belediyesi’ne bağlı dört farklı kültür merkezinde ücretsiz olarak, 
15 gün boyunca öğrencilerle buluşuyor. 
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Ümraniye Belediyesi, 
2013-2014 yarıyıl tatili 
başlangıcıyla birlikte, 

ilçedeki okullarda okuyan 
öğrenciler için özel bir program 
hazırladı. 27 Ocak Pazartesi 
günü başlayan ve 10 Şubat’a 
kadar sürecek olan “Yarıyıl Özel 
Programı”, 15 gün boyunca Cemil 
Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi, Mehmet Akif Kültür 
ve Eğitim Merkezi, Ümraniye 
Kültür ve Sanat Merkezi, Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Kültür Eğitim 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi 
olmak üzere 4 farklı kültür 
merkezinde gerçekleştirilecek.

“Yarıyıl Özel Programı” yarıyıl 
tatiline giren öğrencilerin eğitici 
öğretici ve eğlenceli programlarla 
tatil günlerini en güzel şekilde 
değerlendirmelerini sağlayacak. 
Etkinlikler kapsamında kukla 
gösterileri, tiyatro oyunları, 
çocuklara yönelik özel şovlar ve 
sinema gösterimleri, çocuklara 
ve ailelere yönelik seminerler yer 
alacak.

Başkan Hasan Can: “Bir Yandan 
Eğlenirken, Bir Yandan da 
Bilgilenecekler”

“Yarıyıl Özel Programı” 
kapsamında düzenlenen 
etkinliklerin öğrenciler için 
hazırlanmış güzel bir karne 
hediyesi olduğunu ifade eden 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Yarıyıl tatiline 
giren çocuklarımız, öğretici ve 
eğlendirici programlarla tatil 
günlerini değerlendirecek ve 
eğitim öğretime kaldıkları yerden 
devam edecekler. Belediyemize ait 
dört Kültür ve Eğitim Merkezi’nde 
iki hafta süresince, haftaiçi 
olacak şekilde hazırladığımız 
programda sahne gösterileri, çizgi 
animasyonları ile yavrularımız 
yorgunluğunu atacak, biryandan 
eğlenirken biryandan da verilen 
semineler ile bilgilenecekler. 
Tüm yavrularımızın istifadesine 
sunduğumuz, tamamen ücretsiz 
olan “Yarıyıl Özel Programı” tüm 
öğrencilerimiz davetlidir.” dedi. 

yarıyıl tatili
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Ümraniye elediyesi 
Sarıkamış şehitlerinin 100. 
yılı vesilesi ile bir anma 

programı düzenledi. Belediyenin 
nikâh sarayı salonunda yapılan 
anma gecesine, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, AK Parti İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan 
Aksu, Ümraniye Belediye Başkan 
yardımcıları, birim müdürleri, çok 
sayıda davetliler ve vatandaşlar 
katıldı.
100. yılında Sarıkamış 
Şehitlerini Anma Programı, 

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Daha sonra 
programda Sarıkamış şehitlerini 
konu alan filmin gösterisi yapıldı.

Başkan Hasan Can: “Düşman 
İşgaline Karşı Direnişin Bir 
Sembolü”

Ümraniye Belediyesi, 
Kars’ın Sarıkamış 

İlçesi’ndeki Allahüekber 
Dağları’nda, 1914-

15 yıllarında yapılan 
Osmanlı-Rus Savaşında 
şehit düşen askerler için 
100. Yılında Sarıkamış 

Şehitleri’ni Anma 
programı düzenledi.

YENiDENÜMRANiYE

100. Yılında Sarıkamış Şehitleri 
Ümraniye’de Anıldı
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Anma programında açılış 
konuşmasını gerçekleştiren 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Sarıkamış Şehitleri’nin ülkenin 
bağımsızlığı ve düşman işgaline 
karşı direnişin bir sembolü olduğunu 
fakat hazin bir şekilde düşmanla 
değil, soğukla savaşıp hayatlarını 
kaybettiklerini söyledi. Bu vatan için, 
bu millet için, Ümmet-i Muhammed 
için canlarını feda etmiş milyonlarca 
şehidimiz var. Sarıkamış Şehitleri 
de bunlardan bir tanesi. On 
binlerce vatan evladı bir Karsımızı 
Ruslardan geri almak için karda kışta 
Allahuekber dağlarında canlarını 
Allah’a teslim etmiş, şehit olmuş. 
Onları Fatihalarla yad ediyoruz” 
dedi. “Sarıkamış anlatılmaz yaşanır. 
Şehit dediğimiz güzel insanları neyle 
tarif edelim” diyen Başkan Can, 
“Onları Allah Kur’an-ı Kerim’de, 
‘Sanmayın ki Allah yolunda 
öldürülenler ölüdürler gaflet 
göstermeyin onlar diridirler. Onlar 
rablerinin kendilerine verdikleri 
şeylerle mutludurlar ferahlık 
içerisindeler’ diye anlatıyor” dedi.

Öztürk Oran: “Allah Bir Daha Bu 
Savaşları Yaşatmasın, Bu Acıları 
Çektirmesin”
Daha sonra söz alan Ümraniye 

AK Parti İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, “Öncelikle ecdadımıza ve 
şehitlerimize verdiği değerden 
dolayı ve böylesine güzel bir 
anma programını gerçekleştiren 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın 
Hasan Can’a teşekkür ediyorum. 
Bizler Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi 
nenelerimizden, dedelerimizden 
duyduk ve öğrendik. Sarıkamış 
Şehitleri ve diğer şehitlerin, gençlere 
ve ülkemiz insanına bu ülke 
uğrunda çekilen sıkıntıların, verilen 
mücadelelerin birer örneklerini 
gösterdiklerini de gördük. Allah 
bir daha bu savaşları yaşatmasın, 
bu acıları çektirmesin. İlçenin kırk 
yıl boyunca Rus esareti altında 
kaldığından ve Sarıkamışlıların ülke 

müdafaasına yaptığı katkılardan 
övgüyle söz eden Öztürk Oran, 
burada hayatlarını kaybeden 90 
bin şehidin asla unutulmaması 
gerektiğini vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından 
Sarıkamış Şehitleri üstüne söylenmiş 
6 dilden türküler ve ilahiler okundu.

anma
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapılan, 
Madenler Necmettin 

Erbakan, Kültür, Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi 2.112 m² arsa 
üzerinde, 1.800 m²  kullanım 
alanlı binanın, 350 m²’lik 
kısmında, ayrı bir giriş kapısı ile 
2 katlı olarak hizmet verecek olan 
Madenler Aile Sağlığı Merkezi 
düzenlenen bir törenle hizmete 
açıldı. Açılış programına Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ümraniye Emniyet 
Müdürü Hüseyin Göllüce, İstanbul 
İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı 

Onur Özlem Köse, Ak Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, Madenler Mahalle 
Muhtarı Kadir Demir, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Doktorlar ve 
vatandaşlar katıldı.

 Açılış konuşmasını yapan Aile 
Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi 
Nurdan Kılıç, “İnsanların şifa 
buldukları, kendilerini evlerinde 
hissettikleri ve sonuna kadar 
güven duyulan bu Aile Sağlığı 
Merkezi’nin Ümraniye’ye 
kazandırılmasında, başta Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından 2011’de 
yapımı tamamlanan 
Madenler Necmettin 

Erbakan Kültür, 
Eğitim ve Sosyal 
Hizmet Merkezi 

içerisinde yer alan 
Aile Sağlığı Merkezi 

düzenlenen bir törenle 
hizmete açıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Madenler Mahallesi Aile Sağlığı 
Merkezi Hizmete Açıldı
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olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ederim.” dedi. Daha 
sonra söz alan Madenler Mahalle 
Muhtarı Kadir Demir, “Ümraniye 
Belediyemiz mahallemizin ihtiyaçları 
doğrultusunda asfalttan tretuvara, 
sağlık ocağından muhtarlık binasına 
kadar birçok hizmeti hayata geçirdi. 
Yapılan hizmetler Ümraniye’yi de 
aşarak Bosna Hersek’e, Van’a, Tunceli 
Çemişgezek’e ve Çankırı’ya kadar 
ulaştı. Bu hizmeti mahallemize 
kazandıran herkese teşekkür 
ederim.” dedi.

İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür 
Yardımcısı Onur Özlem Köse ise, 
“Sağlık hizmetleri bir bütün ve 
süreklilik arz eden, toplumun 
her safhasında doğumdan ölüme 
kadar olmazsa olmaz hizmetlerin 
başında gelmektedir. İstanbul 
gibi yer sıkıntısının yaşandığı 
aile sağlığı merkezlerimiz için 

belediyelerimizden büyük destek 
gördük. Ümraniye Belediye 
Başkanımız Hasan Can’a bize bu 
heyecanı yaşattığı için çok teşekkür 
ediyor, Aile Sağlığı Merkezimizin 
Ümraniye’ye hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniyemizin Doğusundan 
Batısına, Kuzeyinden Güneyine 
Hizmet Götürmeyi Kendimize 
Görev Edindik”

Daha sonra kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Hepimizin bildiği 
gibi Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Kültür Merkezi’mizi bir sene önce 
hizmete açtık. Şimdi de Aile Sağlığı 
Merkezimizi doktor arkadaşlarımızla 
birlikte hizmete açıyoruz. Göreve 
geldiğimiz 2004 yılından bu yana 
14 mahallesi bulunan Ümraniye’yi 
35 mahalleye çıkararak hizmetlerin 
daha kolay ulaşmasını sağladık. 
Madenler Mahallemiz’de; muhtarlık 
binasından, kültür merkezi’ne, 
bölge parkından asfalt ve yol 
çalışmaları ile yeni okul yapımına 
kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. 
Ümraniyemizin doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine 
hizmet götürmeyi kendimize görev 

edindik. Madenler Mahallemizin 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür 
Merkezimiz bünyesinde hizmet 
veren Aile Sağlığı Merkezimizin 
bölgemiz insanına hayırlı olmasını 
niyaz ediyorum.” dedi.

Kurdele kesiminin ardından 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve beraberindekiler Madenler 
Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ni 
gezdiler.

açılış
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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.

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. 

açılış

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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parklar

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 
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 kaybeden 
onlarca kişinin anısı yaşatılacak. 
Ümraniye’nin endemik bitkisi 
olan Ümraniye Çiğdemi’nin 
ismi de Madenler Mahallesinde 
bulunan bölge parkına verildi. 

Ümraniye Belediyesi, 
Türk siyasetinin önemli 
isimlerinden Rahmetli 

Muhsin Yazıcıoğlu 
ve Ümraniye’nin eski 

Belediye Başkanlarının 
isimlerini meclis kararı 

ile yeni yapılan parklara 
verdi. 

Eski Belediye Başkanlarımızın 
Adlarını Yeni Parklara Verdik
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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”

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. 

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. 

YENiDENÜMRANiYE

Armağanevler İsmail Çetinkaya
Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı
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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.

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.” dedi. 

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

açılışlar

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. 

Hafız Mustafa Efendi
Camii Şerifi Hizmete Açıldı
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YENiDENÜMRANiYE

Eski Bir Gelenek
Ümraniye’de Hayat Buldu 

Ümraniye Belediyesi eski bir geleneği yaşatmak için Benim Ümraniyem 
projesini hayata geçirdi. Uzaktaki dost ve akrabaların bayramını ve yeni 
yılını tebrik etmek için kullanılan 1 milyon kartpostal, Ümraniye halkına 

ücretsiz dağıtılarak Türkiye’nin her bir yerindeki yakınlarına göndermeleri 
sağlandı. 
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benim ümraniyem

Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte kartpostalların yerini 
elektronik posta ve SMS’lerin 

almasına rağmen, kartpostallar eski 
önemini ve özelliğini kaybetmiştir. 
Mektup ve kartpostallardaki 
samimiyeti yakalamak, eski bayram 
ve yeni yıl havasını insanımıza 
yaşatmak adına, Ümraniye Belediyesi 
tarafından “Benim Ümraniyem” 
adlı projeyle Ümraniye’nin farklı 
kareleri bir milyon kartpostala 
işlenerek 9 ayrı noktada ücretsiz 
olarak dağıtıldı. Stantlara giden 
vatandaşlar Ümraniye Belediyesi’nin 
hazırlamış olduğu kartpostalları 
stantlara kurulan posta kutusuna 
atarak ücretsiz olarak yolladılar. 200 
çeşit alternatife sahip kartpostallar 
içinden beğendiklerini, sevdiklerine 
şehiriçi ve şehirlerarası ücretsiz 
olarak gönderdiler. Ayrıca Ümraniye 
Belediyesi’nin başlatmış olduğu 
“Benim Ümraniyem” adlı projenin 
kurulan web sitesinden de (www.
benimumraniyem.com) vatandaşlar 
girerek istedikleri kartpostalı seçerek 
ve mesaj yaz bölümüne mesajlarını 
yazarak elektronik ortamda da 
gönderebildiler.

Başkan Hasan Can: “Kartpostallar 
Unutulmaya Yüz Tuttu”

Ümraniye Belediye binasındaki 
stantta gerçekleşen basın 
tanıtımında konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Unutulmaya yüz tutmuş güzel bir 
geleneğimizi yeniden canlandırmak 
için ‘Benim Ümraniyem’ 
projesini hayata geçirdik. Projeyi 
gerçekleştirdiğimiz günden itibaren 
vatandaşlarımızdan çok olumlu 
tepkiler aldık. Bunlar Ümraniye 
fotoğrafları. 200 aşkın kartpostal 
ve hepsi bizim zamanımızda 
yapılan güzelliklerden oluşan 
Ümraniye’nin kartpostalları.” 
dedi. Teknolojinin bazı gelenekleri 
yok ettiğine dikkat çeken Başkan 
Hasan Can, “Cep telefonları, 
sosyal medya çıktı. Dünyanın her 
tarafından hızlı iletişime geçme 
imkânı çıktı. O sebeple mektuplar, 
kartpostallar unutulmaya yüz tuttu. 
Ama inanıyorum ki, sosyal medya 
aracılığıyla gönderilen mesajlar 
bu mektupların, kartpostalın 
sıcaklığını taşıyamaz. Postaneye 
götürmeniz gerekmiyor. Sadece 
kartpostallarımızdan seçeceksiniz. 

Zarfın üzerine açık adresi yazıp 
posta kutularına atacaksınız. Bizler 
de sevdiklerinize ve yakınlarınıza 
ulaştıracağız” şeklinde konuştu. 
Başkan Hasan Can, üzeri Ümraniye 
Çiğdem’li olan bir kartpostal seçerek, 
babası için yeni yıl dileği yazdı.

Benim Ümraniyem Projesi Yoğun 
İlgi Gördü

‘Benim Ümraniyem’ projesi 
kapsamında Ümraniye’nin 200 farklı 
fotoğraf karesinden hazırlanan 
kartpostallar ilçenin 9 noktasına 
kurulan stantlar vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gördü. Cuma 
günü Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can tarafından basın tanıtımı 
yapılan ‘Benim Ümraniyem’ adlı 
proje için Ümraniye’nin 9 noktasına 
kurulan stantlar vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi gördü. Yeni 
yıl dileklerini sevdiklerine iletmek 
isteyen vatandaşlar yazdıkları 
kartpostalları, stantlarda bulunan 
posta kutularına atarak, ücretsiz bir 
şekilde Dünya’nın ve Türkiye’nin 
her bir yerindeki yakınlarına 
gönderebildi.
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Ümraniye Belediyesi’nin, 
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 

nedeniyle gazetecilerin 
haber anılarını bir araya 
getirdiği ‘Unutulur Gibi Değildi’ 
adlı kitabın tanıtımı yapıldı. 
Cevahir Otel’de gerçekleştirilen 
programa, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, 
birçok gazete ve televizyon 
temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. Program bir gazeteci 
olan Beste Kurtoğlu’nun sunumuyla 
başladı. Gazetecilerin kendi 
günlerinde bir araya geldiği kitap 
tanıtım programında, Savaş Ay’dan, 
Mehmet Ali Birand’a, Abdurrahman 
Dilipak’tan, Acun Ilıcalı’ya kadar 
gazeteci ve muhabir anılarının 

anlatıldığı kitabın tanıtımı 
gerçekleşti. 

Tanıtım gecesinde, Ümraniye 
Belediyesi’nin geçen yıl 10 Ocak’ta 

yaptığı “Gazetecilerin Zor Anları” 
fotoğraf sergisi ve kitabın sunumu 
yapıldı. Sergide, savaş, sel ve 
yangın gibi olaylar yine foto-
muhabirlerinin deklanşöründen 
fotoğraflar yansıtıldı. Tanıtımda, 
2013 yılında hayatını kaybeden 
Savaş Ay ve Mehmet Ali Birand da 
sinevizyon gösterisi ile anıldı.

Ümraniye Belediyesi, 
mesleğe emeği geçen 
ve hayatını kaybeden 
gazetecilerin anısına 

10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 

münasebetiyle, 
gazetecilerin haber 
anılarının yer aldığı 

“Unutulur Gibi Değildi” 
isimli kitabın tanıtımı 

için bir program 
düzenledi.

YENiDENÜMRANiYE

Gazetecilerin Haber Anıları Kitaplaştı
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Başkan Hasan Can: “Kitapta Hiç 
Kimseye Ayrım Yapmadık”

Programda bir konuşma yapan 
ve Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “Biz birkaç 
yıldan bu yana 10 Ocak Dünya 
Gazeteciler Günü’nü kutlamayı 
gelenek haline getirdik. Geçen sene 
de yapmıştık, bu sene de yapıyoruz. 
Geçen seneki kutlamada her 
kesimden gazeteci arkadaşlarımız 
ile bir araya gelip onların gazetecilik 
hayatlarında yaşadıkları zor 
anlarını sergilemiştik. Bu sene de 
yaklaşık 140 gazeteci arkadaşımızın 
unutamadıkları anılarını ‘Unutulur 
Gibi Değildi’ adlı kitapta sunduk. 
Sanırım gazetecilere kendi 
günlerinde verilecek iyi ödül diye 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
Hiç kimseye ayrım yapmadıklarını 

belirten Başkan Hasan Can, kitapta 
alfabetik sırayla gazetecilerin 
anılarına yer verdiklerini de sözlerine 
ekledi.  Tanıtım programında 
bulunan gazetecilerden bazıları 
kürsüye çıkarak, anılarını 
meslektaşlarıyla paylaştı. Programda 
bir anısını paylaşan İnternet Haber 
Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hadi Özışık; “İnternet Haber’e o 
yıllar daha yeni adım atmıştık. 
Gazeteci bir arkadaşımın internet 
sitesinde bir sayaç dönüyordu ve 
ilgimi çekti biz de internet sitemizi 
yeni açmıştık. Sonra düşündüm 
acaba biz de bir gün en çok merak 
edilen siteler arasında olur muyuz 

diye, düşünürken bir baktım bizim 
sayaç sürekli artıyor. Tabii biz o an 
heyecan sevinçle birbirimize sarıldık 
ve bir anda yerimden kalktım ve 
yan tarafa geçtim meğer yan tarafta 
bizim çocuklardan biri sürekli siteye 
girip çıktığı için sayaç artıyormuş.”   

gazeteciler günü
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Ümraniye Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi’nde, 
İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi tarafından düzenlenen 
“İstanbul Spor Ödülleri ve Amatör 
Spor Kulüplerine Malzeme 
Dağıtımı” programına, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mimar Kadir Topbaş’ın yanı sıra, 
AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
Osman Boyraz, Osman Aşkınbak, 
Harun Karaca, Gürsoy Erol, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İlçe Belediye Başkanları, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Federasyon Başkanları, 
Amatör Spor Kulübü Başkanları, 
sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında dereceye 
giren sporcuların ödüllendirildiği 
törende, 2004 yılından bu yana 
olduğu gibi amatör sporculara 

malzeme yardımında da 
bulunuldu. Ümraniye Haldun 
Alagaş Spor Kompleksi’nde hazır 
bulunan ve bu yıl Orta Doğu Ralli 
Şampiyonası’nda dereceye giren 

Burcu Çetinkaya’dan, 2012 yılında 
Japonya’da düzenlenen Dünya 
Şampiyonası’nda zafere ulaşan 
Galatasaray Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı oyuncularına 
kadar 20 farklı branşta mücadele 
eden birçok sporcu ödüllendirildi.

Başkan Hasan Can: “Yeni Yılda 
Daha Güçlü ve Daha Güzel Bir 
İstanbul Olsun”

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can; “2013 yılında Ülkemizde, 
İstanbul’umuzda ve uluslararası 

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

düzenlenen 
“İstanbul Spor 

Ödülleri ve Amatör 
Spor Kulüplerine 

Malzeme Dağıtımı” 
töreni Ümraniye 
Haldun Alagaş 

Spor Kompleksi’nde 
gerçekleşti. 

YENiDENÜMRANiYE

İBB’den Amatör Spor Kulüplerine 
Malzeme Yardımı
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şampiyonalarda derece almış 
çok kıymetli kardeşlerimizi 
ödüllendirmek adına ve yine 
İstanbulumuzdaki bütün amatör 
spor kulüplerine destek olmak adına 
burada bulunmaktayız. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Kadir Topbaş başta olmak 
üzere, değerli yöneticilere ve bu 
organizasyonu tertip eden herkese 
teşekkür ediyorum. Yeni yılda daha 
güçlü ve daha güzel bir İstanbul 
olsun. Geleceği aydınlık olan bir 
Türkiye diliyorum” dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaş: “Spora 2 
Milyar Liralık Yatırım Yaptık”

İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş 
törende yaptığı konuşmada, sporu 
öncelikli çalışma alanlarından biri 
yaptıklarını belirterek, “Spora 2 
milyar liralık bir yatırım yaptık. 
Altyapı hazırlandığı takdirde ciddi 
başarılara imza atılabileceğini 
biliyoruz. Açtığımız 34 spor 
merkezi başta olmak üzere birçok 
tesisle bunun için çalışıyoruz. 2020 
Olimpiyat Oyunları’nda madalyalar 
kazanmak istiyoruz” ifadelerini 

kullandı. İstanbul’un birçok 
uluslararası spor organizasyonuna 
evsahipliği yaptığını da hatırlatan 
Topbaş, “UEFA Şampiyonlar Ligi, 
UEFA Kupası, Dünya Basketbol 
Şampiyonası, MotoGP ve Formula 1 
gibi birçok organizasyona ev sahipliği 
yaptık. İstanbul’da, düzenlediğimiz 
WTA Tenis Turnuvası ve Dünya 
Salon Atletizm Şampiyonası’nda 
olduğu gibi çok daha farklı spor 
dallarının merkezi olacağına 

inanıyorum” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mimar Kadir Topbaş, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can 
ve konuklar, uluslararası 
şampiyonalarda derece alan 
sporculara ödüllerini takdim etti. 
Ayrıca Sembolik olarak törende 
bulunan 50 kulüple birlikte Türkiye 
genelinde yaklaşık 750 amatör spor 
kulübüne malzeme yardımı yaptı.

spor
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YENiDENÜMRANiYE

Kültürel ve Sosyal 
Belediyecilik anlayışını 
ilke edinen Ümraniye 

Belediyesi, eğitim alanında 
okullara ve öğrencilere yönelik 
birçok hizmeti hayata geçirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda 
geleceğimiz olan öğrencilerde; 
kesintisiz eğitim şuurunu 
oluşturmak, sosyal ve eğitsel 
gelişmelerine ve yeteneklerine 
katkı sağlamak, kitap alma 
imkanı olmayanlara kitap 
okuma fırsatı vermek ve kitap 
okumaya teşvik amacıyla, 
“Yarıyıl Tatil Kitabım” adlı eğitici 
ve öğretici kitabı; 1, 2, 3 ve 4. 
sınıflara devam eden öğrencilere 
yarıyıl hediyesi olarak dağıttı.

“Yarıyıl Tatil Kitabım” farklı 
etkinlik uygulamaları ile 
öğrencilerde; görsel algı, dikkat, 
bütünü algılama ve parçalara 
ayırma gibi kazanımların 
oluşmasını sağlıyor. Konuların 
hatırlatmalar ve görsellerle 
ilgi çekici hale getirildiği, bilgi 

dünyası köşeleri ile çocukların 
farklı bilgilere ilgi duymaları 
ve onları araştırmaya sevk 
edebilecek çalışmaların yer 
alması, öğrencilerin eğitsel, 
görsel ve zihinsel dünyalarına 
hitap ederek analitik ve 
yaratıcı düşünme yeteneklerini 
geliştiriyor.

Başkan Hasan Can: “Bu 
Kitapla Öğrenciler Tatil 
Boyunca Hoşça Vakit 
Geçirirken, Okulda 
Öğrendiklerinin de Tekrarını 
Yapmış Olacaklar”
Kitap hakkında açıklamada 
bulunan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can, “Öğrencilerimiz için 
hazırladığımız “Yarıyıl Tatil 
Kitabı” öğrencilerimizin 
yaşlarına uygun dil ve 
içerikte hazırlandı. Bu kitap 
ile öğrenciler tatil boyunca 
hoşça vakit geçirirken, okulda 
öğrendiklerinin de tekrarını 
yapmış olacaklar. Hayat 
Bilgisi, Türkçe ve Matematik 
konularının yer aldığı kitapta; 
labirent bulmaca, bilmece, 
boşluk tamamlama ve eksik 
parçayı bulma gibi birçok ilginç 
etkinlik yer alıyor. “Yarıyıl Tatil 
Kitabım”ın faydalı olacağına 
inanıyor, öğrencilere eğitim ve 
öğretim hayatlarında başarılar 
diliyorum.” dedi.

yarıyıl tatili

Ümraniye Belediyesi, 
öğrencilerde kesintisiz 

eğitim şuurunu 
oluşturmak ve kitap 

okumaya teşvik 
amacıyla, “Yarıyıl Tatil 
Kitabım” adlı eğitici ve 
öğretici kitabı; 1, 2, 3 
ve 4. sınıflara devam 

eden öğrencilere yarıyıl 
hediyesi olarak dağıttı.

“Yarıyıl Tatil Kitabım” Öğrencilere Hediye
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Ümraniye Belediyesi 
Sanatkârlar Çarşısı sergilere 
ev sahipliği yapmaya devam 

ediyor. Bu kapsamda ‘Feyzuli 
Fotoğraflar’ sergisi ve ‘Suyun Nefesi’ 
adlı sergi sanatseverlerle buluştu. 
Sergi açılışlarına Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, İlçe Gençlik 
ve Spor Müdürü Muhammed 
Kılıç, belediye başkan yardımcıları, 
birim müdürleri,  çok sayıda 
davetli ve sanatseverler katıldı. 
Sergi açılışlarında 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. 
Sanatkarlar Çarşımız da, farklı 
sanatçılara kiralanarak oluşturulan 
yeni konsept kapsamında, Tezhip, 
Ebru, Kaligrafi, Müzik Evi, Antika, 
Minyatür, Çini, Fotoğraf alanında 
dükkanlar bulunmaktadır. Başkan 

Hasan Can; Ayrıca bazı dükkânlar, 
Kütüphane Müdürlüğüne bağlı idari 
oda, eğitim sınıfı, sergi salonu ve 
kafeterya olarak kullanılıyor. Ayrıca 
sanatkârlar çarşımız 15 günde 
bir farklı bir dalda sanatseverlere 
kapılarını açıyor. 

Ümraniye Belediyesi Sanatkârlar Çarşısı 
Sergi Açılışları Devam Ediyor

sergi

Ümraniye Belediyesi 
Sanatkârlar Çarşısı 
sergilere ev sahipliği 

yapmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda 
‘Feyzuli Fotoğraflar’ 

sergisi ve ‘Suyun 
Nefesi’ adlı sergi 
sanatseverlerle 

buluştu.
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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 Başladı

açılış

Ümraniye 
Belediyesi’nin, Sosyal 

Yardım Projeleri 
kapsamında düzenlemiş 

olduğu Sondurak 
mevkiindeki Hanımeli 

Çarşısı, Ümraniyelilerin 
hizmetine başladı.

YENiDENÜMRANiYE
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yurtdışı

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 
desteği, İstanbul Valiliği 
ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı işbirliği ve 
Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
koordinasyonunda uygulanan 
program kapsamında 7 Kasım 
2012 başvuru çağrısı yapılan “Şehir 
Eşleştirme Programı” sonunda 
Ümraniye Belediyesi Belçika’nın 
Charleroi Belediyesi ile eşleşti. 
Şehir eşleştirme programı yerel 
yönetimler çalışmalarının yerinde 
incelenmesi ile ilgili karşılıklı 
teknik ziyaretleri kapsamaktadır. 
Bu kapsamada karşılıklı yapılacak 
ziyaretlerin ilki Belçika’nın 
Charleroi Belediyesi tarafından 
gerçekleşiyor. 19-22 Aralık 
tarihleri arasında yapılacak olan 
ziyaretin ilki Ümraniye Belediye 
binası oldu. Belçika’nın Charleroi 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Serdar Kılıç ve beraberindeki 
heyet Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ı makamında ziyaret 
etti. Geçekleşen ziyarette 

Belçika’nın Charleroi Belediye 
Başkan Yardımcısı Serdar Kılıç 
ve beraberindeki heyet, Başkan 
Hasan Can ile bir süre sohbet etti. 
Samimi havada geçen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Belçika’nın Charleroi 
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar 
Kılıç ve beraberindeki heyete 
ziyaretlerinden ötürü teşekkür 
etti. Karşılıklı verilen hediyeler 
kapsamında, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye 
Belediye meslek edindirme 
kurslarında kursiyerler tarafından 
yapılan ebru desenli fular ve yaldız 
işlemeli porselen tabak hediye etti.
Pazar gününe kadar sürecek olan 
ziyaretin ilk gününde heyetin ilk 
ziyareti, Ümraniye Belediye binası 
ve Ümraniye Belediyesinin yapmış 
olduğu Sanatkârlar Çarşısı ve 
Hanımeli Çarşısı oldu. Ümraniye 
Belediyesi’nin yapmış olduğu 
projeler yerinde incelendi ve yapılan 
projeler hakkında bilgi verildi.

AB Bakanlığı, İstanbul 
Valiliği, İBB ve 

Türkiye Belediyeler 
Birliği tarafından 

yapılan idari ve 
teknik değerlendirme 

sonucunda, 34 
başvuru arasında 

puan sıralamasına 
göre en yüksek puanı 

alan 10 ilçeden 
biri olan Ümraniye 

Belediyesi, Belçika’nın 
Charleroi Belediyesi 

ile eşleşti.

Ümraniye Belediyesi
Belçika’nın Charleroi Belediyesi ile Eşleşti
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Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye’nin caddelerini 
güzelleştirmek adına 

hizmetlerine devam ediyor. Prestij 
cadde çalışmaları kapsamında, İstiklal 
Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nde 
çalışmalarını sürdüren Ümraniye 
Belediyesi, estetik ve modernize 
caddeleri Ümraniye’ye kazandırıyor. 
Elektrik ve aydınlatma havai hatları 
yeraltına alınarak, kadastral ve 
imar durumuna uygun projeler 
kapsamında kaldırımlar yenileniyor. 
Modern aydınlatma direkleri ile daha 
estetik bir cadde oluşturuluyor.
Ümraniye Belediyesi Fen İşlerine 
bağlı ekiplerce, İstiklal Mahallesi 
Kavaklıdere Caddesinde yürütülen 
çalışmalar kapsamında, 3750 ton 
asfalt kaplama çalışması yapılırken, 
9266,40 m2 de plak taşı kaplama 
çalışması yapıldı.  Caddede kaldırım 
yenileme çalışması kapsamında, 
3248,96 m2 bordür tretuar 
çalışması, 1034 adet sınır elemanı, 

yol genişletme ve güzelleştirme 
kapsamında da eski duvarlar 
yıkılıp taş duvar ve fugalı beton 
briketle duvar çalışması ile araçların 
parklanması için yaklaşık 190 araçlık 
cep çalışması yapıldı. 
Yolu ve tretuvarı aydınlatan çift yönlü 
aydınlatma direkleri ile caddenin 
aydınlatılması için planlanan 70 
adet direkten 30 adetinin takılması 
gerçekleştirilen caddede, gidiş geliş 

7m genişliğinde 2 şerit olacak şekilde 
uygulama yapıldı.
Kavaklıdere Caddesinde ayrıca Plan 
Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
prestij cadde çalışmaları kapsamında; 
2839,25 m2 alanındaki refüj alanına 
532 m uzunluğunda yapay dere inşa 
ederek görsel bir zenginlik sağlayacak. 
Aydınlatma yapılarak su vurgusunun 
sağlanacağı ve inşası devam eden 
dere üzerine de 9 adet ahşap köprü 
yapılarak vatandaş için ara geçiş 
alanları da oluşturulacak.

Kavaklıdere Caddesi’nde Prestij 
Cadde Çalışmaları Sona Yaklaştı

Ümraniye Belediyesi, 
prestij cadde çalışmaları 

kapsamında, İstiklal 
Mahallesi Kavaklıdere 

Caddesi’nde 
çalışmalarında sona 

yaklaştı.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın, daha önce 
prestij cadde çalışmaları 

kapsamında esnafıyla bir araya 
geldiği Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 
çalışmalarının tamamlanması ile 
Ümraniyelilerin hizmetine açıldı. 
Bu kapsamda Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
mevcut yağmursuyu hattı komple 
yenilenirken, İSKİ tarafından 
Gümüşdere Sokağı ile Alemdağ 
Caddesi kesişimine kadar olan 
kısmın atıksu ve parsel bağlantıları 
da yenilendi. Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi’nde 930 ton asfalt ve 6315 
m²  bordür-tretuar döşendi. Aynı 
zamanda 488 çelik sınır elemanı, 
373 beton sınır elemanı ve 47 adet 
aydınlatma direğinin montajı yapıldı. 
Yolun son kaplaması yapılmadan 
önce hasır çelik serilip, üzerine beton 
atıldıktan sonra taş kaplama çalışması 
da yapıldı.

Başkan Hasan Can: “Bu 
Cadde ve Sokakların Bütün 
Kanalizasyonlarını, Altyapı 
Çalışmalarını, Doğalgaz, Elektrik 
ve Telefon Hatlarını Tamamen 
Yeniledik”
Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ni 
prestij cadde olarak hizmete 
açtıklarını söyleyen Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Bu cadde ve sokakların bütün 
kanalizasyonlarını, altyapı 
çalışmalarını, doğalgaz, elektrik ve 
telefon hatlarını tamamen yeniledik. 
Mahallelerimizde yaptığımız prestij 
cadde ve sokak çalışmalarımız 
bundan sonra da devam edecek.” dedi. 
2004 yılından bugüne kadar geçen 
10 yıllık süre zarfında Ümraniye’nin 
cadde ve sokaklarında 2 milyon 
ton asfalt çalışmasını yaptıklarını 
hatırlatan Başkan Hasan Can, 
“Gerçekleştirdiğimiz bu hizmetler 
Ümraniyeli vatandaşlarımıza hayırlı 
olsun.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi 
Prestij Cadde Oldu

prestij cadde

Ümraniye Belediyesi’nin, 
prestij cadde çalışmaları 

kapsamında yenileme 
çalışmalarını 

tamamladığı Fatih 
Sultan Mehmet Caddesi 

Ümraniyelilerin 
hizmetinde...
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Ümraniye Kent Konseyi, 
düzenlediği bir programla 
Olağan Genel Kurul 

toplantısını gerçekleştirdi. 
Ümraniye Belediyesi Sergi Salonu’da 
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 Serkan İnanoğlu, 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Hüseyin Göllüce, Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu Üyeleri, Belediye 
Başkan Yardımcıları, Meclis 
Üyeleri, Muhtarlar, STK’lar, ve 
Ümraniyeliler katıldı. Olağan Genel 

kurul toplantısında, Ümraniye 
vizyonunu oluşturabilmek adına 
aynı platformda buluşmak için 
fikir alışverişleri yapıldı. Program 

da Faslı İstanbul Musiki Topluluğu 
da bir konser verdi.  Kent 
konseyi Yönetim Kurulu Başkanı 
Av. Remzi Çetinkaya açılış 
konuşmasında, Kent Konseyinin 
resmi dayanağından ve kent 
konseyinin görevlerinden bahsetti. 
Çetinkaya, “Ümraniye’nin bir 10 
sene öncesi ile bugünü mukayese 
ettiğimiz zaman büyük gelişim ve 
dönüşümü görmemiz mümkündür. 
Katkılarınız ve katılımlarınızdan 
dolayı sizlere teşekkür ederim.”dedi. 
Kent konseyi faaliyetlerini anlatan 
kısa bir film gösterisinin ardından 
dilek ve temenniler dile getirilerek 
fikir alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca yürütme kurulunun 
teklifinin oylaması üzerine Divan 
oluşturuldu.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Kent Konseyi Meclis 

Üyeleri, Temsilciler ve 
Ümraniyelilerin katıldığı 

Kent Konseyi 2014’ün 
ilk Olağan Genel Kurul 

Toplantısı yapıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Kent Konseyi 2014’Ün İlk 
Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Engellilerle ilgili söz alan vatandaşın 
sözlerine ilaven konuşma yapan, 
Ümraniye Belediye Başkan yardımcısı 
Av. Serap Eşitelveren; “Ümraniye 
Belediyesinin engellilerle alakalı 
ve engellilere yönelik çalışmaları 
hakkında bilgi verdi. Ümraniye 
Kent konseyi çok güzel işlere imza 
atıyor. Ümraniye tüm ihtiyaçlarına 
cevap bulduğu, müzakerenin ve 
önerilerin alındığı bir toplantı 
gerçekleştiriyoruz. Katkı sağlayan 
ve eksiksiz katılan herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Programda bir konuşma yapan, 
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. Katılımlarınızdan 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum 
diye sözlerini bitirdi. Ümraniye 
İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin 
Göllüce; “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 Konseyinin değil bütün 
çalışmaların en üst düzeyde ve 
kaliteli şekilde yapılacağını ümit 
ediyorum” dedi. 

Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadettin Gül ise, ‘Bende 
bir Ümraniyeli olarak, gerçekten 
Ümraniye’de belediyenin yaptığı 
çalışmaları yakinen bilen bir insanım. 
Bundan 10 sene önce bırakın 
okullar yapmayı asfaltlama çalışması 
yapmaya imkân yoktu. Bu imkânı 
sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve ekibine teşekkür 
ederim.’dedi.  Siyasi partiler adına 
söz alan, Ak Parti Ümraniye İlçe 

Başkan yardımcısı Serkan İnanoğlu’da 
Ümraniye de çok iyi icraatların 

gerçekleştiğini bundan sonrada 
iyi şeylerin olacağını dile getirdi. 
Sorunları çözerek Ümraniye’miz daha 
da yaşanabilir hale geliyor. Ayrıca 
Kent Konseyi Olağan toplantılarının 
Ümraniye’mizin sorunlarını daha 
çabuk çözmede fayda ve yarar 
sağladığını da dile getirdi. 

Başkan Hasan Can; “Kent Konseyi, 
Kentin Bütününün Ele Alınarak 
Müzakere Edileceği Bir Mecra            

Ümraniye Kent Konseyi Onursal 
Başkanı olarak bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can da, çalışmalarından dolayı Kent 
Konseyi Yönetim Kurulunu tebrik 
etti. Konuşmasında Başkan Hasan 
Can “2014’ün ilk Kent Konseyi 
toplantısını gerçekleştiriyoruz. 
Kent Konseyi, Ümraniye İlçesinin 
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. Başkan Hasan 
Can, Ümraniye Kent Konseyi’nin 
önemli çalışmalara imza attığına 
değindi. Ümraniye’nin yükseldiğini 
vurgulayarak daha alınacak birçok 
yol olduğunu da sözlerine ekleyerek, 
Ümraniye Belediyesi olarak konseyin 
çalışmalarına her zaman destek 
olduklarını ve olmaya devam 
edeceklerini de sözlerine ekledi.

kent konseyi
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Düzenlediği organizasyonlarla 
büyük başarılara imza 
atan Ümraniye Belediyesi, 

Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 
‘6. Geleneksel Spor Oyunları’ başladı. 
Ümraniye Belediyesi’nin 2009 yılında 
ilk kez gerçekleştirdiği Ümraniye 
Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları, 
bu yıl Masa Tenisi turnuvasıyla start 
aldı. İlk günkü oyunlarda takımlar 
arasında çekişmeli müsabakalar 
yaşandı. 
Ümraniye Belediyesi 6. Geleneksel 
Spor Oyunları; İlköğretim, Ortaokul 
ve Lise dengi 80 okuldan yaklaşık 
7750 öğrencinin spor aktivitelerine 

katılmasıyla devam ediyor. Spor 
oyunlarında öğrenciler 14 branşta 
(Futbol, Basketbol, Voleybol, Masa 
Tenisi, Satranç, Güreş, Tekvando, 
Karate, Halk Oyunları, Atletizm, 
Hentbol, Badminton ve Futsal, 
Wushu) yarışacak. 8 Ocak 2014 
Çarşamba günü başlayan ve yaklaşık 
5 ay sürecek olan Geleneksel Spor 
Oyunlarının kapanışı 19 Mayıs 
haftasında düzenlenen bir törenle 
gerçekleştirilecek.

Ümraniye Belediyesi Geleneksel
6. Spor Oyunları Başladı

Ümraniye Belediyesi 

tarafından bu yıl 6.’si 

düzenlenen Geleneksel 

Spor Oyunları, her 

yıl olduğu gibi bu yıl 

da coşkulu bir şekilde 

başladı.

YENiDENÜMRANiYE spor oyunlari
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10 yılda 200’ün üzerinde kalıcı 
eseri, kültür merkezi, sağlık 
ocağı ve okul gibi hizmet 

eserlerini Ümraniye’ye kazandıran 
Ümraniye Belediyesi, başlattığı 
hizmet seferberliğini kalıcı eserlerle 
ve hız kesmeden devam ettiriyor. 
17 Mayıs 2013 tarihinde Ümraniye 
Belediyesi tarafından yapımına 
başlanan, içinde, kafeterya, 
şadırvan ve park alanı olan, Atatürk 
Mahallesi’nde bulunan Medine 
Camii Sosyal Tesisleri’nin inşası 
tamamlandı yakında hizmete 
açılacak.

Medine Camii Sosyal Tesisleri’nin
İnşası Tamamlandı

sosyal tesis

Ümraniye Belediyesi 

tarafından, Atatürk 

Mahallesi’nde bulunan 

Medine Camii Sosyal 

Tesisleri’nin inşası 

tamamlandı yakında 

hizmete açılacak. 
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Ümraniye Karabekirspor 
Kulübü 1998 yılında 
kurulmuş, 2010 yılında 

federe olmuştur. Kısa sürede büyük 
gelişim gösteren Karabekirspor 
Kulübü, geçtiğimiz sezon U-16 ve 
U-19 kategorilerinde final oynama 
başarısını göstermiştir. Bu kısa 
zaman zarfında Ümraniyespor’a 
bir, Beşiktaş Spor Kulübü’ne ise iki 
futbolcu kazandırmıştır. A Takım 
olarak 1. Amatör kümede mücadele 
eden Kulüp altapıda olan bütün 

kategorilerde hizmet vermeye devam 
etmektedir.
Ümraniye Karabekirspor Kulüp 
Başkanı Salim Çetinkaya,  kısa 
sürede büyüyen ve büyümeye devam 
eden, düzenledikleri spor okulları 
ve sosyal faaliyetler ile bir aile 
ortamı oluşturduklarını ifade etmiş, 
kulüplerinin en büyük destekçisi 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a, kazandırmış olduğu tesisler ve 
yardımlarından dolayı da teşekkür 
etmiştir.

Ümraniye Karabekirspor Kulübü

kulüplerimizi tanıyalım

Geçtiğimiz sezon iki 
kategoride final oynayan 
Karabekirspor Kulübü, 

Ümraniyespor Kulübü’ne 
bir, Beşiktaş Spor 

Kulübü’ne iki futbolcu 
kazandırdı.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Karabekirspor 
Kulübü 1998 yılında 
kurulmuş, 2010 yılında 

federe olmuştur. Kısa sürede büyük 
gelişim gösteren Karabekirspor 
Kulübü, geçtiğimiz sezon U-16 ve 
U-19 kategorilerinde final oynama 
başarısını göstermiştir. Bu kısa 
zaman zarfında Ümraniyespor’a 
bir, Beşiktaş Spor Kulübü’ne ise iki 
futbolcu kazandırmıştır. A Takım 
olarak 1. Amatör kümede mücadele 
eden Kulüp altapıda olan bütün 

kategorilerde hizmet vermeye devam 
etmektedir.
Ümraniye Karabekirspor Kulüp 
Başkanı Salim Çetinkaya,  kısa sürede 
büyüyen ve büyümeye devam eden 
spor klüplerinin düzenledikleri 
spor okulları ve sosyal faaliyetler ile 
de bir aile ortamı oluşturduklarını 
ifade etmiş, kulüplerinin en büyük 
destekçisi Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a, kazandırmış olduğu 
tesisler ve yardımlarından dolayı da 
teşekkür etmiştir.

Geçtiğimiz sezon 
iki kategoride 
final oynayan 
Karabekirspor 

Kulübü, Ümraniyespor 
Kulübü’ne bir, Beşiktaş 

Spor Kulübü’ne iki 
futbolcu kazandırdı.
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 
tamamlanan Karabekir spor 

tesislerinde 500’e yakın sporcu futbol 
eğitim alıyor. Karabekirspor’un da 
antrenmanlarını yaptığı saha, spor 
kulübünün U13, U14, U15, U16, 
U17, U19 ve A Takım olmak üzere 
250 lisanslı futbolcusu ile spor okulu 
öğrencilerine hizmet veriyor. 
Tesisin soyunma odaları, idari 
binası ve kafeteryası da bulunuyor. 
Ayrıca yanında yapılan park da 
tesise gelen küçük sporcuların 
eğlence mekanı oluyor.  Akşam 

saatlerinde çevre sakinlerinin bir 
araya geldiği ve spor müsabakaları 
yaptığı tesis, haftasonları spor okulu 
öğrencilerinin ve ailelerinin yoğun 
olarak geldiği bir mekan haline 
geliyor.

Karabekirspor Tesisleri
500’e Yakın Sporcuya Hizmet Veriyor

tesis

Çocuk ve gençlerin 
spor yapmaları için 
alanlar oluşturan 

Ümraniye Belediyesi, 
Karabekir mevkiinde 

inşa ettiği spor 
kompleksi ile çevrede 

bulunan gençlerin 
en iyi şekilde spor 

yapmalarını sağlıyor.
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YENiDENÜMRANiYE aile

Kış Hastalıkları ve Korunma Yolları

Kış mevsiminde soğuk havaya 
uyum sağlamak için vücudun 
daha fazla enerji harcadığına 

dikkat çekiliyor.  Bu enerji ihtiyacı 
karşılanmadığında da vücut direnci 
düşüyor, enfeksiyonlara yatkın hale 
geliyor. Soğuk kış iklimde yaşayan 
ve yıllarını geçiren insanların 
soğuk havaya uyumuyla ılıman 
iklimde ve zaman zaman soğukta 
yaşayan insanların uyumunun 
farklı olduğu belirtiliyor.  Soğuk, 
özellikle akciğerin akut veya kronik 
tüm hastalıklarını tetikler. Bronşit, 
astım gibi sağlık sorunları daha sık 
görülür. Ayrıca kronik böbrek ve 
diyabet hastaları, kalp hastaları, by-
pass geçiren kişiler aşırı soğuklardan 
çok daha fazla etkilenirler. Kışın 
ortaya çıkan hava kirliliği de soğukla 
birleştiğinde sorun büyür.

Kış mevsiminde artış gösteren ve 
iyi tedavi edilmediğinde ölüme bile 
yol açabilen hastalıklardan biri de 
zatürre. Akciğerlerin iltihabi bir 
hastalığı olan zatürrede, akciğerlerde 
bulunan hava kesecikleri, iltihabi 
bir sıvıyla dolar. Akciğerlerin görevi 

olan oksijen alış veriş fonksiyonu 
bozulur, kanda oksijen düzeyi 
azalır. Bunların sonucunda hücreler 
normal fonksiyonlarını yerine 
getiremez ve hatta bu nedenle ölüm 
bile görülebilir. 

Zatürreye yol açan 30’un üzerinde 
mikroorganizma tanımlanmaktadır.  
Zatürrenin oluşumunda bakteriler 
ve virüsler önemli rol oynar. 
Bakterilerden kaynaklanan 
enfeksiyonlar yenidoğan 
bebeklerden yaşlı kişilere kadar her 

yaş grubunda görülebilir. Alkolikler, 
yeni ameliyat olmuş hastalar, 
kronik akciğer ve kalp hastalığı 
olanlar ve bağışıklık sistemi 
zayıflamış kişilerde pnömoniye 
yakalanma riski daha yüksektir. 
Ateş, titreme, öksürük, sarı veya 
yeşil renkte balgam çıkarma, göğüs 
ağrısı ve terlemeyle gelişir. Zatürre 
tedavisinde antibiyotiklerin yanı 
sıra ağrı ve ateş için parasetamol 
veya nonsteroid antiinflamatuvar 
ilaçlar, balgam söktürücü ilaçlar 
kullanılıyor. Eğer hastanın 
kanında oksijen düzeyi düşerse 
oksijen tedavisi de öneriliyor. 
Genç hastalar, iyileştikten sonra 1 
hafta içinde normal yaşantılarına 
dönebilirler. Orta yaşlı kişilerde 
eski sağlıklarına kavuşmaları 
ve kendilerini iyi hissetmeleri 
haftaları alabilir. Zatürre gripal 
infeksiyonlar sırasında veya 
sonrasında oluşabildiğinden grip 
aşısı yaptırmak zatürreden de 
korunmayı sağlar. Grip aşısı senede 
bir kez sonbahar ayında yapılır.

Kış mevsiminde 
ülkemizde yaşanan soğuk 
havaya bağlı olarak nezle, 

grip, faranjit, larenjit, 
sinüzit, orta kulak 

iltihabı, bronşit, zatürre 
gibi hastalıkların görülme 

sıklığı artıyor.
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gençlik

Seçimler ve Oy Kullanmanı Önemi

Türkiye’de genel seçimler, 
erken seçim kararı 
alınmadığı sürece, her beş 

yılda bir yapılır. Yerel seçimlerin 
sıklığı da 5 yılda birdir. 18 yaşını 
doldurmuş tüm Türk vatandaşları 
seçme hakkına sahiptir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde oy kullanmak 
zorunlu olup, bu kurala uymama 
cezaya bağlanmıştır. Hepimizin 
farklı siyasi partilerinden haberdar 
olup, bilinçli oy kullanmamız önemli 
bir konudur. Oyunuz gizlidir. 
Kimsenin oyunuzu belirli bir yönde 
kullanmanızı söyleme hakkı yoktur. 
Demokrasiler herkesin mecliste 
temsili ile işler ki bu da ancak 
hepimizin oy vermesiyle mümkün 
olur.

Oy verebilmek için, Sandık 
Seçmen Listeleri’ne kaydolmanız 
gerekmektedir. Henüz kaydınız yok 
ya da yenilemeniz gerekiyorsa, oy 
kullanmadan önce kaydolmanız 
şarttır. Bir Sandık Seçmen Listesi’ne 
yeni kayıt yaptırabilecek kişiler 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

• Güncelleştirilen listelerde, 
herhangi bir sebepten ötürü kaydı 
bulunmayanlar

• Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını 
dolduranlar

• İkametgâh değiştirenler

• Askerlikten terhis olanlardan kaydı 
bulunmayanlar

Doldurmuş olduğunuz formu, 
kimliğiniz ile birlikte bağlı 
bulunduğunuz ilçe seçim kurulu 

başkanlığına bizzat teslim ediniz. 
Kayıtlarınızda bir yanlışlık 
bulunuyor ise lütfen Seçmen 
Bilgileri Değişiklik/Düzeltme 
Formu’nu doldurunuz. Oy 
kullanacağınız merkezi hemen 
öğrenebilirsiniz.

Seçmen kayıtları ile ilgili son 
başvuru tarihini öğrenip, 
zamanlamanızı bu yönde yapmanızı 
tavsiye ederiz. Seçim günü, 
oyunuzu kullanmak için seçmen 
kartınız ve kimliğiniz ile size 
bildirilen oy kullanma istasyonuna 
gitmeniz gerekmektedir. Oyunuz 
tümüyle gizli kalacaktır. Tekrar 
oy vermilmesini önlemek için, 
parmağınız özel bir mürekkep ile 
boyanacaktır.

Yerel seçimler için geçerli 
olan işlemler de büyük ölçüde 
aynıdır. Etkin vatandaşlık, 
seçimlerde oy kullanma ile sınırlı 
değildir. Türkiye’deki demokrasi 
çalışmalarından haberdar olun.

18 yaşını doldurmuş tüm 
Türk vatandaşları seçme 
hakkına sahiptir. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde oy 
kullanmak zorunlu olup, 

bu kurala uymama cezaya 
bağlanmıştır.

57



YENiDENÜMRANiYE

58
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YARIYIL ÖZEL

ETKiNLiKLERi

Ücretsiz!

Birbirinden özel animasyon,

tiyatro ve  seminerler sizleri bekliyor.



umraniye.bel.tr

Bu ilçenin karakteri
kararlılık.

Biz Ümraniye’yiz.


