mart 2014

sayı | 47

Ümraniye’de Yeni Döneme
Yeni Projeler

Ümraniye Kongre Merkezi

İleri Bilimler Araştırma Merkezi

Ümraniye Meydanı

AK Parti’den
Seçim Beyannamesi İlki
sf. 06

Nostaljik Tramvay

Haliç Metro Köprüsü
Rüyası Gerçek Oldu
sf. 10
Yeni Dönem için
Yeni Projeler
sf. 28

Sondurak Meydanı

Ümraniye’de 2B Alanlarında
Düzenleme Başladı
sf. 12

Ümraniye Belediyesi
Hanımeli Çarşısı Açıldı
sf. 34

Size
yakısanı
yapmaya
calıstık.

başkandan

Yeni Türkiye, Yeni Ümraniye
Önemli bir seçimin arifesindeyiz.
Ülke olarak tarihin dönüm
noktalarından birinden
geçiyoruz. Sadece mahallenizin
ya da ilçenizin değil Türkiye’nin
kaderi ve geleceği sizin bir tek
oyunuza bağlı. Son dönemde
özellikle medya aracılığıyla
yapılan manipülasyonlar
hepimizi üzüyor. Ülkemizin
son on iki yılda elde ettiği
kazanımlarından rahatsız olanlar
bir şekilde bunların devamına
mani olmak istiyor. İşte sizin
bir tek oyunuz, 17 Aralık’tan
bu yana sahnelenen oyunun
bozulması için anahtar işlevi
görecektir.
Ümraniye, on yıl içinde ciddi
bir değişim, dönüşüm geçirdi.
Kentsel dönüşümden, 2B’ye,
imar alanlarından ulaşıma,
kültürel etkinliklerden sosyal
sorumluluk projelerine kadar
binlerce hizmet hayata geçti.
Ümraniye’ye kazandırdığımız
kalıcı hizmetlerin sayısı iki yüzü
aştı.

Yaklaşık bir yıl önce önümüzdeki
dönemde Ümraniye’de
yapacağımız projelerin hazırlık
çalışmalarına başladık. Yerel
yönetimler tecrübesi olan,
mimari ve şehircilik alanında
çok sayıda önemli işe imza atan
özel bir ekiple Ümraniye’nin
geleceğine damga vuracak
projeleri tasarladık. Bunlar
arasında yeni meydan projeleri,
kütüphane ve kongre merkezleri,
nostaljik tramvay, yeraltı
otoparkı ve stadyum gibi
Ümraniye’mizi iyice büyütecek,
küresel ölçekte bir marka şehir
haline getirecek işler var. Allah
nasip ederse, önümüzdeki
dönemde bu projeleri
hayata geçirmeye, ilçemize
kazandırmaya niyetliyiz.
Kıymetli Ümraniyeliler;
Ülke genelinde hizmet veren
Ak Kadrolar çoğu şehir ve
ilçemizde iki veya üç dönemdir
görevde olmanın verdiği zengin
birikim ve tecrübeyle hareket
ediyor. AK Partili belediyelerin

olduğu her yerde hizmet anlayışı
ve belediye kültürü değişmiş,
vatandaşımızın aldığı hizmet
kalitesi üst düzeylere ulaşmıştır.
Biz de Ümraniye’de üçüncü
döneme giriyoruz. Ben ilçemizi,
sizler de beni tanıyorsunuz artık.
Yaptıklarımız, hizmetlerimiz
Ümraniye’nin her tarafında.
Duamız odur ki, bunların devamı
için el birliğiyle çalışmaya devam
edelim..

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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AK Parti’den
Seçim Beyannamesi İlki

A

K Parti Genel Başkanı ve
Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, Ankara Spor
Salonu’nda düzenlenen, AK Parti
Seçim Beyannamesi ve Belediye
Başkan Adayları Toplantısı’ndaki
konuşmasında, yeni Türkiye için
sürdürdükleri yolculuğa yeni bir
güçle devam ettiklerini belirtti.
Başbakan Erdoğan, 30 Mart
2014 Seçim Beyannamesi’nin,
“katılımcı belediyecilik”, “kültürel
belediyecilik”, “sosyal belediyecilik”,
“çevre dostu belediyecilik” ve
“hizmet belediyeciliği” olmak üzere
5 ana başlıktan oluştuğunu bildirdi.
30 Mart yerel seçimlerinin ülkeye,
millete, tüm şehirlere, ilçe, belde
ve köylere, dünyaya ve insanlığa
hayırlı olmasını dileyen Erdoğan,
“Rabbim bizleri utandırmasın,
Rabbim bu kutlu yolculukta bizleri
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AK Parti, ilk kez yerel seçimler
için beyanname hazırladı.
Başbakan Erdoğan, 30 Mart
2014 Seçim Beyannamesi’nin,
“katılımcı belediyecilik”,
“kültürel belediyecilik”, “sosyal
belediyecilik”, “çevre dostu
belediyecilik” ve “hizmet
belediyeciliği” olmak üzere
5 ana başlıktan oluştuğunu
bildirdi.
korusun, her türlü tehditten,
tehlikeden esirgesin diye dualar
ediyorum” dedi. Erdoğan, 27
Mart 1994’te İstanbul Büyükşehir
Belediye başkanlığına seçildiğini
anımsatarak, şunları söyledi:
“Seçileceğimizi beklemiyorlardı.

İstanbul’un bizi tercih edeceğini
tahmin etmiyorlardı. 28 Mart
sabahına kadar bizim seçilmiş
olduğumuza ihtimal vermiyor,
kendilerince zaferlerini ilan
ediyorlardı. Hiçbir tartışmaya mahal
bırakmayacak bir neticeyle İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığına
seçildik. Çok farklı şeyler ifade
ettiler. Kalktılar şunu söylemeye
başladılar, yapamayacağımızı,
beceremeyeceğimizi, başarılı
olamayacağımızı iddia ettiler.
Köşelerinden, manşetlerinden
bu şekilde yazdılar, çizdiler. Her
türlü tuzağı kurdular. Hükümet
gücünü kullanarak, devlet gücünü
kullanarak başarısız olmamız için
ellerinden geleni yaptılar ama biz
İstanbul için aşkla çalıştık, sevdayla
çalıştık, tutkuyla çalıştık ve orada
tarih yazdık.”

gündem

“İstanbul’u İlklerle Buluşturduk”
İstanbul’u ilklerle buluşturduklarını
anlatan Erdoğan, şu değerlendirmede
bulundu: “Sosyal belediyeciliği,
kültürel belediye, katılımcı, çevre
dostu, hizmet belediyeciliğini
İstanbul’a oradan Türkiye’ye
tanıtan biz olduk. İlklerin belediye
başkanı olarak önce İstanbul’un
sonra Türkiye’nin gönlüne giren,
milletin teveccühünü kazanan biz
olduk. Bizim başarısız olacağımızı
zannedenler, bunu bekleyenler hayal
kırıklığı yaşadılar. İstanbul’daki
bu ilkleri, bu başarıyı, bu büyük
hizmeti hazmedemediler. İstanbul’un
güzelleşmesinden, gelişmesinden,
sorunlarının çözülmesinden rahatsız
oldular. İSKİ yolsuzluklarının
önüne geçtiğimiz için, rantın önüne
geçtiğimiz için, milletin, yetimin
hakkını koruduğumuz ve kolladığımız
için ciddi şekilde rahatsız oldular.
CHP’nin Genel Müdürü bilmiyorsan
araştır, sor. O İSKİ yolsuzluğunu, evet
onun da biz önüne geçtik.”
Geçmişte yolsuzlukların içinde
olan İSKİ’nin, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu’nun Genel
Müdürlüğünde farklı şekilde
gelişmeye başladığını belirten
Erdoğan, “2,5 milyar dolar borçla
devraldık CHP Belediyesinden,
1,2 milyar dolarla bıraktık. Hem
yatırımlar yaptık hem de borçları
ödedik” ifadesini kullandı. Erdoğan,
şunları kaydetti: “Kardeşlerim,
zannetmeyin ki bir şiir okuduğumuz
için bizi mahkum ettiler. Bizi
milletin gönlünde sarsılmaz bir yer
edindiğimiz için, milletle aynı dili
konuştuğumuz, aynı yöne baktığımız,
milletle kol kola yürüdüğümüz için
mahkum ettiler.

yapamaz’ dediler ama biz işte bugün
buradayız. Milletimizle birlikte,
partimizle, teşkilatımızla dimdik
ayaktayız. Üstelik onurumuzla,
gururumuzla millete ürettiğimiz
hizmetlerin bahtiyarlığıyla bugün
burada, bugün milletin arasında,
milletin huzurundayız. 1994’te
İstanbul’da başlayan hizmet
yolculuğumuz şimdi Türkiye’yi
kucaklayarak devam ediyor.
İstanbul’da ilklere imza attık ve şimdi
de Türkiye’de ilklere imza atıyoruz.
İstanbul’da hayalleri gerçekleştirdik.
Şimdi de Türkiye genelinde 81
vilayette hayalleri gerçekleştiriyoruz.”
Erdoğan, partisinin siyaset
anlayışının eser ve hizmet üzerine
kurulu olduğunu söyledi. “12 yıl
önce ‘Şırnak’a, Iğdır’a havalimanı
yapılacak’ denseydi, kim
inanırdı?” diye soran Erdoğan,
şu anda Iğdır, Ağrı ve Kars’ta
havalimanı bulunduğunu ve göreve
geldiklerinde 26 olan havalimanı
sayısını 52’ye çıkardıklarını anlattı.
Eğer Bir Darbe Girişimi Varsa
CHP Oradadır
CHP’nin arkasında ve
tarihinde, Dersim katliamı, 27
Mayıs, darağacına gönderdiği
merhum Menderes ve arkadaşlarının,
zulüm, baskı, yasaklar, çöp dağları,
hava kirliliği, susuzluk, yolsuzluk
olduğunu belirten Erdoğan,
şöyle konuştu: “17 Aralık darbe

girişimini de CHP ıskalamadı.
Orada da hemen kendisine rol kaptı.
Darbe girişimini kimin yaptığının
hiç önemi yok. Darbecilerin
ideojisinin, fikrinin, zihniyetinin hiç
önemi yok. Eğer bir darbe girişimi
varsa CHP oradadır. Sorgusuz ve
sualsiz destek verir. Dün söyledim.
‘Eğer cesaretiniz varsa CHP’nin
grubunda ortalığa dökülen diğer
ses kayıtlarını da yayınlayın. Onları
da dinleyin’ dedim. İşte dün bazı
ses kayıtları ortalığa döküldü.
Belki de burada şu anda aramızda
bulunan kardeşlerimizin büyük bir
çoğunluğu dinlemiştir. Buyursun
CHP, bunları da dinlesin. Buyursun
MHP, bunları da dinlesin. Elindeki
medyasıyla hükümete, milli iradeye
alçakça saldıran medya patronunun,
kirli işlerinin üzerine gitsinler.
Benim ofisimi dinlemek için
konulmuş böceği ABD’nin üzerine
atma pazarlıklarını dinlesinler.
Azerbaycan üzerine yapılan kirli
hesapları dinlesinler. CHP içinde
yapılan operasyonları, pazarlıkları,
kurulan kumpasları dinlesinler. Ama
bunları dinleyemezler, dinletemezler.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ipleri,
hiç kimse kusura bakmasın, işte
bu Haşhaşiler örgütünün eline
geçmiştir.”
Yeminli Türkiye Düşmanları,
Bunların Yaptıklarını Yapmaz
Erdoğan, paralel yapının Türkiye

İşte bugün karşımızda olanlar o gün
yine ne diyorlardı biliyor musunuz?
Gazetelerinin başlıkları şuydu,
‘muhtar bile olamaz’ diye manşetler
attılar. Ne dediler biliy musunuz?
‘İşi bitti’ dediler. ‘Bir daha siyaset
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Cumhuriyeti Ziraat Bankası’nın
Bosna Hersek’te faizsiz kredi
vermesinden rahatsız olduğunu
ve “Boşnaklara nasıl faizsiz kredi
verirsiniz” diye 1. sayfadan haber
yapıldığını belirterek, “MİT
Suriye’deki Bayır Bucak
Türkmenlerine insani yardım
götürüyor, bundan rahatsız olup
MİT mensuplarına saldırıyorlar.
Mavi Marmara’da aynı tutum.
Filistin meselesinde, Suriye, Mısır
meselesinde aynı tutum. Somali’ye
yapılan yardımda aynı tutum. Çözüm
sürecinde, milli birlik ve kardeşlik
projesinde aynı tutum. İnanın,
yeminli Türkiye düşmanları, bunların
yaptıklarını yapmaz, yapamaz” diye
konuştu.
Ses kayıtlarının gündemi esir
almasına izin vermeyeceklerini
ifade eden Erdoğan, şunları
kaydetti: “Buradan aziz milletime
sesleniyorum, buradan tüm
teşkilatıma sesleniyorum: Bu
operasyonlarının bizim gündemimizi
meşgul etmesine izin vermeyeceğiz.
Bırakın CHP, MHP, Geziciler, paralel
örgüt, tüm marjinal örgütler, terör
örgütleri ittifak halinde kendi
çamurlarında debelensinler. Biz,
kendi işimize bakacağız. Vakti
zamanı gelince bütün iddiaların,
bütün iftiraların cevabı ortaya
çıkacak. Her mesele aydınlanacak
ama biz, bunlara cevap vermekle,
bunların gündemine aldanmakla
vaktimizi harcamayacağız. Bizim
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çok işimiz var.Bizim gündemimizde
Türkiye’nin sorunları var, Suriye
var, Filistin var, Mısır var, Libya
var, Tunus var, Myanmar var. Biz,
bütün bunlarla beraber dünyanın
her yerinde evet Türkiye var.
Ekonomiyi daha da büyüteceğiz.
Demokrasinin standartlarını
daha da ileriye götüreceğiz. Dış
politikada daha da aktif olacağız.
Bizim 2023 hedeflerimiz var. O
hedefleri tutturmanın mücadelesi
içinde olacağız. Bizim gündemimizde
büyük medeniyet yolunda insan,
demokrasi ve şehir var. Onlar varsın
ses kayıtlarını konuşsun. Onlar
iftiraları konuşsun. Onlar esaret
altında önlerine atılan kırıntılarla
yetinsinler. Biz, işimize bakacağız.
Türkiye sevdası ile biz yollara
düşeceğiz. 12 yıldır söylediğimiz
gibi biz, ‘Durmak yok, yola devam’
diyecek, durmadan, dinlenmeden, bu
kutlu yolda yürüyeceğiz.” Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda 30
Mart’taki seçimde kullanılacakları
bazı materyalleri de salondakilerle
paylaştı. Önceki seçimlere olduğu
gibi 30 Mart’taki seçimlere de
“son derece hazırlıklı” girdiklerini
ifade eden Başbakan Erdoğan, belli
bir takvimde kampanyalarını
sürdüreceklerini söyledi. Ulaşılmadık
kimse bırakmayacaklarını vurgulayan
Erdoğan, hiçbir aracın yüz yüze
görüşmekten daha etkili olmadığını
belirtti.
Hazırlanan malzemelerin teşkilat
mensuplarınca özümsenmesinin yanı
sıra vatandaşlara da ulaştırılmasını
isteyen Başbakan Erdoğan,
“Millete Hizmet Yolunda 12 Yıl”
kitabını tanıttı. Söz konusu kitabı
salondakilere göstererek “adeta
bir ansiklopedi özeti” olarak
nitelendiren Erdoğan, partisinin
Genel Merkezinde 15 aylık çalışmayla
12 yıl içinde Türkiye genelinde ve her
şehirde yapılan yatırımları, hizmetleri
ve destekleri bir araya getirdiklerini

belirtti. Erdoğan, söz konusu
kitabın 695 sayfadan oluştuğunu
ve ülke geneli ile yurt dışındaki
faaliyetleri anlattığını bildirdi.
Türkiye’nin tüm illeri için de aynı
şekilde kitaplar hazırladıklarını ifade
eden Erdoğan, söz konusu kitapların
toplamda 12 bin 832 sayfadan
oluştuğunu ve bu illerde yapılan
yatırımları anlattığını söyledi.
Tüm Bu Yatırımlar CHP’yi, MHP’yi,
Diğerlerini Çıldırtıyor
81 ile 12 yılda toplam 676 milyar 700
milyon liralık yatırım yaptıklarını
dile getiren Başbakan Erdoğan,
“İşte tüm bu yatırımlar CHP’yi,
MHP’yi, diğerlerini çıldırtıyor,
bunlar nasıl yapıldı diye” dedi. Her
il için yaklaşık 30 dakikalık filmlerin
oluşturulduğunu belirten Erdoğan, 81
il için aynı kurumsal kimlik altında
ayrı internet siteleri hazırladıklarını
söyledi. Örnek vererek, www.
akpartiankara.org.tr adresine
giren Ankaralıların şehirleri için
yapılan ve yapılacak tüm hizmetleri
görebileceğini, filmleri izleyerek
şarkıları dinleyebileceğini dile getiren
Erdoğan, tüm iller için de hazırlanan
bu sitelerin mobil cihazlara uyumlu
olacağını kaydetti.
Onlar Neyi Anlatacak?
AK Parti Genel Merkezi’nin internet
sitesinin de yenilendiğini ifade
eden Erdoğan, teşkilata yönelik
yapılacak çalışmalar hakkında da
bilgi verdi. Televizyon ve gazeteler
için hazırladıkları reklamların ve
ilanların belli bir takvim içerisinde
yayımlanacağını aktaran Erdoğan,
şöyle konuştu: “Bakın, ‘12 yıllık
icraatlarımızı bir araya toplayalım’
dedik, yaklaşık 13 bin sayfalık bir
külliyat ortaya çıktı. Buna Türkiye
geneli dış politika, ekonomi gibi
faaliyetlerimiz de eklendiğinde
yaklaşık 14 bin sayfalık dev bir
eser ortaya çıkıyor. Kağıt üzerinde
özeti 14 bin sayfa tutan bu

gündem

hizmetlerin Türkiye’yi nereden
nereye getirdiğini siz düşünün.
İşte biz sahada bu yaptıklarımızla
konuşacağız, muhalefet soruyorum
sizlere neyle konuşacak? Ya
iftirayla, başka bir şey yok, ya da
maalesef yalanla. Biz yaptıklarımız,
yapacaklarımız, 2023 hedefleri
üzerinden vatandaşımıza
sesleneceğiz. CHP siyaseti esersizlik
siyasetidir, laf üretme siyasetidir;
MHP siyaseti hakaret siyasetidir;
BDP siyaseti gerilim siyasetidir.
Biz ise eser ve hizmet siyasetiyle
milletimizin huzuruna çıkacağız.
Biz bu millete efendi olmaya
değil hizmetkar olmaya geldik.
Bizim böyle bir farkımız var, biz
bunu yapacağız, bunu anlatacağız,
yaptıklarımızı anlatacağız. Onlar neyi
anlatacaklar? Biz 3’üncü köprüyü,
MARMARAY’ı, denizin altından
yeni yapılan çift katlı tüneli, 3’üncü
havalimanını, Kanal İstanbul’u, duble
yolları, havalimanlarını anlatacağız,
onlar neyi anlatacaklar? Aradaki fark bu.”

bir sorumluluğun içerisindesiniz.
Milli iradeye, demokrasiye en ağır
saldırıların olduğu bir sürecin
içindeyiz. Özellikle medyanın var
gücüyle bugüne kadar hiç olmayan
bir ahlaksızlık ve edepsizlikle milli
iradeye, demokrasiye, değerlerimize
saldırdığı bir dönemden geçiyoruz.
Öyle ki 318 milletvekili olan
AK Parti’nin kapatılmasını bir
yerlere tavsiye edecek kadar ahlaki
değerlerden yoksun olanların,
köşelerde yazı yazdığı bir dönemden
geçiyoruz. Bunlara en güzel cevabı
30 Mart akşamı milletçe hep birlikte
vereceğiz. Tabii bu saldırılar seçim
döneminde daha da artacaktır.’’

Türkiye tarihinin en önemli, en hayati
seçimine girdiklerini belirten Erdoğan
şunları kaydetti: ‘’Bu hayati seçimde
inanıyorum ki sizler çok farklı

Salondakilere seslenerek,
‘’Herkesi kucaklamanız ve herkese
bunu anlatmanız bu sefer daha
büyük önem taşıyor’’ diyen

Paralel Yapının Mensubu Olan
Kardeşlerimizin Gerçeği Görmesi
İçin Çalışılmalı
Söz konusu süreci ‘’istiklal
mücadelesi’’ olarak tanımladıklarını
ifade eden Erdoğan, bu mücadelenin
aynı zamanda yeni Türkiye’nin
kuruluş mücadelesi olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, sözlerine
şöyle devam etti: “Özellikle paralel
yapının mensubu olan, iyi niyetli
kardeşlerimize, çok samimi
kardeşlerimiz var, bu iyi niyetli
kardeşlerimize, mensubu oldukları
yapının neye dönüştüğünü, kime
hizmet ettiğini, sabırla ve nezaketle
aktarmanız çok önemli. Tabanda
samimi, ihlaslı, imanlı, temiz ve saf
kardeşlerimiz hizmet etmek gayesi
taşırken, yukarıda başka ülke ve
odakların maşası hale gelen artık
ihanetleri tescillenen bir yönetim
var. İşte dün izlediniz herhalde,
bakıyoruz bazı dizilerin bile nereden
yönlendirildiğini ve kimlerin kimlerle
diyalog halinde olduğunu, kimin eli
kimin cebinde, bunların anlatıldığı
ve bunların talimatlarının verildiği
ses kayıtlarını dinlediniz. Haşa,
Hazreti Peygamber’i dahi kendi kirli
emellerine alet edecek kadar izanını
yitirmiş bir anlayış var. Amaca
ulaşmak için her yolu mübah gören,
helal ve haram kavramlarını yitiren,
kendi mensuplarını dahi istismar
eden bir anlayış var. Bu yapının
mensubu kardeşlerimizin gerçeği
görmeleri için son derece hassas bir
şekilde çalışmanızı istiyorum.’’
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19 Yıllık Haliç Metro Geçiş Köprüsü
Rüyası Gerçek Oldu...

T

ürkiye’nin ilk metro geçiş
köprüsü olan Haliç Metro
Köprüsü’nün açılış töreninde
konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, açılışı yapılacak Haliç
Metro Köprüsü ile İstanbul’un
ulaşımında tarihi bir adımı daha
atıldığını belirterek, “Haliç’in
üzerinden Şişhane’yi Yenikapı’ya
bağlıyoruz. 3,5 kilometre
uzunluğundaki bu hat, sadece
Şişhaneyi Yenikapı’ya bağlamakla
kalmıyor, İstanbul Metrosu
da Marmaray ile bağlanıyor.
Hacıosman, 4. Levent, Taksim
ve diğer birçok istasyonları da
Yenikapı aktarma istasyonu ve
Marmaray üzerinden bugün
Göztepe’ye, Maltepe’ye Üsküdar’a
Kozyatağı’na Kartal’a bağlıyoruz.
Hacıosman’dan metroya binen bir
vatandaşımız Haliç Köprüsü’nden
geçerek Yenikapı’ya ulaşacak.
Buradan Marmaray’la karşıya
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19 yıllık hasret sona erdi
ve Haliç Metro Köprüsü
Başbakan Erdoğan
ile Başkan Topbaş’ın
katılımıyla düzenlenen
törenle hizmete açıldı.
Türkiye’nin ilk metro
geçiş köprüsü olan
eser, bir mühendislik
harikası olarak en son
teknolojiyle inşa edildi.
geçecek, oradan da Kartal’a kadar
gidebilecek” diye konuştu.
Taksim-Yenikapı arasının metroyla
artık sadece 7.5 dakikaya indiğine
dikkat çeken Başbakan Erdoğan,
Taksim’den Kadıköy’ün 24.5

dakikaya, Taksim’den Kartal’ın
69.5 dakikaya düştüğüne söyledi.
3.5 kilometrelik 3 istasyondan
oluşan yeni hatta dünyanın en zor
metro inşaatının gerçekleştiğini
vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu;
“İstanbul’un binlerce yıllık tarihini
barındıran bir bölgede, tarihi
eserlere zarar vermeden, tam
tersine tarihi ortaya çıkararak
bu hattı inşa ettik. Bu hattı inşa
ederken İstanbul’un bilinen tarihi
de değişti. 23 antik ahşap gemi
ortaya çıktı, 50 binden fazla tarihi
eser çıkarıldı. İstanbul’un tarihinin
8 bin 500 yıl öncesine dayandığı
da ortaya çıktı. Hattın gecikmesini
göze alarak, 77 milyon harcama
yaparak tarihi dokuyu da ortaya
çıkardık. Aslında bu açılış 4-4.5 yıl
önce yapılacaktı. Bu hassasiyetimiz
sebebiyle gecikti. Tarihi eserlere
zara vermemesi için, dikkatinizi
çekiyorum ray bağlantılarında en

büyükşehir

son teknolojiyi tercih ettik. Gürültü
ve titreşimi en aza indirdik. Yine bu
hat üzerinde, İstanbul’un güzelliğine
güzellik katacak bir köprüyü de Haliç
üzerinde inşa ettik. Haliç üzerindeki
istasyon sayesinde, İstanbullular
Haliç’in İstanbul’un güzelliği temaşa
edecek. Köprü üzerindeki dinlenme
ve eğlence imkanlarından istifade
edecekler. Laf üretmiyoruz icraat
üretiyoruz, farkımız bu.”
Bu hatla birlikte İstanbul’da
raylı sistem uzunluğunu 141,5
kilometreye çıktığını, 110
kilometre raylı sistem inşaatının
da devam ettiğini ifade eden
Erdoğan, “Hacıosman-Yenikapı
Metro Hattı’nda 124 adet modern
teknolojik, donanımlı, sürücüsüz
vagonların hizmet verecek. 2019
yılında hedefimiz 420 km metro
uzunluğuna ulaşmak. 2019
sonrasında da 776 km metro hattına
da inşallah İstanbul kavuşmuş
olmuş olacak. Bu önemli hattımızın
İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum.
İstanbul Büyükşehir Belediyemizi,
değerli kardeşim Kadir Topbaş’ı,
tüm ekibini, bu hattın inşasında
emeği olan tüm kardeşlerimi; mimar,
mühendis, işçi, yüklenici firmalar,
bilim insanlarını, arkeologları,
herkesi tebrik ediyor, teşekkür
ediyorum. Bu hattı kullanan tüm
İstanbullu kardeşlerime güvenli
konforlu yolculuklar diliyorum”
şeklinde konuştu.

Marmaray ve Haliç Metro
Köprüsü’nü Mutlaka Test Edin…
İstanbul’da yaşayıp da hala
Marmaray’a binmemiş, hâlâ bu yeni
metro hatlarında yolculuk etmemiş
vatandaşlarımızın olduğunu, oysa
Türkiye’nin hatta dünyanın birçok
yerinden turistler gelip Marmaray’ı
test ettiğini dile getiren Erdoğan,
şunları kaydetti; “Geçenlerde
biliyorsunuz Japonya’daydım
orada da Marmaray’ı konuştuk.
Malezya’daydım orada da Marmaray’ı
konuştuk. İnşallah şimdi de
Haliç’deki bu köprü konuşulacak.
Her şeyi ile İstanbullu kardeşlerim
bu büyük tecrübelerden uzak
kalmasınlar. Herkesin bir kere
Marmaray’ı tecrübe etmesini
özellikle temenni ediyorum. Şimdi bu
açtığımız hattı da, Haliç üzerinden
geçişi de tecrübe etmek, o emsalsiz
duyguyu yaşamak, Haliç üzerinde
inip, İstanbul’u Haliç’ten seyretmek
için tüm İstanbullu kardeşlerimin
tecrübe etmesini istiyorum.”
Son Teknolojiyle İnşa Edilen Köprü
Bir Mühendislik Harikası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Kadir Topbaş da İstanbul’un
tarihi bir gün yaşadığını belirterek,
“Haliç Metro Köprüsü uzun bir
hikaye ama hamdolsun bugün mutlu
sona ulaştık. Bugün tarihe tanıklık
ediyoruz. İstanbul Metrosu’nun
Marmaray ile birleşmesi çok önemli

bir yatırım. Bu raylı sistemlerimizin
doğu batı aksının kuzey güney
aksıyla buluşmasıdır” diye konuştu.
Kaybedilen 19 yıl ekonomik zaman
kayıpları ortaya koyulduğunda
belki birkaç köprü bedelinde kayıp
ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan
Kadir Topbaş, şöyle konuştu; “Uzun
bir süreç yaşadık. Bizi UNESCO’ya
şikayet edenlerle mücadele ettik.
Bugün geldik. Bu köprü bir teknoloji
harikası ve dünyada ilk olan
uygulamalara sahip. En zarif ve narin
tabyalarıyla bir mühendislik harikası.
90 derece açılabilen bu köprü bu
özellikleriyle dünyada bir ilk.”
Görevde oldukları 10 yılda İstanbul
Büyükşehir Belediyesi olarak 60
milyar lira yatırım yaptıklarını,
ulaşıma 32 milyar lira, raylı sisteme
15 milyar lira harcadıklarını aktaran
Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;
“İstanbul nerelerden nerelere geldi.
Dünyanın parlayan yıldızı oldu. Daha
bir hafta önce sayın başbakanımızla
temel attık. Önemli bir metro hattına
daha start verdik. MecidiyeköyMahmutbey metrosu. 840 milyar
liralık bu yatırımı tamamen
belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla
yapıyoruz. Hepsi şehrimize,
vatanımıza, milletimize hayırlı olsun.
Bu eserler hepimizin. Hizmet bizim
işimiz. Daha yapacak çok işimiz var.”
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Ümraniye’deki 2B Alanlarında
Düzenleme Başladı

T

oplam 4.531 hektar alana
sahip olan ve bu alanın
906 hektarlık 13.200
parsellik kısmı 2B vasfındaki
alanlardan oluşan Ümraniye’de,
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
alanı ilan edilen 2B bölgelerinde
hak sahiplerine tapularının
verilmesi ve yenileme çalışmaları
başladı.
2004 yılından itibaren çok
hızlı yapılaşarak büyük bir
gelişim, değişim ve büyüme
yaşayan Ümraniye, mevzu
bahis 2B alanlarındaki mülkiyet
problemlerinden dolayı bu
alanlar, az gelişmiş bölgelerini
oluşturmaktadır. AK Parti
Hükümetinin birçok kez
çözmeye çalıştığı 2B mülkiyet
sorununu gidermek için
yaptığı yasal düzenlemeler
zaman içinde kimi zaman
muhalefetin Anayasa
Mahkemesi’ne götürmesi
sonucu kimi zaman dönemin
Cumhurbaşkanı vetosu sonucu
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Ümraniye’de Kentsel
Dönüşüm ve Yenileme
alanı ilan edilen 2B
bölgelerinde, hak
sahiplerine tapularının
verilmesi ve yenileme
çalışmaları başladı.
engellenmiş ve nihayetinde bu
engellemeler aşılarak hayata
geçirilebilmiştir. Söz konusu
alanlarda kadastro müdürlükleri
tarafından hak sahibi tespitleri
yapılmış olup bu hak sahibi
vatandaşlara Milli Emlak Genel
Müdürlüğü tarafından satış
yapılarak tapulanma işlemine
başlanmıştır.
Karabekir bölgesi 20.06.2012
tarihli Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı görüş ve
olurları ile hak sahiplerine
tapulandırmadan kentsel
dönüşüm ve yenileme

alanı olarak ilan edilmiştir.
Ümraniye Belediyesi’nin
ve bölge milletvekillerinin
çabaları ile 18.05.2013
tarihli kararla öncelikle hak
sahiplerine tapulandırma işlemi
yapılmak üzere karar revize
edilmiştir. Dudullu bölgesinde
2B alanlarının büyük bir
kısmıda önceden tapulu olup
mahkeme kararıyla 2B alanına
dönüşmüş parsellerin hak
sahiplerine bedelsiz olarak tapu
verilmesi, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ın yoğun
gayretleri ile gerçekleşmiştir.
Ayrıca Dudullu bölgesinde
2B alanlarını da içine alan
mahallelerde Ağustos 2004
tarihli planlarda 2B alanlarının
yer aldığı kısımlarda 18. madde
uygulama şartları getirilerek
tüm parseller için imar şartları
oluşturulmuştur. 18. madde
uygulanmasını yapılabilmesi
için öncelikli olarak mülkiyet
durumunun kesinleşmesi

2b

gerekmektedir. Bu bölgelerde
tapulama işlemini müteakip
18. madde uygulaması
yapılacaktır. Bu itibarla bu
alanlarda kalan 2B parsellileri
imarlı sayılmaktadır. Dudullu
ve Karabekir bölgelerimizdeki
2B alanlarının hak sahiplerine
tapulandırma işleminin
tamamlanmasının akabinde bu
bölgelerde kısa süre içerisinde
2004 yılından itibaren imar
hareketinde Türkiye rekorları
kırarak yapılaşan, kentleşen,
modernleşen Ümraniye’de en
güzel ve müstesna bölgeleri
arasında yerini alacaktır.
Başkan Hasan Can:
“Ümraniye’deki 2B Arazisi
Bulunan Vatandaşlarımıza
Tapuları Veriliyor”
Devlet mülkiyetindeki orman
vasfını yitiren 2B arazileri
hakkında açıklamada bulunan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “4.500 hektar
arazimiz var, bu arazinin 900
hektarı 2B arazisidir. 2B arazisi
orman vasfını yitirmiş devlet
mülkiyetindeki arazilerdir.
Mülkiyeti devletin elinde olan
vatandaşların kullandıkları
arazilerdir. Dolayısıyla mülkiyet
sorunu olan bu araziler
üzerinde herhangi bir işlem
yapılamamaktadır. Bu binaların

tamamı bizden önce yapılmış
yapılardır. Hükümetimiz bu
2B arazilerine tapu vereceği
sözünü verdi ve şu an kanun
çıktı. Vatandaşlarımıza tapuları
veriliyor. Maliye Bakanlığı
tarafından fiyatları tespit
edilen 2B arazileri, en az
2, 3 ve 4 katı fiyatına satış
yapılabilecekleri araziler haline
geldi. Belediye olarak biz
gerek Maliye Bakanlığımızla
gerek Başbakanımızla
çeşitli görüşmeler suretiyle
vatandaşlarımız lehine
iyileştirmeler adına önerilerde
bulunduk. Sonuçta bu belirlenen
rakamlar 3 yılda ödenecekti 5
yılda ödenecek hale getirdik.
%70’ine satılacaktı, %50’ye
çektik. Hatta peşin öderlerse
%40’ını ödeyecek hale getirildi.
Belediye olarak
vatandaşlarımızın üzerlerinde
ikamet ettikleri 2B arazilerinden
bazıları okul alanı, bazıları park
alanı, bazıları ise kamu alanı
olarak belirlenmesi sebebiyle
maliye olarak satılamaz olarak
gösteriliyordu. Biz belediye
olarak buraların vatandaşlara
satılması ve imar verilmesi
konusunda görüşmeler yaptık.
Yeni imar düzenlemesi yaparken
de bu kamu arazilerinde herkese
eşit şekilde, mağdur edilmeden,
üzerinde bulunduğu arsanın

tapusunu alabilsin dedik ve
bütün engelleri kaldırdık.
Aşağı Dudullu, Cemilmeriç ve
Adem Yavuz Mahallerindeki
tapuları daha önce var olan ve
mahkeme kararı ile iptal edilen
vatanlarımızla ilgili özel bir
çalışma da yaptık. 6292 sayılı 2B
kanunu çıkmadan evvel maliye
bakanlığımız ile görüşerek,
7. maddenin konulması için
öneride bulunan bir belediyeyiz.
Bu yerlerin kendilerine bedelsiz
iadesi kanuna 7. madde olarak
girdi. Biz belediye olarak burada
arazileri bulunan vatandaşların
hakkını bedelsiz savunmanın
derdindeyiz. Daha önceki
hükümetlerin ortaya çıkardığı
2B arazileri sorununu çözen
hükümet AK Parti hükümetidir.
Şimdi vatandaşlarımız biçilen
fiyatın 1/5’ini ödeyip, geri
kalanını da 5 yılda taksitle
ödeyerek tapularına sahip
oluyor. 2B arazilerinde imar
ise mülkiyetlerin alınmasının
ardından kimse mağdur
olmasın diye vatandaşlarımız
tapularını alınca imarını
1 yıl içerisinde çıkarmayı
büyükşehir belediyemiz ile
birlikte planlıyoruz. Şimdiden
Ümraniyeli vatandaşlarımıza
hayırlı olsun.” dedi.
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İBB Başkanı Kadir Topbaş Ümraniye
Seçim Kafe’nin Açılışını Yaptı

2

8 Mart 2004’te yapılan
yerel seçimlerde, Başkan
Hasan Can ve ekibinin
göreve gelmesiyle birlikte hızlı
bir değişim sürecine giren
Ümraniye, aradan geçen 10
yıllık süre zarfında birçok
hizmet ve kalıcı eser kazandı.
Ümraniye Belediyesi’nin 10
yıldır sürdürdüğü hizmet
aşkının anlatılacağı, 2.
Seçim Kafe Alemdağ Caddesi
üzerinde Ümraniye halkının
hizmetine açıldı. Açılışa İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Kadir Topbaş, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkan Yardımcıları,
Belediye Başkan Yardımcıları,
Mahalle Başkanları, Mahalle
muhtarları, davetliler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Öztürk Oran: “2. Seçim
Kafemizi Vatandaşlarımızın
Hizmetine Açıyoruz”
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Ümraniye Alemdağ
Caddesi üzerinde
kurulan, Ümraniye
Belediyesi’nin 10
yıllık hizmet aşkının
anlatılacağı, 2. Seçim
Kafe hizmete açıldı.
Kafenin açılışını
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr.
Kadir Topbaş, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk
Oran ve katılımcılar
yaptı.
Açılış konuşmasını
gerçekleştiren AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk
Oran; “Bugün burada İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanımız
Kadir Topbaş bizlerle
beraber. Kadir Başkanımız
10 yılda İstanbul’umuza
ve Ümraniye’mize sayısız
hizmetler kazandırdı.
İnanıyoruz ki önümüzdeki
5 yıl daha İstanbul’umuza,
vatandaşlarımıza hizmet
etmeye devam edecek. Ben
şimdiden her iki Başkanıma
hayırlı uğurlu olsun
diyorum. 2. Seçim Kafemizi
vatandaşlarımızın hizmetine
açıyoruz. Buradaki amacımız
10 yıl içerisinde Ümraniye’mize
yapılan hizmetleri burada
vatandaşlarımıza anlatmak
ve göstermektir. Bu Seçim
Kafemizde önümüzdeki 5 yıl
için yapılacak eserler ve projeler
anlatılacak.” dedi.
Başkan Hasan Can: “Bizim
Ümraniye’de Kadir Topbaş
Başkanımızın ise İstanbul’da
Yapacağı Daha Çok İşler ve
Hizmetler Var”

seçim kafe

Daha sonra konuşma
yapan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can; “Sevgili
Ümraniyeliler bugün, son 10
yılda İstanbul’umuzu dünyanın
göz bebeği haline getiren ve
bir İstanbul sevdalısı olan ve
herkesin yüreğine koyduğu,
kendisinden biri gibi gördüğü,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Kadir Topbaş
aramızda. Sevgili kardeşlerim
Ümraniye’miz 10 yıl, 20 yıl
evvel neydi, nasıldı ve nasıl
bir Ümraniye’yeydi. Şimdi
ise 2015 yılından itibaren
Ümraniye’mizden bineceğimiz
metro hattıyla her yere
ulaşabileceğimiz, dünya ile
entegre olmuş modern çağdaş
bir Ümraniye’yi konuşuyoruz.
Az zamanda çok işler yaptık.
Yerin altını demir ağlarla ördük.
Bizim Ümraniye’de Sayın
Kadir Topbaş Başkanımızın
ise İstanbul’da yapacağı daha
çok işler ve hizmetler var.”
dedi. Bir kez daha halkımızın
teveccühü ile önümüzdeki 5
yılda da halkımıza yeniden
hizmet etmenin de mutluluğunu
yaşayacağız. Ümraniye’mize kat
ve kat hizmet etmenin gururunu
yaşıyoruz. Şimdiden 30 Mart
herkese hayırlı uğurlu olsun
diyerek sözlerini bitirdi.
Kadir Topbaş: “İstanbul’a
Hizmet Etmek Gibi Bir
Derdimiz Var”
Daha sonra coşkulu kalabalığa
hitap eden İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mimar
Kadir Topbaş; “Bizlerle böyle
rahmetin yağdığı yağmurlu
bir günde beraber olduğunuz
için hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum. Değerli
Hasan Can Başkanımla
bizlere Ümraniye’mize ve

İstanbul’umuza hizmet etmek
için verdiğiniz destekten dolayı
teşekkürü bir borç biliyorum.
Değerli kardeşlerim bizim
ve Ümraniye Belediyemizin
yaptıklarına bakarak
değerlendirme yapıp ona göre
karar vereceksiniz. Bugüne
kadar İstanbul’umuza sayısız
eserler ve hizmetler kazandırdık.
İstanbul’u planlı bir şehir haline
getirdik, yatırımlarımızı bu
planlar doğrultusunda yaptık.
Ümraniye’mizi, İstanbul’umuzu
ve ilçelerimizi metrolarla
buluşturuyoruz. Değerli
kardeşlerim hizmet bizim
işimiz. İnsanlarımıza hizmet
etmek gibi bir sevdamız var
bizim. AK Parti demek istikrar
demek, gelecek demek, daha
çok metro hattı demek ve
evlatlarınızın çocuklarınızın
yarınları demektir. Yağmurların,
bereketin bol olduğu bugünlerde
inşallah barajlarımız da
dolacaktır” dedi. İBB Başkanı
Kadir Topbaş; “Geçmişte
bir bardak suya muhtaç
İstanbul’dan 15 milyon insana
ve kuraklığa rağmen su sıkıntısı
olmayan bir şehir haline
gelindiğini söyledi. 30 Mart’ta
Ümraniye’mizde Hasan Can

kardeşimi, diğer ilçelerimizdeki
başkanlarımızla ve bizleri tekrar
bir araya getirirseniz İstanbul’un
çehresi daha da değişecek.
Sorunlar bir bir bitecek.
Şimdiden hayırlı uğurlu olsun
diyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 2.
Seçim Kafe’nin açılışını İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran ve katılımcılar
gerçekleştirdi. Program
bitiminden sonra İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ve Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can
seçim otobüsüyle Ümraniye
halkını selamladı.
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Kadir Topbaş Ümraniye’de STK
Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş,
Ümraniye’de sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileriyle
bir araya geldi. Ümraniye
Belediyesi Nikâh Sarayı Sultan
Salonunda yapılan programa,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Topbaş, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran, AK Parti İlçe
Başkan Yardımcıları, Belediye
Başkan Yardımcıları, İl yönetim
kurulu üyeleri, Meclis üyeleri,
STK Temsilcileri, Mahalle
Başkanları, mahalle muhtarları,
site yöneticileri, Spor Kulübü
Başkanları ve davetliler katıldı.
Öztürk Oran: “İstanbul’umuz
Metrolarıyla, Metrobüsleriyle,
Kavşakları ve Tünelleriyle
Kıskanılacak Hale Geldi”
Açılış konuşmasını
gerçekleştiren AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran; “Böyle güzel bir
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İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Kadir Topbaş,
Ümraniye’de sivil
toplum kuruluşlarının
temsilcileriyle bir
araya geldi. Ümraniye
Belediyesi Nikâh Sarayı
Sultan Salonunda
gerçekleşen programda
konuşan İBB Başkanı
Kadir Topbaş;
“İstanbul’a hizmet
etmek gibi bir derdimiz
var” dedi.
günde, güzel bir kahvaltıda
hep beraber olmanın huzuru
ve mutluluğu içindeyiz. 44
yıldır İstanbul’dayım ve

44 yılda İstanbul’a neler
yapıldığını hepimiz gördük.
Kadir Başkanımızın göreve
geldiği günden beri İstanbul
daha farklı bir konuma geldi.
Hizmetlerle eserlerle dünya
çapında yatırımlar yapıldı.
İstanbul’umuz Metrolarıyla,
Metrobüsleriyle, kavşakları ve
tünelleriyle kıskanılacak hale
geldi. 5 yıl içinde hem İstanbul’a
hem de Ümraniye’ye daha
fazlası yapılacaktır. Ben şahsım,
teşkilatım ve vatandaşlarımız
adına İstanbul’umuza ve
Ümraniye’mize yaptığınız ve
yapacağınız hizmetler için
teşekkür ediyorum. Şimdiden

stk buluşması

30 Mart’ın hepimiz için hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Hasan Can: “10 Yıl
Önceki Ümraniye ile Şimdiki
Ümraniye Arasında Dağlar
Kadar Fark Var”
Daha sonra bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can; “İstanbul’umuz ve
Ümraniye’miz AK Parti ile
en güzel dönemini yaşıyor.
Başbakanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Kadir Topbaş’a İstanbul’umuza,
ülkemize kazandırdığı hizmetler
ve eserler için şükranlarımı arz
ediyorum” dedi. Başkan Hasan
Can, “10 yıl önceki Ümraniye
ile şimdiki Ümraniye arasında
dağlar kadar fark var. Bir yandan
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımızın, bir yandan da
bizim yaptığımız hizmetler
ve eserlerle Ümraniye’mize
yeni bir görünüm kazandırdık.
Yakın zamanda bitecek olan
metro hattımızla Ümraniye
durağından ve Madenler
durağımızdan bindiğinizde
İstanbul’un ne tarafına gitmek
istiyorsanız oraya gideceksiniz.
Çok şükür yeraltında ağlar
ören bir Başkanımız var.
Ümraniye’mizde meydan yoktu,
biz İGDAŞ binasını ve 70 yıllık
okulu yıkarak Ümraniye’mize
bir meydan kazandırdık. Yakın
zamanda ise yeraltı otoparkımızı
da yapacağız. Bizler hizmet
ehliyiz, insanlarımıza hizmet
için varız. Şimdiden 30 Mart
seçimleri herkese hayırlı olsun.
Rabbim yolunuzu yolumuzu açık
etsin.” dedi.
Kadir Topbaş: “İstanbul’un
Altını Demir Ağlarla
Örüyoruz”

Ümraniye STK temsilcileri ile
bir araya geldiği programda
konuşma yapan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş, “Bize ev sahipliği
yapan AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran’a ve
Ümraniye Belediye Başkanım
Hasan Can’a teşekkür ediyorum.
Artık günümüz dünyası çok
daha farklı, dünya küreselleşti,
hudutlar dar hale geldi. Böyle
bir yaşam alanı olan dünyada
insanların kaderleri bir oldu.
Dünyanın neresinde bir zulüm
varsa bizler tavır koymak
zorundayız. Ecdadımız dünyaya
adalet götürdü, zulüm etmedi,
asimile etmedi ve kimseye
dokunmadı. Bizler de onlardan
aldığımız güçle aynı yolu
izliyoruz. Asya’dan, Avrupa’ya,
Amerika kıtasından dünyanın
her noktasında hissedilir hale
geldik. Türkiye güçlü olduğu
sürece bizler bütün oyunları
bozarız. Gece gündüz çalışmak
zorundayız. Bizlere destek veren
herkese teşekkür ediyorum.
Geçmişte bir bardak suya
muhtaç İstanbul’dan 15 milyon
insana ve kuraklığa rağmen su
sıkıntısı olmayan bir şehir haline
gelindi” dedi. Ümraniye’den
Bostancı’ya metro bağlantısı

yapacaklarını da müjdeleyen
Kadir Topbaş, Ümraniye’den
Bostancı’ya Kadıköy-Kartal
Metrosu’nda da bağlantı
yapacağız. İstanbul’un altını
demir ağlarla ördüklerini dile
getiren Kadir Topbaş, “Dünyada
bu kadar yoğun metro yapan bir
şehir ve bu kadar hızla metro
yapan bir ülke yok. İnşaatı hızla
devam eden Üsküdar-ÜmraniyeÇekmeköy Metrosu’nu 2015’te
vatandaşlarımızın hizmetine
açacağız. Bu metronun yapım
hızı da bir dünya rekoru.
Ümraniye’ye, Çekmeköy’e
ve Alemdağ’a metro gelecek
denilseydi inanır mıydınız?
Metro bittiğinde Ümraniye’den
Üsküdar’a, Kartal’a ve Avrupa
yakasındaki istediğiniz
noktaya hızlı ve konforlu
bir şeklide gidebileceksiniz.
Ümraniye’ye tünel, yol,
kavşak, yeni yol ve otopark
gibi daha ne ihtiyaç varsa
önümüzdeki dönem yapacağız.
Biz yaradılanı Yaradandan
ötürü severiz. Sizler bunları
çok iyi değerlendiriyorsunuz.
İnanıyorum ki vatandaşlarımız
vefa duygusuyla hizmeti aşk
olarak gören AK kadrolara
yetkiyi 30 Mart gecesi tekrardan
verecektir” şeklinde konuştu.
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AK Parti Ümraniye Meclis Üyesi
Adayları Belli Oldu

3

0 Mart 2014 seçimlerine
sayılı gün kala AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanlığı ile
Ümraniye Belediye Başkanı ve yeni
dönem başkan adayı Hasan Can’ın
oluşturduğu komisyon tarafından
belirlenen Ümraniye Belediyesi AK
Parti Meclis Üyesi Adayları belli oldu.
Ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ın kontenjanından aday
gösterilen Meclis Üyelerinin isimleri
de açıklandı.
Başkan Hasan Can’ın kontenjanında
aday gösterilen Meclis Üyelerinin
isimleri Hüseyin Erdoğdu,
Abdulkadir Koçyiğit, Medet Cüneyt,
İmdat Köseoğlu ve Abdülkadir Çolak
olarak açıklandı.
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Ümraniye Belediyesi
AK Parti Meclis Üyesi
Adayları ve Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can’ın
kontenjanından aday
gösterilen Meclis
Üyelerinin isimleri
belli oldu.
Başkan Hasan Can: “Hizmet
Seferberliğini Aynı Azim ve
Heyecanla Devam Ettirmeye
Kararlıyız”

Konu ile ilgili açıklamada
bulunan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Yaklaşan
yerel seçim öncesinde AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanlığımız ile
birlikte belirlediğimiz Ümraniye
Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi
adaylarımızı açıkladık. Ümraniye
için önemli kararlar aldığımız meclis
üyelerimiz ile bundan sonraki
dönemde büyük başarılara imza
atacağız. Sürdürdüğümüz hizmet
seferberliğini aynı azim ve heyecanla
kaldığımız yerden devam ettirmeye
kararlıyız. Ümraniye Belediyesi
AK Parti Meclis Üyesi Adaylarının
Ümraniyemize hayırlı olmasını
diliyorum.” dedi.

Kontenjan Meclis Üyeleri

Hüseyin Erdoğdu Abdulkadir Çolak Ayhan Koçyiğit

Medet Cüneyt Uğur

İmdat Köseoğlu

Asil Üyeler

Maliki Ejder Batur İlyas Çelik

Ülkiye Toptaş

Bilal Öztürk

İsmail Yıldız

Mahmut
Eminmollaoğlu

Cemali Ergül

Serap
Eşit Elveren

Ali Yazlı

Erdal Canel

Selahattin Erbaşı

Oktay
Çubukçuoğlu

Mahmut Sefa
Çelik

Sami Yazgaç

Mustafa
Küçükkapdan

Ayşe Duman

Tuncay Uzunkaya

Enver Sedat
Çakıroğlu

Oktay Ediş

Deniz Ayyıldız

Kamuran
Karabulut

Erkan Gürsoy

Hatice Mücahide Doğan Coşkun
Delman

Hüseyin Eren

Nimetullah Kaya

Muammer Varlı

Apdullah Alkılıç

Kenan Ertem

Nurten Erkmen

Enver Pehlivan

Hasan Özcan

Mustafa İsmail
Tobay

Mehmet Şirin
Böke

Osman Şimşek

Yasin Ağırbaş

Ertuğrul Sayılı

Metin Altay

Mustafa Durmaz

Sabri Erdem
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Ümraniye Kafe
Hizmete Açıldı
Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde kurulan, Ümraniye Belediyesi’nin 10
yıllık hizmet aşkının anlatılacağı, “Ümraniye Kafe” hizmete açıldı. Başkan
Hasan Can, “14 Şubat’ta anlamlı bir günde hizmet aşkımızı ve sevdamızı
Ümraniyelilerle paylaşıyoruz” dedi.

20

açılış

2

8 Mart 2004’de yapılan yerel
seçimlerde, Başkan Hasan Can
ve ekibinin göreve gelmesiyle
birlikte hızlı bir değişim sürecine
giren Ümraniye, aradan geçen 10 yıllık
süre zarfında 200’ün üzerinde kalıcı
eser kazandı. Ümraniye Belediyesi’nin
10 yıldır sürdürdüğü hizmet
aşkının anlatılacağı, “Ümraniye
Kafe” Alemdağ Caddesi üzerinde
Ümraniye halkının hizmetine açıldı.
Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, AK Parti İlçe
Başkan Yardımcıları, Belediye Başkan
Yardımcıları, Mahalle Başkanları,
birim müdürleri, davetliler ve çok
sayıda vatandaş katıldı.
Öztürk Oran: “Ümraniye Kafe’de
Önümüzdeki 5 Yıl İçin Yapılacak
Eserler ve Projeler Anlatılacak”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran; “Hizmet yerimizi
vatandaşlarımızın hizmetine
açıyoruz. Buradaki amacımız 10 yıl
içerisinde Ümraniye’mize yapılan
hizmetleri burada sizlere anlatmak ve
göstermektir. Bu Ümraniye Kafe’de
önümüzdeki 5 yıl için yapılacak
eserler ve projeler anlatılacak.
Yapılanlar burada, yapılacak olanlar

burada ve sizleri buraya davet
ediyoruz” dedi.
Başkan Hasan Can: “10 Yılda
Yeniden Bir Ümraniye İnşa Ettik.
İnşallah Önümüzdeki 5 Yılda da
Yepyeni Bir Ümraniye’yi İnşa
Edeceğiz”
Daha sonra bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can; “10 yılda yeniden bir Ümraniye
inşa ettik. İnşallah önümüzdeki 5
yılda da yepyeni bir Ümraniye’yi inşa
edeceğiz. Hamdolsun halkımızın
ve teşkilatımızın bize verdiği
görevi yerine getirmenin huzuru
ve mutluluğu içindeyiz. Ayrıca
bir kez daha önümüzdeki 5 yılda
halkımıza yeniden hizmet etmenin
de mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmalarına devam eden Başkan
Hasan Can; “Bu seçim sadece yerel
seçim değil, Türkiye’nin geleceğinin,
kaderinin belirleneceği 2023, 2050
ve 2070’lerin belirleneceği önemli
bir seçim. Şimdiden 30 Mart herkese
hayırlı olsun. Ümraniye’mize kat
ve kat hizmet etmenin gururunu
yaşıyoruz. 14 Şubat gibi anlamlı bir
günde hizmet aşkımızı ve sevdamızı
Ümraniyelilerle paylaşmak, göstermek
ve anlatmak için Ümraniye Kafe’yi
açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun…”
diyerek sözlerini bitirdi.
Konuşmaların ardından Ümraniye
Kafe’nin açılışını Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran
ve katılımcılar gerçekleştirdi.
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On Yıla Damgasını Vuran Kalıcı Eserler

Ü

mraniye’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 250’nin
üzerinde kalıcı eser kazandırdı. 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.

Yeni Ümraniye’nin bayrağı, yeni belediye binası.

Yılda 6000 yuva kuran nikah sarayı.
22

Müftülüğe, yıllardır
beklediği hizmet binası!

Hanımeli Çarşısı

Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri

Eğitime verdiğimiz desteklerden bazıları…
23

Tantavi Sosyal Tesisleri

Bir sanat ürünü alacaksanız, hatırlatalım: Çarşımız var!

Daha iyi hizmet için Muhtarlık binaları inşa ettik.
24

Kültür merkezlerimizle

Kültür merkezlerimizle Ümraniye’nin kültürünü
dekültürünü
yükselttik.
Ümraniye’nin
de yükselttik.

Ümraniye Belediyesi Mesire Alanı

Bilgi Evleri: Çocuklarımız bildiklerine yenilerini ekleyecekleri yerde ve güvendeler!

25

Yeni camilerin yapımına hayırseverlerle öncülük ettik.

Sağlık hizmetlerini Ümraniye geneline yaydık.

Sizin için Bayburt’ta, Van’da, Sivas’ta Çankırı’da, Balıkesir’deyiz…
Eserlerimizle, dönmemek üzere.
26

Balkanlardaki ecdad yadigarına
Ümraniye halkı adına verilmiş bir armağan!

Keşke tüm çocuklar
bu trafik eğitimini alsa!

Halil İbrahim Sofrası Aşevi

Ümraniye Belediyesi Sosyal Market
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Yeni Dönem için
Yeni Projeler
Ümraniye Belediyesi 2004’te bu yana
ilçeye kazandırdığı yüzlerce projeye
yenilerini eklemek için hazırlıklara
başladı. Yeni hizmet döneminde
Ümraniye’ye yeni projeler kazandırmak
için bir süredir özel bir ekiple çalışmalar
yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, yeni dönemde de Ümraniye’nin
prestijli projelere kavuşacağını ifade etti.
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Yeni Dönem için
Yeni Projeler

Ümraniye Meydanı
Eski İgdaş Meydanı’nı daha kullanışlı hale getirecek proje ticaret, kültür ve yeşil alan
kullanımı ile öne çıkıyor. Alt katlardaki otoparkın yanı sıra Açıkhava sineması, spor, eğitim ve
atölye alanları da olacaktır.

Sondurak Meydanı

Ümraniye, ikinci meydanına
kavuşuyor. İlçe merkezine
rahatlık ve işlerlik
kazandıracak Sondurak
Meydanı sosyal, kültürel ve
sportif çok sayıda etkinliğe de
ev sahipliği yapacak.

29

İstanbul İleri Bilimler
Araştırma Merkezi
İçerdiği kongre merkezi ve kütüphane ile Ümraniye’nin kültürel hayatına zenginlik
katmakla kalmayacak, çevresini de dönüştürecek bir proje. Etrafındaki büyük park ve
açık koru ise Ümraniye’ye taze bir nefes aldıracak.
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Yeni Dönem için
Yeni Projeler

Ümraniye Kongre Merkezi
Ümraniye, finans merkezi olma avantajını kongre vadisi olma üstünlüğüyle perçinliyor.
Anadolu yakasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlardaki kongre merkezi
Ümraniye’de yükseliyor.
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Nostaljik Tramvay
Santral ile Haldun Alagaş Spor Salonu arasında hizmet verecek olan nostaljik
tramvay Ümraniye’nin en merkezî bölgesinde keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

Ümraniye Stadyumu
Ümraniye, sahip olduğu
yüksek spor potansiyelini
stadyumuyla taçlandırıyor.
Ümraniye Stadyumu, stratejik
konumuyla İstanbul’un ilk üç
stadyumundan biri olacak.
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Yeni Dönem için
Yeni Projeler

Ümraniye Ulu Camii
Her ayrıntısı titizlikle planlanan Ulu Camii, 6.165 metrekare alana sahip olacak. Avlu alanı 2.622
metrekare alan olan cami, 2 bodrum katı olacak ve aynı anda 12.200 kişinin namaz kılabileceği bir
kapasiteye sahip olacak. Caminin ana kubbesi 50 metre, kubbe sayısı ise 46 olacak. Minare sayısı 4
olan caminin 7 ayrı girişi bulunacak.

29 Mayıs Üniversitesi
Üsküdar-Ümraniye TEM bağlantı yolu üzerinde, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nin
bitişiğindeki arazide Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı 29 Mayıs Üniversitesi yükseliyor.
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Ümraniye Belediyesi ‘Hanımeli Çarşısı’
Resmi Açılışı Yapıldı

Ü

mraniye 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 Çarşısını
Ümraniyelilerin hizmetine açtı.
Açılış programına Ümraniye
İlçe Kaymakamı Mustafa
Çek, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, AK
Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran, Ümraniye İlçe
Emniyet Müdürü Hüseyin
Göllüce, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkan Yardımcıları,
Belediye Başkan Yardımcıları,
Mahalle Başkanları, Birim
Müdürleri, Mahalle Muhtarları,
davetliler ve çok sayıda
vatandaş katıldı. Resmi açılışı
yapılan Hanımeli Çarşısı’nda,
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Ümraniye Belediyesi’nin,
Sosyal Yardım Projeleri
kapsamında hayata
geçirdiği ‘Hanımeli
Çarşısı’ Ümraniyelilerin
hizmetine açıldı.
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.
Dükkânların 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 Belediye Başkanı
Hasan Can’a teşekkür ettiler.

Serap Eşit Elveren: “Bu
Hizmetler Hepimiz İçindir”
Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Ümraniye
Belediye Başkan yardımcısı
Serap Eşit Elveren; “2004 yılı
bu kent için bir milattı. Gelişen,
yükselen ve marka kent olmak
adına bir başlangıçtı. Bugün
takvimler 2014’ü gösteriyor
ve geride bıraktığımız 10 yılda
örnek ilçe olan Ümraniye,
hizmetler ve eserlerle dolu bir
kent oldu. Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğümüz öncülüğünde
yapılan hizmetler özellikle
Başkanımız Hasan Can’ın
öncülük tanıdığı hizmetlerdir.
Hanımeli çarşısı projemiz
eşi olmayan, dara düşmüş
vatandaşlarımız için yapılan 18

hanımeli çarşısı

adet dükkândan oluşmaktadır.
Başta Belediye Başkanımız
olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum”
dedi.
Öztürk Oran: “Ümraniye
Belediyemiz 200’ün Üstünde
Kalıcı Esere Bir Yenisini Daha
Ekledi”

Programda bir konuşma yapan
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran; “Ümraniye
Belediyemiz 200’ün üstünde
açtığı kalıcı eserlere bugün bir
yenisini daha ekledi. Ümraniye
Belediye Başkanımız Hasan Can
inşallah önümüzdeki 5 yılda da
sayısız eseri Ümraniyelilerin
hizmetine sunacak. Aile
reisliğine kendisine vazife
etmiş bayan kardeşlerimizin
ekonomiye katkısı olması
açısından böyle bir el emeği
göz nuru emeklerini Hanımeli
Çarşısı’nda satması kadar güzel
bir duygu olamaz. Bu imkânı
böylesine güzel bir hizmeti
kardeşlerimize sunan başta
Belediye Başkanım Hasan
Can olmak üzere tüm ekibine
teşekkür ediyorum hayırlı
uğurlu olsun diliyorum” dedi.
Başkan Hasan Can: “Burayı
Hanım Kardeşlerimizin Umut
Dünyasına Açılan Bir Pencere
Haline Getirdik”
Daha sonra bir konuşma
yapan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can; “Bugün
burada önemli bir projeyi

olarak teşekkür, takdir ve
memnuniyetlerini dile getiren
herkese şahsım ve ekibim adıma
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Mustafa Çek: “Bu Gibi Eserler
Öncü ve Örnek Eserledir”
kutluyoruz. Kısa bir zaman
önce Sosyal Yardım Projeleri
kapsamında oluşturduğumuz,
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 sundukları
Hanımeli Çarşısı hizmet
vermeye devam ediyor. Her
türlü ihtiyaçları ve elektrikleri
bizden olmak üzere hiçbir
ücret almıyoruz. 2004’te görevi
devraldığımızdan buyana
Ümraniye’mize 10 yılda 200’ün
üstünde hizmet ve eserlerle,
yollar, kaldırımlar, parkalar,
okullar, kültür merkezleri ve
sağlık ocaklarını kazandırdık.
Yaptığımız bütün bu hizmetlerin
yanında benim için en
önemlisi, yardıma muhtaca,
garip gurabaya yaptığımız
hizmetlerimiz benim için en
önemlisidir desem yeridir.
Yaptığımız bu hizmetlere
ve eserlere sözlü ve yazılı

Kısa bir konuşma yapan
Ümraniye İlçe Kaymakamı
Mustafa Çek; “Böylesine
güzel bir eserin açılışında
olmanın sevincini hep beraber
yaşıyoruz. Bu gibi eserler öncü
ve örnek eserlerdir. Böylesine
güzel bir hizmeti, kalıcı eseri
Ümraniyelilere ve ihtiyaç
sahibi hanım kardeşlerimizin
hizmetine sunan Ümraniye
Belediye Başkanımız Hasan
Can’a canı gönülden teşekkür
ediyorum. Bu güzel hizmetin
herkese hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardında
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ve beraberindekiler
açılış kurdelesini keserek
Hanımeli Çarşısı’nı gezdiler.
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Sosyal Market Ümraniyelilerin Hizmetine Açıldı

Ü

mraniye Belediyesi, 10
yılda gerçekleştirmiş
olduğu hizmetlere
bir yenisini daha ekledi.
Sosyal etkinlikler
kapsamında düzenlediği
Gıda Bankacılığı projesi ile
ekonomik açıdan durumu
iyi olmayan vatandaşlarla,
ihtiyaç fazlası gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddeleri
bulunan kişiler arasında
köprü oluşturacağı ve
Ümraniye’nin dört bir
köşesinde kurulacak olan,
gıda ve ihtiyaç malzemelerinin
sahiplerine ulaştırılacağı
“Sosyal Market”lerin ilkini
Ümraniyelilerin hizmetine açtı.
Açılış programına Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı
İstanbul İl Müdür Selim
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Ümraniye Belediyesi,
10 yılda gerçekleştirdiği
hizmetlerin yanı sıra,
sosyal etkinlikler
kapsamında
düzenlediği, gıda ve
ihtiyaç malzemelerinin
sahiplerine ulaştırılacağı
“Sosyal Market”
Ümraniyelilerin
hizmetine açıldı.
Çelenk, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkan Yardımcıları, Belediye
Başkan Yardımcıları, Mahalle
Başkanları, Mahalle Muhtarları,
davetliler ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Serap Eşit Elveren: “Ümraniye
Belediyesi Olarak Sosyal

Belediyecilik Alanında
Yaptığımız Çalışmalara
Yenilerini Eklemenin
Kıvancını Yaşıyoruz”
Açılış konuşmasını yapan
Ümraniye Belediye Başkan
yardımcısı Serap Eşit Elveren;
“Bugün bizim için çok mutlu
bir gün. Hukukta adı Gıda
Bankacılığı olarak geçen Sosyal
Marketimizin ilkini açıyoruz.
Ümraniye Belediyesi olarak
desteğe ihtiyacı olan herkese
farklı periyotlarda gıda yardımı
yaptık. Bizler bugün yardıma
ihtiyacı olan vatandaşlarımızın
ihtiyacı kadar kendisinin istediği
şeyi alabileceği bir Sosyal

sosyal market

Market oluşturduk. Sosyal İşler
Müdürlüğümüzde kayıtlı olan
vatandaşlarımız buradan alış
veriş yapabilecekler. Böylesine
güzel hizmetleri Ümraniye’mize
kazandıran Ümraniye Belediye
Başkanımız Hasan Can’la
çalışmaktan kıvanç duyuyoruz”
dedi.
Selim Çelenk: “Sosyal Market,
Yapılacak En İyi Hizmettir”
Programda bir konuşma yapan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
İstanbul İl Müdürü Selim
Çelenk; “Böylesine anlamlı bir

programda bulunmaktan şahsım
adıma onur duyuyorum. Yerel
yönetimlerin Sosyal Politikalara
yaptıkları yardım ve destekler
bizim birinci derece önemli
saydığımız hizmetlerdir. Bugün
burada Ümraniye Belediye
Başkanı Sayın Hasan Can’ın
yapmış olduğu bu güzel ve
anlamlı eser için kendilerini
canı gönülden tebrik ediyorum.
Başkanımıza çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Öztürk Oran: “Burada Para
Geçmiyor”
Daha sonra bir konuşma
gerçekleştiren AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk
Oran; “Belediye Başkanımız
10 yıl içerisinde sayısız ve
kalıcı eserler yaptı ama bugün
burada açılışını yapacağımız
eser yapılacak en iyi hizmettir.
Sosyal Market’e yardıma muhtaç
olanlar buraya ailesiyle gelerek

istedikleri ürünleri giyiminden
yiyeceğine gıdasına kadar
her şeyi alabilecekler. Burada
para geçmiyor. Parayla hiçbir
satın alınmıyor. Belediyemiz
tarafından verilen kart ile
buradan ihtiyacınız kadar
alış veriş yapabiliyorsunuz.
Devamını da bekliyoruz”
şeklinde konuştu.
Başkan Hasan Can: “Sosyal
Market’imizde Alışveriş
Parayla Değil”
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “Gıda Bankacılığı
projemiz ile ekonomik
açıdan durumu iyi olmayan
vatandaşlarımıza, ihtiyaç
fazlası gıda, temizlik, giyecek
ve yakacak maddeleri
bulunan kişiler arasında
köprü oluşturduğumuz
Sosyal Market’imizin ilkini
vatandaşlarımızın hizmetine
açıyoruz. Belediyemiz tarafından
ihtiyaç sahiplerine verilen Sosyal
Destek kartı ile gıda ve ihtiyaç
malzemelerinin bulunduğu
Sosyal Market’te alışveriş
yapabilecekler. Buraya gelen

mallar aynı süpermarketlerde
olduğu gibi, her mal barkotlu.
Kredi kartı sistemiyle Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğümüzde
kayıtlı fakirlerimiz fakirlik
derecesine göre Sosyal Destek
Kartımıza belli bir limit kredi
yüklüyoruz. O yüklediğimiz
limite göre geliyor burada
ihtiyacına göre alışveriş yapıyor.
Gıdadan giyime, temizlik
malzemesine kadar neye ihtiyacı
varsa onu alacak. Servislerimiz
buraya getirip, buradan da evine
götürecek” şeklinde konuştu.
Ayrıca Ümraniye’nin toplamda 4
noktasına, doğusuna, batısına,
kuzeyine ve güneyine olmak
üzere, vatandaşlarımızın
kolaylıkla erişebileceği Sosyal
Marketleri yakın bir zamanda
Ümraniyeli vatandaşlarımızla
buluşturacağız. Şimdiden
herkese hayırlı uğurlu olsun”
dedi.
Konuşmaların ardından
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can ve beraberindekiler
açılış kurdelesine keserek Sosyal
Marketi gezdiler.
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Kavaklıdere Caddesi
Yeni Görünümüne Kavuştu

Ü

mraniye Belediyesi,
prestij cadde çalışmaları
kapsamında, İstiklal
Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nin
çalışmalarını bitirdi. Estetik ve
modernize bir görünüme kavuşan
Kavaklıdere Caddesi’ne 532 metre
uzunluğunda dere yapıldı. Çevre
sakinleri tarafından memnuniyetle
karşılanan çalışmalar sonunda cadde,
yeni görünümüyle göz kamaştırıyor.
Ümraniye’nin en prestijli
caddelerinden biri olan Kavaklıdere
Caddesi, Ümraniye Belediyesi’nin
çalışmaları sonucunda yeniden
eski doğal görünümüne kavuşarak,
ortasından dere akan üzerinde
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Ümraniye Belediyesi,
prestij cadde çalışmaları
kapsamında, İstiklal
Mahallesi Kavaklıdere
Caddesi’nin çalışmalarını
bitirdi. Estetik, modern
ve doğal bir görünüme
kavuşan Kavaklıdere
Caddesi’ne 532 metre
uzunluğunda doğal
dere yapılarak, yeni
görünümüne kavuştu.

köprülerin bulunduğu prestijli bir
cadde haline geldi.
İSKİ/Atıksu Müdürlüğü tarafından
atıksu ve yağmur suyu hatları ile
parsel bağlantıları yenilenerek,
caddedeki altyapı sorunları
giderildi. Prestij Cadde uygulamaları
kapsamında elektrik ve aydınlatma
havai hatları yeraltına alınarak,
kadastral ve imar durumuna uygun
proje kapsamında kaldırımlar
yenilendi. Modern aydınlatma
direkleri ile daha estetik bir cadde
oluşturuldu.
Ümraniye Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
İstiklal Mahallesi Kavaklıdere

prestij caddeler

Caddesi’nde prestij cadde çalışmaları
kapsamında, 3.750 ton asfalt
kaplama çalışması yapılırken, 9.266
m2 de plak taşı kaplama çalışması
yapıldı. Caddede kaldırım yenileme
çalışması kapsamında, 3.248 m2
bordür tretuar çalışması, 1.034
adet sınır elemanı, yol genişletme
ve güzelleştirme kapsamında 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 da sağlandı.
992 metre uzunluğundaki
Kavaklıdere Caddesi’nde ayrıca Plan
Proje Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
prestij cadde çalışmaları kapsamında;
2.839 m2 alanındaki refüj alanına
532 metre uzunluğunda doğal dere
inşa ederek görsel bir zenginlik
sağlandı. Derede 310 adet armatürlü
LED aydınlatma yapılarak su vurgusu
sağlandı. Dere üzerine 9 adet ahşap
köprü yapılarak vatandaş için ara
geçiş alanları da oluşturularak doğal
ve görsel bir zenginlik kazandırıldı.
Ayrıca 6,995 adet bitki kullanılarak
caddenin cehresi değiştirilerek doğal

bir görünüm sağlandı.
Başkan Hasan Can; “Çevre
Düzenlemesiyle, Aydınlatmasıyla,
Kaldırımıyla Pırıl Pırıl Prestijli,
Güzel Bir Cadde Oldu”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can; “Ümraniye’nin geçmişten
bugüne aldığı hizmetler eskimiş ve
eskiyen hizmetlerin yenilenmesi
bizlere nasip olmuştur. Bu kapsamda
her mahalleye bir prestij cadde
kazandırmaya devam ediyoruz.
İstiklal Mahallesi Kavaklıdere
Caddesi’ni yenileyerek halkımızın
hizmetine sunduk. 1960’larda
Ümraniye Kavaklıdere Caddesi
yukarıdan aşağı akan etrafı kavak
ağaçlarıyla çevrili muhteşem

güzellikte bir dereydi. Başkan
Hasan Can, Belediye olarak İstiklal
Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nde
yaptığımız, çevre düzenlemesiyle,
aydınlatmasıyla ve kaldırımıyla pırıl
pırıl prestijli, güzel bir cadde oldu. Bu
hizmetlerin halkımıza hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum.” dedi.
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Aşağı Dudullu ve Tatlısu Aile Sağlığı
Merkezlerinin Temeli Atıldı

Ü

mraniye Belediyesi, 35
Mahalleye 35 Sağlık
Ocağı hedefi kapsamında
yapımına başladığı Aşağı Dudullu
ve Tatlısu Mahalleleri Aile Sağlığı
Merkezleri’nin temel atma
törenini düzenlediği bir programla
gerçekleştirdi. Programa Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, AK
Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet
Öztürk, SGK Müdürü Coşkun
Bilgin, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan
Karel, Ümraniye Toplum Sağlığı
Merkezi Sorumlu Hekimi Dr.
Ahmet Rıfkı Topçuoğlu, AK parti
İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları,
Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri,

Sağlık alanına yaptığı
hizmetleri sürdüren
Ümraniye Belediyesi, iki
aile sağlığı merkezinin
daha temelini attı.
Programda konuşan
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can;
“Sağlığa yaptığımız
yatırımlar devam
edecek” dedi.
Muhtarlar, STK Temsilcileri, Aile
Hekimleri ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Hüseyin Erdoğdu:
“Ümraniye’mize Sayısız
Eser Kazandırmanın Sevinci
İçerisindeyiz”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
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Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu;
“Bugün burada 3. temel atma
töreninde birlikte olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün
Dudullu merkezde bulunan tarihi
bir mekândayız. Adile Sultan
Vakfiyesi’nin hemen yanında
yapacağımız Aile Sağlığı Merkezimiz
de 8 adet hekim odası, 1 adet
müşahede odası, 2 adet gebe ve aile
planlama odası, 1 adet bebek bakım
ve emzirme odası, 2 adet müdahale
odası, 2 adet aşılama odası, 1 adet
laboratuar, 2 adet eğitim ve toplantı
odası, ofis ve arşiv olarak yapılacak
sağlık ocağımız A grubu sağlık
merkezidir. Ümraniye’mize hayırlı
uğurlu olsun” dedi.

temel atma

Gökhan Karel: “Ümraniye Örnek
Teşkil Edecek Bir Belediye
Olmuştur”
Törende bir konuşma yapan
Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Dr.
Gökhan Karel, sağlık alanında
gerçekleştirdiği hizmetlerden
dolayı Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’a teşekkür etti. Başkan
Can’ın sağlık hizmetleri konusunda
örnek teşkil edecek hassasiyete
sahip olduğunu belirten Şahin, “Bu
hizmetlerden dolayı kendisine ne
kadar teşekkür edersek az olur.
Sağlık alanında bizlere en büyük
desteği veren ilçe belediyeler arasında
tek olan Ümraniye Belediyesidir.
Ümraniye örnek teşkil edecek bir
Belediye olmuştur” dedi.

Başkan Hasan Can: “Sağlığa
Yaptığımız Yatırımlar Artarak
Devam Edecek”
Daha sonra bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can; “Burası tarihi bir mekândır.

Adile Sultan Vakfiyesi’nin hemen
yanına inşallah Aile Sağlığı
Merkezimizin temelini hep birlikte
atacağız. Görevi devir aldığımız
günden bugüne Ümraniye’de
yeni bir şehir imar ettik. Şu an
Ümraniye’mizin 260 bin yapı stoku
var. 135 bin tanesi son 10 yılda, bizim
dönemimizde yapılmıştır. Bir eşi
daha bulunmayan Belediye Binamız
gibi birçok kültür merkezleri, sağlık
ocakları, okullar, nikâh sarayı, bilgi
evleri, caddeler ve muhtarlıklar gibi
200’ü aşkın kalıcı eser yaptık. Göreve
geldiğimiz 10 yıldan beri durmadan
hiç ara vermeden yaz kış demeden
çalıştık ve çalışmaya da devam
ediyoruz. Çok şükür yaptıklarımız
ortadadır. Sadece maddi anlamda
değil manevi, kültürel, sosyal ve
sanatsal anlamında kalıcı eserler
yapmak bizlere nasip oldu. Ümraniye
Belediyesi olarak devlete ve devletin
hiçbir kurumuna bir kuruş bile borcu
olmayan bir belediyeyiz. Göreve
geldiğimiz günden beri Ümraniye’de
kimseyi aç ve açıkta bırakmadık,
bırakmamaya gayret ettik. Bunun
yanında, Gıda Bankacılığı projemiz ile
ekonomik açıdan durumu iyi olmayan
vatandaşlarımıza, ihtiyaç fazlası
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak
maddeleri bulunan kişiler arasında
köprü oluşturduğumuz Sosyal

Market’imizi vatandaşlarımızın
hizmetine açtık. Belediyemiz
tarafından ihtiyaç sahiplerine
verilen Sosyal Destek kartı ile
Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin
bulunduğu Sosyal Market’te
alışveriş yapabilecekler. Kısa bir
zaman önce Sosyal Yardım Projeleri
kapsamında oluşturduğumuz,
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 sundukları
Hanımeli Çarşısını hizmete açtık.
Bugün ise Aşağı Dudullu Mahallesi
ile Tatlısu Mahallerinin Aile Sağlığı
Merkezleri’nin temelini atarak sizlere
yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı,
uğurlu olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Başkan
Hasan Can ve konuklar daha sonra
hep birlikte butona basarak Aşağı
Dudullu ve Tatlısu Aile Sağlığı
Merkezi’nin temellerini attılar.
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Şerifali Aile Sağlığı Merkezi, Bilgi Evi
ve Muhtarlık Binası’nın Temeli Atıldı

Ü

mraniye Belediyesi, 35
Mahalleye 35 Sağlık
Ocağı hedefi kapsamında
yapımına başladığı Şerifali
Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi,
Bilgi Evi ve Muhtarlık Binası’nın
bulunduğu yapının temelini
düzenlediği bir törenle attı. Temel
atma törenine Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, SGK Müdürü
Coşkun Bilgin, Ümraniye İlçe
Sağlık Müdürü Gökhan Karel,
Ümraniye Toplum Sağlı Merkezi
Sorumlu Hekimi Dr. Ahmet Rıfkı
Topçuoğlu, AK parti İlçe Başkan
Yardımcıları, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları, AK Parti
Mahalle Başkanı, Meclis Üyeleri,
Birim Müdürleri, Muhtarlar, STK
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Ümraniye Belediyesi
tarafından yapımına
başlanan Şerifali
Mahallesi Aile Sağlığı
Merkezi, Bilgi Evi ve
Muhtarlık Binası’nın
temeli atıldı. Programda
konuşan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can, “10 senede yepyeni
bir Ümraniye kurduk”
dedi.

Temsilcileri, Aile Hekimleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Hüseyin Erdoğdu:
“Ümraniye’mize Sayısız
Eser Kazandırmanın Sevinci
İçerisindeyiz”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu;
“Bugün burada temel atma

temel atma

töreninde birlikte olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. 2004’ten
bugüne sizlerle birlikte çok sayıda
eserin temelini attık. Ümraniye’mize
sayısız eser kazandırmanın sevinci
içerisindeyiz. Şerifali Mahallesi
Aile Sağlığı Merkezi, Bilgi Evi ve
Muhtarlık Binası A tipi bir hizmet
binasıdır. Bilgi evinde; 1 adet idari, 1
adet sınıf ve 1 adet bilgisayar odası
olacaktır. Aile Sağlığı Merkezimizde
ise, 6 adet hekim odası, 1 adet
müşahide odası, 2 adet gebe odası,
1 adet emzirme ve çocuk bakım
odası, 2 adet müdahale odası, 2
adet aşılama odası, 1 adet kan
alma odası ve laboratuar olarak
yapılacak bu sosyal hizmet merkezi
Ümraniye’mize hayırlı olsun.” dedi

Dr. Ahmet Rıfkı Topçuoğlu:
“Güzel Bir Hizmetin Temel
Atma Töreninde Sizlerle Birlikte
Olmanın Mutluluğunu Yaşıyorum”
Ümraniye Toplum Sağlı Merkezi
Sorumlu Hekimi Dr. Ahmet Rıfkı
Topçuoğlu ise; “Belediyemizin
yaptığı bu güzel hizmetin temel

atma töreninde sizlerle birlikte
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bugüne kadar yapılan aile sağlığı
merkezlerinin sayılarının artmasını
diliyorum. Ümraniye Belediye
Başkanımız Sayın Hasan Can Beye,
Ümraniye’mize daha nice hizmet ve
eserler kazandıracaklarına inanarak
teşekkürlerimi sunuyor bu hizmetin
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
dedi.

Başkan Hasan Can: “Yepyeni Bir
Ümraniye Kurduk”
Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can: “10 yıl evvel buralar Şerifali
bir tarlaydı. Şimdi ise apayrı bir
güzellik içinde bir Şerifali var. Bu
büyük bir başarı öyküsüdür. Görevi
devir aldığımız günden bugüne
Ümraniye’de yeni bir şehir imar
ettik. Şu an Ümraniye’mizin 260
bin yapı stoku var. 135 bin tanesini
son 10 yılda bizim dönemimizde
yapılmıştır. Yepyeni bir Ümraniye
kurduk. Bir eşi daha bulunmayan

Belediye binamız gibi birçok kültür
merkezleri, sağlık ocakları, okullar,
nikâh sarayı, bilgi evleri, caddeler
ve muhtarlıklar gibi 200’ü aşkın
kalıcı eser yaptık. Göreve geldiğimiz
10 yıldan beri durmadan hiç ara
vermeden yaz kış demeden çalıştık
ve çalışmaya da devam ediyoruz.
Çok şükür yaptıklarımız ortadadır.
Sadece maddi anlamda değil manevi,
kültürel, sosyal ve sanatsal anlamda
da kalıcı eser yapmak bizlere nasip
oldu. Geçmiş 40 yılın 4-5 katı hizmet
ve kalıcı eserler yaptık. Devlete ve
Devletin hiçbir kurumuna bir kuruş
bile borcu olmayan bir Belediyeyiz.
Göreve geldiğimiz günden beri
Ümraniye’de kimseyi aç ve açıkta
bırakmadık, bırakmamaya gayret
ettik. Bunun yanında, Sosyal İşler
Müdürlüğümüz tarafından kurulan
ekipler yaşlı, engelli ve hasta
vatandaşların ev temizliğinden,
yemek servisine, sağlık desteğinden
berber ve kuaförlük hizmetlerine
kadar ihtiyacı olan vatandaşların
yardımına sevgiyle, güler yüzle ve
şefkatle koşuyor. Yaşlı Hizmetleri
Birimimiz, ilçede ikamet eden
Aşevi’nden sıcak yemek yardımı alan
ve kendi hayatını devam ettirmekte
güçlük çeken yaşlı bireyleri ziyaret
ederek; Ev temizliği, İç-dış boya
badana işleri, Ev içi düzenlemeler,
Kişiler Bakım Hizmetleri, Ev taşıma
ve eşya alımı gibi hizmetleri sunuyor.
Bugün burada Şerifali Mahallesi
Aile Sağlığı Merkezi, Bilgi Evi ve
Muhtarlık Binasının temeli atarak
sizlere yakışanı yapmaya çalışıyoruz.
Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Şerifali
Mahalle Muhtarı Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’a yaptığı
hizmetlerden ötürü çiçek takdim etti.
Başkan Hasan Can ve konuklar daha
sonra hep birlikte butona basarak
Aile Sağlığı Merkezi, Bilgi Evi ve
Muhtarlık Binası’nın temelini attılar.
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Ümraniye Fatih İmam Hatip
Ortaokulu’nun Resmi Açılışı Yapıldı

İ

stanbul İl Özel İdaresi
tarafından yapımı
tamamlanan ve 20132014 eğitim-öğretim yılı
2. döneminde eğitime
başlayan Fatih İmam Hatip
Ortaokulu’nun resmi açılışı
gerçekleştirildi. Açılış
programına, Ümraniye İlçe
Kaymakamı Mustafa Çek,
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürü Sadettin Gül,
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Hüseyin Göllüce, Ümraniye
İlçe Müftüsü Ercan Aksu,
Belediye Başkan Yardımcıları,
AK Parti Ümraniye İlçe Başkan
yardımcıları, Birim Müdürleri,
Muhtarlar, Okul müdürleri,
öğretmenler, öğrenciler ve
velileri katıldı. Saygı duruşu,
ardından İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla ve İBB Mehteran
Takımının gösterisiyle açılış
programı başladı.
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İstanbul İl Özel İdaresi
tarafından yapımı
gerçekleştirilen ve 20132014 eğitim-öğretim
yılı 2. döneminde
eğitime başlayan
Fatih İmam Hatip
Ortaokulu’nun resmi
açılışı gerçekleştirildi.
Sadettin Gül: “Okul
Halkalarına Yeni Birini Daha
Ekliyoruz”
Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürü Sadettin
Gül; “Bugün yine sevinçli ve
onurlu bir gün daha yaşıyoruz.
Okul halkalarına yeni birini daha

ekliyoruz. 660 bin nüfuslu bir
ilçemiz olan Ümraniye bir eğitim
ordusuna sahiptir. İstanbul İl
Özel İdaresi tarafından yapımı
tamamlanan Fatih İmam Hatip
Ortaokulu ilçemize halkımıza
ve herkese hayırlı uğurlu olsun.”
dedi. Konuşmasına Ümraniye
Belediyesi’nin ilçedeki tüm
eğitim faaliyetlerine büyük
hizmet ve katkılar yaptığını
söyleyerek devam eden Gül, okul
yapımlarından, mevcut okulların
tadilat işlerine kadar her türlü
eğitim ihtiyaçlarının Başkan
Hasan Can tarafından özveriyle
karşılandığını ifade etti. İlçe
Milli Eğitim Müdürü Saadettin
Gül, katkılarından dolayı Başkan
Hasan Can’a teşekkür ederek
sözlerini tamamladı.

açılış

Başkan Hasan Can:
“Çocuklar Bizim Geleceğimiz,
Yarınlarımız”
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “Öncelikli olarak
okulumuzun öğrencilerimize
ve öğretmenlerimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum.
Bizler Hükümet, Devlet
ve Belediye olarak eğitim
alanında yaptığımız faaliyet
ve katkılarla çocuklarımızın
muasır medeniyetler seviyesine
çıkmasını sağlıyoruz” dedi.
İlçedeki eğitim faaliyetlerine
bugüne kadar destek oldukları
gibi bundan sonra da destek
olmaya devam edeceklerini
vurgulayan Başkan Hasan
Can, ülkemizde yeni bir
eğitim sistemine geçiş
yapıldığını söyleyerek 4+4+4
sistemiyle birlikte öğrencilerin
yeteneklerine uygun eğitim
almasının sağlanacağını
belirtti: “İlçedeki okulların
bakım, onarım ve tadilatlarını
yaptırıyoruz. Sağlıklı bir yeni
nesil için elimizden gelen
çabayı sarf ediyoruz. Eğitim
alanında yaptığımız katkılara
artarak devam edecek. Siz
sevgili çocuklar da başta anne ve
babalarınız olmak üzere, eğitim
noktasında fedakârlık yapanları
önemsemeli ve bu fedakârlıkları
unutmayarak derslerinize
daha sıkı çalışmalısınız. 10-20
yıl sonra bu ülkeyi yönetecek
olanlar sizlersiniz. Kendinizi iyi
yetiştirin. Gerek hükümetimiz,
gerekse yerel yöneticiler olarak

bizler, sizlerin daha iyi eğitim
almanız için elimizden geleni
yapıyoruz. Sizlerde sizden sonra
gelenlere daha iyi imkânlar
bırakacaksınız. Sizler çok
zekisiniz, bir de bunu bilgi
ile takviye ederseniz attığınız
adımlar daha sağlam olacaktır.”
dedi. Konuşmalarına bir
müjdeyle devam eden Başkan
Hasan Can, Atakent ve İstiklal
Mahallesi sınırları içerisinde
19 Mayıs Caddesi üzerinde
bulunan ve Belediyemiz
tarafından tahsis edilecek
olan arsa üzerine bağışçı
hayırsever bir vatandaşımızın
bir kısmını karşılayacağı ihale
aşamasında olan Mehmet Akif
İmam Hatip Ortaokulu’nun
açılışını da inşallah önümüzdeki
yıl yapılacağını ifade ederek
“Açılışını gerçekleştirdiğimiz
Fatih İmam Hatip Ortaokulu
öğretmenlere, öğrencilere ve
vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”
dedi.
Mustafa Çek: “Çocuklarımız
Bizlerin Yarınlarıdır”
Daha sonra kısa bir konuşma
yapan Ümraniye İlçe Kaymakamı
Mustafa Çek, “Bugün burada
sizlerle bir okulumuzun daha
açılışına katılıyoruz. Burada
bulunan güzel yavrularımıza ve

ilçe genelimizde tamamı 115 bin
civarında olan öğrencilerimize
derslerinde başarılar diliyorum.
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 Fatih
İmam Hatip Ortaokul’umuzun
yapımında emeği geçen devlet
yetkililerimize, çalışanlara,
Ümraniye Belediyesine ve
Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum. Okulumuzun
herkese hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından, Fatih
İmam Hatip Ortaokulu’nun
açılış kurdelesini birlikte kesen
Ümraniye İlçe Kaymakamı
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can ve konuklar
daha sonra sınıfları gezdiler.
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Başkan Hasan Can’dan Sanayi Sitesi
Yöneticilerine ve Esnaflarına Kahvaltı

Ü

mraniye Belediyesi Nikah
Sarayı Sultan Salonu’nda
yapılan programa,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye
İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin
Göllüce, İmes Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Akar, Kadosan
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Yavuz, Des San. Sitesi Yönetim
Kurulu Başkanı Muammer Öztürk,
Modoko Yönetim Kurulu Başkanı
İ. Ethem Özçelik, Keyap Yönetim
Kurulu Başkanı M. Nuri Kuriş,
İmes OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Süheyl Erboz, Yedpa Yönetim
Kurulu Başkanı S. Sami Atılgan,
Belediye Başkan Yardımcıları, birim
müdürleri, sanayi sitesi yöneticileri,
kurul üyeleri ve esnafı katıldı.
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Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can,
Ümraniye’de bulunan
İmes, Modoko, Keyap,
Kadosan, Yetpa, İmes
OSB ve Des sanayi
sitelerinin yöneticilerine
ve esnafına bir kahvaltı
verdi. Kahvaltıda
konuşan Başkan Hasan
Can, ‘Ümraniye kültür,
sanat ve ticarette
İstanbul’un parlayan
yıldızı haline geldi’ dedi.

Öztürk Oran: “Zamanında Bir
Çivi, Bir Cıvata Üretemeyen
Sitelerimiz Şimdi Her Şeyi Üretir
Hale Gelmiştir”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran; “Böyle güzel bir
günde, güzel bir kahvaltıda hep
beraber birlikte olmanın huzuru ve
mutluluğu içindeyiz. Çalışanlara
iş verdiniz, aş verdiniz şahsım
adıma siz değerli yönetim kurulu
başkanlarına, yöneticilere ve
işverenlere teşekkür ediyorum.
Zamanında bir çivi, bir cıvata
üretemeyen sitelerimiz şimdi her
şeyi üretir hale gelmiştir. Gelişen
ülkemizin gelişen sanayisi olma
yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.
Vizyonuyla sanayisiyle gelişen
ilçemizi Belediye Başkanımız 10

toplantı

yıl içinde, yüzlerce kalıcı eser ve
hizmetler kazandırmıştır. Bu sebeple
Belediye Başkanımıza ve ekibine çok
teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Hasan Can: “Ümraniye
Kültür, Sanat ve Ticarette
İstanbul’un Parlayan Yıldızı Haline
Geldi”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın ev sahipliği yaptığı kahvaltı
programında esnafın sorularını
yanıtlayan Başkan Hasan Can,
daha sonra sözlerine şöyle devam
etti: “Bu sabah burada, sizleri
ağırlamaktan fevkalade bahtiyarım.
İmes, Modoko, Keyap, Kadosan,
Des ve Yedpa sanayilerimizin çok
değerli yöneticileri ve esnafı ile bir
sabah kahvaltısında hep beraber
bir araya gelmenin mutluluğunu
yaşamaktayız.”dedi.
Ümraniye’nin büyüyen ve gelişen
ticari vizyonuna dikkat çeken
Başkan Hasan Can; göreve geldikleri
2004 yılından bu yana yaptıkları
hizmetler ve hayata geçirdikleri
projelerle Ümraniye’yi adına yakışır
modern, çağdaş bir metropol haline
getirmenin çabasını verdiklerini,

bu yolda çok büyük mesafeler
kaydettiklerini söyledi. Ümraniye’nin
artık altyapı ve üst yapısıyla göz
kamaştıran bir ilçe olduğunu ve
yaptıkları 200 kalıcı eserlerle,
gerçekleştirdikleri projelerle,
Ümraniye’nin kültür, sanat ve
ticarette İstanbul’un parlayan yıldızı
haline geldiğini dile getiren Başkan
Hasan Can; “Geçmişte yapılanların
5-10 katını yaptık. Kaçak yapılara
asla izin vermedik. Yollar, kaldırımlar,
parkalar, okullar, kültür merkezleri
ve sağlık ocaklarını Ümraniye’mize
kazandırdık. Göreve geldiğimiz
günden beri Ümraniye’de aç ve
açıkta bırakmadık, bırakmamaya
gayret ettik. Bunun yanında, Sosyal
İşler Müdürlüğümüz tarafından
kurulan ekipler yaşlı, engelli ve hasta
vatandaşların ev temizliğinden,
yemek servisine, sağlık desteğinden
berber ve kuaförlük hizmetlerine
kadar ihtiyacı olan vatandaşların
yardımına sevgiyle, güler yüzle ve
şefkatle koşuyor. Yaşlı Hizmetleri
Birimimiz, ilçede ikamet eden
Aşevi’nden sıcak yemek yardımı alan
ve kendi hayatını devam ettirmekte
güçlük çeken yaşlı bireyleri ziyaret

ederek; Ev temizliği, İç-dış boya
badana işleri, Ev içi düzenlemeler,
Kişiler Bakım Hizmetleri, Ev taşıma
ve eşya alımı gibi hizmetleri sunuyor.”
dedi.
Kahvaltı sonrasında söz alan Yönetim
Kurulu Başkanları, 3. dönem adaylığı
için Başkan Hasan Can’ı tebrik ettiler.
Ve yeni dönemde başarılar dilediler.
Başkan Hasan Can’ın site ve esnafın
sorunlarıyla ilgilendiğini ifade eden
konuşmacılar, kahvaltılı görüşmeden
dolayı da kendisine ayrıca teşekkür
ettiler. Program sonunda sanayi
sitesi yöneticileri Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ a üzerinde 35
adet Bismillah lafzının yazılı olduğu
işlemeli tablo hediye etti.
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Ümraniye Belediyesi Sanatkârlar
Çarşısında ‘Devrek Bastonları’ Sergisi

Ü

mraniye Belediyesi
Sanatkârlar Çarşısı yeni bir
sergiye daha ev sahipliği
yaptı. 15 günde bir, farklı bir dalda
sanatseverlere kapılarını açan
Sanatkârlar Çarşısı’nın konuğu
‘Devrek Bastonları’ adlı sergisiyle
Devrekli Baston ustası Özkan
Göztepe oldu. Kastamonu’nun
Devrek ilçesine ait bastonlar,
Devrekli baston ustası Özkan
Göztepe tarafından hazırlandı. Her
biri kendine has işlemesiyle göz
dolduran bastonlar, Yılan desenli,
Baklava desenli, Natürel bastonlar
gibi farklı isimlerle tanıtılıyor. Sergi
açılışına Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, birim müdürleri, çok
sayıda davetli ve sanatseverler
katıldı.
Başkan Hasan Can: “Sanatkârlar
Çarşısı, Modern Mimarisi ve
Yeni Konsepti ile Halka Hizmet
Vermeye Devam Ediyor”
Sergi açılışında bir konuşma yapan
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Ümraniye Belediyesi
Sanatkârlar Çarşısı
yeni bir sergiye daha ev
sahipliği yaptı. 15 günde
bir, farklı bir dalda
sanatseverlere kapılarını
açan Sanatkârlar
Çarşısı’nın konuğu
‘Devrek Bastonları’
adlı sergisiyle Devrekli
Baston ustası Özkan
Göztepe oldu.
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.
Sanatkârlar Çarşısı’nda açılan
sergilerin her birinin çeşitli sanat

dallarına ev sahipliği yapmasını
ve bu sanat dallarının tanıtımının
yapılmasından duyduğu mutluluğu
dile getiren Başkan Hasan Can,
Sanatkârlar Çarşımızda, farklı
sanatçılara kiralanarak oluşturulan
yeni konsept kapsamında, Tezhip,
Ebru, Kaligrafi, Müzik Evi, Antika,
Minyatür, Çini, Fotoğraf alanında
dükkanlar bulunmaktadır. Ayrıca
bazı dükkânlar, Kütüphane
Müdürlüğü’ne bağlı idari oda, eğitim
sınıfı, sergi salonu ve kafeterya
olarak kullanılıyor. Sanatkârlar
Çarşımız 15 günde bir farklı bir dalda
sanatseverlere kapılarını açıyor.
Bugün burada ‘Devrek Bastonları’
adlı sergisiyle Devrekli Baston
ustası Özkan Göztepe’nin sergisini
açıyoruz” dedi.
Her biri bir sanat eseri olan Devrek
Bastonları sergisinin açılışını
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve beraberindekiler yaptı. 15 gün
boyunca açık kalan Devrek Bastonları
sergisi baston meraklılarını ağırladı.

bosna-hersek

Ümraniye Belediyesi Ebru Sanatını
Bosna-Hersek’te Tanıttı

Ü

mraniye Belediyesi, Yunus
Emre Türk Kültür Merkezi
ile birlikte, Bosna-Hersek’in
farklı yerlerinde düzenledikleri
etkinliklerle ebru sanatını Bosnalılara
tanıttı. 3 Şubat Pazartesi günü
başlayan ve 7 Şubat Cuma gününe
kadar süren Ebru tanıtım etkinlikleri,
Ümraniye Belediyesi Fojnica Kültür
Merkezi, Travnik Elçi İbrahim Paşa
Medresesi, Saraybosna Boşnak
Enstitüsü, Visoko Osman Efendi
Recoviç Medresesi ve Mostar Cemal
Biyediç Üniversitesi Beşeri Bilimler

Ümraniye Belediyesi,
Yunus Emre Türk Kültür
Merkezi ile birlikte,
Bosna-Hersek’in farklı
yerlerinde düzenledikleri
etkinliklerle ebru sanatını
Bosnalılara tanıttı.
Fakültesi’nde gerçekleştirildi. İlk
gün Ümraniye Belediyesi Fojnica
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
etkinlikte, Ümraniye Belediyesi

Meslek Edindirme Kursiyerleri
tarafından hazırlanan ebru sergisi
de Bosnalı sanatseverlerle buluştu.
Ebru sanatının temel bilgilerinin
sinevizyon gösterimi ile verildiği
etkinliklere Bosnalılar yoğun ilgi
gösterdi. Geleneksel bir Türk Sanatı
olan Ebru hakkında bilgilenen
Bosnalılar, canlı ney dinletisi
eşliğinde ebru yapma imkanı da
buldular. Bosnalılar, böyle bir etkinlikle
ebru sanatı yapmaktan ve kendilerine
tanıtılmasından memnuniyet
duyduklarını da vurguladılar.
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yaşlılara hizmet

Yaşlı Hizmet Birimi Çalışmaları
Hız Kesmeden Sürüyor

Ü

mraniye sınırları içerisinde
yaşayan zor şartlarda
yaşamlarını sürdürmeye
çalışan yaşlılarımızın yaşam
kalitesinin arttırılması amacıyla
yola çıkan Ümraniye Belediyesi
Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı
Yaşlı Birimi, Kişisel Bakım, Ev
Temizliği Hizmetleri yanı sıra
düzenlediği Sosyal Kültürel Etkinlik
programlarıyla ses getirmeye devam
ediyor. Bu etkinlikler kapsamında
geziler, piknikler, moral motivasyon
ve dini sohbet programları yer alıyor.
Yaşlı Birimi ekibini kapısında
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Ümraniye Belediyesi
Sosyal İşler
Müdürlüğü’ne bağlı
Yaşlı Hizmet Birimi,
Ümraniye sınırları
içerisinde yaşayan ve zor
şartlarda yaşamlarını
sürdürmeye çalışan
yaşlıların yaşam
kalitesini arttırmak
adına hizmetlerine
devam ediyor.

görmekten mutluluk duyan yaşlılar,
yapılan hizmetten oldukça memnun
olduklarını dile getirerek, bu
hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a ve ekibine teşekkürlerini
sunuyorlar.

eğitim

Temel Afet Bilinci Eğitimleri
Devam Ediyor

Ü

mraniye Belediyesi,
kentsel dönüşüm ve yapı
stokunun yenilenmesi gibi
çalışmalarına paralel olarak Sivil
Savunma Birimi ile afet bilincini
yükseltmek ve yaygınlaştırmak
amacıyla eğitimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda birim Anabilim Eğitim
Kurumları’ndaki 66 öğretmen, 368
ilkokul, 337 ortaokul ve 163 lise
öğrencisi olmak üzere toplam 934
katılımcıya, iki oturum halinde
“Temel Afet Bilinci’ni anlattı.
Kandilli Rasathanesi Afete Hazırlık
Eğitim Birimi (AHEB) tarafından
sertifikalı eğitmen kadrosu ile
birim, ülkede üst üste yaşanan
sarsıntılar ile deprem gerçeğini,
kentsel dönüşümden temel afet

Ümraniye Belediyesi
Sivil Savunma
Birimi, afet bilincinin
yükseltilmesi ve
yaygınlaştırılması adına
“Temel Afet Bilinci”
eğitimlerine devam
ediyor. Bu kapsamda
birim, Anabilim Eğitim
Kurumları öğretmen ve
öğrencilerine Temel Afet
Bilinci’ni anlattı.

bilincine kadar birçok değişik
açıdan incelemek gerektiğine
değindi. Olağanüstü durumlar için
afet riskini azaltma çalışmalarının
yanında vatandaşlarımızda afet
bilincinin yükseltilmesine yönelik
çalışmaların da büyük önem arz
ettiğini vurguladılar. Birim özellikle
deprem konusunda önceden alınacak
basit tedbirler ve sarsıntı anında
gösterilecek doğru davranışlar
ile depremin yıkıcı etkilerinin
önemli ölçüde azaltılabileceğini
de öğrencilere anlattılar. Eğitimde
öğrencilerin sorularını yanıtlayan
Ümraniye Belediyesi Sivil Savunma
Birimi, Temel Afet Bilinci’nin
yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması
adına eğitimlerine devam edecek.
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Ümraniye’de 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılının 2. Yarıyıl Ders Zili Çaldı

Ü

mraniye’de yaklaşık 116
bin öğrencinin eğitim aldığı
okullarda 2. yarıyıl ders zili
çaldı. 2013-2014 eğitim-öğretim
yılının 2. yarıyılının başlaması
sebebiyle Genç Osman İlköğretim
Okulu’nda düzenlenen programa
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürü Saadettin Gül, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı
Mehmet Kılıç, Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcıları, Okul Müdürü
Ahmet Daşdemir, AK Parti Atakent
Mahalle Başkanı Erdinç Yörük,
birim müdürleri, öğretmenler,
öğrenciler ve velileri katıldı.
Başkan Hasan Can: “Çocuklar
Bizim Geleceğimiz, Yarınlarımız”
Törende kısa bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “2013-2014 2. dönemi açılış
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2 haftalık yarıyıl
tatilinin ardından 10
Şubat günü 20132014 eğitim öğretim
yılının ikinci yarısı
başladı.
töreninde sizlerle birlikte olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle
2. dönemi daha güzel ve daha
başarılı geçirmenizi Allah’tan niyaz
ediyorum. Bugün yeni bir döneme
başlayacaksınız. Dinlendiniz,
eğlendiniz ve artık ders zamanı
geldi. Milletimizin ve yarınlarımızın
geleceği sizlersiniz.” Ümraniye
Belediyesi olarak ilçedeki eğitim
faaliyetlerine bugüne kadar destek
oldukları gibi bundan sonra da
destek olmaya devam edeceklerini

vurgulayan Başkan Hasan Can,
şunları söyledi: “Çocuklar bizim
geleceğimiz, yarınlarımız. Onların
eğitimlerine katkıda bulunmak
yarınlarımıza katkıda bulunmak
demektir. Bu nedenle eğitime her
fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz.
Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden
gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim
alanında yaptığımız katkılara
artarak devam edecek. Siz
sevgili çocuklar da başta anne ve
babalarınız olmak üzere, eğitim
noktasında fedakârlık yapanları
önemsemeli ve bu fedakârlıkları
unutmayarak derslerinize daha
sıkı çalışmalısınız.” Başkan Hasan
Can, 2013-2014 eğitim ve öğretim
yılının 2. döneminin herkese hayırlı
olmasını ve öğretim camiasına
da başarılar dileyerek sözlerini
tamamladı.

okur-yazar buluşması

Okur-yazar Buluşmaları
Devam Ediyor

M

art ayı içerisinde 4
farklı okulda yapılan
Okur-yazar Buluşmaları
programın ilki 30 Ağustos Kız
Meslek Lisesi’nde gerçekleştirildi.
Programın Mart ayı konuğu Dr.
Faruk Öndağ, öğrencilerin eğitim
öğretim hayatlarında önemli bir
sorun olan önyargılar konusunu
işledi. Üniversite sınavına hazırlık
maratonunda öğrencilerin
karşılaşabilecekleri sorunlara
ve sorunların çözüm önerileri
üzerinde duran Öndağ, öğrencilere
sınavlarda daha başarılı olma
konusunda önemli tavsiyelerde

Ümraniye
Belediyesi’nin
Ümraniye İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile
birlikte düzenlediği
ve her ay farklı bir
yazarı öğrencilerle
buluşturduğu “Okur
Yazar Buluşmaları”
programının Mart
ayı konuğu Dr. Faruk
Öndağ idi.

bulundu. Programın sonunda
Ümraniye Belediyesi’nin armağanı
olarak “Bi müsaade sınavım var”
adlı kitap dağıtıldı.
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Necip Fazıl Ortaokulu Ümraniyelilerin
Hizmetine Açıldı

Ü

mraniye Necip Fazıl
Mahallesi’nde İstanbul İl
Özel İdaresi tarafından
yapımı gerçekleştirilen, Ümraniye
Belediyesi’nin çevre düzenlemesini
yaptığı Necip Fazıl Ortaokulu
düzenlenen bir törenle açıldı.
Törene Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürleri Arif
Karapıçak, Gülay Turan, Ümraniye
Belediye Başkan Yardımcıları,
Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Kadir
Delibalta, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı.
Öğrencilerin folklor gösterisinin
ardından kısa bir konuşma yapan
Necip Fazıl Ortaokulu Müdürü

54

İstanbul İl Özel İdaresi
tarafından yapımı
gerçekleştirilen,
Ümraniye Belediyesi’nin
çevre düzenlemesini
yaptığı Necip Fazıl
Ortaokulu düzenlenen
bir törenle açıldı.
Vedat Odabaşı, “Böyle güzel bir
eserin ortaya çıkmasında özellikle
Ümraniye Belediye Başkanımız
Hasan Can’ın katkıları unutulmaz.

Necip Fazıl Ortaokulu’nun
yapımında emeği geçen herkese
teşekkür ederim.” dedi. Necip Fazıl
Mahalle Muhtarı Kadir Delibalta
ise, “Bu okulun yapılmasından
büyük heyecan duyduk. Başta
Ümraniye Belediye Başkanımız
Hasan Can olmak üzere emeği
geçen herkese teşekkür ederim.”
dedi.
Daha sonra söz alan Ümraniye
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Arif Karapıçak, “Öğrenci nüfusu
bakımından yoğun bölgelerimizden
olan Necip Fazıl Mahallemizde,
Necip Fazıl Ortaokulumuzun
açılışının mutluluğunu
yaşıyoruz. Okulumuzun
yapımında emeği geçen Ümraniye

eğitim

Kaymakamı’na ve çevre düzenlemesi
konusunda destek olan Ümraniye
Belediye Başkanımıza teşekkür
ederim.” dedi. Programda Necip
Fazıl Kısakürek’e ait duygu yüklü
Sakarya şiirini seslendiren öğrenci,
dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.
Başkan Hasan Can: “Bu Güzel
Okulumuzda Gelecek Vaat
Eden Çocuklarımız Her İmkanı
Kullanarak Eğitim Alacaklar”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, “Öncelikle mahallemize Necip
Fazıl Kültür Merkezi’ni kurduk.
Sonra mahalleler birbirinden
ayrılanca mahallenin ve bulvarının
adına Necip Fazıl ismini koyduk.
Şimdi ise açılışını gerçekleştirdiğimiz
Necip Fazıl Ortaokulu ile de zinciri
tamamlamaya devam ediyoruz. Bu

güzel okulumuzda gelecek vaat eden
çocuklarımız her imkanı kullanarak
eğitim alacaklar. Türkiye, eğitimde
son on yılda çok mesafe aldı. Türkiye
her alanda olduğu gibi eğitim
alanında da kalitesini, mesafesini
birkaç kat daha katlayarak
ilerletti. Ülkemizin çocukları
dünya çocuklarının eğitimdeki
mesafesini yakaladı ve yapılan bu
hizmetlerle de geçecektirler. Muasır
medeniyette ileri geçmenin yolu
eğitim imkanlarının arttırılarak daha
iyi eğitim vermekten geçmektedir.
Necip Fazıl, Mehmet Akif Ersoy
bizim bayraktarımız olan kişilerdir.
Ülkemiz insanına hedef gösteren
misyon şairlerimizdir. Onları
yaşatmanın haklı gurunu yaşıyoruz.
Necip Fazıl Ortaokulu mahallemize,
Ümraniyemize ve herkese hayırlı
olsun.” dedi.
Mustafa Çek: “Bugün Bir
Okulumuzu Daha Açmanın Gururu
ve Sevinci İçerisindeyiz”
Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul”
adlı şiirinin okunmasının ardından
söz alan Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, “Bugün bir okulumuzu

daha açmanın gururu ve sevinci
içerisindeyiz. Ümraniye’deki görev
sürem boyunca 300 civarında derslik
öğrencilerimizin hizmetine girdi.
Eğitim alanında gerçekleştirilen
hizmetlerde bütün kamu kurumları
mesuldür. Hepimizin elimizi
taşın altına koymamız gerekiyor.
Ümraniye’mizde memnuniyetle
görüyoruz ki bütün kurumlarımızın
yaptıkları destekler ile bu eğitim
yuvaları, okullar yükseliyor. Necip
Fazıl Ortaokulu’nun yükselmesinde
de emeği geçen herkese teşekkür
ederim.” dedi. Konuşmaların
ardından, Fatih İmam Hatip
Ortaokulu’nun açılış kurdelesini
birlikte kesen Ümraniye İlçe
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can ve
konuklar daha sonra okulu gezdiler.
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2009-2014 5. Seçim Döneminin
Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Ü

mraniye Belediyesi 20092014 5. seçim döneminin
son meclis toplantısı
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın başkanlığında, Ümraniye
Belediyesi Hizmet Binası’nın
modern ve teknolojiyle donatılmış
meclis salonunda yapıldı. Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın
başkanlığındaki toplantıya;
Belediye Başkan Yardımcıları
ve Meclis Üyeleri katıldı. Meclis
yoklamasının alınması ve gündemin
okunmasının ardından, CHP
partisi Meclis Üyeleri adına söz
alan Nurkal Dedetaş, “5 yıllık bir
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Ümraniye Belediyesi
2009-2014 5. seçim
döneminin son
toplantısı, Mart Ayı
3. Meclis Toplantısı
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan
Can’ın başkanlığında,
Ümraniye Belediyesi
Hizmet Binası Meclis
Salonu’nda yapıldı.

dönem boyunca meclisimizde görev
yaptık. Ümraniye halkı bizlere
muhalefet görevi verdi. Biz de bu
görevi yerine getirmek adına tüm
arkadaşlarımızla elimizden gelen
gayreti gösterdik. Bana göre herkes
kendi görev ve sorumluluk bilinci

meclis

içerisinde görevlerini ifa etmiş
bulundu. Bu görev süresince mecliste
görev alan tüm arkadaşlarıma,
başta meclis başkanımız olmak
üzere herkese teşekkür ederim. 6.
dönemde görev alacak arkadaşlarıma
da başarılar diliyorum.” dedi.

olan bu salonda görev yapma fırsatı
bulduk. Bu süre içerisinde yüzlerce
karar aldık. Muhalefeti ve iktidarı
ile güzel bir dönem yaşadığımızı
düşünüyorum. Önümüzdeki

Daha sonra Saadet Partisi Meclis
Üyeleri adına söz alan Hüseyin Oruç,
“Geçtiğimiz bu dönemde Saadet
partisi olarak doğru bildiğimiz şeyleri
meclis üyelerimiz ile paylaştık. Bu
süre içerisinde kalbini kırdığımız

arkadaşlar varsa onlardan helallik
dileyerek yeni dönemde görev alacak
arkadaşlara başarılar diliyorum.”
dedi. AK Parti Meclis Üyeleri adına
söz alan Mahmut Eminmollaoğlu
ise, “Bir kısmınızla 10 yıldır, bir
kısmınızla ise 5 yıldır bu meclis çatısı
altında görev yapmayı Rabbim bize
nasip etti. Hamdolsun son 1 yılda
da teknolojik anlamda çok güzel

dönemde burada olmayacak meclis
üyesi arkadaşlarıma ömür boyu
başarı ve mutluluklar diliyorum.
Devam edecek arkadaşlarıma ise
bundan sonraki meclis olarak
alacağımız kararlarda aynı olgunla
davranmaları diliyorum. Çünkü
burada alın kararlar daha iyi bir
Ümraniye içindir. Yeni dönemde
de meclisimizin hayırlı hizmetlere
vesile olmasını ve kararlar almasını
diliyorum.” dedi.
Başkan Hasan Can: “İktidarı
İle Muhalefeti İle Hep Beraber
30 Mart’a, Barışa, Kardeşliğe
ve Milletin Sesinin En Yükseğe
Çıkarılmasına”

Konuşmaların ardından söz
alan Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “Bazı arkadaşlarımız
bir dahaki dönemde bizimle
birlikte olamayacaklar. Ama gönül
birlikteliğimiz, siyasi olmasa bile
dostluğumuz yine devam edecek.
Yeni dönemde görev alacak
arkadaşlara da başarılar diliyorum.
İktidarı ile muhalefeti ile hep
beraber 30 Mart’a, barışa, kardeşliğe
ve milletin sesinin en yükseğe
çıkarılması temennisinde bulunarak,
nice hizmet yıllarında buluşmak
ve dostluğun devam etmesini
diliyorum.” dedi.
2009-2014 5. seçim döneminin son
meclis toplantısı, meclis üyelerinin
hep birlikte hatıra fotoğrafı
çektirmesi ile son buldu.
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