başkandan

Sevgili Ümraniyeliler;
Bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride
bıraktık. Orucun rahmet ve
bereketi arınmamıza, kendimize
ve hayatımıza çekidüzen
vermemize imkan sağladı.
Şükürler olsun ki, Ramazan
ayını tamamlayıp Bayrama
kavuştuk. Ay boyunca yaşanan
birlik ve beraberlik duyguları,
Bayramla taçlanarak doruk
noktasına ulaştı. 2014 Ramazan
Etkinlikleri kapsamında sizlere
yine zengin ve renkli bir program
sunduk. Ramazan boyunca
her akşam Kur’an-ı Kerim
tilavetinden hikmetli sohbetlere,
çocuklarımız için karagöz-hacivat
eğlencelerinden Ramazan’a özel
konserlere ve film gösterimlerine
kadar çok sayıda etkinlik
gerçekleşti. Bu etkinliklerde çok
sayıda kıymetli sanatçı ve âlim
eserlerini ve birikimini sizlerle
paylaştılar. Özellikle İlk Sahur ve
Temcid özel programımız hayli
ilgi gördü. Nikah Sarayı’ndaki
iftar soframızda her gün farklı
bir ilimizin Ümraniye’deki
hemşehrilerini ağırladık.
Maalesef Ramazan ayı İslam
dünyasının tamamında aynı

havada geçmedi. Ortadoğu
kanayan bir yara olmaya
devam ediyor. Filistin başta
olmak üzere Suriye, Irak, Doğu
Türkistan ve diğer Müslüman
ülkelerde yaşanan dram
karşısında Avrupa ve Batı’nın üç
maymunu oynaması artık alışık
olduğumuz bir durum. Ama asıl
üzücü olan, İslam dünyasının
ve Müslümanların bu konuda
hemfikir olamaması ve ortak bir
duruş sergileyememesi.
Ramazan ayı boyunca, Ramazan
etkinlikleri dışında klasik
belediyecilik faaliyetlerimize
de ara vermeden devam ettik.
Çocukları, engelli ve yaşlıları
da dahil olmak üzere ilçemiz
sakinlerinin tamamına hitap
eden hizmetlerimiz aralıksız
sürdü. Bunlara dair ayrıntılı
haberleri de bültenimizde
bulacaksınız.
Son haftaların önemli bir
gelişmesi de Belediyemizin
kurumsal web sitesinin
yenilenmesiydi. Sitemiz
yenilenen haliyle hem daha
şık bir hal aldı hem de daha
kullanışlı oldu. Bugüne kadar

olduğu gibi bundan sonra da
Belediyemizin faaliyetlerini
kurumsal sitemiz ve buna bağlı
sosyal medya hesapları üstünden
günü gününe takip edebilirsiniz.
Kıymetli Ümraniyeliler;
Türkiye, 31 Mart Yerel
Seçimlerinden sonra mühim
bir seçime daha giriyor. İlk
defa cumhurbaşkanını milletin
oyları seçecek. Bu kritik karar,
ülkemizin geleceği adına önemli
bir eşiğin aşılmasını sağlayacak.
Milletin oylarıyla belirlenecek
ilk cumhurbaşkanının bizzat
milletin beklentileri için
çalışacağından hepimiz eminiz.
Ümraniye Belediyesi olarak
önümüzdeki dönemlerde
sizleri daha güzel hizmetlerle
buluşturmak umuduyla
selamlıyor, saygılarımı
sunuyorum.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
Vizyon Belgesi’ni Açıkladı

E

rdoğan dinleyicileri,
AKP’nin seçim şarkısı
‘Dombra’ eşliğinde selamladı
ve protokolün ön sıralarında
oturanlarla da tokalaştı. İstiklal
Marşı’nın söylenmesi ve saygı
duruşunda bulunulmasıyla başlayan
toplantıda, Erdoğan’ın yaşamını
anlatan bir belgesel film gösterildi.
Filmin ardından Uğur Işılak’ın
‘Milletin adamı Erdoğan’ şarkısı
çaldı. Erdoğan, daha sonra
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon
Belgesi’ni açıklamak üzere kürsüye
çıktı.
‘Demokratik Yönetim, Refah
Toplumu ve Öncü Ülke’
Belgenin üç ana unsuru olduğunu
ifade eden Erdoğan bunları
“Demokratik yönetim, refah
toplumu ve öncü ülke” şekilde

6

‘Cumhurbaşkanlığı
Vizyon Belgesi’ni
açıklayan Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan,
yeni Türkiye ifadesine
vurgu yaparak belgeyi,
“77 milyonu kucaklayan
bir başvuru kaynağı”
olarak tanımladı.

türlü vesayetin karşısında olduk”
dedi.
Erdoğan, partisinin iktidara
gelmesinin ardından “mağdurken,
mağrur olmadık” dedi ve 77
milyonun mağduriyetlerini
gidermek için çalıştıklarını ifade
etti. 2023’te dört temel hedefe
ulaşmayı amaçladıklarını belirten
Erdoğan, bunları “demokrasiyi
daha da geliştirmek, siyasi ve
toplumsal normalleşmeyi daha ileri
taşımak, toplumsal refahı daha çok
yükseltmek, dünyada öncü ülkeler
arasında olmak” şeklinde sıraladı.
Cumhurbaşkanı’nın Yetkileri

sıraladı. Türkiye’nin geldiği noktayı
12 yıl önce Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin (AKP) iktidara gelmeden
önceki haliyle kıyaslayan Erdoğan,
“Herkes için özgürlük istedik, her

Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı’nın
yetkilerinin hangi boyutta
olacağı tartışmalarına da değinen
Erdoğan, “Açın Anayasa’ya
bakın” dedi. Anayasa’da icranın

gündem

başının Cumhurbaşkanı olarak
ifade edildiğini söyleyen Erdoğan
“Bu yarışta bizimle beraber olan
iki partinin adayı ne diyor? Ben
icranın başı değilim... Anayasayı
okumasında fayda var. Devletin
başının cumhurbaşkanı olduğunu
104’ncü maddede görür. İcranın
başıdır... Anayasayı değiştirdik
ve cumhurbaşkanlığı makamının
anlamını da değişime tabi tuttuk”
dedi.
‘En Önemli Sorun Muhalefet’
Erdoğan, Türkiye’nin en önemli
sorununu ‘muhalefet sorunu’ olarak
tanımladı. Başbakan şöyle konuştu:
“Muhalefetin dürüst olduğu bir
ülkede sizin sıçramanız da çok daha
güçlü olur. Eski Türkiye’den bugüne
aktarılan, o muhalefet anlayışı ciddi
bir sorundur. Muhalefet ne yazık ki
kendisini değiştirmemiş taleplere
duyarsız kalmıştır” dedi.
‘Baskı Rejimi’ İddialarına Yanıt
Erdoğan konuşmasında AKP

hükümetlerinde Türkiye’de bir baskı
rejimi oluşturulduğu iddialarına
da yanıt verdi. “Sandığa yolu her
zaman açık tuttuk” diyen Erdoğan,
baskıcı rejimlerin seçimlere izin
vermeyeceğini, verse de hür iradeye
müsaade etmeyeceğini söyledi.
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
“Baskıcı bir başbakan, kendisine her
gün hakaret edilmesine müsaade
etmez. Özgürlükler ihlal edildiğinde
de yasaların dışında mahkemelerin
dışında başvuracağımız hiçbir merci
olmadı. Eski Türkiye devletin etrafına

kümelenmiş seçkincilerin, elitlerin,
çetelerin dışında herkes için karanlık
Türkiye’ydi. Hepimiz eski Türkiye’nin
acılarını yaşadık. Eski Türkiye artık
eskide kalmıştır.”
Cumhurbaşkanı olarak çözüm
sürecinin en yakın takipçisi ve
destekçisi olacağını söyleyen
Erdoğan, “Bu kardeşlik, bu Türkiye’yi
ayağa kaldırma projesini, bu
demokratik çözüm sürecini inşallah
hep birlikte nihayete erdireceğiz”
dedi.
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Türkiye Belediyeler Birliği
Gazze’ye Yardım Elini Uzatıyor

İ

stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Kadir Topbaş,
İstanbullu muhtarlar ve yetim
çocuklarla iftarda buluştu. Yenikapı
Şehir Parkı’nda düzenlenen ve
bine yakın muhtar ile ailelerinin
ve yetim çocukların katıldığı iftar
programında İBB Genel Sekreteri
Hayri Baraçlı ile diğer bürokratlar
da yer aldı.
İftar sonrasında muhtarlara
hitap eden Başkan Kadir Topbaş,
rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı
Şerif’in son günlerine gelindiğini
hatırlatarak, İstanbulluların
Kadir Gecesi’ni ve Ramazan
Bayramı’nı tebrik etti. Muhtarların
en uç noktalarda, vatandaşlara
dokunarak devletin sinir uçları
gibi hizmet verdiğini ifade eden
Kadir Topbaş, “Yeni seçilen ve
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İstanbullu muhtarlar
ve yetim çocuklarla
iftarda buluşan Başkan
Kadir Topbaş, Gazze’de
yaşanan vahşete dikkat
çekerek başkanlığını
yürüttüğü Türkiye
Belediyeler Birliği’nin
Gazze’ye yardım
yapacağını açıkladı.
bizim gibi görevine devam eden
muhtarlarımızla birlikte vatanımıza
ve milletimize hizmet etmenin
gururunu yaşıyoruz. İBB olarak bir

devletin yapabileceği ölçekte büyük
yatırımlar yapıyoruz. Bundan dolayı
İBB dünyanın en üst çıtasındaki
şehirlerin başında geliyor” dedi.
Türkiye’nin de son yıllardaki
gelişmelerle dünyaya model
oluşturduğunu dile getiren
Kadir Topbaş, Filistin Gazze ile
Suriye, Irak ve Mısır gibi İslam
coğrafyasında yaşanan sıkıntılara
dikkat çekerek, şöyle konuştu;
“Bir lokma ekmeğe muhtaç olan
ve İsrail’in bombardımanı ardında
can çekişen insanlar var. Her
lokmamızda eminim ki onları da
hissediyoruz. Bu dünya hepimize
yeter, ne paylaşılamıyor? Dünyanın
cesetleri saymakla yetindiği bir
dönemin ayıbında yaşıyoruz.
21. yüzyılda halen çocuklar
öldürülüyor, anneler ağlıyor,

ibb

halen gözyaşı ve kan var. Nedir bu
hırs? Zalimler hiçbir zaman abat
olmadılar. Hiç kimsenin yaptığı
yanına kâr kalmıyor. Katlediyorlarsa,
şehit ediyorlarsa, bir müddet sonra
kendileri de gidecek. Filistin’deki
insanlık onurunun kurtulması için
dünyaya sesleniyoruz; Gelin insani
değerlere sahip çıkın. İnsan olma
gururunu yaşayın. İnsanlara kan ve
gözyaşını yaşatmayın!…”
“Hep kahırla yad edileceksiniz.
Hamile bir kadını öldürerek bir
kurşunla iki can almak ne vahşettir…
Hangi din, hangi inanç buna cevaz
verir? Nasıl bir vahşet, nasıl bir
akıl tutulmasıdır? Bu vahşeti
yaşatanların geçmişteki akıbetlerini
lütfen okuyun” ifadelerini kullanan
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle
sürdürdü;
“Ecdadımızdan aldığımız anlayışla
mağdur durumdaki bu insanların
yanlarında olmaya çalışıyoruz.
Sömürgeci olmayan bir milletin

evlatları olarak bu acıyı yakından
hissediyoruz. Ecdadımız Afrika ve
Endonezya’ya kadar dünyanın her
bölgesine yardım etmiş. Biz de devlet
olarak güçlendikçe dünyada ezber
bozuyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)
Gazze’ye yardım için bir hazırlık
içinde. Hükümetimiz ve Kızılayımız
da bu konudaki hassasiyetini her
daim gösteriyor. Kızılay’a yardımcı
olalım, destek verelim. Kızılay ve
sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla
Gazze’ye bir yardımda bulunmanın

onurunu birlikte yaşayalım
istiyorum. Kadir Gecesi’nde
mazlumları dualarımızdan eksik
etmeyelim.”
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Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Ümraniye’de STK
Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

G

ümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can ve AK Parti Ümraniye İlçe
Yönetimi ile Ümraniye’de esnaf ve
vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretler
kapsamında Bakan Yazıcı, ikindi
namazı sonrası Ümraniye Medine
Camii avlusunda cami cemaatiyle
bir süre sohbet etti. Daha sonra
Bakan Yazıcı, Başkan Hasan Can
ve beraberindekiler, Ümraniye
Rize Dernekler Federasyonunu
(RİDEF)’i ziyaret ederek dernek
yöneticileriyle bir araya geldi.
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Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati
Yazıcı, İstanbul
programı kapsamında
Ümraniye’de esnaf ve
STK temsilcileriyle
buluştu. Bakan Hayati
Yazıcı; 10 Ağustos’taki
cumhurbaşkanlığı
seçiminde, demokratik
oy hakkının Türkiye’nin
geleceğini düşünmek
suretiyle kullanılması
çağrısında bulundu.

Ziyaretlerin ardından Ümraniye
Belediye Nikâh Sarayı Sultan
salonunda STK Temsilcileri ile
buluşma programına geçildi.
Programa, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, AK
Parti Ümraniye SKM Başkanı
Ahmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkan
Yardımcıları, Belediye Başkan
Yardımcıları, AK Parti Ümraniye
Kadın Kolları ve Gençlik Kolları
Başkanları, Belediye Meclis üyeleri,
STK Temsilcileri, AK Parti Mahalle
Başkanları, Mahalle Muhtarları ve
davetliler katıldı.
Belediye Nikâh Sarayında yapılan
programda açılış konuşmasını
gerçekleştiren AK Parti Ümraniye
İlçe Başkan Yardımcısı ve
SKM Başkanı Ahmet Öztürk;
“Böylesine anlamlı bir günde
bizlerle beraber olan Sayın

stk

Bakanıma teşekkürlerimi
sunuyorum. Maltepe sahil
meydanında tarihimizin en büyük
mitingi yapılacaktır. Milli irade bir
kez daha demokrasiye ve iradesine
sahip çıkacaktır.” dedi.
Başkan Hasan Can: “Osmanlının
ve Selçuklunun Mirasçıları
Olan Bizler, 1,5 Milyarlık İslam
Âleminin Umudu, Ümidi ve Göz
Bebeğiyiz”
Programda yaptığı konuşmada
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can; “Bugün burada Sayın
Bakanımızın Ümraniye’mize
teşrifiyle bir araya geldik. 10
Ağustos’ta Türkiye ve bölgemiz
için çok önemli Cumhurbaşkanlığı
seçimi için, Sayın Bakanımızla
esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik.
Ümraniye SKM Başkanımızın da
ifade ettiği gibi önemli bir seçimin
arefesindeyiz. Elbette ki ilk defa
Cumhurbaşkanı seçilmiyor. Daha
önce Milletvekillerinin seçtiği
Cumhurbaşkanları vardı. Bu
kez direk olarak millet sandığa

gidecek ve Cumhurun seçeceği
bir Cumhurbaşkanı olacaktır. 10
Ağustos’ta halk kendi iradesiyle
12. Yani birinci Cumhurbaşkanını
seçecektir. Osmanlının ve

Selçuklunun mirasçıları olan bizler,
1,5 milyarlık İslam âleminin ümidi
ve göz bebeğiyiz. Dolayısıyla 10
Ağustos’a bu gözle bakmalı ve bu
heyecanla yürümeliyiz. Bu duygu
ve düşüncellerimle, başarılarınızın
devamını Rabbimden niyaz
ediyorum.” dedi.
Hayati Yazıcı: “Yerel Yönetimler
ve Merkezi Hükümet Hep
Birlikte Türkiye’yi Çağ Atlatacak
Projelerle Donatıyoruz”
Daha sonra bir konuşma yapan
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, bir dönem egemen güçlerin
‘Muhtar bile olamaz’ dediği Rizeli,
Kasımpaşalı, Üsküdarlı, Türkiyeli
Recep Tayyip Erdoğan’ın kesintisiz
12 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin
Başbakanı olduğunu belirtti.
Yazıcı, “İnşallah 10 Ağustos’ta
Başbakanımız, yine siyasi tarihimiz
açısından son derece kıymetli olan,
milletin doğrudan doğruya ilk
defa yapacağı seçimle Türkiye’nin
Cumhurbaşkanı olacak” dedi.
Yazıcı, 10 Ağustos’ta sandıklar
açıldığı zaman Türkiye’yi, koyduğu
hedeflere götürecek muazzam bir
zemin oluşacağını vurgulayarak, oy
vermek suretiyle destek sağlayan
herkesin yazılacak tarih sayfasında
mutlaka bir payı olacağını dile
getirdi. Bir değişim yaşandığını
da anlatan Bakan Hayati Yazıcı,

“Ülke hepimizin. Biz gece gündüz
demeden, Başbakanımızın
öncülüğünde gücümüz neyse onu
milletimize tahsis ediyoruz. Bir
dakika boş zamanımız yok. Millet
de bunu takdir ediyor. Hesabımız;
herkesin refah seviyesi yükselsin,
ekonomik imkânları artsın. Bir
taraftan da biz büyük bir risk alarak
Türkiye’nin çok konuşulmayan,
çetrefilli sorunlarına cesaretle el
atıyoruz. Çözüm Süreci, Milli Birlik
ve Kardeşlik Projesi adı altında
inşallah Türkiye’yi terör belasından
arındıracağız. İnsanlık tarihinin en
kavgalı, en karmaşık havzası olan
Ortadoğu’da her gün ateş yanıyor.
İsrail tam anlamıyla teröristçe
Gazze’ye saldırıyor. Çoluk çocuk,
silahlı silahsız, kadın yaşlı demeden,
önünde ne varsa insafsızca,
gaddarca katlediyor ve insanlık
bunu seyrediyor. ‘Türkiye Başbakanı
niye sesini yükseltiyor?’ diyorlar.
Bizde İnsanlığın kazanımları var.
İnsan hakları, demokratik haklar,
sosyal haklar, yaşama hakkı, kendi
kaderini belirleme hakkı Türkiye’de
ne ise Suriye’de de Mısır’da da
Filistin’de de Irak’ta da odur. Biz
bunları seslendiriyoruz.” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan
Hayati Yazıcı ve Başkan Hasan Can,
STK Temsilcileri ile bir süre sohbet
etti.

YENiDENÜMRANiYE

Yaz Kur’an Kursu Spor Okulları
Ödül ve Kapanış Töreni

Ü

mraniye Belediyesi’nin
okulların kapanmasıyla
başlattığı Yaz Kur’an
Kursu ve Spor Okulları sona
erdi. Eğitimlerini tamamlayan
öğrenciler için Ümraniye
Belediyesi, Ümraniye İHL
Kapalı Spor Salonu’nda tören
düzenledi. Kapanış törenine,
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ın yanı sıra,
Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan
Aksu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürü Süleyman Gökçimen,
Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mesut Özdemir,
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor
Müdürü Muhammet Kılıç,
öğretmenler, öğrenciler, veliler
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaz Kur’an Kursu Spor
Okulları’nda eğitim alan
çocuklar çeşitli gösteriler
yaptı. Birbirinden ilginç
gösteriler sahneleyen çocuklar,
seyircilerden büyük alkış
aldı. Küçük yaşlarına rağmen
gösterdikleri performansları
hocaları ve velileri tarafından

Ümraniye Belediyesi
Yaz Kur’an Kursu Spor
Okulları, 2014 yılı
sezonunu tamamladı.
Yaz Kur’an Kursu Spor
Okulları’nın kapanışı
nedeniyle düzenlenen
törende, 7 branşta ödül
almaya hak kazanan
öğrencilere madalyaları
verildi.
tam not aldı. Program sonunda
Yaz Kur’an Kursu Spor
Okulları’nda başarılı öğrencilere
madalyaları verildi.
Mesut Özdemir: “Bizler
Sağlıklı Bir Neslin Yetişmesi
İçin Çabalıyoruz”
Açılış konuşmasını yapan
Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Mesut Özdemir;
“Öğrencilerimizin daha iyi
eğitim almaları için spor

okullarımızı birleştirdik. Bu
kapsamda Yaz Kur’an Kursu
Spor Okulları’nda eğitim alan
öğrencilerimiz öğlene kadar
Kur’an eğitimi, öğleden sonra
ise sportif eğitim almışlardır.
Bu projede 2001 öğrencimiz yer
aldı. 25 branş öğretmenimiz
ise bu eğitimde görev aldılar.
Yaz Spor Okullarımızda
öğrencilerimize 19 spor
salonunda Voleybol, Futbol,
Basketbol, Jimnastik, Masa
Tenisi, Tekvando ve Karate
olmak üzere 7 branşta eğitim
verildi. Tüm bu öğrencilerimiz
Ümraniye genelinde toplamda
45 camiden geldi. Bizler
sağlıklı bir neslin yetişmesi
için çabalıyoruz. Bu projenin
oluşumunda ve ortaya

spor okulları

çıkmasında emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.

Ercan Aksu: “Çocuklarımız
Bizim Yarınlarımız ve
Geleceğimizdir”
Daha sonra söz alan Ümraniye
İlçe Müftüsü Ercan Aksu;
“Öncelikle şunu ifade etmek
isterim ki Cenabı Allah bizlere
sayısız nimetler bahşetmiştir.
Bu nimetlerin başında siz
çocuklarımız ve yavrularımız
gelmektedir. Çocuklarımız bizim
yarınlarımız ve geleceğimizdir.
Bir milletin devamı ve bekası
o milletin içinde bulunan
çocukların bilinçli, ahlaklı,
dinini, vatanını ve bayrağını
sevmesine bağlıdır.
Eğitimsiz ve milli şuurdan
bihaber kimselerin eline
bırakılan vatan yok olmaya
mahkûmdur. Bizler sizleri
sağlıklı ve eğitimli olarak
yetiştirmeliyiz. Bu bakımdan
böylesine güzel bir projeyi
Ümraniye Müftülüğümüz,
Ümraniye Belediyemiz, İlçe Spor
Müdürlüğümüz ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte
organize ederek sporcu gençler
yetiştirdik ve yetiştirmeye
de devam edeceğiz.” diyerek
sözlerine bitirdi.

Muhammet Kılıç: “Çocukların
Yeteneklerine Kapı Açıyoruz”
Programda kısa bir konuşma
yapan, İlçe Gençlik Hizmetleri
ve Spor Müdürü Muhammet
Kılıç “Bu yıl Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Spor Bakanlığı’nın
arasında yapılan protokol
antlaşmasıyla projenin
uygulama alanı olarak
Ümraniye’de güzel bir başlangıç
yapmış bulunmaktayız.
Belediyemiz bizlere bu Projeyle
lokomotif oldu. Bu güzel projeyi
önümüzdeki yıllarda da devam
edeceğiz. Emeği geçen herkese
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Süleyman Gökçimen: “Artık
Ümraniye’mizin Gençleri
Geleceğe Umutla Bakıyor”
Ümraniye İlçe Milli Eğitim
Müdürü Süleyman Gökçimen
ise; “Bugün burada tarihe
tanıklık ediyoruz. Devlet
ile milletin kaynaşmasını
hep beraber görüyoruz.
Ümraniye Belediyemizin
spora verdiği desteği burada
bir kez daha görmüş olduk.
Artık Ümraniye’mizin gençleri
geleceğe umutla bakıyor.
Ümraniye Belediyemize yapmış
oldukları hizmetlerinden ve
desteklerinden dolayı teşekkür
ediyorum.” dedi.
Başkan Hasan Can:
“Öğrenciler Bu Ülkenin
Geleceğidir”
Törende bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, öğrencilerin
ülkenin geleceği olduğunu

belirterek, “Dünyanın dört bir
tarafında sizin sahip olduğunuz
imkânlara sahip olamayan
kardeşleriniz var. Bu mübarek
günlerde o kardeşleriniz
için dua edin. Filistin’deki
kardeşlerinize, Gazze’deki,
Suriye’deki kardeşlerinize,
Irak’taki kardeşlerinize top
gülle seslerindeki mermiler
altında inleyen kan ve gözyaşları
akıtan kardeşlerinize dua
edin. Çocuklar, siz güzel bir
ülkedesiniz. Yarınları size
teslim edeceğiz. Bin yıldan beri
kardeşlik türkülerinin söylendiği
kardeşliğin hâkim olduğu
bir coğrafyada yaşıyorsunuz.
Bizi de karıştırmak istediler,
bizi de birbirimize kırdırmak
istediler. Milli irademizle,
güçlü irademizle oyuna
gelmedik ve inadına kardeşlik
dedik. Biz sizi 7,8 yaşındaki
çocuklar olarak görmüyoruz.
Yarının büyüklerisiniz” dedi.
Konuşmasının ardından
Başkan Hasan Can, öğrencilere
madalyalarını takdim etti.
Bu yıl, Ümraniye Belediyesi Yaz
Kur’an Kursu Spor Okullarında
2001 öğrenci sportif, sosyal
ve kültürel alanda eğitim aldı.
Eğitimler, 19 spor salonunda
yapıldı. Okullarda Basketbol,
Voleybol, Futbol, Masa Tenisi,
Jimnastik, Tekvando ve Karate
olmak üzere toplam 7 branşta
eğitim verildi. Öğrencilerin
servislerle taşınması, kıyafetleri
(çanta, forma takımları)
Ümraniye Belediyesi tarafından
karşılandı.
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Hanım Şef Kursiyerleri
Sertifikalarını Aldı

Ü

mraniye Belediyesi Aralık
2013’de Hanım Şef
projesini hayata geçirerek;
eşi olmayan, çocuklarına hem
annelik hem de babalık yapan veya
eşi çalışamayacak durumda olduğu
için geçim mücadelesini üstlenmiş
olan kadınlara iş imkânı sağlamaya
devam ediyor. Belediye, Hanım Şef
projesi kapsamında; pasta ve yemek
eğitimine 6 ay boyunca devam
eden kursiyerlere sertifikalarını
vermek için bir program düzenledi.
Programa, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, İŞKUR
İstanbul İl Müdürü Muammer
Coşkun, Dünya Yetimler Eğitim
Vakfı (Dünyev) Başkanı Prof.Dr
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Ümraniye Belediyesi
İŞKUR ile birlikte
yürüttüğü Hanım
Şef projesiyle mesleki
eğitim alan kursiyerlere
sertifikalarını dağıttı.
Belediye sertifikalarını
alan kursiyerlere
aldıkları mesleki
eğitim kapsamında işe
yerleştirdi.

Yüksel Çavuşoğlu, Ümraniye İŞKUR
Müdürü Yaşar Efiloğlu, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı
Birol Hayal, Ümraniye İlçe Kadın
Kolları Başkanı Mukaddes Tosun,
Belediye Başkan yardımcıları,
Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri,
kurs öğretmenleri, öğrenciler ve
aileleri katıldı.

hanım şef

Keman ve ney eşliğinde başlayan
törende açılış konuşması yapan Aile
ve Kadın Hizmetleri Müdürü
Gözde Gül Bilir; “Hanım Şef
Projesiyle, kadınlarımızın çalışma
hayatına atılmasında özgüven
oluşturmak ve ev ekonomilerine
katkıda bulunmaları hedeflendi”
dedi.
Daha sonra bir konuşma yapan

AK Parti Ümraniye İlçe
Başkan Yardımcısı Birol Hayal;
“Konfüçyus’un dediği gibi insanlara
balık vermeyin, balık tutmayı
öğretin. Ümraniye Belediyesi’de
vermiş olduğu hizmetlerle bunu
en iyi uygulayan Belediye’dir dedi.
Birol Hayal “Hanım Şef” projesiyle
Ümraniyeli hanımlara sağladığı
imkânlardan dolayı Belediye
Başkanı Hasan Can’a teşekkür etti.”

İŞKUR ile beraber düzenlediğimiz,
6 aydır eğitim alan ve işe
yerleştirdiğimiz kardeşlerimizin
sertifika törenini yapıyoruz.
Kursa giden kardeşlerimizin
çocuklarını ise, sosyal sorumluluk
kapsamında kreşimize göndererek
rahat bir ortamda yetişmelerini
de sağladık. Bu projenin her
tarafında insanlık var. Bu insanlık,
bizim inancımızdan gelenek ve
göreneklerimizden kaynaklanıyor
dedi.”
İŞKUR İstanbul İl Müdürü
Muammer Coşkun ise
konuşmasında; “İŞKUR olarak,

iş arıyorum diyen herkese bir
danışman görevlendirerek iş
bulmaya çalışıyoruz. İşverenlere de,
işi bilen elemanlarla çalışma fırsatı
sunuyoruz. Amacımız, işsizin iş
sahibi olması için gücümüzü sonuna
kadar kullanmaktır. Bu projede
emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum, kurstan mezun olan
kardeşlerimizi’ de tebrik ediyorum
dedi.”
Program sonunda; Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can Proje
ortağı, İŞKUR İstanbul İl Müdürü
Muammer Coşkun’a ve çocukların
huzur içinde zaman geçirmelerini
sağlayan Sevim Anne Anaokulu
sahibi Sevim Karagöz’e meslek
edindirme kurslarında kursiyerler
tarafından yapılan altın yaldız
işlemeli tabak hediye etti. Program,
kursiyerlere sertifika dağıtımının
yapılması ve hatıra fotoğrafı
çekiminin ardından son buldu.

Başkan Hasan Can: “Bu Proje’nin
Her Tarafında İnsanlık Var”
Törende söz alan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Ailesine katkı
sağlamak için çırpınan, çaresiz
kadınlarımıza belediye olarak biz
neler yapabiliriz? diye düşündük ve
çalışmalarımıza başladık. Türkiye
bugün büyüyen, gelişen ve her
boyutuyla insanları kucaklayan bir
ülke oldu. 10 yıl önce engelli diye
bir durumdan haberdar olmayan
ve ne kadar engellisi olduğunu
bilmeyen Türkiye, bugün 3 tane
engelli çocuğa bakan anneye 2 bin
TL’nin üzerinde maaş veren bir
ülke haline geldi. Bugün burada
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Tantavi Parkı Yenilendi
Değişti ve Şenlendi
Ümraniye Belediyesi’nin düzenleme çalışmalarını tamamladığı
Tantavi Parkı Ramazan Bayramında hizmete açıldı. Parka
özellikle çocuklar yoğun bir ilgi gösterdi.
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park

T

antavi Mahallemizdeki
“Fahir İlkel Parkı”
yeniden hayat buldu.
Ramazan Bayramında yenilenen
haliyle ilçe halkının hizmetine
sunulan parkta en çok çocuklar
eğleniyor. Bir süredir devam eden
yoğun çalışmalar sonucunda
yeni görünümüyle ilçe halkının
hizmetine giren Tantavi
Parkı, modern görüntüsüyle
şimdiden Ümraniye’nin gözde
mekânları arasında yerini aldı.
Ümraniye Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen çalışmada gecegündüz demeden, hızlı bir tempo
ile devam eden revizyon faaliyetleri
tamamlandı.
Ramazan Bayramı’nda halkın
hizmetine giren parkın içerisinde,
yeşil alanlar çoğaltılarak, zemini
de traverten ve beton granit taş ile
desenli görüntülere kavuşturuldu.
Yeni imajıyla konuklarını karşılayan
Tantavi Parkı’nın ışıklandırma
ve drenaj sistemleri de yenilendi.
Gençlere yönelik basketbol sahası,

çocuklar için yeni oyun alanları
yapıldı. Oturma alanları artırılarak,
ilçe halkının dinlenebileceği
ve piknik yapabileceği alanlar

oluşturuldu. Park girişinde
etkinliklerin yapılabileceği yeni bir
meydan tesis edildi.

makedonya

YENiDENÜMRANiYE

Başkan Hasan Can’dan Kardeş
Makedonya’ya Tarihî Ziyaret

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Rumeli
Türkleri Vakfı’nın davetlisi
olarak gittiği Makedonya’da tarihî
mekânları gezdi. Başkan Hasan
Can’a Ümraniye Kızılay Şube
Başkanı Hüseyin Can, Anadolu
Yakası Rumelililer Dernek Başkanı
Fuat Dönmez ve Dernek Başkan
Yardımcısı Enver Pehlivan eşlik
etti. Heyet, Tetovo Kalkandelen’de
bulunan görkemli bahçesi ve sıradışı
tezyinatıyla döneminin seçkin
eserlerinden kabul edilen tarihî Alaca
Camii’ni gezdi. Ardından heyet; 17.
yüzyılda Gostivar’da inşa edilen Saat
Camii’ni ve 500 yıllık geçmişiyle
Rumeli’de dinî hayatın çekim
merkezlerinden biri olan meşhur
Harabati Baba Tekke’sini ziyaret
etti. Daha sonra Üsküp’te bulunan
Murat Paşa Camii’ni de gezen Başkan
Hasan Can, Cami’nin hatıra defterine
duygularını yazdı. Tetovo Zhelino
Belediye Başkanı Dr. Fatmir İzahir’i
de ziyaret eden Başkan Hasan Can,
Başkan İzahir’e, Ümraniye Belediyesi
Meslek Edindirme Kursu kursiyerleri
tarafından yapılan altın yaldız
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Rumeli Türkleri
Vakfı’nın konuğu
olarak Makedonya’ya
giden Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can, Tetovo,
Zhelino, Gostivar ve
Kalkandelen’de tarihî
mekân ve camileri
ziyaret etti. Ziyaretin
ardından Başkan
Hasan Can Üsküp’te
düzenlenen iftar
yemeğine katıldı.
işlemeli tabak hediye etti.
Ziyaretlerin akabinde Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
Rumeli Türkleri Vakfı’nın Üsküp’te
düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Adı Recep Tayyip Erdoğan olarak
değiştirilen Murat Paşa Camii
önündeki caddede gerçekleştirilen
iftar yemeğine, Makedonya İslam
Birliği Başkanı Süleyman Recebi,

AK Parti İstanbul Milletvekili
Gülay Dalyan, Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep Altepe,
Ankara Müftüsü Prof. Dr. Mefail
Hızlı, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Rumeli Türkleri Vakfı
Başkanı Hasan İmamoğlu, Üsküp
Müftüsü İbrahim Şabani katılarak
Üsküplülerle kardeşlik sofrasında
iftarlarını açtılar.

üsküp

Üsküp Tarihî Arasta Camii Hizmete Açıldı

M

akedonya’nın başkenti
Üsküp’te bulunan
ve sadece bir duvarı
günümüze ulaşan Osmanlı Çarşısı
içerisindeki Tarihî Arasta Camii,
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
çalışmalarıyla restore edilerek
70 yıl sonra dua ve tekbirlerle
yeniden ibadete açıldı. Programa;
Makedonya İslam Birliği Başkanı
Süleyman Recebi, AK Parti İstanbul
Milletvekili Gülay Dalyan, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, Ankara Müftüsü Prof. Dr.
Mefail Hızlı, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, Rumeli Türkleri
Vakfı Başkanı Hasan İmamoğlu,
Üsküp Müftüsü İbrahim Şabani ve
Üsküplüler katıldı.
Başkan Hasan Can: “Tarihi Bir Âna
Şahitlik Ediyoruz’’
Programda katılımcıların
konuşmalarının ardından kısa bir
konuşma yapan Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can: “Ramazan, tüm
İslam âleminin kenetlendiği ve bir
arada olduğu aydır. Bugün burada
Komünist rejim zamanında yıkılan
ve Osmanlı yadigârı olan tarihî

Üsküp’te bulunan
tarihî Arasta Camii,
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nce yapılan
restorasyonun ardından
düzenlenen bir törenle
hizmete açıldı. Törene
Başkan Hasan Can da
katıldı.

tarafından tarihî dokusuna uygun
bir şekilde restore ediliyor. Bu
vesileyle 500 yıllık Arasta Camii’nin
yenileme çalışmalarını yapan Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Recep Altepe’ye ve emeği geçen
herkese şükranlarımı sunuyor, bu tür
çalışmaların artarak devam etmesini
Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından tarihî Arasta
Camii’nin açılış töreni gerçekleşti.

Arasta Cami’nin 10 yılık çalışmadan
sonra ibadete açılış törenindeyiz.
Bu tür çalışmalar iki ülke arasındaki
kadim kardeşlik ve inanç bağlarının
daha da güçlenmesine vesile oluyor.
Ecdadımızın imar ettiği bu eserlerin
bugün, torunları tarafından yeniden
ihya edilerek insanların istifadesine
sunuluyor olması gerçekten çok
anlamlı. Burada tarihî bir ana
hep beraber şahitlik ediyoruz.
Hamdolsun ki bugün sadece Balkan
ülkelerinde değil, dünyanın pek
çok coğrafyasında unutulmuş
tarihî miras ülkemizin kadirşinas
yöneticileri ve hayırseverleri
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Bir Osmanlı Geleneği ‘Temcid’
İlk Sahur İle Ümraniye’de Can Buldu

Ü

mraniye Belediye binasının
bahçesinde düzenlenen
“İlk Sahur ve Temcid”
özel programına eski bakanlardan
AK parti İstanbul Milletvekili
Egemen Bağış, AK Parti İstanbul
Milletvekilleri Osman Boyraz,
Mustafa Ataş ve İsmet Uçma,
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye
İlçe Müftüsü Ercan Aksu, İş-kur
İlçe Müdürü Yaşar Efiloğlu,
Ümraniye İlçe Gençlik Hizmetleri
ve Spor Müdürü Muhammet
Kılıç, AK Parti Ümraniye İlçe
Kadın Kolları Başkanı Mukaddes
Tosun, AK Parti Ümraniye İlçe
Gençlik Kolları Başkanı Orçun
Şekercioğlu, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis
Üyeleri, STK temsilcileri, AK Parti
Mahalle Başkanları, muhtarlar
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Tarihî bir gelenek olan
`Temcid´ ilk sahurla
birlikte Ümraniye´de
can buldu. Ümraniye
Belediye Başkanı
Hasan Can, “Temcid
bizim kültürümüzde
unutulmuş, güzel bir
gelenek” dedi.
ve Ümraniyeliler katıldı. Osmanlı
dönemine dayanan ve unutulmaya
yüz tutmuş, Ramazanlara mahsus
bir uygulama olan, “Temcid”
Ümraniye Belediyesi tarafından
Ramazan-ı Şerifin ilk sahurunda
belediye bahçesinde yeniden hayat
buldu. Etkinlikte kurulan sofralara

iki bin kişilik sahur yemeği ikram
edildi. Sahur etkinliğinde tasavvuf
müziği dinletisi, lazer gösterisi ve
çocuklar için de meddah gösterisi
düzenlendi. Açılış konuşmasını
gerçekleştiren Ümraniye Belediye
Başkan Yardımcısı Türkan Öztürk;
“İlk sahurla birlikte hep beraber
aynı sofrada olmanın sevinci
yaşıyoruz. Mübarek ay olan
Ramazan’ı Şerifin İslam âlemine ve
tüm insanlığa hayırlar getirmesini
diliyorum” dedi.
Ercan Aksu: “On Bir Ayın
Sultanına Ulaşmanın Heyecanını
Yaşıyoruz”
Daha sonra kısa bir konuşma yapan
Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan
Aksu, “Ramazan’ı Şerifin bütün
Müslümanlara ve tüm insanlığa
hayırlı olmasını ve hayırlar
getirmesini Cenabı Hak’tan niyaz

ramazan

ediyorum. Evveli Rahmet, ortası
mağfiret sonu ise cehennemden
kurtuluş olan on bir ayın sultanına
ulaşmanın heyecanını ve hazzını
yaşıyoruz” dedi.
Öztürk Oran: “Rabbim Birlik ve
Beraberliğimizi Daim Eylesin,
Ramazanlarımızı Her Daim
Bereketlendirsin”
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran ise yaptığı
konuşmada; “Rabbimize şükürler
olsun bir Ramazanı daha sizlerle
birlikte idrak edeceğiz. Ama
ülkemizin dışında olan ve yanı
başımızdaki komşularımız bizim
gibi aynı birlik ve beraberlik içinde
bu manevi atmosferi yaşayamıyor.
Rabbim inşallah onlara da bizler
gibi sevinçli Ramazanlar ve
Bayramlar nasip eder. Rabbim
bizlerin birlik ve beraberliğini daim
eylesin ve Ramazanlarımızı her
daim bereketlendirsin” dedi.

ifade ederek, “Bu ilk sahurumuz,
inşallah bir ay boyunca tüm İslam
âlemi bu güzelliği yaşayacak.
Rabbim dualarımızı kabul etsin”
dedi. Başkan Hasan Can; “Eski
Ramazanların tadı bir başkaydı
elbet ama, bundan 10-20 sene
sonra gelecek olan ve bugünü
yaşayan kardeşlerimiz eminim ki
‘neydi o eski Ramazanlar’ diyerek
bugünlerin tadını damaklarında
unutulmaz bir lezzet olarak
hatırlayacaklardır. 10 yıldan bu
yana milletimiz Ramazanları
birliğin, dirliğin ve kardeşliğin
hazzıyla yaşıyor. Temcid bizim
kültürümüzde unutulmuş bir
gelenektir. Temcid Ramazan-ı
Şerifin gelişinde, sahurda
minareden güzel sesli müezzinlerin
Ramazan-ı Şerifi müjdeleyen
salatu selamlarla yücelten dualar
okuması ve aşağıdan da cemaatin
ona mukabele etmesidir. Biz de bu
geleneği yeniden yaşatalım istedik.
Hepinize hayırlı Ramazanlar
diliyorum” dedi

Programda bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Mübarek Ramazan
ayının ilk sahurunu hep beraber
yapmaktan mutluluk duyduğunu

Etkinlikte bir konuşma yapan AK
Parti İstanbul Milletvekili İsmet
Uçma, “Rabbim bu organizasyonu
sağlayan başta Başkanımızdan,
ekibinden ve tüm emeği
geçenlerden razı olsun. Bizler sizleri
ve Ümraniye’yi çok seviyoruz.
Mübarek Ramazan-ı Şerifin herkese
hayırlar getirmesini Rabbimden
diliyorum” dedi.

Egemen Bağış: “Allah,
Sevdiklerinizle Beraber Daha
Nice Ramazanlara Erişmeyi
Nasip Etsin”

Osman Boyraz: “Rabbim Bu
Güzelliklerin Devamını da Nasip
Etsin”

Başkan Hasan Can: “Ramazan
Bereket ve Kardeşlik Ayıdır”

İsmet Uçma: “Bizler Sizleri ve
Ümraniye’yi Çok Seviyoruz”

AK Parti İstanbul Milletvekili
Osman Boyraz ise; “Ramazanın
ilk günü münasebetiyle sahur
programında sizlerle bir araya
gelmekten büyük bir mutluluk
duyuyorum. Rabbim bu
güzelliklerin devamını da nasip
etsin.”dedi.

Eski Bakanlardan AK Parti İstanbul
Milletvekili Egemen Bağış ise,
“Ramazan-ı Şerifimiz mübarek
olsun. Allah sevdiklerinizle
beraber daha nice Ramazanlara
erişmeyi nasip etsin.” diyerek
Ramazan ayının ilk sahurunda,
sahur heyecanını Ümraniye’de
paylaşmaktan mutluluk duyduğunu
belirtti. Programın sonunda
sahneye çıkan Sufi Meydan Grubu,
Ramazan ayının ilk sahuruyla
birlikte katılımcılara “Temcid”
ruhunu yaşattı. Daha sonra sabah
ezanının okunmasının akabinde
İmam-ı Azam ve İlim Sarayı
Camilerinden Temcid-i Şerif
okundu.
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AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı
‘Ahde Vefa’ İftarında Buluştu

A

K Parti Ümraniye İlçe
Teşkilatı, Ümraniye
Belediyesi Hekimbaşı Spor
ve Sosyal Tesisleri’nde verdiği “Ahde
Vefa” iftar yemeğine ilgi yoğundu.
Düzenlenen iftar yemeğine;
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, AK Parti
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Behiye Eker Albayrak, Teşkilatın
eski Yönetim Kurulu Üyeleri,
İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri,
Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi,

AK Parti Ümraniye
Teşkilatı’nın düzenlediği
“Ahde Vefa” iftar
programı, Ümraniye
Belediyesi Hekimbaşı
Spor ve Sosyal
Tesisleri’nde yoğun
katılımla gerçekleşti.
Gençlik Kolları Başkanı ve
Yönetimi, İlçe Yürütme ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, Mahalle Başkanları,
Mahalle Teşkilatları ve partililer
katıldı
Öztürk Oran: “Rabbim Birlik ve
Beraberliğimizi Daim Eylesin”
İftar yemeğinden önce söz alan
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı
Öztürk Oran, “Öncelikle sizlerle
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böyle bir Ramazan iftarında birlikte
olmaktan mutluluk duyduğumu
dile getirerek, teşriflerinizden
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür
ediyorum. Ayrıca bu vatan için, bu
toprakların bölünmez bütünlüğü
için, İslam’ın bayraktarlığı için,
canlarını çekinmeden veren
şehitlerimize ve bu dava için
hizmet etmiş bugün aramızda
olmayan, rahmeti rahmana
kavuşmuş bütün kardeşlerimize
Allahtan rahmet diliyorum, rabbim
mekânlarını cennet eylesin. Bugün
Ümraniye’mizde büyük bir aile
iftarında bir aradayız. 6 bin kişilik
kocaman bir aile olarak buradayız.
Güven ve emniyet içerisinde
rabbimin vermiş olduğu nimetlerle
iftarlarımızı açacağız. Bize bu
mutluluğu yaşattığınız için sizlere,
ülkenin birlik ve beraberliğini
sağlayan yönetimlerimize, emniyet
güçlerimize, askerlerimize, yerel

teşkilat

yönetimlerimize, ak kadrolarımıza
ve hepsinden önemli olan 12 yıldır
yönetimini başarı ile devam ettiren,
dünyanın gıpta ettiği, mazlumların,
ezilmişlerin, garip gurabanın lideri
Genel Başkanımız, Başbakanımız
ve Cumhurbaşkanı adayımıza
şükranlarımı sunuyorum. Rabbim
birlik ve beraberliğimizi hep daim
eylesin” dedi.

Başkan Hasan Can:
“Kardeşlerimizle Beraber Aynı
Sofrayı, Aynı Ekmeği ve Aynı Aşı
Paylaşarak İftarımızı Açtık”
Daha sonra söz alan Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can,
“Mübarek bir aydayız. Duaların
kabul edildiği bir aydayız. Bu akşam
burada binlerce kardeşimizle hep
beraber iftar yapmanın zevkini ve
hazzını yaşayacağız. AK parti dünden
bugüne, bir günde ortaya çıkmış ve
bir günde iktidar olmuş değil. 40
senenin emeğidir, gözyaşıdır, alın
teridir. Dün akşam bu saatlerde
Üsküp’teydik. Kardeşlerimizle

beraber aynı sofrayı, aynı ekmeği ve
aynı aşı paylaşarak iftarımızı açtık.
Üsküp, Bosna, Kosova, Balkanlar
ve Ortadoğu bize asla uzak değil.
Bu İslam coğrafyası ve ülkeleri
bizlere bir Erzurum, Kars, Edirne
ve Ankara kadar yakın. Oralarda
bizlerin kardeşleri var. Üsküp’te
Murat Paşa Camii önünde yaptığımız
iftarda Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanımız, yerel yöneticiler, devlet
adamları ve Üsküp’ün ilçe belediye
başkanıyla iftar sofrasında birlikte
olmanın hazzını yaşadık. Sevgili
Kardeşlerim; Allahın inayeti ile hak
bildiğimiz bu ülke için, mazlum
insanlar için, 1,5 milyarlık İslam
dünyası için ve bütün dünya insanlığı
için doğru bildiğimiz ve bu ülkede
dürüst insanların iş başında olması
için gayret ve çaba sarf ediyoruz. 10
Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı gibi
mühim bir makama bu millet, Genel
Başkanımız ve Başbakanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecektir.
Bu makam ki, milletin iradesi,
fakirin, fukaranın, kimsesizin,
yaşlının, engellinin iradesi olacaktır.
Geleceğiniz aydınlık, yarınlarınız
bugünden daha güzel olsun.
Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder,
herkese hayırlı olmasını temenni
ediyorum.”dedi.
Behiye Eker Albayrak: “Allahın
Rahmeti Ve Bereketi Hepimizin
Üzerine Olsun”

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Behiye Eker Albayrak
ise konuşmasında; “AK Parti’nin
kuruluşundan bugüne milletimize
hizmet yolunda yol yürümüş kıymetli
yol arkadaşlarım ve teşkilat mensubu
arkadaşlarım sizleri il başkanlığımız
adına saygı ve muhabbetle
selamlıyorum” dedi. Albayrak: “Bu
muazzam iftar sofrasında bizlerin
buluşmasına imkân sunan kıymetli
ilçe Başkanım ve Belediye Başkanıma
teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli
yol arkadaşlarım vefa iftarlarımıza
2009 yılında start verdik. Amacımız
birlik ve beraberliğimizi daim kılmak
ve hasbihal etmektir. Rabbim birlik
ve beraberliğimizi daim kılsın
inşallah. Allahın rahmeti ve bereketi
hepimizin üzerine olsun” diyerek
sözlerini bitirdi.
Konuşmaların ardından ezanın
okunmasıyla Teşkilat mensupları hep
birlikte iftarlarını açtı.

23

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Meydanı Ramazan’da
Doldu Taştı

Ü

mraniye Belediyesi,
Ramazan ayını en güzel
şekilde idrak edebilmek
amacıyla her akşam Ümraniye
Meydanı’nda düzenlediği
birbirinden güzel etkinlikleri
Ümraniyelilerle buluşturdu.
Ümraniye Belediyesi, her
yaşa hitap eden dinletilerden
sinema gösterimlerine, çocuk
programlarından çeşitli sahne
etkinliklerine varıncaya kadar
birçok programı Ramazan ayı
boyunca Ümraniyelilerin beğenisine
sundu.
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Ümraniye Belediyesi
tarafından Ümraniye
Meydanı’nda
düzenlenen 11.
Ramazan Etkinlikleri,
mübarek ayın en
iyi şekilde idrak
edilerek geçirilmesini
sağlarken her yaştan
Ümraniyelinin de büyük
ilgisini çekti.

Ramazan Etkinliklerinin En
Keyifli Misafirleri Çocuklar Oldu
Ramazan coşkusunun yaşandığı
Ümraniye Meydanı’nda Ümraniye
Belediyesi’nin düzenlediği
birbirinden farklı etkinlikler yoğun
ilgi görürken çocukların da yüzünü

ramazan

güldürdü. Ramazan etkinliklerinin
vazgeçilmezleri olan Hacivat ve
Karagöz gösterileri, her yıl olduğu
gibi bu yıl da Ümraniye’deki
Ramazan etkinliklerinin konuğu
oldu. Bununla birlikte çocuk
sinemaları, kukla oyunları, tiyatro
oyunları, çeşitli sürpriz sahne
gösterileri her akşam iftar sonrası
Ümraniye Meydan’da, Ümraniyeli
çocukların ilgisine sunuldu. ‘Hay
Bin Yakzan’, ‘Hz. İbrahim’in
Hayatı’, ‘Hz. Ömer’, ‘O da Bir
Çocuktu’, ‘Yusuf Peygamber’, ‘Hz.
Muhammed Son Peygamber’, ‘Nuh
Tufanı’, ‘Gezginler Umrede’ ve
‘Uçaklar’ gibi birçok çizgi sinema
Ramazan boyunca iftar öncesi
çocuklarla buluştu.
Ünlü Yazar ve Hatipler
Ümraniyelilerle Buluştu
Ümraniye Belediyesi, Ramazan
etkinlikleri kapsamında, ünlü yazar
ve hatipleri Ümraniye’de ağırladı.
Senai Demirci, Ömer Döngeloğlu,
Mehmet Talu, Necmettin Nursaçan
ve Yavuz Bahadıroğlu sohbet ve
görüşleriyle Ümraniye Meydan’da
yapılan programlarla vatandaşlara
hitap etti. Etkinlikler kapsamında
Ümraniyelilerle buluşturduğu

Prof. Dr. Necmettin Nursaçan,
Ramazanın ayının önemini ve
faziletini anlattı. Etkili vaaz ve
hitabeti ile dinleyenlere duygu
dolu anlar yaşatan Nursaçan Hoca,
gecenin ilerleyen saatlerine kadar
sohbetine devam etti.
Ümraniye Meydanı’nda 11.
Ramazan etkinlikleri kapsamında,
İlahiyatçı-Yazar Ömer
Döngeloğlu’da Ümraniyelilerle
buluştu. Etkili üslubu ile
dinleyenlere duygu dolu anlar
yaşatan Döngeloğlu’nun programı
yoğun katılım ile gerçekleşti. Birçok
ünlü yazar ve hatibin, Ramazan
ayı boyunca Ümraniyelilere hitap
ettiği sohbet programları, Ramazan

ayının maneviyatını doruklara
çıkardı.
Ramazan Gecelerinin Huzuru
Ümraniye’de Yaşandı
Ramazan ayı boyunca iftar sonrası
gerçekleştirilen birbirinden
değerli hafız ve hoca efendilerin
okudukları Kur’an Tilavetleri
ile sanatçıların gerçekleştirdiği
dinletiler vatandaşlara maneviyat
dolu dakikalar yaşattı. Erkan
Mutlu, Ahmet Özhan, Amir Ateş,
Erdem Özgen, Ömer Karaoğlu,
Mehmet Emin Ay, Sami Savni Özer,
Mehmet Kemiksiz, Göksel Baktagir,
İsmail Coşar, Mustafa Demirci,
Grup Genç ve Yansımalar Grubu
sahneledikleri tasavvuf musiki
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dinletileri ile Ramazan gecelerin
de Ümraniyelilere değişik lezzetler
tattırdı. Etkinlikler kapsamında
sahne alan İbrahim Sadri, Serdar
Tuncer, Dursun Ali Erzincanlı ve
Kahraman Tazeoğlu ise okudukları
şiirler ile Ümraniyelilerin
gönüllerini fethetti.
Türk Tasavvuf Müziği sanatçısı
Erkan Mutlu, kendine has bir
yorum ve müziği ile sahne aldığı
Ümraniye Meydan’da vatandaşlara
keyifli anlar yaşattı. ‘Esma Zikri’
ile Mutlu, vatandaşları feyzin
doruklarına çıkararak, Esma-ul
Hüsna’nın güzelliklerini tattırdı.
Tasavvuf Musikisinin güçlü sesi
Ahmet Özhan ise, Ramazanın
ikinci günü Ramazan ayının
manevi hazzını yaşamak isteyen
Ümraniyelilerle buluştu. Sanatçı,
birbirinden güzel seslendirdiği
ilahilerle kulakların pasını sildi.
Davudi ses tonuna sahip şair
Serdar Tuncer’in şiir dinletisi,
şiir severlerin yoğun katılımı
ile gerçekleşti. Serdar Tuncer,
seslendirdiği birbirinden güzel
şiirler ile Ümraniye Meydanı’nı
dolduran seyircilerden büyük alkış
aldı. Özelikle Peygamber Efendimiz
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Aleyhissalatü vesselam’a atfedilen
naat-i şerifleri seslendirmesiyle
tanınan Dursun Ali Erzincanlı
Ümraniye Meydan’da vatandaşlarla
buluştu. Peygamber Efendimizin
hayatını şiir tadında dinleyenlere
aktaran Erzincanlı, Ümraniyelilere
duygu dolu anlar yaşattı.
2001 yılında çıkarttığı kitabıyla şiir
dünyasında yerini alan Kahraman
Tazeoğlu, Ramazan etkinlikleri
kapsamında Ümraniye Meydan’da
sahne aldığı programda, şiirleri
ile dinleyenlerin gönüllerini
fethetti. Türk sanat musikisinin
saygın isimlerinden, Kanun

Virtüözü Göksel Baktagir’in huzur
veren müzik dinletisinin de yer
aldığı 11. Ramazan etkinlikleri,
Ümraniyelilere Ramazan ayı
boyunca manevi atmosferin
birbirinden lezzetli hazlarını
yaşattı.

ramazan

Kanal 24 Canlı Yayınlarıyla Ramazan
Boyunca Ümraniye Meydanı’ndaydı

Ü

mraniye Meydanı’ndan
Kanal 24 TV’den canlı
olarak ekranlara gelen
“Türkiye’de Ramazan-İftar‘’ adlı
program, Ramazan boyunca
birbirinden değerli konukları
ağırladı. 7 Temmuz Pazartesi canlı
yayınlanan programın konukları;
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ve M. Fatih Çıtlak oldu.
M. Fatih Çıtlak: “Mağfirette
Günah Açıklanmaz ve Yüze
Vurulmaz”
Kanal 24’ün canlı yayın konuğu
olan M. Fatih Çıtlak yaptığı
konuşmada, “Ümraniye’de maşallah
Ramazan dolu dolu geçiyor.
İnsanlarımız artık Ramazanlarda
tüm manevi güzelliklerini ortaya
koyuyor. Bugün şu Meydana
baktığımızda burada yapılan
bir hizmeti görüyoruz. Sokak
ve mahalle iftarlarına, fakir ve
fukaraya yapılan yardımlara
baktığınızda, af ve mağfiretten
uzak olan bir toplumda bunları
göremezsiniz. Bu bakımdan her
zaman af ve mağfiretin hayatımıza
yansıyan bir kısmı vardır.” dedi.

Ümraniye
Meydanı’nda Kanal
24 TV tarafından
hazırlanan, canlı yayın
programı “Türkiye’de
Ramazan-İftar’’
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can
ve M. Fatih Çıtlak’ı
ağırladı.
Başkan Hasan Can: “Artık
Mağfiret Günlerine Ulaştık.
Rabbim Tuttuklarımızı Kabul
Etsin”
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can ise: “Rahmet ve mağfiret
ayı olan Ramazanın bereketini
paylaşmak üzere Cumartesi günü
Belediye olarak Makedonya’nın
başkenti Üsküp’e gittik. Hamd
olsun Balkanların o muhteşem
havasını orada teneffüs ettik.
Üsküp’te hem iftar programına
iştirak ettik hem de komünist
rejim zamanında yıkılan, Osmanlı
ve ecdat yadigârı olan tarihî

Arasta Cami’nin açılışına katıldık.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
Üsküp Belediyesi’nin kardeşlik
antlaşmasıyla bu camimizin
aslına uygun olarak yeniden
inşa edilerek ibadete açılışına da
iştirak etmiş olduk. Daha sonra
Bursa Büyükşehir Belediyemiz,
Rumeli Vakfı ve Üsküp’ün Çayır
Belediyesi’nin ortaklaşa organize
ettikleri iftar programına katıldık.
Balkanlar bütünüyle, ruhumuzu,
benliğimizi ve yüreğimizi yaşayan,
bizden olan kardeşlerimizin
yaşadığı bir şehir. Başı rahmet,
ortası mağfiret ve sonu ise
cehennemden kurtuluş olan
mübarek ayın ilk 10 gününü
geride bırakmış bulunuyoruz.
Artık mağfiret günlerine ulaştık.
Rabbim tuttuklarımızı kabul etsin.
Mağfiretimize vesile kılsın inşallah”
dedi.
Program sohbetin ardından sona
erdi. Ümraniye Meydan’ında 24
TV’den yayınlanan “Türkiye’de
Ramazan-İftar’’ adlı program
Ramazan ayı boyunca, her gün iftar
öncesi ekranlara geldi.
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On Binlerce Ümraniyeli İftar
Sofralarında Bir Araya Geldi

R

amazan ayını en güzel
şekilde idrak edebilmek
adına dopdolu bir Ramazan
programını Ümraniyelilerle
buluşturan Ümraniye Belediyesi,
farklı noktalarda kurulan iftar
sofralarında on binlerce vatandaşı
ağırdı. Ümraniye Belediyesi,
düzenlemiş olduğu sokak iftarı
kapsamında, 40 bin Ümraniyeli
ile bir araya geldi. 10 ayrı
mahallede mahalle büyüklüğüne
göre 2 bin ya da 6 bin kişilik iftar
sofralarında buluşan vatandaşlar,
Ramazan ayının getirdiği kardeşlik
ve yardımlaşma duygularını
pekiştirerek hep beraber iftar
yapma olanağı buldu. Sokak
İftarları kapsamında bir araya
gelen mahalleliler Gazze’de zulme
uğrayan Müslümanlar için de dua
etti.
Hemşehri Dernekleri İftar
Sofralarında Bir Araya Geldi
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Her yıl Ramazan ayında
hazırladığı etkinliklerle
Ümraniyelileri bir
araya getiren Ümraniye
Belediyesi kurduğu
iftar sofraları ile
paylaşmanın en güzel
örneğini on binlerle
birlikte sergiledi.
Ümraniye Meydanı’nda kurulan
stantlarda kültürlerini ve yöresel
tatlarını tanıtma fırsatı bulan
Hemşehri Derneklerinin kendi
hemşehrileri ile buluşması adına
Ümraniye Belediyesi, her gün
farklı bir derneğe Belediye Nikah
Sarayı’nda iftar yemekleri de verdi.

Ümraniye Belediyesi Şile-Ağva,
Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Artvin,
Samsun, Serhat İlleri, Van, Bolu,
Yozgat, Rize, Erzurum, Giresun,
Kastamonu, Çankırı, Trabzon,
Bayburt, Ağrı, Bingöl, Ankara,
Balıkesir, Sinop, Gümüşhane,
Kayseri ve Siirt hemşehri dernekleri
kurulan iftar sofralarında ağırladı.
Ümraniyeli Vatandaşlar İftar
Yemeklerinde Ağırlandı
Her yıl Ramazanın ayında verdiği
iftar yemekleri ile vatandaşlarla
bir araya gelen Ümraniye
Belediyesi, bu ramazan da yaşlı
ve engellileri unutmadı. Belediye
Nikah Sarayı’nda kurulan iftar
sofralarında, Yaşlı ve Engelli
yakınlarını bir araya getirdi. Ayrıca
Ümraniye Belediyesi, Hekimbaşı
Spor ve Sosyal Tesisleri’nde
düzenlediği iftar yemeğinde de
Belediye personelini ağırladı.

bayram

Ümraniye Belediyesi bünyesindeki
Kültür Merkezleri ve Bilgi Evleri’ne
üye 500 ‘Bilge Çocuk’ Ümraniye
Belediyesi’nin kendileri için
verdiği iftar yemeğinde Osmanlı
macunu ikramı ve Hacivat-Karagöz
gösterileri eşliğinde iftar yaptılar.
Kadir Gecesi Ümraniye’de İdrak
Edildi
Bin geceden daha hayırlı olan Kadir
Gecesi’nde, Ümraniye Belediyesi ve
Ümraniye Müftülüğünün ortaklaşa
Ümraniye Meydan’da düzenlediği
Kadir Gecesi Özel programı
beğeniyle izlendi. Kur’an Tilavetleri
ve Kasidelerle devam etti. Yoğun
katılımın gerçekleştiği Ümraniye
Meydan’daki Kadir Gecesi etkinliği,
Ümraniyeliler tarafından beğeni
topladı. Programın gerçekleştiği
Ümraniye Meydan’da yer alan
hemşehri dernekleri de Kadir
Gecesi münasebetiyle bir günlük
kazançlarını Gazze için bağışladı.

Başkan Hasan Can: “Bu
Kurduğumuz Sofralar Birlik,
Beraberlik ve Kardeşliğin
Resmidir”
Ramazan ayını en iyi şekilde idrak
edebilmek için çaba sarf ettiklerini
ifade eden Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can, “Bir Ramazan-ı
Şerifi daha geride bıraktık. Rahmet
ayı boyunca yaşanan birlik ve
beraberlik duyguları bayramla
taçlanarak doruk noktasına ulaştı.
Devleti ve Milleti temsil eden
bütün kurumlarıyla, hep beraber

Ramazan Bayramını idrak etmenin
ve Bayramı birlikte paylaşmanın
hazzını ve maneviyatını yaşadık. Bir
ay boyunca Ramazan ayının içini
doldurmak için çalıştık. Ülkemizde
Ramazan-ı Şerif bereketli geçti
elhamdülillah. Rabbimize hamdü
senalar olsun. Ne kadar şükretsek
azdır. Tüm bu güzellikler Ülkemizde
yaşanırken, dünyanın dört bir
tarafında hala süren acılar ve
savaşlar var. Rabbimizin izni ile
inşallah bu kan ve gözyaşı da
oralarda geçecek” dedi.
Başkan Hasan Can sözlerine şöyle
devam etti; “Ümraniye Belediyesi
olarak yaklaşık 11 yıldır görev
yaptığımız sürede birçok alanda
gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz
geleneksel hale geldi. Bu yıl hizmete
açtığımız Sosyal Marketimiz ile
birlikte fakir ve yardıma muhtaç
ailelerimize çare olurken, her

gün 6 ayrı noktada yaklaşık 6
bin vatandaşımız ile birlikte
iftar yaptık. Ümraniye’mizde
Ramazan’da bir gelenek haline
gelen Mahalle iftar programlarımız
ile mahalle sakinlerini iftar
yemeklerinde bir araya getirdik.
Bu kurduğumuz sofralar birlik,
beraberlik ve kardeşliğin
resmidir. Ümraniye Meydanda
düzenlediğimiz iftardan sahura
kadar süren, Ramazanın ruhuna
uygun etkinlikleri Ümraniyelilerle
buluşturduk. Belediye Nikah
Sarayı’mızda kurduğumuz
sofralarda Hemşehri Derneklerini
hemşehrileri ile buluşturduk.
Ayrıca meydan da kurulan
stantlarımızla, farklı kültürel ve
yöresel lezzetleri tanıtma fırsatı da
sunduk.” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi Sosyal Yardımları
Ramazan’da da Devam Ettirdi
Ümraniye Belediyesi’nden
671 Aileye 263 Bin TL Nakdi
Yardım
Sosyal Belediyecilik anlayışı
doğrultusunda sosyal
yardımlarını sürdüren Ümraniye
Belediyesi, yaklaşan Ramazan
Bayramı öncesinde, düzenlediği
bir programla yardıma muhtaç
671 aileye 263 bin TL nakdi
yardımda bulundu. Belediye
Nikâh Sarayında gerçekleşen
yardım programına katılan
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, “Sosyal Belediyecilik
anlayışı doğrultusunda
çalışmalarımıza devam
ediyoruz.’’ dedi.

30

Ümraniye Belediyesi
Ramazan Bayramı
öncesi her yıl olduğu
gibi maddi durumu iyi
olmayan 671 aileye 263
bin TL değerinde nakdi
yardımda bulundu,
1.500’e yakın yetim,
öksüz, fakir ve şehit
çocuğuna ise kıyafet
yardımı için sosyal
market kartı verdi.

Ümraniye’de Yetim, Öksüz,
Fakir ve Şehit Çocuklarına
Bayram Erken Geldi
Her yıl olduğu gibi yetim,
öksüz, fakir ve şehit çocuklarını
unutmayan Ümraniye
Belediyesi, yaklaşan Ramazan

sosyal yardım

Bayramı öncesinde sosyal
yardımlaşma ve dayanışmanın
en güzel örneklerinden birini
sergiledi. Belediye, ilçede yaşayan
1.500’e yakın yetim, öksüz, fakir
ve şehit çocuklarını tespit ederek
sosyal market kartı verdi.
Sosyal Market Ramazan’da da
Yoğun Mesaisine Devam Etti
Ümraniye Belediyesi tarafından
Ümraniye’deki yardıma muhtaç
vatandaşlar için hazırlanan,
içinde bir markette bulunacak
bütün ihtiyaç malzemelerinin
yer aldığı Sosyal Market,
Ramazan ayında da müşterilerini
ağırlamaya devam etti. Paranın
geçmediği markette belediye
tarafından belirlenen yardıma
muhtaç ailelere dağıtılan ‘Sosyal
Destek Kartı’ ile alışveriş
yapılıyor. Gıdadan temizlik
malzemelerine, et reyonundan
giyim reyonuna kadar her türlü
ihtiyaca karşılık verebilecek
şekilde tasarlanan ‘Sosyal
Market’, Ramazan ayında 6 bin
500 ailenin ihtiyaçlarını karşıladı.

Başkan Hasan Can: “Zengin
Fakir Ayırt Etmeksizin Herkese
Yardım Ettik’’
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can: “Ramazan-ı Şerif
paylaşma ayıdır. Bu mübarek
Ramazan ayında bir araya
gelerek, çocukların Bayrama
daha huzurlu girmesini, yardıma
muhtaç ve yoksul kardeşlerimize
de kol kanat germeye çalıştık.
Maddi durumu iyi olmayan
ihtiyaç sahipleri, verilen Sosyal
Destek Kartı ile gıda ve ihtiyaç
malzemelerinin bulunduğu
‘Sosyal Market’ten alışveriş
yapabildi. Yardıma muhtaç

ailelerin derecesine göre Sosyal
Destek Kartımıza belli bir limit
kredi yüklüyoruz. O yüklenilen
limite göre aileler marketimize
gelerek burada ihtiyaçlarına
göre alışveriş yapabiliyor.
Ümraniye’mizde ne kadar maddi
durumu iyi olmayan, yetim ve
öksüz çocuk var ise zengin fakir
ayırt etmeksizin herkese yardım
ettik. Yetimin, öksüzün zengini
olmaz.” diyerek Bayrama mutlu
ve huzurlu girmelerine katkıda
bulunduklarını ifade etti.
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Bayramlaşma Töreni Ümraniye
Meydanı’nda Yapıldı

Ü

mraniye Belediye Başkanı
Hasan Can Ümraniye
Meydanı’nda, Ümraniye
Belediyesi’nin Ümraniye
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü
ile ortaklaşa düzenlediği,
bayramlaşma programına katıldı.
Vatandaşların yoğun katılımı ile
gerçekleşen Bayramlaşma törenine,
AK Parti Genel Merkez Seçim
Koordinasyon Mrk. Başkanı ve AK
Parti İstanbul Milletvekili Mustafa
Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı
Mustafa Çek, AK Parti Ümraniye
İlçe Başkanı Öztürk Oran, İlçe
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Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan
Can ve Ümraniye
protokolü, Ramazan
Bayramı’nın ilk gününde
Ümraniye Meydanı’nda
vatandaşlarla
bayramlaştı.

Milli Eğitim Müdürü Süleyman
Gökçimen, Ümraniye Emniyet
Müdürü Hüseyin Göllüce, İlçe
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü
Muhammed Kılıç, Belediye Başkan
Yardımcıları, Belediye Meclis
üyeleri, Belediye birim müdürleri,
Belediye personeli, STK temsilcileri,
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş
katıldı.
Bayramlaşma programında
birer konuşma yapan, Ümraniye
Kaymakamı Mustafa Çek, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran
ve CHP Ümraniye İlçe Başkanı

bayramlaşma

Zeynel Kızılkaya bayramların
önemine dikkat çektiler.
Bayramların birlik ve beraberlik
açısından önemli olduğuna değinen
konuşmacılar vatandaşların
Ramazan Bayramını kutladılar.
Başkan Hasan Can: “Ramazan
Bayramını Hep Beraber İdrak
Etmenin ve Paylaşmanın Hazzını
Yaşıyoruz”
Programda söz alan Ümraniye
Belediyesi Başkanı Hasan Can
şunları söyledi; “Devleti ve milleti
temsil eden bütün kurumlarıyla,
hep beraber Ramazan Bayramını
idrak etmenin ve Bayramı
birlikte paylaşmanın hazzını ve
maneviyatını yaşıyoruz. Bir ay
boyunca Ramazan ayının içini
doldurmak için çalıştık. Ülkemizde
Ramazan-ı Şerif bereketli geçti
elhamdülillah. Rabbimize hamd-ü
senalar olsun. Ne kadar şükretsek
azdır. Tüm bu güzellikler ülkemizde
yaşanırken, dünyanın dört bir
tarafında hâlâ süren acılar ve
savaşlar var. Rabbimizin izni ile
inşallah bu kan ve gözyaşı da
oralarda geçecek” dedi. Başkan
Hasan Can sözlerine şöyle devam
etti; “Ümraniye Belediyesi olarak
yardıma muhtaç olanlara bir
market açtık. Sosyal Marketimize
giden ihtiyaç sahiplerine alışveriş
yapmaları için sosyal destek kartı
verdik. Şu anda Ümraniye’mizde
bir tane Sosyal Marketimiz var.
İnşallah bu senenin sonuna kadar
bunların sayısını dört’e çıkaracağız.
Ramazan Bayramı öncesinde ise

Ümraniye’de bulunan yetim ve
öksüz çocuklarımıza Sosyal Destek
Kartı verdik. Kartlarını alan aileler
ve çocuklar, Ümraniye Belediyesi
Sosyal Market’te diledikleri
markalarda Bayram alışverişlerini
yaptılar. Bayram hediyelerini de
şimdiden vermiş olduk” dedi.
Başkan Hasan Can, herkesin
Ramazan Bayramını kutlayarak
sözlerini tamamladı.

Mustafa Ataş: “Rabbim Bizlere
Nice Ramazanları ve Bayramları
Nasip Etsin”
Daha söz alan AK Parti Genel
Merkez Seçim Koordinasyon
Mrk. Başkanı ve AK Parti İstanbul
Milletvekili Mustafa Ataş;
“Ramazan birlik ve beraberlik

ayıdır. Böylesine mübarek bir ayı
geride bıraktık. Ramazan bitti
ve Bayrama kavuştuk. Rabbim
Ramazan Bayramınızı mübarek
etsin. 10 sene evvel farklı bir
Ümraniye vardı. Şimdi bambaşka
bir Ümraniye var. Burada
bulunduğumuz bu Meydanı
Ümraniyelilere kazandıran ve
burada etkinliklerin yapılmasına
olanak sağlayan başta Belediye
Başkanım Hasan Can’a ve emeği
geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Rabbim bizlere nice
Ramazanları ve Bayramları nasip
etsin.” dedi.
Program, konuşmaların ardından
protokolün vatandaşlarla teker
teker bayramlaşması ile sona erdi.
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Ümraniyeliler Ramazan’da Cami ve
Türbeleri Ziyaret Etti

Ü

mraniye Belediyesi
Ramazan ayı boyunca her
gün Osmanlı padişahlarının
yaşadığı ve bugün dünya
coğrafyasının kalbi durumunda
bulunan İstanbul’daki cami ve
türbelere ziyaretler düzenledi.
Ümraniye Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen; Hırka-i Şerif Camii,
Eyüp Sultan Türbesi ve Hz. Yuşa
Tepesi gezi programlarına yaklaşık
2 bin Ümraniyeli katıldı. Her gün
5 aracın tahsis edildiği gezide,
ikametlerine yakın adreslerden
alınan vatandaşlar gezi sonunda
aynı noktaya bırakıldı. Manevi
değeri çok yüksek olan İstanbul’daki
cami ve türbeleri ziyaret eden
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Ümraniye Belediyesi
Ramazan ayı etkinlikleri
kapsamında Ramazan’ın
manevi iklimini
geliştirmek amacıyla
Ümraniyeli vatandaşlar
için cami ve türbe
ziyaretleri düzenledi.
Her gün düzenlenen gezi
etkinliğine yaklaşık 2
bin vatandaş katıldı.

vatandaşlar, Ramazan ayında böyle
bir etkinliğin düzenlenmesinden
memnuniyet duyduklarını ifade
ederek Ümraniye Belediyesi’ne
teşekkür ettiler.

web

Ümraniye Belediyesi’nin
Web Sitesi Yeni Yüzüyle Yayında

W

eb sitesini yenileyerek
daha fonksiyonel ve
kullanışlı bir hale
getiren Ümraniye Belediyesi,
site içeriğinde görselliği de iyice
geliştirdi. Bilgi İşlem Müdürlüğü
tarafından www.umraniye.bel.
tr adresinde kullanıcılara ulaşan
Ümraniye Belediyesi’nin internet
sitesi, nikah işlemleri bilgisi, kültür
sanat etkinlikleri, kent rehberi,
vergi ödeme, afet bilgi sistemi,
imar sorgulama, ruhsat sorgulama,
çözüm merkezi başvurusu, tüketici
hakem heyeti, nöbetçi eczanelere
kadar bir çok bilgi, site aracılığı ile
vatandaşlara ulaşıyor.
Haberler Sürekli Güncelleniyor

Ümraniye Belediyesi,
kurumsal web sitesini
vatandaşların daha
etkin bir şekilde
kullanımı için
yepyeni bir görünüme
kavuşturdu. Yenilenen
arayüzü ile site, daha
zengin ve kullanışlı
hale geldi.

faaliyetleri anlatan haberleri,
sürekli güncelleyerek vatandaşın
bilgisine sunuyor. Zengin içeriği
ile farklı bir görünüm kazanan
web sitesinden Ümraniye
Belediyesi’nin Twitter, Facebook ve
Youtube hesaplarıyla bağlantı da
kurulabiliyor.

Ümraniye Belediyesi, www.
umraniye.bel.tr adresinden
Belediyenin yapmış olduğu
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Ümraniye Belediyesi’nden
Boykot Tepkisi

K

onuyla ilgili yaptığı
açıklamada Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan
Can, “Terör devleti İsrail’in
Filistinli, Gazzeli Müslüman
kardeşlerimize yaptığı zulme karşı
Türkiye olarak tepkisiz kalmamız
düşünülemez. Şu anda Gazze’de
bir katliam ve hatta soykırım var.
İsrail’in tüm Filistin topraklarında
yürüttüğü katliamlara dünyanın
ses çıkarmaması anlaşılır bir
durum değil. İsrail, Gazze’ye
yaptığı insanlıkdışı saldırıları
bir an önce sonlandırmalı ve
uyguladığı terör politikasından
vazgeçmelidir. Özellikle
Ramazanla birlikte başlayan
saldırılardan etkilenen Gazze’deki
kardeşlerimizin ve elbette tüm
dünyadaki mazlum kardeşlerimizin
Rabbim yardımcıları olsun.”
dedi. Konuşmasının devamında
Başkan Hasan Can, “Ayrıca
Gazze’de bulunan Jabalia Al
Nazlah Belediyesi bizim Kardeş
Belediyemizdir. Kardeşlik protokolü
imzaladığımız Belediyemize 2

36

İsrail’in Gazze’ye yönelik
yaptığı saldırılara
tüm İslam ülkelerinde
tepkiler çığ gibi büyüyor.
Ümraniye Belediyesi de
bu kapsamda Belediyeye
ait mekânlarda
Müslümanlara karşı
vahşeti destekleyen
ürünlerin satışının
yapılmadığını açıkladı.
yıldan bu yana, imkânlar ölçüsünde,
maddi ve manevi yardımda
bulunmaya gayret ediyoruz. Bu
vesileyle mazlum Gazze halkına ve
kardeş Şehrimiz Jabalia Al Nazlah
sakinlerine acil şifalar diliyor
ve Rabbimden Nusret’ini niyaz
ediyorum.” dedi.
Başkan Hasan Can, ayrıca,

“Ümraniye Belediyesi olarak İsrail’e
destek anlamına gelebileceği
için, Müslümanlara karşı vahşeti
destekleyen ürünlere Sosyal
Tesislerimizde, açıldığı günden
bu yana, hiçbir şekilde yer
vermedik. Bu ve buna benzer
ürünlerin bundan sonra da satışı
bize bağlı tesislerde kesinlikle
yapılmayacaktır. Müslüman
kardeşlerimize zulmeden İsrail
mallarına yönelik Kurumlarımızın
önderliğinde gelişen bu tutum
konusunda halkımızı da duyarlı
olmaya davet ediyoruz…” diyerek
açıklamasını sonlandırdı.

ziyaret

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü’nden Başkan Hasan Can’a Ziyaret

İ

stanbul Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü İbrahim
İlhami Koç, Ümraniye Gençlik
Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
Muhammet Kılıç ile birlikte
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’a tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette İbrahim İlhami Koç, 30
Mart Yerel Seçimleri’nde Ümraniye
Belediye Başkanlığı’na yeniden
seçilen Başkan Hasan Can’a başarılı
çalışmalarının devamını diledi.
Konukları ile bir süre sohbet
eden Başkan Hasan Can, yapılan
bu anlamlı ziyaret için İbrahim
İlhami Koç’a Meslek Edindirme

İstanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü İbrahim İlhami
Koç, Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı
makamında ziyaret etti.
Kursu kursiyerleri tarafından cam
atölyesinde yapılan, yaldız işlemeli
cam tabak hediye etti. İbrahim
İlhami Koç ise, Başkan Hasan
Can’a İstanbul’dan bir manzaranın
resmedildiği bir tablo hediye etti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce,
Ümraniye Meydanı’nı Gezdi

Ç

evre ve Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce, Ramazan
dolayısıyla Ümraniye
Meydanı’nda kurulan stantları ve
etkinlik alanını ziyaret etti. Bakan
Güllüce’ye, AK Parti Ümraniye İlçe
Başkanı Öztürk Oran, Belediye
Başkan Yardımcıları Mahmut
Eminmollaoğlu, Maliki Ejder
Batur ve Hakan Karataş eşlik etti.
Meydandaki stantları tek tek
gezen Güllüce, Ümraniye Rizeliler
Derneği ve Ordulular Derneği’nin
stantlarında oturarak vatandaşlarla
bir süre sohbet etti.
Bakan Güllüce, Ramazan ayını
en güzel şekilde idrak edebilmek
amacıyla her yaşa hitap eden
sinema gösterimlerinden, çocuk
programlarına ve çeşitli sahne
gösterilerine varıncaya kadar
Ümraniye Belediyesi’nin yaptığı
birçok etkinlik hakkında da bilgi
aldı.
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Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce,
Ümraniye’de Ramazan
etkinlik alanında
kurulan dernek stantları
ve etkinlik alanını gezdi,
vatandaşlarla sohbet
etti.
Ardından, Çevre ve Şehircilik
Bakanı İdris Güllüce, AK Parti
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran
ve beraberindekilerle Meydan’da
bulunan, AK Nokta aracını
ziyaret ederek parti görevlileri
ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı
çektirdi.

ziyaret

Bakan Hayati Yazıcı’dan Ümraniye
Belediyesi’ne Ziyaret

Ü

mraniye’de bulunan
esnaf ve sivil toplum
kurumlarını ziyaret için
düzenlenen programa katılmak
üzere Ümraniye’ye gelen Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı,
Ümraniye Belediye Başkanı
Hasan Can’ı makamında ziyaret
etti. Ziyarette, Belediye Başkan
Yardımcıları ve Birim Müdürleri
de hazır bulundu. Başkan Hasan
Can, Gümrük ve Ticaret Bakanı
Hayati Yazıcı ile birlikte Belediye
Çözüm Merkezi, Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Meclis Salonu ve Kentli
Servis birimlerini gezerek işleyişleri
hakkında bilgi verdi.
Daha sonra makamında Başkan
Hasan Can ile bir süre sohbet eden
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı, Ümraniye Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği çalışmalar ve
yapılması planlanan projeler
hakkında da bilgi aldı.

Gümrük ve Ticaret
Bakanı Hayati Yazıcı
Ümraniye Belediye
Başkanı Hasan Can’ı
makamında ziyaret etti.
Belediyesi anı defterine duygu
ve düşüncelerini yazan Bakan
Yazıcı’ya, ziyaretinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca
ziyarette Başkan Hasan Can,
Ümraniye Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarınca yapılan
klasik tezhip ve telkari tekniği ile
işlenmiş bir tablo ve Fatih Sultan
Mehmet Han’ın Bosna’yı fethinden
sonra Hıristiyan din adamlarına
verdiği “Ahidname”nin bir örneğini
de hediye etti.

Başkan Hasan Can, Ümraniye
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Geridönüşüm ve Çevre Bilinci Semineri

Ü

mraniye Belediyesi,
Kütüphane Müdürlüğü’ne
bağlı 26 Bilgi Evi’nden 116
Bilge Çocuk, Necmettin Erbakan
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
“Geridönüşüm ve Çevre Bilinci”
adlı seminer programına katıldı.
Seminerde atık yağlar, atık piller,
plastik, kağıt ve cam gibi birçok
maddenin çevreye olan zararı
anlatılırken, Bilge Çocuklara bu
maddelerin geri dönüşümle nasıl
daha faydalı hale gelebileceği
konusunda da bilgi verildi.
Seminerin ardından Bilge Çocuklar,
Belediyenin araçlarıyla birlikte
Geridönüşüm Fabrikasını ziyaret
ettiler. Sorumlular eşliğinde
fabrikayı gezen Bilge Çocuklar
çöplerin ayrıştırılması gibi işlemleri
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Ümraniye Belediyesi
Bilgi Evlerine kayıtlı
116 Bilge Çocuk,
Necmettin Erbakan
Kültür Merkezi’nde
verilen “Geridönüşüm
ve Çevre Bilinci” adlı
seminer programına
katıldı.
izleyerek yapılan çalışmalar
hakkında bilgi aldılar. Gezi sonunda
çocuklara kalem ve kumbara hediye
edilirken, belediyenin araçları ile
alındıkları Bilgi Evlerine tekrar
bırakıldılar.

bilge çocuk

Bilge Çocuklar Darıca Hayvanat
Bahçesini Gezdi

Ü

mraniye Belediyesi,
Kütüphane Müdürlüğü’nün
öğrencilere karne hediyesi
olarak düzenlemiş olduğu kültürel
gezi kapsamında, Bilge Çocukları
İstanbul Darıca Hayvanat Bahçesine
götürdü. Türkiye’nin en fazla
hayvan türünü barındıran hayvanat
bahçesi olan park, birçok hayvana
ev sahipliği yapıyor. Toplamda
720 öğrencinin öğretmenleriyle
birlikte katıldığı gezide; Türkiye’nin
ilk özel Hayvanat Bahçesi’ni
rehberler eşliğinde gezen öğrenciler,
hayvanlar hakkında bilgi edindi.
Bilge Çocuklar bütün bir yılın
stresini atarken, bir yandan
da sosyal ortamda kendilerini
geliştirme ve daha iyi ifade etme
fırsatı buldular.
Hem Eğlendiler, Hem Öğrendiler
Türkiye’nin en fazla hayvan
türünü barındıran Darıca’da Bilge
Çocuklar, birçok hayvanı tanıma
fırsatı buldu. Hem eğlenip hem

Ümraniye Belediyesi
Kütüphane Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet
gösteren Bilge Çocuklar,
sosyal etkinlikler
kapsamında Darıca’daki
Hayvanat Bahçesi’ni
gezdi.
öğrenerek gönüllerince bir gün
geçiren öğrenciler, parkın içerisinde
yer alan oyun alanlarında oyunlar
oynayarak enerjilerini attı. Keyifli
ve eğlenceli gezi, çekilen hatıra
fotoğraflarıyla son buldu.
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YENiDENÜMRANiYE
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medya

Mesire Alanı
Sizi Bekliyor

