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BAŞBAKAN’DAN
ÜMRANİYE’YE ÖDÜL





Değerli Okuyucular;

İyi okumalar,

Faysal Şansi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 22. sayısında 
yepyeni bir tasarımla karşınızdayız. 
Dergimizin muhtevasını öne çıkaran, sade 
ve şık görünümü ile beğeninizi kazanacağını 
umduğumuz bu sayıda da belediyemizin 
birbirinden güzel hizmetlerinin anlatıldığı 
dolu bir içerik hazırladık. 

Dergimizin kapağında yer bulan TEM 
Bağlantı Yolu’na, belediyemiz tarafından 
kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan 
dev bir hizmet olması bakımından geniş 
yer ayırdık. Açılışla ilgili geniş ayrıntılarla 
birlikte konuyla ilgili fotoğraf ve görüşleri 
de ilginize sunduk. Yine yapımları 
tamamlanarak aynı hafta içerisinde açılışları 
yapılan yeni muhtarlık binaları ile ilgili geniş 
haberimiz de dergimizin sayfaları arasında 
yerini aldı. 

Bir diğer önemli hizmetimiz olan ‘Biz 
Gönüllüyüz’ kampanyası devam ediyor. 
Engelli vatandaşlarımızın eğitimine yönelik 
olarak başlattığımız kampanya ile ilgili geniş 
bilgilerle birlikte kampanyaya dair teknik 

ayrıntılar ve fotoğrafları küçük bir dosya 
formatında hazırladık. İlgiyle okuyacağınızı 
umuyoruz. 

Bununla birlikte, dergimizde belediyemize 
ait çok sayıda hizmet ve proje ile ilgili haber ve 
bilgiler de yer alıyor. Bu yıl 3. kez yaptığımız 
Ümraniye Medya Kupası, yarışmalarımızda 
dereceye giren eserlerle ilgili haberler, 
hizmete başlayan istihdam Bürosu, çeşitli 
sosyal ve kültürel hizmetlerimizle ilgili 
ayrıntılar ile dergimizin yeni sayısında yer 
almaya başlayan aktüel bölümleri, siz değerli 
okuyucularımızın ilgisine sunduk.

Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak 
ümidiyle, sizleri dergimizin yeni sayısıyla 
baş başa bırakıyoruz. 
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Değişim ve dönüşümün en parlak örnekler-

inden biri haline getirdiğimiz Ümraniye’yi 

yeni hizmetlerle buluşturmaya devam 

ediyoruz. Bir yandan Ümraniye’mizin kro-

nik sorunlarını çözüme kavuşturuyor, 

öte yandan, çağdaş belediyecilik anlayışı 

doğrultusunda, yeni projeleri bir biri 

ardınca hayata geçiriyoruz. 

Sevgili Ümraniyeliler; 

İlçemizin önemli sorunlarından birini 

daha ortadan kaldırarak, Ümraniye’ye 

vatandaşların rahat nefes alacakları 

büyük bir meydan kazandırdık. Meydan 

çalışmaları kapsamında, Ümraniye Gaffar 

Efendi Sokakta bulunan 90’lı yıllarda inşa 

edilen İGDAŞ binası ve 50 yıllık Zübeyde 

Hanım İlköğretim Okulu’nu deplase et-

tik. Yıktığımız 22 derslikli mevcut Zübey-

de Hanım İlköğretim Okulu yerine, 42 

derslikli, spor salonu, kütüphanesi, çok 

sayıda laboratuvarı olan modern bir okul 

binası yapımına başlayarak kısa sürede 

tamamladık. Meydanın altına 1.250 araçlık 

büyük bir yer altı otoparkı da yaptırıyoruz. 

Bu konuda bağışçı Sur Yapı’ya teşekkür ed-

erim. Meydanın ilk etabı vatandaşlarımızın 

kullanımına açıldı, 2. etabında yapımına 

başlayacağımız otopark, bölgenin trafik 

sorunlarını da önemli ölçü de çözüme 

kavuşturacak.  

Öte yandan, Ümraniye Belediyesi olarak 

bu yıl da birçok önemli projenin daha 

startını verdik. Ümraniye’de, Oto Pazarının 

bulunduğu alana, Devlet Hastanesi’nin yanı 

Son dönemde çok sayıda önemli çalışma ve 

projeyle, hizmet seferberliğimize ararlıksız 

devam ettik. Ümraniye’de bulunan kamu 

kurum ve kuruluşlarına yönelik desteğimiz, 

yaptırdığımız yeni muhtarlık binaları ve 

sağlık ocaklarıyla devam etti. Yine bu za-

man zarfında, Ümraniye’mize yeni park-

lar kazandırdık ve Orman Müdürlüğünce 

tarafımıza tahsis edilen Hacegan Ormanı’nı 

baştan aşağı modernize ederek, Ümraniye 

Mesire Alanı olarak vatandaşlarımızın hiz-

metine sunduk. Büyük Ümraniye Pikniği 

düzenleyerek on binlerce Ümraniyeliyi 

bir araya getirdiğimiz mesire alanı, doğal 

ortamı ile vatandaşlarımız için vazgeçilmez 

bir dinlence ortamı oldu. 

Değerli Ümraniyeliler; 

Öteden beri ifade ettiğimiz gibi, klasik 

hizmetlerin yanı sıra, sosyal ve kültürel 

projelerleri de ihmal etmedik. Her yıl 

düzenlediğimiz Tantavi Festivali’ni, bu yıl 

Tantavi Çocuk Şenliği adıyla çocuklara has 

bir hale getirdik. Ümraniye Meydanı’nda 

binlerce vatandaşımızın çocuklarıyla birlikte 

katıldığı festivalde, yavrularımız gönüller-

ince eğlendi, bir hafta boyunca festivalin 

tadını çıkardı. Yine festival kapsamında, 

sünnet ettirdiğimiz 1.500 çocuğumuz için 

bir şölen düzenledik. 

hepinize mübarek olmasını tamenni eder, 

Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle 

kutlarım. 

Saygılarımla…

Hasan CAN

Ümraniye Belediye Başkanı
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Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür MerkeziAçılış8



İki kardeş şehir arasında dostluk 
bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 
yaptırılan kültür merkezinin 
açılış törenine Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi 
Bakir İzzetbegoviç, Türkiye Cum-
huriyeti Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Ak Parti İstanbul Milletvekilleri 
Mihrimah Belma Satır ve Osman 
Boyraz, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Fojnica Be-
lediye Başkanı Salkan Merdzan-
ic, Bosna Hersek Reis’ul Ulema 
Vekili Hüseyin Smajiç, Ümraniye 
Kaymakamı Mehmet Mustafa 
Çek, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, Ümraniye Ak Parti 
İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Üm-
raniye İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sadettin Gül, ilçe belediye 
başkanları, Ümraniye Belediye 
Meclis Üyeleri, Ant Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Okay, 
iki ülkeden bürokrat, iş adamları, 
STK temsilcileri, muhtarlar ile çok 
sayıda Fojnicalı vatandaş katıldı. 

Fojnica Belediye Başkanı 
Salkan Merdzanic: ‘ Başkan 
Hasan Can Rüyamızı 
Gerçekleştirdi

‘Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, bize rüyasını gördüğümüz 
güzel bir hizmet kazandırdı. Artık 
büyükşehirlerdeki gibi gençle-
rimizin etkinliklerini yapabileceği 
bir kültür merkezimiz var. Burası 
gençlerimizin kalplerinin bir 
parçası gibi oldu. Gençler yaşadığı 
müddetçe bu binanın ruhu da 
yaşayacak. Tıpkı bizim iki millet 
ve iki şehrin ortak duygularının 
ilelebet yaşayacağı gibi. 

Başkan Hasan Can: 
‘Dostluk Bağımızın Ölümsüz 
İşareti Oldu

‘Ümraniye Belediyesi olarak iki mil-
let arsındaki dostluğu pekiştirme 
gayretini hızlandırdık. Burada çok 
güzel dostluklar kazandık. Bosna 
halkı ile Türk halkının bu dostluğu 
inşallah Fojnica halkının hizme-
tine sunduğumuz kültür merkezi 
ile daha da güçlenecek. Bu kuvvetli 
dostluk bağlarının ölümsüz işareti 
olan kültür merkezinin bahçe-
sinde bayraklarımız dalgalana-
cak. Bosna Hersek ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bayrakları barış 
ve kardeşlik rüzgârıyla dalgalana-
cak. 

Ümraniye’den 
Bosna’ya 
Uzanan Kültür 
Köprüsü

Ümraniye Belediyesi 
tarafından Bosna 
Hersek’in Fojnica 
kentinde yaptırılan 
Fojnica Belediyesi 
Ümraniye Kültür 
Merkezi, düzenlenen 
büyük bir törenle 
hizmete açıldı



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can kardeş şehri Fojnica’da 
yaptırdığı  kültür merkezinin açılışına katılan Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç ve Avrupa Birliği Bakanı - 
Başmüzakereci  Egemen Bağış’a meslek edindirme kursiyerlerinin 
hazırladığı tabloları hediye etti.

Üç kattan oluşan kültür merkezinin bir de terası bulunuyor. Son 
teknolojik donanımlarla inşası sürdürülen kültür merkezinin giriş 
tarafında tasfiye, dolgu, otopark ve erişim yollarının asfaltlanması 
ve kaldırım döşenmesi gibi sert peyzaj işleri de özenle gerçekleştirildi. 
Ayrıca iç mekânların döşemelerinde zemin kat ve merdivenler için 
granit, diğer katlar için seramik seçildi.

Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay’a  
katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

İki kardeş şehir arasında dostluk bağlarının 
güçlendirilmesi amacıyla yaptırılan kültür 
merkezinin açılış törenine Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Boşnak Üyesi Bakir 
İzzetbegoviç, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri 
Mihrimah Belma Satır ve Osman Boyraz, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 
Fojnica Be-lediye Başkanı Salkan Merd-
zanic, Bosna Hersek Reis’ul Ulema Vekili 
Hüseyin Smajiç, Ümraniye Kaymakamı 
Mehmet Mustafa Çek, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, Ümraniye Ak Parti 
İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
ilçe belediye başkanları, Ümraniye Bel-
ediye Meclis Üyeleri, Ant Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Okay, iki 
ülkeden bürokrat, iş adamları, STK tem-
silcileri, muhtarlar ile çok sayıda Fojnicalı 
vatandaş katıldı. 

Fojnica Belediye Başkanı Salkan 
Merdzanic: ‘ Başkan Hasan Can 
Rüyamızı Gerçekleştirdi
‘Ümraniye Belediye Başkanı Ha-san Can, 
bize rüyasını gördüğümüz güzel bir hizmet 
kazandırdı. Artık büyükşehirlerdeki gibi 
gençle-rimizin etkinliklerini yapabileceği 
bir kültür merkezimiz var. Burası gençler-
imizin kalplerinin bir parçası gibi oldu. 

Bir toplantı odası, bir 
konferans odası, birçok 
amaçlı sınıf, bir bilgisayar 
sınıfı, bir kitaplık, 
öğretmen odası ve 
danışman odasını içinde 
barındıran kültür merkezi, 
Selçuklu Mimarisi esas 
alınarak yapıldı. 
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Dr. Fazıl Küçük Caddesi açıldı.



Van İçin
Tek Yürek Olduk

Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma 
Ekipleri, Van’daki çalışmalarını tamamlayarak 

Ümraniye’ye döndü. 25 Ekim’de 10 kişilik arama 
kurtarma ekibi, 6 araç ve 1 ekskavatör ile birlikte 
deprem bölgesine ulaşarak, İlçe kaymakamlığı 
Kriz Merkezi, Erciş Belediye Başkanlığı, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri ile koordineli 
olarak buradaki arama kurtarma ve yardım 
çalışmalarına katıldı. Ekipler Arama Kurtarma, enkaz 
kaldırma ve mahalle ve köylere yardım ulaştırma 

çalışmalarında etkin olarak görev aldı.

Başkan Hasan Can, Van’a Giderek
Çalışmaları Yerinde Takiip Etti

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Erciş İlçe Başkanlığı 
tarafından programlanan mahalle ve köylere yardım 
malzemesi sevkiyatına katılan Ümraniye Belediyesi 
ekipleri, yardımları belirlenen noktalara ulaştırdı. 
27 Ekim’de Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Deprem12



Van’da yaşanan deprem felaketinin ardından, arama kurtarma 
çalışmaları için Van’a giden Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma 
Ekipleri görevini tamamlayarak döndü. 10 kişiden oluşan ekip, hem 
arama kurtarma hem de yardım çalışmalarına katıldı.

Can’ın Van’a giderek bizzat takip ettiği çalışmalar 
kapsamında, Gedikdibi, Taşlıçay, Taşevler ve 
Görüşlü köylerine Ümraniye Belediyesi ekiplerince 
yardım malzemesi ulaştırılarak muhtarlara teslim 
edildi. Yine kriz merkezi tarafından Kızılören, 
Gergili, Şehirpazarı ve Ulupamir köylerine 
Ümraniye Belediyesi araçlarıyla yardım gönderildi.

Çalışmaları Tamamlayarak Geri Döndüler

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Erdoğdu nezaretindeki ekipler, Kriz Merkezi 
tarafından arama kurtarma faaliyetlerinin 
sonlandırılmasının ardından, yardım faaliyetlerini 
Erciş Belediyesi’ne devrederek İstanbul’a döndü. 
Kriz Merkezi ve Erciş Belediye Başkanlığı, buradaki 
arama kurtarma ve yardım dağıtım çalışmalarında 
etkin rol alan Ümraniye Belediyesi ekiplerinin 
katkısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Kalpleri
Engel Tanımadı!

Gönül Canruh ALBOYAK

36 yaşındayım, Sivaslıyım, 20 yasında İstanbul’a 
geldim.16 yıldır Ümraniye’de yaşıyorum.
Doğuştan var olan bir hastalık omirilik açıklığı 
(barableji ) nedeniyle 14 yaşında yürüme yetimi 
kaybettim. 14 yaşıma kadar normal bir hayat 
geçirdim. Yürüdüm, koştum, okula gittim. Ortaokul 
2. sınıfta bu hastalık nedeniyle yürüyemez hale 
geldim ve eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. 
Ama çok şükür okuma yazma biliyorum, engelli 
olduğu için okula gidemeyen çok arkadaşımız var. 
Yıllar sonra eğitimime devam etme kararı aldım 
ortaokulu dışarıdan bitirdim, şu an açıköğretim 
lisesi’nde okuyorum. Herkes için eğitim önemli ama 
bizler için daha da önemli diye düşünüyorum. Kimse 
yılmadan yorulmadan eğitimine devam etmeli. 
Bence bizim için son yıllarda yapılan en büyük proje 
Ümraniye Belediyesi’nin başlattığı “Biz Gönüllüyüz, 

Biz Öğretiriz” kampanyasıdır. Evinden çıkamayan 
engellilere okuma yazma öğretmeleri bence çok 
büyük bir çalışma

Şenol ALBOYAK

45 yaşındayım, Çorumluyum, 1975 yılından bu yana 
İstanbul’da yaşıyorum. 9 yaşında geçirdiğim kaza 
sonucu engelli oldum. İlkokula 2 yıl gittim ve okuma 
yazma biliyorum. Kazadan sonra bir daha okula 
gidemedim. 

Nasıl tanıştınız? 

G.A: Arkadaşım sayesinde bu merkezden haberdar 
oldum. Şenol bey’i 1 kere başka bir etkinlikte görüp, 
tanımıştım. Kendisini arayıp, buranın varlığından 
haberdar ettim ve 2 kez karşılaşmamız engelliler 
merkezi’nde oldu. 

“ Biz aynı gemideki yolcularız. 
Ümraniye Belediyesi bu gemiyi bizim 
için inşa etti ve dümenin başına geçti.  
Bizleri açık denizlere, sonsuz ufuklara 
yol aldırdı. Artık umudumuz var. Sıcak, 
huzurlu, eğlenceli bir dünya burası.”diyor 
Gülden Soyak Engelli Merkezi’nin 
müdavimi Gönül Hanım ve Şenol Bey.”

Yaşam14



“ Onlar bir aylık evli. Mutluluğa 
Gülden Soyak Engelli Merkezi’nde 
adım attılar. Aileleri ve çevreleri  “Siz 
Engellisiniz” deseler de onların kalbi 
engel tanımadı.”

Koroya katıldık, birlikte türküler söylemeye, 
eğlenmeye başladık. Arkadaşlığımız ilerledi ve 
burası bizim buluşma noktamız oldu.

Ş.A: Bu merkezi’nin bizim mutluluğumuzdaki 
payı çok fazladır. Buraya gelip, gittikçe birbirimizi 
tanıdık, sevdik. 

Evlilik teklifi nasıl geldi?

G.A: Tanıştıktan ve engelliler merkezi’ne gelmeye 
başladıktan birkaç ay sonra pat diye “Gönül Hanım 
sizinle evlenmek istiyorum ve çok ciddiyim” dedi. 
Benim hiç evlenmek gibi bir niyetim yoktu. Hiç 
istemiyordum aslında. Ama hem Şenol Beyi, hem 
ailesini tanıdıkça kararım değişti. Tekliften 5 ay 
sonra nikâhımızı kıyıp evlendik. 

Evlenmenize engel olmak isteyen oldu mu?

G.A: Elbette özellikle benim ailem ve çevrem çok 
şaşırdı ve engel olmak istedi. Ama biz kendimize 
inandık ve güvendik.

Gülden Soyak Kültür Merkezi sizin için ne ifade 
ediyor? Neler yapıyorsunuz burada?

G.A: Merkezde karakalem resim çalışması, müzik - 
ritim dersi, takı kuru var. Biz koroya katıldık.
Müzik dersi alıyoruz. Burası bizim için başka 
bir dünya. Engellilerin yaşadığı bir dünya. 
Burada herkes engelli olduğu için kimse kimseyi 
yadırgamıyor, böylece kendimizi mutlu ve huzurlu 
hissediyoruz. Arkadaşlarımızla hep birlikte 
eğleniyoruz.

Ş.A:Her şey bizim rahatımıza göre dizayn edilmiş 
durumda. Merkezin girişi, lavabolar,tuvaletler, 
mutfak,yemek masaları, konferans salonu,sahne, 
her noktası bizler düşünülerek yapılmış. Kendi 
evimizde bile buradaki kadar rahat edemiyoruz. 
Aynı gemide aynı yolcular var. Hepimiz birbirimizi 
anlıyoruz. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Müzik 
ruhun gıdası derler ya bizim içinde korodaki 
söylediğimiz şarkılar, türküler bize enerji veriyor, 
rahatlatıyor.Bu mutluluğu bize yaşattıkları için 
hem belediyemize hem bize burada hizmet eden 
herkese teşekkür ederiz. 



Tantavi, Ümraniye’de 8811 kişinin yaşadığı küçük, şirin bir mahalle.2008 
yılında ilçelerin yeniden yapılandırılması kapsamında Atatürk Mahallesi’den 
ayrılarak Tantavi Mahallesi adını aldı. İlçede her yıl düzenlenen kültür 
sanat festivali de adını bu mahalleden alıyor. Tantavi Mahallesindeki parkta 
yapılan şenliklere binlerce Ümraniyeli katılıyor.

Bizim
Mahalle

Ayhan Kartal
Tantavi Mahallesi Muhtarı 
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TantaviM
ahallesi

Muhtar: Kolay gelsin Halime Abla... 
Mahallemizi tanıtmak için ropörtaj 
yapıyorum ilk seni tanıyarak başlayalım.
Halime Hnm: 20 senedir bu mahallede 
yasıyorum, mahallenin hanım ablasıyım.
Benim yaptığım yemekleri yemeyen yoktur.
Ailece kızım,oğlum,torunum hep beraber 
çalışıyoruz. Güveç ikram edeyim size!
Muhtar: Sağolun. 
Halime Hnm: Tantavi Ümraniye’nin 
en güzel mahallelerinden biridir.
Modern, yeşil, temiz bir mahalle burası.
Ümraniye’deki değişim mahallemize de 
yansıyor, mahallemize yapılan hizmetler 
elbette bizleri memnun ediyor. 

Yaşar Gürel: Çorumdan  6 yıl önce  
Tantavi’ye geldim emekli öğretmenim.
çocuklarımın yanında yaşamak için geldim.
İstanbul’a alışır mıyız diye tedirgindim ama 
Tantavi  çok sıcak,samimi ilişkilerin olduğu 
çok klas bir mahalle. İstanbul’da kaybolmaya 
yüz tutan komşuluk ilişkileri bu mahalle 
de hala canlı ve yaşıyor. Bizim mahallemiz 
yaşaması çok keyifli bir yer. belediyemizin 
yaptığı yeni parklar, aile sağlığı merkezi, 
yollar, kaldırımlar mahalleye bambaşka bir 
hava kattı. Her gün çöpümüz toplanıyor. 
Başka hangi ilçede böyle bir hizmet var ki?  

Mahallelinin Hanım Ablası
Halime Kök, 51 Yaşında, Kırklarelili

Hanıme Oflu, 74 yaşında, Rizeli

Hüseyin Kök,  61 yasında, 
Kırıkkaleli

Muhtar: Kolay gelsin Hüseyin Abi?
H.K: Hoşgeldin, buyur sıcak bir 
çay iç!
Muhtar: Mahallemiz hakkında 
sen ne düşünüyorsun?
H.K: Ben 20 yıldır bu mahallede 
yaşıyor, esnaflık yapıyorum. 
Ümraniye’nin en güzel 
mahallesidir burası. Biz yıllardır 
burada huzur içinde yaşarız.

Muhtar: Geçmiş olsun Hanıme Abla 
neyin var?
H.M: Sağol muhtar bey, sırtım 
ağrıyor. doktor hanıma geldim.
Muhtar: Yeni aile sağlığı 
merkezimizden memnun musun? 
H.M: Memnun olmazmıyım, Allah razı 
olsun yapandan da, yaptırandan da.
Muhtar: Amin
H.M: Daha önce mahalleye uzak 
bir sağlık ocağına gidiyorduk şimdi 
doktor ayağımıza  geldi çok şükür.

Yaşar Gürel, 61 Yaşında, Çorumlu



Müracaat: 
Atatürk Mah. Alemda€ Cad. No.:20 Kat:1 (TEB Bankas› üstü)

Telefon: 0216 443 56 00 (Dahili 295-296)

Ümraniye Belediyesi ‹stihdam Merkezi

Ümraniye Tantavi, şehrin ortasında ama şehrin 
karmaşasından uzak, ulaşımın en kolay olduğu 

mahallelerden biri.İki çevre yolunu birleştiren şile 
otobanı mahallenin sınırı.Ümraniye Belediyesi 
tarafından yeni yapılan bağlantı yolları ile mahalleye 
giriş ve çıkış otobandan sağlanabilecek.Bir şehrin 
gelişimi tasarlanırken bütünü görmek gerekir. 
Mahalleye yatırımlar yapılıyor, gelişiyor siz de 
yollarını, sağlık , sosyal ihtiyaçlarını gidermelisiniz 
ki yaşam kalitesi yükselsin. Ümraniye’de bu mantık 

yakalanmış ve yükselen Ümraniye bir ivme kazanmış 
durumdadır.
Ümraniye Tantavi Mahallesi, hemen yanı başında 
bulunan, yürüme yakınlığındaki bankalar, belediye, 
resmi kurumlar, sosyal olanaklar, sağlık tesisleri, 
eğitim kurumları yanı sıra, 2 km yarı çaplı dairesel 
alanda; Praktiker ve Ümraniye Carrefour alış veriş 
üniteleri ve restaurantları ile   kreş, ilköğretim 
okulları, liseler, özel ve resmi sağlık tesisleri, kültür 
merkezleri gibi sosyal olanaklar yer almaktadır.

Şehrin ortasında ama
şehrin karmaşasından uzak

Nurettin Albayrak, 45, Rizeli, Esnaf 

N.A: Ümraniyenin en elit mahallesi 
burası. müşterilerimle hep 

dertleşiriz, konuşuruz.Mahalleli 
olarak biz mutluyuz.yeni yapılan site 

mahallemize ayrı bir hava katacak. 
Ümraniye Belediyesi tarafından yeni 

yollarımız yapılıyor, ilçenin çehresi 
tamamen değişti.ulaşım problemi 

olmayan, yeşili bol,tertemiz huzurlu 
bir adres mahallemiz.
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Müracaat: 
Atatürk Mah. Alemda€ Cad. No.:20 Kat:1 (TEB Bankas› üstü)

Telefon: 0216 443 56 00 (Dahili 295-296)

Ümraniye Belediyesi ‹stihdam Merkezi



Ümraniye Belediyesi, 
Bosna Hersek’in Fojnica 

Belediyesi’nin ardından bu 
kez Filistin Jabalia Al Nazlah 
Belediyesi ile Kardeş Belediye 
oldu. İki belediye arasındaki 
protokole, düzenlenen bir 
törenle imza atıldı.

Başkan Hasan Can: ‘Tarihi 
Bir Ana Şahitlik Ediyorruz

Protokol töreninde bir konuşma yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini 
söyledi. Başkan Hasan Can, sözlerini şöyle sürdürdü: 
‘Bugün farklı bir heyecanı yaşamak için burada bir aradayız. 
Yıllar boyunca Filistinlilerin gördüğü zulümleri dinledik. 
Zulüm ilelebet devam etmez.  İnanıyorum ki yaşadığımız 
bu günler aydınlık geleceğin habercisidir. Bir buçuk ay 
önce Bosna’da yapımını tamamladığımız kültür merkezini 
heyecan verici bir törenle açılışını gerçekleştirdik. Oradaki 
kardeşlerimiz bizi yanlarında görmekten büyük mutluluk 
duydular. Biz de aynı mutluluğu paylaştık. Bugün de çok 
önemli bir protokol anlaşması için bir aradayız. Ümraniye 

ve Jabalia Al Nazlah Belediyeleri olarak, meclislerimizde 
aldığımız kararlarla resmi süreci başlattık. Filistinli 
dostlarımızı buraya davet ettik. Bosnalı kardeşlerimiz de 
bugün bu güzel ana şahitlik etmek için buradalar. 

Jabalia Al Nazlah Belediyesi

Törende konuşan Filistin Jabalia Al Nazlah Belediyesi’nin 
Başkanı İssam Joudah, bu protokole imza atmaktan 
şeref duyduğunu söyledi. Joudah, konuşmasına şöyle 
devam etti: ‘Jabalia ve Gazzelilerin bu anlaşmadan 
duydukları sevinci burada sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bu tür güzel anlaşmalar, kültürlerin yakınlaşmasında 
önemli rol oynuyor. Filistinliler kendi topraklarında 
yaşayan göçmenler gibiler. Tüm dünyanın sustuğu bir 
anda Başbakanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan susmadı. 
Gazze’yi yalnız bırakmadı. İsrail bizi kuşattığı vakit, 
Türkiye bize yardım eli uzattı. Şimdi Türkiye’deyiz ve 
bugün de Ümraniye’deyiz. Hepimizin amacı insanlığa 
hizmettir. Bugün burada bu imzayı atmaktan büyük 
şeref duyuyorum. Anlaşmanın çok yararlı olacağına 
inanıyorum. Değerli Başkan Hasan Can kardeşime, 
Ümraniye Belediyesi’ne ve bugün buraya katılan tüm 
misafirlere teşekkür ediyorum.’

Bir kardeşlik
köprüsü daha kurduk

HELİPORT -  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ümraniye Belediyesi ile Filistin Jabalia Al Nazlah Belediyesi, 
düzenlenen törende atılan imzalarla Kardeş Belediye oldu.
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Kültür Müdürlüğü

    Kültür Vadisi
Ümraniye



Sizi tanıyabilir miyiz?

36 yasındayım, evliyim, 4 çocuğum var. En büyüğü 
18, en küçüğü 3,5 yaşında. Erzincanlıyım. 

Nakışa ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alan. 
Okuyamadım, sadece ilkokulu okudum daha sonra 
devam edemedim. Evde annem nakış yapardı ondan 
gördüm, öğrendim. Sonra da kurslara gitmeye 
başladım. Makine nakışı, kurdele nakışı öğrendim. 
Sonra Ümraniye Belediyesi Namık Kemal Kültür 
Merkezi mahallemize yapıldı. Hemen geldim ve kayıt 
oldum, Türkan Karataş hocamızla tanıştım. İki yıldır 
burada eğitim alıyorum.

Hedefleriniz nedir?  Nakış sanatında  ustalaşmak 
mı? Yaptığınız ürünleri satarak ticari bir gelire 
dönüştürmeyi amaçlıyor musunuz?
İlk olarak açık öğretime kayıt oldum, şu an ortaokulu 
dışarıdan okuyorum. Sonra lise inşallah, kızlarımla 
aynı anda üniversite de okumak istiyorum. Kızlarıma 
hem el sanatlarındaki başarılarımla hem de okuma 
azmimle örnek olmaya çalışıyorum. Onlarda beni 
yürekten destekliyorlar, 3.5 yaşındaki kızıma ablaları 
bakıyor ben kurstayken. Elbette bu emeklerimi, 
yaptığım el nakışı ürünleri satmak, aileme artı bir 
gelir oluşturmak istiyorum. Aynı zamanda diğer 
kadınlara da örnek biri olmak istiyorum. Lütfen evde 
boş oturmasınlar. Bu mesleki kurslar bir anlamda 
bizlere terapi gibi oluyor. Kendimizi güçlü, başarılı, 
işe yara bir insan olarak görmek bize huzur veriyor. 

“Aşk Benimki...”
Türkiye çapında yapılan kurdele nakış  yarışmasında Ümraniye 

Belediyesi Namık Kemal Kültür Merkezi’ne ödül geldi.
Nakış öğrencisi Aysun Bağlama ve nakış öğretmeni Türkan 
Karataş 1 yılda tamamladıkları eserleriyle ödüle layık görüldü.

Aysun Hanım bir anne, bir eş, bir öğrenci... 
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Eşinizin yaklaşımı nasıl 
çalışmalarınıza, bir anne ve evli bir kadın olarak 
gösterdiğiniz başarıyı destekliyor mu?

Eşimiz desteği baştan beri vardı. İlgimi bildiği için 
hep destek oldu bana. Kadınsın çocukların var
otur oturduğun yerde demedi. Bende hiçbir zaman 
çocuklarımı ve ailemi ihmal etmedim.
 
Bir gününüz nasıl geçiyor?
Sabah kalkıyorum, kahvaltıyı hazırlıyorum. 
Çocuklarımı okula eşimi işe gönderiyorum.evimin 
işlerini ve yemeklerimi yapıyorum.Öğlen kızlarım 
okuldan gelince de kardeşlerini 3.5 yasındaki 
bebeğimi onlara teslim ediyor tutuyorum Kültür 

Merkezi’nin yolunu. Saat dörde kadar burada 
arkadaşlarımla beraber çalışıp sonra evime geri 
dönüyorum.

Ödül nasıl geldi Aysun Hanım?

Yılların birikimi. Ödül aldığım eser için Türkan 
hocamla bir yıl çalıştık. Sevgi, emek, sabır, hefes, 
merak lazım. Ben eser başladığımda evde ortaokul 
derslerime çalışamadım, aklım hep bu nakışta idi. 
Şurasını da bitireyim, bir ilmek daha derken saatler 
geçiyordu. Aşk benimki… 

Türkan Karataş: Nakış Öğretmeni 
15 yıldır Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezleri’nde 
öğretmenlik yapıyor. 3 branşta  el nakışı,makine nakışı 
,kurdele nakışı eğitimi veriyor. Yaşları 25 ile 65 arasında 
değişen tamamı hanımlardan oluşan 27 öğrencisi var. Ödüllü 
eserin tasarımı kendisine ait. Nakış dünyasında başlattıkları 
yenilik “kurdeleden iğne oyası ” ile hem öğrencisi hem kendisi 
Türkiye çapında birinci olarak ödüle layık görüldü.

Ülkü Aydemir: 
65 yaşında. Ev hanımı, 4 çocuğu 
var.Ümraniye Namık Kemal 
mahallesinde yaşıyor. 1975 yılında 
Kars’tan gelmiş.  1 yıldır kültür 
merkezi’ne nakış dersine devam 
ediyor ve şunu özellikle ekliyor: 1 
yıl öncesine kadar her gün 2 tane 
depresyon ilacı alıyor ve tedavi 
görüyordum. Kültür Merkezine 
gelmeye başladıktan sonra ilaçları 
tamamen kestim. Çünkü buranın 
bende sakinleştirici bir etkisi 
oldu. Artık çok daha huzurlu 
hissediyorum kendimi. 



Ümraniye Belediyesi’nin 
Marmara İlahiyat Fakültesi ve 
İslami Araştırmalar Vakfı ile 
ortaklaşa düzenlediği ‘900. Vefat 
Yılında Uluslararası Gazzâlî 
Sempozyumu’ sona erdi. Üç gün 
süren sempozyumun kapanışına 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez de katıldı.

Ümraniye Belediyesi, Marmara 
İlahiyat Fakültesi ve İslami 

Araştırmalar Vakfı’nın ortaklaşa 
düzenlediği ‘900. Vefat Yılında 
Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu’ 
sona erdi. Üsküdar Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde başlayan ve 3 
gün süren sempozyuma yurt içi 
ve yurt dışından 50 akademisyen 
konuşmacı olarak katıldı. 

Gazzâlî’nin hayatı, fikir ve 
eserlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı 
sempozyumda, akademisyenler 

konuyla ilgili tebliğlerini sundular. 
Birçok seçkin davetlinin katıldığı 
sempozyumun açılışında yer alarak 
bir konuşma yapan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
kapanış programında da bulunarak 
katılımcı akademisyenlerle bir araya 
geldi. Sempozyumun önemine 
değinen Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve sempozyuma katkısı 
bulunan diğer kişi ve kurumlara 
teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, Marmara 
İlahiyat Fakültesi ve İslami 
Araştırmalar Vakfı ile ortaklaşa 
düzenlenen sempozyum için bilim 
kurulunca 600’ün üzerinde tebliğ 
teklifi değerlendirilip içlerinden 
bir konu bütünlüğü oluşturacak 
şekilde 50 tebliğ seçildi ve bu 
tebliğleri hazırlayacak ilim 
adamlarıyla gerekli yazışmalar 
yapılarak konuşmacı listesi 
oluşturuldu.

Uluslararası 
Gazzâlî Sempozyumu

Gazzali Sempozyumu
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 İlmi ile amel
etmeyen alim; 
başkalarını giydirdiği 
halde kendisi çıplak
olan iğne gibidir.

İmam Gazali, 11. yüzyılın son yarısı 
ile 12. yüzyılın başlarında yaşamış, 

devrinin müceddidi kabul edilen, en 
önemli İslam alimlerinden biridir. 
Yaşadığı dönemde üstün ahlakıyla 
dikkat çekmiş, pek çok konuda ilim 
sahibi olması ve güçlü muhakeme 
yeteneği ile sadece İslam alemince 
değil, Batılılarca da tanınmıştır. 

İmam Gazali, yaşamını Kuran 
ahlakında derinleşmeye ve İslam 
ahlakının güzelliklerini insanlara 
anlatmaya adamış büyük bir İslam 
alimidir. Bu sebeple ilmi ve dini 
konularda geniş bilgi sahibi olmaya 
çaba göstermiştir. Özellikle Eski 
Yunan felsefesinden kaynaklanan 
Kuran’a uygun olmayan inanç 
ve fikirleri çok etkili bir üslupla 
çürütmüş ve tüm bunlara karşı 
Kuran ahlakını daima ön plana 
çıkarmıştır. İlmi derinliğinden 
dolayı, ‘İslam’ın delili, İslam’ın hak 
olduğunun ispatı’ anlamına gelen 
“Hüccetü’l-İslam” ve “Zeynü’d-din” 
sıfatlarıyla anılmıştır. 

Genç yaştayken dönemin Selçuklu 
veziri olan büyük devlet adamı 
Nizamülmülk’ün daveti üzerine 
Bağdat’a gitmiş, Nizamülmülk’ün 
topladığı ilim meclisindeki alimler 
onun ilminin derinliğine ve 
meseleleri izah etmekteki üstün 
yeteneğine hayran kalmışlardır. 
Öyle ki, o sıralarda Büyük Selçuklu 
Devleti’nde ortaya çıkan sapkın 
akımları savunanların, Allah’ın ona 
nasip ettiği parlak zekası, yüksek 
ilmi ve üstün hitabet yeteneği 
karşısında yapabilecekleri hiçbir şey 
kalmadığı bilinmektedir. 

İmam Gazali’nin İslam ahlakını 
yaymak için yaptığı büyük 
hizmetleri fark eden Nizamülmülk, 
onu günümüzün ‘rektörlük’ vasfıyla 
Nizamiye Medresesi’ne tayin 
etmiştir. Bu görevi süresince İmam 
Gazali sayısız öğrenci yetiştirmiş 
ve üç yüz kadar seçkin öğrencisine 
gerekli olan bütün ilimleri 
öğretmiştir. Öğrencileri arasında 
Muhammed bin Esad et-Tusi, Ebu 
Mansur Muhammed, Ebu Abdullah 

Cümert el-Hüseyni, Ebu’l-Hasan 
el-Belensi gibi pek çok İslam alimi 
mevcuttur. 

Bir taraftan dersler verirken, diğer 
taraftan da pek çok kıymetli kitap 
yazan İmam Gazali’nin sahip 
olduğu üstün ilimler, döneminin 
Avrupalı filozoflarını her açıdan 
geride bırakır nitelikteydi. 
Örneğin, Avrupa’da dünyanın tepsi 
gibi düz olduğu zannedilirken, 
İmam Gazali dünyanın yuvarlak 
olduğunu, karaciğerde kanın 
zehir ve mikroplardan temizlenip 
tazelendiğini, safra ve lenfle zararlı 
madde eriyiklerinin burada kandan 
ayrıldığını ve tüm bunlar olurken 
dalağın, böbreklerin ve safra 
kesesinin rollerini, kanın madde 
miktarlarındaki oranın değişmesi 
ile sağlığın bozulacağı gibi detaylı 
bilgilerini, bugünkü fizyoloji 
kitaplarında yer aldığı şekilde 
delilleriyle açıklıyordu. Bunlar gibi 
daha birçok ilmi konu hakkında 
kitaplarında bilgiler bulunuyordu. 

Ebu Hamid
Muhammed
İbn El Gazzali

D: 1058  - Ö: 1111



Fatih Erkoç
Mahalledeki çocuklar aşağıdan bağırırlardı Fatih, Fatih bize

keman çalsana diye :-) Biz 3. katta otururduk ve ben camdan, aşağıda
bekleşen arkadaşlarıma o zaman ilk dinletilerimi yapmaya başlamıştım.

Müziğin büyüsüne ilk ne zaman 
kapıldınız ?        

Babam Hasan Erkoç Udi idi, yani 
profesyonal bir Türk Sanat Müziği 
icracısıydı. 3-4 yaşlarında bana bir keman 
hediye etti, ve ben babamın o zamanki 
Türk Müziği olan taş plaklarını dinlerken 
müziğin büyüsüne kapıldım. Hatırladığım 
en önemli eser de, Kamani Ama Recep’in 
çalmış olduğu 2-3 taksim plağıdır Hala 
zaman zaman onları dinlerim...

Sizi kesfeden kim oldu?

Beni ilk keşfeden, tabi ki yukarıda da 
belirttiğim gibi rahmetli babam Hasan 
Erkoç oldu. Annem anlatırdı; ben daha 
2 yaşında iken babam ellerime bakıp 
anneme: “Hanım bu çocuk müzisyen 
olacak, hem de çok iyi bir müzisyen 
olacak” demiş :-) Annem de gülüp geçmiş 
tabi, 2 yaşında bir çocuğun ellerine 
bakarak onun iyi bir müzisyen olacağını 
anlamak pek de olası olmasa gerek :-)

Bugüne kadar kac albüm yaptınız, 
kac konser verdiniz, ilk konserinizi 
hatırlıyor musunuz?

Bugüne kadar solo albümlerimin sayısı, 
11 sanırım, ancak 1986’da yurtdışından 
Türkiye’ye döndüğümde, isimsiz bir 
albüm de yaptım. O zaman Romantik 
Dans tarzında albümlerin Cover 
versiyonları modaydı. O da onlardan 
biriydi. Yabancı şarkılar seslendirmiştim 
o albümde. My Way, Autumn Leaves, 
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Green Green Grass of Home, Love 
Story, Strangers In The Night, What 
a Wonderful World vs. gibi...Ayrıca 
Azeri sanatçı ve devlet adamı Polad 
Bülbüloğlu’nun bir single çalışması 
olmuştu, Gel Ey Seher diye, o single’da 
da benim söylediğim bir versiyon vardı. 
Daha eskiye, 1971-72’ye dayanan bir 
de İstanbul Gelişim Orkestrasının 
“Nihayet” adlı albümü var,; ben de o 
zamanlar o grubun bir üyesiydim.
İlk konserim mi? Hangisini söylemem 
gerekir acaba ? Bi bakalım....Evet en 
ilk konserim :-) 

Dedim ya, 3-4 yaşlarında başladım 
keman çalmaya diye...O yaşlardayken, 
kemanı biraz ilerlettiğimde, 
mahalledeki çocuklar aşağıdan 
bağırırlardı, Fatih, Fatih bize 
keman çalsana diye :-) Biz 3. katta 
otururduk ve ben camdan, aşağıda 
bekleşen arkadaşlarıma o zaman ilk 
dinletilerimi yapmaya başlamıştım 
bile :-) Ama heralde daha enteresan 
olanı, ilk okul 1. sınıfa giderken 
yaşadığımdı...Öğretmenimiz benim 
keman çaldığımı duymuş ve bir gün 
bana: “ Fatih, yarın kemanını okula 
getir de bize biraz çal..” demişti.  Ben 
çok utangaç bir çocuk olduğumdan, 
öğretmenimize, “ efendim bir şartım 

olacak “, demiştim. “ Çalarım ama, 
hareketli olan kara tahtanın arkasında 
durup çocukların beni görmeyeceği bir 
şekilde çalarım...” Ha ha haaa...çok 

komik...Tabi n’apsın öğretmen, teklifi 
kabul etti :-)

Hatırladığım bir başka enteresan 
konser anısı da şudur: Ama bu çok 
utanç vericiydi...1971 yılı gibi, İstanbul 
Senfoni Orkestrası’nda Tromboncu 
olarak memurdum. Birgün bir konserde 
bir eser çalarken, 60-70 kişilik klasik 
orkestranın en suskun olduğu bir 
anda, durakları (esleri) acemiliğimden 
yanlış saymış olmamdan dolayı, en 
kuvvetli olan bir bölümün notalarını 
olanca kuvvetimle “ zaaaaart “ diye 
üflemiştim...Ve hemen ardından da, tüm 
salon ve orkestranın tüm kafaları bana 
dönmüştü....” Yarabbim, keşke yer yarılsa 
da içine girsem “ diye düşünmüştüm...
Feci bir durumdu bu, Allah kimseye 
göstermesin...
Sizi en cok heyecanlandiran 
performansınız hangisiydi? 
Hala konser oncesi heyecanlanir 
mısınız?

Tabi ki hala her konser öncesi müthiş 
bir heyecan duyarım. Bu da sanırım 
kötü bir şey değil. Beni en çok 
heyecanlandıran performanslardan 
bazıları,  Clinton’ların, daha sonra 
Bush’ların ve dünya devlet adamlarının 
katıldıkları bazı zirvelerde yaptığımız, 

“ Kendimi 10-15 saniyeliğine, belki de daha uzun bir süre,
yerden 2-3 metre yukarda Trombonumu çalarken buldum...Bu çok 

garipti ama aynı zamanda çok da keyifliydi. Daha önce ya da sonra hiç 
böyle bir şey yaşamadım...Müthişti...”



bizim Lirik Tarih adlı gösterilerimizdi. 
Ama zaman zaman çok acayip 
heyecanlandığım başka konserler ve 
performanslar da olmuştur. Örneğin: 
Askerliğimi yaptığım Ankara’da, bir ara 
rahmetli Erol Pekcan ile Ankara Büyük 
Otel’de çaldım. Yaklaşık 1-1,5 yıl kadar...
Ve ağırlıklı olarak da caz çalıyorduk. 
Tabi ben şarkı da söylüyordum. Bir gece 
bir Trombon solosu çalıyordum ki, hiç 
bir şey içmememe karşın kendimi 10-15 
saniyeliğine, belki de daha uzun bir süre, 
yerden 2-3 metre yukarda Trombonumu 
çalarken buldum...Bu çok garipti ama 
aynı zamanda çok da keyifliydi.
     Daha önce ya da sonra hiç böyle bir şey 
yaşamadım...Müthişti...

Profesyonel olarak müziğe 
basladiginiz yıllardan bu yana 
neler değişti turk müziğinde?

Türk müziğinde, benim müziğe 
başlamam ile bugün arasında çok fark 
var elbette. Ben en önemli farkın, çok 
çok iyi, hatta dünya çapında Türk 
müzisyenlerinin arttığını       görmem 
diyebilirim. Örneğin, Hüznü 
Şenlendirici...Bence gerçekten de 
dünya çapında bir müzisyen, ve ona 
Grammy verilmesi gerekir. Aynı 
şekilde, caz Trompetçisi olan sevgili 
İmer Demirer’e de Grammy verilmesi 
gerekir diye düşünüyorum. Daha başka 
isimler de var tabi, şu an aklıma ilk 
gelenler bu arkadaşlarım, diğerleri bana   
darılmasınlar.   :-))

Birlikte konser verdiginiz,sahneye 
çıktığınız ve unutamadığınız bir 
isim var mı?

Bugün18 Kasım 2011...Yarın, 
Maslak TİM’de dünyanın en önemli 
Caz Orkestralarından biri olan 
Duke Ellington Orkestrası ile 3 şarkı 
söyleyeceğim kısmetse. İşte bu konserin, 
benim için unutulmaz bir deneyim 
olacağını hissediyorum. Umarım öyle 
olur. Bu konser için beni düşünenlere de 
ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Sadece soylemekle kalmadınız? 
Bestelediniz, Yonettiniz, çaldınız ? 
En cok keyif aldığınız kısmı nedir?

Hepsinin yeri ayrıdır...yani bir insanın 

çocukları gibidir farklı enstrümanlar 
çalmak ve farklı tarzlarda şarkılar 
söylemek. Tabi şu da var: O farklı 
tarzların en güzel eserlerini icra 
ediyorsanız bu geçerli. Ben caz çalıp 
söylerken de, Türk Sanat Müziği çalıp 
söylerken de, Halk Müziği, Klasik Müzik 
aryaları vs. çalıp söylerken de müthiş 
bir zevk duyuyorum. Ancak dediğim gibi 
her eserde değil de, kalbime ve bilgime 
hitab eden şarkılarda...

Sizin beğeniyor dinlediğiniz isimler 
kimlerdir?

Ben fırsat buldukça müzik dinlerim. Bir 
de işimle ilgili olan şeyleri dinlerim...
Ama bence tüm zencileri dinlemek 
lazım. Hiç sevmediğiniz bir tarz olsa 
bile, zenciler  müthişler...Onlardan 

öğrenilecek çok şey var...Benim en çok 
sevdiğim sanatçı, şarkıcı, besteci, Stevie 
Wonder’dır...Hala dünyanın en iyi 
şarkıcısıdır bence o....

Müzisyen Fatih erkoc evde nasıl 
biridir? Hobileriniz nelerdir? 

Evde sürekli çalışan, sessiz sakin 
biriyimdir...Hobilerimin başında 
mesleğim de olan müzik gelir. Evet 
herşeyi kendim yapmak istememin 
başka nedeni olmasa gerek...
Diğer hobilerim arasında, Yelkenli 
Teknem ve Goldwing motosikletim gelir 
sanırım. Norveç’te yaşadığım yıllarda, 
bir de Fotoğrafçılık hobim vardı. Hatta 
siyah-beyaz fotoğraflar tab ettiğim 
bir de karanlık odam vardı...Ancak 

şunu da belirtmeliyim ki, çektiğim 
binlerce fotoğraftan sadece 2-3 tanesini 
beğenmişimdir. Ve kendi kendime 
karar vermişimdir: “ Sen bu işten 
anlamıyorsun “....... :-))

Umraniye deyince aklınıza ne 
geliyor?

Ümraniye deyince aklıma, gelişen 
ve çağdaşlaşmış olan bir Belediye 
geliyor ve başta Belediye Başkanı 
sayın Hasan Can olmak üzere herkesi 
kutluyorum Ümraniye’yi şu anki 
güzel haline getirenlere... Ayrıca, 
geçen sene yaptığımız Marşlarla ilgili 
harikulade konseri de ölene kadar hiç 
unutmayacağım...
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Sarphan
Finans Park
İstanbul’un Anadolu yakasında rezidans, 
ofis, otel ve dükkanları bir araya getiren 
Sarphan Finans Park, merkezlerini 
Ümraniye’ye taşıyacak olan önemli 
devlet kurumları, finans kuruluşları ve 
bankalara komşu bir iş ve yaşam merkezi 
olarak öne çıkıyor.
 
İnşaat sektörünün önde gelen 
firmalarından Toki iştiraki Emlak Konut 
GYO ve Sarp Group ile diğer bir Toki 
iştiraki Emlak Pazarlama İnşaat Proje 
yönetimi tarafından hayata geçirilen, 
Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Karma 
Kullanım Kategorisi Ödülü sahibi proje, 
ve modern çizgilerinin yanı sıra stratejik 
konumuyla hem finans sektöründeki 
firmaların hem de rahat ve seçkin bir 
yaşam arayanların ilgisini çekiyor.
 
Yatırımcılar için her türlü konfor ve 
kolaylığı sağlayan Sarphan Finans 
Park, farklı tasarımı ile de çevresindeki 
projelerden belirgin bir şekilde ayrılıyor.
 
Ekonomiye yön
veren adımlar artık
burada atılacak

Ekonominin devleri Ziraat Bankası, Halk 
Bankası, Merkez Bankası, Vakıfbank 
ile birlikte Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası 
Kurulunun İstanbul’a taşınmasıyla önemi 
daha da artan bölgenin tam merkezinde 
bulunan Sarphan Finans Park, firmaların 
ilgi alanına giriyor.
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İş hayatı hiç bu
kadar zevkli olmamıştı

Sarphan Finans Park Ofis, doğallık ve 
modernliği zarifçe bir araya getiren şık 
tasarımı ve sunduğu olanaklar ile de 
göze çarpıyor. Her katta bulunan ortak 
kullanım alanı kat bahçeler sayesinde iş 
hayatına doğallık ve ferahlık getirilirken, 
her türlü ihtiyaca cevap verebilecek 
şekilde özel olarak tasarlanmış odalar, 
uzayan toplantıları keyfe dönüştürüyor.  
Son derece güvenli ve geniş kapasiteli 
otoparkı ise çalışanlara ideal bir hizmet 
sunuyor.
Sarphan Finans Park Ofis, sunduğu 
imkanlarla çalışma hayatını adeta bir 
zevke dönüştürecek, finansın kalbindeki 
şirketlerin değeri de katlanarak artacak.
 
Gökyüzünde bahçe keyfi

Sarphan Finans Park Rezidans, ilk bakışta 
insanı etkileyen dış cephe dizaynıyla 
beraber, ince bir zevkle tasarlanmış çok 
çeşitli daire seçenekleriyle de herkesi 
hayal ettiği hayata kavuşturuyor. 
Rezidansın gökyüzüne yükselen iki 
bölümünün kat bahçeleri ile birbirine 
bağlanması gökyüzünde bahçe keyfi 
yapmaya olanak tanıyor.
 
Doğayla iç içe yaşamak
isteyenlerin adresi

Sarphan Finans Park Rezidans, lüks ve 
seçkin bir yaşam vaat ediyor. Aranan 
her şeyin bulunabileceği Sarphan Finans 
Park’ta konfor ve eğlence için her şey 
düşünülmüş. Aileler Rezidans Cafe’de 
kahvelerini yudumlayıp yorgunluk 
atarken, çocuklar da hiç bitmeyen 

enerjilerini oyun alanında eğlenceye 
dönüştürecekler. Gözde markalardan 
oluşan sıra dükkanlar da keyifli 
alışverişler için hizmet veriyor olacak.
 
Anadolu yakasında
ilklerin oteli
 
Sarphan Finans Park’ın kalite anlayışını 
otelde de rahatlıkla görmek mümkün. 
İlklerin buluştuğu Sarphan Finans Park 
Otel, konuklarına İstanbul Anadolu 
yakasında beş yıldızlı bir konaklama 
fırsatı sunuyor.
Bulunduğu konum sayesinde Sabiha 
Gökçen Havaalanı, Atatürk Havalimanı, 
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprülerine rahat ulaşım imkanı 
sağlayan Sarphan Finans Park Otel, 
çatısında bulunan helikopter pistiyle de 
misafirlerinin istediği yere kolay ve hızlı 
bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Otelde 
bulunan konferans salonu her türlü 
organizasyona, yer altında bulunan dört 
katlı otopark da konukların araçlarına ev 
sahipliği yapacak şekilde planlanmış.
 
Sarphan Finans Park Otel, çok çeşitli 
hizmetleriyle her türlü ihtiyaca 
cevap verirken, misafirlerini en lüks 
ve konforlu şekilde ağırlıyor. Otelin 
restoranı lezzetli yemekleriyle farklı 
damak tatlarına hitap ederken, fitness 
merkezi de her türlü spor ihtiyacını 
en lüks şekilde karşılayacak biçimde 
planlanmış. Aynı zamanda misafirlerine 
açık ve kapalı havuzda serinleme fırsatı 
tanıyan Sarphan Finans Park Otel, 
tüm bunların yanında otel içerisinden 
erişilebilen dükkânlarla, misafirlerinin 
otelden ayrılmadan bütün ihtiyaçlarını 
giderebilmesini sağlıyor.

Ekonominin 
Devleri
Ümraniye’ye
Geliyor



A
H

D
N

AM
A SULTANA FATIHA MEHM
ED

A
1463

Göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah’ın elçisi aziz
Peygamberimiz Muhammed ve 124 bin Peygamber ile

kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki;

Murat Han’ın Oğlu,
Mehmet Daimî Muzaffer! 
Dünya Fatihi, Haşmetli ve Ulu Sultan’ın imzalı ve 
parlayan mühürlü Fermanı aşağıdadır.

Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan ediyorum 
ki; kendilerine bu Padişah Fermanı verilen Bosnalı 
Fransiskenler himâyem altındadır ve emrediyorum:
Hiçkimse ne bu adı geçen insanları ne de onların 
kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. 
İmparatorluğumda huzur içerisinde yaşasınlar ve bu 
göçmen durumuna düşen insanlar, özgür ve güvenlik 
içerisinde yaşasınlar. İmparatorluğumdaki tüm 
memleketlere dönüp korkusuzca kendi manastırlarına 
yerleşsinler.
Ne Padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya 

memurlardan, ne hizmetkarlarımdan, ne de 
İmparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu insanların 
onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir.

Hiç kimse bu insanların hayatlarına, mallarına ve 
kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye 
atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkelerden devletime 
birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.

Bu Padişah Fermanını ilan ederek burada, yerlerin, 
göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, Allah’ın elçisi aziz 
Peygamberimiz Muhammed ve 124 bin Peygamber 
ile kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki; emrime 
uyarak bana sadık kaldıkları sürece tebaamdan hiç kimse 
bu Fermanda yazılanların aksini yapmayacaktır.

28 Mayıs 1463 Milodraz.

Ahidname
Fransisken Manastırı, Fojnica /  Bosna - Hersek
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Ümraniye Belediyesi’nin kardeş şehri Fojnica’da yaptırdığı  
kültür merkezinin açılışına katılan Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanı Bakir İzzetbegoviç, Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci  Egemen Bağış, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can manastırı ziyaret ederek orjinal  
ahidnameyi inceledi

İlk İnsan Hakları Beyannamesi
Fatih Sultan Mehmed Han 1463 yılında Bosna’yı fethettikten 
sonra Fransiskenlere güvenlik ve özgürlük teminatı olarak 
bir Ahidname veriyor. Bu Ahidname’nin orijinali manastırın 
müze bölümünde yer alıyor. Bu belge Bosna fethedildiği za-
man bu topraklarda yaşayan Fransiskenlere özgürce iba-
det etme güvencesi veriyor. Sultanın yayınladığı Ahidname 
sayesinde buradaki Katolik Hıristiyanlar Osmanlı Devleti bu 
topraklarda hüküm sürdüğü müddetçe özgür bir şekilde iba-
det edebiliyorlar. Hıristiyan tebaaya bu hürriyet bizzat Sul-
tan tarafından veriliyor

“Bosna Ruhbanlarına 
Sultan Muhammed 

Han Merhumun Verdiği 
Ahidname’dir.”

Başka dinden, ırktan olanlara özgürlük 
ve hoşgörü sağlayan bu ferman, Fatih 
Sultan Mehmet’in Bosna-Hersek’i 
fethinden sonra 28 Mayıs 1463 tarihinde 
Milodraz’da yazdırılmıştır. Aslı Bosna-
Hersek Fojnica şehrinde Fransisken 
Katolik Kilisesi’ndedir. Tarihte bilinen 
insan hakları hareketlerinden en 
eskisi; Fransız İhtilâli’nden 326, 1948 
Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi’nden 
485 ve Amerika’nın keşfinden 29 yıl önce 
uygulamaya konmuştur.

Ne Padişahlık eşrafından, 
ne vezirlerden veya 
memurlardan, ne 
hizmetkarlarımdan, 
ne de İmparatorluk 
vatandaşlarından hiç kimse 
bu insanların onurunu 
kırmayacak ve onlara zarar 
vermeyecektir.



“Bilge Kral”
“Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip

affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı 
unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.”

Boşnak lider. Bilge Kral lakabıyla tanınır. Kendisi aynı 
zamanda birçok felsefî kitap yazdığı için, kendisine 

bu lakap layık görülmüştür. Boşnaklar arasında Bilge 
Kral kullanımı İzzetbegoviç için yaygındır. Kendisinin 
krallıkla hiçbir ilgisi olmadığının, Bosna-Hersek 
halkının %90’ından fazlasının oyuyla cumhurbaşkanı 
seçildiğinin bilinmesi gerekir. Aynı adı taşıyan dedesi 
Aliya İzzetbegoviç, Üsküdar’da askerlik yaparken 
tanıştığı Türk kızı Sıdıka Hanım ile evlenmiştir. Dede 
İzzetbegoviç, Sıdıka Hanım ile evlendikten sonra 
Şamats’a geri döner. Bu evlilikten beş erkek çocukları 
dünyaya gelir.

Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Şamaç’ta ( Bosanski 
Šamac ) doğduktan 2 yıl sonra ailesi Saraybosna’ya 

taşınır. Aliya İzzetbegoviç anılarında, “6 yaşındayken 
Kur’an kursuna başladığını ve çocuk olmasına rağmen 
sabah namazlarını camide kıldığını” anlatır.

II. Dünya Savaşı sırasında Handschar SS Birliğine 
katıldı. Bu birlik hem anti-komünist hem de faşist 
yanlısı bir yapıdaydı. Bunun yanında İzzetbegoviç Mladi 
Müslümani(Genç Müslümanlar) üyesiydi; bu örgüt 
1928’de Mısırda kurulan Müslüman Kardeşler örgütü ile 
eş zamanlı kuruldu. Bu eylemleri yüzünden, Komünist 
Parti başkanı Josip Broz Tito, Aliya’yı Yugoslavya 
devletinin kuruluşundan sonra, 1946 yılında 3 yıl sürgün 
hapsine gönderdi . Serbest kaldıktan sonra Sarayova’da 
hukuk okumaya başladı ve siyasi faliyetlerini sürdürdü.

Aliya İzzetbegoviç (8 Ağustos 1925, Şamats 
19 Ekim 2003, Sarajevo)
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“Ben Avrupa’ya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. 
Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal 
yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptılar.
Hem de Batı’nın gözü önünde; Batı medeniyeti adına.”

Aliya İzzetbegoviç’in Mezarı   - Saraybosna - BOSNA-HERSEK

Alyia İzzetbegoviç 1990`dan 
1992’ye kadar Bosna-Hersek Sosyalist 
Cumhuriyetì nin Cumhurbaşkanlık görevini 
üstlendi. 1992 yılında uluslararası tarafsız 
gözlemcilerin kontrolü altında yapılan bir 
serbest referandum sonucunda Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. 1992-
2000 yılları arasında 7 kişilik Ortak Devlet 
Başkanlığı Konseyi’nin başkanlığını yaptı.

Sevenleri tarafindan “Bilge Kral” lakabı 
verilen İzzetbegoviç, 24 yaşında iken 
komünist dönem Yugoslavyasında 
İslamcılık suçlaması nedeniyle 4 sene 
cezaevinde yatmıştı. Cezaevi yıllarının 
sağlık problemlerinin artmasına yol açtığı 
belirtiliyor.

Aliya İzzetbegoviç Bosna Savaşı’nda 
(1992-1995) anahtar bir rol oynamıştır.
14 Aralık 1995 – Aliya Îzzetbegoviç, 
Slobodan Miloševic ve Franjo Tudman, 
Dayton Antlaşmasını imzadılar. Bosna 
Savaşı sonuçlandı.

“ Tanrısız ve insansız bir 
dünya  cenneti kurmayı hayal 
edenler, bu hayallerinin 
enkazı altında kalmaya 
mahkûmdurlar.”



Bosna-Hersek

Mostar Köprüsü - Hersek

“ Saray Bosna dört bir yanı dağlarla çevrilmiş
bir Osmanlı şehri. İgman ve Püren dağları bu şehri çevreliyor.

Kış olimpiyatları da burada gerçekleştirilmiş. Meşhur kayak merkezler var. 
Minyeska Nehri Bosna’nın ortasından geçiyor.”Ümraniye Belediyesi’nin yaptığı kultür merkezi açılışı 

için Bosna Hersek’teydik. Şehire girdiğinizde ilk 
dikkatinizi çeken savaştan kalma delik deşik binalar, 
şarapnel ve mermi izleriyle dolu sokaklar mevcut. Bazı 
yerler iyi hazırlanmış bir savaş filmi seti gibi. Otelinize 
yerleştikten sonra ilk gitmeniz gereken yer: Bascarsil-
ja, BaşÇarşı(böyle okunuyor). Baş Çarşı’daki sebilden 
başlayarak otelinizden ya da baş çarşı içindeki turizm 
noktasından alacağınız bir Başçarşı haritası ile çarşı 
içindeki cami(Gazi Hüsrev Bey Camii), kilise, medrese ve 
sinagogları gezebilirsiniz. 
Çarşının diğer ucunda, 1. Dünya Savaşının çıkmasına se-
bep olan kurşunun atıldığı bina ve kurşun isabet ederek 
ölen Avusturya-Macaristan Prensinin geçtiği köprüyü, 
Latin Bridge’i, görebilirsiniz. Nehir boyunca ilerleyip 

daha sonra bir paralelden geri dönmeniz, Ortodoks kilis-
esini, güzel sanatlar fakültesini ve şehrin diğer önemli 
yapılarını görmenizi sağlayacaktır. 
Ayrıca 2 saldırıyla 100’den fazla sivilin öldüğü Markale 
Pazar Yerini ve onlar adına yapılan anıtı da görmeniz 
gerekiyor. Nehir tarafında gezerken gördüğünüz dağların 
3 sene boyunca Sırp güçleri tarafından dolu olduğunu ve 
şehre bu noktalardan bomba ve mermi yağdırıldığını 
öğreniyoruz. Hatta Saraybosna’ya Mostar’dan giriş 
yapılan büyük 4 şeritli caddeye Sniper Street(Keskin 
Nişancı Caddesi) diyorlarmış. Çevreleyen dağlardan bir 
anda caddede yürüyen sivillere keskin nişancı ateşi ile 
ateş açılıyor ve genellikle ölümle sonuçlanıyormuş.
Saraybosna’da bizi en çok etkileyen şey Umut(Hayat) 
Tüneli oldu. Tunnel of Hope(Life) sıkı Sırp ablukası 
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Hayat tünelinin yapıldığı evin sahibi Şehide Nine 
karşılıyor güler yüzüyle bizi. Türklere karşı özel 
ilgi gösteren ve ziyeretçilerden sadece Türkler 
ile konuşmayı tercih eden Şehide Kolar, tünelin 
kazılmasıyla Saraybosna halkının kurtuluşunun 
sağlandığını söylüyor.  

Mostar: Neretva Nehri’nin kıyısında yer alan 
Mostar, Hersek’in başkentidir. 105.000 nufuslu 
şehir, Bosna-Hersek’teki iç savaş sırasında büyük 
zarar gördü. Şehre ismini veren ünlü Mostar Köprüsü 
Hırvatlar tarafından yıkıldı. Savaş sırasında şehrin 
etnik yapısı değişti. Müslümanlar Mostar’ın 
doğusunda, Hırvatlar batısında yaşamaya başladı. 
Sırpların çoğu ise şehirden ayrıldı. Savaştan sonra 
şehirde zarar gören binalar tamir, tarihi eserler 
restore edildi. Avrupa Birliği restorasyon çalışmaları 
için 15 milyon dolar harcadı. Bu arada yıkılan 
Mostar Köprüsü ABD, Türkiye, Hollanda, İtalya 
ve Hırvatistan’ın katkılarıyla ER-BU adlı bir Türk 
şirketi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa 
edildi. 2005 tarihinde eski Mostar şehri, UNESCO 
tarafından Dünya Miras Listesine alındı. 

Sida Nine

Tünel  - Saraybosna

altındaki şehirde yiyecek, ilaç ve silahla 
beraber tüm umutların da bitmeye yakın 
olduğu sırada 3 ay gece gündüz gönüllü bir 
ekip tarafından inşa edilen bir tünel. Sırp 
ablukasının olmadığı tek nokta olan NATO 
pisti altından kazılan 1.5m yüksekliğinde, 
1m eninde ve 800m uzunluğundaki 
tünelden 3 sene boyunca 20M ton yiyecek 
ve 1milyon insan giriş çıkış yapmış. Çoğu 
Saraybosna’lının söylediğine göre bu tünel 
olmasaymış tüm şehir açlıktan ve sağlık 
sorunlarından yok olacakmış. Tünelin şu 
anda 25m’lik bölümü duruyor. Havaalanı 
civarında olduğundan gitmek biraz problem. 
sorunlarından yok olacakmış. Tünelin şu 
anda 25m’lik bölümü duruyor. Havaalanı 
civarında olduğundan gitmek biraz problem

Sebil - Başçarşı - Fojnica



Türkiye çapında yapılan araştırmada her 10 kadından 

4’ünün eşinden fiziksel şiddet gördüğü ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de, evli kadınların yaşamlarında eşleri 

tarafından maruz kaldıkları şiddetin yakın  

çevrelerindeki veya tanımadıkları kişilerce maruz 

kaldıkları şiddet veya istismardan daha yaygın 

olduğunu gösteren istatistikler elde edilmiştir.

Bu çalışmalar kapalı kapılar ardında yaşanan kadına 

yönelik şiddetin acımasız gerçeğini gözler önüne 

sermektedir. Yapılan araştırmalar şiddet düzeylerinin 

farklılık gösterdiğini ve evlenmiş kadınların %26 

ile %57 arasındaki oranlarda eşleri tarafından 

hayatlarında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete 

maruz kaldıklarını göstermiştir. Eşleri tarafından  

şiddete maruz kalmış kadınların fiziksel veya ruhsal 

sağlık sorunları yaşama

olasılıkları şiddet yaşamamış kadınlara oranla iki kat 

daha fazladır. Her 10 kadından biri gebeliği süresince 

şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.

Kadınlar nadiren sağlık kuruluşlarından, polisten veya 

başka destek hizmetlerinden yardım istemektedirler.  

Kadınlar ve tüm toplum artık bu gidişe bir dur demek 

ve “kadına şiddete hayır ” diye haykırmak zorundadır.

Şiddete maruz tüm kadınlar sağlık kuruluşlarına, polise, 

destek hizmetlere başvurmalı sessiz kalmamalıdır. 

Belediyeler de kanunların gereğini yaparak kadın 

sığınma evleri inşa ediyor ve mağdur kadınlar ile 

çocukları için güvenli yaşam alanları oluşturuyor.

Kadına
Şiddete Hayır
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ANNE
BABALAR
D‹KKAT

Çoğu çocuk kazası bu açıdan ciddi bir değerlendirmeye 
alınmamakta, ayrıntılı bir kaza analizi yapılmamaktadır. 
Günümüzde bu tip kaza analizleri önemli çalışmalar 
arasındadır. Burada yapılan bir çalışma detayından bah-
setmek istiyorum.

Yapılan bir çalışmada telefonla yardım için bildirilen 86 
zehirlenme olayı üzerine bir çalışma yapılmış. Kazaya 
uğrayan çocuğa ürün, çevre ve iş açısından değerlendirme 
yapılmış. Kurbanların hepsi 5 yaşın altında bulunmuş ve 
şu ipuçlarına ulaşılmıştır.

1. Vakaların % 79’unda  anne-baba ve çocuk ayrı 
odalardayken kaza oluşmuştur,
2. Vakaların % 93’ünde kaza çocuğun kendi evinde mey-
dana gelmiştir,
3. Vakaların % 89’unda çocuklar yakından ilgilenilmeye 
gerek duyulmayan TV izleme gibi bir etkinlik içindedirler,
4. Vakaların % 36’sında  çocuk anne-baba farkına var-
madan oda değiştirmiştir,
5. Vakaların % 87’sinde anne-baba rutin bir işle 
uğraşmaktadır,
6. Vakaların % 59’unda zehirlenmeye yol açan madde 
kullanılmakta veya  açıkta bırakılmış durumdadır. 
Vakaların % 28’inde normal yerindedir.
7. Vakaların % 31’inde çocuğun maddeyi ulaşmasını eng-

elleyen bir engel yoktur.  %36’sında tek engel masa veya 
tezgâh yüksekliğidir. Vakaların % 57’sinde madde güvenli 
kapaklı kapların içindedir.

Günümüzde evlerde yüksek kaza potansiyeline sahip 
birçok araç ve gereç konumu bulunmaktadır. Evlerde kim-
yasallar, cilalar, deterjanlar ve ilaçlar bulunmakta, bunlar 
hatalı kullanım halinde önemli tehlikeler yaratabilme-
ktedir. Evde kaza nedeniyle ölümlerin başlıca neden-
leri: Düşme, zehirlenme, yangın ve boğulmadır. 5 yaşın 
altındaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki yaşlılar en çok 
etkilenenlerdir. Evde bulunan araçların hatalı tasarımları 
ve hatalı kullanımları da tehlikeli olabilir.

EV KAZALARINDA EN ÇOK ETKILI OLAN ARAÇLAR:
1.  Dönen motorlu araçlar,
2.  Isıtıcılar,
3.  Kurutucular,
4.  Çim kesme araçları,
5.  Ocaklar,
6.  Cam kapılar,
7.  Elektrik panoları, 
8.  Kablolar

Yapılan bir çalışmada ev 
kazalarının % 79’unda 
anne-baba ve çocuk 
ayrı odalardayken 
meydana geldiğini 
ortaya koyuyor. Yapılan 
çalışmalar göstermektedir 
ki birçok çocuk 
kazalarından ergonomik 
yetersizliklerin önemli bir 
rolü vardır.

Evde Çocukları
Bekleyen Tehlikeler



Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin yenilenen acil servisinin 
hizmete açılış töreninde Türkiye’nin 9 senede 

çok önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Yenilenen 
servisin kurdelesini Bakan Akdağ, Başkan Hasan Can 
ve konuklar birlikte kesti.

 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yenilenen 
acil servisinin açılışı Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın 
katıldığı bir programla yapıldı. Açılış programına 
Bakan Akdağ’ın yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye Başkan Hasan Can, İl 
Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Eyüp Gümüş 
ile davetliler katıldı.

Bizden Önceki 9 Yılda Tek Taş Konmadı 

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, kendilerinde önce hastanelere yatırım 
yapılmadığını belirterek, ‘İstanbul’da bizden önceki 
9 senede bir tek taş konmamış. Ümraniye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi çalışanlarını böyle güzel bir 
acil servis kurdukları için tebrik eden Akdağ, şunları 
kaydetti: ‘İstanbul’da bizden önceki 9 senede bir tek 
taş konmamış. 1994 ile 2002 arasında hangi hastane 
yapıldı ve hizmete sokuldu? Bizi kümes gibi hastanelere 
mahkûm ettiler. Allah korusun bir deprem olsa birçoğu 
belki üstümüze yıkılacak hastanelere mahkûm ettiler. 
Ama şimdi yaptığımız planlamayla İstanbul’a binlerce 
yeni yatak kazandırdık. Ümraniye gibi Pendik’te, 
Halkalı’da, Kartal Koşuyolu’nda... Bunlarda bizden 

Avrupa
Stardartlarında

Devlet Hastanesi

HELİPORT -  Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“Yenilenen acil servisi hizmete açıldı”
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Bir milyon 250 Bin TL’lik yatırım
Törende konuşmaların ardından Akdağ, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu ile 
birlikte kurdele keserek acil servisin açılışını yaptı. Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 25 yataklı acil servisi, 1 
milyon 250 bin TL bedelle yenilendi. Sağlık Bakanlığının 
Acil Servis Yönetmeliğine göre yenilenen acil serviste, tüm 

önce başlayan bazı binalar var, onlar da 
10 senedir duruyor. Bir hastane binası 
10 sene bekler mi?’

 İş Yükümüz Avrupalı
 Doktorun İki Misli

Türkiye’de insan kaynağı olarak, sağlık 
iş gücü olarak sayının çok artmadığını, 
ama kamu olarak sağlığa harcanan 
paranın 3 misline çıktığını kaydeden 
Akdağ, şunları söyledi: ‘Özellikle tıp 
fakültelerine ve hemşirelik okullarına 
alınan öğrenci sayısının çok yetersiz oluşu 
çok önemli bir problemdir Türkiye’de. 
Şu an biz zaman zaman ağır iş yüküyle 
karşılaşıyorsak, bunun en önemli sebebi, 
sağlık insan gücü sayısındaki sayısal 
yetersizliğimizdir. 

Hekim sayısı konusunda Avrupa’da 

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Ümraniye Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 
çalışanlarını böyle güzel bir 
acil servis kurdukları için 
tebrik etti.

ortalama olarak her 100 bin kişiye 350 civarında hekim 
düşerken, Türkiye’de 160 hekim düşüyor. Hemşire sayısında, ebe 
ve hemşire birlikte değerlendirilirse, Avrupa’da her 100 bin kişiye 
düşen sayı ortalama 750 iken, Türkiye’de bu sayı 200 civarında. 
Yani doktorda iş yükümüz bir Avrupalı doktora göre aşağı yukarı 
2 misli, hemşirede 4 misli. Türkiye’de tabip örgütü ya da diğer 
meslek örgütleri, mesela hemşirelerin dernekleri yıllarca sayıların 
fazla olduğundan, öğrenci sayısının azaltılması gerektiğinden 
bahsettiler. İlk defa son 3-4 senedir YÖK ile birlikte derdimizi 
anlayan bir üniversite yönetimi bulduk ve tıp fakültesi öğrenci 
sayısı ile hemşirelik öğrenci sayısı artırılmaya başladı.’

Yenidoğan bebek bakım ünitesi



Kışın en sık 
görülen hastalığı

Bronşit
Bu dönemde en sık görülen 
hastalıklardan biri bronşit. 
Özellikle sigara içenleri, çocukları 
ve yaşlıları tehdit ediyor.

Akut ve kronik bronşitin 
nedenleri, belirtileri, tanısı ve 
tadavisini göğüs hastalıkları 
uzmanlarına sorduk...

Bronşit nedir?
Kronik bronşit

Akut bronşit

Yaşam42



Bronşit nedir?
Nefes yollarının bazı nedenlerinden dolayı 
(ki bu nedenler; enfeksiyonlar, sigara, 
hava kirliliği, alerji gibi etkenler ) daralması, 
salgısının artmasıdır. Öksürük, balgam, 
nefes darlığı ile karakterize bir durumdur.
 

Akut bronşit ve 
kronik bronşit 
arasindaki fark 
nedir?
Genelde enfeksiyonlara ve toksik gazlara 
maruziyete bağlı olarak gelişen kısa süreli 
ve geçiçi bir durumdur. Grip ve nezle 
gibi soğuk algınlığından sonra da bu 
durumla karşılaşılabilir. Soğuk havalar, 
bu hastalıkların ortaya çıkmasında en 
önemli faktördür. Buna bir de ağızdan 
nefes almak eklenirse hava yeterince 
ısıtılamaz ve bronşit riskini arttırır. 
Tedavisinde etkene yönelik ilaçlar verilir.
Kronik bronşit yani müzmin bronşit ise 
sigaranın tetiklediği, tekrarlayan ataklarla 
karakterize yılın en az iki ayı öksürük, 
balgam ve nefes darlığı nöbetlerinin 
eşlik ettiği ilerleyici bir hastalıktır. 
Yapılan çalışmalar, 40-60 yaş arasındaki 
erkeklerin dörtte birinden fazlasında bu 
hastalığın görüldüğünü göstermektedir.
 

En sık rastlanan 
belirtileri nelerdir?
En sık belirtileri öksürük, nefes darlığı, 
bazen balgam, hırıltılı nefes alıp verme 
gibi solunum bulgularıdır. Bronşlar 
daralmıştır. Hafif bir fiziksel aktivite 
sırasında bile, nefes almada güçlük çekilir. 
Hasta, çabuk yorulur.
Beslenme alışkanlığı ile bir ilişkisi var mıdır?
Genelde enfeksiyonlar, sigara, hava 

kirliliği, mesleksel maruziyet gibi solunum 
yollarından alınan etkenlerle olur.
 
Teşhis koymada en önemli faktör 
nedir?(test-röntgen vs..)
Teşhiste en önemli parametre fiziksel 
muayenede akciğer solunum seslerindeki 
değişmelerin tesbitidir. Genelde 
Radyolojik bulgu vermez. Solunum 
fonksiyon testinde düşme saptanır.

Nasıl bir tedavi 
süreci izleniyor?
Akut Bronşit tedavisinde etkene yönelik 
tedavi uygulanır. Enfeksiyonlarla 
mücadele, istirahat, sıvı desteği , nefes açıcı 
ilaçlardan yaralanılır. Tedavide kullanılan 
ilaçlar, hastalığın belirtilerini ortadan 
kaldırmaya yöneliktir. Ateş düşürücüler, 
öksürük şurupları, ağrı kesiciler kullanılır. 
Balgamı kolay bir şekilde çıkarmak için, 
buna yönelik ilaçlar hastaya önerilir. 
Tedavinin fayda sağlaması için, sigarayı 
mutlaka bırakmak gerekir.

Kronik bronşitte kural sigaradan 
uzaklaşmayı sağlamak. Sigarayı bırakınca, 
hastanın öksürmesinde ve balgam 
çıkarmasında azalma görülür. Hastanın, 
nefes alıp vermesinde belirgin bir 
değişiklik vardır. Kişi, çok daha rahat bir 
yaşam sürer. Solunum yollarına yerleşen 
bakteri ve virüsleri yok etmek için ilaç 
tedavisi uygulanır. İlave etkenlere yönelik 
önlemler alınır.
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