
nisan 2012 sayı | 25

ü m r a n i y e  b e l e d i y e s i  a y l ı k  s ü r e l i  y a y ı n ı



14

25
İstanbul’un En Büyük Traf ik Eğitim Parkı Mayıs’ta Açılıyor; ...................Sf.28’de

34

40

4+4+4’lük Eğitim..................................................6
Bir Yastıkta 40 Yıl................................................8
İstanbul 2012 Spor Başkenti...........................10
Mustafa Ataş Fotoğraf Sergisi.........................12
TL Yeni Simge...................................................13
Ulu Camii...........................................................14
Buyaka AVM Açıldı...........................................16
Nevruz Bayramı................................................18
Kardeş Belediyeden Ziyaret............................19
TV Gazeteciliği Seminerleri.......................... 20
İl Dernekleri Platformu..................................... 21
Fojnica’dan Berat..............................................22
Fojnica’nın Kurtuluşu........................................23
ILO ve UNICEF.................................................24
23 Nisan.............................................................25
İstiklal Marşı Okuma Yarışması.......................26
Spor Oyunları....................................................27
Trafik Parkı........................................................28
Geleneksel Sanatlar.........................................30
Seminer - Şahin Uçar.......................................31
Seminer - Kadın Kimliği....................................32
Kadınlar Günü..................................................33
Mesire Alanı.......................................................34
Atakent Mahallesi.............................................36
Erol Evgin..........................................................38
Edirne................................................................40
Kadın - Aile........................................................42
Çocuk - Oyun Seçimi.......................................43
Sinemada Bu Ay...............................................44
Medya................................................................46

06

YenidenÜmraniye .......................................................Sayı:25
İçindekiler



Belediyemizin hizmetlerini sizlerle paylaştığımız 
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 25. sayısında, 
yine sizlerle birlikteyiz. Tasarımı ve içeriğiyle 
zenginleştirdiğimiz Yeniden Ümraniye, siz değerli 
okurlarımızdan büyük ilgi görüyor. Dağıtımını 
da oluşturduğumuz özel bir dağıtım ekibiyle 
gerçekleştirdiğimiz Yeniden Ümraniye Dergisi, her ay 
binlerce Ümraniyeliye ulaşıyor. 

Her ay olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden 
güzel dosya ve haberlerle, sizin için dopdolu bir 
dergi hazırladık. Belediyemizin genç çiftlere evlilik 
yolunda ışık tutmak amacıyla hazırlattığı Bir Yastıkta 
Kırk Yıl isimli projemizi, muhteşem bir programla 
tanıttık. Projeyle ilgili bütün ayrıntıları dergimizin 
sayfaları arasında sizlerle paylaştık. Ümraniye’de 
yapımına başlanacak olan Ulu Camii’nin ruhsatı 
Sayın Başkanımız tarafından imzalandı. Ulu Camii’ye 
dair teknik bilgiler ve projenin detaylarını da 
dikkatlerinize sunduk. 

Öte yandan, önemli bir projeyi daha hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul’un en 
büyük trafik eğitim parkı özelliğine sahip olacak 
kompleksimizin yapımı hızla sürüyor. Mayıs ayında 
bitirmeyi hedeflediğimiz eğitim parkıyla ilgili bilgi ve 
görsellerin ilginizi çekeceğini umuyoruz. 

Dergimizin vazgeçilmez gündemi olan kültür ve 
sanat aktivitelerine bu ay da hız kesmeden devam 
ettik. Gerek Ümraniye Kültür Merkezimiz ve gerekse 
diğer kültür merkezlerimizde gerçekleştirilen çok 
sayıda etkinlikle ilgili haber ve gelişmeleri sizler için 
derledik. Yine Sayın Başkanımızı çeşitli vesileler ile 
ziyaret eden konuklarımız ile Sayın Başkanımızın 
gerçekleştirdiği muhtelif ziyaretlere dair ayrıntılar da 
dergimizin sayfaları arasında okunmayı bekliyor. 

Bu sayımızda anlamlı bir zaman dilimine de 
girmiş bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can, 2004 yılında Ümraniyelilerden aldığı 
yetkiyle, tam sekiz yıldır aynı heyecan ve coşkuyla 
hizmet yürüyüşünü sürdürüyor. Bu yürüyüşün nice 
duraklara ulaşmasını diliyor, dergimizin yeni sayısı 
ile baş başa bırakıyoruz. 

İyi okumalar.  

Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 

Yeniden merhaba…

İmtiyaz Sahibi:
Ümraniye Belediyesi Adına 
Hasan Can

Genel Yayın Yönetmeni:
Mustafa Küçükkapdan

Yayın Kurulu:
Mustafa Küçükkapdan
Faysal Şansi

Yazı İşleri Müdürü:
Faysal Şansi

İrtibat:
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Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
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Kıymetli hemşerilerim;

YENiDENÜMRANiYE

Bizim için çok anlamlı bir zaman 
dilimine girmiş bulunuyoruz. Zira 
2004 yılında başladığımız hizmet 

yürüyüşünde 8. yılımızı geride bıraktık. 
Görevde bulunduğumuz bu süre 
zarfında, Ümraniyelilere hayatın her 
alanında kalıcı hizmetler yapabilmenin 
çabasını verdik. Ümraniye’yi çağın 
koşullarıyla donanmış, modern ve 
çağdaş bir kent yapma arzusuyla 
çıktığımız bu yolda, 8 yıllık bir gurur 
tablosu çizmenin huzur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Ümraniye’mizi Kalıcı Eserlerle 
Donattık

Klasik belediyecilik hizmetleri alanında 
yaptığımız çalışmalarla Ümraniye 
kabuk değiştirerek İstanbul’un yeni 
cazibe merkezi haline geldi. Hiç kültür 
merkezi bulunmayan ilçeye kültür 

merkezleri inşa etmeye başladık. İlkini 
2005 yılında tamamlayarak hizmete 
sunduğumuz kültür merkezlerinin 
sayısını, görevde bulunduğumuz ilk 
5 yılda 15’e tamamladık. İlçemizin 
büyük eksiklerinden biri de Nikâh 
Sarayı’nın olmayışıydı. İvedi bir biçimde 
hazırladığımız bir proje kapsamında, 7 
ay gibi kısa bir sürede Nikâh Sarayı’nı 
tamamlayarak hizmete sunduk. 8 yıllık 
hizmet dönemimizde Ümraniye’ye 
24 sağlık ocağı kazandırdık. Bununla 
birlikte ilçemizde bulunan Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli 
vesilelerle büyük katkılarda bulunduk. 
Yine ilçemizde bulunan çok sayıda 
kurum ve kuruluşa önemli katkılarda 
bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. 
35 mahallesi bulunan Ümraniye’nin 
muhtarlık binalarının tamamını 
yeniledik. Baştan ayağa yenilediğimiz 
cadde ve sokakları, parkları ve çevre 
düzenlemeleri ile yeni Ümraniye, 
modern görünümü ile şimdi göz 
dolduruyor. Doğal çevresini yeniden 
mamur ettiğimiz Ümraniye’ye 40 yılda 
120 park yapılabilmişken, biz 8 yıllık 
süre zarfında 120’nin üzerinde park 
kazandırdık. Eğitim alanında çok önemli 
hizmetler yaptık. Ümraniye’ye 3 okul 
kazandırdık, yeni okullar için de arsa 
bağışladık. Çocuk ve gençlerimiz için 

24 adet Bilgi Evi inşa ederek hizmete 
açtık. Yine son olarak yeni bir proje 
ile ilçemizin büyük bir ihtiyacını daha 
ortadan kaldırarak meydanı olmayan 
Ümraniye’ye, vatandaşlarımızın rahat 
nefes alacakları büyük bir meydan 
kazandırdık.

Kimsesizlerin Kimi Olduk

Sosyal belediyecilik ilkesi gereği, 8 yıl 
boyunca ilçemizde sosyal yardımlaşma 
ve dayanışmanın en güzel örneklerini 
sergiledik. Ümraniye’de yaşayan yardıma 
muhtaç vatandaşlarımıza destek olmak 
amacıyla her fırsatta çeşitli yardımlarda 
bulunduk. On binlerce aileye ilaç, gıda, 
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara 
muayene ve tedavi olmak üzere 15 
milyon TL’ye yakın bir yardım ulaştırdık. 
Yaptırdığımız Halil İbrahim Sofrası 



başkandan

Aşevi, her gün 700 kişilik sıcak yemeği, 
fakir vatandaşların kapısına kadar 
götürüyoruz. Engelli vatandaşlarımız 
için tasarlanmış ve her biri 4 hasta, 6 
refakatçi taşıyabilen üç adet Engelli 
Aracımız, belediyemize başvuran 
engelli vatandaşlarımızı evlerinden 
alarak, diledikleri yere bırakıyor, işleri 
bitince evlerine geri götürüyoruz. 
Yine maddi olanaksızlıklar yüzünden 
tekerlekli sandalye alamayan engelli 
kardeşlerimize tekerlekli sandalye, 

akülü engelli aracı ile diğer bazı günlük 
ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 8 yıl boyunca 
düzenli olarak ilçede bulunan okulların 
bakım, yapım ve onarımlarını ücretsiz 
olarak karşıladık. Her yıl ilçemizde 
bulunan tüm okullarda okuyan 
öğrencilere kılık, kıyafet ve kırtasiye 
yardımı yaptık. Yine her yıl eğitim 
sezonu başında binlerce öğrenciye 
kırtasiye ve çanta yardımında bulunduk. 
Öğrenciler arasında yaptırdığımız seviye 
tespit sınavında, başarılı olanlara çeşitli 
ödüller verdik. 

Ümraniye’yi Kültür Sanat Vadisi 
Yaptık

Kazandırdığımız eserler ve 
yaptığımız etkinliklerle kültür sanatı 
Ümraniyelilerin ayağına getirdik.  
Belediye olarak haftanın her günü bu 
kültür merkezlerimizde sinemadan 

tiyatroya, şiir dinletilerinden 
konserlere, panellerden sempozyumlara 
kadar yüzlerce etkinlik, her yaştan 
Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. 
Kültür merkezlerimizde ücretsiz 
eğitim verdiğimiz Meslek Edindirme 
Kursları, Ümraniye’deki kadınlara 
yönelik olarak faaliyetlerini aralıksız 
sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak 
verdiğimiz kurslarda ahşap boyamadan 
biçki dikişe, bilgisayardan çocuk 
gelişimine, hat sanatından minyatüre 
kadar çok çeşitli dallara ait toplam 
24 branşta eğitim imkânı sunuyoruz. 
Geleneksel hale getirdiğimiz hikâye, 
resim ve şiir yarışmaları alanlarında 
marka haline gelirken, yarışmalara 
yalnızca ülke genelinden değil, 
aralarında A.B.D, İngiltere, Almanya, 
Fransa ve Azerbaycan’ın bulunduğu 
muhtelif ülkelerden ürünler katılıyor. 
Bu yarışmalarla yeni yeteneklere 
fırsat verdiğimiz gibi, dereceye giren 
yarışmacılara para ve diğer ödüller 
veriyor, ürünlerini kitaplaştırarak 
edebiyat dünyasına da yeni soluklar 
katıyoruz. Görevde olduğumuz 8 
yıllık süreçte, yaptırdığımız Çanakkale 
Destanını anlatan Çanakkale Geçilmez 
çizgi sineması, birçoğu uluslararası 
düzeyde gerçekleştirdiğimiz 
muhtelif alanlardaki sempozyum, 
panel ve söyleşilerimiz, yaz ayında 
düzenlediğimiz kurslar, Yaz Spor Okulu 
ve Ümraniye Spor Oyunları ile diğer 
kültürel etkinliklerimizle Ümraniye’yi 
bir kültür-sanat vadisi haline getirdik. 

Ümraniye’nin Vizyonu Değiştirdik 

Öte yandan 8 yılda imar alanında büyük 
atılımlar gerçekleştirdik. Nazım imar 
planlarını ivedilikle çıkardık. Buradaki 
boş arazilerin ya da üzerinde altyapıdan 
yoksun çarpık kentleşmeye yol açan 

konut sahiplerinin, yeni imar planına 
uygun bir şekilde yeniden yapılanma 
çalışmalarına katılmalarını sağladık. 
Arsa sahipleri ile bir araya gelerek, sosyal 
donatıları tam olan pek çok büyük konut 
projesini hayata geçirdik. Yine imar 
iyileştirmeleri ile vatandaşlarımızın 
doğal zeminde kentsel dönüşümü 
gerçekleştirmesini sağladık ve sağlamaya 
devam ediyoruz. Bu gelişmeler büyük 
inşaat şirketlerinin dikkatini çekti ve 
hepsi birer ikişer burada büyük çaplı 
projelere başladı. Sürdürdüğümüz 
çalışmalarla Ümraniye’ye olan ilgi her 

geçen gün artıyor. 

Sevgili Ümraniyeliler; 

Bugüne kadar yaptığımız hizmet ve 
projelerle, Ümraniye’de yaşamayı bir 
ayrıcalık haline getirmeyi amaçladık. 
Sekiz yıllık hizmet dönemimizde, bu 
amacımıza ulaştığımızı düşünüyor 
ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz.  
Önümüzde uzun bir süreç ve bu 
süreçte fiziki açıdan modern ve 
çağdaş bir ilçe görünümüne kavuşan 
Ümraniye’mizi her alanda adına 
yakışır bir konuma kavuşturmak 
için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. Geride bıraktığımız hizmet ve 
başarılar, geleceğe duyduğumuz güven 
umutlarımızı daha da pekiştiriyor. Bu 
bağlamda, görevde bulunduğumuz 
süre zarfında bizlere olan desteğinizi 
eksik etmediğiniz için siz değerli 
Ümraniyelilere canı gönülden teşekkür 
ediyor, gelecek günlerin hepimize 
güzellikler getirmesini diliyorum. 

Saygılarımla…

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı



Türkiye 4+4+4’lük 
Eğitime Geçiyor

Kademeli eğitime geçişin 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlamasına karar 
verildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeni 

sistemin milletin arzusu olduğunu ifade etti.

YENiDENÜMRANiYE
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2011 yılı sonunda 
gerçekleştirilen 18. Milli 
Eğitim Şûrası’nda kesintisiz 

eğitimin 4+4+4 olarak yeniden 
düzenlenmesi kararı alınmış, 
zorunlu temel eğitimin 1 yıl da okul 
öncesi olmak üzere 13 yıl olması 
benimsenmişti. Öneriyi yerinde 
bulan AK Parti ise ‘kesintisiz’ eğitimi 
‘kesintili ve kademeli’ hale getirerek 
zorunlu temel eğitim süresini 12 
yıla çıkarmak üzere Meclis’e kanun 
teklifi vermişti. Ancak 1 yıllık 
zorunlu okul öncesi eğitim şimdilik 
devre dışı bırakılmıştı. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ise yeni sistemin 
ayrıntıları üzerinde yürüttüğü 
çalışmalarda sona geldiği öğrenildi. 
Buna göre, yeni sistemin getireceği 
yenilikler şöyle:

Uygulama Gelecek Yıl Başlıyor

Yeni sistemin gelecek yıl hayata 
geçirilmesi planlanıyor. 1997’de 
hayata geçirilen 8 yıllık kesintisiz 
eğitim tarihe karışıyor. Uygulama, 
her biri 4 yıldan oluşan 3 kademe 

halinde 12 yıllık kesintili eğitime 
dönüştürülecek.

1997 öncesindeki ortaokul sistemine 
geri dönülüyor. İlköğretimin ilk 
dört yılı olan ‘birinci kademesi’ ile 
ikinci dört yılı olan ‘ikinci kademesi’ 
binalarının ayrı olması esas olacak.

İlk 4 yıllık zorunlu eğitimden sonraki 
kademelerde evde eğitim (açık 
öğretim) mümkün hale getirilecek. 
Evde eğitimle okuldan mezun 
olunabilecek. 4. sınıftan itibaren, 
öğrenciler hem açıköğretime hem de 
Kur’an kurslarına aynı anda devam 
edebilecek. Derslere başörtüsüyle 
girmek isteyenlere yeni alternatifler 

sunulacak.

Değişiklik yürürlüğe konulduğu 
zaman sadece okula yeni başlayanları 
değil, ilköğretimin ilk 4 sınıfında 
okuyanları da kapsayacak ve 
4. sınıftan 5. sınıfa geçecek 
olan öğrenciler de yeni sistem 
içerisinde olacak. Kanun değişikliği 
sonrasında ilk 4 yıl ilköğretimin 
‘birinci kademesi’, ikinci 4 yıl ise 
ilköğretimin ‘ikincisi kademesi’ 
olacak. İlk 4 yılın sonunda öğrenci 
mevcut ilköğretim okuluna devam 
edebileceği gibi başka bir ilköğretim 
okulunun ‘ikinci kademesine’ de 
kaydolabilecek.

İlk kademe derslerine sınıf 
öğretmenleri, ikinci kademeye ise 
branş öğretmenleri girecek. Milli 
Eğitim Bakanlığı ‘ikinci kademe’ 
müfredatını yeniden düzenleyerek 
bu kademedeki ‘alan’ derslerinin 
ağırlığını artıracak.

Her Vatandaş En Az Lise Mezunu 
Olacak

Öğrenci liseye devam ederken 
özellikle mesleki eğitimle ilgili 
‘yönlendirme’ derslerini de alacak. 
Her kademenin sonunda diploma 
yerine, yeni sisteme göre öğrenciler, 
12 yıllık eğitimin sonunda 
diplomalarını alacak. Böylelikle 
her vatandaş en az lise diploması 
sahibi olacak. 4. sınıftan sonra 
mesleki eğitime yönlendirilecek 
olan öğrenciler için altyapısı hazır 
olmayan okullarda fizikî donanım 
ve materyal kullanımlarını MEB 
yeni düzenlemeye göre uyarlayacak. 
Teklifte, sistemin sorunsuz şekilde 
hayata geçirilmesi için teknik 
düzenlemeler de yer alacak

özel haber

Her kademenin sonunda 

diploma yerine, yeni 

sisteme göre öğrenciler, 

12 yıllık eğitimin sonunda 

diplomalarını alacak. 

Böylelikle her vatandaş en az 

lise diploması sahibi olacak.
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Hayata geçirdiği çok 
sayıda sosyal sorumluluk 
projesine bir yenisini 

daha ekleyen Ümraniye Belediyesi, 
evlilik hayatında 40 yılı geride 
bırakan çiftlerin yaşam öykülerini 
anlattığı ‘Bir Yastıkta 40 Yıl’ isimli 
kitap için muhteşem bir tanıtım 
programı düzenledi. Cevahir Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sayın Fatma Şahin, İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu, Ak Parti 
İstanbul Milletvekilleri Mustafa 
Ataş, Mihrimah Belma Satır, İsmet 
Uçma, Osman Boyraz, Ak Parti 
Mardin Milletvekili Muammer Güler, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, AK Parti İstanbul Kadın Kolları 
Başkanı Ayfer Yaman, ünlü sanatçı 
Erol Evgin, kitabı yayına hazırlayan 
yazar Tuluhan Tekelioğlu, kitapta 

yaşam öykülerini anlatan evli 
çiftler, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, STK 
temsilcileri ve çok sayıda seçkin 
davetli katıldı.

Hasan Can: ‘Evlilik, Acısıyla 
Tatlısıyla Yaşayabilme Sanatı’

Programda söz alan ünlü yazar 
Tuluhan Tekelioğlu şunları söyledi: 
öncelikle Ümraniye Belediye Başkanı 
Sayın Hasan Can’a bu anlamlı proje 
için teşekkür ediyorum. Bu projenin 
içinde olmaktan da mutluluk 
duyuyorum. Hepimiz değerliyiz, 
hepimiz eşitiz. Birbirimize değer 
verelim ve gençlerimize bunu 
aşılayalım. Daha sonra söz alan 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın 
Hasan Can şunları söyledi; bugün 
burada önemli bir projeyi hayata 
geçirdik. Bu projede bizim teklifimizi 
kabul eden başta Mardin Milletvekili 

YENiDENÜMRANiYE

Bir Yastıkta 40 Yıl’ın
Sırrını Anlattılar

Ümraniye Belediyesi’nce 

hazırlanan ‘Bir Yastıkta 

40 Yıl’ isimli kitabın 

tanıtımı için düzenlenen 

programa konuk olan 40 

yıllık evli çiftler, mutlu 

evliliğin sırrını anlattılar. 

Erol Evgin’in şarkılarıyla 

renklenen gecede konuşan 

Bakan Şahin de, gençlere 

tavsiyelerde bulundu. 
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Muammer Güler ve kıymetli eşleri 
olmak üzere herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bir toplumun oluşturan 
değerlerin başında aile kurumu gelir, 
toplumların var olması da ancak 
sağlıklı aile yapısıyla mümkündür. 
Sosyal sorumluluk anlayışı 
çerçevesinde, bu konuda anlamlı bir 
girişimde bulunarak evliliklerinde 
40 yılı geride bırakan çiftlerin hayat 
hikâyelerini bir kitapta topladık. 
Kitaplaştırdığımız hayat hikâyelerini 
yeni evlenecek kardeşlerimize rol 
model olarak takdim edeceğiz. 
Evlilik acısıyla, tatlısıyla yaşayabilme 
sanatıdır dedi. Başkan Hasan Can, 
‘Amacımız uzun soluklu evliliklerin 
temeli olan sadakat, hoşgörü, 
karşılıklı anlayış ve anlama çabasına 
vurgu yaparak, yeni neslin bu tecrübe 
ve tavsiyelerden faydalanmasını 
sağlamaktır’ dedi. Sadakat ve 
karşılıklı anlama çabasının uzun 
soluklu ve mutlu bir evliliğin en güzel 
formülü olduğunu belirten Başkan 
Hasan Can,  kitabı yayına hazırlayan 
ünlü yazar Tuluhan Tekelioğlu’na da 
teşekkür etti.   

Vali Mutlu: ‘Çalışkan ve Gayretli 
Başkanımız Önemli Bir Projeye 
İmza Attı’

  Programda söz alan İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu şunlar söyledi; 
çalışkan ve gayretli başkanımız 
güzel bir projeye imza attı. Öncelikle 
ihtiyacımız olan bir şeyi yaptığınız 
için sizi yürekten tebrik ediyorum. 
Rol model olan insanlarımızı 
görmemiz herkesin ihtiyacı olan bir 
şey, iyi bir aile güçlü bir aile olmadan 
sağlıklı bir yolda yürüyebilmemiz 
bile mümkün değil, aile bağlarımızı 
güçlendirelim ve onun üzerine güçlü 
bir Türkiye tesis edelim dedi.

Bakan Fatma Şahin: ‘22 Yıl Önce 
Bugün Nikâh Masasındaydım’

Programda bir konuşma yapan Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin, “Bugün benim içinde önemli 
bir gün, 22 yıl önce bugün nikâh 
masasına oturdum. Hakikaten şöyle 
bir bakıyorum herhalde hayatımda 
verdiğim en hayırlı karardı bu, 
Sevgili eşim, hayat arkadaşım, 
dostum aramızda” dedi. Güçlü 
ailenin güçlü toplumda önemli bir 
ana damar olduğunu vurgulayan 

Fatma Şahin, konuşmasına şöyle 
devam etti; Özellikle evlilik 
öncesinde nikâhlanmaya karar veren 
çiftlerin belediyelerimize geldiği 
zaman biz Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olarak onların yanında 
olmak istiyoruz dedi. Bakan Şahin 
ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a bu anlamlı proje için 
teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak 
aile ile ilgili her projede yanınızda 
olduğumuzu söylemek isterim 
diyerek sözlerini bitirdi. Daha sonra 
Başkan Hasan Can Bakan Fatma 
Şahin’in eşini de sahneye davet 
ederek projeyi temsilen bu günün 
anısına Belediye Meslek Edindirme 
Kurslarında hazırlanan içinde bir 
yastık olan bir tablo hediye etti. . 

Erol Evgin İzleyenlere Keyifli
Anlar Yaşattı

Programın sonunda sahne alan 
ünlü sanatçı Erol Evgin bu anlamlı 
projeyi hayata geçiren Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
kutlarım dedi. Erol Evgin nostaljik 
şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar 
yaşattı. Programa gelen konuklar da 
şarkılarda sanatçıya eşlik ettiler.

bir yastıkta kırk yıl

‘Amacımız uzun
soluklu evliliklerin 

temeli olan sadakat, 
hoşgörü, karşılıklı 
anlayış ve anlama 

çabasına vurgu 
yaparak, yeni neslin bu 
tecrübe ve tavsiyelerden 

faydalanmasını 
sağlamaktır.’ 

9



YENiDENÜMRANiYE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
İstanbulluların çağdaş ve 
modern mekanlarda spor 

yapabilmeleri için son yıllarda dev 
yatırımların altına imza attı. Spor 
komplekslerinden statlara, kapalı 
yüzme havuzlarından buz sporları 
salonuna kadar İstanbul’a 52 yeni 
spor tesisi kazandırıldı. 

8 Yılda 83 Uluslararası, 100 Ulusal 
Organizasyon 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 
Olimpiyat Oyunları’nı muhteşem 
bir tarihi mirasa sahip İstanbul’da 
gerçekleştirme arzusunu, dünya 
ölçeğinde ses getiren yüzlerce 
uluslararası organizasyona başarıyla 
ev sahipliği yaparak ve 2012 
Avrupa Spor Başkentliği payesini 

alarak ortaya koydu. 8 yılda 28 
branşta 83 uluslararası, 100 ulusal 
organizasyona başarıyla ev sahipliği 
yapan İstanbul, tüm bu çalışmalar 
sonucunda 2012 Avrupa Spor 
Başkenti seçildi.  

Ataköy Sinan Erdem Spor 
Salonu’nun 2010 Dünya Basketbol 
Şampiyonası’na yetiştirilmesi ve tesis 
işletmeciliğinde uluslararası spor 
otoritelerinden tam not alınması, 
Asya ile Avrupa kıtalarını buluşturan, 
dünyanın kıtalararasında koşulan 
ilk ve tek maratonu olan Avrasya 
Maratonu’nun “Altın Kategori”ye 
yükselmesi, İstanbul’un sportif 
alanda bir çekim merkezi olmasının 
en somut örnekleri oldu

 

Dünyanın Gözü Sporun 
Başkenti İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin son yıllarda 

gerçekleştirdiği dev 
yatırımlar ve çalışmalar, 
Avrupa Spor Başkentliği 
unvanı ile taçlandırıldı. 

Avrupa Spor Başkentliği 
payesini alan İstanbul, yıl 
boyunca 39 uluslararası 

organizasyona ev 
sahipliği yapacak. 
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138 Okula 138 Spor Salonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
öğrencilerin, sporcuların, spor 
kulüplerinin ve çevre halkının 
spor yapması için 138 okulun 
bahçesinde 138 spor salonunu 
hizmete açtı. Ayrıca 33 spor tesisi 
ve açık alanlarda, uzman eğitmenler 
nezaretinde İstanbulluların bilinçli 
ve düzenli spor yapmaları sağlandı. 
“Sağlıklı ve Zinde Yaşamak İçin 
Spor Yapın” sloganıyla parklarda, 
yeşil alanlarda, piknik alanı ve 
plajlarda İstanbullulara eğitmenler 
nezaretinde spor yapma imkanı 
sunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü ile 12 branşta 1.700 faal 
lisanslı sporcu, 74 takım ve 15 bin 
500 lisanslı izci ile Türk sporuna 
hizmet veren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, kent genelindeki 800 

amatör kulübü sporcularına her yıl 
spor malzemesi desteği veriyor. 2012 
Avrupa Spor Başkenti İstanbul, yıl 
boyunca çok sayıda organizasyona 
ev sahipliği yapacak. Avrupa Spor 
Başkentliği etkinlikleri kapsamında, 
39 uluslararası organizasyonun 

heyecanı İstanbul’da yaşanacak. 

Sporun Başkenti’ne Tam Not 
2012 Avrupa Spor Başkenti İstanbul, 
172 ülkeden 683 sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirilen tarihin 
en geniş katılımlı Dünya Salon 
Şampiyonası’na başarıyla ev sahipliği 
yaptı. Açılışını Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Ataköy 
Atletizm Salonu’ndaki 14. Dünya 
Salon Atletizm Şampiyonası’nda, 
Türkiye ilk madalyalarını kazandı. 3 
gün boyunca 3 milyarı aşkın insanın 
izlediği şampiyonada kadınlar 1500 
metrede yarışan Aslı Çakır Alptekin, 
kazandığı bronz madalya ile 
Türkiye’ye dünya salon şampiyonası 
tarihindeki ilk madalyasını 
kazandırarak, tarihe geçti. Erkekler 
1500 metrede de İlham Tanui 
Özbilen Türkiye’ye tarihindeki ilk 
gümüş madalyasını kazandırdı. 

büyükşehir

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi,öğrencilerin, 

sporcuların, spor 
kulüplerinin ve çevre 

halkının spor yapması 
için 138 okulun 

bahçesinde 138 spor 
salonunu hizmete açtı.

Ümraniye AK Parti İlçe 
Başkanlığı’na Yeni Başkan
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Öztürk ORAN, 
Ümraniye AK Parti İlçe Başkanlığına atandı. Başkan 
Hasan Can konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni 
atamanın hem parti hem de ilçe için hayırlı olmasını 
temenni ettiklerini söyledi.

Öztürk Oran Kimdir…
1956 Kars doğumlu. Eğitim Enstitüsü Türk Dili 
ve Edebiyatı mezunu, Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Ens. mezunu, Türkiye Vakıflar Bankası’nda 
12 yıl memur ve ikinci müdürlük yaptı. Faisal Finans 
Kurumu’nda 16 yıl müdür, genel müdür yardımcılığı, 
yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra ortağı olduğu 
bir ilaç firmasında yönetim kurulu başkanı olarak 
iş hayatını devam ettirdi. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
İngilizce bilmektedir. Yetimler Derneği, TİYEMDER 
ve YÜBEV Vakıflarında yönetim kurulu üyeliği 
bulunmaktadır.
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YENiDENÜMRANiYE

Milletvekili Ataş’ın Sergi
Açılışını Başbakan Erdoğan Yaptı
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’ın ikinci bireysel fotoğraf 
sergisi “Düş Bahçemden” fotoğraf severlerle buluştu. AK Parti Genel 
Merkezi’ndeki fotoğraf sergisini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açtı.

sergi

Ataş’ın yurtiçi ve yurtdışı 
gezilerinde çektiği 
fotoğrafların yer aldığı 

sergiyi, gezen Başbakan Erdoğan, 
fotoğraflar hakkında Ataş’tan bilgi 
aldı. İstanbul fotoğraflarını inceleyen 
Başbakan Erdoğan, fotoğraflarda 
yer alan yurtdışı mekânlar hakkında 
da bildiklerini anlattı. Başbakan 
Erdoğan’a Mostar Köprüsü’nün yer 
aldığı fotoğrafı hediye eden Ataş, bu 
fotoğraf önünde Başbakan Erdoğan 

ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sergi 
özel defterini de imzalayan Başbakan 
Erdoğan, deftere şunları yazdı: 

“Yol arkadaşım Mustafa Ataş Bey’in 
sergisini gururla gezdim. Siyaset 
yolculuğuna, mücadelesine böyle 
bir zenginlik katması gerçekten 
gurur verici. Başarılarının devamını 
diliyorum. Sağlıklı, uzun ömürler 
temennisiyle…”
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özel haber

Merkez Bankası’nın, Türk 
Lirası’nın yeni simgesini 
seçmek için düzenlediği 

yarışma sona erdi ve Türk Lirası 
için tasarlanan simge kamuoyuyla 
paylaşıldı.

Yarışmanın sonuçlarının açıklandığı 
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katıldığı toplantının açılışında 
konuşan Merkez Bankası Başkanı 
Erdem Başçı, 8,362 başvuru 
arasından seçilen simgenin ‘’TL’nin 
güvenli bir liman haline geldiğini 
gösterdiğini’’ söyledi. Başçı, finale 
kalan 7 başvuru arasından seçilen 
simgenin tasarımının Tülay Lale’ye 
ait olduğunu kaydetti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
da, işsizliğin geçen yıl yüzde 9.8 
olarak gerçekleştiğini, bunun da 
sevindirici olduğunu belirterek, 
simge yarışmasına cezaevinden bile 
katılımcıların olduğunu, bunun 
da yurttaşların duyarlılıklarını 
göstermesi açısından önemli 
olduğunu söyledi.

Erdoğan, ‘’TL için böyle bir simge 
belirleyerek, bu simgeyi kullanıma 
sürerek, yürüttüğümüz operasyonda 
önemli aşamayı geride bırakıyoruz. 

1 Ocak 2005’te altı sıfırı atılmış 
YTL’yi tedavüle sürdük. 1 Ocak 
2009’da da yeni ibaresi atılmış TL 
tedavüle girdi. Artık TL’yi hem ulusal, 
hem uluslararası piyasalarda güçlü, 
itibarlı para birimi olarak kullanmaya 
başladık” diye konuştu.

Hazırlanan özel programla 
TL’nin simgesi AltGr+T tuşlarına 
basıldığında çıkacak. Yazı tipi ve 
uygulamalarına Merkez Bankası’nın 
internet sitesinden erişimin mümkün 
olacağı bildirildi.

Merkez Bankası’nın, 
Türk Lirası’nın yeni 

simgesini seçmek için 
düzenlediği yarışma 

sona erdi ve Türk Lirası 
için tasarlanan simge 

kamuoyuyla paylaşıldı.
Erdoğan, “TL için böyle 
bir simge belirleyerek, 
bu simgeyi kullanıma 

sürerek, yürüttüğümüz 
operasyonda önemli 

aşamayı geride 
bırakıyoruz” dedi.

Türk Lirası’nın Yeni Simgesi Seçildi
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye’de 
TOKİ tarafından yapımı 

planlanan ve 6.165 metrekare alana 
sahip olacak camiinin ruhsat iznini 
imzaladı. Caminin sahip olduğu 
alan itibariyle İstanbul’un en büyük 
camisi olacağına dikkat çeken Başkan 
Hasan Can, imzayı atmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Başkan Hasan 
Can, şunları söyledi: 

Sayın Başbakanımıza
Teşekkür Borçluyuz

Tarihe bir mühür olacak Ulu Camii’nin 
ruhsatını verdik. Ulu Camimiz 
şadırvan avlusuyla beraber toplam 
6.165 metrekare... Süleymaniye Camii 
6.000 metrekare... Camimizde on 
binlerce vatandaşımız cenaze ve Cuma 
namazlarını eda edebilecek. Geniş 
bir avlusu olan cami Ümraniye’nin 
yanı sıra, Çekmeköy, Sultanbeyli, 
Sancaktepe, Üsküdar ve Beykoz’daki 
vatandaşlarımıza da hizmet verecek 
kapasitede planlanıyor. Ulu Camii’nin 
bölge camii olarak Ümraniye’mize 
inşa edilmesi hususundaki gayret 
ve kararları sebebiyle Sayın 
Başbakanımıza teşekkür borçluyuz... 
Ulu Camimiz Devlet Hastanesi 
yanındaki 120 dönümlük oto pazarına 
29 Mayıs Üniversitesi’yle yan yana 
yapılacak. Hayırlı olsun...

Osmanlı Türk Mimari
Üslubunda İnşa Edilecek

Üsküdar-Ümraniye TEM bağlantı Yolu 
üzerinde, Ümraniye Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nin bitişiğindeki arazide 29 
Mayıs Üniversitesi Kampüs alanıyla 
beraber, aynı adada inşa edilecek Ulu 
Camii, Osmanlı klasik dönem mimari 
üslubunda tasarlanmış, mimari 
özelliklerinin yanında, geleneksel 
el sanatlarımızı da ihya eden bütün 
bir medeniyete atıfta bulunan bir 
anlayışla ele alındı. Kündekâri, 
kalemkârlık, sedefkârlık, çinicilik, 
hattatlık, nakkaşlık, kurşunculuk, 
alemcilik, gibi birçok geleneksel 
el sanatımız, Ulu Camii’de hayat 
bulacak. İslam Medeniyeti’nde dinî 
mimarinin zirvesini teşkil eden, 
Osmanlı Türk Mimari üslubunda, 
gelenekten geleceğe uzanan ve 
gelenekle teknolojiyi bütünleştiren, 
bugünün inşaat teknolojisi ile Osmanlı 
üslubunu mezceden bir yapı olacak.  
Tasarımda ve detaylarda geleneksel 
mimari unsurların tasarım ve tanzim 
kaidelerine bağlı kalınarak, taklide 
düşülmeden, geleneğe orijinal yeni 
halkalar ilavesiyle, altı ve sekiz 
yarım kubbeli, merkezi planlı telif 
eserler ortaya koymaya çalışıldı. 
Ölçülenmelerde metrik sistemi değil 
eski mimari ölçü birimi olan arşın 
kullanılacak. 

12 Bin Kişilik Kapasiteye Sahip 
Olacak 

Her ayrıntısı titizlikle planlanan Ulu 
Camii, 6.165 metrekare alana sahip 
olacak. Avlu alanı 2.622 metrekare 
alan olan Ulu Camii, 2 bodrum kata 
sahip olacak ve aynı anda 12.200 
kişinin namaz kılabileceği bir 
kapasiteye sahip olacak. Caminin ana 
kubbesi 50 metre, kubbe sayısı ise 46 
olacak. Minare sayısı 6 olan caminin 7 
ayrı girişi bulunacak. 

Ulu Camii’nin İnşaat 
Ruhsatını İmzaladık

YENiDENÜMRANiYE
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ulu camii

Ulu Camii’nin bölge camii
olarak  Ümraniye’mize inşa edilmesi

hususundaki  gayret ve kararları sebebiyle
Sayın Başbakanımıza teşekkür borçluyuz... 
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Ümraniye’de faaliyet 
gösterecek Buyaka AVM’nin 
açılışı düzenlenen bir 

törenle yapıldı. Törene Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Başkan Yardımcıları Ejder Batur ve 
Mesut Özdemir, firma yetkilileri 
ile vatandaşlar katıldı. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, bu 
firmaların Ümraniye’nin değerine 
katkıda bulunduğunu ifade ederek 
hayırlı olsun temennisinde bulundu. 
Firma yetkilileri de kendilerine olan 
desteklerinden dolayı Başkan Hasan 

Can’a teşekkür etti. Başkanı Hasan 
Can, açılış programının ardından 
AVM’yi gezerek yetkililerden bilgi 
aldı. Buyaka AVM 42 bin metrekare 
kiralanabilir alana sahip buyaka 
AVM için geri sayım başladı. 
Merkezde 5 bin kişilik de istihdam 
sağlanacak. Artell Koytür tarafından 
Ümraniye’de hayata geçirilen Buyaka 
AVM 21 Mart’ta kapılarını açtı. 
Merkezde, 110 bin metrekare inşaat 
ve 42 bin metrekare kiralanabilir 
alanda 140 mağaza bulunacak. 
Dünyaca ünlü bazı markalar da ilk 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye’de faaliyet 

gösterecek olan Buyaka 
Alışveriş Merkezi’nin 
açılış törenine katıldı. 
Başkanı Hasan Can, 

AVM’yi gezerek 
yetkililerden bilgi aldı.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye
Buyaka AVM Açıldı

16



kez Buyaka ile Türkiye pazarına 
adım atacak. American Eagle, 
Aeropostale, Promod, Gymboree, 
multibrand ayakkabı markası 
Superstep, gözlük markası Hut 
Sunglass ve yeme-içme sektöründe 
isim yapmış Steak & Fries ve Paul 
Cafe Türkiye pazarına Buyaka ile 
giren mağazalardan bazıları…

buyaka avm

Ümraniye’de hayata 

geçirilen Buyaka AVM 

21 Mart’ta kapılarını 

açtı. Merkezde, 110 

bin metrekare inşaat 

ve 42 bin metrekare 

kiralanabilir alanda 

140 mağaza bulunacak, 

5 bin kişilik istihdam 

sağlanacak.
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21 Mart Nevruz Bayramı, 
Ümraniye’de düzenlenen 
bir etkinlikle kutlandı. 

Ümraniye Namık Kemal Anadolu 
Lisesi bahçesinde yapılan kutlamaya 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Belediye Başkanı Hasan Can, 
Kazakistan İstanbul Konsolosluğu 
adına Baurjan Kaliyev, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Erdoğdu ve Ejder Batur, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
İlçe Emniyet Müdürü Adem Öztürk, 
İlçe Spor Müdürü Muhammed 
Kılıç ile bazı okulların müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
katıldı.

Öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu 
etkinliklerde şiirler okundu, 
türküler söylendi ve halk oyunu 
gösterileri sergilendi. Ayrıca törende 
Kazakistan’dan gelen Dinara 

Tulegenova, Dombra çalarken, 
geleneksel yumurta tokuşturuldu, 
ağızda yumurta taşıma ve yoğurt 
yeme yarışmaları düzenlendi.

Başkan Hasan Can: “Nevruz, Barış 
Günüdür”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Nevruz’un önemine 
değindi. Nevruz’un Farsça bir kelime 
olup ‘Yenigün’ anlamına geldiğini 
söyledi. 

Başkan Hasan Can, konuşmasına 
şöyle devam etti: ‘Bugün kavga günü 
değil barış günüdür. Bugün eğlence, 
neşe günüdür. Kışın sıkıntılarının 
bitip baharın başlaması ile yazın 
güzelliklerinin başladığı gündür. Bu 
duygu ve düşüncelerle hepinizin 21 
Mart Nevruz Bayramını kutluyorum.’

Daha sonra Kaymakam Mustafa Çek 
eşliğinde temsili olarak demir dövme 
işlemi yapıldı ve Nevruz ateşi yakıldı. 

Halk ve Yöneticiler Nevruz 
Bayramı’nda Buluştu

Ümraniye’de yapılan 
Nevruz Kutlamaları 

renkli görüntülere 
sahne oldu. Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa 

Çek ve Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can’ın da katıldığı 
kutlamalarda, konuklar 

Nevruz Ateşi’nin 
üzerinden atladı.

YENiDENÜMRANiYE nevruz bayramı
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ziyaret

Ümraniye Belediyesi ile kardeş 
belediye olan Filistin/ Jabalia 
Al Nazlah Belediyesi’nin 

Başkanı İssam Joudah, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
daveti üzerine Türkiye’ye geldi. 
Filistinli heyet, Başkan Hasan Can’ı 
makamında ziyaret etti. Ziyaret 
öncesi Başkan Hasan Can’la görüşen 
Eminönü eski Belediye Başkanı 
Nevzat Er’de Filistin/ Jabalia Al 
Nazlah Belediye Başkanı İssam 
Joudah bir süre sohbet etti.

Ziyarette Türkiye’de olmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade eden 
Jabalia Al Nazlah Belediyesi’nin 
Başkanı İssam Joudah, Türkiye ve 
Filistin arasındaki güçlü kardeşlik 
bağına dikkat çekti. Ümraniye 
Belediyesi ile kardeş belediye 
olmaktan duydukları mutluluğu 
da ifade eden Joudah, kendilerini 
ağırlayan ve iki belediyenin 

ilişkilerinin güçlenmesine katkı 
sağlayan Başkan Hasan Can’a 
teşekkür etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Filistinli konuklarını 
Ümraniye’de ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye 

ve Filistin’in çok köklü tarihi ve 
kültürel ilişkilere sahip olduklarını 
hatırlatan Başkan Hasan Can, Kardeş 
Belediye protokolü imzaladıkları 
Bosna Hersek Fojnica ve Filistin/
Jabalia Al Nazlah Belediyeleri ile 
kurdukları bu anlamları bağları daha 
da güçlendireceklerini söyledi. 

Filistinli Kardeş Belediye’den 
Başkan Hasan Can’a Ziyaret

İmzalanan bir protokolle 
Ümraniye’nin kardeş 

belediyesi olan Filistin/
Jabalia Al Nazlah 

Belediyesi’nin Başkanı 
İssam Joudah, Başkan 

Hasan Can’ı makamında 
ziyaret etti.
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Gazeteci-TV programcılarının 
katılımıyla gerçekleştirilen 
‘Televizyon Gazeteciliği 

Seminerleri’ne konuk olan haber 
sunucusu Fatih Portakal ve gazeteci 
Ahmet Yeşiltepe, dinleyicilerle 
tecrübelerini paylaştı. Önceki 
seminerlerde ise Rıdvan Akar ve 
haber sunucusu Seda Akbay birer 
seminer vermişti.

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği 
‘Televizyon Gazeteciliği Seminerleri’ 
devam ediyor. Televizyon dünyasının 
ünlü isimlerinin konuşmacı olarak 
katıldığı seminere konuk olan 
haber sunucusu Fatih Portakal 
ve gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 
dinleyicilerle tecrübelerini paylaştı. 
Fatih Portakal, Haber Bültenlerinde 
‘Habercilik’ Üslubu ve Konuşan 
Haber Bülteni Kavramı konulu 
seminerinde haberciliğin püf 
noktalarını dinleyicilerle paylaşırken, 

gazeteciliğin zamanla yarışan bir 
meslek olduğunun altını çizdi. 
Ahmet Yeşiltepe ise, “Televizyon 
haberciliği Nereye Gidiyor” 
konulu seminerde, özellikle dijital 
yayıncılıkta İçerik üretimine değindi. 

10 Martta başlayan ve 14 Nisan’a 
kadar sürecek olan seminerin ilk 
bölümünde Gazeteci-TV programcısı 
Rıdvan Akar ve haber sunucusu 
Seda Akbay, tecrübe ve birikimlerini 
katılımcılarla paylaşmıştı. Akar, 
gazeteciliğin çeşitli aşamalardan 
oluştuğunu hatırlatarak, mesleğin 
zorluklarına değinmişti.

Ekonomi gazeteciliğinin tanınmış 
isimlerinden Seda Akbay ise ekonomi 
haberlerinin hazırlanış ve sunuş 
aşamalarıyla ilgili düşüncelerini 
aktarmıştı.

TV’nin Ustaları Birikimlerini 
Paylaşmaya Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi, 
düzenlediği bir seminer 

dizisi ile televizyon 
dünyasının ünlü 

isimlerini Ümraniye’de 
ağırlıyor. ‘Televizyon 

Gazeteciliği Seminerleri’ 
başlıklı seminer 

kapsamında, ünlü 
isimler katılımcılara 

gazeteciliğin püf 
noktalarını anlatmaya 

devam ediyor. 

seminerYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye İlçesi 
İl Dernekleri Platformu ile 

istişare toplantısı amacıyla bir araya 
geldi. Ümraniye belediyesi Sosyal 
Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemekli 
toplantıya Başkan Hasan Can’ın yanı 
sıra, Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek ile İl Dernekleri Platformu 
yöneticileri katıldı. 

Yemeğin ardından bir konuşma 
yapan Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, dernek çalışmalarının 
önemine değindi. Ümraniye’deki 
farklı yöresel ve bölgesel değerlerin 

büyük bir zenginlik olduğunun 
altını çizen Başkan Hasan Can da 
Ümraniye’nin Anadolu’nun tipik 

bir prototipi olduğunu söyledi. 
Toplantıda söz alan dernek 
yöneticileri de çeşitli konularla ilgili 
görüş ve düşüncelerini paylaştı. 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

ilçedeki hemşeri 
derneklerinin bir araya 

gelerek oluşturduğu 
Ümraniye İlçesi İl 

Dernekleri Platformu 
ile istişare toplantısı 

yaptı.

dernekler

İl Dernekleri Platformu
İstişare Toplantısı Yapıldı
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Fojnica Belediye Meclisi’nden 
Başkan Hasan Can’a

Fahri Vatandaşlık Beratı
Bosna Hersek Fojnica Belediye Başkanı Salkan Merdzanic’in davetlisi olarak 

gittiği Fojnica’da Başkan Hasan Can’a, Belediye Meclisi’nde Boşnaklar 
ve Hırvatların ittifakıyla alınan karar doğrultusunda fahri vatandaşlık 

(hemşerilik) beratı verildi.
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye’nin 
Kardeş Belediyesi olan Bosna 

Hersek Fojnica kentine bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Fojnica Belediye 
Başkanı Salkan Merdzanic’in 
davetlisi olarak gittiği Fojnica’da 
Başkan Hasan Can’a Fojnica Belediye 
Meclisi’nde Boşnaklar ve Hırvatların 
ittifakıyla alınan karar doğrultusunda 
fahri vatandaşlık (hemşerilik) beratı 
verildi. Ziyaretin 18 Mart Fojnica’nın 
647. Kurtuluş Yıldönümü denk 
gelmesi nedeniyle, Başkan Hasan 
Can, buradaki çeşitli kutlamalara da 
katıldı. Kentte çeşitli görüşmelerde 
de bulunan Başkan Hasan Can, “Bu 
toprakları seviyoruz ve diliyoruz ki 
asırlar boyunca bu topraklarda hep 
barış hâkim olsun” dedi. Türkiye 
ve Bosna arasındaki köklü ilişkilere 
de değinen Başkan Hasan Can, 
bu ilişkilerin güçlenmesine katkı 
sağlamaktan mutluluk duyduklarını 
söyledi.   

Başkan Hasan Can’a Berat Takdim 
Edildi 

Öte yandan, Salkan Merdzanic, 
Belediye Meclisinden aldıkları 
kararla Başkan Hasan Can’a 
Belediye Meclislerinin fahri 
vatandaşlık (hemşerilik) beratını 
takdim etti. Merdzanic, Fojnica 
Belediye Meclisi’ndeki Boşnaklar 
ve Hırvatların ittifakıyla bu kararı 
aldıklarını ifade ederek, gerek iki 
halk arasındaki dostluk bağlarının 
güçlenmesi için verdiği destek 
ve gerekse Fojnica’da yaptırdığı 
kültür merkezi dolayısıyla, minnet 
duygularının bir ifadesi olarak, 
Başkan Hasan Can’a bu beratı takdim 
ettiklerini söyledi. 

“Ömrüm Boyunca Unutamayacağım 
Bir Madalya Olarak Taşıyacağım”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ise, Bosna ve Türkiye’nin 

tarihten gelen çok güçlü kardeşlik 
ve dostluk bağlarının olduğunu 
söyledi. Ümraniye Belediyesi olarak 
iki ülkenin kardeşlik bağlarını 
güçlendirecek anlamlı hizmetlere 
imza attıklarını söyleyen Başkan 

Hasan Can, Fojnica’da yaptırdıkları 
kültür merkezi’nin bunun en güzel 
örneklerinden biri olduğunu söyledi. 
Başkan Hasan Can, ‘Fojnica Belediye 
Meclisi’nin aldığı bu kararı hayatım 
boyunca unutamayacağım bir 
madalya olarak taşıyacağım’ dedi. 

fojnica

Başkan Hasan Can:

“Bu toprakları seviyoruz 
ve diliyoruz ki asırlar 

boyunca bu topraklarda 
hep barış hâkim olsun.”
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UNICEF Türkiye temsilcisi 
Regina de Dominicis ve 
UNICEF Çocuk Gençlik 

Katılımı Sorumlusu Nilgün 
Çavuşoğlu, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette Başkan Hasan 
Can’la sohbet eden konuklar, 
UNICEF’in Türkiye’deki çalışmaları 
hakkında kendisine bilgi verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, kendilerini 
Ümraniye’de ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi. 
Ümraniye’nin Türkiye’nin küçük bir 
modeli olduğunu ifade eden Başkan 
Hasan Can, yaptıkları hizmetlerden 
örnekler verdi.
Başkan Hasan Can’dan Ümraniye’de 
yaptıkları hizmetleri dinleyen 
Dominicis, ‘Sizi ve ekibinizi 
kutluyorum’ dedi. Başkan Hasan 

Can, konuklara Ümraniye Belediyesi 
Meslek Kurslarınca yapılan ebru 
fular hediye etti.
Birleşmiş Milletler’e bağlı 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) Ulusal Program Koordinatörü 
Nejat Kocabay ise, 9 Mart Cuma 
günü Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ı ziyaret etti. Ümraniye 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde 
gerçekleşen ziyarette Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mesut Özdemir de hazır bulundu. 
Kocabay, yaptığı nezaket 
ziyaretinde Başkan Hasan Can’la 
bir süre sohbet etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Birleşmiş Milletler’e bağlı 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) Ulusal Program Koordinatörü 
Nejat Kocabay’a ziyaretinden ötürü 
teşekkür etti.

Ümraniye’nin 
Türkiye’nin küçük 

bir modeli olduğunu 
ifade eden Başkan 

Hasan Can, yaptıkları 
hizmetlerden örnekler 
verdi. Başkan Hasan 
Can’dan Ümraniye’de 
yaptıkları hizmetleri 
dinleyen Dominicis, 

‘Sizi ve ekibinizi 
kutluyorum’ dedi.

ILO ve UNICEF’ten
Başkan Hasan Can’a Ziyaret

YENiDENÜMRANiYE ziyaret
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23 nisan

23 Nisan’ın Türkiye’de 
millî bayram olarak kabul 
edilmesinin nedeni, 1920’de o 

gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılmış olmasıdır. Milletvekillerinin 
belirlenişi ve Ankara’ya gelişi çok 
kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. 
Milletvekili seçimleri Atatürk’ün 
Ankara’da bir meclisin toplanacağını 
ve neden toplanması gerektiğini 
açıklayan 19 Mart 1920 tarihli 
bildirisiyle başlamış, yine Atatürk’ün 
21 Nisan’daki şu genelgesiyle de 
meclisin açılacağı tarih duyurulmuş 
ve milletvekillerinin Ankara’ya 
gelmesi istenmiştir.

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken 
saatlerde, Ankara’da bulunan herkes 
Meclis Binası çevresinde toplanmıştır. 
Halk, kendi kaderine sahip çıkmanın 
coşkusu içindedir. Hacı Bayram 
Camii’nde kılınan öğle namazından 
sonra, Meclis binası girişinde gözleri 
yaşartan muhteşem bir tören yapılır. 
Saat 13.45’de, Ankara’ya gelebilen 
115 milletvekili Meclis Salonu’nda 
toplanır. 

Parlamento geleneklerine göre, en 
yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif 
Bey (1845), Başkanlık kürsüsüne 
çıktı ve Meclis’in ilk toplantısını açtı. 
TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı 
ikinci toplantısında Mustafa Kemal 
Paşa’yı, başkanlığa seçti. Mustafa 
Kemal Paşa, kendi öncülüğünde 
kurulan TBMM’nin başkanlığını 
Cumhurbaşkanı seçildiği gün olan 29 
Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM’nin 91. Kuruluş 
yıldönümünde yaptığı konuşmada 
şunları ifade etmişti: “23 Nisan 1920 

Meclisi, her türlü iç çekişmeyi bir 
kenara bırakarak, Milli Mücadele’nin 
zaferine odaklanmıştır. Bugünkü 
Meclis de o ruhla, o heyecanla 
hareket etmeli, birlik ve bütünlük 
içinde sevgi ve hoşgörü temelli 
geleceği inşa etmenin mücadelesi 
içinde olmalıdır. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere 
bütün istiklal kahramanlarımızı, 
şehit ve gazilerimizi, bu 
Meclis’te görev yapmış bütün 
siyasetçilerimizi şükranla anıyorum. 
Tüm çocuklarımızın, tüm dünya 
çocuklarının Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutluyor, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlıyor, 
teşekkür ediyorum.” 

Birinci TBMM’nin iki 
temel hedefi, kesin 
zaferi kazanmak ve 

yeni devletin otoritesini 
güçlendirmek, 

kalıcılığını 
gerçekleştirmekti.

Milletin Meclisi 92 Yaşında

İlk Meclis Binası

23 Nisan
Kutlu
Olsun
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Ümraniye Belediyesi, 12 
Mart İstiklal Marşı’nın 
kabul yıldönümü nedeniyle 

bir yarışma düzenledi. ‘İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’na, 
Ümraniye Belediyesi bünyesinde 
faaliyet gösteren bilgi evlerine kayıtlı 
12 bilge çocuk yarı finali geçerek 
finale katıldı. Belediyeye bağlı 
Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen yarışmaya Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye Kızılay Başkanı Hüseyin 
Can, Belediye Başkan Yardımcıları 
Mahmut Eminmollaoğlu, Mustafa 
Küçükkapdan katıldı. İstiklal 
Marşı’nı en güzel şekilde okumak 
için kıyasıya yarışan çocuklar, salonu 
dolduran seyircilerden büyük alkış 
aldı. Yarışmada Lokman Hekim Bilgi 
Evi’nden Zehra Yavuz birinci, Yunus 
Emre Bilgi Evi’nden Dilara Yavuz 
ikinci, Akif İnan Bilgi Evi’nden Kasım 
Karip üçüncü oldu.

Başkan Hasan Can, Dereceye Giren 
Yarışmacılara Ödüllerini Verdi

Programda kısa bir konuşma yapan 
Başkan Hasan Can, ‘Bu yarışmaları 
geleneksel olarak her yıl yapıyoruz. 
Çocuklarımıza bu tür yarışmalarla 
hem tarihimizi hem de milli manevi 
değerlerimizi hatırlatıyoruz’ dedi. 
Başkan Hasan Can, yarışmaya katılan 
öğrencileri de tebrik ederek gayret 
ve başarılarının devamını diledi. 
Başkan Hasan Can, İstiklal Marşı’nı 
en güzel okuyan Lokman Hekim Bilgi 
Evi’nden Zehra Yavuz’a bisiklet, 100 
temel eserden oluşan kitap seti ve 
Safahat, ikinci olan Yunus Emre Bilgi 
Evi’nden Dilara Yavuz’a 100 Temel 
Eser’den oluşan kitap seti ve Safahat, 
üçüncü olan Akif İnan Bilgi Evi’nden 
Kasım Karip’e ise 100 Temel Eserden 
oluşan kitap seti ve Safahat hediye 
etti. Ayrıca yarışmaya katılan diğer 
öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Ümraniye Belediyesi 
bünyesinde faaliyet 

gösteren Bilgi Evlerine 
üye çocuklar, İstiklal 

Marşı’nı en güzel şekilde 
okumak için yarıştı. 
Ödüllü yarışmada 

dereceye giren bilge 
çocuklara Başkan Hasan 

Can, bisiklet,  100 
Temel Eser’den oluşan 
kitap seti ve Safahat 

hediye etti.

istiklal marşı

Çocuklar İstiklal Marşı’nı 
Güzel Okumak İçin Yarıştı

YENiDENÜMRANiYE
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4. Ümraniye Spor Oyunları 
Hız Kesmeden Sürüyor

spor oyunları

Ümraniye Belediyesi ile 
Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün her yıl 

ortaklaşa düzenlediği Geleneksel 
Ümraniye Spor Oyunları, 4. yılında 
çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. 
Yıldız Erkekler Basketbol ve Genç 
Kızlar Voleybol karşılaşmaları başladı. 
Basketbol dalında 5 gruptan oluşan 
Yıldız Erkekler, 16 takım halinde 
karşı karşıya gelirken, Genç Kızlar 
kulvarında ise, 7 grup 23 takım 
mücadele edecek. Ay sonuna kadar 
devam edecek müsabakalarda, 
şimdiden kıyasıya bir rekabet 
yaşanıyor. 

Başkanlık Koşusu Yapıldı

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün her 
yıl ortaklaşa düzenlediği Geleneksel 
Ümraniye Spor Oyunları, 4. yılında 

çekişmeli mücadelelere sahne 
oluyor. Spor Oyunları kapsamında 
gerçekleştirilen Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir’in 
startını verdiği, Başkanlık Koşusu 
büyük bir heyecana sahne oldu. 63 
okuldan 300 öğrencinin katıldığı 
Başkanlık Koşusu Küçük kız, Küçük 
erkek, Yıldız kız, Yıldız erkek, Genç 
kız, Genç erkek kategorilerinde 
yapıldı. Dereceye giren öğrencilere 
Belediye Başkan yardımcısı Mesut 
Özdemir tarafından çiçek verildi. 
Ümraniye Spor Oyunları’nın ödül 
töreni müsabakaların bitiminde 
mayıs ayında gerçekleştirilecek. 
Mayıs ayındaki ödül töreninde 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, dereceye giren okul ve 
öğrencilere ödüllerini verecek.

Ümraniye Belediyesi 
ile Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa düzenlediği 

‘4. Geleneksel 
Ümraniye Spor 

Oyunları’nda heyecan 
sürüyor. Müsabakalar 

kapsamında, Yıldız 
Erkekler Basketbol ve 
Genç Kızlar Voleybol 

karşılaşmaları başladı 
ve Başkanlık Koşusu 

yapıldı.
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İstanbul’un En Büyük
Çocuk Traf  ik Eğitim Parkı 

Mayıs’ta Açılıyor
Ümraniye Belediyesi’nin yapımına başladığı İstanbul’un en büyük

Trafik Eğitim Parkı’nın inşaatı hızla sürüyor. 13.700 m2’lik alana sahip parkın 
1.200 metre karelik kısmında direksiyon eğitimi verilecek.   
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trafik parkı

Ümraniye’ye 150’ye yakın 
kalıcı eser kazandıran 
Ümraniye Belediyesi, önemli 

bir hizmeti daha Ümraniyelilerin 
hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 
Belediyenin yapımına Necip fazıl 
Mahallesi’nde başladığı İstanbul’un 
en büyük Trafik Eğitim Parkı’nın 
inşaatı hızla sürüyor. Trafik eğitim 
hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla 
yapımına başlanan ve 13.700 m2’lik 
alana sahip parkın 1.200 metre 
karelik kısmında direksiyon eğitimin 
yapılması amacıyla, Karayolları 
Genel Müdürlüğü standartlarına 
uygun tasarlanmış yollar kavşaklar, 
park alanları üst geçit ve alt geçitler 
bulunuyor. 

Tüm Ayrıntılar Titizlikle 
Tasarlandı

Parkta trafik eğitiminin verilmesi 
amacıyla inşa edilen ve yaklaşık 170 
m2 alana kafeteryası ile derslerinin 
yapılması amacıyla 3 adet derslik de 
yapıldı. Binanın terası katılımcıların 

dinlenmesi ve kuşbakışı olarak 
eğitimlerin izlenmesini sağlamak 
amacıyla özel olarak tasarlandı. 
Park alanın yolları ise yatay ve 
düşey işaretlemeler ve sinyalizasyon 
sistemleriyle desteklendi. Öte 
yandan park içerisinde tenis ve 
voleybol sahası olarak kullanılabilen 
çok amaçlı bir de spor alanı 

bulunuyor. Parkta bulunan tüm yeşil 
alanların peyzaj düzenlemesi de 
ihmal edilmedi. Alanda 700 m2’lik 
skate park yapılacak. 

Başkan Hasan Can: “Kalıcı 
Eserlerle Ümraniye’ye Değer 
Katıyoruz”

Yapımı devam eden Trafik Eğitim 
Parkı’nın Ümraniye’ye farklı 
bir güzellik katacağını söyleyen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, parkın trafik bilincinin 
gelişmesine önemli bir katkı 
sağlayacağını belirtti. Ümraniye’nin 
120 adet parkı sayısını 8 yılda 
250’ye çıkardıklarının altını çizen 
Başkan Hasan Can, yaptırdıkları 
kalıcı eserlerle vatandaşların 
yaşamını kolaylaştırmanın yanında, 
Ümraniye’ye artı değer kattıklarını 
söyledi. Başkan Hasan Can, Mayıs 
ayında hizmete açılması planlanan 
Trafik Eğitim Parkı’nın hayırlı 
olmasını diledi. 

Yapımı devam eden 
Trafik Eğitim Parkı’nın 
Ümraniye’ye farklı bir 

güzellik katacağını 
söyleyen Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan 
Can, parkın trafik 

bilincinin gelişmesine 
önemli bir katkı 

sağlayacağını belirtti. 
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YENiDENÜMRANiYE geleneksel sanatlar

Buluşmanın bu  ayki konuğu 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Geleneksel Türk 

Sanatları Bölümü Çini Ana Sanat 
Dalı Araştırma Görevlisi Levent Kum 
oldu.  Kültür Bakanlığı Türk Süsleme 
Sanatları Çini Deseni Yarışması’nda 
birincilik (1997) ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 13. Devlet Türk Süsleme 
Sanatları, Çini Deseni Yarışması’nda, 
resmi başarı (2005) ödülleri sahibi 
çini ve seramik alanlarında uzman 
olan sanatçı Levent Kum, çini 

sanatıyla ilgili ayrıntılı bir sunum 
yaptı. Ebru ve hat sanatçısı Ömer 
Faruk Dere, hat ve minyatür sanatçısı 
Betül Bilgin, seramik sanatçısı Ayten 
Çelebi, tezhip sanatçıları Mustafa 
Çelebi, Asiye Kafalıer, Ayşenur 
Kadakçı Velioğlu, Fatma Özçay ve 
hat Sanatçısı Mehmet Özçay’ın da 
aralarında bulunduğu katılımcıların 
yönelttikleri sorularla detaylı 
bilgilerin sunulduğu buluşma, hatıra 
fotoğraflarının çekimiyle sona erdi. 

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 
sanatçı buluşmalarının 

beşincisi 8 Mart 
Perşembe günü 

Ümraniye Yeraltı 
Çarşısı’nda yapıldı.

Ümraniye Yeraltı Çarşısı’nda 
Beşinci Buluşma
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
kültürel etkinlikler 

kapsamında bir konferans veren 
Tarih felsefesi branşının ünlü ismi 
hattat, divan sahibi şair Prof. Dr. 
Şahin Uçar, edebiyatseverlerden 
ilgi gördü. Ümraniye Kültür Sanat 
Merkezi’nde konuşan Prof. Dr. 
Uçar, dünya edebiyatının en seçkin 
iki isminin dönemleri, kişilikleri, 
yaşamları ve yapıtlarına ilişkin 
bir girizgâh yaptı. Bahsi geçen 
yazarların içinde yetiştikleri 
toplumun dönüşümünden ne derece 
etkilendikleri ve aynı toplumu kişisel 
dünyaları ile nasıl etkiledikleri 
örneklerle ve tarihi gerçekliklerle el 
alan Uçar, Dostoyevski romanının 
özellikle sonradan vücuda gelecek 
totaliter yönetimleri haber verdiğini 
söyledi. Bu yüzden yazarın temel 
meselesinin hürriyet olduğunu ifade 
eden Uçar, Tolstoy romanının ise 
bir ahlaki kriz etrafında döndüğünü 
bu nedenle İnanç şuurunun Tolstoy 
romanları okunmadan tam anlamıyla 
açıklığa kavuşamayacağını söyledi.

Tolstoy Hâlâ Dünyanın En Çok 
Okunan Yazarı

Özellikle yazarın 50 yaşından 
sonra yazdığı eserlere çok dikkatle 

bakılmasını öneren Uçar, Tolstoy’da 
ön plana çıkan bir başka önemli 
özelliğin ise dünya tarih felsefesi ile 
ilgili tartışmalara yepyeni ve ilham 
verici bir bakış açısı kazandırması 
olduğunu söyledi. Tolstoy’un hala 
dünyanın en çok okunan yazarı 
olduğunun altını çizen Uçar, birçok 
açıdan yazarın dünyanın en iyi 
romanlarını kaleme aldığını ifade 
etti. Uçar, konuşmasında Tolstoy’un 
kitaplarında öne çıkarttığı ahlaki 
yaklaşımlarla örtüşecek bir biçimde 
mülkiyeti reddettiğini ve bu nedenle 
ileriki yaşlarında hatırı sayılır mal 
varlığını dağıtmaya başladığını 
söyledi.

Dinleyicilerden gelen sorulara cevap 
veren Uçar 19. asrın Rusya’sında 
ele alınan insani meselelerin 
toplumumuzda yetkin bir şekilde 
ele alınamadığını, hâlâ böyle bir 
entelektüel ortamdan mahrum 
olunduğunu ifade etti. Uçar, iki 
saat süren konuşmasının ardından 
okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Tarih felsefesi 
branşının ünlü ismi 
hattat, divan sahibi 
şair Prof. Dr. Şahin 

Uçar ‘Dostoyevski ve 
Tolstoy ile Düşüncenin 

Koridorlarında’ 
adlı programda 

edebiyatseverlerle 
bir araya geldi. 

Uçar, Tolstoy’un 
hâlâ dünyanın en 
çok okunan yazarı 
olduğunu söyledi.

etkinlik

Şahin Uçar,
Dostoyevski ve Tolstoy’u Anlattı

31



YENiDENÜMRANiYE seminer

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
kültür sanat etkinlikleri 

Mart ayında da aralıksız devam 
ediyor. Etkinlikler kapsamında 
Ümraniye Kültür Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirilen programa Türk 
Sinemasının unutulmaz yüzlerinden 
Necla Nazır ve araştırmacı- Yazar 
Sibel Eraslan katıldı. 

Necla Nazır: “Sanatçı Kadın da 
Sorunlarla Boğuşuyor”

Konuklar, günlük hayattan 
örneklerle aktüel kadın meselelerini 
konuştular. Necla Nazır, özellikle 
sanat camiasının içinde kadının bir 
hayli güç şartlara maruz kaldığını 
söyledi. Sinemanın Yeşilçam 
günlerinin çok meşakkatli çekim 
süreçleri olduğunu söyleyen Nazır, 
bugün artık sektörün eskiye göre çok 
daha rahat koşullara sahip olduğunu 

ifade etti. Sanatçı kadının da diğer 
kadınlardan çok farklı bir yaşamı 
olmadığını, çalışan kadının benzer 
sıkıntılarının sanat ile uğraşan 
kadınlar içinde söz konusu olduğunu 
söyledi. 

Sibel Eraslan: “Devlet Kadın için 
Acil Adımlar Atmalı”

Sibel Eraslan ise kadının mühim 
rolünün modern zamanlarda 

yara aldığını söyleyerek sözlerine 
başladı. Kadına ölümlerden ölüm 
beğen anlamında ya ev kadını veya 
iş kadını olmasını dayatan katı bir 
seçim biçimi olduğunu söyleyen 
Eraslan, devletin bu konuda acil ve 
hızlı adımlar atarak kadın kimliğine 
getirilen bu kısıtlayıcı bakışın 
değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Günümüz de birçok şeyle birlikte 
kadın ve ailenin sahip olduğu değerin 
yitirilmeye başlandığını belirten 
Eraslan, bunun kadına yönelik 
hakaret ve şiddeti beraberinde 
getirdiğini söyledi. 

Kadınlar
“Kadın Kimliği”ni Konuştu

Türk Sinemasının 
unutulmaz yüzlerinden 

Necla Nazır ve 
araştırmacı- Yazar Sibel 
Eraslan, 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nde 
kadın kimliğini 

konuştular.  
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle Ümraniye 
Belediyesi Halkla İlişkiler 

personelleri tarafından Belediye’ye 
gelen kadınlara karanfil verildi. 
Halkla İlişkiler personelleri 
tarafından yapılan karanfil dağıtımı 
akşam saatlerine kadar devam etti. 
Kendilerine karanfil verilen kadınlar 
duydukları mutluluğu dile getirip 
Başkan Hasan Can’a bu uygulama 
nedeniyle teşekkür ettiler. Ayrıca 
Belediye’de çalışan kadınlara da İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından bu 
günün anısına karanfil dağıtıldı.

Konu ilgili bir açıklama yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, kadınların toplumun önemli 
bir mihenk taşı olduğunu söyledi. 
Başkan Hasan Can, ailenin temelinin 
ise kadınların varlığına bağlı 
olduğunu vurgulayarak, kadının 
olmadığı ya da ihmal edildiği 
toplumların sağlıklı olması ve 
gelişme göstermesinin mümkün 
olamayacağını söyledi. Başkan Hasan 
Can, ‘Bu vesile tüm kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım’ 
dedi.

Ümraniye Belediyesi Dünya Kadınlar 
Günü’nü Karanf illerle Kutladı

sosyal belediyicilik
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
tarafından ilçeye 
kazandırılan Ümraniye 

Mesire Alanı, önümüzdeki bahar 
ve yaz aylarında vatandaşları 
ağırlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz 
yıl hizmete sunulan ve yaz boyunca 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 
Ümraniye Mesire Alanı, bu yıl 
da piknik, açık hava toplantıları 
ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği 
yapacak. 

Vatandaşların yanı sıra, 
Ümraniye’deki çeşitli hemşeri 
dernekleri ile vakıf ve diğer bazı 
kurumların etkinlikleri için tercih 
ettiği Ümraniye Mesire Alanı, doğal 
atmosferi kadar sosyal donatı 
alanları ile de dikkat çekiyor. 

Ümraniye Mesire Alanı 

Ümraniye Mesire Alanı, Ümraniye 
Belediyesi tarafından hazırlanan 
büyük bir proje kapsamında, sosyal 
tesislerin de yer aldığı büyük bir 
mesire alanına dönüştürüldü. 365 
bin m²’lik alana sahip projede çocuk 
oyun alanından piknik alanına 
kadar her şey incelikle tasarlandı. 
İstanbul’un tarihi, kültürel ve bitkisel 
yapısına en uygun şekilde hazırlanan 
düzenlemede, Ümraniye’nin 
rekreasyon, eğlence, dinlence, sportif 
faaliyet ve mesire alanı ihtiyacının 
karşılanması hedeflendi. Projeyle 
Ümraniye’nin orman faunası ve 
florası korundu ve yaşamsallığın 
da devamının sağlanması için tüm 
önlemler alındı. 

Mesire Alanı’na 
Ümraniyelilerden Yoğun İlgi

Ümraniye Belediyesi 
tarafından geçtiğimiz yıl 
hizmete sunulan ve yaz 
boyunca vatandaşların 

yoğun ilgi gösterdiği 
Ümraniye Mesire 

Alanı, önümüzdeki 
bahar ve yaz aylarında 

da Ümraniyelileri 
ağırlamaya hazırlanıyor. 
Mesire Alanı’na dernek

ve vakıfların da
ilgisi büyük. 
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Mesire alanı düzenlemesi 
kapsamında, her yaş grubuna ait 
çocuklar için uygun ekipmanlar 
uygulandı. Böylece çocuklar yapay 
zemin üzerinde değil doğal zemin 
üzerinde oynayabilecek. Oyun 
grupları yoğun işlevselli olup geniş 
yerleşim planı üzerine oturtuldu. 
Oyun alanı için 5 adet ahşap 
oyun grubu kuruldu. Yine 5 adet 
ipli tırmanma oyun gurubu ile 5 
platin tırmanma duvarı da alan 
düzenlemesinde yer aldı. 

Ümraniyeliler İçin
Dev Bir Piknik Alanı

Projede yerini bulan piknik alanları 
ile vatandaşların kendi imkânları ile 
piknik yapabilmesi de düşünüldü. 
13 bin m²’lik otoparka sahip mesire 
alanında, 30 bin m²’lik şölen alanı 
bulunuyor. 3 bin 700 m yürüyüş 
alanına sahip parkta, 1.700 m 
ulaşım yolu mevcut. Alana piknik 
yapılabilmesi amacıyla bin adet 
piknik masası yerleştirildi. Tüm 
alanın köşe bucak aydınlatıldığı 
düzenleme kapsamında sosyal 
ihtiyaçların giderilebileceği 
tüm donatılar ayrıntılı biçimde 
oluşturuldu. Alan içi yolların tamamı 
modernize edilerek yenilenirken, 
7 ahşap köprü ve 8 çeşmenin 
oluşturulduğu Ümraniye Mesire 
alanına 500 civarında ağaç dikildi. 

Doğal Ortamda 
Spor Yapma İmkânı 

Ümraniye Belediyesi, yapılan 
düzenlemeler esnasında doğal 
güzelliklerin korunması noktasında 
özel bir hassasiyet gösterdi. 
Çalışmalar kapsamında, orman içi 
gölet ve dere uygulamasında doğal 
yapıya özdeş tasarımlar yapıldı, 
kullanılacak malzeme de titizlikle 
seçildi. Öte yandan, ormana ait doğal 
güzellikler de proje kapsamında 

değerlendirilerek, yakından görmek, 
incelemek isteyen vatandaşların 
kolayca istifade edebilmesi 
düşünüldü. Yapılan düzenlemelerde, 
7 takım açık hava spor ünitesi 
de alana yerleştirildi. Böylece 
Ümraniyeliler, bol oksijenli ortamda 
spor yapabilme imkânına kavuştu. 

mesire alanı

Projede yerini bulan 
piknik alanları ile 

vatandaşların kendi 
imkânları ile piknik 

yapabilmesi de 
düşünüldü. 
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YENiDENÜMRANiYE

Atakent Mahallesi’nin 3 camisi 
bulunmaktadır. Halil Rahman 
Camii, Alparslan Camii ve 

Nermin İmamoğlu Camii. Mahallede 
3 adet ilköğretim okulu, 1 özel okul, 
Ümraniye Belediyesi’ne bağlı bir 
Kültür Merkezi ve Engelli Eğitim 
Merkezi vardır. Mahallenin güvenliği 
açısından karakol da mevcuttur. 
Mahallenin sosyal ortam olarak 25 
tane parkı ve henüz inşaatı devam 
eden bir halı sahası vardır.

Atakent Mahallesi Muhtarı Zeki 
Bülbüloğlu Ümraniye Belediyesi’nin 

desteğiyle mahallenin kentsel 
dönüşüme girmesinin mahalleli için 
büyük bir avantaj olduğunu ifade 
ederek bu vesileyle Başkan Hasan 
Can’a teşekkür etmiştir. Bülbüloğlu 
ayrıca önceden Ümraniye’nin 
çöplüğüyle tanınıp bilindiğini fakat 
günümüzde gerçekleşen yatırımlarla 
Ümraniye’nin İstanbul’un yükselen 
ilçesi olarak anılmaya başlandığını, 
metronun gelişiyle Ümraniye çok 
daha hızlı gelişeceğini ifade etti.

Atakent Mahallesi
“Avrupa Birliği’nde 

üniversiteli vatandaş 
seviyesi %30’dur. 

Türkiye genelinde bu 
seviye %10 gibi bir 

rakamdır. Mahallemizin 
üniversiteli vatandaş 

seviyesi Avrupa Birliği 
standartlarındadır.”
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“Adım Yunus Gurbetoğlu. İsanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
mezunu, emekli banka müdürüyüm. 
Eski Atakent Mahalle Başkanıyım. 89 
yılından beri burada ikamet ediyorum. 
1974 yılında İmar-İskan Bakanlığı’nın 
özel projesiyle oluşturulmuş bir 
kent mahallesidir Atakent, imara 
ve nüfusa doymuştur. Muhtarımız 
mahallemizin yapılanmasından 
bahsetti, eğitim seviyemiz normalin 
üzerindedir. Avrupa Birliği’nde 
üniversiteli vatandaş seviyesi %30’dur. 
Türkiye genelinde bu seviye %10 
gibi bir rakamdır. Mahallemizin 
üniversiteli vatandaş seviyesi Avrupa 
Birliği standartlarında, yani %30’dur. 
Muhtarımız kentsel dönüşüm 
proojesinden bahsetti. Muhtarımıza 
bu konuda katılıyorum. Muhtarımız, 
derneğimiz ve ilgili arkadaşlarımızla 
Belediye Başkanımızı kentsel dönüşüm 
projesi ile ilgili ziyaret etmeyi 
düşünüyoruz.”

“Adım Nuri Gedik, Rize doğumluyum. 
Muhtarımızın Baş Azasıyım. 2009 
yılına kadar AK Parti Kurucu üyeliği 
yaptım. Başta Hükümet, Büyükşehir 
Belediyesi ve Ümraniye Belediyemiz 

olmak üzere tüm kurumlara teşekkür 
ederiz. Mahallemize büyük katkıları 
bulunmuştur. Bu büyük katkılar 
sayesinde hem Atakent hem de 
Ümraniye bugünkü Ümraniye oldu. 
Derneğimiz çok güzel çalışıyor onlara 
da teşekkür ederek konuşmamı 
bitiriyorum.”

“Adım Sema Kimsesiz. Muhtarımızın 
3 dönemdir Azasıyım. 1991 yılından 
bu yana Atakent Mahallesi’nde 
ikamet etmekteyim. Aynı zamanda 
Atakent Derneği’nin kurucu üyesiyim. 
Bence kentsel dönüşüm projesi, 
plansız projesiz altyapısız gelişi güzel 
yapılanmış gecekondu bölgeleri içindir. 
Atakentimizin planı projesi içierisinde 
doğayı korumak, doğayla iç içe bir 
yaşam sunmak var.”

“Adım Ayşe Morgüllü. Atakent 
Derneği kurucu üyesiyim. Geçmiş 
dönemlerde başkanlığını da yaptım. 
18 yıllık Atakent sakiniyim. Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmeniyim. 18 yıldır 
Atakent’in ve Ümraniye’nin gelişimine 
şahit olmuş vatandaşlardanım. 
Dönüşüm konusunda mahallemiz 

için en sağlıklısının düşünülmesinden 
yanayım. Ümraniye’de bayan olarak 
sanatsal faliyetlerle ilgilendim, kendi 
resim sergimi açabileceğim bir yer 
bulamadım. Bana o zamanlar bir 
düğün salonu gösterilmişti, Hasan Can 
Başkanımızdan istekte bulunmuştum 
“Başkanım ben Ümraniye’de 
resimlerimi gösterebileceğim bir sergi 
alanı bulamıyorum ve Ümraniyeli 
olarak resimlerimi başka bir ilçede 
sergilemek istemiyorum” demiştim. 
Sağolsun Başkanımız bizim için kültür 
merkezi inşa ettirdi. Ben daha çok 
belediyemizin bu konularda yaptığı 
faliyetlere değinmek istiyorum. Her 
yıl düzenlenen resim, şiir ve hikaye 
yarışmalarımız var. Bunlar uluslararası 
boyuta taşınmış durumda. Seneler 
önce ‘Ümraniye’de oturuyorum’ 
dediğim zaman eziliyordum, şu an 
ise gururla söylüyorum. Örneğin 
Ramazan  şenliklerimiz bir Feshane’yi 
aratmayacak durumda ve belediye 
hizmetleri çok iyi durumda. Benim 
18 yıllık gözlemim budur. Teşekkür 
ederim.”

Yunus Gurbetoğlu 

Sema Kimsesiz 

Ayşegül Morgüllü 

Nuri Gedik  

“Başkanım ben 
Ümraniye’de 
resimlerimi 

gösterebileceğim 
bir sergi alanı 

bulamıyorum ve 
Ümraniyeli olarak 
resimlerimi başka 

bir ilçede sergilemek 
istemiyorum” demiştim. 

Sağolsun Başkanımız 
bizim için kültür 

merkezi inşa ettirdi. 

atakent mahallesi
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“Bir Yastıkta 40 Yıl” projemizin 
toplantısına şarkılarınızla anlam 
kattınız. Sizin de 40 yılınız bitti 
evliliğinizde. Uzun ve mutlu 
evliliğin sırrı sizce nedir? 

Eşimle Mimarlık Fakültesi’nde sınıf 
arkadaşıydık. Üniversiteyi bitirince 
1972’de hayat arkadaşı olduk. 
Biz de evlilikte 40 yılı devirmişiz. 
Sanatımı en başından kabul etti. 
Kulisime hiç gelmedi. İşimle evimi 
hep ayrı tutmaya gayret ettim. 
Böylece kıskançlıklara mahal 
vermedim. Evliliğin sırrı, aynı 
şeylerden zevk almak ve birlikte 
iyi vakit geçirmektedir. Evlilikte 
40 yılı geride bırakmış bir sanatçı 
olarak, Ümraniye Belediyesi’nin 
“Bir Yastıkta 40 Yıl” projesine de 
yakıştığımı düşünüyorum. Başta 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın 
Hasan Can olmak üzere, bu etkileyici 
ve çok anlamlı projeye emeği geçen 
herkesi yürekten kutluyorum.  Zira, 

doğru ve güçlü nesiller, doğru ve 
güçlü ailelerden yetişir. 

İlk plağınız “Sen-Eski Günler” 
1969’da çıkmış. Müzik serüveniniz 
o tarihten beri devam ediyor. 
O günlerdeki heyecanınız, 
beklentileriniz nasıldı? Müziğiniz 
hak ettiği yankıyı uyandırdı mı 
sizce?

Çocukluk yıllarımdan beri şarkı 
söylemek benim için mutluluk 
kaynağı idi. Nefes alıp vermek kadar 
ve doğal ve gerekli… İlk gençlik 
yıllarımda, 1969’da ilk plağımı 
çıkardığımda; sesimi radyolardan 
duyduğum, görüntümü siyah-beyaz 
TRT ekranında gördüğüm zaman çok 
mutlu olmuştum. 7 yıl çok çalıştım, 
şarkılar ürettim, çok sabrettim, 
çok dua ettim. 1976 yılında “İşte 
Öyle Bir Şey” ve “Sevdan Olmasa” 
ile sesimi tüm ülkeye, Avrupa ve 
Orta Doğu’ya duyurduğum zaman 
sabrımın ve çabamın sonuçlarını 
almıştım. Onları diğer unutulmaz 
şarkılarım izledi. 1969 yılından 
günümüze, 42 yıldır “gündüz gece 
gittiğim uzun ince bir yola”, bir ömür 
adadım. Geriye dönüp baktığımda 
“Helal olsun!..” diyorum ve yoluma 
devam ediyorum. 

İlk gençlik yıllarımda, 
1969’da ilk plağımı 

çıkardığımda; sesimi 
radyolardan duyduğum, 

görüntümü siyah-
beyaz TRT ekranında 
gördüğüm zaman çok 

mutlu olmuştum.
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Sanatta
En Önemli Şey 

İçtenlik ve
Samimiyettir

Erol Evgin
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Sanat görüşünüzü, şarkılarınızı 
elden geldiğince halkla 
paylaşırken müziğinizde belli 
bir kültür düzeyinin berraklığını 
taşımak ve içten olmak şeklinde 
özetliyorsunuz. Bu önemli bir iddia. 
Bunu biraz açabilir misiniz?
Sanatta en önemli şey içtenliktir, 
samimiyettir. Kendinizi samimi olarak 
ifade edebilir, içinizi yansıtabilirseniz 
başarılı olursunuz. Popüler müzikte 
en önemli ölçülerden biri şarkılarınızı 
halkla paylaşmaktır. Başarının önemli 
bir göstergesidir bu. Ama “bu yazın 
şarkısı” olmanın ötesinde yıllarca 
dinlenen şarkıları yorumlamak, 
insanların yaşamlarına sinmek, bir 
ülkenin yakın tarihine fon müziği 
olmak da belli bir kültür düzeyinin 
berraklığını taşımaktan, değerli işlere 
imza atmaktan geçer. 

Toplumsal meselelere karşı da 
duyarlı bir duruşunuz var. En 
son Van Depremi için çeşitli 
gayretleriniz oldu. Sanat 
dünyasının sosyal meseleler 
karşısındaki duruşunu nasıl 
buluyorsunuz?
Van depreminde hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve milletimize başsağlığı, 
depremzede vatandaşlarımıza da 
dayanma gücü diliyorum. Son Van 
depremlerindeki yardımlaşma ve 
tek vücut olma göstermiştir ki; bu 
millet, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza 
ve daha birçok etnik unsurlarıyla 
bölünmez bir bütündür. Hep birlikte 
20. yüzyılın en büyük mucizesi olan 
Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştirmiş bir 
millettir. Asla bölünemez ve dünyanın 
en güzel coğrafyasındaki bu topraklar 
üzerinde kardeşçe yaşayacaklardır. 

1980’li yıllarda ve sonrasında, 
Haldun Dormen’in yazıp yönettiği 
“Hisseli Harikalar Kumpanyası” 
gibi müzikal oyunlarla çeşitli 
müzikal filmlerde rol aldınız. O 
müzikallerden bahseder misiniz 
bize biraz? Ayrıca tiyatro ve sinema 

günümüzde de gündeminizde mi, 
var mı yeni projeler?
03 Mart 1980’de, Hisseli Harikalar 
Kumpanyası Müzikali, İstanbul 
Şan Sineması’nda perdelerini 
açtı. Başrolünü Nevra Serezli 
ile paylaştığım müzikalde, Türk 
Tiyatrosu’nun büyük ustaları da yer 
alıyordu. Adile Naşit, Mehmet Ali 
Erbil, Ayşen Gruda, Turgut Boralı, 
Asuman Arsan, Belkıs Dilligil, İlyas 
Salman ve daha birçok sanatçı, dans 
grubu ve müzisyen.  400 kez perde 
açtık. 2 yıl nerdeyse her akşam 
oynadık müzikali.  Onu, 200 kez 
oynadığımız Şen Sazın Bülbülleri 
Müzikali, takip etti. 3 yılım müzikal 
sahnelerde geçti. Bir milyon seyirciye 

ulaştık. Bugünkü iki, üç saatlik sahne 
Showlarıma çok katkısı oldu müzikal 
oyunculuğumun. Günümüzde 
müzikallerin, TV dizileriyle baş etmesi 
çok zor. O nedenle yalnızca konserler 
veriyorum. Şarkılarla şakaların, 
anıların kucaklaştığı çok eğlenceli 
konserler…

Son albümünüz “Gözbebeğim Sen 
Çok Yaşa” 2011’de çıkmıştı. Geçen 
yılların, anıların baskın olduğu bir 
albüm bu. Neler söylemek istersiniz 
son albüme dair?

Bu çalışmayla, o bilinen Erol Evgin 
tavrını ve tarzını, günün sound’uyla 
yeniden harmanladık. Bu çalışmada, 
bana en büyük desteği 30 yıldır 
benim müziğimle yoğrulan, oğlum 
Murat Evgin verdi. Albümde yedi 
bestesi var, düzenlemelere de yardım 
etti. Onun gençliği, yeni sound’lara 
hakimiyeti ve enerjisi de bana büyük 
yarar sağladı. Ben 25 Aralık 2008’de 
annemi kaybettim. Tam o yılın çok 
kötü geçtiğini düşünürken, Murat 
eşinin erken doğuma girdiğini söyledi. 
29 Aralık 2008’de Erem Erol doğdu. 
Yani 4 gün arayla Allah annemizi 
aldı, ama bize bir torun verdi; acımızı 
hafifletti. Albüme ismini veren 
şarkımız “Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa” 
torunum Erem için yazıldı. Sözlerini 
Murat’la birlikte yazdık. Onun bir de 
ninni versiyonunu yaptık. Şarkının 
çok büyük enerjisi var. Maçlara slogan 
olabileceğini tahmin ediyorum. Bu yıl 
“Gözbebeğim” yılı olacak benim için...

Bu millet, Türk, Kürt, 
Laz, Çerkez, Abaza 
ve daha birçok etnik 

unsurlarıyla bölünmez 
bir bütündür. Hep 

birlikte 20. yüzyılın en 
büyük mucizesi olan 
Kurtuluş Savaşı’nı 
gerçekleştirmiş bir 

millettir. 

müzik
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M.Ö. VII. yüzyıla 
dayanan tarihiyle 
kadim şehirlerden biri 

olan Edirne, adını II. yüzyılda 
stratejik öneminden dolayı şehir 
statüsü veren Roma imparatoru 
Hadrianus’tan almaktadır. Haçlı 
seferleri sebebiyle defalarca yağma 
gören şehir 1361 yılında Murad 
Hüdevendigar tarafından Osmanlı 
topraklarına katıldı ve Osmanlı 
Devletinin ikinci başkenti olarak 
İstanbul’un Fethi’ne kadar 90 yıl 

boyunca başkentlik yaptı. Jeopolitik 
konumu sebebiyle kurulduğundan bu 
yana önce Bizans ardından Osmanlı 
ve nihayet genç Türkiye devletleri 
döneminde işgallere ve mezalimlere 
sahne olan Edirne şehri 1900 yılında 
Bulgaristan tarafından işgal edilmiş 
ve bu işgal sırasında eski Edirne 
Sarayı başta olmak üzere pek çok 
tarihi eser zarar görmüştür.

Edirne gerek Bizans döneminden 
gerekse Osmanlı döneminden kalma 

Meriç Kıyısında
Bir Kadim Şehir Edirne

Bu tarih dolu şehir 
Meriç ve Tunca nehirleri 
kıyısına kurulduğundan, 

pek çoğu Osmanlı 
döneminden kalma ve 
halen kullanılmakta 
olan tarihi köprüleri 

barındırmaktadır.

Selimiye Camii
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pek çok tarihi eser barındırmaktadır. 
Bunların başında Mimar Sinan’ın 
“ustalık eserim” dediği Selimiye 
Camii, Üç Şerefeli Cami ve Eski 
Cami, Sweti George Ortodoks 
Kilisesi, İtalyan (Katolik) Kilisesi, 
Merkez Yahudi Havrası, Kaleiçinde 
Büyük Edirne Sinagogu -Türkiye 
sınırları içerisindeki en büyük, 
Avrupa’daki 2. büyük sinagogdur- II. 
Beyazıt Külliyesi ve tarihi köprüler 
gelmektedir.

Şehre girişte, Kırkpınar güreşçileri 
heykeli ve tüm heybetiyle yükselen 
Selimiye Camii silueti insanı adeta 
büyülemektedir. Şehrin içi ise çok 
kısa mesafe arayla kurulmuş olan 
Selimiye Camii, Eski Camii, Üç 
Şerefeli Camii, Arasta ve Bedesten 
Çarşıları ile Roma Dönemi Efes 
gibi Kapadokya gibi ören yerlerini 
anımsatmakta, oraların yaşayan 
hallerini çağrıştırmaktadır.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

Edirne’de gerçekleştirilen en büyük 
organizasyon olan Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri Edirne turizminin bel 
kemiğidir. Başlangıcı Edirne’nin 
fetih tarihi olan 1361 yılı olarak 
kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri yüzyıllarca kuşaktan 
kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan 

büyük bir spor ve kültür etkinliği 
olmuştur. Bizans döneminden 
kalma Gazimihal Köprüsü, Osmanlı 
döneminden kalma Beyazıd 
Köprüsü, Fatih (Bönce) Köprüsü, 
Saraçhane Köprüsü, Saray Köprüsü 
(Kanuni Köprüsü), Tunca ve Meriç 
(Abdülmecit - Yeni Köprü) Köprüleri 
halen hizmet veren köprülerdir.

Darüşşifa

Günümüzde bir kısmı müze olarak 
hizmet veren ve 1682 yılında 
Edirne’yi ziyaret eden Evliya 
Çelebi’nin “Orada bir Darüşşifa vardır 
ki; dil ile tarif edilmez, kalemler 
ile yazılmaz” diye bahsettiği, 

yapıldığı dönemde Osmanlı’nın 
en iyi hastanelerinden biri olan II. 
Bayezid Külliyesi gezilip görülmesi 
gereken en önemli eserlerden bir 
diğeridir.  8. Osmanlı Padişahı Sultan 
II. Bayezid tarafından yaptırılmış 
külliye; Cami, Medrese-i Etibba, 
Dârüşşifa, Tâbhane, İmaret, Çifte 
hamam, Değirmen, Köprü ve Su 
dolaplarından meydana gelmektedir. 
Darüşşifa, Trakya Üniversitesi’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen 
restorasyonla Sağlık Müzesi 
adını almış olup ve 2004 yılında 
“Avrupa’nın En İyi Sağlık Müzesi” 
ödülüne layık bulunmuştur. 

Edirne’de ayrılmadan yapılması 
gereken en önemli iki şey ise; 
kokulu meyve sabunlarından ve 
aynalı süpürgelerinden satın almak 
ve meşhur tava ciğerinden yemek 
olacaktır. 

gezi

Başlangıcı Edirne’nin 
fetih tarihi olan 1361 
yılı olarak kabul edilen 
Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri yüzyıllarca 

kuşaktan kuşağa 
aktarılarak günümüze 
ulaşan büyük bir spor 

ve kültür etkinliği 
olmuştur.

Meriç Köprüsü Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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Birçok kadın kendini gün boyu 
halsiz ve yorgun hisseder. Bu 
yorgunluğunuzun nedeni,    

yoğun çalışma temponuz veya 
süper-kadın yaşam tarzınız değil 
ise rahatsızlığın doktorunuzla 
konuşmanız gereken başka 
sebepleri olabilir. Bir aydan fazla 
devam eden bir yorgunluk hali, 
muhakkak doktorunuz tarafından 
değerlendirilmelidir.

Kansızlık

Üretkenlik çağınızda iseniz ve 
özellikle adet dönemleriniz uzun 
sürüyorsa, miyomlarınız varsa 
ya da yakın zaman önce doğum 
yaptıysanız, bunlara bağlı kan kaybı 
nedeniyle kadınlarda yorgunluğun 
birinci nedeni olan kansızlık (anemi) 
gelişmiş olabilir.

Tiroid Bezinin Yetersiz Çalışması

Genel olarak enerji düzeyiniz 
hep düşükse, kendinizi tükenmiş 
ve hatta biraz depresyonda 
gibi hissediyorsanız bunların 
sebebi yavaş çalışan ve normalde 

vücudun enerji metabolizmasını 
kontrol eden tiroid bezi olabilir. 
Kadınlarda sanıldığından çok 
daha yaygın olan tiroid bozukluğu 
tiroid hormonlarının düzeyinin 
saptanmasıyla teşhis edilebilir. 
Bu hormonlar düşükse dışarıdan 
hormon takviyesi yapıldığında 
yorgunluk şikayetiniz kısa zamanda 
geçecektir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Kadınların çoğunda idrar yolu 
enfeksiyonu yanma veya sık idrara 
gitme ihtiyacı gibi belirtilerle 
birlikte çıksa da bazı hastalarda 
hiçbiri görülmeyebilir ya da hafif 
geçtiğinden olduğundan fark 
edilmeyebilir. Sürekli yorgunluk da 
bu gibi idrar yolu enfeksiyonlarının 
tek belirtisi olabilir.

Uyku Apnesi

Yeterli uyku uyumuyorsanız bu bir 
yorgunluk sebebi olabilir. Ama ya 
yeterli uyku uyuyup da uykunuzu 
almadığınızı bilmiyorsanız? Uyku 
apnesi olarak bilinen durumda 
siz uykuda iken genellikle her 
gece birçok kez nefes almanız 
durmaktadır. Nefes almayı her 
kestiğinizde aslında uyku döngünüzü 
bozacak kadar uyanırsınız ama 
bunun farkında olmazsınız. Sonuç, 
gece kaç saat uyursanız uyuyun 
bütün gün yorgun olmanızdır.

Bayanlarda Yorgunluk
Nedenleri ve Tedavisi

Yeterli ve sağlıklı bir 
uyku uyuduğunuz ve 
sağlıklı yaşadığınız 

halde, kendinizi yorgun 
mu hissediyorsunuz?
Bayanların çoğunda 
var olan ortak sağlık 
sorunlarından biri 
yorgunluk hissidir. 

kadınYENiDENÜMRANiYE
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Oyuncak seçerken kendi 
istek ve beğenilerimiz 
yerine çocuğun yaşını 

ve gereksinimlerini göz önünde 
bulundurmanın yanı sıra, oyuncak 
hakkında onun da fikrini almak en 
iyisi olacaktır.

Altı aylıktan küçük bir çocuk ses, 
şekil ve renklere karşı duyarlıdır. Bu 
dönemde görsel ve işitsel duyulara 
yönelen hareketli oyuncaklar onun 
dikkatini çeker ve neşelendirir. 
Yatağın üzerine asılabilen, sallanınca 
ses çıkaran renkli objeler ve 
çıngırak bu dönemin vazgeçilmez 
oyuncaklarıdır. 

İki yaşında bütünü parçalara 
ayırmak, kutuyu doldurup 
boşaltmak, kule ve köprü yapmaktan 
zevk alan çocuğun ilgisini çeken 
diğer oyuncaklar arasında mutfak 
eşyaları, farklı boyutlardaki plastik 
parçalar, saçları ve elbiseleri olan 
bebekler ve arabalar yer alır. Sonraki 
dönemlerde anne babasını taklit 
etmeye başlayan çocuk için minyatür 
marangoz ya da mutfak setleri 
gözde oyuncaklardır. Oda takımları, 
kova-kürek gibi oyuncaklar da ilgi 
çekicidir.

3-5 yaşları arasında fantazi ve 
keşfetmeye (evcilik, okul oyunları ile 
bebekler, mutfak ve doktor muayene 
aletleri), dil gelişimine (renkli tuşları 
olan piyano, müzik ve öykü kasetleri 
ile kuklalar gibi) ve aritmetiğe 
hazırlamaya (resim ve sayı eşleme 
oyunları; domino, kızma birader ve 
sayı kartları) yönelik oyuncaklar.

6-8 yaşları arasında toplumsal 
gelişim ve işbirliği ile ilgili (top, 
seksek, dama, minyatür arabalar), 
bilişsel beceriler ve algısal hareket 

becerilerini sağlayan (maketler, 
yap-boz oyunları) ve yaratıcı anlatım 
oyuncakları (parmak boyası, kağıt 
hamuru, karakalem-suluboya ya 
da pastel boyalarla resimler, oyun 
hamurları, sessiz sinema gibi 
oyunlar),

9-11 yaşları arasında sorun çözme 
yetenekleri (karmaşık masa üstü 
oyunları ve video oyunları), 
ince-ayrıntılı hareket becerileri 
(küçük parçalı, karmaşık yap-boz 
oyunları, üç boyutlu model 
uçaklar, uzaktan kumandalı 
araçlar, kumaş boyama, ağaç 
işleme ve akvaryum bakımı) 
ve stratejik yeteneklere 

yönelik 

oyun ve oyuncaklar (sözcük türetme, 
monopol, tenis, ping-pong ve atari 
gibi),

12 yaşın üzerinde de soyut düşünme 
ve akıl yürütmeye yönelik oyun ve 
oyuncaklar (basit mikroskop ya da 
teleskop, kimya ya da elektronik 
setleri gibi) ile bağımsız yaşam 
becerileri kazanmaya yönelik 
(yürüyüş, bisiklete binme ve 
kamplar gibi) oyun 
ve oyuncaklar 
önerilmektedir.

çocuk

Çocuklar İçin Oyun ve
Oyuncak Seçimi

Oyun ve oyuncak 
seçiminde en iyi 

kılavuz, çocukların 
nasıl geliştiklerinin 

bilinmesi, onların gelişim 
becerilerini arttıracak ve 
bu becerilerin birbiriyle 

bir örüntü halinde 
olmasını sağlayabilecek 

oyun araçlarının göz 
önüne alınması gereğidir. 

YENiDENÜMRANiYE
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ŞAHANE MİSAFİR
Tür: Dramatik Komedi
Yönetmen: Ferzan Özpetek
Oyuncular: Cem Yılmaz, Elio Germano

TOPRAĞIN ÇOCUKLARI
Tür: Dram
Yönetmen: Ali Adnan Özgür
Oyuncular: Erkan Can, Ufuk
Bayraktar, Türkü Tura

LORAX
Tür:  Animasyon   
Süre: 86 dk Yönetmen: Chris Renaud 
Oyuncular: Zac Efron, Danny 
DeVito, Taylor Swift

YERALTI
Tür: Dram  
Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Oyuncular:  Engin Günaydın, Nergis 
Öztürk, Serhat Tutumluer

KORSANLAR
Tür:  Animasyon, Macera, Aile 
Süre: 89 dk Yönetmen: Chris Renaud 
Dublaj Oyuncuları:  Hugh Grant, 
Salma Hayek, Russell Tovey

Sinemada Bu Ay
YENiDENÜMRANiYE

AYNA AYNA SÖYLE BANA
Tür: Fantastik , Macera , Dram   
Süre: 105 dk
Yönetmen: Tarsem Singh   
Oyuncular:  Julia Roberts, Lily
Collins, Armie Hammer
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DÜZENLEYEN: CAN GÜLBAL- İBB -AKM-20:00
SARAY FISILTILARI KONSERİ

MURAT SALİM TOKAÇ- İBB -AKM-20:00
ERGUVAN DEM TRİO

DÜZENLEYEN: MEHMET BİTMEZ
İBB -AKM-20:00
SAZ MUSİKİSİ KONSERİ

GELİN VE KINA TÜRKÜLERİ- İBB -AKM-20:00
ÇİĞDEM ELMAS KONSERİ

 BURAK KUT KONSERİ
 İBB -AKM-20:00

ÜKSM      :  ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
İBB AKM:  İBB ATAKENT KÜLTÜR MERKEZİ
CMKM     :  CEMİL MERİÇ KÜLTÜR MERKEZİ
MAKM      :  MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ 

KISALTMALARRENGARENK KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER ÜMRANİYE’DE

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

MÜRŞİD EKMEL AYBEK (PSK. DAN.) 
ÜKSM - 20:00
ÇOCUKTA KARAKTER VE ZEKA GELİŞİMİ

İHSAN ATASOY - ÜKSM - 20:00
GENÇLİK VE ARKADAŞLIK

FAYSAL SOYSAL - ÜKSM - 20:00
İRAN SİNEMASI

ÇÖP CANAVARI (Karagöz Tiyatrosu)  - ÜKSM - 13:00
KUKLA SHOW - İBB -AKM -12:00(Ücretsiz)

ALAADİN’İN SİHİRLİ LAMBASI 
İBB -AKM -12:00

FAYSAL SOYSAL - ÜKSM - 20:00
İRAN SİNEMASI

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN - ÜKSM - 20:00
ŞEHİR VE MEDENİYET SOHBETLERİ

ÖMER TUĞRUL İNANÇER - ÜKSM - 20:00
TASAVVUF SOHBETLERİ

TÜLAY ÖZGENER-NİLGÜN DAŞKIN - ÜKSM - 13:00
ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ

MEHMET NİYAZİ ÖZDEMİR - ÜKSM - 20:00
PLEVNE’DEN ÇANAKKALE’YE

PROF. DR. ŞAHİN UÇAR - ÜKSM - 20:00
ÂLİMLER, ZALİMLER VE CAHİLLER

ERKAN ÇİFTE - ÜKSM - 20:00
İŞ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK VE MÜLAKATTA 
STRES YÖNETİMİ

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 20:00
MESNEVİ OKUMALARI

TASAVVUFİ NAĞMELER - CMKM - 20:00
NURULLAH MUŞ

ÜKSM - 20:00
TSM KANLICA MÜZİK TOPLULUĞU

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 20:00
MESNEVİ OKUMALARI

DURSUN ALİ TAŞÇI - ÜKSM - 14:00
KUTLU DOĞUM PROGRAMI

UZM.PSK. DR. CENGİZ DEMİRSOY 
ÜKSM - 20:00
RÜYALARI ANLAMAK

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - ÜKSM - 20:00
MÜLK VE MİRAS
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NiSAN                SÖYLEŞİ-KONFERANSLAR            TİYATROLAR	 											 KONSERLER	 																							SİNEMALAR	

AFACAN TİLKİ  - ÜKSM - 12:00 -14:00
SÖZ (Yetişkin Tiyatrosu)  - ÜKSM - 19:30 
DOĞAYLA EL ELE  - İBB - AKM- 12:00

MARİKA’NIN SERVETİ
(Yetişkin Tiyatrosu)  - ÜKSM - 20:00 

BU NE BİÇİM MÜZİKAL-İBB-AKM - 12:00 

 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

YÜRÜYEN ŞATO
 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

YÜRÜYEN ŞATO
 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

YÜRÜYEN ŞATO
 ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

YÜRÜYEN ŞATO

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM-19:00

BİR AYRILIK

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM-19:00

BİR AYRILIK

ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

ALFA VE OMEGA

ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-19:00

RIO

ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00-18:00

RIO
ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00-18:00

RIO

ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
YÜRÜYEN ŞATO

ANİMASYON FİLM - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
YÜRÜYEN ŞATO

SİNEMA FİLMİ - İBB-AKM-19:00
BİR AYRILIK

ANİMASYON FİLM THE MUPPETS 
CMKM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM THE MUPPETS 
ÜKSM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM THE MUPPETS 
ÜKSM-13:00 VE 16:00

SİNEMA FİLMİ BİR AYRILIK - İBB-AKM-19:00
ANİMASYON FİLM THE MUPPETS 
MAKM-13:00, 16:00 VE 19:00

SİNEMA FİLMİ BİR AYRILIK - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
SİNEMA FİLMİ BERLİN KAPLANI 
CMKM-13:00, 16:00 VE 19:00

SİNEMA FİLMİ BİR AYRILIK - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
SİNEMA FİLMİ BERLİN KAPLANI 
ÜKSM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM ALFA VE OMEGA - İBB-AKM-19:00
SİNEMA FİLMİ BERLİN KAPLANI 
CMKM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM ALFA VE OMEGA - İBB-AKM-19:00
SİNEMA FİLMİ BERLİN KAPLANI 
MAKM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM RIO - İBB-AKM-19:00
ANİMASYON FİLM NIKO: YILDIZLARA YOLCULUK 
MAKM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM RIO - İBB-AKM-19:00
ANİMASYON FİLM NIKO: YILDIZLARA YOLCULUK 
ÜKSM-13:00 VE 16:00

ANİMASYON FİLM ALFA VE OMEGA - İBB-AKM-19:00
SİNEMA FİLMİ BERLİN KAPLANI 
ÜKSM-13:00 VE 16:00

ANİMASYON FİLM ALFA VE OMEGA - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
ANİMASYON FİLM NIKO: YILDIZLARA YOLCULUK 
CMKM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM ALFA VE OMEGA - İBB-AKM-15:00 VE 18:00
ANİMASYON FİLM NIKO: YILDIZLARA YOLCULUK 
ÜKSM-13:00, 16:00 VE 19:00

ANİMASYON FİLM RIO - İBB-AKM-19:00
ANİMASYON FİLM NIKO: YILDIZLARA YOLCULUK 
CMKM-13:00, 16:00 VE 19:00



medyaYENiDENÜMRANiYE
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