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Peygamber Efendimiz (sav) 
andıkça ferahladığımız bir hadis-i 
şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: 
“Ramazan ayı öyle bir aydır 
ki, başlangıcı rahmet, ortası 
mağfiret ve sonu cehennem 
ateşinden kurtulmadır.” Ramazan 
hususunda bizlere düşen, bu ayın 
başlangıcından sonuna kadar hiç 
eksilmeyen rahmet ve mağfiret 
yağmurlarından olabildiğince 
nasiplenmektir. Kadir Gecesi ve 
Bayram’la adeta doruk noktasına 
ulaşan bu bereketli yağmur tüm 
oruçluları ferahlatmaktadır. Oruca 
bürünerek hayatına çekidüzen 
veren insan bu arınma ayında adeta 
yeniden doğmakta ve yaratılış 
amacını derinden kavrama imkânı 
yakalamaktadır. Bu yıl da, oruç ve 
Ramazan ilk gününden itibaren 
dokunduğu her şeye bereket katarak 
geldi ve hayatımıza anlam kattı. 
Ramazan boyunca soluduğumuz 
hava, içtiğimiz su başka bir anlam 
kazandı. 

Ramazan boyunca da durmaksızın 
sizler için çalışmaya devam ettik. 
Özellikle 2013 Ramazan Etkinlikleri 
kapsamında sizlere yine zengin 
ve renkli bir program sunmaya 
gayret ettik. Ramazan boyunca her 
akşam Kur’an-ı Kerim tilavetinden 
hikmetli sohbetlere, çocuklarımız 

için karagöz-hacivat eğlencelerinden 
Ramazan’a özel konserlere ve film 
gösterimlerine kadar çok sayıda 
etkinlik gerçekleşti. Bu etkinliklerde 
başta  Ulaştırma Bakanımız Sayın 
Binali Yıldırım ve AB Bakanımız 
Sayın Egemen Bağış olmak üzere 
Ak Parti İl Başkanımız Sayın Aziz 
Babuşcu ve birçok milletvekilimizi 
ümraniyede ağırladık.

Kıymetli Ümraniyeliler;
Ramazan’ın ilk günlerinde AK Parti 
İstanbul İl Başkanlığımızın davetiyle 
Çanakkale’ye giderek orada, Şehitlik 
gibi manevi havası yoğun bir 
mekanda çok sayıda kardeşimizle 
birlikte oruç açtık. Ertesi gün 
Ümraniye Belediyesi olarak biz 
de Çanakkale'de 5000 kişilik iftar 
verdik, Çanakkaleli kardeşlerimizle 
Ramazan sofrasını paylaştık. Benzer
bir kardeşlik sofrasını kardeş 
şehrimiz Saraybosna- Fojnica'daki 
Ümraniye Kültür Merkezi'nin 
önünde kurduk. Bu sofrada İstanbul 
Milletvekilimiz Mustafa Ataş ile 
birlikte Bosnalı kardeşlerimizle 
Ramazan sevincini paylaştık.
 
İlerleyen günlerde ise ilçemizde 
ve mahallelerimizde sizlerle bir 
araya geldik. Ramazan’dan birkaç 
gün önce ise Boğaziçi Üniversitesi 
Gülümse İstanbul Platformu’nun 

daveti üzerine Boğaziçi Üniversitesi 
Mezunlar Derneği Büyük Seminer 
Salonu’nda “Girişimcilikte Fark 
Yaratanlar” konferansında 
“Belediyecilikte İmaj Yönetimi” 
başlığı altında Belediyemizin yaptığı 
çalışmaları sunum eşliğinde anlattık. 
Yükselen Ümraniye’nin seyri bu 
saygın üniversitemiz tarafından da 
dikkatle ve yakından takip edildi.
Yine Ramazan içinde, Belediye 
olarak ilçemizdeki okullara yeni 
eğitim-öğretim yılı hazırlıkları 
kapsamında ayni yardımlarımızı 
yaptık. Muhtarlıklara ise hizmet 
kalitesini artırmak amacıyla bilgi 
işlem ve sekreterlik hizmetlerinde 
görev alacak personel desteği 
sağladık. Her ay düzenli olarak 
devam eden cadde-sokak iyileştirme 
ve yenileme çalışmalarına 
Ramazan ayında da ciddi bir mesai 
harcadık. Benzer bir şekilde Zabıt 
Müdürlüğümüz de gıda maddeleri 
üretim ve satış noktası kontrollerini 
Ramazan nedeniyle yoğunlaştırarak 
sürdürdü. Belediyemiz tüm 
birimleriyle sizler için çalışmaya, 
hizmet etmeye devam ediyor. 

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;

başkandan



D
es

ta
n 

Ya
za

n 
Şe

hi
r: 

Ça
na

kk
al

e..
...

...
...

...
...

..s
f. 

42
’d

e

Ç
an

ak
ka

le
 Ş

eh
itl

iğ
i



Gündem...........………........................................06

İstanbul Büyükşehir’den……….........................08

Çanakkale’de İftar……...……….…..….…....... 10

Yarışmaların Ödül Töreni…...…..……….….....12

Mahalle İftarları….………...……..……….…....14

Hemşeri Dernekleri……………………...…… 16

Meydan Etkinlikleri…………...…….…..............18

Fojnica İftarı......…………...……........................20

ABİS Mobil……............………..........................22

Ahde Vefa İftarları………........……...................23

Prestij Caddeler......……….................................24

Çavuşbaşı Caddesi....……................................25

Yenilenen Sokaklar.....……................................26

Sosyal Tesisler……..........…...............................27

Eğitime Destek…..………..................................28

Muhtarlıklara Destek...........................................29

El Sanatları..…………..............…......................30

Konferans…….............…...................................31

Bayramlaşma...……….………..........................32

Temizlik Araçları……………..............................33

Mehmet Domaç Röportajı…..............................34

Ziyaretler...……………......….............................36

Mahallelerimiz.....................................................38

Turnuva Sonuçları...............................................40

Yaz Spor Okulu....................................................41

Gezi: Çanakkale..................................................42

Aile….…..............................................................44

Çocuk...................................................................45

Medya..................................................................46

YenidenÜmraniye .......................................................Sayı:41
İçindekiler

06

08 16

14

10

İmtiyaz Sahibi:
Ümraniye Belediyesi Adına 
Hasan Can

Genel Yayın Yönetmeni:
Mustafa Küçükkapdan

Yazı İşleri Müdürü:
Faysal Şansi

İrtibat:
Ümraniye Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü
Tel:  0216 443 56 00
Fax: 0216 443 56 00 / 249
umraniyebasin@umraniye.bel.tr



Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneğinin 

(MÜSİAD) Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen geleneksel 
iftar programında yaptığı 
konuşmada, dünya ülkelerinin, 
özellikle de demokratik, gelişmiş 
ülkelerin bölge coğrafyasında 
yaşanan olaylara karşı takındıkları 
çifte standartlı tutumun, çok ciddi 
bir güven bunalımı oluşturduğunu 
söyledi.

Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta 
çifte standartlı tutumlara şahit 
olunduğunu ifade eden Erdoğan, 
“Bosna Hersek’te savaş döneminde 
sivil ve masum insanlar toplu halde 
katledilirken, dünyanın sustuğuna, 
bu katliamları görmediğine, 
görmezden geldiğine şahit olduk. 

Aynı adaletsiz yaklaşımı, aynı 
çifte standartlı yaklaşımı şu anda 
Suriye’de ve Mısır’da görüyoruz” 
dedi.

Erdoğan, Suriye’de 100 bine 
yakın insanın öldürüldüğünü 
belirterek, “Hala ciddi bir ses, ciddi 
bir yaklaşım yok. Suriye halkı, 
dünyanın ilgisizliği nedeniyle her 
gün çok acı katliamlar yaşıyor” dedi.

Mısır’ın, demokratik ülkeler 
tarafından desteklenen askeri 
darbe nedeniyle yalnız kalmanın, 
yalnız bırakılmanın derin acısını 
yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Yaşanan her hadise 
arkasında çok büyük yıkımlar 
çok büyük bir adaletsizlik ve 
güvensizlik duygusu bırakıyor. Acı 
hadiseler yaşandıktan sonra fiziki 
yaralar tedavi edilse de kalpler 
tamir edilemiyor, kalplerdeki 
yaraya maalesef şifa bulunamıyor. 
Türkiye olarak özellikle İslam 
coğrafyasında derinleşen 

Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, 
“Her darbe, kime karşı 

olursa olsun, hangi 
ülkede, hangi gerekçeyle 

yapılırsa yapılsın, 
demokrasinin, halkların, 

o ülkenin geleceğinin 
katilidir” dedi. 

YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 
Her Türlü Darbe Gayrimeşrudur
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adaletsizlik ve güvensizlik duygusuna 
her fırsatta dikkatleri çektik. BM 
nezdinde, NATO’da, AB’de, ABD, 
Rusya, Çin gibi ülkeler nezdinde, 
bölgedeki rahatsızlığı, bölgedeki 
rahatsızlığın nedenleri ve sonradan 
ortaya çıkacak sorunları çok samimi 
bir dille ifade ettik. Medeniyetler 
İttifakı girişimiyle de aslında bizim 
yapmak istediğimiz buydu. Halkların, 
ülkelerin çifte standartlı, yanlı, 
taraflı yaklaşımlar neticesinde nasıl 
yalnızlık hissettiğini ortaya koyduk. 
Medeniyetler İttifakı girişimiyle, bu 
güven bunalımını aşmaya çalıştık. Ne 
yazık ki bizim Türkiye olarak bütün 
çağrılarımıza, uyarılarımıza rağmen, 
hem dünya üzerinde hem de İslam 
coğrafyasında adaletsizlik, yalnızlık, 
güvensizlik duygusunu körükleyen 
girişimler son sürat devam ediyor.”

Mısır’da Yaşanan Olaylar

Erdoğan, Mısır’da yaşanan olayların 
bölgenin geleceği, bölgenin Batıyla 
ilişkileri açısından çok ciddi 
komplikasyonlara sebep olacağına 
işaret ederek, “Bosna, Filistin 
meselelerine karşı takınılan çifte 
standart kalpleri yaralamışken, 
şimdi Mısır’a karşı takınılan tavır 
da kalplerdeki yarayı daha çok 
derinleştirecek, yaraların tedavisini 
daha da zorlaştıracaktır” diye 
konuştu.

“Darbe, O Ülkenin Geleceğinin 
Katilidir”

Başbakan Erdoğan, konuşmasında 
şunları söyledi: “Bize günlerce Tahrir 
Meydanı’nı gösterdiler, günler 
boyunca Cumhurbaşkanı Mursi’ye 
yönelik protestoları gösterdiler. 
Tahrir Meydanı’nda gösterilerin 
olması, bir darbeyi meşru hale 
getirmez. Mısır’da cumhurbaşkanın 
İhvanı Müslümin üyesi olması 
bir darbeyi meşru hale getirmez. 
Eğer meydanlar bir göstergeyse, 
o zaman Adeviye Meydanı’nı 
nereye koyacaksınız? Yani her 
cumhurbaşkanı seçiminden sonra 
meydanlarda bu tür gösteriler 
oluyorsa, hemen bir darbe mi olacak? 
Böyle yanlış bir yaklaşım olabilir 
mi? Eğer meydanlar bir göstergeyse, 
Mısır’ın hemen her şehrinde 
toplanan milyonları, onların 
haykırışlarını nereye koyacaksınız? 

Biz Türkiye olarak çok net bir ilkeden 
bahsediyoruz. İktidarda kim olursa 
olsun, hangi ülkede olursa olsun, 
her darbe gayri meşrudur. Eğer 
Mısır’da Muhammed Mursi değil 
de seçimle gelmiş olmak kaydıyla 
şu andaki yönetim olsaydı, bu 
yönetime karşı bir darbe yapılsaydı, 
biz, hiç tereddütsüz, o darbenin 
de karşısında tavır alırdık. Zira her 
darbe, kime karşı olursa olsun, hangi 
ülkede, hangi gerekçeyle yapılırsa 
yapılsın, demokrasinin, halkların, 

o ülkenin geleceğinin katilidir.” 
Türkiye’nin yakın tarihimizde dört 
darbe yaşadığını kaydeden Erdoğan, 
her darbenin farklı kesimleri hedef 
aldığını, her darbenin mağdurları 
olduğu gibi, darbeden rant 
sağlayanların da olduğunu söyledi.
Her darbenin üzerinden zaman 
geçtikçe, halkın, sandıkta tepkisini 
çok net şekilde ortaya koyduğunu 
dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Darbeleri reddettiğini, darbelerin 
karşısında olduğunu, darbe 
yapanları cezalandırdığını gösterdi. 
Bazıları demokratik darbe diye 
nitelendirebilir, darbeleri makul 
görenler, haklı görenler, kendileri 
için bir kazanç kapısı olarak görenler 
olabilir. Ama insan olmanın, insanlık 
onuru taşımanın gerektirdiği duruş, 
hiç ama demeden, ancak demeden, 
lakin demeden her darbeye karşı 
çıkmak, her darbeyi kınamak, gayri 
meşru görmektir. 

Geçmişte darbeler, askerin sokağa 
çıkması, sıkıyönetim ilan etmesi, 
televizyon, radyo kanallarını işgal 
etmesiyle gerçekleşiyordu. Bugün 
ise işte Mısır’da gördüğümüz gibi 
meydanlar, medya, sosyal medya, 
illegal gösterilere zemin hazırlıyor 
ve silahlı güçler onun arkasından 
gelebiliyor. Tüm bu oyunların, 
senaryoların, projelerin hesaba 
katmadığı nokta var. Onların nasıl 
tuzakları varsa, Allah’ın da bir tuzağı 
var, halkların da bir tuzağı var.”

gündem
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Otogar-Bağcılar-
Mahmutbey-Olimpiyatköy-
Başakşehir Metro 

Hattı, Bağcılar Meydanı’nda 
düzenlenen görkemli bir törenle 
İstanbulluların hizmetine sunuldu. 
Törene, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın 
yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman 
Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Aziz Babuşcu ve çevre ilçe 
belediye başkanları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Törende konuşan Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan 
metro hattı ile yolculuk süresinin 
Başakşehir-Otogar arasında 30 
dakika, Bağcılar-Olimpiyatköy 
arasında 16 dakika, Bağcılar-
Başakşehir arasında ise sadece 20 

dakikaya indiğini söyledi. “İstanbul 
bizim gözbebeğimizidir” diyen 
Başbakan Erdoğan, “Böyle bir 
projeyi İstanbul’a kazandırdıkları 
için öncelikle Sayın İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanım 
Kadir Topbaş başta olmak üzere, 
çalışma arkadaşlarına ve ekibine 
çok teşekkür ediyorum.” dedi. 

 İstanbul’un Metrosu 124,4 km’ye 
Ulaştı…

Yeni metro hattının hayırlı olması 
temennisinde bulunan Başbakan 
Erdoğan, “Açılışını yaptığımız hat ile 
İstanbul’da metro hatları uzunluğu 
artık 124,4 kilometreye ulaşıyor. 
2004 yılında İstanbul’daki metro 
hattı uzunluğu 45,1 kilometre idi. 
9 yılda bu hatlara 79,3 kilometre 
yeni hat ekledik ve toplam hat 
uzunluğu 124,4 kilometreye çıktı.” 
diye konuştu. Otogar-Bağcılar-
Mahmutbey-Olimpiyatköy-
Başakşehir Metro Hattı’nın, 16 
istasyonla hizmet vereceğini 
belirten Başbakan Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yeni 
metro hattımız saatte 111 bin yolcu 
taşıyacak. Engelli vatandaşlarımızın 
rahat kullanımı için ne gerekiyorsa 
yapıldı. Bu metro hattı, yaklaşık 1,5 
milyar dolara mal oldu. Eski rakamla 
bunu söyleyecek olursak yaklaşık 
3 katrilyon Türk Lirası. Bu hat 

2 milyar 865 milyon 
TL yatırımla hayata 

geçirilen Otogar-
Bağcılar-Mahmutbey-

Olimpiyatköy-
Başakşehir Metro Hattı, 
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından 
görkemli bir törenle 

açıldı. 

YENiDENÜMRANiYE

Hedef: Her Yere Metro!
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sayesinde İstanbul’a, İstanbullulara 
çok önemli tasarruflar sağlıyoruz. 
Bu güzergahta, kişi başına günlük 60 
dakika zaman tasarrufu sağlanmış 
olacak. Toplu taşımada işletme 
maliyetleri, yol bakım onarım 
giderleri, kaza maliyetleri, akaryakıt 
tasarrufu göz önüne alındığında 
sadece 2013 yılı için bu sistemin 
ekonomiye katkısı yaklaşık 200 
milyon dolar. Bu hat vesilesiyle daha 
az araç kullanılacak ve atmosfere 
salınan karbondioksit emisyonunda 
yıllık 86 bin 350 ton azalma olacak.” 
Başbakan Erdoğan, 29 Ekim’de açılışı 
yapılacak Marmaray’a değinerek, 
şunları söyledi: “Boğaz’da inşallah 29 
Ekim’de açılışını yapacağımız metro 
ile onun biraz daha aşağısında çift 
katlı tüp geçit yapıyoruz, yine denizin 
altında. O ne zaman bitiyor? O da 
2015’te bitiyor. Böylece İstanbul 
Boğazı’nın iki yakasını, üçü köprü, 
ikisi denizin altında olmak üzere 
toplam 5 geçiş yolu ile birbirine 
bağlayacağız. Denizin altında olanlar; 
1’incisinden iki katlı tüp geçit 
otomobiller geçecek. 2’ncisinden 
hızlı tren geçecek. 3’üncüsü Atatürk 
Köprüsü, 4’üncüsü Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ve 5’incisi de Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü. O da inşallah 
2015 yılında bitecek. Zamanla 
yarışıyoruz. Bu millete, bu yakışır 
bu!” 

İstanbul İçin Gece Gündüz 
Çalışıyoruz…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çizdiği vizyonla gece gündüz 
demeden, 365 gün 24 saat örnek bir 
belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını 
ifade eden Başkan Kadir Topbaş, 
“Başbakanımızın bize direktif olarak 
verdiği insan, zaman, para yönetimi 
anlayışıyla hareket etmekteyiz. İç 
borçlanmamız yok denecek kadar 
az. Borçlanma kapasitemizin yüzde 
38’indeyiz. Borçlarımızı ancak 
gelirimizin yüzde 2 buçuğuyla 
ödeyebilmekteyiz. Bu kadar dengeli, 
bütçesini yüzde 98 oranında realize 
eden örnek bir belediyeyiz.” diye 
konuştu. Başkan Kadir Topbaş, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak 9 yılda yaptıkları yatırımlar 
toplamının 60 milyar lira olduğunun 
altını çizerek sözlerine şöyle devam 
etti: “Şehirlerin en önemli sorunu 
ulaşım olduğu için yatırımlarımızın 
en büyük bölümünü yani 25 
milyarını ulaşıma ayırdık. Önümüze 
koyduğumuz hedef gereği 2016 
yılına vardığımızda metro hatlarımızı 
kullanan insanların sayısı 7 milyonu 
bulacak. 2019 yılına geldiğimizde de 
bu rakam 11 milyon olacak. Yeraltını 
adeta demir ağlarla ördüğümüz bir 
şehri ortaya çıkarmaktayız…”

Hedef: Her Yere Metro…

Metronun çevreye zararlı olmayan 
bir ulaşım sistemi olduğunu belirten 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Metro, medeniyet 
demektir. Metro, ekonomi demektir. 
Yani insanımızın zamanını çok daha 
doğru kullanabilmesi, istediği yere 
daha az ücret ödeyerek gitmesi 
demektir. Yaptığımız son toplantıda 
bir karar aldık. Biliyorsunuz çok 
aktarma yapan vatandaşımız 
daha çok ödeme yapmak zorunda 
kalıyordu. İşte bu durumu daha aşağı 
çekecek bir düzenlemeye gideceğiz. 
İstiyoruz ki; insanımız metroyu 
daha çok kullansın ama çok bedel 
ödemesin. Bir şehrin medeniyet 
ölçüsü, o şehirdeki insanların toplu 
taşımayı kullanma oranına bağlıdır. 
İşte bizler, bu oranı yükseltmek için 
gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
İstanbul’un her noktasına, her yere 
metro için çalışıyoruz.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başkan Kadir Topbaş, açılışın 
ardından metroda incelemelerde 
bulundular. Başbakan Erdoğan, 
kendi kullandığı araçla Bağcılar - 
Mahmutbey İstasyonları arasında bir 
süre seyahat etti. 

ibb

Bağcılar-Beylikdüzü Metrosu hizmette
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Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı 
tarafından düzenlenen iftarda 
Babuşcu: “Büyük milletimizin, 

ümmetimizin hamurunun yeniden 
yoğrulduğu, yeniden millet 
olduğumuz, yeniden sancağımızı 
yükselttiğimiz Çanakkale’de, aziz 
şehitlerimizin huzurunda olmaktan 
büyük bir onur duyduğunu” ifade 
etti. Babuşcu sözlerine şöyle devam 
etti: “Ruhu çekilen, rekabeti esas alan 
katı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanı 
nesneleştiren, eşyalaştıran ve fakat 
cazibedar bir dünyada yaşıyoruz. 
İnsanı yoldan ve baştan çıkarıcı, 
insanın içini, kalbini boşaltan 
bir dünyada yaşıyoruz. Yoklukla 
ayrı, varlıkla ayrı sınanıyoruz. 
Mahrumiyetle ayrı, makamla, mevki 
ile para ile ayrı test ediliyoruz...

Çanakkale şehitleri beşeri güce, 
topa, tanka, gülleye, harp sanayine, 
teknolojiye, tek dişi kalmış canavara, 
maddi medeniyete meydan okuyan 
bir ruhu temsil eder. Burada asıl olan 
zafer değil, güç değil, istatistik değil, 
sayısal üstünlük değil, nicelik değil; 

burada asıl olan hakikatin safında 
olmaktır. Bizim hayat şiarımız, 
siyasetten muradımız budur. 
Burada asıl olan, zulmün karşısında, 
hakikatin yanında olmaktır. Kahire 
Adeviye meydanında, Bağdat’ta, 
Şam’da yaşanan büyük hüzün, büyük 
acı bizim hüznümüzdür, bizim 
acımızdır.” diyen Babuşcu, “Bizler 
de Allah’ın izniyle ebediyete kadar 
bir arada birlikte olacağız. Gazete 
manşetlerine değil Çanakkale’ye 
bakın. Ana Haber bültenlerine değil 
Gelibolu’ya bakın. Biz istiklal ruhu 
üzerine istikbalimizi inşa edeceğiz. 
Biz Çanakkale Geçilmez ruhu 

ile sadece kendi ülkemizde değil 
yeryüzünün her metre karesinde var 
olacağız. Sorumlusu biz olmasak da, 
yarayı biz açmış olmasak da nerede 
kanayan bir yara gördüysek onu 
sarmak zorundayız. Kinle değil, öfke 
ile değil, rövanş duygusuyla değil, bir 
büyük sevda ile, Ferhat gibi dağları 
delerek, zorlukları aşarak millete 
ait olan bu emaneti taşıyacağız. 
Başkaları bizi nasıl görürse 
görsün, bizi inancımızla, bizi hayat 
biçimimizle hor görenler bizi nasıl 
görürse görsünler, biz Çanakkale 
ruhundan, vahdet ruhundan, birlikte 
yöneldiğimiz, huzurunda birlikte 
eğildiğimiz kıblemizden yönümüzü 
asla dönmeyeceğiz. Biz herkesin, 
her insanın, her canlının, her ağacın, 
her kuşun hukukunu korumayı en 
aziz, en mukaddes vazifemiz olarak 
göreceğiz. Bizim emanet bilincimiz, 
siyaset anlayışımız, hak ve hukuk 
anlayışımız budur.” ifadelerini 
kullandı. Program, Çanakkale’de 
şehit olan askerlerimiz için yapılan 
dua ve topluca kılınan akşam 
namazının ardından sona erdi.

çanakkale

AK Parti İstanbul 
İl Başkanlığı 

“İstanbul Komşularıyla 
Güzel” sloganıyla sokak 

iftarları kapsamında 
Çanakkale’de iftar 

sofrası kurdu.

YENiDENÜMRANiYE

Şehit Torunları
Çanakkale’de İftar Sofrasında Buluştu
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AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığını, “İstanbul 
Komşularıyla Güzel” 

sloganıyla başlattığı sokak 
iftarları kapsamında Çanakkale’de 
düzenlediği, her gün ayrı bir 
belediyenin konuk olduğu iftar 
programına Ümraniye Belediyesi de 
konuk oldu. İftar programına AK 
Parti Çanakkale Milletvekili İsmail 
Kaşdemir, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, AK Parti 
Çanakkale İl Başkanı Muzaffer 
Kutlu, AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Mustafa Küçükkapdan ve Enver 
Sedat Çakıroğlu, AK Parti teşkilat 
mensupları ve binlerce vatandaş 
katıldı.

Başkan Hasan Can: Çanakkale 
Destanını Bu İftarla Bir Kez Daha 
Yaşadık 
İftar sonrası AK Parti Çanakkale 

Milletvekili İsmail Kaşdemir ve AK 
Parti Çanakkale İl Başkanı Muzaffer 
Kutlu’nun, kutsal topraklarda 
ecdat ile birlikte iftar programı 
düzenlemenin mutluluğunu ifade 
eden konuşmalarının ardından 
söz alan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can “Dün akşam 
Çanakkale, Eceabat sırtlarındaydık. 
Ecdadımızın, 250 bin şehidimizin 

yanındaydık. Onlarla birlikte iftar 
ettik. Bugüne kadar yediğimiz 
yemeklerin en lezzetlisiydi. 
İnanıyorum ki yediğimiz o yemekte 
şühedanın ruhu, sevgisi vardı. Yıllar 
önce yaşanan Çanakkale Destanını 
bu akşam, birlik beraberliğin 
sembolü olan bu iftarla bir kez 
daha yaşadık. Şehitlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum. Bugün de 
Çanakkale ruhunu diriltmenin 
heyecanını yaşayan Çanakkaleli 
kardeşlerimle iftar yapmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Herkese 
güzel ramazanlar, güzel iftarlar 
diliyorum.” dedi. 

çanakkale

AK Parti İstanbul
İl Başkanlığını, 

“İstanbul Komşularıyla 
Güzel” sloganıyla 

başlattığı sokak iftarları 
kapsamında Binlerce 

Yürek TarihinYazıldığı 
Çanakkale’de Ümraniye 
Belediyesi ile İftar Yaptı.

Binlerce Yürek
TarihinYazıldığı Çanakkale’de 
Ümraniye Belediyesi ile İftar Yaptı
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9. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir 
Yarışmaları’nın Ödül Töreni Yapıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen uluslararası
9. Geleneksel Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları’nda dereceye girenlere ödülleri 

düzenlenen bir törenle verildi.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi tarafından 
düzenlenen 9. geleneksel 
şiir, hikaye, resim yarışması 

ödül töreni Ümraniye Belediyesi 
sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Törene Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Yunus Emre 
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati 
Develi, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe 
Müdürü Muhammed Kılıç, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Sami Yazgaç, Ümraniye Kızılay 
Başkanı Hüseyin Can, Belediye Başkan 
Yardımcıları, jüri üyeleri, öğretim 
üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve 
davetliler katıldı.

 

Sadettin Gül: Bir Kültür Şehri 
Ümraniye
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve davetliler kurdele kesiminin 

ardından sergiyi gezdiler. Törende 
kısa bir konuşma yapan Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül, “Ümraniye demek kültür şehri 
demektir. Ümraniye Belediyesi’nin 
kültüre verildiği önemi bugün 
burada gerçekleştirilen programla 
daha iyi öğreneceksiniz. Umarım 
bu yarışmanın 10.’su 11.’si de 
gerçekleştirilir. Bu programa katılan 
herkese teşekkür eder saygılarımı 
sunarım.”dedi. Daha sonra söz alan 
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Hayati Develi ise “Yunus Emre 
Enstitüsü olarak Türkiye’yi, binlerce 
yıldır ürettiğimiz kültürümüzü 
tanıtmanın sevincini yaşıyoruz. 
Ümraniye medeniyetin üretildiği 
bir şehir olarak hizmetlerine devam 
ediyor. Bu yarışmaya iştirak edip, 
seçilen seçilmeyen herkesi kutlarım.” 
dedi.  

Başkan Hasan Can: Bu 
Coğrafyada Yaşayan Güzellikleri 
ve Kabiliyetleri Gün Yüzüne 
Çıkarıyoruz 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can törende yaptığı konuşmasında, 
“Biz Ümraniye Belediyesi olarak, 
bu sene 9.'sunu gerçekleştirdiğimiz 
hikaye, şiir ve resim yarışması ile 
gerçekten bu coğrafyada yaşayan 

güzellikleri ve güzel kabiliyetleri 
gün yüzüne çıkarıyoruz. Tamamen 
profesyonel ekiplerce oluşturulan 
jüri heyetinin değerlendirdiği bir 
yarışmadır. Gerçekten objektif 
kriterlerle en güzeli seçmeye 
çalışıyoruz ve kitaplaştırıyoruz. 
Şiirleri kitaplaştırıyoruz, resimleri 
albümleştiriyoruz ve çeşitli sergilerde 
sergiliyoruz. Jüri heyeti hocalarımıza 
ve tüm katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Konuşmaların ardından Resim, 
Hikaye ve Şiir yarışmalarında dereceye 
girenler ve mansiyon ödülüne layık 
görülenler ödüllerini aldılar. Başkan 
Hasan Can, daha sonra sahnede 
sürpriz yaparak dereceye giren bir şiiri 
okuyarak dinleyicilerden büyük alkış 
aldı.

ödül töreni

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Hayati Develi 
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu Ramazan 
da Ümraniyelileri mahalle 

sofralarında bir araya getirmeye 
devam etti. 10 ayrı noktada kurulan 
iftar sofralarının ilki, Y. Dudulu 
Mahallesi 

Osmangazi Korosu önünde 
kuruldu. Necip Fazıl, A. Dudulu, 
Y. Dudulu, Adem Yavuz, Huzur, 
Parseller, Esenşehir ve Altınşehir 
Mahalleleri sakinlerine yönelik 
verilen iftar yemeğine Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, AK Parti 
Mahalle Başkanları, muhtarlar ve 

binlerce vatandaş katıldı. Büyük bir 
coşkunun gözlendiği 3 bin kişilik 
iftar öncesinde masaları teker 
teker gezen Başkan Hasan Can, 
Ümraniyelilerle sohbet etti. Çocuk 
ve gençlerle yakından ilgilenen 
Başkan Hasan Can, onlarla hatıra 
fotoğrafları çektirdi. 

Öztürk Oran: Bizi Biz Yapan 
Değerlerle Bir Araya Gelerek 
İftar Yapıyoruz

Ümraniye Belediyesi 
mahalle iftarlarında 

binlerce Ümraniyeli’yle 
bir araya geldi. 

Açıkhavada düzenlenen 
iftarlara çok sayıda 
mahalleden binlerce 
Ümraniyeli katıldı. 
Başkan Hasan Can, 

‘Bu sofralar birlik 
ve beraberliğimizi 
pekiştiriyor’ dedi. 

Binlerce Ümraniyeli Birlik ve 
Beraberlik Sofralarında Buluştu
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İftar yemeğinin ardından söz alan 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran: “8 mahalle ile birlikte 
3 binin üzerinde vatandaşımızla iftar 
yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Rabbim bize nice ramazanlar, 
nice iftar sofralarında beraber 
olmamızı nasip etsin. İşte bu bir 
araya geldiğimiz iftar sofraları bizi 
biz yapan değerlerdir. Bu mübarek 
Ramazan ayında mahalle iftar 
programları ile bizi bir araya toplayan 
başta Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.” dedi.

Başkan Hasan Can: Birlik ve 
Beraberliğimiz Pekişti

Ramazan boyunca vatandaşların 
yoğun ilgi gösterdiği iftar 

programlarıyla ilgili bir açıklama 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniyelilerle bir sofra 
etrafında buluşmanın kendisine 
büyük bir mutluluk verdiğini 
söyledi. Başkan Hasan Can ayrıca: 
“Ramazan’ın başında iki akşam 
Çanakkale’de idik. Ecdadımızın, 250 
bin şehidimizin yanındaydık. Onlarla 
birlikte iftar yaptık. Şehitlerimizin 
savaş zamanında yediği; buğday 
çorbası, arpa ekmeği ve su ile iftar 
yapmak nasip oldu. Bugüne kadar 
yediğimiz yemeklerin en lezzetlisiydi. 

Ramazan ayı manevi duyguların 
zirvede olduğu değerli bir ay ve bu 
ayda birlik, beraberlik, kardeşlik 
duyguları daha da anlamlı bir hale 
geliyor. Hepimiz kardeşiz, geleceğe 
de kardeş olarak yürüyeceğiz.” dedi. 

Ümraniye Belediyesi’nin 35 
mahalleye yönelik olarak düzenlediği 
iftar programları Ramazan boyunca 
9 ayrı noktada gerçekleşerek ilçe 
genelinden katılımın sağlanmasına 
vesile oldu.

ramazan etkinlikleri

Madenler MahallesiŞerifali Mahallesiİstiklal Mahallesi
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
tarafından Ramazan 
Etkinlikleri kapsamında 

Ümraniye’deki hemşeri dernekleri 
de iftar programlarında bir 
araya geliyor.  Ayrıca Ümraniye 
Meydan’daki etkinlik alanında 
hemşeri dernekleri için hazırlanan 
özel tasarım filikalarda dernekler 
hemşerileriyle buluşarak her 
yörenin kendine ait kültürel 
motiflerini sergilendi. 

Ramazan Etkinlikleri kapsamında 
bu yıl da Nikah Sarayında Ümraniye 
Belediyesi tarafından Ramazan ayı 
boyunca hemşeri derneklerine iftar 
yemeği verildi. Ümraniye Belediyesi 

etkinlikler kapsamında Şile-Ağva, 
Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, 
Artvin, Samsun, Serhat İlleri, 
Van, Bolu, Yozgat, Rize, Erzurum, 
Erzincan, Giresun, Kastamonu, 
Çankırı, Trabzon, Bayburt, Ankara, 
Balıkesir, Sinop, Gümüşhane, 

Ümraniye’deki hemşeri 
dernekleri de iftar 

programlarında bir 
araya geliyor. Ayrıca 

Ümraniye Meydan’da 
hemşeri dernekleri 
için hazırlanan özel 
tasarımlı filikalarda 

hemşerileriyle buluşarak 
kültürel motiflerini 

sergilediler.

Hemşeri Dernekleri İftarlarda Buluştu

16



Kayseri ve Siirt hemşeri derneklerini 
iftar sofralarında buluşturdu.

Ramazan Barış ve Kardeşlik 
İklimidir

Ramazan ayının rahmet ve bereket 
ayı olduğunu hatırlatan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, belediye 
olarak düzenledikleri etkinliklerle 
Ramazan ayını en iyi şekilde 
değerlendirmeyi amaçladıklarını 

söyledi. Başkan Hasan Can, 
‘Ramazan ayı boyunca her yıl olduğu 
gibi vatandaşlarımıza Ümraniye’nin 
6 ayrı noktasında iftar yemekleri 
vereceğiz. Dağıtacağımız erzak ve 
yardımlarla Ramazan ayında fakir ve 
yardıma muhtaç vatandaşlarımızın 
yüzünü güldürmeye çalışacağız. 
İftar yemeklerimizi belediyemize ait 
Ümraniye Belediyesi Eski Hizmet 
Binası Yemekhanesi ile ilçemizin 

çeşitli noktalarında yer alan düğün 
salonlarında vereceğiz. 13 mahalleye 
yönelik Mahalle İftarları vereceğiz. 
Yine düzenlediğimiz Ramazan 
etkinlikleri ile gelenekselleşen 
Ramazan kutlamalarını da 
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da Ümraniyelilere 
huzur ve mutluluk içinde bir 
Ramazan yaşatmayı amaçlıyoruz.’ 
dedi.

ramazan etkinlikleri

17



YENiDENÜMRANiYE

Ramazan ayı boyunca 
birbirinden güzel 
etkinliklerin Ümraniyelilerle 

buluştuğu Ümraniye Meydan’daki 
dev gemide, her akşam düzenlenen 
etkinlikler yediden yetmişe tüm 
ilçe halkına hitap etii. Her yıl 
hazırladığı Ramazan etkinlikleriyle 
binlerce Ümraniyeliyi bir araya 
getiren Ümraniye Belediyesi, 
Ramazan ayını en güzel şekilde 
idrak edebilmek amacıyla çok sayıda 
kültürel etkinlikle dolu bir programı 
hayata geçirdi.

Dev Gemi ve Filikalar Doldu Taştı

Ümraniye Belediyesi, Ramazan 
ayındaÜmraniye Meydan’ına 
kurduğu Dev Gemide Ramazan 
ayını en güzel şekilde idrak 

edebilmek amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Her 
yaşa hitap eden konserlerden 
sinema gösterimlerine, çocuk 
programlarından çeşitli sahne 
gösterilerine varıncaya kadar birçok 
etkinlik Ümraniyeliler ile buluştu. 
Yine Ümraniye Meydan’ına hemşeri 
dernekleri için hazırlanan özel 
tasarım 9 adet filika’da da dernekler 
hemşerileriyle buluştu, yörelerinin 
kültürel motiflerini sergilediler. 
Ayrıca Şile-Ağva, Ordu, Sivas, 
Rumeli, Çorum, Artvin, Samsun, 
Serhat İlleri, Van, Bolu, Yozgat, 
Rize, Erzurum, Erzincan, Giresun, 
Kastamonu, Çankırı, Trabzon, 
Bayburt, Ankara, Balıkesir, Sinop, 
Gümüşhane, Kayseri ve Siirt 
hemşeri derneklerinin kendi 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

10. Ramazan 
Etkinlikleri kapsamında 
Ümraniye Meydan’daki 
dev gemide Ramazan 

boyunca yapılan 
programlar, her yaştan 
Ümraniyelilerin büyük 

ilgisini çekti.

Ramazan Bu Yıl da
Ümraniye’de Bir Başka Yaşandı
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hemşerileri ile buluşması için her 
gün farklı bir derneğe Belediye Nikah 
Sarayı’nda iftar yemekleri de verildi. 

Birçok Etkinlik Ümraniyelilerin 
Beğenisine Sunuldu

Ramazan ayını en güzel şekilde 
idrak edebilmek amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenleyerek Ramazan 
Programını hazırlayan Ümraniye 
Belediyesi, her yaşa hitap eden 
konserlerden sinema gösterimlerine, 
çocuk programlarından çeşitli sahne 
etkinlikleri ile Ümraniyelilerin 
beğenisine sundu.
Ramazan etkinliklerinin 
vazgeçilmezleri olan Hacivat ve 
Karagöz gösterileri, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Ümraniye’deki 
Ramazan etkinliklerinin konuğu 
oldu. Bununla birlikte çocuk 
sinemaları, kukla oyunları, 
tiyatro oyunları, çeşitli sürpriz 
sahne gösterileri her akşam iftar 
sonrası Ümraniye Meydan’da, 
Ümraniyelilerin ilgisine sunuldu. 

Ramazana Özel Sohbetler 
Ümraniye Belediyesi, Ramazan 
etkinlikleri kapsamında, ünlü yazar 
ve hatipleri Ümraniye’de ağırlayacak. 
Ömer Döngeloğlu,  İhsan Atasoy, 
Dursun Ali Taşçı, Sibel Eraslan, 
Ahmet Bulut, Abdullah Yıldız ve 
İkbal Gürpınar sohbet ve görüşleriyle 
Ümraniye Meydan’da yapılan 
programlarla Ümraniyelilere hitap 
etti.

Başkan Hasan Can: Ramazan Barış 
ve Kardeşlik İklimidir
Ramazan ayının rahmet ve bereket 
ayı olduğunu hatırlatan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
belediye olarak düzenledikleri 
etkinliklerle Ramazan ayını en iyi 
şekilde değerlendirdiklerini söyledi. 
Başkan Hasan Can, ‘Ramazan 
ayı boyunca her yıl olduğu gibi 
vatandaşlarımıza Ümraniye’nin 
6 ayrı noktasında iftar yemekleri 
verdik. Dağıttığımız erzak ve 
yardımlarla Ramazan ayında fakir ve 
yardıma muhtaç vatandaşlarımızın 
yüzünü güldürmeye çalıştık. İftar 
yemeklerimizi belediyemize ait 
Ümraniye Belediyesi Eski Hizmet 
Binası Yemekhanesi ile ilçemizin 
çeşitli noktalarında yer alan düğün 
salonlarında verdik. 10 mahalleye 
yönelik Mahalle İftarları verdik. Yine 

düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri 
ile gelenekselleşen Ramazan 
kutlamalarını da sürdürdük.’ dedi.

Ramazan Etkinlikleri boyunca 
Ümraniye Belediyesi: Ulaştırma 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, 
AB Bakanımız Sayın Egemen Bağış,  
Ak Parti İl Başkanımız Sayın Aziz 
Babuşcu, İstanbul Milletvekillerimiz 
Mustafa Ataş ve Osman Boyraz gibi 
isimlere evsahipliği yaptı.

ramazan etkinlikleri
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Ümraniye Belediyesi’nin 
sponsorluğunda kardeş 
şehrimiz Bosna-Hersek’in 

Fojnica kentinde düzenlenen iftar 
programlarının 4. sü, Ümraniye 
Belediyesi tarafından 2011 yılında 
açılışı yapılan Fojnica Belediyesi 
Ümraniye Kültür Merkezi önünde 
gerçekleşti. Programa Fojnica 
Belediyesi’nin daveti üzerine katılan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Ataş, Belediye Başkan 
yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, 
Dış İlişkiler Müdürü Emre Erkovan 
ve Belediye Basın temsilcisi de eşlik 
etti. Fojnica Belediye Başkanı Salkan 
Merdzaniç, Fojnica Baş İmamı 

Mansur Paşaliç’inde katıldığı iftar 
programına fojnica halkı yoğun ilgi 
gösterdi.  
Başkan Hasan Can,
“Bosnadaki Kardeşlerimizle 
Dillerimiz Anlaşmasa Bile 
Gönüllerimiz Anlaşıyor”
İftar yemeğinin ardından konuşma 
yapan Fojnica Belediye Başkanı 

YENiDENÜMRANiYE

Birlik Beraberlik Sofrası
Fojnica’da da Kuruldu

Ümraniye Belediyesi’nin 
sponsorluğunda, 

kardeş şehir Fojnica’da 
düzenlenen iftar 

programına, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 

Mustafa Ataş, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can ve İstanbul’dan 
bir heyet ile beraber 

katılarak, Fojnica 
Belediyesi’nin davetlileri 
ile birlikte iftarını açtı. 
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Salkan Merdzaniç; Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
ve AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Ataş’a iftar programına 
katılımlarından dolayı teşekkür etti. 
2005 yılından itibaren Ümraniye 
Belediyesi ile ilişkilerinin geliştiğini 
ve bu ilişkilerin her geçen yıl daha 
iyi seviyeye geldiğini söyleyen 
Merdzaniç, Başkan Hasan Can’a 
katkılarından dolayı Fojnica halkı 
adına da teşekkür etti. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Ümraniye’de, İstanbul’da ve 
Türkiye’de bu iftarlar artık gelenek 
haline geldi. Ümraniye’mizde her 
akşam en az 6 - 7 noktada bazen 
8 - 10 sofrada binlerce insan iftar 
sofralarında oruçlarını açıyor. 
Ramazan ayı rahmet ayı, bereket 
ayı, birlik ve beraberlik ayı, kardeşlik 
ayı. Dolayısıyla bu sofralar ne 

kadar bol olursa, bu sofralardaki 
insanlar ne kadar çok olursa inanmış 
insanlar arasındaki kardeşlik 
duyguları da o kadar güçlenir, o 
kadar pekişir.  Ümraniye Belediyesi 
ile Fojnica Belediyesi arasındaki 
kardeşlik hukuku 2005 yılından 
sonra kültür merkezimiz gibi 
güzel meyveler verdi. Bu merkezde 
Boşnak kültürü ile Türk kültürü 
buluşuyor ve yeşeriyor. Geçmişte 
barışı yaşadı bu topraklar. Temenni 
ederiz ki gelecekte de barışı yaşasın, 
büyüsün, gelişsin ve Avrupa’nın 
ortasında taze bir fidan olsun. 
Buradaki kardeşlerimizle dillerimiz 
anlaşamasa bile gönülden gönüle 
anlaşıyoruz. Ümraniye ile Fojnica 
arasındaki bu kardeşlik ilişkisinin 
güçlenmesine destek sağlayan 
Fojnica Belediye Başkanı Salkan 
Merdzaniç’e ve Baş İmam Mansur 

Paşaliç Bey’e yürekten dostluk ve 
selamlarımı iletmek istiyorum.”dedi. 
Mustafa Ataş,
“Elleriniz, Ellerimizle Kıyamete 
Kadar Kenetli Kalsın”
Daha sonra söz alan Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, 
“Mevlana’nın çok güzel bir sözü 
var. Aynı dili konuşanlar değil 
aynı duyguları hissedenler ancak 
anlaşabilirler. Coğrafyalarımız farklı 
olsa da aynı duyguları paylaşan 
insanlar olarak bir aradayız. Bu iftar 
sofrasının hazırlanmasında emeği 
geçen Ümraniye ve Fojnica Belediye 
Başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Yaklaşmakta olan kadir 

gecenizi ve ramazan bayramınızı 
tebrik ediyorum. Ellerinizi uzatın, 
bizde uzatalım ve kıyamete kadar 
kenetli kalsın.”dedi.  Fojnica Baş 
İmamı Mansur Paşaliç’in yemek 
duasının ardından, program fojnica 
ilahi gurubu ve folklor gösterisi ile 
devam etti. 

bosna
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Muhtemel İstanbul 
depremine en hazırlıklı 
ilçelerden biri olan 

Ümraniye’de 2012 yılı Ağustos 
ayında hayata geçirilen Afet 
Bilgi Sistemi’nin (ABİS) mobil 
uygulaması için İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan destek alan Ümraniye 
Belediyesi, Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın sözleşmeyi imzalamasıyla 
mobil uygulamasının çalışmalarına 
hız verildi. 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can,   “Ümraniye Belediyesi Mobil 
Afet Bilgi Sistemi” projesinde 
bilgi ve iletişim teknolojileri 
eksenli yenilikçi çözümlerin 
hayata geçirilmesi sağlanarak, 
bilgi toplumuna geçişin 
desteklenmesi ve bölgenin küresel 
rekabet gücünün artırılmasının 
amaçlandığını ifade etti. Toplam 9 
ay sürecek proje ile ABİS’in kaynak 
yönetimi planlamasının yapılması, 
Afet Yönetimi ile ilgili işbirliği 
ve koordinasyon süreçlerinin 
minimum düzeye indirilmesi, 
Belediye hizmet kalitesinin 
artırılması da hedeflenmekte. 
Projenin hayata geçirilmesi 
ile birlikte muhtemel bir afet 
durumunda, Belediye ekipleri 
ve ilgili kurumların ekipleri için 
ABİS kapsamındaki tüm bilgiler 

mobil ortamda erişime hazır 
durumda olacak ve afet müdahalesi 
bu bilgiler kapsamında zaman 
kaybetmeden gerçekleştirilecek.
Afet Durumunda Hayat Kurtaran 
Bilgiler Cebe Geliyor
Ümraniye’de yaşayan 645 
bin vatandaş da sistemden 
yararlanabilecek. Sistem ile 
vatandaş muhtemel bir afet sonrası 
gerekli olan tüm bilgilere mobil 
cihazlar üzerinden de ulaşabilecek. 
Toplanma alanları, tahliye yolları, 
sahra hastaneleri, geçici iskan 
alanları gibi temel bilgiler başta 
olmak üzere birçok bilgiye de 
uygulama üzerinden erişilebilecek.

Başkan Hasan Can: ABİS, 
Ümraniye İçin Önemli Bir Hizmet

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can şunları söyledi: 17 Ağustos 
depreminin 13. yıldönümünde 
hizmete sunduğumuz ABİS 
Ümraniye’miz için önemli bir 
hizmettir. Bu anlamlı hizmetin 
şimdi de mobil uygulaması 
için çalışmalarımıza başladık. 
Kısa bir süre sonra hayata 
geçireceğimiz mobil uygulaması 
ile de vatandaşlarımız için büyük 
bir kolaylık olacak. Afet sonrası 
iyileştirmede ilçemizdeki tüm 
kurumlarla koordineli çalışmayı 
sağlamak, kaynakların etkin ve 
verimli kullanımını mümkün 
kılarak afet sonrası can ve mal 
kayıpları ile hasarları en aza 
indirmek amacıyla, Ümraniye Afet 
Bilgi Sistemi  (ABİS)’nin mobil 
uygulamasını da başlatıyoruz dedi. 
www.umraniye.bel.tr

abisYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
tarafından Ağustos 

2012’de hayata 
geçirilen Afet Bilgi 
Sistemi’nin (ABİS) 

mobil uygulaması için 
çalışmalara başlandı.

Afet Bilgi Sistemi Çok Yakında Mobil

22



Ak Parti Ümraniye 
Teşkilatının teşkilat 
mensuplarına yönelik 

düzenlediği Ahde Vefa iftar 
programı ve Ümraniye 
Belediyesi’nin personeli için 
organize ettiği iftarlar yoğun 
katılımla gerçekleşti.

Öztürk Oran, “Rabbim Birlik ve 
Beraberliğimizi Daim Eylesin" 
İftar yemeğinden önce söz alan 
Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, “Öncelikle sizlerle 
böyle bir ramazan iftarında birlikte 
olmaktan mutluluk duyduğumu 
dile getirerek, teşriflerinizden 
dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bugün Ümraniyemizde 
büyük bir aile iftarında bir aradayız. 
Güven ve emniyet içerisinde 
rabbimin vermiş olduğu nimetlerle 
iftarlarımızı açacağız. Bize bu 

mutluluğu yaşattığınız için sizlere, 
ülkenin birlik ve beraberlerliğini 
sağlayan yönetimlerimize, emniyet 
güçlerimize, askerlerimize, yerel 
yönetimlerimize, ak kadrolarımıza 
ve hepsinden önemli olan 11 
yıldır yönetimini başarı ile devam 
ettiren, dünyanın gıpta ettiği, 
mazlumların, ezilmişlerin, garip 
gurabanın lideri Genel Başkanımız 
ve Başbakanımıza şükranlarımı 
sunuyorum.

Başkan Hasan Can, “Bu Güzel 
Resimde Emek Var, Gözyaşı Var, 
Vefa Var”

Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Bu akşam burada 6 bin 500 
kardeşimizle hep beraber iftar 
yapmanın zevkini ve hazzını 
yaşayacağız. Ak parti dünden 
bugüne bir günde ortaya çıkmış 
ve bir günde iktidar olmuş değil. 
Şurada gördüğümüz 40 senenin 
emeğidir, gözyaşıdır, alın teridir. 
Burada 40 yıldan beri Türkiye’nin 
daha güzel bir ülke olması, yarınlara 
daha güçlenmiş olarak yürümesi, 
dünyada başı öne eğmeyen başı 
dik bir ülke olması ve dünyada 
mazlumların önünde rehber olmak 
için mücadele veren, alın teri döken 
insanlar var burada. Ben tüm 
İslam aleminin Kadir Gecesini ve 
Ramazan Bayramını tebrik ederek, 
herkese hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.”dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin 
Hekimbaşı Spor ve 
Sosyal Tesisleri’nde 

personeline ve Ak Parti 
Ümraniye Teşkilatının 
teşkilat mensuplarına 

yönelik düzenlediği 
Ahde Vefa iftar 

programları yoğun 
katılımla gerçekleşti.

Ahde Vefa İftarları

ahde vefa iftarı
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Altyapı ve üstyapı alanında 
yapılan çalışmalarla 
Ümraniye’nin çehresini 

değiştiren Ümraniye Belediyesi, 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 
Bugüne kadar 1 milyon 500 bin 
ton asfalt döken Belediye, ilkbahar 
dönemi 6 aylık zaman diliminde 
150’nin üstünde cadde ve sokağın 
yenilenmesi ve onarılmasında 
kullanılmak üzere 76 bin 600 ton 
asfalt döktü. 2 Asfalt fabrikası 
aralıksız çalışan Ümraniye 
Belediyesi, ilçe genelinde çok 
sayıda sokağı tamamen yenilerken, 
birçok sokağın yollarını da gözden 
geçirerek onarımlarını yaptı. 
Çalışmalarına yoğun bir şekilde 
devam eden Ümraniye Belediyesi 
yılın ilk 6 ayında, 150’nin üstünde 
cadde ve sokakta 77 bin m2 bordür 

ve tretuvar döşedi. Asfaltlanarak 
bordür ve tretuvarları ile yenilen 
cadde ve sokaklar, Ümraniye’nin 
çehresini değiştirdi. Ayrıca yağmur 
suyu giderleri için 54 sokakta 
7.105 m yağmur suyu kanalı ile 19 
mahallede de 4.017 m korkuluk 
imalatı gerçekleşti. Ümraniye 
Belediyesi, her mahalleye prestij 

cadde kazandırmak amacıyla 
planladığı 40 caddeden, yaklaşık 24 
adet caddenin daha düzenlemesini 
yaparak, estetik ve modernize 
caddeleri Ümraniye’ye kazandırıyor. 
Prestij Cadde uygulamaları 
kapsamında elektrik ve aydınlatma 
havai hatları yer altına alınarak, 
kadastral ve imar durumuna uygun 
projeler kapsamında kaldırımlar 
yenileniyor. Modern aydınlatma 
direkleri ile daha estetik bir cadde 
oluşturuluyor.

prestij cadde

Ümraniye’nin çehresini 
değiştirmek için cadde 
ve sokakları yenileyen 
Ümraniye Belediyesi 

çalışmalarına tüm 
hızıyla devam ediyor.

Ümraniye’nin Çehresi
Değişmeye Devam Ediyor

Yenilenen Siteyolu Caddesi

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi daha 
modern, erişilebilir ve kent 
estetiğine uygun cadde ve 

sokaklar da prestij cadde ve sokak 
çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Bu kapsamda Ümraniye’nin 
önemli caddelerinin başında gelen 
Atatürk Mahallesi’ndeki Çavuşbaşı 
Caddesi’nde yenileme çalışmaları 
devam ediyor.
1.091 m uzunluğuna sahip 
Çavuşbaşı Caddesi’nde mevcut yol 
7 m’ye sabitlenmiş olup 2 şerit 
halinde düzenlenerek yayalar ve 
araçlar için sağlıklı bir trafik akışı 
sağlanacak. Yolun sağına ve soluna 
araç parklanması için genişliği 2 
m’yi bulan yaklaşık 100 araçlık 
cep uygulamasının yapılacağı 
ve yayaların rahatça hareket 
edebilecekleri ortalama 2,5 – 3 m 

genişliğindeki kaldırım çalışmaları 
da yapılmaktadır.  Caddenin eski 
durumunda tek tarafında bulunan 
aydınlatma direkleri prestij cadde 
ve sokak çalışmaları kapsamında 
çift taraflı yapılacak olup daha 
aydınlık yol ve kaldırımlar 
vatandaşlara hizmet edecektir. 
Cadde’deki ceplerin başına ve 
sonuna konulacak olan ağaçlarla 
da cadde, daha yeşil daha ferah bir 
yapıya bürünecek. Ümraniyelilere 
hizmet eden birçok cadde görüntü 
kirliliğinin engellendiği, yeşiliyle 
nefes alan, geniş yoluyla, geniş 
kaldırımıyla yaya ve araçların 
güvenle hareket ettiği, otopark 
imkanının sunulduğu, geceleri ışıl 
ışıl bir cadde olarak gerçek değerine 
kavuşturulacak.

asfalt

Ümraniye Belediyesi 
ilçedeki prestij cadde 

sayısını artırmak 
için çalışmalarını 

durmaksızın 
sürdürüyor. 

Bu kapsamda 
esnafın ve insan 

sirkülasyonunun fazla 
olduğu Çavuşbaşı 

Caddesi’nde yenileme 
çalışmalarında sona 

geliniyor.

Çavuşbaşı Caddesi de
Prestij Caddeler Kervanına Katılıyor
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Hızla büyüyen ve gelişen 
Ümraniye’de, vatandaşların 
ihtiyaçları ve talepleri 

doğrultusunda daha modern, 
erişilebilir, kent estetiğine uygun 
cadde ve sokaklarda yenileme 
çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple 
Ümraniye Belediyesi ilçenin sanayi 
ve iş merkezi bölgesi olan Saray 
Mahallesi’nde 830 m uzunluğundaki 
Üntel Sokak’ta yenileme 
çalışmalarına başladı.  

10 m yol genişliğine sahip olan 
Üntel Sokak, proje bitiminde 
ortalama 30 metre genişliğe 
kavuşturularak yayaların ve 
araçların rahatça hareket 
edebilmeleri sağlanacak. Ayrıca 
Üntel Sokak, otopark ceplerinin 
olduğu, yeşil alan düzenlemeleri 
ile nefes alan, orta gerilim elektrik 
hava hatlarının yer altına alındığı 
ve aydınlatma tesisinin yapıldığı 

bir bulvar niteliği kazanacaktır. 
Yenileme çalışmalarının start 
verildiği Üntel Sokakta ikişer şerit 
halinde refüj ile bölünmüş 4 şeritli 
yol yapılacak ve yol başlangıç ve 

bitişlerinde geometrik düzenlemeler 
yapılarak trafik akışı kontrol altına 
alınacaktır. Pek çok markanın 
genel merkezinin veya şubesinin 
bulunduğu Üntel Sokak görüntü 
kirliliğinin engellendiği, yeşiliyle 
nefes alan, geniş yoluyla, geniş 
kaldırımıyla yaya ve araçların 
güvenle hareket ettiği, otopark 
imkanının sunulduğu, geceleri ışıl 
ışıl bir cadde olarak gerçek değerine 
kavuşturulacak.

Ümraniye’de Cadde ve
Sokaklar Modernleşiyor

Ümraniye Belediyesi 
daha modern, erişebilir 
ve kent estetiğine uygun 

cadde ve sokaklar için 
çalışmalarına devam 
ediyor. Bu kapsamda 

sanayi ve iş merkezlerinin 
yoğun olduğu Üntel 
Sokak’ın yenileme 
çalışmaları devam

ediyor.

cadde - sokakYENiDENÜMRANiYE

Üntel Sokak
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Ümraniye Belediyesi, 
önemli bir eseri daha 
Ümraniyelilerin hizmetine 

sundu. Tantavi Mahallesi’nde 
inşası tamamlanan Sosyal Tesisler 
ile 9,5 yıllık hizmet süresince 
oluşturulan yüz ellliyi aşkın kalıcı 
esere bir yenisi daha eklendi.  
Yakın bir zamanda açılışı yapılacak 
Sosyal Tesisler, mimarisi ve çevre 
düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Dış 
çevresi Osmanlı mimarisini andıran 
Sosyal Tesisler bahçesinde çocuk 
oyun grubu, kamelyalar ve çevre 
düzenlemeleriyle estetik görünüme 
kavuştu.  Ümraniye Belediyesi Sosyal 
Tesisleri,  günün her saatinde farklı 
güzelliklerin yaşanacağı, tadına 
doyulmaz lezzetleri tattırmak için 
Ümraniyelilere ev sahipliği yapacak. 
Tantavi Sosyal Tesislerinin resmi 
açılışı Eylül sonunda yapılacak.

Ümraniye Belediyesi
Tantavi Sosyal Tesisleri Hizmetinizde

sosyal tesis

Dış çevresi Osmanlı 
mimarisini andıran 

Sosyal Tesisler bahçesinde 
çocuk oyun grubu, 

kamelyalar ve çevre 
düzenlemeleriyle estetik 

görünüm içeriyor. 
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YENiDENÜMRANiYE eğitim

Her yıl eğitim hizmetlerine 
büyük katkılarda bulunan 
Ümraniye Belediyesi, 

yeni eğitim ve öğretim yılında da 
Ümraniye’de bulunan tüm okulların 
boya-badana ihtiyacını karşılıyor. 
Öğrencilerin tertemiz okullarda 
eğitimlerini görmelerini sağlamak 
amacıyla ilçedeki Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul 
ve liselere; dış cephe, iç cephe ve 
yağlı boyaları olmak üzere 1.500 
teneke boya belediye tarafından 
verildi. Ümraniye Belediyesi 
Meclis salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut 
Eminmollaoğlu, okul yöneticileri 
ve okul aile birliği başkanları ile bir 
araya geldi.

Başkan Hasan Can: Elimizden 
Gelen Desteği Daima 
Sürdüreceğiz

Öğrencilerin daha iyi ortamlarda 
eğitim almaları için, eğitime her 
fırsatta destek olduklarını dile 
getiren Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can, “Her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz okulların fiziksel 
şartlarını iyileştirmek için boya 
badana yardımlarını bu yıl da 
yapıyoruz. Ümraniye Belediyesi 
olarak 2004 yılından itibaren 
okullarımız gibi birçok alanda kamu 
kurum ve kuruluşlarına destek 
olduk. Bu desteklerimizi bundan 
sonra da sürdüreceğiz.” dedi.

Yeni Öğretim Yılında
Okullara Desteğimiz Sürüyor

Ümraniye Belediyesi, 
Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı 
resmi okullara yeni yıl 

hazırlıkları kapsamında 
1.500 teneke boya-

badana yardımı yaptı.
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muhtarlıklar

Birçok alanda kamu 
kurum ve kuruluşlarına 
destek olan Ümraniye 

Belediyesi, muhtarlıklarda hizmet 
kalitesini artırmak için bilgi 
işlem ve sekreterlik hizmetlerini 
gerçekleştirmek üzere, tüm 
mahalle muhtarlıklarına personel 
desteği sağlıyor. Ümraniye 
Belediyesi, 4 Mart 2013 tarihli 
meclis kararına istinaden 5393 
sayılı Belediyeler Kanunu’nun 9, 
67 ve 75’inci maddeleri gereğince 
ilçe muhtarlıklarının bilgi işlem 
ve sekreter hizmetlerinde 
kullanılmak üzere personel 
hizmet alım işi ile tüm mahalle 
muhtarlarına personel alımı 
sağlayarak muhtarlıkların hizmet 
kalitesini arttırmayı hedefliyor. 
Ümraniye Belediyesi Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirilen tanışma 
toplantısında muhtarlılıklarda bilgi 
işlem ve sekreterlik hizmetlerini 
gerçekleştirecek olan personelle 
bir araya gelen Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, muhtarlıklarda 
çalışacak personelle bir süre sohbet 
etti ve görev tanımları hakkında 
bilgi verdi. Başkan Hasan Can 
muhtarlıklarda çalışacak olan 
personele görevinde başarılar diledi. 
Bu hizmetin tüm Ümraniye’ye hayırlı 
olmasını da temenni etti.

Ümraniye Belediyesi’nden 
Muhtarlıklara Personel Desteği

Muhtarlılıklarda bilgi 
işlem ve sekreterlik 

hizmetlerini 
gerçekleştirecek olan 
personelle bir araya 

gelen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can, muhtarlıklarda 
çalışacak personelle bir 

süre sohbet etti ve görev 
tanımları hakkında

bilgi verdi.
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Ümraniye Belediyesi Ramazan 
ayı boyunca düzenlemiş 
olduğu etkinlikler 

kapsamında Ümraniye Meydan’da 
bulunan dev gemide, Sanatkârlar 
Çarşısı’nda bulunan sanatkârların 
yanı sıra yerel sanatkârların ve 
Ümraniye Cezaevi mahkûmlarının 
eserlerinin de yer aldığı el emekleri 
Ümraniyelilerle buluşuyor.  Gemi 
içerisinde ahşap yakma sanatı olarak 
bilinen gravür sanatının yer aldığı 
stant vatandaşlar tarafından yoğun 
ilgi görüyor. Ahşap üzerine yakma 
işlemi olarak da bilinen bu sanat 
dalı, hat sanatı ve İstanbul gravür 
resimlerinin işlenme sanatı olarak 
da bilinmektedir. Bu tekniğin bir el 
sanatı tekniği olarak yorumlandığı 
görülmektedir. Bunun başlıca 
nedeni, bu resim tekniğinde bez 

tuval yerine ahşap tuval, boya ve 
resim fırçası yerine de kızgın metal 
kalem kullanılmasıdır. Ayrıca, 
gravür tekniğinin bezeme işlerinde 
kullanılan bir el sanatı tekniği 
olarak doğmuş olması ve asırlar 
boyunca da bu şekilde tanınması, 
buna mukabil bu tekniğin resim 
sanatındaki uygulamalarında bugün 
ulaşılan noktanın yeterince 
bilinmemesi.

YENiDENÜMRANiYE

Dev Gemide El Emeği
Göz Nuru Eserler

sergi

Ramazan etkinliklerinin 

coşkuyla hayata geçtiği, 

Ümraniye Meydan’da 

bulunan Dev Gemide, 

birçok etkinliğin yanı sıra 

sanatkârların ellerinden 

dökülen bir birinden güzel 

kültürel motifler ve el 

sanatları Ümraniyelilerle 

buluştu.
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Boğaziçi 
Üniversitesi Gülümse 

İstanbul Platformu’nun daveti 
üzerine Boğaziçi Üniversitesi 
Mezunlar Derneği Büyük Seminer 
Salonu’nda “Girişimcilikte Fark 
Yaratanlar” konferansında 
“Belediyecilikte İmaj Yönetimi” 
başlığı altında Ümraniye 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları 
sunum eşliğinde anlattı. 2004 
yılından önce Ümraniye’nin çöplük 
ve varoş bir bölge imajına sahip 
olduğunu söyleyen Başkan Hasan 
Can,  Belediye Başkanı olmadan 
önce Ümraniye’nin imajını 
değiştirecekleri sözünü verdiklerini 
söyledi. Ümraniye’ye yaptıkları 
hizmetlerle çöplük ve varoş bölgesi 
algısını yıktıklarını, Ümraniye’nin 
varolan imajını değiştirerek fark 
yaratan hizmetlere imza atıklarını 
belirtti. Başkan Hasan Can, 

Ümraniye’nin, Türkiye’ de en çok 
yatırım alan ilçe olduğuna dikkat 
çekti. Başkan Hasan Can; birçok 
üst düzey firmaların merkezlerinin 
Ümraniye’de olduğunu, Ümraniye’yi 

sanayi şehrinden, ticaret şehri 
haline getirdiklerini ve turizmden 
de ilçeye katkı sağlamak için 
çalıştıklarını ifade etti. Daha sonra 
dinleyicilerin sorularını cevaplayan 
Başkan Hasan Can, salonu dolduran 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 
Program, Boğaziçi Gülümse İstanbul 
Platformu’nun Başkan Hasan Can’a 
katılımlarından dolayı bir plaket 
vermesiyle sona erdi.

Yükselen Ümraniye
Boğaziçi Üniversite Öğrencileri ile Paylaşıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 
Can, Boğaziçi 

Üniversitesi Gülümse 
İstanbul Platformu 

tarafından düzenlenen 
“Girişimcilikte Fark 

Yaratanlar” konferans 
programına katıldı. 

Başkan Hasan 
Can, konuşmasında 

Ümraniye’nin var olan 
imajını değiştirerek fark 

yarattıklarına dikkat 
çekti.

konferans
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Ümraniye Belediyesi 
Başkanı Hasan Can Ak 
Parti İlçe Teşkilatında 

katıldığı bayramlaşma töreninin 
ardından Ümraniye Meydan’da, 
Ümraniye Belediyesi’nin Ümraniye 
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü ile 
ortaklaşa düzenlediği, bayramlaşma 
programına katıldı. Vatandaşların 
yoğun katılımı ile gerçekleşen 
bayramlaşma törenine, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, Ak Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül, 
Ümraniye Emniyet Müdür yardımcısı 
Volkan Özeren, Ümraniye Müftü 
vekili Süleyman Sesikaya, İlçe 
Spor Müdürü Muhammed Kılıç, 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri, belediye personeli, STK 
temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Bayramlaşma programında birer 
konuşma yapan Ümraniye Müftü 
vekili Süleyman Sesikaya, Ak Parti 

Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran 
ve Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Bayramların önemine dikkat 
çektiler. Bayramların birlik beraberlik 
açısından önemli olduğuna değinen 
konuşmacılar vatandaşların 
bayramını kutladılar. 
Başkan Hasan Can; Etkinliklerle 
Dolu Bir Ramazan Ayını Daha 
Geride Bıraktık.
 Programda söz alan Ümraniye 
Belediyesi Başkanı Hasan Can şunları 
söyledi; Bir ay boyunca Ramazan 

ayının içini doldurmak için çalıştık. 
Yardıma muhtaç ailelere, yetim, 
öksüz ve şehit ailelerin çocuklarına 
yaptığımız yardımlar ile onları 
hem Ramazan’a hem de Bayram’a 
hazırladık. Ramazan ayında sade 
ama ihtişamlı sofralarla donattık 
Ümraniye’yi, bu sofralarımız 
halkımızın büyük teveccühüne 
mazhar oldu. Ümraniye Meydan’da 
gerek derneklerimizin kurduğu 
stantlar ile gerekse de bu alanda 
Ramazan’ın manevi havasına uygun 
etkinlikler düzenleyerek dolu dolu bir 
Ramazan ayını daha geride bıraktık. 
dedi. Başkan Hasan Can, herkesin 
Ramazan Bayramını kutlayarak 
sözlerini tamamladı.

bayramlaşma

Bayramlaşma Törenimiz
Ümraniye Meydanda Yapıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve 
Ümraniye protokolü, 

Ramazan Bayramı’nın 
ilk gününde Ümraniye 

Meydanı’nda 
vatandaşlarla 
bayramlaştı.

YENiDENÜMRANiYE
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araç

Daha temiz ve sağlıklı bir 
Ümraniye için çalışmalarını 
sürdüren Ümraniye 

Belediyesi, araç filosuna eklediği 
Tisan 10000 Kombi Sistem Çöp 
Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte 
Aracı ile yaptığı dezenfekte işlemi 
sayesinde kötü koku ve mikroplardan 
arındırmaya başladığı konteynerlerle 
halk sağlığını güvence altına aldı. 
Konteynerlerin dezenfektesi için 
kullanılan Tisan 10000 Kombi 
Sistem Çöp Konteyneri Yıkama ve 
Dezenfekte Aracı, her seferinde 
kullanılan suyun %80’ini geri 
dönüştürerek tekrar kullanılmasını 
sağlarken, doğaya daha az 
karbonmonoksit salınımı yaparak 
çevreyi koruyor. 
Başkan Hasan Can: Ümraniye 
İstanbul’un En Temiz İlçesi
Konu hakkında düşüncelerini 
belirten Başkan Hasan Can, 
“Göreve geldiğimiz günden bugüne 
önem ve hassasiyet gösterdiğimiz 

hizmetlerden biri de temizlik 
çalışmaları oldu. Yaptığımız bu 
çalışmaların meyvesini aldık. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkiye’nin 
En Temiz Şehri Yarışması’nda’ 
Büyükşehir İlçe Belediyeleri En 

Temiz Şehir kategorisinde Ümraniye 
Belediyesi olarak 3. En Temiz 
Şehir seçilirken, İstanbul’daki 
İlçe Belediyeleri sıralamasında 1. 
En Temiz Şehir ödülüne de layık 
görüldük. Temizlik konusunda çok 
hassas davranıyoruz. Filomuza 
kattığımız bu araçla, artık 
ekiplerimiz periyodik aralıklarla 
çöp konteynerlerini yerlerinde 
temizleyecek, vatandaşlarımız da 
hem çöp konteynerlerinin yaydığı 
tehlikeden şüphe duymayacak, 
hem de çöp kokusundan kurtulmuş 
olacak. Bütün çalışmalarımız pırıl 
pırıl bir Ümraniye için.” dedi.

Doğa Dostu Dezenfekte Aracı İle 
Konteynerler Yerinde Temizliyor

Ümraniye Belediyesi 
satın aldığı Çöp 

Konteyneri Yıkama 
ve Dezenfekte Aracı 

ile yaptığı dezenfekte 
işlemi sayesinde kötü 
koku ve mikroplardan 
arındırmaya başladığı 

konteynerlerle halk 
sağlığını güvence 

altına aldı. 

33



Sayın vekilim öncelikle hayat 
hikayenizi bizimle paylaşırsanız 
çok memnun oluruz.    

1972 yılında İstanbul Eczacılık 
yüksek okulunu bitirdim. Aynı yıl 
Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nde ilaç kimyası (farmasötik 
kimya) kürsüsünde asistan oldum. 
1980 yılında İstanbul Eczacı Odası 
Yönetim Kurulu’na seçildim. Üç 
dönem yönetim kurulu üyeliğinden 
sonra 1988 yılında İstanbul Eczacı 
Odası başkanlığına seçildim. 
1998 yılında İstanbul Eczacılar 
Kooperatifi’ni kurdum. Şuanda 3500 
eczacı üyesi bulunuyor. Eczanelere 
ilaç dağıtımı yapıyor. 1995-2007 
yılları arasında 7 dönem Türk 
Eczacılar Biriliği başkanlığı yaptım. 
2002 yılında Eczacılık Akademisi’ni 
kurdum. Yüksek Sağlık Şurası üyeliği 
yaptım. AB Vakfı kurucusu, Türkiye 
Etik Değerler Vakfı kurucusu, Ülke 
Politikaları Vakfı kurucusuyum.

2007-2011 Genel Seçimleri’nde AK 
Parti Milletvekili seçildim. 23-24. 
Dönem TBMM’de Milletvekili 
olarak görev yapıyorum. Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve 
KİT Komisyonu üyesiyim. 

Aynı zamanda çok sayıda çok 
sayıda vakıf da kurucu üyelik 
ve yöneticilik yaptınız. Biraz da 
vakıf çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

 Eczacılar vakfında mesleğimizin 
geliştirilmesi yeni alanlar bulunması 
ve hizmet verilmesi ayrıca sosyal 
alanda eczacılara yapabileceğimiz 
katkılarla uğraşıyoruz. AB vakfında 
ise ülkemizin AB normlarına 
uyum sağlaması özgürlüklerin, 
demokrasinin, hukukun 
üstünlüğünü, AB normlarına 

uyumlaştırılması için çalışmayı 
yürütüyoruz. Kendi kültürümüz, 
geleneklerimiz, ekonomimiz, 
eğitimimiz, dinimizle nasıl AB 
normlarına uyabileceğimizi 
araştırıyoruz. Bunları kamuoyu ile 
paylaşmaya çalışıyoruz. Bu konularda 
araştırmalar yapıyor. Kongreler, açık 
oturumlar, paneller düzenleniyor. 
Bunların sonuçlarını kamuoyu 
ile paylaşıyoruz. Türkiye Etik 
Değerler Vakfı’nda Etik değerlerin 
yaşamın tüm alanına hakim olması, 
toplumsal hayatın yaşanabilir 
kılınması için hangi etik değerleri 
sağlığın geliştirilmesi sahip çıkılmalı 
bunları hangi yöntemlerle yapmak 
konusunda çalışmalar yapılıyor. 
Özellikle iş hayatında uyulması 
gereken etik değerler ne olmalı bunlar 
hangi yöntemlerle hayata geçilmeli 
konusunda çalışmalar yapıyor. 
Ben orda daha çok düşünsel katkı 
yapmaya çalışıyorum.

İstanbul milletvekili olarak 
gözünüz ve gönlünüzdeki 
İstanbul’un konumundan bahseder 
misiniz?

İstanbul tarihi, kültürü, sanatı, 
estetiği ve coğrafyası ile önemli bir 
dünya şehri. Dünya da içinden nehir 

Ümraniye ilçemizin 
hızla gelişimini 
yakından takip 

ediyorum. Çalışkan, 
üretken, saygılı, özverili 

Ümraniye Belediyesi 
kadrosu Ümraniye’yi 
hızla geliştirmek için 
gece gündüz çalışıyor.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye
Ehil Ellerde

İstanbul Milletvekili
Mehmet Domaç:
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geçen çok kent var. İçinden deniz 
geçen tek kent İstanbul. Üzerine şiirler 
yazılan, üzerine şarkılar bestelenen, 
özlenen, hasret duyulan bir şehir 
İstanbul. Dokuzbin yıllık tarihinde 
Antik çağ, Roma, Bizans, Osmanlı ve 
Cumhuriyetin eserleri ile bezenmiş 
bir kent İstanbul. Boğazdan başkadır 
erguvan, manolya tarihi lalesi dillere 
destan cumbalı evlerden sarkan 
sardunyalar oya ağaçları. Bahçeleri 
süsleyen mavi-pembe beyaz ortancalar. 
Bahçe duvarlarının üstündeki mor 
salkımlar bu farklı familyadan ağaç, 
çiçekleri İstanbul’dan başka yerden 
bulunmazsınız.

Yılda on milyon turist ziyaret ediyor 
İstanbul’u. Bu sayıyı on beş yirmi 
milyona çıkarmak için uğraşıyoruz. 
Çok sayıda yabancı severek 
isteyerek yurt tutmuş. İstanbul’da 
yaşıyorlar. Kendi ülkelerinden daha 
rahat ettiklerini söylüyorlar. Her 
muhitin ayrı bir özelliği var. Burada 
bahsedemeyeceğim birini anlatsak 
diğeri eksik kalır kitaplara sığmaz. 
Ancak İstanbul’da her dinin muhabbeti 

olduğunu söylemeden geçmeyeceğim. 
Benim için İstanbul; gençliğim, 
eğitimim, işim, aşım, aşkım olan şehir, 
tarihim kültürüm mücadelem olan 
şehir. İstanbul’u kentsel dönüşümler, 
metro, Marmaray, raylı tüp geçişleri, 
tekerlekli tüp geçişleriyle, katlı kavşak, 
üçüncü boğaz köprüsü, Anadolu 
Otoyolu ile, üçüncü havaalanıyla 
İstanbul, kanal kurulacak yeni şehirler, 
şehir hastaneleri ile yapılan ve 
yapılacak olan çok sayıda park ile daha 
yaşanır olması için mücadele etmeye 
her zaman devam edeceğiz.

Ümraniye’de ki gelişme ve 
çalışmaları yakından takip 
ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz 
yükselen Ümraniye’nin seyirini?

Ümraniye ilçemizin hızla gelişimini 
yakından takip ediyorum. 
Çalışkan, üretken, saygılı, özverili 
Ümraniye Belediyesi kadrosu 
Ümraniye’yi hızla geliştirmek için 
gece gündüz çalışıyor. İmardan, 
eğitime yol düzenlemesinden, 
katlı kavşağa, otoparkları, 

içme suyu kanalizasyondan, 
park düzenlemelerine, cadde 
aydınlatmalarına, kültür merkezi 
kurulmasına engelliler merkezi 
yapılmasına, aş evi, yüzme havuzu, 
spor sahaları, tenis kontları, okul 
yapımı, itfaiye istasyonu kurulmasıyla 
çalışmaların hızla devam ettiğini 
biliyorum. Ümraniyelilerde bu 
değişimlerin farkındalar. Ayrıca çok 
önemli olan metro hizmetini belirtmek 
isterim. Ümraniye halkının daha 
güvenli hızlı konforlu ulaşımı için 
metro inşa edilmeye devam ediliyor.

20 km’lik Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy-Sancaktepe Metrosu 
hızla yapılıyor. 9 km Göztepe Finans 
Merkezi-Ümraniye Metrosu projeleri 
hazır ihaleye çıkacak. 17 km Kadıköy-
Ataşehir-Ümraniye-Sancaktepe-
Sultanbeyli raylı sistem planlandı. 
11 km Ataşehir-Ümraniye hava ray 
hattı,  40.3 km Zeytinburnu-Kadıköy 
metro hattı planlanıyor. Ümraniye’nin 
bugününü güzelleştirirken geleceği 
de planlanıyor. Ümraniye düşünen, 
üreten, inanan, planlayan ehil ellerde.

siyaset
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Ümraniye Belediyesi’nin 
kardeş Şehri Gaziantep 
Şahinbey Belediye Başkanı 

Mehmet Tahmazoğlu, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ı 
Ümraniye Belediyesi Hizmet 
Binası’nda ziyaret etti. Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu yaptığı nezaket 
ziyaretinde Başkan Hasan Can 
ile bir süre sohbet etti. Samimi 
bir havada gecen ziyaretten 
duyduğu memnuniyetini dile 
getiren Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Şahinbey Belediye 
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na 
ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kardeş Belediyemiz Şahinbey

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, geçtiğimiz aylarda nüfusu 500 
bini aşkın Belediye Başkanlarının 
İstişare toplantısında bir araya 

geldiği Gaziantep Şahinbey Belediye 
Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 
ile Ümraniye Belediyesi Hizmet 
Binası’nda kardeş belediye 

protokolü imzalamıştı. Haziran ayı 
başında gerçekleşen imza törenine 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Gaziantep 
Şahinbey Belediye Başkanı 
Mehmet Tahmazoğlu, Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa Kara 
ve Belediye Başkan Yardımcıları 
katılmıştı. Şahinbey Belediyesi 
ile kardeş Belediye olmaktan 
mutluluk duyduklarını dile getiren 
Başkan Hasan Can, iki Belediye 
arasında tüm alanlarda başarılı 
bir işbirliğinin sürdürüleceğine 
inandığını sözlerine eklemişti. 
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu ise, Ümraniye 
Belediyesi gibi başarılı bir belediye 
ile Kardeş Belediye Protokolü 
imzalamanın mutluluğunu 
yaşadığını ifade etmişti. 

ziyaret

Ümraniye Belediyesi’nin 

kardeş şehri Gaziantep 

Şahinbey Belediye 

Başkanı Mehmet 

Tahmazoğlu, Ümraniye 

Belediye Başkanı 

Hasan Can’ı Ümraniye 

Belediyesi Hizmet 

Binası’nda ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu Belediyemizi Ziyaret Etti

YENiDENÜMRANiYE
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ziyaret

Ümraniye İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne yeni 
atanan Mustafa Yolcu’yu 

makamında ağırlayan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, iadeyi 
ziyarette bulunduğu yeni Emniyet 
Müdürüne görevinde başarılar diledi.
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ataşehir İlçe Emniyet 
Müdürü görevinden, Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürü olarak atanan 
Mustafa Yolcu’yu makamında 
ziyaret etti.  Ziyarette Başkan 
Hasan Can’a, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları Mahmut 
Eminmollaoğlu, Maliki Ejder Batur, 
Mustafa Küçükkapdan ve Mesut 
Özdemir de eşlik etti. Samimi bir 
havada geçen ziyarette Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Yolcu ve 
Başkan Hasan Can bir süre sohbet 

etti.  Başkan Hasan Can, Ümraniye 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa 
Yolcu’ya yeni görevinde başarılar 
diledi. Yolcu’da Başkan Hasan Can 
ve Başkan Yardımcıları Mahmut 
Eminmollaoğlu, Maliki Ejder Batur, 
Mustafa Küçükkapdan ve Mesut 
Özdemir’e ziyaretlerinden ötürü 
teşekkür etti.

Başkan Hasan Can’dan
İlçe Emniyet Müdürüne Ziyaret

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
göreve yeni atanan 

Ümraniye İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa 

Yolcu’yu makamında 
ziyaret etti.
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Geçmişte ismi Yeni Sanayi 
Mahallesi olan Esenkent, 
mahalle sakinlerinin isteği 

doğrultusunda Esenkent Mahallesi 
adını almıştır. Mahallede yerleşim 
1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. 
Esenşehir, Madenler ve Necip 
Fazıl Mahalleri Esenkent’in komşu 
mahalleleridir. 

Esenkent Mahallesi günümüzde on 
beş bini aşkın bir nüfusa sahiptir. 
Nüfusun büyük kısmı Karadeniz 
bölgesinden, özellikle de Ordu 
ilinden gelerek buraya yerleşmiştir. 
Mahallede, nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılayacak okul, sağlık ocağı ve 
benzeri sosyal imkanlar mevcuttur. 
Mahalle Muhtarı Kemal Ordu, 
Esenkent’in ihtiyaçları olarak park 
ve oyun alanlarını ifade etmiştir. 
Esenkent’in kentsel dönüşüme 
dahil herhangi bir bölümü 
bulunmamaktadır. 

Muhtar Kemal Ordu, Belediye’nin 
mahalleye yaptığı temizlik 
işlerinden memnun olduklarını 

fakat çeşitli eksiklikler olduğunu 
ve kaldırım, asfalt yenileme ile 
çevre düzenlemesi konusundaki 
taleplerin Belediye’ye iletildiğini 
ve bunların yakın bir gelecekte 
karşılanacağını düşündüklerini 
ifade etmiştir. Böylece Esenkent 
Mahallesi de yükselen Ümraniye’nin 
bir parçası olarak daha güzel bir 
noktaya gelecektir. 

Esenkent Mahallesi
Elli yıllık geçmişiyle 
Ümraniye’nin köklü 
mahallelerinden biri 

olan Esenkent Mahallesi 
bugün çoğunluğunu 

Karadenizli 
vatandaşlarımızın 

oluşturduğu on beş bini 
aşkın nüfusuyla önemli 

bir yerleşim merkezi 
haline gelmiştir.

YENiDENÜMRANiYE esenkent
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165.500 Seçmeni,  24.000 
nüfusu, 1 sağlık ocağı, 
1 lisesi, 3 ilköğretim 

okulu olan Ümraniye’nin hızla 
gelişen mahallelerinden biridir 
alt yapısı tretuvar borduru 
Doğalgazı bitmiş olup en büyük 
problemi yürürlükte olan 2-b 
yasasıdır. Rayiçlerin çok yüksek 
oluşundan dolayından insanların 
bu yeri almaları şekliyle Mümkün 
olmayacaktır. bizler elmalıkent 
mahallesi sakinleri olarak belediye 
Başkanımızın tokiyle alakalı 
olarak göstermiş olduğu gayreti 
rayişlerin düşürülmesine önelikte 
devam edeceğini umuyor teşekkür 
ediyoruz.

Elmalıkent Mahallesi
165.500 Seçmeni,  
24.000 nüfusu, 1 

sağlık ocağı, 1 lisesi, 3 
ilköğretim okulu olan 
Ümraniye’nin hızla 

gelişen mahallelerinden 
biridir

elmalıkent
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi Kültür 
Müdürlüğü tarafından 
organize edilen ve her 

yıl geleneksel olarak yapılan 
5. Geleneksel Spor Oyunları 
kapsamında Kurumlararası 
Futbol ve Voleybol Turnuvaları 
sonuçlandı. Kurumlararası 
dayanışma ve iletişimin artması 
amacıyla düzenlenen turnuvada 
müsabakalar centilmence, 
heyecanlı ve çok çekişmeli geçti. 
Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı 
Spor Tesislerinde oynanan 
Kurumlararası Futbol turnuvası 
finalinde İspark A.Ş Mezarlıklar 
Müdürlüğünü penaltılarla 6-5 
yenerek şampiyon oldu. Üçüncülüğü 
ise Parkgücünü penaltılarla 5-4 
yenen İtfaiye aldı. Veteranlararası 
Futbol Turnuvası’nda da 
Şampiyon Çakmakspor olurken, 

ikinci Karabekirspor, üçüncü 
Ümraniyespor ve dördüncü 
Dudulluspor oldu. Kurumlararası 
voleybol Turnuvasında ise 
Şampiyonluğu Milli Eğitimi 3-2 
yenen İtfaiye aldı. Üçüncülüğü ise 
Yamansporu 3-2 yenen Ayedaş aldı.

Kurumlararası Futbol ve Voleybol 
Turnuvalarında Şampiyonlar Belli Oldu

Ümraniye Belediyesi’nin 
her yıl geleneksel 

olarak düzenlediği 5. 
Geleneksel Spor Oyunları 

kapsamında Kurumlar 
ve Veteranlararası 

Futbol Turnuvası ile 
Kurumlararası Voleybol 
Turnuvaları sona erdi. 

spor

1 –Kurumlararası Voleybol Turnuvası
Şampiyon:................................... İTFAİYE  
İkinci:................................. MİLLİ EĞİTİM
Üçüncü: ...............................................AYEDAŞ 
Dördüncü: .................................YAMANSPOR
Centilmen:............ ÜMRANİYE BELEDİYESİ 

2 –Veteranlararası Futbol Turnuvası
Şampiyon: ...............................ÇAKMAKSPOR
İkinci: ..................................KARABEKİRSPOR
Üçüncü: ................................ÜMRANİYESPOR
Dördüncü:........................ DUDULLUSPOR 
Veteranlar Gol Kralı:.. ÖZCAN(Karabekirspor) 
Veteranlar En İyi Kaleci: ..........AKİF KURT 
(Ümraniyespor)    
 
3 – Kurumlararası Futbol Turnuvası
Şampiyon: ...............................İSPARK A.Ş
İkinci:................................ MEZARLIKLAR
Üçüncü: ...............................................İTFAİYE 
Dördüncü:.............................. PARKGÜCÜ  
Centilmen: .............................JANDARMA 
En Renkli Takım: .SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Kurumlar Gol Kralı: .....Şevki Yılmaz (İspark) 
– Yavuz Kara (Parkgücü)
Kurumlar En İyi Kaleci: ...........Ünal Odabaşı 
(İspark) 
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Her yıl düzenlediği Yaz 
Spor Okulu’nda yüzlerce 
öğrenciye hem tatil hem 

de eğitim imkânını bir arada sunan 
Ümraniye Belediyesi bu yılda 
düzenlediği yaz spor okulu ile 300’ü 
aşkın öğrenciye eğitim veriyor. 
Eğlenceli aktivitelerin de yapıldığı 
spor okulunda öğrenciler tatillerini 
doyasıya eğlenerek geçiriyorlar.

 2013 Yaz Spor Okulu

Ümraniye Belediyesi Yaz Spor 
Okulu, spor faaliyetlerine iki ayrı 
noktada, Ümraniye Belediyesi 
Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde ve 
Ümraniye Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda 
gerçekleştiriyor. Öğrenciler yaz 
spor okulunda sportif, sosyal ve 
kültürel alanda eğitim alıyor. Spor 
Eğitimleri branşlara göre; Ümraniye 
Belediyesi’nin Hekimbaşı Spor 

Tesisleri’nde 100 öğrenciye futbol 
branşında sabah 9/12 saatleri 
arasında eğitim veriliyor. Ümraniye 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı 
Spor Salonu’nda ise 200 öğrenci, 
Basketbol, Voleybol, Jimnastik ve 
Masa Tenisi branşlarında sabah 
9/12 öğlen 13/15 arasında eğitim 
alıyor. Yaz Spor Okulu kapsamında 
haftanın belirli günlerinde 300’ü 
aşkın öğrenci üç ayrı grup halinde, 
Ümraniye trafik çocuk eğitim 
parkında bulunan buz pistinde 
kayak yapmayı öğrenerek, eğlenceli 
vakit geçiriyorlar

spor

Ümraniye Belediyesi’nin 
düzenlediği Yaz 

Spor Okulu, hem 
öğretmeye, hem de 

eğlendirmeye devam 
ediyor. 24 Haziranda 
başlayan 300’ü aşkın 
öğrencinin katıldığı, 

sosyal, kültürel ve spor 
aktiviteleri dallarında 

eğitimler veriliyor. 
Spor okulu 13 Eylül’e 
kadar faaliyetlerini 

sürdürecek.

Yaz Spor Okulu Öğretmeye 
Devam Ediyor
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Çanakkale’nin doğusunda ve 
güneydoğusunda Balıkesir, 
batısında Ege Denizi, 

kuzeybatısında Edirne, kuzeyinde 
Tekirdağ ve Marmara Denizi 
bulunmaktadır. Eski çağlarda 
Dardanel olarak anılan Çanakkale 
MÖ. 3200’lerden beri yerleşim alanı 
niteliğini korumuştur. Boğazın en 
dar yerinde Fatih Sultan Mehmet 
döneminde Rumeli yakasında Sestos 
dolaylarında Kilitbahir, Anadolu 
yakasında Abydos dolaylarında 
Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da 
Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler 
yaptırılmıştır. Bugünkü Çanakkale 
İli adını Anadolu Yakasındaki Çanak 
Kalesi’nden almıştır. Bugün bu kale 
Çimenlik adı ile anılmaktadır.

Ege ve Marmara Bölgesinde 
toprakları bulunan ilin yüzölçümü 
9737 kilometrekare, kıyı uzunluğu 

671 kilometredir. Kıyı uzunluğu ile 
ülkemizin Muğla’dan sonra ikinci ili 
olma özelliğini taşımaktadır. 

Çanakkale kent gezisine Çimenlik 
Kalesinden başlanarak Aynalı Çarşı, 
Havra, Çarşı Caddesi, Cumhuriyet 
Meydanı, Halk Bahçesi, Kordon, 
Yalı Caddesi gibi mekanlarda 

dolaşılabilir. Bol balık veren temiz 
sahilleri ve Helenik Mitoloji ile 
Türkmen efsanelerinin birbirine 
karıştığı; Zeus’un Troia Savaşları’nı 
izleyip müdahale ettiği Kaz 
Dağları; Türkiye’nin en büyük adası 
Gökçeada (İmroz) ve turizm merkezi 
Bozcaada ile bir deniz ve turizm 
merkezidir. Üniversitesi, turizme 
hizmet veren nitelikli otelleri, Ege 
mutfak kültürünün özel lezzetleri ile 
günümüzde de günlük yaşamın kolay 
olduğu bir cennettir Çanakkale.

Her mevsim ayrı 
bir güzelliği sunan 

Çanakkale, içinden deniz 
geçen coğrafyasıyla 

topraklarının 
bereketiyle, tarihî 
ihtişamıyla, antik, 

doğal ve aynı zamanda 
modern bir kenttir.

YENiDENÜMRANiYE

Destan Yazan Şehir: Çanakkale
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Gelibolu Yarımadası Tarihi
Milli Parkı 
33.000 hektarlık alan üzerine 
kurulan bölge 1973 yılında Milli Park 
ilan edilmiştir. Gelibolu Yarımadası 
Tarihi Milli Parkı, ilin en önemli gezi 
yerlerinden birisidir. Parkın kara 
sınırlarını Gelibolu Yarımadası’nın 
Saroz Körfezinden Ece Limanı ile 
Çanakkale Boğazı’nda yer alan 
Akbaş İskelesi arasında çizilecek 
bir hat oluşturur. Seddülbahir 
Köyü çevresinde Tekke ve Hisarcık 
Burunları, Ertuğrul, Morto, 
İkizkoyları, Alçıtepe, Kerevizdere, 
Zığındere ile kuzeydoğuda yer alan 
Arıburnu, Conkbayırı, Kocaçimen, 
Kanlısırt, Anafartalar ve Suvla 
koyları, savaşın cereyan ettiği başlıca 
alanlardır. Çanakkale Savaşları 
sırasında büyük cesaret gösteren 
şehit olan birlikler ve şahıslar adına 
bugün Gelibolu Yarımadası’nda 
çok sayıda şehitlik vardır. Her biri 
ayrı bir kahramanlık örneği olan 
bu şehitliklerin en önemlisi Morto 
Koyu’ nda, Hisarlık Tepe üzerinde 
tüm şehitlerimizin anısına dikilen 
Şehitler Adxbidesidir. Tarihi Milli 
Park içersinde muhtelif yerlerde 37 
adet Türk anıt, kitabe ve şehitliği, 
İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni 
Zelanda ülkelerine ait 33 adet anıt ve 
mezarlık bulunmaktadır.

Çanakkale Aynalı Çarşı
Çanakkale savaşlarında bir halk 
türküsüne de konu olan ünlü çarşının 
1889 yılında II. Abdülhamid’in 

padişahlığı sırasında, Çanakkale’nin 
önde gelen Yahudi ailelerinden biri 
tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 
Doğrulanamayan bir iddia ise 
çok daha önceleri yapıldığıdır. 
Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” 
adlı eserinde de çarşıdan söz 
edilmektedir. Çarşıya ilişkin kayıtlar 
incelendiğinde İstanbul’daki Mısır 
Çarşısı’nın minyatürü olduğu 
anlaşılmaktadır.

Çanakkale Şehitliği
Çanakkale savaşlarının merkezi olan, 
insanoğlunun tüylerini ürperten, 
tarifsiz bir duygu yoğunluğunun içine 
sürükleyen ve bu vatanın evladı her 
kişinin o havayı soluyarak öğrenmesi 
gereken bir destanın yazıldığı 
Gelibolu yarımadası tarihi milli 
parkında kalan anıt ve şehitlikler… 

Çanakkale’ye gelindiğinde belki de ilk 
ziyaret edilmesi gereken mekan.

Geleneksel El Sanatları
Çanakkale XVII. yüzyıl sonlarından 
XX. yüzyıl başlarına dek önemli bir 
seramik merkezi olmuştur. Burada 
çoğunlukla çukur tabak, kâse, küp, 
sürahi, testi ve vazolar yapılmıştır. 
XVII. yüzyıl ile XIX. yüzyılın ilk 
yarısı örnekleri stil, kompozisyon, 
renk ve desen özellikleri ile ilgili ilgi 
çeker. Günümüzde Çanakkale’de 
toprak işçiliği vazo, saksı, küllük, 
tuzluk, Samdan vb. yapımıyla 
sürmektedir. Bunlar hediyelik eşya 
olarak kullanılmaktadır. Seramikçilik 
ve halıcılık Çanakkale folklorunun 
otantikliğini kaybetmeden en 
belirgin özelliklerini günümüze kadar 
taşımışlardır.

gezi

Özgürlük Parkı Aynalı  Çarşı
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Stresle Mücadele Yöntemleri
Uzmanlar stresle mücadelede 

kullanılabilecek çeşitli 
teknikler öneriyor. 

Literatürde yüzlerce teknik 
bulunmaktadır. Ancak burada sadece 
günlük yaşamda, bireyler tarafından 
halihazırda kullanılan/veya 
kullanılabilecek bazı yöntemlere 
yer verilmiştir. Stresle başa çıkma 
yollarında kullanılan bazı bireysel 
yöntemler ise şöyle özetlenebilir:
Bedensel hareketler yapmak: 
Günümüzde her yaştan insan için 
yürüyüş koşu, yüzme, bisiklete 
binme, aerobik, hafif top oyunları, 
tenis gibi egzersizler stresle 
mücadelede çok önemlidir. 
Solunum egzersizi: Doğru ve derin 
nefes almayı öğrenmek, gevşemeyi 
öğrenmek yolunda atılan en önemli 
adımdır. Nefes almanın kendisi bir 
gevşeme yolu olduğu gibi, günlük 
hayatın akışı içinde uygulanması en 
kolay egzersizdir. 
Gevşeme: Stres tepkisinde kaslar 
gerilir, kan basınca ve kan şekeri 
yükselir, solunum artar. Oysa 
gevşeme hareketleri ile kaslar 
rahatlar, tansiyon düşer, solunum 
yavaş ve derin olur, kan şekeri azalır. 

Progresif gevşeme tekniği: 
Rahatlatıcı bir şekilde oturmak veya 
uzanmak suretiyle ayağa kadar, 
kas gruplarının önce gerilmesi, 
daha sonra gevşetilmesi ve derin 
nefes alınarak, o kas grubuna 
oksijen gönderilmesi esasına 
dayanmaktadır. Sadece fiziksel bir 
kas gevşemesi değil, aynı zamanda 
zihnin de rahatlaması esasına 
dayanır.
Meditasyon: Meditasyon bedeni 
fiziksel ve duygusal olarak 
dinlendirmek için yoğunlaşmayı 
ve sakinliği gerektirir. Ayrıca 
meditasyon, bireylere stresli 
durumlardan uzaklaşmak ve stres 
belirtilerini azaltmada yardım eder.
Beslenme: Bazı yiyeceklerin stres 

tepkisini başlattığı, arttırdığı, 
hatta strese karşı daha duyarlı hale 
getirdiği bilinmektedir. Uygun 
miktarda yiyecek ve su almak 
en yüksek öncelikli toparlanma 
stratejisidir.
Toplumsal destek: Stresle başa 
çıkmada güvenilen, sevilen, açık 
iletişim kurulabilen insanların 
desteği, bireyleri rahatlatarak, 
stresin olumsuz etkilerinin 
azaltılmasında büyük yardım 
sağlamaktadır.
Sosyal, kültürel sportif 
etkinliklere katılma: Sinema, 
tiyatro, opera, sergiler, spor 
karşılaşmaları gibi etkinliklere 
katılmak ve izlemek, izleyicide bazı 
duyguları uyandırmak ve harcatmak 
yolu ile bireyleri daha rahat ve 
psikolojik yönden sağlıklı kılar.
Dua ve ibadet: Yüzyıllardır 
dua, gerilimle baş etmek için 
kullanılmıştır. Dua sırasında 
tekrarlanan ayetler, meditasyonda 
olduğu gibi odaklaşmayı sağlayarak, 
bireyin gevşemesini sağlayabilir.
Uyku: Stresli zamanlar, iyi ve 
deliksiz bir uykuya en çok ihtiyaç 
duyulan dönemlerdir.

YENiDENÜMRANiYE aile

Günlük hayatta yaşanan 
her şey strese yol 

açabiliyor, belirli orandaki 
stres de kişisel gelişimde 
yararlı olabiliyor. Ancak 
onun da fazlası ruh ve 

beden sağlığını olumsuz 
etkiliyor. 
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Yaz Aylarında Çocukları Bekleyen 
Tehlike: İshal
İshale neden olan birçok 

mikroorganizma dışkı-ağız yolu 
ile bulaşır. Yine yaz aylarında 

sık karşılaşılan bir diğer durum 
da çoğu kez koli basilinin neden 
olduğu ve turist ishali olarak 
bilinen bağırsak enfeksiyonlarıdır. 
Bu ishal, kanalizasyon suları ile 
sulanan tarlalarda yetişen ve iyi 
yıkanmayan yiyeceklerin yenmesi 
sonucu oluşur. Yine bu kirli suların 
karıştığı sularda yüzmek veya 
bir şekilde bu suların bulaştığı 
yiyeceklerin yenmesi ile alınan 
bakteri ve parazitlerin neden 
olduğu amipli ve basilli dizanteri de 
yazın daha sık görülür.

İçme suları ve yiyeceklerin mide ve 
bağırsak enfeksiyonlarına neden 
olmamaları için, içme sularının 
ve yiyeceklerin yıkandığı suların 
temiz su kaynaklarından elde 
edilmiş olmasına özen gösterilmesi 
gerekir. Mümkün olduğunca 
dışarıda bekleyen yiyeceklerden 
satın almamalı, ambalajlı ürünler 
tercih edilmelidir. Açıkta satılan 
dondurma özellikle çocuklar 
için büyük tehlike içerir. Onun 
yerine ambalajlı, uygun koşullarda 

saklanmış ve nakledilmiş 
dondurmaların kullanılması 
gerekir. İshalden korunmanın en 
etkili yolunun ise ellerin sık ve 
düzenli olarak yıkanmasıdır. Kirli 
ellerde yerleşen organizmalar, 
ishal ve diğer enfeksiyonların en 
önemli nedenidir. İshal etkeni 
organizmaların bulaşmasında en 
önemli yol, temiz olmayan gıda 
ve suların alınmasıdır. Bu nedenle 
özellikle temiz su kaynaklarının 
sağlanması, süt ve süt ürünlerinin 
pastörize edilmesi, meyve ve 
sebzelerin iyice yıkanması 

gerekmektedir. İyi pişirilmemiş 
et ve tavuk ürünlerinden 
kaçınılmalıdır. Pişirilmiş gıdalar 
uzun süre açıkta bırakılmamalı, 
hemen yenmeyecekse mutlaka 
buzdolabına kaldırılmalıdır. Mutfak 
gereçleri temiz tutulmalıdır. Açıkta 
satılan veya uzun süre oda ısısında 
bırakılan gıdaların tüketilmesinden 
kaçınılmalıdır.

Korunmak için yukarıda belirtilen 
genel önlemlere ilave olarak 
içeceklere katılan buzların da temiz 
sulardan hazırlanmış olduğundan 
emin olunmalı, bundan emin 
olunamıyorsa kapalı şişelerde 
saklanarak soğutulan sıvılardan 
tüketmek gereklidir.

İshal tedavisi hastalığın şiddetine 
göre değişir. Hafif ishalde, kusma 
varsa, çocuk günde iki-üç kere 
tuvalete gidiyorsa sadece takip 
yeterli olabilmektedir. Virüslerin 
yol açtığı basit yaz ishalleri 1-2 
günde geçebilir. Bu tür ishaller,  
hiçbir ilaç tedavisi yapılmadan, 
sadece çocuğun beslenmesine 
dikkat ederek, bol sıvı vererek, 
tuzlu, şekerli su takviyesi yaparak 
geçebilir. 

gençlik

Yaz aylarının 
gelmesiyle artan hava 
sıcaklıkları birtakım 

sağlık sorunlarını 
da beraberinde 

getirmektedir. Sıcak 
havalarla birlikte 

çocuklarda görülen 
rahatsızlıkların başında 

ishal gelmektedir.
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