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Tarihimizde bir ilk!
Ümraniyespor 2. Lig’de.

Sampiyon Ümraniyespor’umuza 
basarılar dilerim.



başkandan

Sevgili Ümraniyeliler;

Şüphe yok ki, 30 Mart Yerel 
Seçimleri ülkemiz genelinde 
hayırlara vesile oldu. Birçok il 
ve ilçe gibi sizler de tercihinizi 
hizmetin devam etmesinden 
yana kullandınız ve bizleri 
yeniden göreve getirdiniz. 
Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta 
ifade ettiği bir gerçek var. O 
da, bizlerin, aziz milletimize 
efendilik yapmaya değil hizmet 
etmeye geldiğimiz gerçeğidir. 
Dolayısıyla bizlere verilen 
destek de öncelikle hizmetin 
sürmesi için verilmiştir. Bu 
vesileyle, seçim sürecindeki 
desteklerinden ötürü, AK Parti 
Ümraniye İlçe Teşkilatı'ndaki 
dava arkadaşlarıma da teşekkür 
ediyorum.

Ümraniye’deki yeni hizmet 
dönemine bu bilinçle giriyoruz. 
Bunun dışında, yine seçimler 
göstermiştir ki, milli iradeyi ve 
milletin egemenliğini hiçbir iç 
ve dış tehdit sarsamayacaktır. 
Çünkü Ak Kadroların artık 

gelenekselleşen hizmetinin 
aksamasına evvela milletimiz 
razı değildir. Seçim sonuçları da 
bunun en güzel kanıtıdır.

Nisan’ın ilk haftasından itibaren 
Ümraniye’de yoğun günler 
yaşandı. Belediyemizin tüm 
hizmetleri kesintisiz devam etti. 
Bir taraftan Belediye Meclisimiz 
yeni üyeleriyle göreve başlarken 
öbür taraftan Belediye Başkan 
Yardımcılarımız ve görev 
dağılımları da netleşti. Diğer 
taraftan yeni muhtarlarımız 
mazbatalarını alarak mahalle 
mahalle yayılan bir dinamizm 
ve enerjiye imza attılar. Baharla 
birlikte daha güçlü bir ilçe havası 
kazandı Ümraniye.

Kıymetli Ümraniyeliler;
Mazbatamızı aldığımız günden 
itibaren yoğun bir ziyaretçi 
trafiğine şahit olduk. Başta siz 
değerli Ümraniyeliler olmak 
üzere yurtiçi ve yurtdışından çok 
sayıda kişi yeni hizmet dönemi 
sevincimize ortak olmak adına 
Belediyemize geldi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın İdris 

Güllüce’ye de bu vesileyle bir kez 
daha teşekkür ederim. 

Nisan ayı birçok açıdan önemli 
günlere sahip. Kutlu Doğum 
Haftası ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
bunlardan sadece ikisi. Bu 
önemli günlerde o günün anlam 
ve önemine uygun etkinliklerde 
sizlerle bir araya geldik. 

Son günlerin en güzel 
gelişmelerinden biri de 
Ümraniyespor’umuzun 
şampiyonluğunu ilan ederek 2. 
Lig’e yükselmesi oldu. 

Desteğiniz ve güveniniz için 
teşekkürlerimi sunarken 
Ümraniye’nin emin ellerde 
olduğunu bilmenizi istiyorum.

Selam ve saygılarımla.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Teşekkürler Ümraniye
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AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin grup 

toplantısında yaptığı konuşmada, 
30 Mart yerel seçimleri nedeniyle 
çalışmalarına ara veren ve 
bugün yeniden çalışmalara 
başlayan TBMM’ye ve AK Parti’li 
milletvekillerine başarılar diledi.

Başbakan Erdoğan 30 Mart 
seçimlerini geride bıraktıklarına 
işaret ederek, AK Parti olarak 
13 yılda girdikleri 8. seçimi 
de tartışmasız bir zaferle 
kazandıklarını kaydetti. 30 
Mart akşamı bu zaferde emeği, 
desteği, duası olan herkese, 
her kesime teşekkür ettiğini 
anımsatan Erdoğan, AK Parti Grup 
Salonu’ndan da 30 Mart seçimlerini, 
Türkiye’nin istiklal ve istikbal 

mücadelesini zafere taşıyan herkese 
şükranlarını iletti.

“Hedef Ak Parti’den Çok     
Türkiye’ydi

Başbakan Erdoğan, çok zorlu bir 
seçim sürecinden geçtiklerini dile 
getirerek, demokrasi tarihinin 
belki de en meşakkatli seçimini 
yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, 
büyük Türkiye ve yeni Türkiye’den 

rahatsız olanların, Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşünü durdurmak 
isteyenlerin, kirli ittifak yaptıklarını, 
çok kirli, ahlak, edep dışı kampanya 
yürüttükleri seçim sürecine şahit 
olduklarını belirtti.

Geçen yıl Gezi olaylarından 
başlayarak, demokrasi, siyaset, 
istikrar ve huzur ortamının, 
çözüm sürecinin, ekonomi ve dış 
politikanın, büyüyen Türkiye’nin 
acımasızca hedef alındığını 
gördüklerini kaydeden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedef, 
Hükümetimizden, AK Parti’den 
çok Türkiye’ydi, Türkiye’nin birliği, 
kardeşliği ve ülkemizin hedefleriydi. 
Her yöntemi kullandılar. Sokak 
hareketlerini devreye aldılar. Terörü, 
vandallığı, faşizmi, ırkçılığı, nefret 
ve ayrımcılığı en azami şekilde 

Başbakan Erdoğan, milletin 
sandık yoluyla kendilerine bir 
kez daha güvenoyu verdiğini 

belirterek, “En önemlisi 
halkımız bize, paralel yapıyla 

mücadele talimatını verdi” 
dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Başbakan Erdoğan: “30 Mart’ta Büyük Türkiye 
Kazanmıştır, Yeni Türkiye Kazanmıştır”
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kullandılar. Türkiye’nin en hassas 
meselelerini, yaşam tarzlarını, 
inançları, mezhepleri acımasızca 
istismar ettiler. Uluslararası 
platformlarda Türkiye’nin imajını 
karalamaktan tutun, yatak odalarına 
girip, insanların en mahrem 
görüntülerini kaydetmeye kadar, 
insanlık, insaf dışı her yöntemden 
medet umdular.

Bu yaşananları asla ve asla 
unutmayacağız, bunları unutmak 
mümkün değil. Bu ülkede birileri 
gittiler, terör örgütlerini silahlı 
eylem yapmaları yönünde teşvik 
ettiler. Dağa mesaj gönderenler 
oldu, ‘silahları elinize alın, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ordusuna saldırın’ 
diye çağrı yapanlar oldu. Eli kanlı 
terör örgütlerini Ankara, İstanbul, 
Hatay’da sokaklara dökmek, kan 
akıtılmasını sağlamak için her 
türlü teşviki, tahriki yaptılar. 
Uluslararası platformlarda ne kadar 
Türkiye karşıtı odak, çevre varsa 
onlarla işbirliği yapacak kadar 
alçaldılar. Ekonomiyi durdurma 
çağrısı yapanlar oldu. Yatırımcılara 
‘Türkiye’ye gelmeyin’ diye akıl 
verenler oldu. Türkiye’nin uçağı 
düşürüldüğünde saldırganların 
yanında yer aldılar. Türkiye haklı 
olarak uçak düşürdüğünde gittiler 
yine o saldırganların yanında saf 
tuttular. Suriye’deki Türkmenlere 
yardım malzemesi götüren TIR’ların 
önünü kesecek, onlara düşman 
muamelesi yapacak kadar büyük 
bir alçaklığın, ihanetin içinde yer 
aldılar. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, 
MİT Müsteşarı, Genelkurmay İkinci 
Başkanı, son derece önemli görüşme 
yaparken bunu dinlediler, kaydettiler, 
yetmedi servis ettiler. Binlerce kişinin 
telefonunu hukuksuzca dinlediler. 
İnsanların mahrem görüşmelerini 
ahlaksızca yayınladılar. Bu ülkede 
‘ben gazeteciyim, köşe yazarıyım, 
düşünürüm’ diye ortaya çıkanlar, 

devletin en gizli sırları üzerinden, 
insanların mahrem görüşmeleri 
üzerinden haftalarca ahlaksız şekilde 
yorum, yayın yaptılar. İnsanların 
iffetini, namusunu, şerefini, aile 
yaşantısını, kurdukları kurtlar 
sofrasına meze yapıp tatmin olmaz 
bir iştahla tüketmenin mücadelesini 
verdiler. Ellerine ne geçtiyse 
üzerimize fırlattılar. Bir süre sonra 
fırlatacak bir şey bulamayınca 
kendi şereflerini, namuslarını, 
haysiyetlerini dahi gözden çıkarıp, 
onları bile fırlatmaktan çekinmediler. 
İnsanların vefat etmiş annelerine 
hakaret etmekten tutun, milletin 
tamamını aşağılamaya kadar 
ahlaksızlığın, edepsizliğin, alçaklığın 
her çeşidini sergilediler. Anketlerle 
manipülasyon yaptılar. Daha 
seçim yapılmadan, ‘seçimde hile 
yapılacak’ diye şayialar yarattılar. 
30 Mart akşamından itibaren 
postal giymiş haber ajanslarını da 
kullanarak, sonuçları çarpıtmaya, 
insanları sokağa dökmeye çalıştılar. 
Kendi özeleştirini yapmak, kendi 
yenilgilerini konuşmak yerine 
günlerce hile iddiaları üzerinden 
sokakları kan gölüne çevirmenin 
hesabını yaptılar.”

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Siyaset tarihi, demokrasi tarihi 
bu ihaneti, alçaklığı, insanlık dışı 
saldırıları asla unutmayacak. O 

atılan manşetleri unutmadık, 
unutmayacağız. Basın ahlak 
ilkelerinin ayaklar altına alınarak 
manşetlerin, satırların, sütünların, 
köşelerin, vahşilerin elindeki 
mızrak gibi nasıl kullanıldığını 
asla unutmayacağız. Bu ülkeninin 
inançlarına, değerlerine, huzuruna, 
kardeşliğine yapılan haince saldırıları 
asla unutmayacağız. Muhalefet 
partilerinin hainlerle yaptığı 
işbirliğini, hainlere nasıl taşeronluk 
yaptıklarını asla unutmayacağız.”

“Vesayet Defterinin Dürüldüğü 
Tarih”

30 Mart’ın çok önemli olduğuna 
işaret eden Erdoğan, 30 Mart’ın, 
27 Mayıs’ta başlayan, silahların 
gölgesinde siyasetin artık son 
bulduğu bir tarih olduğunu vurguladı. 
Erdoğan, 30 Mart’ın, vesayet 
defterinin dürüldüğü tarih olduğunu 
dile getirerek, “Kibir abidelerinin 
artık yıkıldığı tarihtir. 30 Mart, 
bir mürebbiye edasıyla, kibirle, 
kendini beğenmişlikle, parmaklarını 
millete karşı sallayan, milleti terbiye 
etme küstahlığına girişen imtiyazlı 
çevrelerin ebediyen kaybettiği bir 
tarihtir.

Biz milletimizin bize ne dediğine 
bakıyoruz. Milletimiz bize ‘yürü, biz 
sizin arkanızdayız’, ‘Yürüyeceksin, 
millet arkandan yürüyecek’ diyor. Biz 

gündem
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de şu anda yürüyoruz. 77 milyonun 
tamamını kucaklamanın gayretinde 
olduk. Biz balkon konuşmasını, 
milletimizin diliyle sandıkta yaptık. 
Zaten bize de sandıkta alınan netice 
yaraşır. Eğer yürekleri yetiyorsa, 
CHP, MHP, BDP çıksın AK Parti gibi 
77 milyonu kucaklayan bir konuşma 
yapsınlar. Haritayı gözlerinizin önüne 
getirdiğinizde anamuhalefet partisi, 
belli kıyı şeridinde kalmış. ‘Hani 
kumsalların partisiydim’ diyor ya hiç 
alakası yok, belli bir kıyı şeridinde 
kalmış. MHP, noktasal. Türkiye 
coğrafyasında Sivas’tan bu yana 
bazı yerlerde kalmış, ötesinde hiç 
yok, arama. Bir diğerine bakıyorsun 
o da Güneydoğu Anadolu’nun 
belli yerlerinde var. Ama AK Parti, 
Türkiye’nin tamamında var, farkımız 
bu.”

Halkımız Paralel Yapıyla Mücadele 
Talimatı Verdi

Erdoğan, “Ancak milletimiz sabretti, 
gezi olayları karşısında sabretti. O 
atılan adımlara karşı aynı şekilde 
cevap vermedi. 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimi karşısında sabretti. Millet  
adeta dişini sıktı, sabretti, tahammül 
etti. Allah’a hamdolsun,  bütün 
tahriklere, bütün kirli kampanyalara 
karşı milletimiz dışarı çıkmadı, 
saldırılara karşılık vermedi, oyuna 
gelmedi, tuzağa düşmedi. Millet 
sabırla 30 Mart’ı bekledi, sandığı 
bekledi. Önce miting meydanlarında 
milletimiz gövde gösterisini yaptı, 

ardından sandıkta söyleyeceğini çok 
net söyledi. Biz aziz milletimizin 
sandık yoluyla verdiği mesajı, çok 
iyi anladık ama bu mesajı CHP 
alamadı, MHP alamadı, BDP alamadı. 
Millet bize  bir kez daha güvenoyu 
verdi, politikalarımızı teyit etti. 
En önemlisi halkımız bize, paralel 
yapı ile mücadele talimatını verdi. 
Vatana ihaneti, ajanlık ve casusluk 
faaliyetleri artık tescillenen, 
Türkiye’nin istiklaline açıkça 
kasteden bu yapının tasfiyesi için 
millet bize yetki verdi. Bu konuda 
en küçük bir tereddüdün içinde 
olmayacağız” dedi.

Yapılan ihaneti asla 
unutmayacaklarını, paralel yapının 
MİT tırlarına yaptığı saldırıyı, 
devletin en gizli görüşmelerini 
kaydedip yayınlamasını, şahsı, ailesi 
ve arkadaşlarına yaptığı ahlaksızları 
asla sineye çekmeyeceklerini 
kaydeden Erdoğan, bu noktada 
hukuk ve demokrasiden taviz 
germeyeceklerini vurguladı. 
Sorumluların hepsinin yargı önünde 
hesap vereceklerini ifade eden 
Erdoğan, “Fakat altını çiziyorum; 
kendi paralel yargıları önünde 
değil, milletin yargısı önünde hesap 
verecekler” diye konuştu.

“Yolsuzluklar Konusunda Kimsenin 
Gözünün Yaşına Bakmayacağız”

Erdoğan,  30 Mart seçimlerinden 
çıkan bir başka mesajın çözüm 

sürecinin muhafaza edilmesi 
olduğunu belirterek, bir yıldır devam 
eden huzur ortamının sandığa 
eksikleriyle beraber somut şekilde 
yansıdığını söyledi. “Halkımız çözüm 
sürecine destek vermiş, onaylamış 
ve bu barış huzur ortamının devam 
ettirilmesi içini herkese talimat 
vermiştir. Biz de bu bahar ortamını 
muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. 
Kardeşliğimizi inşallah daha da 
yüceltecek, yeni adımlarla, yeni 
reformlarla Türkiye’nin meselelerini 
tek tek çözüme kavuşturacağız” diyen 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yolsuzluklar konusunda hiç 
kimsenin gözünün yaşına 
bakmacağımızı buradan tekrar ilan 
etmek istiyorum. Biz yola çıkarken 
ne dedik? 3Y ile mücadele dedik. 
Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk... 
Bu mücadeleyi bugüne kadar 
başarıyla verdik. Süreç içerisinde 
varsa onların da üzerine gideriz. 
AK Parti yolsuzluklarla mücadele 
etme kararlılığıyla işbaşına gelmiş, 
12 yıl boyunca da bunu başarıyla 
sürdürmüştür. Samimi her iddiayı 
ciddiye alırız, ciddi her iddianın 
üzerine kararlılıkla gideriz. Yetimin 
hakkına el uzatana asla müsamaha 
göstermeyiz, o eli kırmakta asla 
tereddüt etmeyiz. Bu konuda da 
hiç kimsenin endişesi, tereddüdü 
olmasın. Her iftiraya, her iddiaya 
da boyun eğecek değiliz. Çünkü bu 
işi malum, anamuhalefetin  genel 
müdürü gayet iyi başarıyor. Hayatı 
çünkü bu tezgahların içinde geçmiş, 
onun yanında yavru muhalefetin 
başındaki şahıs da bu işleri iyi 
beceriyor. Biz senin 3,5 yıllık o 
koalisyon hükümetindeki yapınla 
iyi biliyoruz ve Yüce Divan’da 
sizler bundan dolayı yargılandınız.  
Diyeceksin ki ‘biz oradan aklanarak 
çıktık’, bırakın o işleri. Bütün bu 
işlerin nasıl yürüdüğü de ortadadır. 
Bütün bunlar açık net ortadayken, 

YENiDENÜMRANiYE
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şimdi yavuz hırsız ev sahibini 
bastırırmış mantığıyla attığınız 
adımları görüyoruz.

Genel müdür de bunu yapıyor, 
sen de bunu yapıyorsun, ikiniz de 
bunu yapıyorsunuz. Niye? Çünkü 
bununla milleti aldatacağınızı 
zannediyorsunuz. SSK’nın 
genel müdürü iken ortaya çıkan 
yolsuzluklar malumdu ve Rahşan affı 
ile kurtulan bir kişi konumundasın. 
Bunların hepsi biliniyor. Nitekim, 
yolsuzluk klasörü önünde poz 
verdiğin kişiyi, İstanbul’a büyükşehir 
belediye başkan adayı yaptın. 
Kazanacağını zannettin. Ne oldu? 
Millet senin o yalanlarına inanmadı 
ve İstanbul’da tarihi bir Osmanlı 
tokadını yediniz. Şimdi ne yapıyorlar? 
Arada yaklaşık 700 bin oy farkı 
var, İstanbul seçimlerini de acaba 
iptal ettirebilir miyiz? Mantık, kafa 
yapısı bu... Niye? Bu tokadı hala 
hazmedemiyorlar. Her seferinde 
bu millet size bu tür adalet tokadı 
atmaya devam edecek. 

Erdoğan, 2019 yerel seçimlerinin 
yüzde 45.5’in üzerine çıktıkları, daha 
çok birimde zafer kazanacakları 
ve daha çok belediyede göreve 
gelecekleri bir yıl olması 
temennisinde bulunarak, şunları 
söyledi:

“Onun için 2019’a çok farklı 
hazırlanmamız gerekiyor. Bazıları 
oturdukları yerden hiçbir şey 
yapmadan, hiçbir proje üretmeden 
başarısız olmamızı, yıpranmamızı 
beklerken biz her seçimde inşallah 
oylarımızı artırarak, ilerlemeyi 
sürdüreceğiz. 12 yıl boyunca kibre, 
gurura, rehavete asla prim vermedik. 
Şımarmadan, rehavete kapılmadan, 
ilkelerimizden asla taviz vermeden, 
çizgimizi bozmadan bu kutlu yolda 
yürümeye, bu kutlu emaneti taşımaya 
devam edeceğiz. 77 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının her birine 

samimiyetle sesleniyorum; biz 
ayrıştırıcı olmadık, olmayacağız, biz 
nefretin dilini, kutuplaşmanın dilini 
asla kullanmadık. Bundan sonra 
da kullanmayacağız. Türkiye’yi bir 
olarak, beraber olarak kucaklamaya 
devam edeceğiz. Demokrasiyi, 
özgürlükleri, milli iradeyi, siyaseti en 
güçlü şekilde savunacak, Türkiye’yi 
ve kardeşliği daha da büyüteceğiz. 
Hiç kimse ama hiç kimse umutsuz 
olmasın, hiç kimse hüzün içinde, yeis 
içinde olmasın. 30 Mart’ta kazanan 
Türkiye olmuştur, kazanan 77 
milyon olmuştur. 30 Mart’ta ihanet 
gereken cevabı almıştır, ahlak dışı 
siyaset kaybetmiştir. İftira ve  çamur 
siyaseti yenilmiştir. 30 Mart’ta büyük 
Türkiye kazanmıştır, yeni Türkiye 
kazanmıştır. İstiklal ve istikbal 
mücadelesi sarsılmaz bir zafer elde 
etmiştir.”

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Ağustos ayında yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen 
Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ağustos ayında yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
öncesinde, yüzsüzlük ve pişkinlik 
içinde, yeniden gerilim üretmek 
isteyenlere, biz ayrıca böyle bir fırsatı 
tanımayacağız. Türkiye inşallah 
tarihinde ilk kez, halkın oylarıyla 
bir Cumhurbaşkanı seçecek. Ana 

muhalefetin genel müdürüne bak 
ya, söylediği lafa bak: ‘Biz sivil 
Cumhurbaşkanı istiyoruz’ diyor. 
Sivil Cumhurbaşkanı. Şu anda 
siyasi partilerin, milletvekillerinin 
teklifi ile Cumhurbaşkanı adaylığı 
olunabiliniyor mu yeni yasaya göre. 
Olunabiliniyor. Bu iş bitmiştir. Bunun 
kim olacağı noktasındaki kararı 
sen veremezsin. Sen kendi adayını 
belirlersin, eğer aday olacaksan seni 
aday yaparlar. Eğer yavru muhalefetin 
başındaki aday olacaksa o aday olur. 
Çıkarsınız meydana, millet de kimi 
takdir ederse onu seçer. 

Yavru muhalefetin başındaki zat, 
garip garip şeyler söylüyor. ‘İşte iki 
kişi kendi arasında oturacakmış, 
konuşacakmış, şöyle olacakmış. 
böyle olacakmış.’ Olabilir, bundan 
daha tabi daha, doğal ne var? Benim 
Cumhurbaşkanımla konuşmak 
suretiyle bu konuyu istişare 
etmemden daha doğal, daha tabi 
ne olabilir? Bundan niye rahatsız 
oluyorsun? Nihayetinde kararı 
verecek olan millet. Millet nasıl 
karar verirse, herkes ona uymak 
zorundadır, sen de uyacaksın. Yeri 
geldi Cumhurbaşkanının davetlerine 
katılmadınız, yeri geldi davete 
katılmadığınız halde sonra katıldınız. 
Peki... Akif’in güzel beyitleri var 
bununla ilgili, ama şimdi söylemek 
işime gelmiyor.”

gündem
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Mazbatasını alan İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 

Saraçhane Belediye Sarayı’na 
gelişinde mesai arkadaşları ve 
İstanbullular tarafından büyük 
coşkuyla karşılandı. Belediye 
binasının önünü dolduran heyecanlı 
kalabalık Türk Bayrakları ve 
tezahüratlarla Kadir Topbaş’a 
destek verdi.

Konuşması sık sık “İstanbul’un 
Abisi Kadir Topbaş” tezahüratlarıyla 
kesilen Başkan Kadir Topbaş, 
“Heyecanınıza teşekkür ediyorum. 
Bir yerel seçimi geride bıraktık. 
Bir demokratik yarış yaşandı ve 
milletimiz milli iradesini sandığa 
yansıttı. Galibiyet Allah’ın zafer 
milletindir. Sonuçta milletimiz 
ülkemiz ve İstanbul kazandı. Bütün 
İstanbullulara teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Kazanan Millet Oldu

“Bugüne kadar hiçbir kula nasip 
olmamış 3. dönem başkan olarak 
seçmeleri dolayısıyla İstanbullulara 
teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullanan Başkan Topbaş, siyasette 

kazanma kelimesini hiçbir zaman 
kullanmadığını, kendisine millet 
adına bir yetki verildiğini söyledi. 
Mazbatasını aldıktan sonra Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın Fatih 
Cami’ndeki türbesini ziyaret 
ettikten Saraçhane Belediye 
Sarayı’na geldiğini ifade eden 
Topbaş, “Galibiyet Allah’ındır, 
kazanan milletimizdir” dedi.

2004’te ilk göreve başladıklarında 
‘Nasıl başardınız?’ diye sorulan bir 
İstanbul oluşturmak istediklerini 
hatırlatan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Hamdolsun bugün 
dünya İstanbul’u konuşuyor. 
Böyle bir şehirde beraberce 5 yıl 
daha hizmet vereceğiz. Bir takım 
oyunlar oynandı, Türkiye’nin 
istikrarı sorgulandı. Milletimiz bu 
oyunu sandıkta bozdu. Bundan 
sonra tüm siyasi partilere bir görev 
düşüyor. Milletimizi iyi anlamaları, 
beklentilerini iyi okumaları ve aynı 

Mazbatasını alan 
Başkan Kadir Topbaş, 

Saraçhane Belediye 
Sarayı’nın önünü 
dolduran coşkulu 

kalabalık tarafından 
“İstanbul’un Abisi 

Kadir Topbaş” 
tezahüratlarıyla 

karşılandı.

YENiDENÜMRANiYE

‘İstanbul’un Abisi’ ile
3. Hizmet Dönemi Başladı
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duyguları paylaşmanız gerekiyor. 
Yoksa sonuç alamazsınız, Türkiye’de 
iktidara sahip olamazsınız. 
Milletimiz istikrarın devamına karar 
verdi. İnanıyorum ki bundan tüm 
siyasiler kendilerine düşen dersleri 
çıkarmışlardır.”

Sevgi Yumağı Oluşturmak 
Zorundayız

TBB Başkanı olarak ‘Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde yaşanmayan 
bu kavga ve gürültüye değer miydi?’ 
diye sorduğunu dile getiren Topbaş, 
“Herkesin milletimizin kararına saygı 
duyması gerekir. Türkiye’de yeni bir 
süreç başladı. Tüm seçilen belediye 
başkanlarımıza ve meclis üyelerimize 
teşekkür ediyorum. İstanbul’un 
geleceğini birlikte hazırlayacağız. 
İstanbullular yetki vererek dünyayla 
rekabet gücünü arttırmamızı 
istediler. Biz 77 milyon büyük bir 
aileyiz, kolkola girdiğimiz zaman 
Çanakkale destanları yazmış bir 
milletiz. Evlatlarımızın yarınlarını 
beraberce hazırlayacağız. Böyle bir 
sorumluluğumuz var. Bizi biz yapan 
değerlerimize sahip çıkarak vatan 
toprağında yaşayan insanlar olarak 
sevgi yumağı oluşturmak zorundayız. 
Biz beraberce büyük bir milletiz, ayrı 
gayrı yapamayız. Bin yıllık tarihi olan 
büyük bir milletin evlatları olarak 
kısır çekişmeleri bir tarafa bırakarak 
yarınları birlikte kurmak zorundayız. 
Bize düşen görev dünyada ezber 
bozmak ve mazlumların yanında 
olmaktır” şeklinde konuştu.

Hizmette Ayrım Yapmayız…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
genel sekreteri ile yardımcılarından 
memur ve işçilere kadar bütün mesai 
arkadaşlarına ve seçimlerde çalışan 
partililere teşekkür eden Topbaş, 
“İstanbul’da çıkan seçim sonucu 
hamdolsun hiçbir yoruma fırsat 
vermeyecek ölçekte. İstanbul’da 
hizmet veren ve projelerimizi 
hayata geçirmek için gece gündüz 
çalışan hatta başka siyasi partilere 
konuşma alanları bırakmayan değerli 

kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
AK Partimize, Genel Başkanımıza, 
İstanbul İl Başkanlığımıza ve kendi 
ailesini ihmal ederek yarınları 
şekillendirmek adına görev yapan 
genç ve kadın kardeşlerimize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. Büyük bir 
başarıya imza attınız. Önümüzdeki 
5 yılda yine sizlerin katkılarıyla 
İstanbul’u dünyanın gıpta ettiği ve 
takip ettiği bir şehir halinde tutmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan bir 
anketten söz eden Topbaş, bütün 
dünyadaki kentleri gezen turistler 
arasında yapılan araştırmada en 
beğenilen şehrin İstanbul olduğunu 
müjdeledi. Bir yıl boyunca devam 
eden ve yüzbinlerce kişinin katıldığı 
bu anketi yabancıların yaptığını ifade 
eden Topbaş, “Bunun kahramanları 
siz değerli mesai arkadaşlarımızsınız. 
Beraberce başardık. Beraberce 
şehrimizi yeniden şekillendiriyoruz. 
Türkiye’yi taşıyan emanet şehir 
İstanbul’un dünyaya karşı da 
sorumlulukları var. Biz hizmette 
ayrım gayrım yapmayız. İstanbul’un 
hangi köşesinde hizmet gerekiyorsa 
yaparız. Siyasi mülahazalarla bazı 
vatandaşlarımız bize oy vermemiş 
olabilir. Ama hizmetlerimizden 
bütün İstanbullular istifade edecek” 
şeklinde konuştu.

İstanbul’u Hizmetle Dolu Şeffaf 
Bir Dönem Bekliyor

“İstanbul’da evlerde su, doğalgaz 
varsa o biziz. Tertemiz bir İstanbul 
varsa, çöp yığınları yoksa o biziz. 
Çöpten elektrik ve kompost gübre 
üretiliyorsa o biziz. Metrolar ve 
Marmaray varsa o biziz. Yeşil alanlar, 
laleler ve diğer çiçeklerle adeta bir 
cennet bahçesine dönüşmüş bir 
İstanbul varsa o biziz. Bu anlayışla 
hizmet vermekteyiz. Bizim adımız 
hizmet, bizim işimiz bu millete 
hizmetkâr olmak… “ ifadelerini 
kullanan Topbaş, ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yücelsin’ anlayışıyla hizmet 
verdiklerini söyledi. 

Topbaş, şunları kaydetti; 
“Türkiye’nin ve İstanbul’un yarınları 
bugünden çok daha farklı olacak. 
İnanıyorum ki üçüncü 5 yılın 
sonunda sizlere arzı veda ederken 
hizmetlerimizi gururla anlatma 
fırsatımız olacak. İstanbul’da 
vatandaşlarımızla daha çok içiçe 
gireceğimiz, açık ve şeffaf bir dönemi 
başlatıyoruz. Kavgalar ve gürültüler 
geride bırakarak yeni tertemiz bir 
sayfa açıyoruz. Bu tertemiz sayfayı 
kirletmeden beraberce geleceğe 
tarihi adımlar atacağız inşallah. 
Bu sıcak karşılamanızdan dolayı 
sizlere teşekkür ediyorum. Seçimler 
İstanbul’a, ülkemize ve dünyaya 
hayırlı olsun.”

büyükşehir

11



YENiDENÜMRANiYE

AK Parti Ümraniye Belediye 
Başkanlığı’na yeniden 
adaylığını koyarak 

seçimlerde %49,5 oy ile yeniden 
başkan olan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 3. dönem 
zaferini personel ve vatandaşlarla 
birlikte kutladı. Başkan Hasan Can, 
belediye çalışanları ve vatandaşlar 
tarafından Ümraniye Belediye 
binası önünde coşkulu bir kalabalık 
ile çiçeklerle karşılandı. AK Partili 
meclis üyelerinin de teker teker 
tanıtıldığı kutlamalara Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, AK Parti Milletvekili 
İsmet Uçma, AK Parti Milletvekili 
Osman Boyraz, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, Belediye 
Başkan Yardımcıları, AK Parti 
İlçe Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri, muhtarlar, Belediye 
çalışanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Öztürk Oran: “Durmak Yok, 
Çalışmaya ve Hizmete Devam”

Programda bir konuşma yapan 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran; “Ümraniye’mize 
10 yıl boyunca 200’ün üstünde 

kalıcı eser kazandıran Belediye 
Başkanımız Hasan Can hizmete 
devam ediyor. Ümraniye Belediye 
Başkanımız Hasan Can inşallah 
önümüzdeki 5 yılda da sayısız eseri 
Ümraniyelilerin hizmetine sunacak. 
Durmak yok, çalışmaya ve hizmete 
devam. Bizler 30 Mart seçimlerinde 
Ümraniye’mizde %50’ye yakın oy 
aldık. Şu an önünde durduğumuz şu 
güzel belediye binamızda hizmete 
devam diyoruz. Ustalık döneminde 
başta Hasan Can Başkanıma ve tüm 
ekibine hayırlı hizmetler diliyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Ümraniye Belediye 
Başkanlığı için 3’üncü 
kez %49,5 oyla halkın 

güvenoyunu ve tam 
desteğini alan Başkan 
Hasan Can, belediye 

çalışanları tarafından 
Ümraniye Belediye 

binası önünde coşkulu 
bir kalabalık ile 

çiçeklerle karşılandı.

Ümraniye, Başkan Hasan Can’ın
Ustalık Dönemine Merhaba Dedi
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Başkan Hasan Can: “Çok Hizmet 
Yaptık ve Yapacak Daha Çok 
İşimiz Var”

Düzenlenen karşılamadan dolayı 
büyük memnuniyet duyduğunu dile 
getiren Başkan Hasan Can, belediye 
çalışanlarına ve coşkulu kalabalığa 
hitaben yaptığı konuşmada, 
Ümraniye için çok önemli bir 
süreci başlattıklarını belirtti. 
“Sorumluluğumuz ve görevlerimiz 
daha da arttı” ifadesini kullanan 
Başkan Hasan Can, açıklamasında 
şunlara yer verdi: “Ne güzel mutlu 
bir gündeyiz. Siyasette birlikte 
yürüdüğümüz bütün kardeşlerime 
ve beraber 10 yıl boyunca birlikte 
mesai yaptığım kardeşlerime ve 
tüm Ümraniye halkına teşekkür 
ediyorum. Yeniden ‘Ümraniye 
Merhaba’ diyoruz. Bu görevi 3’üncü 
kez bizlere takdim eden başta Genel 
Başkanımız Sayın Başbakanımız 
ve teşkilat mensuplarımıza 
şükranlarımı arz ediyorum. 10 yıl 
evvel Ümraniye Belediye Başkanlığı 
görevini devraldığımız zaman, 
dipte bir yerlerde görev yapan 
bir Ümraniye Spor Kulübü vardı. 
Şükürler olsun ki bizimle beraber 
şu an 2. Lige yükselme mücadelesi 
veren bir kulüp haline gelmiştir. 
10 yılda Ümraniye Belediyesi’ni 
bir yerlerden aldık ve bir yerlere 
getirdik. Bu büyük başarının 
içinde kocaman bir emek var. 
Bizler göreve geldiğimiz zaman 
geçmiş 40 yılda yapılanın 4-5 
katını yapmanın ötesinde sade ve 
klasik belediyecilikte 200’ü aşkın 

kalıcı eser yaptık. Ayrıca bir tek 
kamu kurumuna borcu olmayan 
bir belediyeyiz. 10 yıl boyunca 
tüm mesai arkadaşlarımızla 
gecemizi gündüzümüze katarak 
çalıştık ve Rabbim de bizlere 
hayırlı işler yapmayı nasip etti. 
Çok hizmet yaptık ve yapacak 
daha çok işimiz var. Bundan 
sonraki süreçte de sizlerle birlikte 
Ümraniye’de çok güzel çalışmaları 
gerçekleştireceğimize inanıyor, 
dualarını ve desteklerini bizlerden 
esirgemeyen teşkilat mensubu 
kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma 
ve tüm Ümraniyelilere teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Osman Boyraz: “Ümraniye’ye Can 
Geldi”

Daha sonra kısa bir konuşma 
yapan AK Parti Milletvekili 
Osman Boyraz; “Böyle güzel bir 
günde sizlerle birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Milletin 
iradesinin bir kez daha galip 
geldiğini hep birlikte görmüş ve 
yaşamış olduk. Ümraniye’miz bir 
kez daha hizmete ve Hasan Can 
Başkanıma evet demiştir. 3. kez 
seçerek ustalık belgesini vermiştir. 
10 yıl önce Alemdağ Caddesi’nde 
yürürken bir afiş gördüm 
‘Ümraniye’ye Can Geldi’ diye, ne 

güzel etti de geldi. Ümraniye’ye 
Can geldi ve Can devam ediyor. 
Başta Hasan Can Başkanımı sizlere, 
sizi de Allah’a emanet ediyorum. 
Hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

İsmet Uçma: “İşte Başkan, İşte 
Ümraniye ve İşte Hizmet”

Ardından bir konuşma yapan 
AK Parti Milletvekili İsmet 
Uçma; “Sevgili Ümraniye 
Belediye Başkanım Hasan Can’a 
ustalık döneminde başarılar 
diliyorum. Ümraniye Belediyesi 
ve Hasan Can Başkanım birçok 
belediye başkanına ilham 
kaynağı olmuştur. Başkanımız 
Ümraniye’ye birçok hizmetler ve 
eserler kazandırmıştır. Ustalık 
döneminde inanıyorum ki bunların 
iki katını siz Ümraniyelilere 
kazandıracaktır. İşte Başkan, işte 
Ümraniye ve işte hizmet. Ben başta 
Başkanıma, çalışma ekibine ve 
tüm Ümraniyelilere bu yeni hizmet 
döneminin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
Belediye çalışanları adına çiçek 
takdim edildi. Ayrıca Başkan 
Hasan Can, protokolle birlikte 
vatandaşlara gül dağıttı.

yeni dönem
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YENiDENÜMRANiYE

30 Mart Mahalli İdareler Genel 
Seçimleri sonrasında Ümraniye 
Belediyesi’nin yeni yönetim 

kadrosu ve sorumluluk sahaları 
belirlkendi. Halen Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütmekte olan Av. Mahmut 
Eminmollaoğlu, Mesut Özdemir, 
Mustafa Küçükkapdan, Maliki Ejder 
Batur ve Enver Sedat Çakıroğlu’nun 
sorumlu olduğu müdürlükler 
belirlendi.

Yapılan görev dağılımıyla Özel 
Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu 
Müdürlükleri Belediye Başkanı Hasan 
Can’a bağlı görev yapmaya devam 
edecek. Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 
Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Etüd 
Proje Müdürlüğü Başkan Yardımcısı 
Av. Mahmut Eminmollaoğlu’nun; 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü, Ruhsat 
ve Denetim Müdürlüğü, İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir’in 
sorumluluğuna verildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, 

Zabıta Müdürlüğü, Plan ve Proje 
Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşler 
Müdürlüğü Başkan Yardımcısı 
Mustafa Küçükkapdan’a; İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol 
Müdürlüğü, Kentsel Tasarım 
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Başkan 
Yardımcısı Maliki Ejder Batur’a;

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü 
ve Yazı İşleri Müdürlüğü ise Başkan 
Yardımcısı Enver Sedat Çakıroğlu’na 
bağlı görev yapacak.

Daha önce Belediye Başkan 
Yardımcılığı görevini yürütmekte 
olan Hüseyin Erdoğdu, Meclis Başkan 
Vekili ve Başkan Danışmanı olurken; 
yine önceki dönemde Belediye Başkan 
Yardımcılığını görevini yürütmekte 
olan Av. Serap Eşit Elveren Sosyal 
Projelerden Sorumlu Başkan 
Danışmanı oldu.

Yeni Dönemin Başkan Yardımcıları ve 
Görev Alanları Belirlendi

30 mart 2014 günü 
yapılan Mahalli 
İdareler Genel 

Seçimlerinde 3. 
döneminde yeniden 

seçilen Başkan 
Hasan Can’a hizmet 

ve görevlerinde 
eşlik edecek Başkan 

Yardımcıları ve Başkan 
Yardımcılarına bağlı 

müdürlükler belirlendi. 

yönetim
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yönettiği ilk 
meclis toplantısında, AK 

Parti grubu 33 meclis üyesi, CHP 
grubu toplam 13 meclis üyesi ile 5 
yıllık yeni dönemin ilk oturumunu 
yaptı. Açılış yoklamasının ardından 
Meclis Başkan Vekilleri AK Parti 
grubundan 1’nci Başkan Vekili 
Hüseyin Erdoğdu, 2’nci Başkan 
Vekili Abdülkadir Çolak seçildi. 
Meclis Divan Kâtip Üyeleri AK Parti 
grubundan Ülkiye Toptaş, Deniz 
Ayyıldız, Bilal Öztürk, Doğan Coşkun 
ve Erkan Gürsoy, 1 yıllığına seçilen 
Encümen Üyeleri ise AK Parti grubu 
Cemali Ergül, Oktay Çubukçuoğlu, 
Erkan Gürsoy oldu. İmar Komisyonu 
Meclis Üyeleri AK Parti grubundan 
Maliki Ejder Batur, Nimetullah Kaya, 
Medet Cüneyt Uğur, Erdal Canel 
ve CHP grubundan Özgür Durmuş, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri 
AK Parti grubundan Enver Sedat 
Çakıroğlu, İlyas Çelik, Ali Yazlı, Sami 
Yazgaç ve CHP grubundan Ali Kılıç, 
Hukuk Komisyonu Üyeleri AK Parti 
grubundan, Mahmut Eminmollaoğlu, 

Serap Eşit Elveren, İlyas Çelik, 
Cemali Ergül ve CHP grubundan 
Didem Işın Mordeniz, Çevre 
Gecekondu ve Harita Komisyonu 
Üyeleri AK Parti grubundan Mustafa 
Küçükkapdan, Hüseyin Eren, Tuncay 
Uzunkaya, Kamuran Karabulut ve 
CHP grubundan Celal Kale, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Üyeleri AK Parti 
grubundan İmdat Köseoğlu, Mahmut 
Sefa Çelik, Deniz Ayyıldız, Ayhan 
Koçyiğit ve CHP grubundan Ali 
Haydar Bıçakçı, Engelliler Komisyonu 
Üyeleri AK Parti grubundan 
Mücahide Hatice Delman, Muammer 
Varlı, Selahattin Erbaşı, Oktay Ediş 

ve CHP grubundan Celal Kale, Kadın 
ve Aile Komisyonu Üyeleri AK Parti 
grubundan Serap Eşit Elveren, 
Ayşe Duman, Mücahide Hatice 
Delman, Ülkiye Toptaş ve CHP 
grubundan Filiz Öztürk, 5 yıllığına 
seçilen Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Komisyonu AK Parti grubundan 
Kamuran Karabulut ve Oktay Ediş, 
Askerlik Meclisi AK Parti grubundan 
Kamuran Karabulut, Gayrimenkul 
Satış Komisyonu AK Parti 
grubundan Asıl; Sami Yazgaç, Yedek; 
Selehattin Erbaşı, Türk Dünyası 
Belediyeler Birliği Üyeleri AK Parti 
grubundan Asıl; İsmail Yıldız, Oktay 
Çubukçuoğlu, Yedek; Bilal Öztürk, 
Doğan Coşkun, Marmara Belediyeler 
Birliği Üyeleri AK Parti grubundan 
Asıl; Mahmut Eminmollaoğlu, İlyas 
Çelik, Yedek; Ali Yazlı ve Hüseyin 
Eren seçildi.
2013 yılı meclis denetim raporu, 
7 Mart 2014 tarihli 5. seçim 
döneminin son meclis toplantısının 
meclis zabıt özeti ve gündem 
maddelerinin okunmasıyla ilk 
oturum açıldı.

Ümraniye Belediye Meclisi Yeni 
Dönemin İlk Toplantısını Yaptı

Ümraniye Belediye 
Meclisi seçim sonrasında 

oluşan meclis üyeleri 
dağılımı ile yeni dönemin 
ilk toplantısını Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 

Can’ın başkanlığında 
gerçekleştirdi.

meclis
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30 Mart 2014 seçimleri 
sonucunda seçilen Ümraniye 
Belediyesi  Meclis Üyeleri belli 

oldu. 

27 AK Partili Meclis Üyesi’nin yanı 
sıra 7 CHP’li üye de yeni dönemde 
Belediye Meclisi’nde  görev aldı. 

Başkan Hasan Can’ın kontenjanında 
aday gösterilen Meclis Üyeleri  
Hüseyin Erdoğdu, Abdulkadir 
Koçyiğit, Medet Cüneyt, İmdat 
Köseoğlu ve Abdülkadir Çolak da 
Meclis’e girdi.

Başkan Hasan Can: “Hizmet 
Seferberliğini Aynı Azim ve 
Heyecanla Devam Ettirmeye 
Kararlıyız”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “30 Mart 2014 Yerel 
Seçimleri ülkemiz ve ilçemiz için 
hayırlara vesile olsun. Ümraniye için 
önemli kararlar aldığımız meclis 
üyelerimiz ile bundan sonraki 
dönemde büyük başarılara imza 
atacağız. Sürdürdüğümüz hizmet 
seferberliğini aynı azim ve heyecanla 
kaldığımız yerden devam ettirmeye 
kararlıyız. Ümraniye Belediyesi 
Meclis Üyeleri’nin Ümraniyemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

30 Mart 2014 seçimleri 
sonucunda yeni hizmet 

dönemi için seçilen 
Ümraniye Belediyesi  

Meclis Üyeleri belli oldu.  
Başkan Hasan Can, 

“Ümraniye Belediyesi 
Meclis Üyeleri’nin 

Ümraniyemize hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi Meclis 
Üyeleri Belli Oldu

meclis üyeleri
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Maliki Ejder Batur İlyas Çelik

Ali Yazlı

Ayşe Duman

Erkan Gürsoy

Avni Karal

Hasan Sadet Özgür Durmuş Ali Kılıç İlyas Hayal Baki Doğan Ali Haydar Bıçakçı

Celal Kale Nevzat Yıldırım İlhan Kınalı Didem Işın Mordeniz Filiz Öztürk Çelik Nevzat Şelimen

Ayhan Koçyiğit Medet Cüneyt Uğur İmdat KöseoğluHüseyin Erdoğdu Abdulkadir Çolak

Erdal Canel Selahattin Erbaşı Sami YazgaçMahmut Sefa
Çelik

Ülkiye Toptaş Bilal Öztürk İsmail Yıldız Cemali Ergül

AK PARTİ - Kontenjan Meclis Üyeleri                                                                                                         

AK PARTİ - Asil Üyeler                                                                                                                                 

CHP - Asil Üyeler                                                                                                                                 

Mustafa
Küçükkapdan

Hatice Mücahide
Delman

Enver Sedat
Çakıroğlu

Tuncay Uzunkaya

Doğan Coşkun Hüseyin Eren Nimetullah Kaya Muammer Varlı

Oktay Ediş Deniz Ayyıldız Kamuran
Karabulut

Serap
Eşit Elveren

Mahmut
Eminmollaoğlu

Oktay
Çubukçuoğlu
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YENiDENÜMRANiYE

2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kabul Edildi

Ümraniye Belediyesi 2013 yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi’nde görüşüldü. 
Raporla ilgili yaptığı konuşmada hizmetlerden ayrıntılı bilgiler veren 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, zaman ve imkanları en iyi biçimde 
değerlendirdiklerini söyledi. Rapor, görüşmelerin ardından

oy çokluğuyla kabul edildi.
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Ümraniye Belediye Meclisi, 
2013 yılına ait Yıllık Faaliyet 
Raporu’nu görüşmek üzere 

Belediye Meclisi’nde toplandı. 
Ümraniye Belediyesi’nin bir yıllık 
faaliyetlerinin müdürlük çalışmaları 
çerçevesinde özetlendiği rapor, 
gündemde ele alınarak tartışıldı. 
Görüşmelerde raporla ilgili ayrıntılı 
bilgiler içeren sunum eşliğinde 
bir konuşma yapan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 2013 
yılı içerisinde çok önemli proje ve 
hizmetleri hayata geçirdiklerini 
söyledi.

Hasan Can: “Hizmetlerin Her Biri 
Özverili Çalışmaların ve Büyük Bir 
Gayretin Ürünüdür”

Başkan Hasan Can, konuşmasında 
şunları söyledi: “2013 yılını 
çok verimli geçirdik. Zaman ve 
imkânlarımızı en iyi biçimde 
değerlendirerek önceki yıllarda 
olduğu gibi, 2013 yılında da gerek 
klasik ve gerekse kültürel ve sosyal 
belediyecilik alanında emsallerimizle 
mukayese edilmeyecek birçok hizmeti 
hayata geçirdik. Aldığımız ödüller son 
derece başarılı icraatlar yaptığımızın 
göstergesidir. Faaliyet raporunda 
ayrıntıları anlatılan hizmetlerin her 
biri özverili çalışmaların ve büyük 
bir gayretin ürünüdür. Tüm hizmet 

alanlarında örnek teşkil edecek 
başarılı icraatları içeren dolu dolu bir 
yılı daha geride bıraktık.” dedi

Vatandaşlarına daha iyi hizmet 
ulaştırmak için gece gündüz 
çalıştıklarını Belirten Başkan 
Hasan Can konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Ümraniye Belediyesi 
olarak 2013 yılında ilçemizde çok 
önemli hizmetlere imza attık. 
Kültür Merkezleri, Bilgi Evleri, 
Sağlık Ocakları, Okullar, parklar, 
muhtarlık binaları, prestij caddeler, 
sokaklar, sosyal tesisiler, müftülük 
binası, hanımeli çarşısı, sosyal 
market, 200’ün üzerinde kalıcı eser 
kazandırdık. Verdiğimiz ruhsat ve 
inşaat alanı rakamlarıyla Türkiye 
rekoru kırdık. Yollar asfaltlandı, 
caddeler yenilendi, sokaklar pırıl 
pırıl temizlendi. Ümraniye’nin dört 
bir yanını parklar ve yeşil alanlarla 
donattık. Bu ve buna benzer birçok 
proje ile 2013 yılında Ümraniye’mize 
kalıcı güzellikler kattık. 
Gerçekleştirilen bütün hizmetler de 
Kalite Yönetim Sisteminin Bütün 
gerekliliklerini yerine getirdik. Bu 
hizmetleri devlete, kurumlara borç 
yapmadan gerçekleştiren nadir 
belediyelerden biriyiz.

e-Belediye Hizmetleri ile çağımızın 
gerektirdiği koşullarda, halkımızın 

şikâyet, talep ve önerilerini alarak, 
en kısa sürede gerekli birimlerimize 
ulaştırıyor ve çözüm yolunu 
buluyoruz. Sosyal medyadan da 
vatandaşlarımız gece gündüz 
demeden bizimle iletişime geçiyor 
ve sorunları kısa zamanda çözüme 
ulaşıyor.”

Başkan Hasan Can, yeni dönemde 
Ümraniye’ye 4 ayrı yeni Meydanın 
yanı sıra 1000 bin araçlık otoparka 
sahip projelerin yapılacağı bilgisini de 
verdi.

2013 Yılı Faaliyet Raporu Oy 
Çokluğuyla Kabul Edildi 

Görüşmelerde yıllık raporla ilgili 
olarak meclis grupları ve şahıslar 
adına konuşmalar yapıldı. Daha 
sonra söz alan Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Av. Mahmut 
Eminmollaoğlu, AK Parti grubu 
adına eleştirilere cevap verdi. 
Eminmollaoğlu, raporla ilgili diğer 
bazı ayrıntıları da meclis üyeleriyle 
paylaştı. Toplantının sonunda bir 
kez daha söz alan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, eleştiri ve 
sorulara yanıtlar verdi. Görüşmeler 
sonucunda yapılan oylamada, 
Ümraniye Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet 
Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

faaliyet raporu
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Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye 
Müftülüğü’nün birlikte düzenlemiş oldukları “Din ve Samimiyet” 

temalı program Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirildi.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye’de Kutlu Doğum 
Sevinci Yaşandı

20



Ümraniye Belediyesi ile 
Ümraniye Müftülüğü’nün 
birlikte düzenlediği “Din 

ve Samimiyet” konulu 2014 Kutlu 
Doğum Programı, Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı’nı dolduran 
Ümraniyelilere duygu dolu anlar 
yaşattı. Programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Ümraniye Müftüsü 
Ercan Aksu, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, muhtarlar, STK 
temsilcileri ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi 
Osman Osmanoğlu tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
programda, açılış konuşması yapan 
Ümraniye İlçe Müftüsü Ercan Aksu; 
Hz. Peygamber’in güzel ahlakı, örnek 
şahsiyeti ve prensipleriyle, insanlık 
için güzel bir modeldir. O’nu örnek 
almaya herkesin ihtiyacı olduğunu 
söyledi.  Ercan Aksu, sözlerini “Bu 
gecenin hazırlanmasında desteklerini 
eksik etmeyen Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a teşekkür 
ediyorum” diyerek tamamladı. 

Başkan Hasan Can: “Gençler 
Peygamberimizi Örnek Almalı”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can programda yaptığı konuşmada; 
“Allah’a hamd ederiz ki onun sevgisi 
bizi bir araya getirdi. Peygamber 
sevgisi birbirimizi başka bir saikle 
değil, sadece Resulullah (sav) 

Efendimize duyduğumuz o güzel 
muhabbet bizi buraya getirdi. 
Dilerim ki Peygamber sevgisi 
nasıl bizi bu dünyada bir araya 
getirdi ise, kıyamet gününde de 
Peygamber Efendimizin etrafında, 
onun şefaati ile bir araya gelir, 
kurtuluşa ereriz. Kutlu Doğum 
Haftası münasebeti ile düzenlenen 
bu programlar peygamberimizi 
anlama fırsatı sunuyor. Özellikle 
gençlerimize bu anlamlı günlerde 
peygamberimizi daha iyi anlamaya 
gayret etmeli ve kendine örnek 
almalı. Her yıl Kutlu Doğum 
Haftası’nı İlçe Müftülüğümüzle 
birlikte düzenliyoruz, katkılarından 
dolayı İlçe Müftülüğümüze teşekkür 
ediyorum. Çanakkale İl Müftümüz 
bizi kırmayarak buraya kadar geldi, 
teşriflerinden dolayı kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. Peygamber 
sevgisi ile burayı dolduran 
Ümraniyeli kardeşlerime bir kez 
daha diyorum ki; Rabbim sizi ve 
sevdiklerinizi,  yakınlarınızı ve 
dostlarınızı, peygamber sevgisinden 
ve şefaatinden mahrum bırakmasın.” 
dedi.

Kaymakam Mustafa Çek: 
Birleştirici Unsuları Ön Plana 
Çıkarmalıyız

Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek programda yaptığı konuşmada; 
“Bu akşam Ümraniye Belediyemiz 
ile Ümraniye Müftülüğümüzün 
müşterek düzenlediği Kutlu Doğum 
Programı’nda bir aradayız. Bizi 

bir araya getiren ortak değerimiz, 
birleştirici unsurumuz, dinimiz ve 
Sevgili Peygamberimizdir. Dünyada 
1.5 milyar Müslüman yaşıyor. 
Hepimizin dini, kitabı, peygamberi 
aynı. Bu nedenle birleştirici unsurları 
ön plana çıkarıp, ayrışmadan uzak 
durmalıyız. Bu bizi güçlü hale 
getirir.” dedi.

Program, Çanakkale İl Müftüsü 
İbrahim Öcüt’ün konuyla ilgili 
verdiği konferansla devam etti. 
Dinleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği 
konferansa Hz. Peygamber’in 
samimiyetinden söz ederek başlayan 
Öcüt, Peygamber Efendimizin örnek 
yaşantısından bahsetti. Program, 
Ahmet Kayacı’nın seçkin ilahileri ve 
Grup Dilvenaz’ın seslendirildiği Türk 
Tasavvuf Müsikisi konser ile sonra 
erdi.

kutlu doğum
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Ümraniye Belediyesi 
Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle düzenlenen 

programlar çerçevesinde Ümraniye 
Kültür Merkezi’nde Mehmet Fatih 
Çıtlak Hoca’nın konuşmacı olarak 
katıldığı bir program düzenlendi.  
Programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra çok 
sayıda vatandaş katıldı.  

Başkan Hasan Can: 
Peygamberimizin Ahlakını Örnek 
Almalıyız.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can programda yaptığı konuşmada; 
“Allah’a hamd ediyoruz. Resulullah 
(s.a.v)’e salat ve selam ediyoruz. 
Onun ashabına, yine aynı şekilde 
salat ve selam ediyoruz. Bu 
mübarek gecede onu andığımız, 
onu anmaya çalıştığımız, onun 
şefaatini Rabbimizden niyaz 
ettiğimiz, onunla birlikte cennette 
beraber olmayı arzuladığımız ve 
dua ettiğimiz bu gecede Rabbimizin 

dualarımızı kabul etmesini niyaz 
ediyoruz. Bu vesileyle de değişik 
kesimlere değişik kitlelere ve 
değişik entelektüel camialara 
Peygamber sevgisi ve Peygamber 
aşkı hatırlatılır oldu. Rabbim 
Peygamber sevgisiyle dolan 
yüreklerinizi Resül-ü Kibriya’nın 
şefaatine nail eylesin, cennette 
onunla beraber eylesin” dedi.

Program, Mehmet Fatih Çıtlak 
Hoca’nın peygamberimizin örnek 
ahlakıyla ilgili verdiği konferansla 

devam etti. Dinleyicilerin yoğun 
ilgi gösterdiği konferansa Hz. 
Peygamber’in (s.a.v) şu güzel 
davranışını hatırlattı; “Ebu 
Leheb’in kızının ismi Dürre. Hz. 
Dürre (r.a.) Medine’ye hicret 
ederek Müslüman olmuştur. İki 
oğlu Mekke’nin Fethi’nden sonra 
Müslüman olmuştur. Şimdi şuraya 
dikkatinizi çekeceğim, nezaketi 
Muhammediye’ye ve efendimizin 
nezaketinin ne kadar ashab 
tarafından kıymetli olduğuna 
bakın. Medine’yi şereflendirdikten 
sonra Sahabe-i Kiram bazı yerlerde 
namaz kılarlarken yahut aralarında 
Tebbet Suresi’ni okuduklarında 
Dürre (r.a) babası hakkında olduğu 
için üzülürmüş. Efendimiz (s.a.v) 
‘Onu üzmeye hakkımız yok’ diyerek 
onun bulunduğu meclislerde 
Tebbet Suresi’nin okunmasına razı 
olmamış. Sahabe de nezaketinden 
okumazlarmış. Şu zerafete bakın. 
Şu güzelliğe bakın.” dedi.

Kutlu Doğum Haftası 
münasebetiyle 

Ümraniye Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
programa Mehmet Fatih 
Çıtlak Hoca konuşmacı 

olarak katıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Kutlu Doğum ve
Örnek Ahlak Konuşuldu

kutlu doğum
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Her fırsatta yardıma muhtaç 
vatandaşlarına çeşitli 
alanlarda katkılarda 

bulunan Ümraniye Belediyesi, 
her yıl olduğu gibi bu yıl da 
ekonomik sorunlar yüzünden 
çocuklarını sünnet ettiremeyen 
ailelerin çocuklarını ücretsiz 
sünnet ettiriyor. Sünnet bedelinin 
tamamını üstlenen Belediye bunun 
yanı sıra sünnet ettirilen çocukların 
sünnet kıyafetleri ile diğer bazı 
masraflarını da yine kendisi 
karşılıyor. 28 Nisan’da başvuruları 
başlayan ve ilçe sınırlarını kapsayan 
sünnet hizmeti kapsamında maddi 
sıkıntıları sebebiyle çocuklarını 
sünnet ettiremeyen pek çok aileye 
yardım elini uzatan Ümraniye 
Belediyesi, bu yıl da 2 bine 
yakın çocuğun sünnet ettirmeyi 
hedefliyor. 

Sosyal belediyecilik alanındaki 
sorumluluklarını yerine getirmek 
için büyük çaba sarf ettiklerini 

söyleyen Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma 
konusunda belediye olarak 
çok hassas olduklarını ifade 
etti. “Sosyal Market’ten, Halil 
İbrahim Sofrası Aşevi’ne, Yaşlı 
Hizmet Birimi ile evde bakımdan, 
Hanımeli Çarşısı ile yalnız kalmış 
hanımlarımıza maddi desteğe 

kadar pek çoğu ülkemizde ilk olan 
projelere imza atan Belediyemiz 
muhtaç vatandaşlara yardım elini 
uzatmaya devam ediyor” diyen 
Başkan Can, şunları ilave etti: 
“Sosyal Belediyecilik anlayışının bir 
hizmeti olarak ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle çocuklarını sünnet 
ettiremeyen vatandaşlarımızın 
çocuklarını sünnet ettiriyoruz. 
Her yıl bu hizmetimizi devam 
ettiriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle 
vatandaşlarımızın yüzünün 
güldüğünü görmek azmimizi 
arttırıyor, yorgunluğumuzu alıp 
götürüyor.” dedi.

Çocuklarını sünnet ettiremeyen 
aileler için sünnet kayıtları 16 
Mayıs tarihinde sona erecek. 
Kayıtlar Ümraniye Beleyesi eski 
binasında yapılıyor.

2013’te 1.730 çocuğu 
sünnet ettiren Ümraniye 

Belediyesi bu yıl da 
çocuklarını sünnet 

ettiremeyen ailelere 
yardım elini uzatıyor. 
Kayıtlar 28 Nisan’da 

başladı.

Sünnet Kayıtlarımız Başladı

sünnet
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Ümraniye sınırları içerisinde 
yer alan ve Sultan 
Abdülhamit’in de bir süre 

kullandığı belirtilen Hekimbaşı Av 
Köşkü, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü’nden, Ümraniye 
Belediyesi’nin talebi üzerine; “düşük 
yoğunluklu bir kültür merkezi 
olarak kullanılmak üzere” Ümraniye 
Belediye Başkanlığına tahsis edildi. 
Tarihi kimliğine uygun olarak 
restorasyon, dekorasyon ve döşemesi 
yapılacak olan Tarihi Av Köşkü, 
merkezi olarak Ümraniyelilere 
hizmet verecek.
Av Köşkü’nde incelemelerde bulunan 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
alan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yaptığı açıklamada; 
“Ata yadigarı bu yapıyı korumak ve 
aslına uygun olarak gelecek nesillere 
taşımak bizim görevimiz. Tahsis 
metninde belirtildiği gibi ‘düşük 

yoğunluklu bir kültür merkezi’ olarak 
kullanacağız. Yeni restorasyon, 
dekorasyon ve döşemesiyle nezih bir 
ortam olacak.” dedi

Av Köşkü Tarihi
Sultan Abdülaziz’in oğlu Yusuf 
İzzettin tarafından yaptırıldığı 
bilinen Hekimbaşı Av Köşkü 

Ümraniye, Hekimbaşı mevkiinde 
yeşil bir doğal parkın içinde 
bulunuyor. İtalyan Rönesans’ı 
tarzında Hekimbaşızadeler 
tarafından tahminen 1881’de 
Mimar Sarkis Balyan’a yaptırılmış. 
3 kattan oluşan köşkte bir adet 
merdiven kulesi bulunuyor. Projeler 
Prof. Dr. Haluk Sezgin ve Prof. İlgi 
Yüce Aşkın tarafından hazırlanmış, 
müelliflerin katkı ve gözetimlerinde 
Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 
inşaatı yaptırılmış. Toplam inşaat 
alanı yaklaşık 1200 m2. olan yapı, 
iki ve üç katlı iki bölüm ile 20 m. 
yükseklikte bir kuleden oluşuyor. 
2001 yılı Mart ayında tamamlanan 
1. etap çalışmalarından sonra 2005 
yılı Mayıs ayında tekrar inşaat 
faaliyeti başlamış, bina içinde 
eksik kalan zemin kaplaması, boya, 
tavan, çıta işleri ve bahçe peyzajı 
tamamlanmıştı.

Hekimbaşı Av Köşkü
Tarihi Kimliğine Kavuşuyor

Ümraniye’de bulunan 
tarihi Hekimbaşı Av 

Köşkü, uzun süre 
devam eden restorasyon 
çalışmalarının ardından 
hizmete girecek. Tarihi 
yapısına uygun olarak 
yenilenen köşk yakın 

zamanda ziyaretçilerin 
hizmetine açılacak.

YENiDENÜMRANiYE av köşkü
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Mesire alanında bulunan 
Meyve Bahçesi’ni yerinde 
inceleyen Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 
“Bu yıl meyve ağaçlarının meyve 
verecek olması çok sevindirici, 
hemşehrilerimiz, piknik yapmak 
için mesire alanına geldiklerinde 
çocuklarıyla dalından meyve 
yemenin ne demek olduğunu bu 
bahçelerde görmüş olacaklar.” diye 
konuştu.

“Mevyve Bahçesi” Projesi 
Hakkında
Ümraniye ve çevre semtlerden 
vatandaşların yazın en çok vakit 
geçirdikleri 365.000 m² Ümraniye 
Mesire alanı içerisine, 20 türden 
120 ağacın yer aldığı 4.185 m²’lik 
“Meyve Bahçesi” projesiyle, doğanın 
güzellikleriyle vatandaşları bir 

araya getiriyor. Drenaj, sulama, 
dikim aşamalarının meyve uzmanı 
kontrolünde gerçekleştiği ve 
içerisinde elma, armut, erik, kayısı, 
şeftali, üzüm, kivi, nar, hünnap, 
limon, kiraz, ahududu, hurma, 
fındık, muşmula, badem, zeytin, 
ceviz gibi meyvelerin bulunduğu; 
“Meyve Bahçesi”nde, meyve 
ağaçlarını tanıtan levhalar yer alıyor. 

Proje, doğayla iç içe olmanın yanı 
sıra meyve ağaçlarını tanıma ve bilgi 
edinme imkânı da sağlıyor.

Meyve Bahçeleri İlk Meyvelerini
Bu Yıl Verecek

Ümraniye Belediyesi, 
Ümraniye Mesire alanı 

içerisinde, 20 türden 
120 meyve ağacının 

yer aldığı 4.185 m²’lik 
“Meyve Bahçesi”ndeki 

birçok meyve ağaçı 
meyve tuttu.

meyve bahçeleri
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YENiDENÜMRANiYE

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ümraniye’de yapılan mahalle 
muhtarlığı seçimleri sonuçlandı. Mahalle muhtarlığı kazanan 

muhtarlar mazbatalarını alarak göreve başladı. Yerel Seçimler sonucu 
Ümraniye’de 11 Mahalle Muhtarı değişirken, önümüzdeki 5 yılda 

muhtarlık görevlerini yerine getirecekler şunlar olacak; 

Mazbatasını Alan Muhtarlar
Göreve Başladı
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muhtarlar

Çakmak Mahallesi 
Ayhan Köle

A. Dudullu Mahallesi 
Mustafa Aydın

Cemil Meriç Mahallesi 
Murat Yarar

Dumlupınar Mahallesi 
Orhan Ezber

Elmalıkent Mahallesi 
İbrahim Demiral

Esenkent Mahallesi 
İsmet Taş

Esenşehir Mahallesi 
İsa Zeybek

Mehmet Akif Mahallesi 
Osman Çalık

Site Mahallesi 
Cuma Kara

Tantavi Mahallesi 
Nurdan Tamyol

Tepeüstü Mahallesi 
Mürsel Güleryüz

Esenevler Mahallesi 
Dursun Yılmaz

Şerifali Mahallesi 
İbrahim Demir

Topağacı Mahallesi 
Yaşar Karataş

Yamanevler Mahallesi 
Rasim Yıldız

Tatlısu Mahallesi 
Fatih Karaketir

Hekimbaşı Mahallesi 
Abdurrahman Toprak

Parseller Mahallesi 
Bayram Bölücü

İstiklal Mahallesi 
Servet Şimşek

İnkılap Mahallesi 
Mahir Su

Necip Fazıl Mahallesi 
Kadir Delibalta

Namık Kemal Mahallesi 
Halil Dalçık

Madenler Mahallesi 
Kadir Demir

Kazımkarabekir Mahallesi
Ahmet Şahin

Ihlamurkuyu Mahallesi
Burhan Sağlam

Huzur Mahallesi
Aziz Tıkır

FSM Mahallesi
Abdurrahim Gügen

Çamlık Mahallesi 
Hasan Doğan

A.Yavuz Mahallesi 
Necati Kurnaz

Altınşehir Mahallesi 
Dursun Ali Yıldız

Atakent Mahallesi 
Zeki Bülbüloğlu

Armağanevler  Mahallesi 
Hasan Çakıcı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı tüm yurtla 
beraber Ümraniye’de de çoşku 

ile kutlandı. Ümraniye Kaymakamlığı 
bahçesinde düzenlenen resmi törenin 
ardından, Aşağı Dudullu İlkokulu’nda 
öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle 
kutlandı.
Programa Ümraniye Kaymakamı  
Mustafa Çek, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Süleyman 
Gökçimen, veliler ve  öğrenciler 
katıldı. Programda öğrencilerin 
okuduğu şiirlerin ardından, minik 
öğrencilerin gösterileri izleyenlere 
keyifli anlar yaşattı. Öğrencilerin 
hazırladıkları halk oyunu gösterisi 
ve çocuk korosunun okuduğu  

şarkılardan sonra çeşitli alanlarda 
başarı gösteren öğrencilere hediyeler 
takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Ümraniye’de Çoşku ile Kutlandı

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı Aşağı 
Dudullu İlkokulu’nda 

öğrencilerin hazırladığı 
etkinliklerle 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı çoşku ile 
kutlandı.

YENiDENÜMRANiYE 23 nisan
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Ümraniye sınırları içerisinde 
zor şartlarda yaşamlarını 
sürdürmeye çalışan 

yaşlılarımızın, hayata tutundurma 
ve yaşam kalitesinin arttırılması 
amacıyla yola çıkan Ümraniye 
Belediyesi, kurduğu “Yaşlı Birimiyle” 
yaşlılarımızın; kişisel bakım, ev 
temizliği hizmetleri yanı sıra 
düzenlediği sosyal ve kültürel 
etkinlik programlarıyla yaşlılarımızın 
moral motivasyonunu yüksek 
tutmaya devam ediyor.
Rehber eşliğinde düzenlenen 
Çanakkale gezisinde, Çanakkale 
Şehitliği ziyaret edilerek, Çanakkale 

tarihi anlatılıp anılarla yad edildi. 
Manevi bir atmosferde gerçekleşen 
ziyaretle Çanakkale etkinliğinden 
oldukça memnun ayrılan yaşlı 

vatandaşlar, büyük bir manevi haz 
duyduklarını ve bu etkinliğe vesile 
olan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkürlerini ilettiler.

Ümraniyeli Yaşlılar Çanakkale’de 
Moral Buldu

Ümraniye Belediyesi 
Sosyal İşler 

Müdürlüğü’ne bağlı 
Yaşlı Birimi düzenlediği 

Çanakkale gezisi ile 
yaşlılarımıza moral 

olmaya devam ediyor.

gezi
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Libya’nın El 
Merc şehrinden gelen 

heyeti makamında ağırladı. El Merc 
Belediye Başkanı Hasan Ahmet Salih, 
El Merc Üniversitesi Dekanı, konut 
ve kamu sektör temsilcileri, belediye 
yerel planlama ve proje yöneticileri, 
belediye üyeleri, ulaşım ve iletişim 
sektör temsilcilerinden oluşan heyet 
ile kısa bir toplantı gerçekleştiren 
Başkan Hasan Can, kardeş ülke 
Libya’nın El Merc şehrinden gelen 
heyeti ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 
Libya El Merc Belediye Başkanı 
Hasan Ahmet Salih ise, “Biz, büyük 
bir savaştan çıktık. Şehitlerimizin 
kanı bizim sınırlarımızı belirledi. 

İnşallah, kurduğumuz kardeşlik 
bağları bu şekilde devam eder. Bu 
işbirliği iki ülke arasındaki kardeşlik 
bağlarını da güçlendirecektir. İki 
ülke arasında kurulan bu bağı en üst 
seviyeye çıkarmak için çalışacağız. 
Türkiye ile olan dostluğumuzun 
güçlenmesi için çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. Başkan Hasan 

Can, “Libya’da yeni bir oluşum var. 
Libya’nın gelişmesi için çok planlı 
ve düzgün bir şekilde çalışmalıyız. 
Birbirimizin tecrübelerinden 
yararlanmalıyız. Ortaya çok güzel 
örnekler koymalıyız.” ifadelerini 
kullandı.

Gerçekleştirilen toplantının 
ardından, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, El Merc 
şehrinden gelen heyete, Belediye 
binası içerisinde yer alan birimleri 
tanıttı. Türkiye’yi ve Ümraniye 
Belediyesi’ni model alan El Merc 
Belediyesi Ümraniye Belediyesi’nin 
görsel ve sunum olarak yapısı, gelir, 
gider, bütçe ve organizasyonları 
hakkında bilgi aldı.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Libya’nın El Merc 
şehrinden gelen heyeti 
makamında ağırladı.

Ümraniye Belediyesi, Libya’nın El Merc 
Şehrinden Gelen Heyeti Ağırladı

ziyaret
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Ümraniye Belediyesi, ilçenin 
doğal güzelliğine katkıda 
bulunmaya devam ediyor. 

Belediyeye bağlı Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü, ilçede bulunan okullara 
ve sitelere 14 bin adet sedir ağacı 
dağıttı. Dağıtılan sedir ağaçları ilçede 
bulunan okul ve sitelerin bahçelerine 
dikildi.
Başkan Hasan Can: “Ümraniye Yeşil 
Çevre Konusunda Örnek Bir İlçedir”
Ümraniye’nin vizyonunu 
değiştirdiklerini söyleyen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
“İlçemizin çağdaş, modern ve 
doğal güzelliklerle donatılmış bir 

görünüme kavuşması öncelikli 
hedefimizdir” dedi. Başkan Hasan 
Can, şunları söyledi; “Çevre ve doğa 
bilincine en çok ihtiyaç duyduğumuz 
bir çağda yaşıyoruz. Ümraniye 

Belediyesi olarak bu konuda 
gerekli hassasiyeti gösterip, klasik 
hizmetlerde olduğu gibi bu tür 
sosyal alanlarda da hizmetlerimizi 
sürdürüyoruz. Ümraniye her konuda 
olduğu gibi temiz ve yeşil çevre 
konusunda da örnek bir ilçedir” dedi.

Ümraniye Belediyesi Binlerce
Sedir Ağacı Dağıttı

Ümraniye’nin fizikî 
çehresini adeta yeni bir 
görünüme kavuşturan 
Ümraniye Belediyesi 

ilçede bulunan okullara 
ve sitelere 14 bin adet 

sedir ağacı dağıttı.

çevre
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YENiDENÜMRANiYE ziyaret

AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Seçim 
Koordinasyon Merkezi (SKM) 

Başkanı Ahmet Öztürk, Ümraniye 
AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
Orçun Şekercioğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret ederek, 3. dönemde 
yeniden seçilen Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu. Samimi bir 
havada geçen nezaket ziyaretinden 
ötürü duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye AK 
Parti İlçe Başkanı Öztürk Oran ve 
beraberindeki teşkilat mensuplarına 
ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. 
Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Başkan Hasan Can’a 
işlemeli bir tablo hediye ederken, 
Başkan Hasan Can da İlçe Başkanı 
Öztürk Oran’a, SKM Başkanı Ahmet 
Öztürk’e ve Gençlik Kolları Başkanı 
Orçun Şekercioğlu’na Meslek 

Edindirme kursiyerlerince hazırlanan 
birer tabloyu hediye etti. 

AK Parti Ümraniye İlçe Kadın 
Kolları’nın Ziyareti 
AK Parti Ümraniye İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Mukaddes Tosun 
ve yönetimi, 3. dönem Belediye 
Başkanlığı’na yeniden seçilen, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a makamında hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
konuklar Başkan Hasan Can ile bir 
süre sohbet etti. AK Parti Ümraniye 
İlçe Kadın Kolları Başkanı Mukaddes 
Tosun ve yönetimi, Başkan Hasan 
Can’a 3. dönemin hayırlı olması 
dileklerinde bulundu.

AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı’ndan 
Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, 
Seçim Koordinasyon 

Merkezi (SKM) 
Başkanı Ahmet Öztürk, 
Ümraniye AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları Başkanı 

Orçun Şekercioğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a 

3. dönem Belediye 
Başkanlığı’na yeniden 
seçilmesinden dolayı 

hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu.
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Belediye Başkanı Hasan Can’a 
makamında hayırlı olsun 
dileklerinde bulunan Bakan 

İdris Güllüce, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada; “Ümraniye 
Belediye Başkanımızı, 30 Mart yerel 
seçimlerindeki başarısından dolayı 
kutlamak için ziyaretlerine geldik. 
Ümraniye Belediyesi bizim en başarılı 
belediyelerimizden birisidir. Bunlar 
okul belediyelerdir. Hangi partiden 
olursa olsun Türkiye’deki bütün 
belediye başkanlarına bir çağrıda 
bulunuyorum; belediyecilik nasıl 
yapılır, başarı ne demektir, başarı 
kazanmak için neler yapılır? Burada 
bir müddet misafir edilerek bütün 
bilgiler paylaşılır, belediyeciliği 
öğrenebilirler.” dedi.

Nezaket ziyaretinden ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkanı 
Hasan Can, Bakan Güllüce’ye, 
Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kurslarınca yapılan el işi, 

yaldızlı zem zem takımı hediye etti.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce, Başkan Hasan 
Can ve beraberindekiler Ümraniye 
İmam Azam Camii’nde Cuma 
namazı kıldı. Namazın akabinde 
Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal 
Tesisleri’nde düzenlenen yemek 
programına katıldıktan sonra Bakan 
Güllüce, Ümraniye’den ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız
İdris Güllüce’den Hayırlı Olsun Ziyareti

Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız İdris Güllüce 

3. dönem yeniden 
seçilmesi dolayısı ile 
Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can’a 
hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu.

ziyaret

33



YENiDENÜMRANiYE

Van şehri, yüzyıllar boyunca 
birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olmanın 

doğal bir sonucu olarak gezilecek 
pek çok eski yapıya ev sahipliği 
yapmaktadır. İlçelerin birbirine 
yakınlığı aynı gün içerisinde 
birden fazla yeri gezme olanağı 
sağlamaktadır.

Van Kalesi

Göl’ün 4 km doğusunda ve şehir 
merkezinin 5 km uzaklığında yer 
alan ve  MÖ 855 yılında Urartu 
Kralı 1. Sardur tarafından yaptırılan 
Van Kalesi, iç kale ve bunun 
etrafındaki surlarda yükselen 
kulelerden meydana gelen bir dış 
kaleden oluşmaktadır. Yaklaşık 

2000 metre uzunluğunda ve 100 
metre yüksekliğindeki kalker 
bir kayalığın üzerinde ihtişamla 
yükselen kale, eski adıyla Tuşpa, 
yaklaşık yüz yıl boyunca Urartu 
Krallığı’na başkentlik yapmış ve 

büyük bir kısmı günümüze dek 
ayakta kalmayı başarmış ve dört bir 
yandan misafir ağırlamaktadır.

Kale içerisinde bulunan Urartular’a 
ait çivi yazlı tabletler, mabetler, 
içlerinde Urartu Kralı Argisti’nin 
de mezarının bulunduğu kaya 
mezarlar, burçlar, Osmanlı 
döneminden kalma camiler ve 
halk arasında Bin Merdivenler 

Verimli toprakları, bol 
miktardaki akarsuları 
ile oldukça önemli bir 
coğrafyaya sahip olan 

Van, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin en önde 

gelen şehirlerden biridir.

Bereketli Topraklar Üzerinde: Van
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veya Şeytan Merdivenleri olarak 
bilinen kaya basamakları da kale 
gezintiniz sırasında Van hakkında 
bilgi sahibi olacağınız yerler arasında 
bulunmaktadır.

Eski Van Şehri

Van Kalesi’nin güneyinde yer alan 
şehir, 1915 Rus-Ermeni işgaline 
kadar, içerisinde Müslüman ve diğer 
azınlıklarla beraber 30.000’den 
fazla insanın yaşadığı bir şehirmiş. 
Ancak, Rusların 1918’deki çekilmesi 
esnasında şehir içindeki ve dışındaki 
evlerin yakılıp yıkılmasıyla, şehir 
harabeye dönmüştür. Harap haldeki 
evlerin bir kısmı hala gezilebilir 
niteliktedir. Van’da pek çok kale yer 

almaktadır. Anzaf Kalesi, Hoşap 
Kalesi, Çavuş tepe Kalesi, Ayanis 
Kalesi, Toprak kale, Zernek Kalesi 
de Van’ın gezilebilecek diğer kaleler 
arasında yer almaktadır.

Akdamar Adası

Güneydoğu civarında ve Van 
Gölü’nün güney kıyılarından 3 km 
uzaktaki yer alan Akdamar Adası, 
badem ağaçlarıyla çevrilidir. Ada, 
doğal güzelliğinin yanı sıra geçirdiği 
restorenin ardından, geçen sene 
müze olarak yeniden açılmış ve 10. 
yüzyıla ait Surp Haç Ermeni Kilisesi 
ile de pek çok gezginin uğrak noktası 
haline gelmiştir. Kilise, Ermeni Kralı 
1. Gagik tarafından MS 915 ve 921 
yılları arasında yaptırılmış olup, haç 
şeklindeki planı ve dış cephesini 
süsleyen kabartmalarıyla göze 
çarpmaktadır.

Van Müzesi

1972 yılından itibaren hizmet 
vermeye başlayan Van Müze’sinde, el 
sanat ürünleri, el yazmaları ve eski 
savaş aletlerinin yanı sıra, Urartu 
tarihi açısından da çok zengin bir 
eser koleksiyonu yer almaktadır.

Kümbetler

Hoşap’ta yer alan Süleyman Bey 
Kümbeti, Muradiye İlçesi’ndeki 
Kubik Kümbetler,  Eski Van Şehri 
dış surlarının yanında ki Orta kapı 
Mezarlığı’nın ucunda yer alan İkiz 
Kümbetler, Kadem Paşa Hatun 
Kümbeti, Hüsrev Paşa Kümbeti, 
Van Kalesi’nin kuzeydoğusundaki 
Galip Paşa ve kuzeybatısındaki 
Abdurrahman Baba kümbetleri, 
Gürpınar ilçesindeki Hasan Bey 
Kümbeti de gezilecek yerler arasında 
yer almaktadır.

Camiler

Ulu Camii, Kaya Çelebi Camii, 

Hamurkesen Camii, Gevaş İzzettin 
Şir Camii, Süleyman Han Camii ve 
Kızıl Camii gibi camilerin bazıları 
harabe halindedir. Bazılarının 
ise günümüze sadece kalıntıları 
ulaşmıştır. Van gezilecek yerleri 
arasında bulunan Van camileri, 
gap civarının tarihini hissetmek 
isteyenlerin muhakkak uğraması 
gereken mekanlar arasındadırlar.

Kedi Evi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 
kampüsü içerisinde yer alan ve Van 
kedilerinin neslini korumak amacıyla 
açılmış olan kedi evi de gezilmeye 
değer diğer bir yerdir.

Van Mutfağı

Van’da yenilmesi gereken en 
ünlü yemeklerden biri günün ilk 
öğünü olan kahvaltının Van’a 
özel menüsüdür. “Van kahvaltısı” 
şeklinde bir markaya dönüşen 
bu kahvaltı menüsünde olmazsa 
olmazlar; çörek içi, otlu peynir, 
kavut, murtağa, ilitme, vb. şeklindeki 
yöresel lezzetlerdir. Van mutfağına 
dair önemli yemeklerden bazıları 
şunlardır: Kavurmalı uşgun ekşilisi, 
Sengeser, Kurut aşı, Kurut köftesi, 
Ciğer köftesi, Tandır balığı, Ayran aşı, 
Kürt köftesi, Çırış mıhlaması, Çırış 
pilavı vb.

gezi
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Türkiye Profesyonel Liglerinin İlk 
Şampiyonu Ümraniyespor Oldu

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta oynayan Ümraniyespor bitime 4 
hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kırmızı-Beyazlılar böylece 

Türkiye profesyonel liglerinde sezonun ilk şampiyonu oldu.
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Türkiye liglerinde sezonun ilk 
şampiyonu Ümraniyespor 
oldu. Spor Toto 3. Lig’de 

ligin bitimine 4 hafta kala en 
yakın rakibine 13 puan fark atan 
Ümraniyespor, tarihinde ilk kez 2. 
Lig’e yükselmenin sevincini yaşıyor. 
Ligin 30. hafta mücadelesinde 
Yeşil Bursa A.Ş’yi kendi evinde 2-1 
mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 
Türkiye’de profesyonel liglerin 
ilk şampiyonu oldu. 1938 yılında 
kurulduktan sonra profesyonel 
liglerde bugüne dek sadece 3. Lig’de 
yer alan Ümraniyespor, 2014-2015 
sezonundan itibaren tarihinde ilk 
kez 2. Lig’de mücadele edecek.

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniyespor Bizimle Beraber 
2. Lige Yükselen Bir Kulüp Haline 
Gelmiştir”

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Daha önce geçmişte 
Ümraniyespor tesislerinin olduğu 
yerde çöplük vardı ve İnsanlar 
buraları çöplük yığını olarak 
biliyor imajımız zedeleniyordu. 
Şimdi burada gençlerimiz, 
çocuklarımız spor yapıyor ve 
yarınlara daha sağlıklı bireyler 
olarak hazırlanıyorlar. 10 yıl evvel 

Ümraniye Belediye Başkanlığı 
görevini devir aldığımız zaman, 
burada dipte bir yerlerde görev 
yapan bir Ümraniye Spor Kulübü 
vardı. Şükürler olsun ki bizimle 
beraber şuan 2. Lige yükselen bir 
kulüp haline gelmiştir. 76 yıllık 
tarihinde ilk defa böyle bir başarı 
yakalayan Ümraniyespor’u, Belediye 
Başkanlığımız süresince amatör 
ligden, süper amatöre lige, daha 
sonra bölgesel ligden, 3.lige ve 
bu sezon sadece iki mağlubiyet 
alarak tarihinde ilk kez 2. Lige 
çıkarmanın sevincini yaşıyoruz” 
dedi. Yıllardır özlemini duydukları 
2. Lig’e yükselmenin kendilerini çok 

mutlu ettiğini ifade eden Başkan 
Hasan Can, Ümraniye Belediyesi 
olarak ilçedeki tüm kulüplere olan 
desteklerini bir kez daha hatırlattı 
ve spora olan katkılarının devam 
edeceğini söyledi.

spor
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Dua, insanda doğuştan var 
olan bir duygudur. Bu 
sebeple bütün dinlerde dua 

mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan 
her insan, hayatının herhangi bir 
anında dua ihtiyacını hisseder. 
Çünkü her insan, zaman zaman 
üstesinden gelemeyeceği birçok 
olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. 
Böyle anlarda insan, Allah’a sığınma 
ve O’ndan yardım isteme ihtiyacı 
hisseder ve dua eder.

Normal zamanlarda dua etmeyen 
veya Allah’a inanmayan insanlar 
bile üstesinden gelemedikleri 
olaylar karşısında, darda kaldıkları 
ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda 
dua ihtiyacı hissederler. Bu da 
insanın duaya muhtaç olduğunun 
delilidir. Yüce Allah, bu durumu 
Yûnus sûresinin 12. ayetinde 
şöyle açıklar: “İnsana bir zarar 
dokunduğu zaman, yan yatarken, 
otururken ya da ayaktayken bize 
dua eder; zararını kaldırdığımız 
zaman ise, sanki kendisine dokunan 
zarardan dolayı bize hiç dua 
etmemiş gibi davranır. İşte aşırı 
gidenlere yaptıkları şeyler böyle 

süslü gösterilmiştir.” Aynı şekilde, 
Lokman sûresinin 32. ayetinde; 
“(Denizde) onları kara gölgeler gibi 
dalgalar sarıverdiği zaman, dini 
yalnızca O’na halis kılan gönülden 
bağlılar olarak Allah’a yalvarırlar. 
Fakat O, onları kurtarıp karaya 
çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta 
yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi 
nankör gaddarlardan başkası inkâr 
etmez” buyrulmaktadır.

Bu iki ayetten anlaşılacağı gibi, dua 
etmek, insanın fıtrî bir özelliğidir. 
Yine bu ayetlerde Yüce Allah bize, 
duanın sadece sıkıntılı zamanlarda 
değil, her zaman yapılması 
gerektiğini de hatırlatmaktadır. Dua 

yaptıktan sonra insan, gönlünde 
bir ferahlık ve rahatlık hisseder, 
isteğinin yerine getirileceği 
hususunda ümitvâr olur. Bu yönü 
ile dua, ruhî bunalımlara karşı kor 
uyucu sağlık tedbiri konumundadır.

Kuran’da pek çok ayette Allah’a 
gönülden teslim olan kullar olarak 
dua etmek ve Allah’ın yüceliğini 
ifade etmek emredilmiştir. Bizim 
için gerçek manada neyin hayırlı 
olacağını sadece Allah bilmektedir. 
Bizim zahiren hayır gördüğümüz ve 
istediğimiz bir şey aslında hayırlı 
olmayabilir. Bu durum pek çok 
insanın başına gelmiş ve gelmekte 
olan bir husustur. Bu yüzden Allah 
bazen bizim için hayırlı olmayacak 
bir şeyi nasip etmediği gibi hayırlı 
olacak olsa da kulunu sabır 
imtihanına tutmak için de nasip 
etmeyebilir. Tüm bunlardan dolayı 
dua etmekte ve Allah’a gönülden 
bağlanmakta ısrarlı ve samimi 
olmak gerekmektedir. Olaya dua 
ettim ama kabul olmadı şeklinde 
yaklaşmak bir mümine yakışan tavır 
değildir. Her şeyde hayır aramak ve 
tatmin olmak en doğru olanıdır. 

Dua, Allah ile insanlar 
arasındaki bir bağlantı 

yoludur. Allah ile 
bağlantı kurma ihtiyacı 

ise insanın fıtratında 
yani yaratılışında 

vardır.

Duanın Önemi

aile
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Duyma Güçlüğü

Cep telefonundan ile kısık sesle 
müzik dinlemek sizi sağır yapmaz 
ama sürekli yüksek sesle müzik 
dinlerseniz kulak içinden beyne 
ses dalgalarını ileten hücreleriniz 
zarar görebilir. Bu hücrelerin 
zarar görmesi uzun vadede duyma 
kaybına yol açabilir.

Bilek ve El Ağrısı

Akıllı telefonunuzla çok fazla 
mesaj ve mail yazmak ya da sürekli 
oyun oynamak bilek ve parmak 
eklemlerinizi yorarak ağrılara sebep 
olabilir.

Boyun Ağrısı

Aşırı telefon kullanmak ve sık 
mesaj yazmak omuz, boyun ve baş 
ağrılarına sebep oluyor. Telefona 
bakmak için öne eğildiğinizde 
başınızın ağırlığı omurganıza yük 
yaparak duruş bozukluğuna ve 
ağrılara sebep oluyor.

Ayrılık Acısı 

Tıpkı uyuşturucu ya da alkol 
bağımlılığı gibi akıllı telefonlarını 

da bırakmak kolay değil. Yapılan 
araştırmalara göre bir akıllı telefon 
kullanıcısı 24 saat cihazından uzak 
kaldığında huzursuz ve yalnız 
hissediyor.

Radyasyon

Dünya Sağlık Örgütü, cep telefonu 
radyasyonunun kanser riskine yol 
açtığını açıkladı. 

Titreşim Paranoyası

Sık cep telefonu kullananların 
yakalandığı bir hastalık da sürekli 

telefonlarının çaldığını zannetmek. 
Titreşim uyarısı bu paranoya neden 
oluyor

Uyku Kalitesinde Azalma

Uyumadan önce telefonla 
oynamak doğru değil çünkü 
telefondan yansıyan LED ışınları 
beynin melatonin salgılamasını 
engelleyerek uykunuzu kaçırıyor. 
Ayrıca telefondan yayılan radyasyon 
gece boyunca beyninize zarar 
veriyor.

Her gün elinizden 
düşürmediğiniz akıllı 

cep telefonları bir 
çok sağlık sorununa 
yol açıyor. İşte akıllı 

telefonların en yaygın 
zararları.

Akıllı Telefonların Zararları

sağlık
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Yarışma birincisi, Felek Taş

Yarışma ikincisi, Ali Akyol Yarışma üçüncüsü, Muhammed Ali Çelik

Ümraniye Belediyesi 10. Geleneksel Resim Yarışması Sonuçları



SÖYLEŞİVEKONFERANSLAR 

TİYATROLAR 

SERGİLER 

SİNEMALAR 

KONSERLER 

MAYIS’14
Stand Up

Sinema

Sergi 



İyilik 
meleğimiz.
Annemiz,
her şeyimiz.

Anneler Günü kutlu olsun.


