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28 Mart 2004’de yapılan yerel seçimlerde, Başkan Hasan Can ve ekibinin göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir 
değişim sürecine giren Ümraniye, aradan geçen 14 yıllık sürenin ardından modern ve çağdaş yüzüyle İstanbul’un 

parlayan yıldızı haline geldi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez seçilerek güven tazeleyen ve ilk 
dönemlerinde olduğu gibi bu dönemde de Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam eden Başkan 

Hasan Can, geceli gündüzlü sürdürdüğü hizmetlerle, Ümraniye’de yaşama ayrıcalığını bir kez daha pekiştirdi. n 3’te

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ilçe genelinde yaptırdığı 400’ü 
aşkın kalıcı eserlerine yenilerini 
ekliyor.  n 6’da

Ümraniye Belediyesi, 2013 yılında 
kazanmış olduğu bu ünvana 
yaraşır şekilde ilçe genelinde 
temizlik hizmetlerini sürdürüyor. 
n 10’da

14. Geleneksel 
Resim, Hikâye ve 
Şiir Yarışmaları 
başladı

Ümraniye 
metrosu için geri 
sayım başladı
İstanbul’un en önemli 
ulaşım akslarından 
birini oluşturacak 
Ümraniye metrosu 
çalışmalarında 
sona yaklaşıldı. 
Türkiye’nin ilk 
sürücüsüz metro hattı 
olma özelliğini taşıyan hat, peron 
kapı sistemiyle yolculara yüksek 
güvenlik sağlıyor. n 2’de

Gazete
Ümraniye

Eğitime 
dev 
katkılar

Ümraniye Belediyesi, 14 yıl boyunca 
düzenli olarak ilçede bulunan okulların 
bakım, yapım ve onarımlarını ücretsiz 
olarak karşıladı. Sponsorlar aracılığıyla 
ilçeye birçok okul yaptıran Ümraniye 
Belediyesi, bazı yeni okulların yapımı 
için de arsa bağışladı. Yine her yıl bu 
okullarda okuyan öğrencilere kılık, 
kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı. n 8’de
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Gazete Ümraniye bir özel reklam ekidir. Ekin tasarımı ve içeriği Sokak Ajans tarafından gerçekleştirilmekte, Milliyet ile 
birlikte bedelsiz dağıtılmaktadır. Ekin içeriğindeki haber, yorum ve fotoğraflardan Milliyet Gazetesi sorumlu değildir.

Yarışmalarda 
dereceye 
girenler, her 
yıl olduğu gibi 
para ödülünün 
ve çeşitli 
hediyelerin 
sahibi olacaklar. n 14’te
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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; Kentsel 
Dönüşüm ile ilgili şunları söyledi; 2004’te ilk iş ola-
rak ilçemizin havadan fotoğraflarını çektik. Böylece 
yasal olmayan yapılar konusunda ilçeyi kayıt altına 
aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde hiç yerde hiçbir 
surette kaçak yapılaşmaya müsaade etmedik. Bugün 
bakıldığında Ümraniye’mizde yasal olan inşaat ya-
pımında, İstanbul’da ilk sıralarda yer almaktayız. İl-
çemizdeki toplam yapı stoğunun yüzde 62’si bu dö-
nemde gerçekleşti. Varoş olarak tabir edilen, çarpık 
kentleşen, yolları çamurlu, patlayan çöplükle anılan 
Ümraniye, bugün Finans Merkezi’nin, ticaret mer-
kezlerinin ve büyük şirketlerin yönetim merkezle-
rinin, birçok alışveriş merkezinin olduğu ve prestijli 
mekânlara sahip bir ilçe hâline geldi. Değişen şartlar, 
sosyal yaşamı ve bölge ekonomisini de olumlu yönde 
değiştirdi. Altyapısı yenilenmiş, prestij caddeleriyle, 
parkları, kültür merkezleriyle ve diğer sosyal donatı 
alanlarıyla Ümraniye’miz, yalnızca İstanbul’un de-
ğil Türkiye’nin örnek ilçelerinden biri olma yolunda 
hızla ve emin adımlarla ilerliyor. 

Tüm bunların yanında; bir mekânın oradaki in-
sanlarla birlikte iyileştirilebileceğine olan inancı-

mızla, sosyal belediyecilik hizmetlerinde de örnek 
çalışmalara imza attık. Kültürel ve sanatsal alanlar-
da gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle Ümraniye’nin 
adını uluslararası platformlara taşıdık. Klasik bele-
diyecilik hizmetlerinde, 40 yılda yapılamayan hiz-
metleri 13 yıla sığdırdık. 13 yılda yapılan dev hizmet-
lerle imaj değiştiren Ümraniye’yi, değişen vizyonu 
ve gelişen sosyo-kültürel yapısıyla İstanbul’un yeni 
cazibe merkezi hâline getirdik. 

Ümraniye; borçsuz olarak kentsel dönüşümü-
nü tamamlaması ve ilçe sakinlerine hizmet vermek 
üzere yaptırdığı 400’e yakın kalıcı eserle ilçe beledi-
yeleri arasında örnek gösteriliyor. Son 13 yılda yapı 
stoğu açısından yüzde 62 yenilenen ilçe, depreme 
dayanıklı altyapısıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca, yeşil 
alan miktarıyla Türkiye’nin ötesine geçerek Avrupa 
standartlarının üzerine çıkan ilçede, kişi başına 12 
m2 yeşil alan düşüyor.

Klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanında, kül-
türel ve sosyal etkinliklerde de rekor sayılara imza 
atan ilçede, vatandaşlar kendilerine mümkün olan 
en iyi hayat standartlarını yaşatmayı amaçlayan bir 
hizmet alıyorlar.

Anadolu Yakası’nda yer alan Ümraniye 
Metro Hattı çalışmalarında ince işçiliğin 
bitimi ile test sürüşlerine geçildi. İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2012 yılında ya-
pımına başlanan Üsküdar, Ümraniye ve Çekme-
köy Metro İnşaat çalışmalarında artık sona yak-
laşıldı. 

Anadolu yakasının trafik sorununa önemli 
ölçüde çözüm getirecek olan bu projedeki Metro 
hattının uzunluğu 17 kilometre olacak. Delme tü-
nel teknolojisi ile yapılan Metro da toplam 16 adet 
istasyon bulunuyor. 

Ümraniye sınırları içerisinde Ümraniye, Çarşı, 
Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, 
İmam Hatip Lisesi, Dudullu ve Necip Fazıl olmak 
üzere Metro’nun 9 istasyonu bulunuyor.  Ayrıca 
Ümraniye sınırları içerisinde bulunan İstanbul 
finans merkezine yapılan ek metro ile diğer metro 
duraklarına bağlantı kurulacaktır. Tek yönde sa-
atte 45 bin yolcu taşıyacak olan Metro’nun ortala-
ma seyahat süresi 24 dakika olacak. Ayrıca 3’lü tüp 
geçit projesi sayesinde; Ümraniye ve Hasdal arası 
14 dakikaya inecek ve Ümraniye’nin 3. Köprü ve 
hava limanıyla bağlantısı sağlanacak. 

Kentsel Dönüşümde 
Lider Kent

2B’li mahallelerin bayram günü
AK Parti Hükümetinin 2012 yılında meclise getirdiği (2B yasası) 

torba yasa ile birlikte meclisten geçti. Ümraniye’deki toplam alanın 
13.200 parsellik kısmı 2B alanı içerisinde yer almaktadır. Bunların 
10.200 parseli Kâzımkarabekir bölgesindeki 6 mahallededir. Ümraniye 
Belediyesi olarak ilçemizdeki 2B alanlarının plan çalışmalarına 2012’de 
başladık. Bölgede mevcutta bulunan 1/5000 ölçekli bir nazım imar 
planı vardı.  Maliye Bakanlığı ile görüşülerek mevcut 1/5000’lik planın 
uygulanmaması ve ayrıca tüm vatandaşların tapularını almalarının 
ardından plan çalışmaları yapılması konusunda görüştük. Bu şekilde bir 
uygulama yaparak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

ÜMRANİYE METROSU İÇİN 
GERİ SAYIM BAŞLADI
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İstanbul’un en önemli ulaşım akışlarından birini oluşturacak 
Ümraniye Metrosu çalışmalarında sona yaklaşıldı. Türkiye’nin 

ilk sürücüsüz Metro hattı olma özelliğini taşıyan hat, peron kapı 
sistemiyle yolculara yüksek güvenlik sağlıyor

Geçtiğimiz aylarda İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi 
gündemine girerek Kâzımkarabekir, 
Topağacı, Dumlupınar, Hekimbaşı, 
Elmalıkent ve İnkılap Mahalleleri’nin 
1/5000 ölçekli nazım imar planları 
17.02.2017 tarihindeki toplantıda 
karara bağlandı. Bu süreçten sonra 
İBB’de askı süresi başladı ve meclis 
kararı belediyemize gönderildikten 
sonra Ümraniye Belediye Meclisi 
Kasım Ayı 3. toplantısında, 2B 

arazilerinin 1/1000’lik planları, 
meclis üyeleri tarafından yapılan 
görüşmelerin sonunda Hekimbaşı, 
Topağacı, Dumlupınar, Karabekir, 
Elmalıkent ve İnkılap Mahallesinin 
bir kısmının imar planı oy birliği ile 
kabul edildi. 

Ayrıca Cemil Meriç, Tepeüstü, 
Adem Yavuz, Aşağı Dudullu 
Mahallelerinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile plan çalışması 
yapılıyor.

2B Arazileriyle İlgili Müjde!

Ümraniye’nin yeni simgesi 
İstanbul Finans Merkezi

Ümraniyenin yeni simgesi 
olacak olan Uluslararası İstanbul 
Finans Merkezi’nin (İFM) 3 önemli 
kamu kurumdan ikisinin binalarının 
temel atma töreni Başbakan 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleştirilecektir. “Ümraniye’nin 
yeni simgesi Uluslararası Finans 
Merkezi ile İstanbul dünyada fon 
akımlarının ana yollarından biri 
olacak. Dünyanın parası İFM ile 
İstanbul’a akacak”

Dünyanın en büyük küresel 
finans merkezi olan Londra’ya 
alternatif olacak Ümraniye’nin 
yeni simgesi Uluslararası İstanbul 
Finans Merkezi’nin (İFM) 3 önemli 
kamu kurumdan ikisinin binalarının 
temel atma töreni Başbakan 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleştirilecektir. Ümraniye 

sınırları içerisinde bulunan ve 
Ümraniye’nin yeni simgesi olacak 
olan Uluslararası İstanbul Finans 
Merkezi’nin Proje büyüklüğü 9 
milyar lirayı geçecek. Bu yapıların 
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) 

ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’na (BDDK) 
ait olacak. Merkez Bankası 
kampüsünde ofis, ticaret alanı, 
otel de yer alacak.
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Ümraniye 1960’ta Organize Sanayi 
Bölgesi olmasının ardından yoğun 
göç almıştır. İstanbul’un en hızlı 

kentleşen ve nüfusu artan ilçesi Ümrani-
ye; köy ve yöre geleneklerinin de aynen 
muhafaza edildiği ilginç bir kentleşme ör-
neğidir. Fakat bu kentleşme her anlamda 
iyi gerçekleşmemiştir. Hızla artan nüfus 
ve sanayinin gelişimine karşılık ilçede 
yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır. Son 
yıllardaki çalışmalar neticesinde ancak 
bugün Ümraniye gerçek bir kentleşme ha-
reketi gösterebilmiştir. 

28 Mart 2004’de yapılan yerel se-
çimlerde, Başkan Hasan Can ve ekibinin 
göreve gelmesiyle birlikte hızlı bir de-
ğişim sürecine giren Ümraniye, aradan 
geçen 14 yıllık sürenin ardından modern 
ve çağdaş yüzüyle İstanbul’un parlayan 
yıldızı haline geldi. 2014 yılında yapılan 
Yerel Seçimlerde üçüncü kez seçilerek 
güven tazeleyen ve ilk dönemlerinde ol-
duğu gibi bu dönemde de Ümraniye’yi 
hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya de-
vam eden Başkan Hasan Can, geceli gün-
düzlü sürdürdüğü hizmetlerle Ümrani-
ye’de yaşama ayrıcalığını bir kez daha 
pekiştirdi.

Bir yandan yürüttüğü klasik belediye-
cilik hizmetleriyle Ümraniye’nin çehre-
sini değiştiren Ümraniye Belediyesi, ala-
nında rekor kabul edilen hizmetlere imza 

attı. Nikâh sarayı, aşevi, kültür merkezleri, 
bilgi evleri, sağlık ocakları, sosyal market-
ler, okullar, muhtarlık binaları, Asfalt Fab-
rikası gibi 400’e yakın kalıcı eser kazandı-
ran Ümraniye Belediyesi, verdiği ruhsat 
ve inşaat alanı rakamlarıyla Türkiye reko-
ru kırdı. 2 asfalt fabrikası aralıksız çalıştı. 
Yollar asfaltlandı, caddeler yenilendi, so-
kaklar pırıl pırıl temizlendi. Ümraniye’nin 
dört bir yanı parklar ve yeşil alanlarla do-
natıldı. Klasik belediyecilik hizmetlerinde 
onlarca yılda yapılamayan hizmetler 14 
yıla sığdırıldı, Ümraniye’nin modern gö-
rünümü pekiştirildi. İş merkezleri buraya 
taşınmaya devam etti, bankalar ardı ardı-
na yeni şubeler açtı ve “Yeni Ümraniye” 
yüzüyle finansın merkezi oldu.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinde 
örnek çalışmalara da imza atan Ümrani-
ye Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği 
projelerle medyada geniş yer bulurken, 
akademik tezlere de konu oldu. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel 
örneklerini sergileyen belediye, kültü-
rel ve sanatsal alanlarda gerçekleştirdiği 
hizmetlerle Ümraniye’nin adını uluslara-
rası platforma taşıdı. 14 yılda yapılan dev 
hizmetlerle kabuk değiştiren Ümraniye, 
değişen vizyonu ve gelişen sosyo-kültürel 
yapısıyla İstanbul’un yeni cazibe merkezi 
haline geldi. 

Dönüşümün sembolü: 
Ümraniye

Ümraniye; borçsuz olarak kentsel dö-
nüşümünü tamamlaması ve ilçe sakinleri-
ne hizmet vermek üzere yaptırdığı 400’e 
yakın kalıcı eserle ilçe belediyeleri ara-
sında örnek gösteriliyor. Son 14 yılda yapı 
stoku açısından yüzde 62 yenilenen ilçe, 
depreme dayanıklı altyapısıyla da dikkat 
çekiyor. Ayrıca, yeşil alan miktarıyla Tür-
kiye’nin ötesine geçerek Avrupa standart-
larının üzerine çıkan ilçede, kişi başına 12 
m2 yeşil alan düşüyor. 

Klasik belediyecilik faaliyetlerinin ya-
nında, kültürel ve sosyal etkinliklerde de 
rekor sayılara imza atan ilçede, vatandaş-
lar kendilerine mümkün olan en iyi hayat 
standartlarını yaşatmayı amaçlayan bir 
hizmet alıyorlar.

Ümraniye’ye yatırım yapan 
kazandı

Gayrimenkul şirketlerinin son veri-
lerine göre Ümraniye; yatırımcıların ilk 
adresi. Son 14 yılda değişen çehresiyle 
Ümraniye, inşa edilmekte olan Uluslara-
rası İstanbul Finans Merkezi ve yapımı 
tamamlanmak üzere olan metroyla bir-
likte İstanbul’un merkezi hâline gelecek. 
Bölgedeki emlak fiyatlarında şimdiden 
ciddi bir artış olduğu yönündeki bilgiler, 

yatırım oranlarını da artırdı. 
Bunun yanında yakında hizmete gire-

cek olan Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy 
metro hattıyla, vatandaşların Ümrani-
ye’ye ulaşım yolları çeşitlenerek, Finans 
Merkezi’nin ilçeye getireceği canlılık ar-
tacak. 

Ümraniye yüzde 62 yenilendi
Deprem kuşağında bulunan İstan-

bul’un en önemli sorunlarından biri plan-
sız şehirleşme ve güçsüz binalar. Göreve 
geldiği 2004’te Ümraniye’de kentsel dö-
nüşüm için çalışma başlattığını söyleyen 
Başkan Hasan Can, “Bugün itibariyle dai-
re ve dükkânlardan oluşan 315 bin yapımız 
var. %62’si son yani bunun 185 bini son 14 
yılda, dönemimizde yapıldı. Ayrıca 185 bin 
yapı stokunun 85 bini yıkılarak yerlerine 
depreme dayanıklı yeni yapılar inşa edil-
di. Göreve gelir gelmez depreme dayanak-
sız binaların dönüşümü için süratle imar 
düzenlemesi yaptık. Ümraniye’de tama-
men kendi imkan-
larımızla yapı 
stokumuzun 
% 6 2 ’ s i n i 
kapsayan bir 
kentsel dönü-
şümü gerçek-
leştirmiş bu-
lunmaktayız.

Can’la başla 
hizmette 14 yıl
Can’la başla 
hizmette 14 yıl

Sıfır borçla 400’e yakın kalıcı eser

Başkan Hasan Can ve ekibinin göreve 
gelmesiyle birlikte hızlı bir değişim 
sürecine giren Ümraniye, geçen 14 
yıllık sürenin ardından modern ve 

çağdaş yüzüyle İstanbul’un parlayan 
yıldızı haline geldi

Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can

Birbirinden değerli ve örnek projelerle 
Ümraniye’nin marka değerinin 
her geçen yükseldiğine dikkat 
çeken Başkan Hasan Can, “Göreve 
geldiğimizden beri sürdürdüğümüz 
imar uygulamalarımızdan dolayı 
yapısal bir dönüşüm geçiren 

Ümraniyemiz bugün pek çok finans 
kuruluşuna ev sahipliği yapıyor. Finans 
Merkezi’nin tamamlanmasıyla  birlikte 
Ümraniye daha da önemli bir ticaret 
merkezi olacak. Bunların yanında 14 
yılda kamu kurum  ve kuruluşlarına hiç 
borç yapmadan ilçemize; kültür- sanat 

merkezlerinden spor salonlarına, 
aile sağlığı merkezlerinden 
okul ve yurt binalarına 
kadar birçok alanda 
400’e yakın kalıcı 
eser kazandırdık” 
diye konuştu.
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Çanakkale  Destanı 
Bir ilke imza atarak Çanakkale 
Zaferi’ni 3D çizgi sinema 
formatında yaptıran Ümraniye 
Belediyesi, teknik özellikleriyle 
de büyük beğeni toplayan 
‘Çanakkale Geçilmez’ isimli 
çizgi sinemayla bu destanı 
ölümsüzleştirdi. Yurt içi ve 
yurt dışından milyonlarca 

kişi tarafından izlenen Çanakkale 
Geçilmez Çizgi Sineması, örnek 

bir kültürel hizmet olarak 
büyük takdir topladı. 
Bununla birlikte Ümraniye 
Belediyesi her yıl binlerce 
Ümraniyeliyi Çanakkale 
Şehitlikleri’ni ziyarete 
götürüyor.

Halil ibraHim 
SofraSı aşEvi 
vE SoSyal 
markEt Ümraniye Belediyesi, sosyal 

yardım projeleri kapsamında, 
eşi olmayan, çocuklarına hem 
analık hem babalık yapan veya eşi 
çalışamayacak durumda olduğu 
için geçim mücadelesini sırtlanmış 
olan hanımların kendi ürettikleri el 
emeği ürünleri satışa sunabilecekleri 
Hanımeli Çarşısı hizmet etmeye 
devam ediyor.   Çarşıda, satış için 15’er 
günlük periyotlarla kullanılabilen 9 
metrekare büyüklüğünde bir tanesi 
ihtiyaç sahibi engelli aileler için 
hazırlanan, her biri farklı renkte 
18 dükkân bulunuyor.Projeden 
eşi olmayan, çocuklarına hem 

analık hem babalık yapan veya eşi 
çalışamayacak durumda olduğu 
için geçim mücadelesini sırtlanmış 
olan hanımlar faydalanabiliyor. 
Hanımlar, kendi ürettikleri el emeği 
ürünleri dükkânlarda satışa sunuyor. 
Birbirinden farklı el emeği ürünlerin 
bulunduğu çarşı ziyaretçilerin 
akınına uğruyor. Ümraniye 
Belediyesi Kültür Merkezleri’ndeki 
giyim, makine nakışı, el sanatları, 
ahşap rölyef, modelistlik, ebru, 
tezhip, minyatür, resim ve cam 
süsleme kurslarında, uzman hocalar 
eşliğinde Ümraniyeliler sanatın tüm 
inceliklerini görme imkânı buluyor.

Hanımeli Çarşısı
ve  kadınlar için atölye

Halil İbrahim Sofrası 
Aşevi’nde hazırlattığı 

yemeklerle yardıma muhtaç 
vatandaşlarının yüzünü 
güldüren Ümraniye Belediyesi, 
her gün yaklaşık 1000 kişilik 
yemeği yoksul ve kimsesiz 
vatandaşların kapısına kadar 
götürüyor. Sosyal Belediyecilik 
hizmetleri çerçevesinde yardıma 
muhtaç vatandaşlarına katkıda 
bulunan Ümraniye Belediyesi, 
yardımlarını çeşitli vesilelerle 
ulaştırmaya devam ediyor. 
Bu hizmetler çerçevesinde 
Halil İbrahim Sofrası Aşevi, 
ilçede yaşayan yoksulların 
adeta dayanağı haline geldi. 
Evinde erzak olduğu halde 
yaşlılık, hastalık, düşkünlük v.b 
nedenlerle yemek yapamayan 
aileleri belirleyen Ümraniye 
Belediyesi, her gün 1000 kişilik 
yemeği, belirlenen kişilerin 
kapısına kadar götürüyor. 
Ümraniyeli yoksul vatandaşlar 
ise yapılan bu hizmetten oldukça 
memnun. Özellikle kimsesiz, 
yaşlı ve hasta vatandaşlar, 
komşularının yardımlarıyla 
ayakta durduklarını 
belirterek, 

belediyenin kendilerine dayanak 
olduğunu ve belediyenin bu 
hizmeti ile sofralarında sıcak 
yemek gördüklerini söylediler.
Sosyal etkinlikler kapsamında 
düzenlenen Gıda Bankacılığı 
projesi ile ekonomik 
açıdan durumu iyi olmayan 
vatandaşların alışveriş 
yapabileceği gıda ve ihtiyaç 
malzemelerinin bulunduğu
ve sahiplerine ulaştırılacağı 
“Sosyal Market”lerin ikiside 
Ümraniyelilere hizmet etmeye 
devam ediyor. Belediye 
tarafından ihtiyaç sahiplerine 
verilen ve durumlarına göre 
limitli Sosyal Destek kartı ile 
vatandaşlar, Sosyal Markette 
diledikleri gibi alışveriş 
yapabilecekler. Ayrıca hali 
hazırda Aşevi ve 2 sosyal 
marketin yanı sıra Ümraniye’nin 
Doğusuna, Batısına, Kuzeyine ve 
Güneyine olmak üzere toplamda 
4 noktada da vatandaşların 
kolaylıkla erişebileceği “Sosyal 
Marketler” de yakın zamanda 
Ümraniyeli vatandaşların 

hizmetine 
açılacak.

 

Belediyenin kültür merkezlerinde 
açtığı ve ücretsiz olarak eği-
tim verdiği Meslek Edindirme 
Kursları, Ümraniye’deki kadın-
lara yönelik olarak faaliyetler-
ini aralıksız sürdürüyor. 17 
ve üzeri yaşlarda aday-
lar kayıt yaptırabiliyor. 
Her yıl düzenli olarak 
gerçekleştirilen kurslarda 
ahşap boyamadan, biç-
ki dikişe, bilgisayardan, 
çocuk gelişimine, hat 
sanatından, minyatüre 
kadar çok çeşitli dallara 
ait toplam 24 branşta eği-
tim imkânı sunuluyor. Uzman 

hocalar tarafından verilen kurs-
ların ardından, kursları başarıy-
la tamamlayan kursiyerlere se-
zon sonunda sertifika veriliyor. 

BİNLERCE HANIM MESLEK SAHİBİ OLDU
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Ümraniye Belediyesi, nikâh sarayı olmayan 
Ümraniye’ye dev bir nikâh sarayları kazandırdı. 
7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Ümraniye 
Belediyesi Nikâh Sarayı, kapasitesi ve sahip 
olduğu teknik özelliklerle göz dolduruyor. Anadolu 
yakasının en büyük nikâh salonlarından olan 
Nikâh Sarayı, 9746 m2 kapalı mekâna sahip, 
kültür merkezi fonksiyonlarını da ihtiva eden 
526 m2 nikâh salonu, 526 m2 kokteyl salonu, 
her biri 175 m2’lik iki takı salonu ve 327 m2 giriş 
fuayesi ile kapalı otoparka sahip. Nikâh Sarayı’nın 
içinde nikâh ile ilgili alışverişlerin yapılabileceği 
mekânların yanı sıra kültür merkezi ve bir bilgi evi 
de bulunuyor.

Engeller Birlikte 
Aşıldı

Ümraniye Belediyesi, Türkiye’de 
ilk kez gerçekleştirilen bir hizmetle, 
engelli vatandaşların yaşamlarını 
kolaylaştıracak önemli bir adım 
attı.  “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” 
sloganı ile yola çıkan belediye, ilçe 
sınırları içinde ikamet eden engelli 
vatandaşlar için tasarlanmış 4 adet 
‘Engelli Aracı’ aldı. Aynı 
zamanda asansörlü olan ve 
her biri 4 hasta, 6 refakatçi 
taşıyabilen bu araçlar, 
son model teknolojiler 
ile donatılmış araçlardır. 
Belediyeye başvuran engelli 
vatandaşlar evlerinden 
alınarak, diledikleri yere 
bırakılıyorlar. Daha sonra, 
işleri biten vatandaşlar 
evlerine geri götürülüyor. 

Engelli vatandaşlarını 
unutmayan Ümraniye 

Belediyesi, maddi olanaksızlıklar 
yüzünden tekerlekli sandalye 
alamayan engellilere tekerlekli 
sandalye dağıttı. Eskiyen ve tamire 
muhtaç sandalyeleri ile zorluk 
çeken engelliler, dağıtılan son 
model tekerlekli sandalyeler ile 
büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş 
oldular. Ümraniye Belediyesi, 14 
yıllık süre zarfında yüzlerce engelli 
vatandaşa akülü engelli aracı ile 
tekerlekli sandalye hediye etti.

Ümraniye Belediyesi, 
vatandaşların kamu 
kurum ve kuruluşların 
hizmetlerinden daha 
iyi faydalanabilmeleri 
amacıyla, 35 mahallesi 
bulunan Ümraniye’nin her 
mahallesine aile sağlığı 
merkezi ve muhtarlık 
binası yaptı. Sağlık alanında 
eşine az rastlanır hizmet 
seferberliği başlatan 
Ümraniye Belediyesi, 
2004 yılından bu yana 
toplamda 32 adet aile 
sağlığı merkezini hizmete 

açtı. İlçenin sağlık 
hizmetlerinde önemli 
bir eksikliği giderecek 
olan modern ve işlevsel 
fiziki yapıları ile dikkat 
çeken yeni aile sağlığı 
merkezleri ise en kısa 
sürede tamamlanmasının 
ardından hizmete açılacak. 
Ayrıca Ümraniye Belediyesi 
yaptığı aile sağlığı 
merkezlerinin yanı sıra 
yapımını sağladığı Kızılay 
hizmet binası ve kan alma 
merkezini Ümraniyelilerin 
hizmetine açtı.

Her Mahalleye Aile Sağlığı 
Merkezi ve Muhtarlık Binası

MUTLULUĞUN ADRESİ:
ÜMRANİYE BELEDİYESİ NİKAH SARAYI



15 Temmuz Şehitler Meydanı 
yeni görünümüne kavuşuyor

Kaliteli hizmet anlayışı ile 2004 yılından 
beri başarılı projelere imza atan Ümraniye 
Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Ümraniye’ye 
büyük bir meydan kazandıran Başkan Hasan 
Can, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nı yenile-
yerek prestijli bir projeyi hayata geçiriyor. 

Ümraniye’nin vizyon projesi 
Ümraniye Meydanı hayata 
geçiyor

Yapımına başlanan proje ile Ümraniye 
ilçesi, yeni bir sosyal tesis ile vatandaşların 
rahat nefes alabileceği, dinleneceği ve sosyal 
aktivitelerde kullanabileceği bir meydana 
kavuşacak. Ayrıca Ümraniye Belediyesi’nin 
sergi alanları ve 9.558,20 metrekare çevre 
düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ile süs-
lenecek. Projenin zemin altındaki -1. katı 

7.500 metrekare alana sahip olup; gençlik ve 
spor merkezi, şehir kütüphanesi, konferans 
salonu, fuaye, meslek kursları, toplantı salo-
nu, kültür merkezi ve bay bayan mescit gibi 
birçok sosyal hizmeti içinde barındıracak.

4 katlı 1.000 araçlık zemin altı 
otopark yapılacak

Yapımına başlanan proje ile Ümraniye 
Merkezi’nde 4 katlı zemin altı otopark inşa 
edilecek. Proje kapsamında bölgenin trafik 
ve otopark sorunu da önemli ölçüde çözüme 
kavuşacak.

Meydan ile birlikte Alemdağ Caddesi 
TRT lojmanları ve Suiş Caddesi arası kısım 
da yayalaşarak bu proje kapsamında cadde, 
İBB tarafından yenilenecek. Ayrıca nostaljik 
tramvay ile şehrin merkezine estetik bir gö-
rünüm katmak hedefleniyor. 

Ümraniye’nin en büyüğü olma özelliğini 

taşıyacak olan Ümraniye Büyük Ulu Camii, 

2 bin 350 metrekare olacak ve bin 300 

metrekare mahfili bulunacak. Caminin 

ayrıca 2 bin metrekare revaklı avlusu 

olacak.
Proje kapsamında Elmalıkent Mahallesi 

Atatürk Caddesinde bulunan, İnşaat 

alanı: 50.550 m² olan caminin 1000 araçlık 

otoparkı bulunmaktadır. Namaz kat, son 

cemaat yeri, mahfil kat ve avlu olarak 

planlanan caminin 3362 kişilik cemaat 

kapasitesi bulunmaktadır. Sosyal ve kültürel 

alanlara da projede yer verilmiştir.

Ümraniye’nin en büyüğü olma özelliğini 

taşıyacak olan cami 2.350 metrekare olup, 

1.300 metrekarede mahfili bulunacak, 

ayrıca 2000 metrekare revaklı avlusu 

olacak. Yaklaşık 19.000 metrekare arsanın 

cami dışında kalan kısmının tamamı 3 

katlı otopark olacak ve yaklaşık 1200 araç 

alacak. Namaz kat, son cemaat yeri, mahfil 

kat ve avlu olarak planlanan caminin 3362 

kişilik cemaat kapasitesi bulunacak. Sosyal 

ve kültürel alanlara da yer verilen camii 

projesi, bölgenin silüetini değiştirecek.

BÜYÜK ULU 
CAMİİ PROJESİ
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Ümraniye Belediyesi, hal-
kın; sosyal, kültürel ve yaşam 
kalitelerini yükseltmek ama-
cıyla faaliyetlerine aralıksız 
devam ediyor. Bu kapsamda 
ilçede bulunan kamu kurum 
ve kuruluşlarına her vesile ile 
katkılarda bulunan Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
ilçe genelinde yaptırdığı kültür 
merkezlerinden bilgi evlerine, 
sağlık binalarından muhtarlık-
lara, park ve bahçelerden cami-
lere, sosyal marketlerden aşev-
lerine gibi 400’ü aşkın kalıcı 
eserlerine yenilerini ekliyor.

İnşaat yapımları 
devam eden kalıcı 
eserler şöyle:
4 Elmalıkent Mahallesi Şehit 
Köksal Karmil İmam Hatip 
Ortaokulu Ek Hizmet Binası 
ve Mescid İnşaatı

4 İstiklâl Mahallesi Aşevi ve 
Spor Kompleksi
4 Madenler Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Kompleksi ve 
Kapalı Spor Salonu ile Yurt 
binası inşaatı
4 Ümraniye Büyük Ulu Camii
4 Ümraniye Şehir Stadyumu

Projesi tamamlanarak 
yakında inşası 
başlayacak olan kalıcı 
eserler ise:
4 Altınşehir Mahallesi’ne 
Bilgi Evi ve Muhtarlık Hizmet 
Binası
4 İnkılap Mahallesi’ne Bilgi 
Evi ve Muhtarlık Hizmet Bi-
nası

4 Necip Fazıl Mahallesi’ne 
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
ve Spor Salonu
4 Huzur – Parseller Mahalle-
si’ne 30 Derslik İlkokul Binası
4 Çamlık Mahallesi’ne 17 
Derslik İlkokul Binası
4 Necip Fazıl Mahallesi Gök-
doğan Caddesi ile Yeşilyurt 
Sokak Kesişimine Camii

2004 yılında geldiği günden 
bu güne başarılı projelerle 

ilçeye 400’e yakın kalıcı 
eserler kazandıran Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 

müjde verdiği kalıcı eserleriyle 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve 
ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek ama-
cıyla hali hazırda bulunan iki sosyal mar-
ketine bir yenisini daha ekliyor. Ümraniye 
Belediyesi, Ümraniye’de yaşayan dar gelirli 
ailelere göreve geldiği ilk günden beri gıda 
yardımı yapıyor. Belediye, Necip Fazıl Ma-
hallesi’ndeki sosyal market ve Halil İbra-

him Sofrası Aşevi ile Saray Mahallesi’ndeki 
sosyal markete bir yenisini daha ekleyerek 
ilçedeki sosyal market sayısını üçe çıkarı-
yor ve daha fazla vatandaşa ulaşarak sosyal 
belediyecilikte yeni adımlar atıyor. Sosyal 
Market kartlarıyla vatandaşlar gıdadan 
giyime kadar temel ihtiyaçlar gözetilerek 
oluşturulan sosyal marketlerde ücretsiz 
alışveriş yapabiliyor. Bu kapsamda İstiklal 

Mahallesi’ne bir sosyal market daha inşa 
eden Ümraniye Belediyesi, hem sosyal 
market hem de spor salonu olarak kullanı-
lacak binanın çalışmalarında sona yaklaştı.

İstiklal Mahallesi’nde 2.885 metrekare 
kapalı alanda; 1 bodrum, 1 bodrum asma, 1 
zemin, 2 normal ve 1 çatı katı olmak üzere 
6 katta belediyenin çalışmaları için hizmet 
verecek şekilde inşa edilen binada; depola-

ma alanları, lojistik merkez, rezerv alanlar 
ve geniş bir market alanı bulunacak. Ayrı-
ca 2 kat da spor salonu olarak kullanılmak 
üzere ayrılacak ve burada da çeşitli sporla-
rın yapılabileceği geniş alanlar yer alacak.

Vatandaşlar bu marketlerden belediye 
tarafından verilen puan dolu kartlarla gö-
nüllerince alışveriş yapmaya daha iyi şart-
larda devam edecek.

Ümraniye Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara nitelikli hizmet 
sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla hali hazırda 

bulunan iki sosyal marketine bir yenisini daha ekliyor.

Ümraniye üçüncü sosyal 
marketine kavuşuyor 

Ümraniye Belediyesi, modern bölge parklarına 
bir yenisini daha ekliyor. Esenkent Mahallesi’nde 
yapımına başlanan 15.000 metrekarelik yeni 
park hem bölgeye nefes aldıracak hem de 
estetik açısından artı değer katacak.
Ümraniye Belediyesi, Esenkent Mahallesi’ne 
15 bin metrekarelik bir park yapıyor. Bisiklet 
parkuru, spor aletleri, koşu ve yürüyüş parkuru 
ile çocuk oyun grubunun yer aldığı parkın 
inşaatı hızla devam ediyor. Tamamlandığında 
ilçenin en büyük parklarından biri olacak olan 
park, hem görüntüsü hem de konumu ile 
Ümraniyelilere rahat bir nefes aldıracak.
Bir yandan yeni parkların yapımına devam 
ederken diğer yandan da parkların revize 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Ümraniye 

Belediyesi; Ördekçi Gölü dere bandı rekreasyon 
alanı yapım çalışmasına başladı. Rekreasyon 
alanı projesi içerisinde; 6 takım çocuk oyun 
grubu, çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarına 
cevap verirken; belirli aralıklarla yerleştirilecek. 
4 takım açık hava spor aleti ile parkların çok 
amaçlı kullanılabilmesi için etrafına 1.500 
metre uzunluğunda yürüyüş alanları ve bisiklet 
parkurları, 1 adet futbol sahası ve 2 adet 
basketbol sahası ile çocukların yanı sıra her 
yaştan vatandaşa hem spor yapma hem de 
dinlenme imkânı sağlayacak.

Ümraniyelilere nefes alabilecekleri mekânlar 
kazandırmaya devam edecek olan Ümraniye 

Belediyesi, yapımını kısa sürede tamamlayacağı 
Esenkent Mahallesi rekreasyon, park ve yeşil alan 

düzenlemesiyle, Ümraniye’nin yeşiline yeşil katacak.

15 BİN METREKARELİK DEV PARK PROJESİ

Bölge Parkı 
Projesi

Yeni kalıcı eserler pek yakında
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Her yıl eğitim sezonu başında 
binlerce öğrenciye kırtasiye ve 
çanta yardımında bulunan Üm-

raniye Belediyesi, öğrenciler arasında 
yaptırdığı seviye tespit sınavında, başa-
rılı olanlara çeşitli ödüller verdi.

Ümraniye Belediyesi’nin diğer bir 
önemli eğitim hizmeti ise sayıları 25’i 
bulan Bilgi Evleri projesi. Sayıları hızla 
artan internet kafeler ve oyun salonla-
rının çocuk ve gençlerin kötü alışkanlık-
lar edinmesine yol açtığını göz önünde 
bulunduran Ümraniye Belediyesi, ‘Bilgi 
Evleri’ çalışması ile bu alanda oluşan 

boşlukları da doldurmaya çalışıyor. İç-
lerinde son model teknolojik özellikler-
le donatılmış bilgisayarlar bulunan bilgi 
evlerinde, internet ve kütüphane de yer 
alıyor. Gözetmenler eşliğinde derslerine 
çalışıp, kitap okuyan çocuklar ve genç-
ler nezih bir ortamda bilgiye ulaşmanın 
ayrıcalığını taşıyor. Bilgi evleri, bugüne 
kadar yüz binlerce ziyaretçiye hizmet 
verdi. 

Öte yandan Ümraniye Belediyesi, 
bu yöndeki katkılarına bir yenisini daha 
ekleyerek spor salonu olmayan Dudullu 
İmam Hatip Lisesi’ne modern ve teknik 

imkânlarla donatılmış, geniş kapasiteli 
bir spor salonu yaptırdı. Belediye ayrıca, 
Ümraniye Birlik İlköğretim Okulu’nda 
bulunan OÇEM (Otistik Çocuk Eğitimi) 
sınıfını modernize ederek, düzenlenen 
bir programla hizmete sundu. Böylece 
ilçenin tek Otistik Çocuk Eğitim Birimi 
olan bu sınıf, daha nitelikli bir şekilde 
eğitim verme olanaklarına kavuştu.

“Geleceğin inşası, çocukların 
eğitimiyle mümkündür”

Geleceğin inşası ancak çocukların 
doğru ve iyi bir şekilde eğitilmesiyle 

mümkündür. Yanlış eğitimi telafi etmek 
mümkün değil. Bizler de bunun bilin-
ciyle ilçedeki çocukların eğitimine kat-
kı sağlamaya çalışıyoruz. Üstün zekâlı 
çocukların öğretmen ve ebeveynlerini 
eğitiyoruz. Değerler eğitimi kulüpleriy-
le geleneksel değerlerimizi geleceğe ta-
şıyor, spor okullarımızla zinde gençler 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede yıl-
lık 41 bin gencimizin katıldığı spor orga-
nizasyonumuzu 10 yıldır sürdürüyoruz. 
Yazları ise 10 binlerce çocuğumuza ma-
hallelere kurduğumuz havuzlarla yüzme 
öğretiyoruz.

Ümraniye 2013’te Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından “Türkiye’nin 
En Temiz İlçesi” seçildi. Bunu devam 
ettiriyor ve geri dönüşümde de 
uluslararası standartları aşmayı 
hedefliyoruz. Kişi başına düşen yeşil 
alan miktarını dönemimizde 3 kat 
artırarak, 7 m² olan Avrupa ortalamasını 
da aştık ve 12 m²’ye ulaştırdık.

Depreme en hazırlıklı ilçe 
Ümraniye 

Depreme karşı tedbirli bir şekilde inşa 
ettiğimiz veya yenilediğimiz yapılardan 
oluşmasıyla Ümraniye, afetler 
konusunda da güvenli. Bunun yanında; 
Afet Bilgi Sistemi (ABİS), Acil Yardım 
Butonu, Mobil ABİS, Artırılmış Gerçeklik 

Uygulaması gibi projelerle, 
İstanbul’un olası bir depreme en 
hazırlıklı ilçesi.

Rekorlarların adresi 
Ümraniye
Ümraniye Belediyesi, 14 yılda 
imar alanında büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. Bu süre zarfında 
nazım imar planları ivedilikle 
çıkarıldı. Buradaki boş arazilerin 
ya da üzerinde alt yapıdan 
yoksun çarpık kentleşmeye yol 
açan konut sahiplerinin, yeni 
imar planına uygun bir şekilde 

yeniden yapılanma çalışmalarına 
katılmaları sağlandı. Arsa sahipleri 
bir araya gelerek, sosyal donatıları 
tam olan pek çok büyük konut projesi 
hayata geçti. Yine imar iyileştirmeleri 
ile vatandaşların doğal zeminde kentsel 
dönüşümü gerçekleştirmesi sağlandı ve 
sağlamaya devam ediyor. Bu gelişmeler 
büyük inşaat şirketlerinin dikkatini 
çekti ve hepsi birer ikişer 
burada büyük çaplı projelere 
başladı. Sürdürülen çalışmalarla 
Ümraniye’ye olan ilgi her geçen 
gün artıyor. 

Ümraniye yemyeşil
Altyapı ve üstyapı alanında 
yapılan çalışmalarla Ümraniye’nin 
çehresi değişti. Ümraniye prestij 
caddeleri, modern sokak ve 
kaldırımları, tamamı asfalt 
yolları ile göz dolduruyor. 2 
asfalt fabrikası aralıksız çalışan 
Ümraniye Belediyesi, ilçenin 

cadde ve sokaklarını baştan ayağa 
yeniledi. Sosyal alanların arttırılması ile 
yeşil alan ve park sayısının arttırılması 
noktasında da yoğun çaba sarf eden 
Ümraniye Belediyesi, 14 yılda yüzlerce 
park yapmanın yanında var olan 
parkları da yeniledi. Ümraniye Mesire 
Alanı, doğal güzelliği kadar sosyal 
donatı alanları ile de dikkat çekiyor. 

 “Kişi başına düşen yeşil alan miktarıyla Avrupa standartlarını aştık” 

EĞİTİME DEV KATKILAR 

Ümraniye Belediyesi, 14 yıl boyunca düzenli olarak ilçede bulunan okulların bakım, 
yapım ve onarımlarını ücretsiz olarak karşıladı. Sponsorlar aracılığıyla ilçeye birçok 
okul yaptıran Ümraniye Belediyesi, bazı yeni okulların yapımı için de arsa bağışladı. 
Yine her yıl bu okullarda okuyan öğrencilere kılık, kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptı

Kültürel hizmetleriyle ulusal ve yerel basının 
gündeminden hiç düşmeyen Hasan Can 
başkanlığındaki Ümraniye Belediyesi, hiç kültür 
merkezi bulunmayan ilçeye kültür merkezleri inşa 
etmeye başladı. İlk olarak Dudullu Necip Fazıl 
Kültür ve Eğitim Merkezi’ni tamamlayarak 2005 
yılında hizmete kavuşturan belediye, aralıksız 
sürdürdüğü çalışmalar sonucunda bu sayıyı 19’a 
tamamlayarak hizmete sundu. Haftanın her günü 
bu kültür merkezlerinde sinemadan tiyatroya, 
şiir dinletilerinden konserlere, panellerden 
sempozyumlara kadar yüzlerce etkinlik, her yaştan 
Ümraniyelilerin beğenisine sunuluyor. Etkinliklerden 
hayli memnun kalan Ümraniyeliler, kültür 
merkezlerinin ikinci adresleri olduğunu söylüyorlar.

Kültür merkezi 
olmayan Ümraniye’ye 
19 yeni kültür merkezi 
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A tatürk Mahallesi’nde Kay-
makamlık Binasının yanında 
inşa edilen Ümraniye Bele-

diyesi Hizmet Binası o dönem Baş-
bakan olan Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 

gerçekleşen açılış ile hizmet vermeye 
başladı. 32.000 m2 kullanım alanına 
sahip olan bina, 3 bloktan oluşuyor. 
Yeni hizmet binamızın dış cephesi 
alüminyum giydirme olarak tasarlan-
dı. Osmanlı Mimarisinden esintiler 

taşıyan hizmet 
binamızda vatan-
daşlarla yoğun 
ilişki içinde olan 
müdürlükler, bi-
nanın giriş kat-
larında hizmet 
vererek, halkla 
ilişkilerdeki ile-
tişimin daha da 
kolaylaştırılması 
sağlandı. 

DAHA İYİ HİZMET İÇİN 
YENİ BELEDİYE BİNASI

Ümraniye Belediyesi, kardeş şehir protokolü 

olan Bosna Hersek’in Fojnica kentine 

modern bir kültür merkezi inşa ettirdi. İki 

ülke arsındaki birlik ve beraberlik bağlarını 

güçlendirmek amacıyla yaptırılan kültür 

merkezinin açılışı yapılarak Bosnalıların 

hizmetine sunuldu. Modern yapısı ve 

mimarisi ile dikkat çeken kültür merkezi, en 

son teknolojik imkânlarla donatıldı. 

Ümraniye Belediyesi tarafından Necip 

Fazıl Mahallesinde inşa edilen ve açılışına 

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı şimdi ise Başbakan olan Binali 

Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleşen 

Bölgenin en büyük Trafik Çocuk Eğitim 

Parkı’nda, akülü araçlar ile çocuklara 

trafik eğitimi veriyor. 13.700 m2’lik alana 

sahip park, Karayolları Genel Müdürlüğü 

standartlarına uygun tasarlandı. Bütün 

trafik kurallarını kapsayacak şekilde 

planlanan Trafik Eğitim Parkı’nda dönel 

ve sinyalize kavşaklar, trafik tabelaları, 

yol çizgileri, kaldırım çalışmaları, keskin 

ve normal virajlar, tırmanma şeridi, park 

cepleri ve tünel bulunuyor. 

Parkta trafik eğitiminin verilmesi 

amacıyla inşa edilen 170 m2 alana 

sahip teraslı kafeteryası ile dikkat çeken 

binada, derslerinin yapılması amacıyla 

3 adet derslik de yapıldı. Binanın terası 

katılımcıların dinlenmesi ve kuşbakışı 

olarak eğitimlerin izlenmesini sağlamak 

amacıyla özel olarak tasarlandı. Park 

alanının yolları ise yatay ve düşey 

işaretlemeler ve sinyalizasyon sistemleriyle 

desteklendi. Öte yandan içerisinde tenis ve 

voleybol sahası olarak kullanılabilen çok 

amaçlı bir de spor alanı bulunan Parkta, 

tüm yeşil alanların peyzaj düzenlemesi de 

ihmal edilmedi. 

Kardeş şehir Bosna 
Hersek’in Fojnica 

kentine kültür merkezi
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan

Başbakan
Binali Yıldırım

Ümraniye 
Belediye 
Başkanı 

Hasan Can

Ümraniye Belediyesi 
Sanatkârlar Çarşısı

Ümraniye Belediyesi Tantavi Sosyal Tesisleri

Ümraniye Belediyesi’nin yaptırdığı 
önemli eserlerden biri olan Sanatkârlar 
Çarşısı, Modern mimarisi ve yeni 
konsepti ile Ümraniyeli vatandaşlara 
hizmet veriyor. Sanatkarlar 
Çarşısı’nda, farklı sanatçılara 
kiralanarak oluşturulan yeni konsept 
kapsamında, Tezhip, Ebru, Kaligrafi, 
Müzik Evi, Antika, Minyatür, Çini, 
Fotoğraf alanında dükkanlar açıldı. 
Ayrıca bazı dükkânlar, Kütüphane 
Müdürlüğüne bağlı idari oda, sanat 
sınıfı, sergi salonu ve kafeterya 
olarak kullanılıyor. El emeği ile 
hayatını kazanmak için mücadele 
veren sanatkârların, el emeklerinin 
ve göz nurlarının değerlendirileceği, 
sanatkârların destekleneceği, 
ürünlerinin itibar göreceği Sanatkârlar 
Çarşısı, birçok alanda sanata, sanatçıya 
ve sanatsevere hizmet veriyor.

Ümraniye Belediyesi, Tantavi Mahallesin-
de inşası tamamlanan Sosyal Tesisler ile 14 
yıllık hizmet süresince oluşturulan kalıcı 
eserlere yenisini daha ekledi. Ümraniye Be-
lediyesi tarafından Tantavi Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan 1.000m2 alan üzerin-
de 2 kat olup her bir kat 500m2’lik alana sa-
hip olan ve üst katında 220m2 açık teras ile 
seyirlik alanın bulunduğu Tantavi Sosyal 
Tesisleri Ümraniyelilerin hizmetine açıldı. 

Bölgenin en büyük 
trafik eğitim parkı



ÜMRANİYE’DE AMBALAJ ATIKLARI 
TOPLANMAYA DEVAM EDİYOR

Ümraniye Belediyesi ilçenin işlek 
cadde ve meydanlarında yaptığı estetik 
düzenlemelerle görselliği ön plana 
çıkarıyor. Podima çakıl taşı desen 
çalışmalarıyla cadde ve meydanları 
renklendiren belediyenin düzenleme 
çalışmaları devam ediyor.

H er mahalleye bir prestij cadde kazandırmayı hedefleyen 
Ümraniye Belediyesi 14 yılda Modern ve çağdaş yüzüyle 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline geldi. Bu kapsamda 

prestij caddeler, prestij sokaklar ve yollar yeniden onarıldı, asfalt-
landı, caddeler yenilendi, sokaklar pırıl pırıl temizlendi ve vatan-
daşların hizmetine açıldı. Ayrıca sadece 2017 yılında Ümraniye 
genelinde  16 tane prestij sokak, 7 tanede prestij cadde yeniden dü-
zenledi. 70 cadde ve sokağın bordür ve tretuvarla düzenlenerek ye-
nilendi. Bu cadde ve sokaklarda aydınlatma hatlarının tamamının 
yer altına inmesi sağlandı. 

Öte yandan binlerce yıllık çakıl mozaik çalışmalarının en güzel 
örneklerini ilçenin muhtelif cadde ve sokaklarına taşıyan Ümrani-
ye Belediyesi, podima çakıl taşıyla çalışılmış desenlerle Dr. Fazıl 
Küçük Caddesi ve TRT Caddesi’ni yeni bir görünüme kavuşturdu. 
Yeşil Sokak’ta da podima çakıl taşı desen çalışmalarına başlayan 
Ümraniye Belediyesi, meydan ve caddeleri vatandaşların kendisini 
daha iyi hissedeceği bir hâle getirmek için çalışmalarını hız kesme-
den sürdürüyor.

İlçe geneli okullar, işyerleri ve sitelerde ger-
çekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle, doğa 
dostu belediyecilik çalışmalarını sürdüren 
Ümraniye Belediyesi, Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen mahal-
lelerde her gün 6 adet araçla ambalaj atıklarını 
toplamaya devam ediyor. 

Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkla-
rı, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, 

ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıl-
dıktan sonra preslenip balyalanarak, geri dö-
nüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar 
neticesinde çöp depolama sahalarına giden 
atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne ge-
çiliyor. Geri dönüşebilir atıklar ekonomiye 
kazandırılarak, toplama maliyetlerinin dü-
şürülmesinin ardından hammadde tasarrufu 
sağlanmış oluyor.

2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstan-
bul’un en temiz ilçesi olarak 1. seçilen Ümraniye Belediyesi, 
kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde ilçe genelinde te-
mizlik hizmetlerini sürdürüyor.

Ümraniye Belediyesi, her gün düzenli ve programlı olarak ilçe 
genelinde toplamda 3200 cadde ve sokaklarda çöp toplanmasının 
yanı sıra; okul, cami ve birçok alanda temizlik işlerine devam ediyor. 
Ayrıca, ilçe genelinde bulunan mahallelerdeki konteynerler de, her 
gün belirli bir plan ve program dahilinde, yıkama aracı ile yıkanarak, 
dezenfekte ediliyor. Çalışmalar kapsamında kötü koku ve mikrop-
lardan arındırma işlemiyle konteynerler temizlenerek halk sağlığı 
güvence altına alınıyor. Konteynerlerin dezenfektesi için kullanılan 
Çöp Konteyneri Yıkama ve Dezenfekte Aracı, her seferinde kullanı-
lan suyun %80’ini geri dönüştürerek tekrar kullanılmasını sağlarken, 
doğaya daha az karbonmonoksit salınımı yaparak çevreyi koruyor. 
Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Ümra-
niyeli vatandaşlar, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çalışma 
ekibine memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini sundular.

ÜMRANİYE’NİN CADDE VE SOKAKLARI 
YENİLENİYOR VE RENKLENİYOR

Ümraniye 
Belediyesi Çevre 

Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler, her 
gün belirlenen 

mahallerde 
atık toplama 

çalışmalarını 
sürdürüyor.

TERTEMİZ İLÇE ÜMRANİYE
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Ü mraniye Belediyesi bu amaçla, 14 yıl 
içinde on binlerce aileye ilaç, gıda, 
nakit yardımı ve hasta vatandaşlara 

muayene ve tedavi olmak üzere birçok yar-
dım ulaştırdı. Ayrıca Belediye tarafından 

hizmete konulan Halil İbrahim Sofrası 
Aşevi, her gün 1000 kişilik sıcak ye-

meği, ihtiyaç sahibi vatandaşların 
kapısına kadar götürüyor.  Ümra-
niye Belediyesi, 14 yılda gerçek-

leştirmiş olduğu 
hizmetlerin yanı 
sıra, Sosyal et-
kinlikler kapsamında düzenlediği Yaşlı Hiz-
metleri Birimi, Yetim ve Öksüz Çocuk Bi-
rimi, Hanım Şef Projesi, Hanım Eli Çarşısı, 
Taziye Ziyaretleri, Bir İz ve Bir Ömür Projesi 
ve Gıda Bankacılığı projeleri ile Namık Ke-
mal Kültür Merkezi’ni işleyiş bakımından 
Sosyal Hizmetler Merkezi haline getirdi.

Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği Yaşlı Hizmetleri Birimi 
ile Ümraniye’de ikamet eden mağdur ve kimsesiz yaşlıların sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarını karşılıyor. Namık 
Kemal Kültür Merkezi’nde kurulan 
Yaşlı Hizmetleri Birimi ilçede ikamet 
eden Aşevinden sıcak yemek yardımı 
alan ve kendi hayatını devam ettir-
mekte güçlük çeken yaşlı bireyleri 
ziyaret ederek; ev temizliği, iç-
dış boya badana işleri, ev içi dü-
zenlemeler, kişisel bakım hiz-
metleri, ev taşıma ve eşya alımı 
gibi hizmetleri sunuyor.

Sosyal Belediyeciliği ilke edinen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, ilçede yaşayan 
yardıma muhtaç ailelere destek olmak amacıyla 
her fırsatta çeşitli yardımlarda bulundu.

Ümraniye Belediyesi tarafından 
restore edilen Ümraniye’nin en eski 
yapısı olan Tarihi Av Köşkü yapısı ve içerisindeki 
bahçesiyle Ümraniye’nin nefes alan tarihi binası.

KİMSESİZLERİN 
KİMİ OLDU

Ümraniye Belediyesi

YAŞLI HİZMETLERİ BİRİMİ

Ümraniye Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yakınlarını kaybeden ailelerin 
üzüntülerini paylaşmak ve acılı günlerinde yardımcı olmak için Ümraniye 
Belediyesi Aşevi tarafından evlerine yemek götürülerek taziye ziyaretleri 
yapılmaya devam ediyor.

TAZİYE ZİYARETLERİ

Ümraniye Belediyesi ‘Bir İz 
Bir Ömür’ projesi ile doğum 
yapmış anne ve bebekleri 
de unutmuyor. İlçe sınırları 
içerisinde yeni doğum yapan anneleri evlerinde ziyaret eden 
Ümraniye Belediyesi, yeni doğan bebeklerin fotoğrafı çekiyor. 
Ayak ve el izleri ile birlikte çerçeveye yerleştirilerek Başkan 
Hasan Can’ın bir mektubu ile annelere hediye ediyor.

BİR İZ BİR 
ÖMÜR PROJESİ

Ümraniye’de Hekimbaşı’nda 
bulunan tarihi Av Köşkü, uzun 
süre devam eden restorasyon 
çalışmalarının ardından tarihi 
yapısına uygun olarak yenilendi. 
Ümraniye sınırları içerisinde 
yer alan ve Sultan Abdülaziz’in 
av köşkü olarak da bilinen 
Hekimbaşı Av Köşkü çevre 
düzenlemeleri, kış bahçesi ve 
kafeterya çalışmalarıyla birlikte 
vatandaşların hizmetine açıldı. 
Doğa ve yeşil ile iç içe olan tarihi 
Köşk, ziyaretçileri tarafından 

yoğun ilgi görüyor.   
 Sultan Abdülaziz’in av köşkü 
ya da oğlu Yusuf İzzettin 
ev köşkü olarak da 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 olan ve 3 
kattan oluşan köşk’te bir adet 
merdiven kulesi bulunuyor.  
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Ümraniye Belediyesi,  Ümraniye’de 
ikamet eden yetim ve öksüz çocukların, 

sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla kurulan Yetim 
Öksüz Çocuk Birimi ile birçok ihtiyaç 

karşılamaya devam ediyor. Düzenlenen 
gezi ve etkinliklerle çocuklar birçok konu 

ve alan hakkında bilgi sahibi olurken, 
sosyal ve kültürel yaşantılarına 

yönelik ihtiyaçları da 
karşılanmış oluyor.

YETİM ÖKSÜZ 
ÇOCUK BİRİMİ

ÜMRANİYENİN 
TARİHİ AV KÖŞKÜ



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can: “Türkiye, başta deprem 

olmak üzere, doğal ve doğal olmayan 
birçok afete maruz kalma riski yüksek 
bir ülke. Ancak afetlerden kaynaklanan 
kayıpları en aza indirmek mümkün. 
Bu sebeplerle, depremi unutmadık 
ve önlemimizi aldık! 17 Ağustos 
Depremi’nin 13. yıldönümünde 
de Ümraniye’miz için önemli bir 
çalışmayı vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Ümraniye ilçesi, gerek fiziki 

yapısı ve zemin açısından avantajlı 
olması, gerekse 2004’ten bugüne yapı 
stoğunun büyük oranda yenilenmiş 
olması bakımından İstanbul’da olası 
bir depreme en hazır ilçelerden 
birisi. Ümraniye Belediyesi olarak, 
müdahale ve afet sonrası iyileştirmede 
ilçemizdeki tüm kurumlarla koordineli 
çalışmayı sağlamak, kaynakların etkin 
ve verimli kullanımını sağlayarak ve 
afet sonrası can ve mal kayıpları ile 
hasarları en aza indirmek amacıyla, 

Ümraniye Afet Bilgi Sistemini (ABİS) 
oluşturduk. Ümraniye Afet Bilgi 
Sistemi’nde vatandaşların olası bir 
afet öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm 
hazırlıklarla ilgili bilgilere rahatlıkla 
ulaşabilecek ve Aile Afet Planlaması’nı 
kolaylıkla yapabilecekler” dedi. 
Başkan Hasan Can, ABİS‘te olası bir 
afet sonrası müdahale ve iyileştirme 
çalışmalarının altyapısını oluşturacak 
tüm bilgilerin mevcut olduğunu da 
sözlerine ekledi.

DEPREME EN HAZIRLIKLI İLÇE 
ÜMRANİYE

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniyemiz’deki  Yapı Stoğunun Yüzde 62’sini 
Yenileyerek Depreme Hazır Hale Getirdik” 

Depreme karşı tedbirli 
bir şekilde inşa edilen 
ve yenilenen yapılardan 
oluşmasıyla Ümraniye, afetler 
konusunda da güvenli. Bunun 
yanında; Afet Bilgi Sistemi 
(ABİS), Acil Yardım Butonu, 
Mobil ABİS, Artırılmış 
Gerçeklik Uygulaması gibi 
projelerle, İstanbul’un olası 
bir depreme en hazırlıklı ilçesi.

Ümraniye Belediyesi, 17 
Ağustos Depremi’nin 13. 
yıldönümünde “Afet Bilgi 
Sistemiyle” bir yeniliğe imza 
attı. Ümraniye İlçesi Afet Bilgi 
Sistemi (ABİS) akıllı haritayı 
hazırlayarak internet sitesinde 
vatandaşların hizmetine 
sundu. Projenin hayata 

geçirilmesi ile olası 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 
gerçekleştirilecek. 

ÜMRANİYE’DE OLASI FELAKETLERE 
KARŞI TEDBİRLER ALINDI

Ümraniye Afet Bilgi Sistemi’nde; 

afet sonrası toplanma alanları, geçici 

iskân/çadır alanları, öncelikli yollar, 

alternatif yollar, sivil tahliye yolları, 

sahra hastanesi kurulacak alanlar, 

tüm hastaneler, eczaneler, ecza 

depoları, trafik kontrol noktaları, afet 

istasyonlarının yerleri “Akıllı Harita” 

üzerinde belirlendi. Ayrıca, ileri 

dağıtım ve lojistik destek noktaları, 

su istasyonları, fırınlar, soğuk hava 

depoları; tüm kamu kurumları, 

belediye hizmet binaları, muhtarlıklar, 

polis noktaları, su vanaları, yangın 

hidratları; ilkyardım koordine 

merkezleri, hastaneler, ambulans 

bekleme noktaları, yaralı toplama 

merkezleri gibi tüm hayati bilgiler 

yer aldı. Böylelikle adres bilgilerine 

kolaylıkla ulaşılabilecek ve gerekirse 

raporlanabilecek şekilde bir yazılım 

oluşturuldu. 

Yaşanabilecek herhangi bir felakette, vatandaşların “Acil Yardım 

Butonu’’ kullanması ile koordinat bilgileri anında Çağrı Merkezi’ne 

düşecek. Görevli operatör, bilgilerin geldiği yeri otomatik olarak 

tespit ettiği için acil müdahale ekiplerini seri ve doğru bir şekilde 

sinyalin geldiği yere yönlendirebilecek.

Ümraniye Belediyesi Mobil Uygulamalar 

bünyesinde; Mobil ABİS (Afet Bilgi 

Sistemi) Harita Uygulaması, 360° 

Fotoğraflara Erişebilme, Artırılmış 

Gerçeklik ve Acil Yardım butonu ile 

acil eylem planlarını aktif hale getirdi. 

“Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye 

Olmak” vizyonu doğrultusunda, 2004 

yılından itibaren çalışmalarına aralıksız 

devam eden Ümraniye Belediyesi, 

mobil uygulamalar ile acil eylem 

planlarını geliştirdi. Hayata geçirilen 

bu uygulamalar ile vatandaşların afet 

sırasında ve afet sonrasında can ve mal 

kaybının en aza indirilmesi amaçlandı.

ABİS Hakkında

Acil Yardım Butonu 
HAYAT KURTARIR!

MOBİL ABİS 
(Mobil Uygulamalar ile acil 

eylem planları artık kullanıma 

hazır hale geldi.)

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMASI!

“Arttırılmış Gerçeklik’’ ile olası bir felaket anında 

o bölgede yaşayan insanların kimlik bilgileri ve 

konutlar içerisindeki birey sayısı tespit edilerek, 

felaket mağduru insanlara en hızlı ve en güvenli 

şekilde yardımın sağlanması için bu bilgileri ilgili 

kurumlar ile paylaşılacak. 
Ümraniye’de yaşayan 700 bin vatandaş sistemden 

ücretsiz yararlanabilecek. Sistem ile vatandaş olası 

bir afet sonrası gerekli olan tüm bilgilere mobil 

cihazlar üzerinden de ulaşabilecek. Toplanma 

alanları, tahliye yolları, sahra hastaneleri, geçici 

iskân alanları gibi temel bilgiler başta olmak üzere 

birçok bilgiye de uygulama üzerinden erişilebilecek.

Gazete Ümraniye 27 Kasım 2017 Pazartesi12
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EVLAT 
(Bir 15 Temmuz Çizgi Filmi)

15 Temmuz darbe girişimini 
unutmamak, unutturmamak ve yeni 
nesillere doğru aktarabilmek adına 
Ümraniye Belediyesi, “EVLAT” çizgi 
filmini hazırlatmaya başladı. 

15 TEMMUZ
Ümraniye Belediyesi ve Ümra-
niyeliler; 15 Temmuz gecesi hain 
darbecilere geçit vermemiş, ar-
dından demokrasi nöbetlerinde 
de Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın önderliğinde hem 
Ümraniye Meydanı’nda hem de 
Kısıklı’da birlik ve beraberliğin 
sembolü olmuştu. Geçen yıl ya-
şanan hain girişimden beri Üm-
raniye Belediyesi; bu hadiseyi 
unutturmamak adına birçok işe 
imza atmış, Haberciler Darbeci-
lere Karşı kitabı, Beklemek Zor: 
Haberci Yakını Olmak belgese-
li, Evlat isimli çizgi film, Resim, 
Hikâye ve Şiir yarışmaları, tan-
kın ezdiği aracın sergilenmesi, 15 

Temmuz Sonrası Çocuk ve Travma 
Sempozyumu, 15 Temmuz Şehitle-
rinin kabirleri başında anılması, 
15 Temmuz Şehit Ailelerine ve 
Gazilerine ziyaretler, Gazete 15 
Temmuz’un birçok ülkeye dağıtıl-
ması, 15 Temmuz Millî İradenin 
Şahlanış Destanı Sergisi gibi bir-
çok çalışmayla o geceyi zihinlerde 
hep diri tutmuştu. Ümraniye Bele-
diyesi, girişimin yıl dönümünde ise 
büyük bir etkinlik tertip ederek 14-
15-16 Temmuz 2017 günlerinde,  15 
Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü etkinliklerini düzenledi. 

Ruhu Belediye 
Binamızın 

Bahçesinde Yaşatılıyor

Darbe Girişimi’nin 
Yıl Dönümü

Ümraniye Belediyesi, 15 
Temmuz Darbe Girişimi’ni 
unutturmamak adına yaptığı 
çalışmalarına bir yenisini 
daha ekleyerek; 15 Temmuz 
hain darbe girişimi akşamı 
tankın ezdiği araçlardan bir 

tanesi alarak ibret olması 
açısından belediyenin 
bahçesinde sergilemek 
üzere platform kurdu. Aracı 
görmek isteyenler Ümraniye 
Belediye Binası bahçesinde 
görebilirler.

Ümraniye Belediyesi ve 
Ümraniyeliler; 15 Temmuz 
2016’da gerçekleşen hain 
darbe girişimi esnasında 
ve sonrasında olduğu gibi; 
girişimin ilk yıl dönümünde 

de bir arada ve ayaktaydı. 
Ümraniye Belediyesinin 3 gün 
süren 15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü etkinliklerinin 
ilk gününde 15 Temmuz 
Şehitler Meydanı doldu taştı.

Ziyaretlerde Ümraniye 
Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 
Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Süleyman 
Gökçimen, Ümraniye İlçe 
Emniyet Müdürü Hakan 
Torun, Ümraniye Müftü 
Vekili Müslüm Yıldırım 
ve Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Hakan 
Karataş da bulundu. 15 
Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü sebebiyle 
şehit ailelerinin evlerinde 
Kur’an-ı Kerim okunarak 
dualar edildi. Başkan Hasan 
Can aileleri ihtiyaç ve 

istekleri doğrultusunda her 
zaman destekleyeceklerini 
ve kendilerini asla yalnız 
bırakmayacaklarını 
söyleyerek, “Milletimizin 
bağrına saplanan hançeri 
kahramanca söküp çıkartan 
tüm şehitlerimize Allah 
rahmet eylesin. Allah bu 
millete bir daha böyle bir 
acı yaşatmasın. Birliğimiz 
beraberliğimiz daim 
olsun” dedi. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde gazi olan 
Ertuğrul Emre Hüsrev, 

Turan Teke, Erol Demir, 
Recep Ünlü ve Kemal Uyar’ı 
ve ailelerini ziyaret etti. 

Gaziliğin Allah katında 
çok mutebber ve değerli 
bir makam olduğunu 
söyleyen Başkan Hasan 
Can, “Rabbim bütün 
şehitlerimize rahmetiyle, 
cennetiyle muamele 
eylesin ve Rabbim bütün 
gazilerimize yaşadıkları 
müddet zarfında onurlu ve 
sahip oldukları yüce gazilik 
makamına layık şerefli bir 
hayat yaşamalarını nasip 
eylesin” dedi.  

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 15 Temmuz hain darbe 
girişimine karşı dik duruşları ile vatanı müdafaa eden şehitlerimizden; 
Erol İnce, Lokman Oktay, Onur Kılıç, Köksal Karmil, Askeri Çoban,  
Mahmut Coşkunsu ve Yılmaz Ercan’ın ailelerini ziyaret etti.

Temmuz

Temmuz

1 5

1 5

Darbecilerin Tankla Ezdiği Araç Ümraniye’de Sergileniyor.

ŞEHiT AiLELERiNE ZiYARET

Ümraniye Belediyesi 
‘u Unutmuyor, 

UNUTTURMUYOR

Başkan Hasan Can: 
“Gazilerimizi ve Şehit 

Ailelerimizi Hiç Bir Zaman 
Yalnız Bırakmayacağız”
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14. GELENEKSEL RESİM, HİKÂYE 
VE ŞİİR YARIŞMALARI BAŞLADI

Ümraniye Belediyesi, 
Geleneksel Resim, Hikâye ve 
Şiir Yarışmalarının 14.sünü 
başlattı. Yarışmalarda dereceye 
girenler, her yıl olduğu gibi para 
ödülünün ve çeşitli hediyelerin 
sahibi olacaklar.

H er yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve 
sanat dünyasına yeni yetenekler kazandı-
ran Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Resim, 

Hikâye ve Şiir Yarışmalarının 14.sünü başlattı. Ya-
rışmalarda dereceye girenler, her yıl olduğu gibi yine 
para ödülünün ve çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. 
Yarışmaların seçici kurulu ise, tanınmış sanatçı, ede-
biyatçı ve akademisyenlerden oluşuyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 
14.sü düzenlenen Geleneksel Resim 
Yarışması’nda; birinciliği elde eden esere 
12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin 
ve mansiyonların her birine 2 bin 500 
TL olmak üzere toplam 55 bin TL para 
ödülü verilecek. Konusu “Malazgirt’ten 
2071’e, Anadolu’yu Türk İslam Yurdu 
Kılan Fetih Ruhu” olarak belirlenen 
yarışmada dereceye giren yarışmacılara 
ödülleri düzenlenecek bir törenle 
verilecek. 

Uzak Asya’dan gelip Anadolu’yu 
kendine vatan yapan ecdadımız; bu 
coğrafyada, tarihe, yeryüzünün en büyük 
kahramanlık destanlarını armağan etti. 
Alparslan’dan Fatih’e, Fatih’ten bugüne, 
açılan her yeni kapı tarihe biçimini verdi. 
Coğrafyamız rengini fetih ruhumuzdan 
aldı. Tema kapsamında; Malazgirt’ten 
İstanbul’un fethine, Çanakkale’den 
İstiklal Savaşı’na ve 15 Temmuz 
destanına, Milletimizin Kahraman Fetih 
ruhu resmîleştirilebilecek. 

Öte yandan ödül alan eserler ve 
sergiye değer görülen eserler, 
Ümraniye Belediye Başkanlığı 
tarafından çeşitli mekânlarda 
sergilenecek. Yarışma için son 
başvuru tarihi ise 9 Mart 2018 Cuma.

Hikâye alanında önemli bir marka haline 
gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 
14. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt 
içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın 
gerçekleştiği hikâye yarışması bu yıl yine 
“serbest” temalı olacak. Hikâye yarışmasında 
birinciye 10 bin, ikinciye 7,5 bin, üçüncüye 
5 bin ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL olmak üzere, toplam 47 bin 500 TL 
para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından 
kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak. 

Hikâye yarışması için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 Cuma

“Fetih Ruhu” Temalı Resim Yarışması

 “Serbest” Temalı Hikâye Yarışması

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 14. kez düzenleyeceği 
diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. 
Teması “Dünyada Merhametin Tükenişi ve Merhamet 
Timsali Türkiye” olarak belirlenen şiir yarışmasında, bi-
rinciliği elde eden şiire 8 bin, ikinci şiire 6 bin, üçüncüye 
4 bin ve mansiyonların her birine 2 bin TL olmak üzere 
toplam 38 bin para ödülü verilecek. Şiir yarışmalarında 
dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitap-
laştırılacak.

Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıkla mücadele 
ediyor; savaşların, çatışmaların ortasında hayatta kal-
maya çalışıyor. Günümüz süper güçlerinin merhamet 
duygusundan yoksun olduğunu görüyoruz. Ortadoğu’da, 
Afrika’da, Uzakdoğu’da “merhamet eli” denince akla Tür-
kiye geliyor. İnsan olmanın en yüce vasıflarından biri 
olan merhamet, şiirde karşılığını arıyor. Şiirin insan do-
ğası üzerindeki büyülü etkisi dikkate alındığında; “mer-
hamet” gibi temaların, bu yolla etkili bir şekilde ifade edi-
lebileceği kanaatindeyiz.

Şiir yarışması için son başvuru tarihi ise 26 Ocak 
2018 Cuma.

2004 yılından itibaren yapılan 
yarışmalarda; hikâye, resim ve 
şiir alanlarında toplamda 60 
bini aşkın katılımcının eserleri 
değerlendirildi. Aynı zamanda, 
bu yarışmalara gönderilen 
eserlerden oluşan 13 şiir, 28 

hikâye kitabı ve 13 resim kataloğu olmak üzere; Ümraniye 
Belediyesi’ne ait 50’yi aşkın kültür yayını bulunmaktadır.

“Merhamet” Temalı 
Şiir Yarışması

Yarışmalara 60 bin’i aşkın 
eser gönderildi

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can

Ümraniye Belediyesi, 14. kez düzenlediği hikâye, resim ve şiir yarışmaları 
ile bir taraftan genç yetenekleri teşvik ediyor, öte yandan eli kalem tutan, res-
me ilgi duyan ya da duygularını mısralara dökmek isteyen saklı yetenlerin de 
gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bununla da yetinmeyen belediye, yarışmalar-
da dereceye giren eserleri kitaplaştırarak, sanat ve edebiyat dünyasına adeta 
soluk veriyor. 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen yarışmalar sonucun-
da, başarılı bulunarak dereceye giren eserler kitaplaştırılıyor.  

Klasik belediyeciliğin yanında; kültür ve 
eğitim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam 
ediyor. Yılda ortalama 1.000 etkinlik 
düzenliyor ve 5 kültür yayınını edebiyat 
ve sanat dünyasına kazandırıyoruz. 
Resim yarışmalarımızda dereceye giren 
ve mansiyon alan eserlerden oluşan 
kataloglarımıza; resim ve fotoğraf 
sergilerinin kataloglarını da ekledik. Şiir ve 
hikâye yarışmalarımız için de aynı şekilde 
kitaplar basıyor; belediye tarafından 
gerçekleştirilen kongre ve sempozyumların 
bildirilerini de kitaplaştırıyoruz. Böylece; 
basılan kitaplar, kataloglar ve videolarla 
sanat dünyasına kazandırdığımız kültür 
yayınlarının sayısı 100’ü buldu. 

“Sanat Dünyasındaki, 
Kültür Yayınlarının 
Sayısı 100’ü buldu

Ödüllü Eserler Kitaplaştı





Çöplükte futbol, tenis, voleybol, 
basketbol ve her türlü sporun 
yapılabildiği modern tesisler bu-
lunuyor. 
Türkiye’de insan yaşamına veri-
len önem, bundan tam 24 yıl önce 
İstanbul’da bir kez daha ortaya 
çıktı. Tarih, 28 Nisan 1993 Ümra-
niye’de bulunan Hekimbaşı Çöp-
lüğü ‘nün altında biriken metan 
gazı, usulüne uygun en küçük bir 
önlem bile alınmaması yüzünden 
bir yanardağ gibi patladı. Tonlar-
ca çöp, çöplüğün üzerine kurul-

muş olan evlerin üzerine aktı. 
İnsanlar daha neler olduğunu an-
layamadan öldüler, onlarcası sa-
kat kaldı. Çöplükte gereken ted-
birlerin hiç biri alınmadığı için, 
28 Nisan 1993 sabahı saat 10.00 
sularında ardı ardına muazzam 
patlamalar yaşandı. Çöplüğün 
içindeki organik maddelerin bak-
teriler tarafından çürümesiyle 
açığa çıkan metan gazı birikerek 
sıkışmış, sonunda patlamıştı. 
Çöplüğün üzerine yapılmış olan 
gecekondular, tonlarca çöpün 

altında kaldı. Toplam 27 insanın 
cesedine ulaşılabildi, 12 insan ise 
kayboldu. Çöp patlaması İstan-
bul’un çöp depolama alanlarında-
ki sorunu gün yüzüne çıkardı ve 
seçimlerinde birçok siyasi parti 
öncelikli olarak İstanbul’un çöp 
sorununu çözeceği vaadiyle se-
çimlere girdi. 1994 Yerel Yöne-
timler Seçimi akabinde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
na gelen Recep Tayyip Erdoğan, 
Hekimbaşı çöplüğünü büyük bir 
spor tesisi haline getirmişti.

YIL SONRA24 
Geçirdiği değişimler sonucu 

çöplüğün bulunduğu Hekimbaşı 
Mevkii’nde çöplükten eser kalmadı. 
Alan,  yemyeşil spor kompleksi ve 
kafe restoranla donatıldı. Ümraniye 
Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri 
adı altında hizmet vermeye baş-
layan alan, daha sonraki yıllarda 
ilgisizlikten dolayı bakımsız bir hale 
gelmiş. Ancak, 2004 yılında göreve 
gelen Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Hekimbaşı Tesisleri’ni 
tamamen yenileyip, her türlü spor 
aktivitelerinin yapılabileceği bir 
ortam haline getirdi. Son haliyle 
o eski günleri unutturacak kadar 
değişen tesislerde futboldan, voley-
bola basketboldan, tenis kortlarına 
ve ayrıca yürüyüş parkurlarına 
kadar her türlü spor yapılabiliyor. 

ÇÖPLÜKTEN 
ŞAMPİYONLUĞA

Patlayan çöplüğün üze-
rine kurulan spor tesis-
leri ve futbol stadından 

bugün PTT 1.Lig de mücadele 
eden Şampiyon takım Üm-
raniyespor çıkmıştır. Ümra-

niye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın büyük katkıları ve des-
tekleri ile adım adım şampi-
yonluğa giden Ümraniyespor 
bugün birçok Anadolu takım-
larına örnek olmuştur.

24 yıl önceBugün

Tff 1. Lig’de
ÜmraniyesporŞAMPİYON

1993 yılında metan 
gazı sıkışması 

sonucu meydana 
gelen patlamada 

39 kişinin hayatını 
kaybettiği 

Hekimbaşı Çöplüğü, 
şimdi çok amaçlı 

sporun ve sağlığın 
merkezi oldu

24 YIL SONRA HEKİMBAŞI ÇÖPLÜĞÜ NE OLDU?

Gazete
Ümraniye
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