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Ümraniye’ye Dev Bir Hizmet Daha!

TEM Bağlantı Yolu

“Türkiye 12 Eylül’de geleceğine 
oy vermek için referanduma gidiyor “  Sayfa 6
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Yolu’nu hizmete açan 
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Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 19. 
sayısında yepyeni bir tasarımla 
karşınızdayız. Dergimizin muhtevasını 
öne çıkaran, sade ve şık görünümü ile 
beğeninizi kazanacağını umduğumuz 
bu sayıda da belediyemizin birbirinden 
güzel hizmetlerinin anlatıldığı dolu bir 
içerik hazırladık. 

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

Bir diğer önemli hizmetimiz olan 
‘Biz Gönüllüyüz’ kampanyası devam 

ediyor. Engelli vatandaşlarımızın 
eğitimine yönelik olarak başlattığımız 
kampanya ile ilgili geniş bilgilerle 
birlikte kampanyaya dair teknik 
ayrıntılar ve fotoğrafları küçük bir 
dosya formatında hazırladık. İlgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz. 

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

Önümüzdeki sayıda tekrar buluşmak 
ümidiyle, sizleri dergimizin yeni 
sayısıyla baş başa bırakıyoruz. 

Değerli Okuyucular;

İyi okumalar,

Faysal Şansi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
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Ümraniye’yi en iyi hizmetlerle bu-
luşturmak için çıktığımız yolda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Dur durak bil-
meden sayısız hizmeti hayata geçirdi-
ğimiz ilk beş yıllık dönemin ardından, 
çok sayıda büyük hizmeti sizlerle bu-
luşturmanın sevincini yaşadığımız ikin-
ci dönemde de yolumuza aynı karar-
lılıkla devam ediyoruz. Gayretimiz va-
tandaşlarımıza hizmet, azığımız Üm-
raniyelilerin bu hizmetlerden duyduğu 
memnuniyettir.

Değerli Ümraniyeliler; 

Gerek klasik ve gerekse sosyal beledi-
yecilik alanında sizlere çok sayıda hiz-
met ulaştırmaya devam ederken, çok 
önemli birkaç projeyi de hayata geçir-
menin gurur ve mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Bu projelerden biri, Küçüksu mev-
kiinde açılışını yaptığımız ve 7 mahal-
leyi kapsayan TEM Bağlantı yolu oldu. 
Bilindiği gibi, Küçüksu’da büyük bir 
trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Yonca 
Yaprağı ve yol genişletme çalışmalarıy-
la buradaki yoğunluğu önemli ölçüde 
gidermiştik. Ancak hizmete açtığımız 
TEM bağlantı yolu ile İnkılâp ve Kazım 
Karabekir mahallelerini Küçüksu’ya 
giden otobana bağladık. Artık oto-
bandan Küçüksu’ya çıkmadan İnkılâp 
ve Kazım Karabekir mahalleleri ve bu 
bölgeye rahatlıkla gidilebiliyor. Bunun 
yanında, Ümraniye Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’ne giden yollardaki tra-
fik yoğunluğu da bu proje ile ortadan 
kalkmış oldu.  

Öte yandan yapımlarına başladığımız 
10 yeni muhtarlık binasını ivedilikle 
tamamladık ve günde 2 adet olmak 
üzere, toplam 10 binayı 5 günde hiz-
mete açtık. Daha önce yaptırdığımız 8 
binayla birlikte, toplam 18 yeni muh-
tarlık binası kazandırmış olduk. Hede-
fimiz mahallelerimizin tamamını yeni 
binalara kavuşturmaktır. 

Değerli hemşehrilerim; 

Ülke olarak çok önemli süreçlerden 
geçmeye devam ediyoruz. Türkiye, 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan öncülüğünde büyük bir deği-
şim yaşıyor. Ülkemizin kronik mese-
leleri ardı ardına çözüme kavuşuyor. 
Şimdi de Anayasamızın çok önem-
li bazı maddelerini içeren bir değişik-
lik için referanduma gitme sürecinde-
yiz. Daha güçlü, daha müreffeh daha 
demokratik bir Türkiye için bu değişik-
liklere ihtiyacımız var. 12 Eylül’de san-
dık başına giderek vereceğimiz her 
evet oyu, ülkemizin aydınlık yarınları-
na doğru atılmış bir adım olacaktır. 

Geride bıraktığımız bir yıllık süre zar-
fında hayata geçirdiğimiz projeler, siz-
lere ulaştırdığımız dev hizmetler bun-
dan sonra da artarak devam edecek. 
Ümraniye’yi layık olduğu hizmetlerle 
buluşturma yolunda kararlılıkla yürü-
meye devam edeceğiz. 

Her şey daha yaşanılabilir bir Ümrani-
ye için… 

Değerli Hemşehrililerim;

Saygılarımla…

Hasan Can
Ümraniye Belediye Başkanı
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12 Eylül’de Üstünlerin Hukukuna Değil
Hukukun Üstünlüğüne EVET...

"12 Eylül inşallah 
Türkiye için  bir 

milat olacak. 
Diyorum ki, gelin 
hep birlikte evet 

diyelim. Bembeyaz 
yeni bir sayfa 
açalım. Tekrar 
ediyorum, her 

evet demokrasiye 
davettir, her evet 
adalete davettir, 

her evet özgürlüğe 
davettir"

Gündem

Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler; sizleri bu anlamlı buluş-
mada en kalbi duygularla selamlıyo-
rum.

Gittiğimiz her yerde büyük coşku var, 
her ilimizde evet coşkusu var, her ili-
mizde bayram havası var ve her ili-
mizde bugün nikah kıyıyoruz. Çok 
enteresandır. Bakın şimdi burada de-
mokrasiye nikah kıydık diye bir pan-
kart görüyorum. Değerli kardeşlerim, 
Hatay’da da şöyle bir pankart asmış-
lardı: “Nikah masasında bile bu kadar 
iştahlı evet dememiştik.”

Şimdi 12 Eylül’de bambaşka bir he-
yecanla evet demeye hazır mıyız? 
Mesele bu. Çünkü, Türkiye 12 Eylül 
2010’da tek yürek halinde aydınlık bir 
geleceğe evet diyor. Türkiye, 12 Eylül 
halk oylamasında demokrasiye... De-
mokrasiye...  Hukukun üstünlüğüne... 

Özgürlüklere... Mesele bu.
Değerli kardeşlerim, ama şu anda ne 
yazık ki o günü yaşadıkları halde bu-
nun idrakinden binasip olanlar var mı? 
Biz bir haksızlığın karşısında direniyo-
ruz. Burada şu parti, bu parti mesele-
si yok. Burada bir şey var, bu Anayasa 
darbe anayasası mı, milletin anayasa-
sı mı? Milletin anayasası. Şimdi bu de-
ğişiklik bir millet projesi, evet mi? Biz 
ne diyoruz?

Değerli kardeşlerim, zaten bu yolcu-
luğumuzun özelliği bu. Şimdi bu dar-
be Anayasası ve milletin projesi, ikisi-
nin oylanması var. Bugüne kadar bir 
araya gelemeyenler, CHP, MHP, BDP, 
YARSAV, bir kısım medya ve bakıyor-
sunuz terör örgütü, hepsi de birleş-
ti mi? Bunların karşısında bizler ne di-
yoruz, dimdik durarak, bir millet pro-
jesinin sahipleri olarak hep birlikte di-
yoruz ki... Biz bu ülkede darbe Ana-
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Anayasa, hakları yasaklıyorsa, 
orada kalkınma olmaz. Anayasa, 

özgürlükleri kısıtlıyorsa orada 
yatırım olmaz. Vatandaşına 

güvenmeyen, vatandaşını bir 
tehdit gibi, bir tehlike gibi gören 

anlayışla Türkiye büyüyemez, 
kalkınamaz, ilerleyemez.

yasasıyla bugüne kadar gelen süreci 
durduracak millet projesine... Mesele 
bu. Bu sizin projeniz, bu AK PARTi’nin 
projesi değil, Tayyip Erdoğan’ın proje-
si değil, 3-5 kişinin projesi değil mille-
tin projesi. Ve şimdi bu adımı bunun 
için atıyoruz. Ve 12 Eylül’de hep birlik-
te özgürlüklere... 12 Eylül’de demok-
rasiye... 12 Eylül’de üstünlerin huku-
kuna değil hukukun üstünlüğüne... 
Sevdamız millet, kararımız... Sevda-
mız millet, kararımız... Sevdamız mil-
let, oyumuz...

Anayasa bir ülkenin, bir milletin rota-
sını belirleyen, gelişimine yön veren 
en önemli belgedir. Anayasa, demok-
rasiyle doğrudan alakalıdır. Anayasa 
özgürlüklerle, haklarla doğrudan ilgi-
dir. Anayasa, ekonomiyle doğrudan 
ilgidir. Yatırımla, istihdamla, üretim-
le doğrudan ilgilidir. Anayasa, hakla-
rı yasaklıyorsa, orada kalkınma olmaz. 
Anayasa, özgürlükleri kısıtlıyorsa ora-
da yatırım olmaz. Vatandaşına güven-
meyen, vatandaşını bir tehdit gibi, bir 
tehlike gibi gören anlayışla Türkiye bü-
yüyemez, kalkınamaz, ilerleyemez.

Sevgili kardeşlerim, Anayasa değişikli-
ği ile işte bu kapalı devre sistemi, bu 
kast sistemine, bu arka bahçe anla-
yışına son vereceksiniz. 12 Eylül halk 
oylamasında üstünlerin hukukunu bir 
kenara koyuyoruz, şimdi ne yapıyo-
ruz, hukukun üstünlüğüne geçiyoruz. 
Bizim için ideal olan bu. Buna ne di-
yoruz? Bizi yargıya müdahale etmek-
le, yargıyı siyasallaştırmakla itham edi-
yorlar, dert bu değil, dert başka; kast 
sistemi çökecek, ondan çekiniyorlar. 
Adeta birileri benim arka bahçeme 
dokunma diyor. Yargıda kapalı dev-
re dönemi bitiyor ondan çekiniyorlar. 
Yukarıda bir elit var, Anadolu’da kür-
sü yargısı dediğimiz hakimler, savcılar 
var. Anadolu’daki o hakimlerin, sav-
cıların bu işe bulaşmasını, karışması-

nı istemiyorlar. Niye? Çünkü onlar bu 
işe karışırsa... Evet, sen bu işi kavra-
dın, çok çalışacaksın bak ona göre, ey-
vallah.

Biz sizlerle gurur duyuyoruz, biz sizler-
le gurur duyuyoruz. Yargı artık birile-
rinin arka bahçesi olmayacak, olmaya-
cak. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, biz 
sizlerle varız. Yargı milletin olacak, mil-
letin. İşte ondan korkuyorlar.

Buradan Adana’daki CHP’ye oy ver-
miş kardeşlerime, Adana’daki MHP’ye 
oy vermiş kardeşlerime, diğer partile-
re gönül vermiş kardeşlerime de sesle-
niyorum; CHP’nin, MHP’nin, BDP’nin 
yönetimleri tabanlarının sesine kulak 
vermiyor. Kendilerine oy vermiş kitle-
nin feryadını dinlemiyor. Kendi şahsı 
çıkarları uğruna, kendi koltuk sevda-
ları uğruna Türkiye’yi karanlığa mah-
kum etmekten çekinmiyorlar. Onlar 
milli iradenin söz sahibi olmasını de-
ğil, halka dayanmayan vesayetçi anla-
yışların devam etmesini istiyorlar. İşte 
onun için, tüm Adanalılardan mille-
timden rica ediyorum, vicdanınızın se-
sine kulak verin. Bu halk oylamasın-
da Hükümet icraatlarını oylamaya-
caksınız. Onu 1 sene sonra oylayaca-
ğız. Bu halk oylamasında, muhalefetin 
performansını oylamayacaksınız. Bu 
halk oylamasında belediye başkanla-
rının performansını oylamayacaksınız. 
12 Eylül’de kendi geleceğimizi oylaya-
caksınız. Özellikle MHP’li kardeşleri-

min iki kere düşünmesini rica ediyo-
rum. Halk oylamasında verilecek hayır 
oyunun kimin işine yarayacağını aslın-
da kimin ekmeğine yağ süreceğini çok 
iyi değerlendirmelerini kendilerinden 
istirham ediyorum.

Değerli kardeşlerim; 12 Eylül inşallah 
Türkiye için  bir milat olacak. Diyo-
rum ki, gelin hep birlikte evet diyelim. 
Bembeyaz yeni bir sayfa açalım. Tek-
rar ediyorum, her evet demokrasiye 
davettir, her evet adalete davettir, her 
evet özgürlüğe davettir, hukuka da-
vettir Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
olarak üzerimize düşeni yaptık. Biz si-
zin bize yüklediğiniz emanetin hakkını 
verdik. Şimdi evet söz sizde, evet ka-
rar sizde. Sevdamız millet, kararımız... 
Sevdamız millet, kararımız... Sevda-
mız millet, oyumuz... Evet şimdi ah-
dimize hazır mıyız, ahdimize hazır mı-
yız? Peki bayrakları şöyle bir göreyim, 
hepsini göreyim, şöyle bir kalksın ba-
kalım, çok canlı olacak. Türkiye bunu 
takip etsin.

Beraber yürüdük biz bu yollarda. Fa-
kat bu bana az geldi. Çok daha farklı 
olması lazım. Beraber yürüdük biz bu 
yollarda. Beraber ıslandık yağan yağ-
murda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılar-
da bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana 
her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey 
sizi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 
12 Eylül hayırlı olsun. Sandıklar evet’le 
dolsun.
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Kapak

Ümraniye’ye 
Dev Bir Hizmet Daha!

Küçüksu Caddesi Mevkii’nde yaptırdı-
ğı kavşak ve bağlantı yollarıyla bura-
daki trafik sorununu çözüme kavuş-
turan Ümraniye Belediyesi, K. Kara-
bekir ve İnkılâp bölgesindeki otoban 
bağlantı yolunu içeren dev bir proje-
nin daha açılışını yaptı. 

7 mahalleyi kapsayan dev projenin 
açılışı törenine Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can’ın yanı sıra, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mi-
mar Kadir Topbaş, Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Prof Dr. Edibe Sözen, Üm-
raniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldı-
rım, Üsküdar Belediye Başkanı Musta-
fa Kara, Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, Ak Parti İlçe Teşkilatı 
Başkanı Celal Erdoğan, İlçe Milliği Eği-
tim Müdürü İlyas Tekin, Ümraniye Be-

lediye Başkan Yardımcıları, birim mü-
dürleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Medya kupası ödülleri dağıtıldı

Törende önce, bu yıl 3. kez düzenle-
nen Ümraniye Medya Kupası’nda de-
receye giren takımlara ödülleri verildi. 
Düzenledikleri medya kupasında, bir-

Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptırdığı TEM Bağlantı 

Yolu’nu hizmete açan 
Başkan Hasan Can 

‘hizmette dur durak 
tanımıyoruz’ dedi. 
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"Ümraniye, 
İstanbul'un 

gelişen, 
yükselen bir  
ilçesi haline 

geldi. Ümraniye 
her geçen gün 

büyüyen 
bir ilçe. Başkan 

Hasan Can ve 
ekibi geceli 

gündüzlü 
çalışıyor, 

çabalıyor."

İBB Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş:

Artık Küçüksu’ya 
girmeden, otobana 
gidilebilecek. Aynı 
şekilde otobandan 
Küçüksu’ya çıkma-
dan İnkılâp ve Ka-
zım Karabekir ma-

halleleri ve bu böl-
geye gidilebile-

cek. Bunun yanın-
da, Ümraniye Eği-
tim ve Araştırma 

Hastanesi’ne giden 
yollardaki trafik yo-

ğunluğu da sona 
erecek.

birinden farklı yayın politikalarına sa-
hip tüm ulusal gazete ve televizyonla-
rın yarıştığını hatırlatan Başkan Hasan 
Can, centilmenlik içerisinde rekabet 
ettikleri için tüm takımlara teşekkür 
etti. İBB Başkanı Kadir Topbaş, Başkan 
Hasan Can ve konuklar, dereceye gi-
renlere kupa ve ödüllerini takdim etti. 
3. Ümraniye Medya Kupası’nda birin-
ciliği Vakit Gazetesi, ikinciliği Hürriyet 
Gazetesi, üçüncülüğü ise KANAL D 
elde etmişti.
 
Başkan Hasan CAN: ‘Hizmette 
dur durak bilmiyoruz’ 

Program, halk oyunları gösterisi ile de-
vam etti. Ümraniye Belediyesi’nin yap-
tırdığı Kazım Karabekir- İnkılâp Böl-
gesi Otoban Bağlantı Yolu’nun ya-
pım sürecinin anlatıldığı tanıtım filmi-
nin gösterisinin ardından, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can söz aldı. 
Ümraniye’nin her geçen gün büyüyen 
ve gelişen bir ilçe olduğunun altını çi-
zen Başkanı Hasan Can, şunları söyle-
di: ‘Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle 

buluşturmak için geceli gündüzlü çalı-
şıyoruz. Her çalışan muvaffak olama-
yabiliyor. Ancak biz muvaffak olduk. 
Bu yüzden çalışmalarımızı bitirip, ba-
şarıya ulaştırdığı için Allah’a şükredi-
yoruz. Ak Parti kadroları olarak, hiz-
meti kendimize prensip edindik. 
Hükümetimiz başta olmak üzere, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyemiz ve di-
ğer ilçe belediyelerimizle halkımıza en 
iyi hizmeti vermek için büyük bir gay-
retin içindeyiz. Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi daha 
önce görmediği hizmet ve projeler-
le buluşturdu. Aynı şekilde İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mi-
mar Kadir Topbaş, göreve geldiği gün-
den bu yana İstanbul’a eşine az rastla-
nır hizmetler yaptı. Geniş bir ufuk çiz-
di. İstanbul’a hak ettiği vizyon ve ima-
jı kazandırdı. 

Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, ge-
rek ilk hizmet dönemimiz ve gerekse 
halkımızın teveccühü ile göreve de-
vam ettiğimiz bu ikinci dönemde, il-
çemizi çok sayıda kalıcı eserle buluş-
turduk, buluşturmaya devam edi-
yoruz. Bugün de büyük bir hizmeti 
daha başlatmanın sevincini yaşıyoruz. 
Küçüksu’da büyük bir trafik yoğunlu-
ğu yaşanıyordu. Yonca Yaprağı ve yol 
genişletme çalışmalarıyla buradaki yo-
ğunluğu önemli ölçüde giderdik. Yapı-
mını tamamladığımız bağlantı yolu ile 
İnkılâp ve Kazım Karabekir mahallele-
rini Küçüksu’ya giden otobana bağla-
dık. Artık Küçüksu’ya girmeden, oto-
bana gidilebilecek. Aynı şekilde oto-
bandan Küçüksu’ya çıkmadan İnkılâp 
ve Kazım Karabekir Mahalleleri ve 
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Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen:

bu bölgeye gidilebilecek. Bunun ya-
nında, Ümraniye Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne giden yollardaki trafik 
yoğunluğu da sona erecek. Burada bir 
müjdeyi de Ümraniyelilerle paylaşmak 
istiyorum. İleri zamanlarda, şu an üze-
rinde bulunduğumuz arsada bir üni-
versite kurmak ve tüm kamu kurumla-
rının bir arada bulunduğu, Sultanah-
met Meydanı modelinde bir meydanı 
yapma düşüncemiz var.’ 

Prof Dr. Edibe Sözen: ‘Dinler-
ken gurur duydum’ 

Başkan Hasan Can’ın konuşmasının 
ardından, bir grup muhtar, mahallele-
rine yaptığı hizmetlerden dolayı ken-
disine çiçek verdi. Daha sonra söz alan 
Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıl-
dırım da Ümraniye Belediyesi’nin yap-
tırdığı bağlantı yolunun ilçe trafiğine 
büyük fayda sağlayacağını söyledi. Ar-
dından kürsüye gelen Ak Parti İstan-
bul Milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen, 
Ümraniye Belediyesi’nin hizmetleri 
anlatılırken büyük bir gurur ve mutlu-

luk duyduğunu söyledi. Ümraniye’nin 
İstanbul’a entegre olmuş önemli bir 
ilçe haline geldiğini ifade eden Prof. 
Dr. Sözen, Başkan Hasan Can ve eki-
binin, hizmetleri ile ilçeyi yepyeni bir 
görünüm kazandırdıklarını belirti. 

İBB Başkanı Kadir Topbaş: 
‘Başkan Hasan Can, gece 
gündüz çalışıyor’ 

Programda bir konuşma yapan İBB 
Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş, hiz-
metin önemli ama zor bir iş olduğu-
nu söyledi. Birilerinin sürekli her ya-
pılan hizmete, her yeni projeye kar-
şı çıktığını belirten Başkan Kadir Top-
baş, daha önce birinci köprünün yapı-
mına karşı çıkıldığını hatırlatarak, aynı 
zihniyetin bugün üçüncü köprüye de 
karşı çıktığını vurguladı. Başkan Top-
baş, şunları söyledi: ‘Ümraniye geli-
şen, yükselen bir İstanbul ilçesi haline 
geldi. Ümraniye her geçen gün büyü-
yen bir ilçe. Başkan Hasan Can ve eki-
bi geceli gündüzlü çalışıyor, çabalıyor. 
Ümraniye’nin bugün geldiği nokta bu 

"Başkan Hasan Can ve 
ekibinin hizmetleri,  

ilçeye yepyeni bir 
görünüm kazandırdı"

Kapak
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gayret ve çabanın ürünüdür. Kendisi-
ni üstün çalışmalarından dolayı kutlu-
yorum.’

Konuşmaların ardından, Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can, İBB Başka-
nı Dr. Mimar Kadir Topbaş’a, Mes-
lek Edindirme Kurslarınca yapılan al-
tın işlemeli lale figürünü içeren tab-
lo hediye etti. Daha sonra K. Karabe-
kir ve İnkılâp Bölgesi Otoban Bağlantı 
Yolu’nun açılışı yapıldı. Konuklar açılış 
kurdelesini birlikte kesti. 

Küçüksu - Boğaziçi Köprüsü arası 
5 dakikaya indi 

Trafikle ilgili çok sayıda önemli projeyi 
tamamlayarak hayata geçiren Ümra-
niye Belediyesi, bu alanda dev bir hiz-
metin daha açılışını yaptı. 

Belediye, Küçüksu Caddesi ve Küçük-
su Kavşağı çalışmalarının ardından, 
şimdi de 7 mahalleyi kapsayan büyük 
TEM’e bağlantı yolunu düzenleyeceği 
bir törenle hizmete açtı. Bu hizmetle, 
150 bin nüfuslu Kâzımkarabekir Ma-

hallesi, İnkılâp Mahallesi, Saray Ma-
hallesi, Yaman evler Mahallesi, Dum-
lupınar Mahallesi, Elmalıkent Mahalle-
si ve Topağacı Mahallesine giriş çıkışla-
rı TEM’e bağlandı. Böylece Üsküdar ve 
karşı istikametine gidecek araçlar Üm-
raniye Çarşı’ya ve Küçüksu Caddesi’ne 
girmeden, doğrudan TEM yolu üzerin-

den rahatlıkla gidecekleri yere ulaşabi-
lecekler. Bu mevkideki trafik sorunu-
nu ortadan kaldıracak bağlantı yolu 
çevre sakinlerinde büyük memnuniyet 
uyandırırken, Küçüksu Caddesi ile Bo-
ğaziçi arasındaki mesafenin 5 dakika-
ya kadar inmesi de sürücüleri sevindir-
miş oldu. 

150 bin nüfuslu Kâzımkarabekir 
Mahallesi, İnkılâp Mahallesi, 
Saray Mahallesi, Yaman Evler 

Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, 
Elmalıkent Mahallesi ve Topağacı 

Mahallesi’ne giriş çıkışları 
TEM’e bağlandı.
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Alışverişin Kalbi 
Alemdağ Caddesi’nde Atıyor!

İstanbul’da belli başlı semtlerde bu 
uzunluktaki (araç trafiğine açık) alışve-
riş caddelerine rastlarsınız. Çocukken 
annem neye ihtiyaç duysak Bakırköy’e 
götürür, okul önlüğü, düğün kıyafeti, 
ayakkabı, çanta oradan alırdı. Sonra 
üniversite yılları, Nişantaşı ve Bağdat 
Caddesi’ni keşfettim. Ama öğrenciy-
dim ve malum cepte okula gidip, gele-
cek kadar para var. Vitrinlere bakmak-
la yetiniyorduk. Şimdi ise favori alışve-
riş mekânım Ümraniye’de. Alemdağ 
Caddesi…  

Niye mi?  2 kilometrelik bir cadde üze-
rine kurulu bu alışveriş cennetinde ne 
ararsanız var da ondan. İstanbul’da 
Anadolu yakasında yaşayanların bu-
luşma noktalarından biri olmuş du-
rumda bu cadde. Sadece alışveriş ve 
yeme içme mekânları dışında, Ümra-
niye ekonomisinin de kalbinin attığı 
yer. Bankalar Caddesi. 

Hatta bir günde yaptığı işlemlerle, 
Türkiye’nin en yüksek cirosuna sahip 
olan banka bu caddede hizmet veri-
yor. Tüm bankacılık hizmetlerini alabi-
leceğiniz, İGDAŞ, AYEDAŞ gibi kurum-
ları da barındıran bu caddede her işi-
nizi yapıp sonra alışverişinizi tamamla-
mak ve bir fincan kahve içmek müm-
kün. AVM’ leri sevmememdeki neden 
de bu. Ben sokağa çıktığımda her işi-
mi halledebileceğim bir yer arıyorum. 
Aslında yaşayan bir yer arıyorum. 

Biz kadınlar bazen bir şeye ihtiyacımız 
olmasa da alışverişe çıkarız. Biraz vit-
rinlere bakar bir kahve içer bazı şeyler-
den uzaklaşırız. 

Alemdağ Caddesi sadece Ümraniye’de 
yaşayanları ağırlamıyor. Üsküdar’dan, 
Çekmeköy’den, Beykoz’dan ilçe dı-
şından ve Türkiye’nin farklı illerinden 
İstanbul’a gezmeye gelenlere ev sa-

Tüm bankacılık hizmet-
lerini alabileceğiniz, 
İGDAŞ, AYEDAŞ gibi 

kurumları da barındıran 
bu caddede her işinizi 

yapıp sonra alışverişinizi 
tamamlamak ve bir fincan 

kahve içmek mümkün.

Yaşam
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hipliği yapıyor.  Alemdağ Caddesi’ni 
iyi keşfetmek lazım. Giyim, ev teksti-
li, mobilya, gıda, beyaz eşya aradığınız 
her şey esnek fiyat aralığıyla elinizin 
altında. Yüzlerce mağaza, her mar-
kanın Alemdağ Caddesi’de bir veya 
daha fazla mağazası mevcut. Cadde 
o kadar büyük ki markalar birden faz-
la mağaza açarak ihtiyaca cevap vere-
biliyor. 

Alemdağ Caddesi’nin günlük nüfu-
su,  Anadolu’daki bir kentin nüfusuna 
eşit. Her gün onbinlerce kişi ayak ba-
sıyor bu caddeye. Ümraniye Belediye-
si Temizlik İşleri Müdürlüğü hem ma-
kinelerle hem de personeliyle her gün 

sabah erken saatlerde caddeyi baştan 
sona köpüklü suyla yıkıyor. Bir de ka-
labalığın arasında fark edilmeyen  sa-
bah başlayıp gece geç saatlere ka-
dar caddeyi pırıl pırıl yapmak için çalı-
şan temizlik işçileri var. Caddenin gizli 
kahramanları onlar bence.Her gün on 
binlerin  geçtiği bu yol onlar sayesinde 
yaşanabilir bir hal alıyor. Cadde esnafı-
nın da hassasiyeti gözlerden kaçmıyor. 

Kendi ekmek teknelerinin bulunduğu 
bu caddenin prestijli bir merkez olma-
sı için çaba gösteriyorlar. Belediye ve 
esnaf bu caddede bir ahenk yakala-
mış ve ortaya keyifli bir alışveriş cen-
neti çıkmış.

Alemdağ Caddesi’ni iyi keşfetmek 
lazım. Giyim, ev tekstili, mobilya, 

gıda, beyaz eşya aradığınız 
her şey esnek fiyat aralığıyla 

elinizin altında.

Alemdağ 
Caddesi’nin 

günlük nüfusu,  
Anadolu’daki 

bir kentin 
nüfusuna 

eşit. Her gün 
onbinlerce kişi 

ayak basıyor 
bu caddeye.
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Ümraniye Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, her gün sabah 
erken saatlerde caddeyi baştan 
sona köpüklü suyla yıkıyor.

Yaşam
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Nurhan Gökçeoğlu  
Eda Turhan  Altunizade 

18 Yaşındayız. Öğrenciyiz. Arkadaş-
larımızla buluşmak için burayı tercih 
ediyoruz. Çünkü oturup sohbet ede-
bileceğimiz mekan da var, alışveriş için 
mağaza da. Hem bizim gibi öğrenci-
ler için ideal, çok ucuz buluyoruz bu-
radaki mağazaları. 1 TL’ye de bir şey 
var 1000 TL’ye de. Her bütçeye göre 
kıyafet, ayakkabı vb. mağaza mevcut. 
Açıkçası rahat ediyoruz Ümraniye’de. 
Bizim buluşma noktamız Alemdağ 
Caddesi. Haftada 3-4 gün geliyoruz. 

Gün geçtikçe daha fazla gelişiyor, bi-
zim gibi bir çok insan böyle düşündü-
ğü için burayı tercih ediyor. En büyük 
ihtiyaç şu an büyük bir meydan, ge-
zerken soluklanacak bir yaşam alanı. 
Duyduğumuza göre arkamızdaki bina 
ve okul yerine buraya meydan yapı-
lacakmış, tebrik ederiz, tam ihtiyaca 
göre bir proje.

Esra Öncel Almanya- Manheim

17 yaşındayım, öğrenciyim 
Ümraniye’ye tatile geldim, yeğenimde 
kalıyorum. Yakınlarımızın düğünü için 
abiye kıyafet bakıyorum. Açıkçası her 
türlü kıyafet, aradığınız her şey var. 
Çok beğendim burayı. Almanya’ya 
benzettim bu ilçeyi. Çok modern, çok 
çeşitli bir yer.  6 yıl önce gelmiştim. 
Çok değişmiş, şaşkına döndüm alışve-
rişe çıkınca. Yeni binalar, büyük mar-
kaların mağazaları, cafeler, restoran-
lar büyük değişim yaşanmış. Alem-
dağ caddesine bayıldım, yan yana di-
zayn edilmiş,  vakit kaybetmeden bü-
tün ihtiyaçlarımızı karşılayabilece-
ğimiz sayıda ve çeşitte mağaza var. 

Burcu Göktaş İlayda 
Filiz Kadakal Üsküdar

25 yaşındayım. Evliyim, bir kızım var.  A’ 
dan Z’ye her şeye tek bir cadde üzerin-
de ulaşabiliyoruz. Ben Çengelköy’de 
oturuyorum. Üsküdar’da mağazalar 
dağınık ve alışveriş yapmak bu kadar 
kolay olmuyor. Çocuk da olunca ara-
dığınız şeyi bir an önce bulup almanız 
gerekiyor, çocukla gezmek, alışveriş 
yapmak daha zor. Bu nedenle her haf-
ta Ümraniye’ye gelmeyi tercih ediyo-
rum. Kız kardeşim de benimle kalıyor.  
Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi’nde 
öğrenci. O da burada gezmek ve alış-
verişini yapmaktan keyif alıyor. Alış-
kanlık haline geldi bizim için Alemdağ 
Caddesi’ne her hafta gelmek. Yeni ge-
len ürünleri buradaki mağazalardan 
takip edip,yazlık, kışlık alışverişimizde 
soluğu burada alıyoruz.

Alemdağ 
Caddesine 

bayıldım, yan yana 
dizayn edilmiş,  

vakit kaybetmeden 
bütün ihtiyaçları-

mızı karşılayabile-
ceğimiz sayıda 

ve çeşitte 
mağaza var. 
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En İyi Sağlık 
Hizmeti Ümraniye’de

1956 doğumluyum. Trabzonluyum. 1983 
yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 
mezun olup, ilk resmi görevim için 
Malatya Arapgil’e gittim. Sonra as-
kerliğimi yapıp tekrar Arapgil’e dön-
düm. Daha sonra Malatya İl Sağ-
lık Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Sağ-
lık Ocağı’nda 1 yıl kıdemli hekim ola-
rak görev yaptım. Eşim ve oğlum 
İstanbul’da oldukları için eş durumun-
dan tayinimi istemiştim, 1986 yılın-
da Eminönü Belediyesi’ne tayinim çık-
tı. 2008 yılına kadar uzun bir süre gö-
rev yaptım. Mart 2008’de Ümraniye 
İslambey Sağlık Ocağı’na atamam ya-
pıldı. 2 hafta hekim olarak çalıştıktan 
sonra benden bir önceki Grup Başkanı 
Murat Şahin tarafından 

Başkan Yardımcısı olarak göreve 
alındım. Yaklaşık 2 yıl birlikte çalış-
tık ve Murat Bey’in görevinin bitme-
sinin akabinde yaklaşık 1 yıldır da 
Grup Başkanı görevini yürütüyorum. 
Evli,iki çocuk babasıyım. Halen İstan-
bul Üniversitesi’nde “Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği” Yüksek Lisans yapıyorum 

Ümraniye İlçe Sağlık 
Grup Başkanı 
Dr. Mehmet Osmanbaş

Sağlık
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Türkiye mozaiğinin küçük bir ör-
neği Ümraniye’de, en önem-
li hizmetlerden birinin sağlık hiz-
metinin başındasınız. 2,5 yıldır 
Ümraniye’de görev yapıyorsu-
nuz? Nasıl bir Ümraniye devral-
mıştınız? şimdi neler değişti?

İlk geldiğim yıl Ömerli, Çekmeköy 
Ümraniye’ye dahildi, daha ayrılma-
mıştı ve toplam 21 sağlık ocağımız, 2 
ana çocuk sağlığı merkezi bir de ve-
rem savaş dispanserimiz mevcuttu. İl-
çelerin sınırları yeniden çizildiğinde 1 
ana çocuk sağlığı merkezi ve 6 sağ-
lık ocağını Çekmeköy Sağlık Grup 
Başkanlığı’na tahsis edildi. 2 tane sağ-
lık ocağımızı Sancaktepe, 3 tane de 
Ataşehir’e devrettik ve Ümraniye’de 
10 sağlık ocağımız kaldı. 

Nüfus o zaman 570.000 civarınday-
dı ve 10 sağlık ocağında çalışan he-
kim sayısında ciddi bir azalma olmuş-
tu. 55-60 hekim kapasitesiyle o tarih-
lerde 10.000 nüfusa 1 hekim düşücek 
şekilde hizmet veriyorduk. Daha kali-
teli hizmet için sağlık ocaklarımızın sa-
yısını arttırmamız gerekiyordu. İlk ola-
rak Ümraniye Belediye Başkanımız-
la bir araya gelerek sağlık alanındaki 
yapılabilecek katkıları değerlendirdik. 
Sık sık bir araya gelerek fiziki mekan 
oluşturma, sağlık üniteleri kurma ko-
nusunda birlikte çalıştık. O zamandan 
bugüne İl Özel İdaresi’nin de katkısıyla 
belediyemizin büyük çabalarıyla sağlık 
ocağı sayımız artıyor. Ümraniye Bele-

diyesi fiziki anlamda bitmiş yapı, arsa 
tahsisi yaparak veya sağlık ekipmanla-
rı alarak kaliteli sağlık hizmeti verme-
mize destek oldu. Birlikte sağlık ocağı 
sayımızı 16’ya çıkardık.

Devam eden sağlık ocakları var 
mı? Sağlık alanında yeni hizmet-
ler nelerdir?

Hekimbaşı Sağlık Ocağı’nın rehabili-
te edilmesi gerekiyordu, projesini Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can’a 
götürdük ve sağ olsun desteğini esir-
gemedi. Şu an kabası bitti ve aile he-
kimliğine yetişecek şekildi yapımı de-
vam ediyor. Yine arsa tahsisi ve bina 
yapımı belediyemize ait olan Necip 
Fazıl Sağlık Ocağı’nın yapımı sürüyor. 
Ayrıca belediyemiz tarafından temeli 
atılmış 4 sağlık ocağımızın hızla yapı-
mı devam ediyor. 

Ümraniye’nin aile hekimliği ihtiyacı-
na cevap verecek şekilde bir planla-
ma yapılmış durumda. Vatandaşın te-
mel sağlık hizmetlerine ulaşabilirliği, o 
hizmetin sürdürebilirliği önemlidir. Biz 
bunu temel alıp her mahallemize sağ-
lık ocağı yapımına devam ediyoruz. 
Tabi bazı mahallelerde arsa problemi-
miz var. Fakat şu anki nüfusu sağlık 
ocaklarımızdaki doktor sayısıyla oran-
ladığımızda 6200 kişiye 1 hekim dü-
şüyor, 10.000 rakamının çok altına 
indik. Sağlık ocaklarındaki yığılmalar 
azaldı. Hizmette kalite arttı. Ayrıca bi-
rinci basamak hasta muayene, temel

Ümraniye 
Belediyesi fiziki 
anlamda bitmiş 

yapı ve arsa 
tahsisi yaparak 

veya sağlık 
ekipmanları 

alarak kaliteli 
sağlık hizmeti 

vermemize 
destek oldu. 

Birlikte sağlık 
ocağı sayımızı 
16’ya çıkardık.
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sağlık hizmetlerinin uygulanmasıyla il-
gili GEBİZ adlı modelimiz var. İl sağlık 
Müdürlüğü’yle birlikte yürüttüğümüz 
Gebe, bebek, lohusa izleme yönte-
mi; ağırlıklı hemşirelerimiz ve hekim-
lerimiz birebir evde ziyaretiyle riskli 
gebelikleri takip etmesinden, doğum 
sonrası annelere yardımdan, bebekle-
rin tam aşılanması, sağlık ocaklarımı-
za davet edilmesinden oluşuyor. Per-
sonelimiz sahada takip yaparak evde 
tedavi hizmeti veriyor. İnternetten il-
çemizde doğan tüm bebekleri görüp, 
kartını çıkararak evde ziyaret ediyo-
ruz. Lohusaları ilk 3 günde muhakkak 
evinde ziyaret ediyoruz, bu anlamda 
Ümraniye’de çok yol aldığımızı düşü-
nüyorum. Sağlıkta dönüşüm politika-
sı çerçevesinde, aile hekimliğine ge-
çiş sürecinde biz Avrupa standartları-
nı yakalayan bir hizmet veriyoruz. 

Sağlıkta devrim niteliği taşı-
yan “Aile Hekimliği’ nedir? 
Ümraniye’de sistem nasıl 
işleyecek?

Aile Hekimliği’nde her ailenin, her 
evin bir doktoru olacak. Doğumdan 
ölüme kadar tanı, tedavi gibi her sü-
reçte fertlerin tüm sağlık sorunların-
dan haberdar olan bir hekimleri ola-

cak. Ümraniye’de 160’ın üzerinde 
aile hekimimiz olacak. Şu anki nüfu-
sa oranlarsak 3500 nüfusa 1 hekim 
düşüyor. Bu 3500 kişiden o hekim 
sorumlu olacak. 1 ebe ve 1 hemşire 
kendisine eşlik edecek. İlçedeki sağlık 
ocaklarında 1 odası bulunacak. 

Aile hekimlerinin kendi laboratuarla-
rı, aşı ve aile planlama odaları buluna-
cak.  Eğer sağlık ocakları yeterli gel-
mez ise aile hekimlerine ortak alanlar 
oluşturulacak.  1Kasım İtibariyle her 
nüfusun bir aile hekimi olacak.  Şu an 

40 ilde uygulanan çalışmadan vatan-
daşlar da, hekimler de memnun.  Ön-
ceki yıllara nazaran sağlık hizmetlerin-
de dev adımlar atıldı.   Bebeklere tam 
aşılama yapılabiliyor.  Ümraniye’de  
aile hekimliği için nüfus odalara dağı-
tılmış durumda, her 3500 nüfusa bir 
aile hekimi düşecek şekilde planlama 
yapıldı. Aile hekimi kimlere bakacak-
sa bire bir o insanlara giderek her fer-
de aile hekimi olduğunu bildirip sağlık 
ocağına davet edecek.  

Ümraniye’deki sağlık hizmetini 
yeterli buluyor musunuz? 

Önceki klasik sağlık ocağı anlayışın-
dan çok ilerdeyiz. Dev adımlar atıl-
dı, ciddi yol katedildi. Bebeklerde 
tam aşılama yapıyoruz.  Anne ve be-
bek ölümlerinde Türkiye ortalama-
sının altındayız. Sağlık hizmetinde  
İstanbul’daki en başarılı ilçelerden bi-
riyiz. Belediyemizin çok ciddi katkıla-
rı var. Belediye Başkanımız her zaman 
bize pozitif yaklaştı. Sadece sağlık 
ocağı yapımı anlamında değil, mal-
zeme alımı, lojistik destek konusun-
da bizi yalnız bırakmadı. Bunun için  
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a ve ekibine yürekten  teşekkür 
ediyorum.
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Birey ve ailelere sürekli ve çok yönlü 
sağlık hizmeti veren, biyolojik, klinik 
ve davranış bilimleriyle iç içe olan, fa-
aliyet alanı içinde, tüm yaş gruplarını, 
her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve bü-
tün hastalıkları kapsayan bir uzmanlık 
alanıdır. 

Dünya Sağlık Örgütü “Aile Hekimini” 
şöyle tanımlamıştır: “Kendisine bağlı 
olan topluma, yaş, cinsiyet ve hastalık 
ayırımı yapmaksızın, birinci basamak 
sağlık hizmeti veren, temel tıp eğiti-
minden sonra, konusunda en az 2 yıl 
eğitim görmüş tıp doktorudur.” 
 
Aile hekimliğinin amacı nedir?

Erken tanı ve tedaviyi sağlamak; 
Hastalık ve sağlık konularına fiziksel, 
ruhsal ve sosyal faktörleri de dikkate 
alarak yaklaşmak; Sağlık ile ilgili tüm 
konularda ilk değerlendirmeyi yap-
mak; Süregen ve tekrarlayıcı hastalık-

larda sürekli bakım ve tedaviyi sağla-
mak; Hastalarla uzun süreli bağlantı 
kurarak, hastalıklarla ilgili bilgileri top-
lamak;  Birinci basamak sağlık hizmet-
lerini topluma sunmak; Bireylerin ya-
şam kalitelerini ve sağlık düzeylerini 
yükseltmek 

Aile Hekimliği önemlidir. 

Sağlık hizmetini aile bireylerinin tü-
müne birden sunar. Sağlığın sadece 
hastalık ve sakatlıkların olmayışı de-
ğil, sosyal yönden de tam bir iyilik hali 
içinde olma durumu olduğunu dikka-
te alarak hizmeti sunar. Sağlık ile ilgili 
sorunlarda ailelere danışmanlık yapar 
ve yol gösterir.

Birinci basamak sağlık hizmetinin ye-
terli olmadığı durumlarda kişilerin 
daha ileri sağlık bakımının sağlanması 
konusunda gerekli olan organizasyo-
nu gerçekleştirir.

Ümraniye 
Belediyesi’nin 

büyük 
çabalarıyla  

ilçede 
sağlık ocağı 

problemi 
kalmadığı için 
Ümraniye Aile 

Hekimliği’ne 
geçişte pilot 

ilçe seçildi. 

Aile Hekimliği ‘nde 
Pilot İlçe Ümraniye
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10 Yeni Muhtarlık 
Binası Daha Hizmette

Daha önce sekiz muhtarlık binasını ya-
parak hizmete kavuşturan Ümraniye 
Belediyesi, yapımını tamamladığı 10 
adet yeni muhtarlık binalarını, düzen-
lediği törenlerle hizmete açtı. Her gün 
iki yeni açılış yapan belediye, mahal-
le halkına ulaşım avantajı yaşatan mo-
dern hizmet binaları kazandırdı. 

Törenlere Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ak Parti İlçe Başkanı Celal 
Erdoğan, Ümraniye İlçe Emniyet Mü-
dürü Selami Yıldız, Ümraniye Beledi-
ye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İlyas Tekin,  CHP 
İlçe Başkanı Mehmet Yeşilyurt, mahal-
le muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış törenlerin de birer konuşma ya-
pan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Can, hizmete geldiği günden bu yana, 
ayrım yapmaksızın Ümraniye’nin her 
karışına hizmet ulaştırdıklarını söyle-
di. Gerek klasik gerekse sosyal beledi-
yecilik hizmetlerinde örnek bir beledi-
ye olduklarını ifade eden Başkan Ha-
san Can, Ümraniye’nin bu hizmetler-
le İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
geldiğini söyledi. Başkan Hasan Can, 
sözlerine şöyle devam etti: ‘Amacımız 
Ümraniyelileri layık olduğu hizmetler-
le buluşturmak. Bu doğrultuda geceli 

Gerek klasik 
gerekse sosyal 

belediyecilik 
hizmetlerinde 

örnek bir belediye 
olduklarını ifade 

eden Başkan Hasan 
Can, Ümraniye’nin 

bu hizmetlerle 
İstanbul’un 

parlayan yıldızı 
haline geldiğini 

söyledi.

“Ümraniye’nin
her karışına
hizmet
götürüyoruz”

Açılışlar
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gündüzlü çalışıyoruz. Göreve geldiği-
miz günden bu yana başlattığımız hiz-
met seferberliğini dur durak dinleme-
den devam ettiriyoruz. Ümraniye, ar-
tık modern görünümü ve çağdaş alt-
yapısı ile göz dolduran, kültür sanat 
faaliyetleri ve sosyal hizmetleriyle adı-
nı tüm Türkiye’de konuşturan bir met-
ropol haline geldi. 

Kendi hizmet alanlarımızda hizmete 
devam ederken, çeşitli kamu kurum-
larına da destek olmaya, katkılar yap-
maya devam ediyoruz. Bu amaçla il-
çemizdeki mahalle muhtarlık binaları-
nı yenilemeye başlamıştık. Daha önce 
8 adet binayı tamamlayarak hizmete 
açtık. Şimdi de yapımını tamamladığı-
mız 10 yeni muhtarlık binasını hizme-
te sunuyoruz. 35 mahallesi bulunan 
Ümraniye’mize 18 yeni muhtarlık bi-
nası inşa etmiş olduk. 6 bina bizden 
önce İl Özel İdaresi tarafından inşa 
edilmişti. Şu anda geçici mekânlarda 
hizmet veren 11 mahalle muhtarlığı 
için kimi proje, kimi de yapım aşama-
sında olan yeni binaların yapımı söz 
konusudur. Vatandaşlarımızın bu yeni 
binalarda en iyi şekilde hizmet aldığı-
nı görmek bizleri mutlu ediyor, gurur-
landırıyor.’

Muhtarlar müteşekkir

Açılış töreninde konuşma yapan muh-
tarlar, yeni binalar nedeniyle Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can’a te-
şekkür ettiler. Açılış kurdelelilerini bir-
likte kesen konuklar, daha sonra yeni 
binaları gezdi.

Cuma Kara 
Site Mahalle Muhtarı 
Seçimlerden sonra 2 yıldır kiraladığı-
mız bir dairede muhtarlık hizmetle-
rimizi verdik. Her ay 750 TL kira ve-
riyorduk. Şimdi bu kiradan kurtulup 
daha kullanışlı, mahalle halkının ko-
layca ulaşabileceği bir mekana ka-

vuştuk. Biz yeni muhtarlık binası için 
İl Özel İdaresi’ne başvurmuştuk ama 
sağ olsun Başkan Hasan Can bizim 
bina problemimizi görmezden gelme-
di, hızlı bir şekilde bize bu binayı he-
diye etti. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum.

Fahrettin COŞKUN 
Y.Dudullu Mahalle Muhtarı
Daha önceki muhtarlık binamız Al-
tınşehir Mahallesi sınırlarında kaldı. 
Biz de yer olarak burayı Başkanımıza 
önerdik ve sağ olsun o da kabul etti. 
Bize bu yeni binayı yaptırdı. 22.000 
nüfuslu bir mahalleye hizmet veriyo-
rum muhtar olarak. Yeni muhtarlık 
binamız mahallemizde caddeye ya-
kın ve ulaşımı çok kolay bir yerde inşa 
edildi. Daha güzel hizmet vereceğimi-
ze inanıyorum. Başkanımızı çok sevi-
yoruz. Çalışmalarını takdir ediyorum 
ve çok teşekkür ediyorum.

Kemal Ordu
Esenkent Mahalle Muhtarı 
11.000 nüfuslu bir mahalleye hiz-
met veriyorum. Yeni mahalleler olu-
şumlarından sonra Esenkent mahalle 
oldu ve ben de 2 yıldır muhtarım. Ha-
san Can Başkanımız seçimler sırasın-
da bize muhtarlık binamızı yapımı ile 
ilgili söz vermişti, zaten bütün sözle-
rini tuttu. Sayesinde kiradan kurtulup 
böyle güzel bir hizmet binasına kavuş-
tuk. Yolarımız, kaldırımlarımız yapıldı, 
yapılmaya devam ediyor. Kavşak ça-
lışması yapıldı. 3800 m2 lik bir parkın 
yapımına belediyemiz başladı, mahal-
lemizin tüm ihtiyaçlarına çözüm üreti-
liyor. Tüm mahalle sakinleri adına te-
şekkür ediyorum. 

Çakmak Muhtarlığı

Çamlık Muhtarlığı

Esenkent Muhtarlığı

Esenşehir Muhtarlığı

Madenler Muhtarlığı
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İsa Zeybek
Eşensehir Mahalle Muhtarı
Bizim bölgemiz dört mahalleye ayrıldı; 
Esenşehir, Necip Fazıl, Esenkent, Ma-
denler. Esenşehir ismi bize kaldı. Bu-
güne kadar kira ile tuttuğumuz bir 
dükkanda muhtarlık hizmeti verdik. 
Şimdi ise tüm mahallelinin bize çok 
kolay ulaşabileceği bir konumda mo-
dern bir binada hizmet vereceğiz. Bize 
bu imkanı sağlayan tüm belediye ça-
lışanlarına ve Başkan’a teşekkür edi-
yorum. Başkanım tüm ihtiyaçlarımı-
za hızlı cevap veriyor, İlkokulumuz yok 
sağ olsun okul arsası tahsis etti ve yeni 
bir okula kavuşacağız. Daha önce de 
çocuklarımızın güvenliği için üst ge-
çit yaptırmıştı. Hizmette sınır tanımı-
yor eğitimci Başkanımız. Minnettarız.

Selma İtebay
Y. Dudullu Mahalle Sakini
Son yıllarda yapılan hizmetlerin hep-
si bizi vatandaşı düşünerek yapılan 
hizmetler. İhtiyaçlarımıza cevap vere-
cek çalışmalar imza atıyor belediye-
miz. Sağlık ocakları olsun, parklar ol-

sun yeni muhtarlık binamız olsun bun-
lar hep güzel, alkışlanacak hizmetler. 
Ben mahalle sakini olarak minnetta-
rım, demek ki bizim daha iyi hizmet 
almamız için düşünülmüş ve yapılmış 
Başkan’a çok teşekkür ediyorum. 

Haydar Ülker
Y. Dudullu Mahalle Sakini  
Çok güzel düşünülerek, araç sorunu 
olmadan rahat ulaşılabilecek merkezi 
bir yere inşa edilmiş. İhtiyaçtı mahal-
lemiz için. 
Mahaller bölündükten sonra muhta-
rımız eski yerinde bize daha uzak bir 
yerde hizmet veriyordu. Şimdi daha 
hızlı hizmet alabileceğimiz bir yerde 
oldu. Mutluyuz, yapanlara teşekkür 
ederim.

İbrahim Kaçmaz
Esenşehir Mahalle Sakini
15 yıldır bu mahallede oturuyorum. 
Şimdiye kadar görmediğimiz hizmet-
lere tanık olduk. Hasan Can’dan Allah 
razı olsun, ondan çok memnunuz in-
şallah uzun yıllar bize hizmet eder.

Selahattin Kaya
Esenşehir Mahalle Sakini
Süper bir hizmet bence. 35 mahalleye 
35 muhtarlık binası yapılıyor ve hepsi 
modern binalar. 
Rahatlıkla ulaşabileceğimiz, hizmet 
alabileceğimiz noktalarda mükem-
mel muhtarlık binaları yapıldı, Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can’a ve 
emeği geçen tüm belediye personeli-
ne Esenşehir Mahalle sakini olarak te-
şekkür ederim. 
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Parseller Muhtarlığı

Saray Muhtarlığı

Site Muhtarlığı

Topağacı Muhtarlığı

Y.Dudullu Muhtarlığı

Hayırlı 
Olsun
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Ümraniye Belediyesi 
İşsizlikle Mücadele Başlattı

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki işsizlik 
sorunun çözümüne katkı amacıyla İs-
tihdam Bürosu açtı. Büroya bugüne 
kadar 844 başvuru yapıldı, 323 kişiye 
çeşitli kurum ve kuruluşlarda iş olana-
ğı sağlandı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatan-
daşlarına hayatın her alanında hizmet 
vermeye çalışan Ümraniye Belediyesi, 
büyük bir sosyal sorumluluk projesini 
daha hayata geçirdi. Belediye, Türkiye 
İş Kurumu ile işbirliği yaparak, ilçede-
ki işsizlik sorununun çözümüne katkı 
amacıyla ‘İstihdam Bürosu’ açtı. Üm-
raniye sınırları içerisinde yaşayan va-
tandaşlara yönelik olarak açılan bü-
roda, Ümraniye Belediyesi tarafından 
görevlendirilen yetkili personeller gö-
rev alıyor. 24 Mayıs’ta faaliyete başla-
yan İstihdam Bürosu’na bugüne kadar 

844 başvuru yapıldı. Başvuruları kay-
da alarak çeşitli kurum ve kuruluşlar-
la irtibata geçen Ümraniye Belediyesi, 
323 vatandaşa muhtelif şirket ve ku-
rumlarda iş olanağı sağladı. 609 kişiyi 
uygun bulunan alanlara yönlendiren 
İstihdam Bürosu, çalışmalarını yoğun 
şekilde devam ettiriyor. Büro hizmet-
lerinin daha etkin ve yaygın biçimde 
sürdürülebilmesi amacıyla bir de inter-
net sitesi hazırlanıyor. 

Sadece yol yapan belediye an-
layışı geride kaldı

Belediyeciliği yalnızca klasik belediye 
hizmetlerinden ibaret görmedikleri-
ni belirten Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, çağdaş belediyecilik anla-
yışının gereği olarak sosyal hizmetler-
de de önemli adımlar attıklarını söyle-

Ümraniye Beledi-
yesi, ilçedeki işsiz-
lik sorunun çözü-
müne katkı ama-

cıyla İstihdam Bü-
rosu açtı. Büroya 

bugüne kadar 844 
başvuru yapıldı, 
323 kişiye çeşit-

li kurum ve kuru-
luşlarda iş olana-

ğı sağlandı.
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di. Belediyeciliği yalnızca yol ve kaldı-
rım yapmaktan ibaret sayan anlayışın 
artık çok gerilerde kaldığını ifade eden 
Başkan Hasan Can, belediyeciliğin şe-
hirleri fiziki yönden mamur etmek ka-
dar, o şehirde yaşayan insanların hu-
zur ve mutluluğu anlamına da gelme-
si gerektiğini söyledi. 

Bu anlayışla, Türkiye İş Kurumu ile or-
taklaşa İstihdam Bürosu açtıklarını 
vurgulayan Başkan Hasan Can, şunla-
rı söyledi: ‘İlçemizde yaşayan işsiz kar-
deşlerimize iş olanağı sağlamak ümi-
diyle, İstihdam Bürosu açtık. 

Amacımız belediye olarak bu soru-
nun çözümüne katkıda bulabilmektir. 
2 aylık süre zarfında 200’e yakın va-
tandaşımıza iş olanağı sağladık. İnanı-
yorum ki hizmetin devam edeceği ileri 
zamanlarda bu sayı daha ada artacak. 
Biz de belediye olarak bu sorunun çö-
zümünde etkin rol almaktan büyük 
mutluluk duyacağız.’ 

Öte yandan, ilçedeki şirket, kurum ve 
kuruşlara bir de çağrıda bulunan Üm-
raniye Belediyesi, İstihdam Bürosu fa-
aliyetinin daha etkin biçimde yürütü-
lebilmesi için, personel alımları nok-
tasında firmaların kendileriyle irtibat 
kurmasını istiyor.  

2 aylık süre 
zarfında 323 

vatandaşımıza 
iş olanağı sağladık
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Ümraniye Köşe Bucak 
Aydınlanıyor

Ümraniye Belediyesi ile İstanbul Ana-
dolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYE-
DAŞ), ilçenin elektrik ve aydınlanma 
sorunlarına kalıcı çözümler bulmak 
amacıyla önemli bir projede işbirliğine 
gitti. Bu işbirliğinde başlatılan bir çalış-

mayla, Ümraniye’nin dört bir yanın-
da aydınlatma alanında yaşanan tüm 
sorunlar ortadan kaldırılıyor. Projenin 
açılışı vesilesiyle, Ümraniye Belediye 
binası önünde bir program düzenlen-
di. Programa Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can, AYEDAŞ Anadolu Ya-
kası Genel Müdürü H. İbrahim Leven-
toğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yar-
dımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 

Programda bir konuşma yapan AYE-
DAŞ Anadolu Yakası Genel Müdürü 
H. İbrahim Leventoğlu, Başkan Hasan 
Can’ın bir süre önce kendisini ziyaret 
ettiğini, ziyarette Ümraniye’de yaşa-
nan elektrik ve aydınlatma sorunlarıy-
la ilgili birlikte çalışma kararı aldıkları-
nı söyledi. Leventoğlu, sözlerini şöyle 

Ümraniye Beledi-
yesi - AYEDAŞ iş-
birliği ile başlatı-

lan bir çalışmayla, 
Ümraniye’nin dört 
bir yanında aydın-
latma alanında ya-

şanan tüm sorunlar 
ortadan kaldırılıyor. 
İki hafta sürecek ça-
lışmaya start veren 
Başkan Hasan Can, 

‘Ümraniye ışıl ışıl 
olacak’ dedi.
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sürdürdü:  Bölgede yaşanan aydınlat-
ma problemlerini tamamen ortadan 
kaldırmaya karar verdik. Ümraniye’de 
18 bin elektrik direği var. 14 bin ar-
matürümüz var. Ümraniye Belediyesi 
ile işbirliği içinde, Ümraniye’deki yan-
mayan, arızalı, tüm ampulleri değişti-
receğiz. İhtiyaç duyulan tüm noktala-
ra gereken teknik donanımlar kurula-
cak. Aydınlatma problemi olan tüm 
sokak ve diğer noktalardaki sıkıntılar 
giderilecek. Elbette sadece aydınlat-
ma konusunda değil, bu konudaki di-
ğer önemli pürüzleri de ortadan kaldı-
racağız. Özellikle gerilim hatlarıyla il-
gili olarak çözülmesi gereken konular 
için 2.5 milyon TL’lik yatırımımız var. 
Bu rakamı 5.5 milyon TL’ye çıkarma-
yı hedefliyoruz. Teknik imkânlarımız 
ve personelimizle, özverili bir şekilde 
çalışarak bu konudaki tüm sıkıntıla-
rı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. He-
defimiz Ümraniye Belediyesi ile başlat-
tığımız aydınlatma çalışmasını 2 haf-
tada tamamlamaktır.  Daha sonra söz 
alan Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, özverili çalışmaları nediyle 
AYEDAŞ’ı kutladı. ‘AYEDAŞ’tan arka-
daşlarımız, bu güne kadar sıcak yak-

laşımları ve özverili çabaları ile nerede 
sıkıntı varsa, ivedi bir biçimde cansipe-
rane koştular, çözmeye çalıştılar’ di-
yen Başkan Hasan Can, şunları söyle-
di: ‘Burada çok önemli bir noktaya de-
ğinmek istiyorum. Ümraniye’de çözül-
mesi en önemli meselelerden biri tra-
fo sorunuydu. 

Her yıl ortalama 40 trafo yap-
tık. 5 yılda 200’ün üzerinde tra-
fo binası yaptık. Trafo demek 
bir bölgedeki en önemli elekt-
rik sorunlarının çözümü de-
mektir. 

Elbette bu trafoların tamamını 
AYEDAŞ’la birlikte yaptık. Trafoların 
yapımı ile birlikte Ümraniye’de hiçbir 
ciddi elektrik sorunu yaşanmıyor. Kü-
çüksu Kavşağı, Şile Yolu- Kazım Kara-
bekir bağlantı yolu, İkbal Caddesi, Hi-
sar Caddesi, Hamza Yerlikaya Cadde-
si ve Atatürk Mahalleleri’nde çok ciddi 
aydınlatma çalışmaları yaptık. Ümrani-
ye köşe bucak gözden geçirilerek ay-
dınlatma konusunda mevcut tüm so-
runlar ortadan kalkacak.

Ümraniye’de 
18 bin elektrik 

direği var. 14 bin 
armatürümüz 
var. Ümraniye 
Belediyesi ile 

işbirliği içinde, 
Ümraniye’deki 

yanmayan, 
arızalı, tüm 

ampulleri 
değiştireceğiz. 

İhtiyaç duyulan 
tüm noktalara 

gereken teknik 
donanımlar 
kurulacak.

AYEDAŞ Anadolu Yakası Genel Müdürü 
H. İbrahim Leventoğlu
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Onlar Okula Gidemedi,
Biz Onlara Gittik!

Ümraniye’de okuma yazma bilmeyen, 
evinden çıkamayan bir çok fiziksel en-
gelli yaşıyor. Sokakta veya okulda gör-
müyoruz çoğunu, otobüslerde yoklar. 

Çoğu engeli yüzünden okula veya 
bir okuma yazma kursuna gideme-
miş. Onlar aslında aramızda,kimimizin 
kardeşi, kimimizin babası, kimimizin 
komşusu. Şimdi Ümraniye Belediyesi, 
annelere, babalara, kardeşlere komşu-
lara ışık olmak için onların evlerine mi-
safir oluyor. 

Üniversite mezunlarından oluşan gö-
nüllü öğretmenlerle evlerinden çı-
kamayan fiziksel engellilere evlerin-
de okuma yazma öğretiyor. “Biz gö-
nüllüyüz Biz Öğretiriz” kampanyası 
Ümraniye’de yürütülen okur  yazarlık 

hamlesinin en önemli halkalarından 
biri. İlk adımında kültür merkezlerin-
de klasik okuma yazma eğitimi verildi. 
Sonra okuma yazma otobüsü ile ma-
hallelerde önce okuma yazma öğretil-
di. Daha sonra da bilge sultan otobü-
sü ile bilgisayar kursu verildi. Şimdi de 
fiziksel engeli yüzünden eve bağlı ya-
şayan engellilere evlerinde
gönüllü öğretmenlerle okuma yazma 
eğitimi veriliyor. 

“Biz gönüllüyüz Biz Öğretiriz” kam-
panyası gönüllülerin desteği ve Üm-
raniye Belediyesi’nin organizasyo-
nuyla yürütülen bir sosyal sorumlu-
luk projesi. Proje www.bizgonulluyuz.
org sitesi üzerinden veya birebir Üm-
raniye Belediyesi Kütüphaneler Mü-
dürlüğü “Biz gönüllüyüz Biz Öğreti-

“Biz gönüllüyüz, 
Biz Öğretiriz” 

kampanyası okula 
veya okuma 

yazma kurslarına 
gidemeyen 

engellilerin evine 
okul götürüyor, 

“onlar okula 
gidemedi biz 

onlara gidelim” 
diyor.
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riz” proje birimine gönüllü öğretmen 
adayı olarak başvuran üniversite me-
zunu veya öğrencilerinden bir gönül-
lüler havuzu oluşturulması ile işe baş-
landı. Daha sonra gönüllü havuzunda-
ki öğretmenler ile öğretmen kriterleri 
uyan “evine bağlı yaşayan öğrenebilir 
durumdaki fiziksel engelliler” birbirle-
ri ile eşleştirildi. 

Bu eşleşmeden sonra 7 Haziran’da ilk 
derse başlandı. Gönüllü öğretmen-
lere Ümraniye Belediyesi ev sahipli-
ğinde uzmanlar tarafından pedagojik 
formasyon, motivasyon ve metodo-
loji eğitimi verildi. Bu kısa eğitimden 
sonra eşleşen tüm öğretmen ve en-
gelli grupları 7 Haziran’da kendi evle-
rinde eğitime başladı. Projede; bir gö-
nüllü öğretmenin bir engelliye yaklaşık 
30-40 günlük sürede yüz yüze 50 sa-
atlik eğitim vererek okuma yazma öğ-
retmesi planlandı.  Her 50 saatlik dö-
nem sonunda engelliye evinde yapıla-
cak sınavla M.E. B. Ümraniye İlçe Halk 
Eğitim Müdürlüğü onaylı okur yazar-
lık sertifikası verilecek. Projenin 2. aşa-
masında “evinden ancak özel imkan-
larla çıkabilenler”, 3. Aşamasında ise 
“zihinsel geriliği olup özel eğitimle öğ-
retilebilir” gruplara ve 4. Aşamada ise 
işitme ve konuşma engelliler için özel 
eğitimle okuryazarlık kazandırılması 
hedefleniyor.

Gönüllük esasıyla yürütülen bu sos-
yal proje, aynı zamanda Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kızla-
rı Esra Erdoğan Albayrak ve Sümey-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Özürlüler Müdürlüğü 
(İSÖM)’ün, her yıl 5 bin 280 özürlü 
ve özürlü yakınına bir hafta süreyle 
ücretsiz tatil imkânı sunduğu Florya 
Özürlüler Yaz Kampı kapılarını 
İstanbullu özürlülere açtı. Ümraniye 
Kaymakamı Mehmet Ali Yıldırım ile 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, kampa Ümraniye’den katılan 
14 engelli vatandaş ile ailelerini 
ziyaret etti. İBB Sağlık daire Başkanı 
Dr. Muzaffer Saraç ve İSÖM Müdürü 
Bekir Köksal’ın karşıladığı Kaymakam 
Yıldırım ve Başkan Hasan Can, 
engelli vatandaşlarla kahvaltı yapıp 
daha sonra da sohbet etti. Yıldırım 
ve Başkan Hasan Can, kamptaki 
bir Ümraniyeli engelli vatandaşın  
odasını da ziyaret etti. 

İBB Özürlüler Kampı (İSÖM)

Toplam 60 bin m² alan üzerine Florya 
sahiline kurulmuş yaz kampında bu 
yıl 5 bin 280 özürlü ve özürlü yakını 
tatil yapacak. 

Televizyon, klima, 24 saat sıcak su 
imkânı, telefon, çardak ve çiçek 
bahçesine sahip 55 müstakil evin 
bulunduğu kampta özürlü ve özürlü 
yakınları bir hafta boyunca ücretsiz 
tatil yapacak. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da özürlü ve özürlü yakınları 
için kamp süresince tarihi ve turistik 
geziler, konserler, şenlikler, spor 
organizasyonları ve seminerler 
düzenlenecek. 

İSÖM Yaz Kampı’nın gece 
aktivitelerinde ise doğum günü 
kutlaması, bilgi ve yetenek 
yarışmaları, film gösterimi, veda 
partisi gibi etkinlikler yer alıyor. 

Ümraniye Kaymakamı 
Mehmet Ali Yıldırım ve 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, İBB Özürlüler 
Kampı’nı ziyaret etti. 
Yıldırım ve Başkan Hasan 
Can, kamptaki Ümraniyeli 
vatandaşlarla kahvaltı 
yaparak onlarla sohbet etti.

Başkan 
Hasan Can’dan 
İSÖM’e Ziyaret

Ümraniye 
Belediye Başkanı 
Hasan Can, "Biz 
Gönüllüyüz, Biz 

Öğretiriz" projesi 
kapsamında, engelli 

vatandaşlara 
Beyler Beyi 

Sarayı'nda bir 
kahvaltı verdi 
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ye Erdoğan’ın maddi ve manevi des-
teklerine de sahip. Sayın Esra Erdoğan 
Albayrak ve Sümeyye Erdoğan ilk kur-
da birer engelliye evinde eğitim veren 
gönüllü öğretmenler arasında yer aldı.

Gönüllü öğretmenler arasında yer 
alan Esra Erdoğan Albayrak, 18 yaşın-
daki Fadime Baş’ın öğretmeni oldu. 
Fadime, 3 çocuklu Tokatlı BAŞ ailesi-
nin ortanca çocuğu olarak hayata gel-
di. Ümraniye  Esenşehir Mahallesi’nde 
yaşıyor. Doğuştan engelli. Hiç oku-
la gidemedi. Anne ve baba çalışıyor. 
Abla evli, kardeşi okulda. Fadime evde 
gündüzleri tek kalıyor. Ama artık onu 
her gün ziyaret eden bir öğretmeni 
var. Fadime gününün 2 saatini okuma 
yazma öğrenerek geçiriyor. Öğretmen 
yada doktor olmak istiyor. Öğretmeni 
Esra Erdoğan Albayrak’a Fadime’nin 
çok zeki olduğunu ve bir ayda oku-
ma yazma öğrenebileceğini söylüyor. 
Ayrıca bu projeye katılmasını ve des-
tek vermesini Fadime gibi cevherlerin 
ortaya çıkarılması için , sadece fizik-
sel engeli yüzünden eve kapalı kalma-

ması gerektiğini belirten Esra Erdoğan  
Albayrak; “Bu kampanyayla onlara lü-
tufta bulunmuyor haklarını teslim edi-
yoruz. Okumak ve yazmak onların en 
doğal hakkı, Fadime bize gelemiyorsa 

biz ona geleceğiz bu bizim sorunlulu-
ğumuz, lütuf değil.” dedi.  

Ümraniye Belediyesi tarafından başla-
tılan kampanyayla okuryazarlık kaza-
nacak olan Fadime Baş’ın sağlık prob-
lemlerine de el atıldı. Ümraniye Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Ortope-
di Bölümünde kurul tarafından görü-
len ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesi’ne sevk edilen Fadime’nin 
ameliyatı da yaptırılacak.

Engellilerin okuma yazma eğitimi ev-
lerde devam ederken, onları sosyal 
hayata adabte etmek, sıkışıp kaldıkları  
dört duvardan kurtarmak isteyen Üm-
raniye Belediyesi, “Biz Gönüllüyüz Biz 
Öğretiriz projesi” nin öğrenci ve öğ-
retmenlerini her hafta bir dizi etkinlik-
te bir araya getiriyor. İlk hafta kendi-
leri gibi engelli olan ve protez baca-
ğıyla yürüyebilen TRT sanatçısı, bağ-
lama ustası Tuğrul Şan’la buluşan ve 
onun türkülerini  dinleyen engelli öğ-
rencilerin, ailelerinin mutluluğu görül-
meye değerdi. 
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Ümraniye Belediyesi, engelli vatan-
daşların hizmetine sunduğu asansör-
lü özel engelli araçlarına bir yenisini 
daha ekledi. Sayıları üç’e çıkan araç-
lar, 24 saat kesintisiz olarak engelli va-
tandaşların ulaşımını sağlıyor. 

Sosyal belediyecilik hizmetleri ile bü-
yük takdir toplayan Ümraniye Bele-
diyesi, engelli vatandaşların hizme-
tine sunduğu asansörlü özel engel-
li araçlarına bir yenisini daha ekle-
di. Ümraniye’deki engelli vatandaşla-
rın ulaşımını sağlayan ve 24 saat ke-
sintisiz hizmet veren engelli aracı sayı-
sı böylece üç’e çıktı. Engelli vatandaş-
ların hizmetine sunulan asansörlü özel 
araçlar, belediyeye başvuran engelli 
vatandaşları bulundukları yerden ala-
rak gitmek istedikleri yere ulaştırıyor. 

Daha sonra işleri biten vatandaşla-
rı tekrar evlerine bırakan araçlar, son 
model teknoloji ile tasarlanmış. Her 
biri 4 hasta ve 6 refakatçi taşıyabi-
len 2 araç kar, yağmur, çamur deme-
den hizmet veriyor. Bu hizmet özellik-

le evinden çıkamayan engelli ve has-
ta vatandaşların hastane v.b kurumla-
ra ulaşmada büyük bir eksiği ortadan 
kaldırıyor.

Engellilerin sosyal hayatla bağlarını 
kurma noktasında önemli hizmetler 
yaptıklarını belirten Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can, göreve geldik-
leri günden bu yana engelli vatandaş-
ların sorunlarıyla hep yakından ilgilen-
diklerini söyledi. Başkan Hasan Can, 
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Ümraniye 
Belediyesi olarak engelli vatandaşları-
mızın sorunlarını en aza indirebilmek 
için üzerimize düşeni layıkıyla yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Onlara gerek 
maddi ve gerekse sosyal anlamda çe-
şitli destekler verdik, vermeye devam 
ediyoruz. Hediye ettiğimiz tekerlekli 
sandalyeler, akülü engelli araçları, has-
ta bezleri ve diğer yardımlar bu des-
teklerimizden bazılarıdır. Öte yandan 
hizmet vermeye devam eden 2 adet 
engelli aracımız vardı. Bu sayıyı üç’e 
çıkardık. Artık bu hizmetimiz daha et-
kin bir biçimde devam edecek.’

Engelli Araç Sayısı 3’e Çıktı
Sosyal belediyecilik 

hizmetleri ile 
büyük takdir 

toplayan Ümraniye 
Belediyesi, engelli 

vatandaşların 
hizmetine sunduğu 

asansörlü özel 
engelli araçlarına 
bir yenisini daha 

ekledi.
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Mobil Okuma-Yazma 
Kurs Otobüsü

Ümraniye Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü bünyesinde hizmet sunan 
okuma-yazma kursları, Ümraniye’de 
okuma-yazma bilmeyen kalmasın diye 
mobil okuma-yazma otobüsünü fa-
aliyete geçirdi. Ümraniye Halk Eğitim 
Merkezi ile protokol yapılarak Mil-
li Eğitim Bakanlığı onaylı okuryazar-
lık belgesi verilen kursumuzun ama-
cı, Ümraniye’nin çeşitli mahallelerine 
giderek eğitim seferberliğine destek 
vermektir.

Otobüsümüzün içi modern bir şekilde 
tasarlanmış olup, projeksiyon, jenera-
tör, klima, ışık ve ses düzeni gibi tek-
nik aletlerle donatılmıştır. 21  öğrenci 
kapasiteli mobil okuma-yazma  aracı-
mızdaki eğitim süresi hafta içi her gün 
3 saat olmak üzere toplamda 120 sa-

attir. Vatandaşlarımız kimlik fotokopi-
si ve 1 adet vesikalık fotoğrafla birlik-
te kendilerine en yakın kültür merkezi 
veya bilgi evine giderek ücretsiz bir şe-
kilde kayıt yaptırabilirler.

Otobüsümüzün 
içi modern bir 

şekilde tasarlanmış 
olup, projeksiyon, 

jeneratör, klima, 
ışık ve ses düzeni 

gibi teknik aletlerle 
donatılmıştır.

21  öğrenci kapasiteli 
mobil okuma-yazma  
aracımızdaki eğitim 
süresi hafta içi her 

gün 3 saat olmak 
üzere toplamda 

120 saattir.
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Okuma Yazma Öğrenip, 
Sertifikalarını Aldılar

Ümraniye Belediyesi’nin 24 Kasım 
2009’da açtığı Okuma Yazma Kursu, 
ilk mezunlarını verdi. Kütüphane Mü-
dürlüğü bünyesinde hizmet veren bil-
gisayar destekli Okuma Yazma Kursu 
mezunları, Meslek Edindirme Kursu 
Yılsonu Sergisi için düzenlenen tören 
kapsamında sertifikalarını aldı. Serti-
fika töreni renkli görüntülere sahne 
oldu. Törende sertifikalarını alan kur-
siyerler mutlu olurken, Halime Özer 
isimli vatandaş, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’a güzel bir sürpriz 
yaptı. Özer, Ümraniye Belediyesi’nin 
verdiği kurstan okuma yazma öğren-
dikten sonra Başkan Hasan Can için 
yazdığı şiiri okudu. Şiir Başkan Hasan 
Can’ı duygulandırırken, konuklardan 
da büyük alkış aldı. Törende yaptığı 
konuşmada şiirin kendisini çok duy-
gulandırdığı ifade eden Başkan Hasan 
Can, kursiyerlerin sertifika almasından 
mutluluk duyduğunu söyledi. Belediye 
olarak okuma yazma seferberliği baş-
lattıklarının altını çizen Başkan Hasan 
Can, bu hizmetlerinin artarak devam 
edeceğini vurguladı. 

Başkan Hasan Can daha sonra serti-
fika almaya hak kazanan kursiyerle-
re, sertifikalarını verdi. Okuma yazma 
kursunu başarıyla bitirip sertifika al-
maya hak kazanan 17 yaşındaki en-
gelli genç Sedat Ceran’e sertifikasını 

Başkan Hasan Can’ın eşi Saliha Can 
hanımefendi verdi. Başkan Hasan Can 
ve eşi Sedat’la yakından ilgilendi. 

Ümraniye 
Okuma Yazma Kursları
Ümraniye Belediyesi Namık Kemal 
Kültür Merkezi’nde açılan ve daha 
sonra belediyeye bağlı kültür merkez-
lerinde devam eden ve Ümraniye Halk 
eğitim merkezi ile protokol yapılarak 
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı okurya-
zarlık belgesi verilen kurslarda toplam 
107 öğrenci eğitim gördü. 72 öğrenci 
belge almaya hak kazandığı kurslarda 
hafta içi her gün günde 3 saat olmak 
üzere talep edilen kültür merkezlerin-
de toplamda 120 saat eğitim veriliyor. 
Öte yandan yine Ümraniye Belediye-
si Kütüphane Müdürlüğü tarafından 
sürdürülen Bilge Sultan Mobil Bilgisa-
yar Otobüsü, Ümraniye’nin çeşitli ma-
hallelerine giderek vatandaşların evle-
rine en yakın yerlerde kurs imkânı sun-
maya devam ediyor. Temel bilgisayar 
kursu haftada 2 gün, toplamda 2 ay 
olmak üzere eğitim veriyor. Eğitim so-
nunda kursu başarıyla bitiren kursiyer-
lere MEB onaylı sertifika veriliyor. Bu 
güne kadar toplamda 570 mezun ve-
ren kurslara her zaman kayıt alınmak-
ta olup, kimlik fotokopisi ve 1 adet fo-
toğrafla kayıt yaptırılabiliniyor. 

Ümraniye 
Belediyesi’nin  
okuma yazma 

seferberliği 
devam ediyor

Halime Özer’in Başkan Hasan Can’a yazdığı mektup
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Büyükşehirlerde insanlar, hayatın be-
tonlaşmış kalıpları içinde tek düze ha-
yatlar yaşar. Metropollerin soğukluğu 
onların her anına yansır ve bu yüzden-

dir her belediyenin park ve bahçeler 
müdürlüğü, sırf bu griyi, yeşile, 

maviye ve çocukların cıvıltısı-
na dönüştürmek için ça-

balar. 

İstanbul’un sahip 
olduğu yeşilin, hu-
zurlu bir mekanın 
Ümraniye’deki du-

rağı Tantavi Parkı. 
Yıllanmış çam ağaçları ara-
sında bir nefes almak ve ço-
cuklarına mutlu bir gün ge-
çirtmek isteyenlerin uğ-

rak yeri bu güzel park. 1140 m2 alan 
üzerine kurulu bu park küçük bir or-
man parçası. Ümraniye Belediyesi ta-
rafından ağaçları koruma altına alınan 
bu parkta, her gün sulanan yem ye-
şil çimlerinin üzerine uzanıp masmavi 
gökyüzüne dalıp, günlük stresinizden 
uzaklaşabilirsiniz. Ağaç aralarına yapı-
lan güvercin yuvaları da çabası. 

Kuşların cıvıltısı, oyun parkındaki ço-
cukların coşkusuna karışıyor.  Ümrani-
yeli ailelerin çocuklarıyla gelip piknik 
yaptığı, oyun parkında doyasıya eğ-
lendiği huzurlu bir mekan. 

Parkın içinde yapılan süs havuzunun 
kenarında oturmak insana terapiden 
farksız geliyor. Berrak suyun sesiyle bir 

Tantavi Parkı'nda 
kuşların cıvıltısı, 
oyun parkındaki 

çocukların 
coşkusuna 

karışıyor.  Burası 
Ümraniyeli ailelerin 

çocuklarıyla gelip 
piknik yaptığı, oyun 

parkında doyasıya 
eğlendiği huzurlu 

bir mekan.
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yudum çay çok şeye değiyor. Hele sı-
cak havalarda en iyi serinleme yönte-
mi demek abartı olmaz. Park sadece 
dinlenme ve oyun alanı olarak kulla-
nılmıyor. 

Ümraniye Belediyesi yıllardır yaptı-
ğı Tantavi Festivali ile burayı sanatın, 
eğlencenin de adresi yaptı. Ressam-
ları sokağa çıkarıp parkta resim yarış-
ması yaptı. Sanatı halkla buluşturdu. 
Türkiye’de bir ilke imza attı. 

İlk Açıkhava Kütüphanesi’ni Tantavi 
Parkının içine kurdu ve Ümraniyelile-

re okuma sevgisini aşıladı. Türkiye’nin 
ünlü yazarlarıyla okurlarının buluşma 
noktası oldu bu park. Tanınmış sanat-
çılara konser mekanı olan parkta bin-
lerce kişi müzik ziyafeti yaşadı. Sünnet 
çoşkusunun şölene dönüştüğü adres 
yine Tantavi’ydi. 

Ama en önemlisi,  ister bir hafta sonu 
olsun ister yemek molanızda 15 da-
kika olsun bir kaçamak yapıp yeşile, 
gökyüzünün mavisine doymak, kuş 
ve çocuk cıvıltılarının birbirine karıştı-
ğı huzurlu nefes alabileceğiniz bir yere 
ihtiyacınız varsa orası Tantavi Parkı’dır.

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da sünnet ettirdiği bin 
500 çocuk için Tantavi Parkı’nda 
büyük bir sünnet şöleni gerçekleş-
tirdi. 

Şölene büyük ilgi gösteren Ümra-
niyeliler Tantavi Parkı’nı hınca hınç 
doldurdu. Şölene Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can, Belediye 
Başkan Yardımcıları, sünnet ettiri-
len çocuklar ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

Çocuklar eğlenceye 
doydu

Şölen, mehteran ekibinin sah-
ne almasıyla başladı ve çocuk-
lar için hazırlanan kukla gös-
terileri ile devam etti.  Çocuk-
ların zaman zaman eşlik etti-
ği gösteriler, birbirinden ilginç 
maharetlerini sergileyen illüz-
yonistin sahne alması ile de-
vam etti. 

Çocukların şaşkın bakışları arasında 
yeteneklerini konuşturan illüzyo-
nist, seyircilerden büyük alkış aldı. 
Çocukların asıl beklediği an ise ço-
cuklardan oluşan “Minik Dualar 
Grubu’nun sahneye çıkması ile ger-
çekleşti. 

Seslendirdikleri birbirinden gü-
zel şarkı ve ilahilerle büyük beğe-
ni toplayan grup, yalnızca çocuk-
lardan değil, ailelerinden de yoğun 
ilgi gördü. Çocuklara eşlik eden se-
yirciler zaman zaman gözyaşlarını 
tutamadılar.

Tantavi Parkı’nda 
Şölen Coşkusu
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1956 Gümüşhane, Yayladere doğum-
luyum. 15 yaşında taşı toprağı altın 
diye İstanbul’a geldim. 1978’den beri 
de Ümraniye’de yaşıyorum. Evli, 3 ço-
cuk babasıyım. Ümraniye’de inşaat 
sektörüyle uğraşıyorum. 

Uzun bir çalışmanın sonunda ekono-
mik özgürlüğümü kazanıp, sosyal ça-
lışmalara el attım. İnsanlarımıza fayda-
lı olabilmek için, İstanbul’da 2 şube bir 
merkezi bulunan derneğimizde görev 
almaya karar verdim. Ümraniye’deki 

şubenin kurucusuyum. Merkezde 2 
dönem başkanlık yaptım. Yönetim ku-
rulunda 15 yıldır yer alıp, iki dönemdir 
de başkanlık görevimi yürütüyorum. 
1988’de kurulan derneğimizin sosyal 
faaliyetleri ağırlıktadır. 

Bu anlamda İstanbul’da kurulan ilk 
dernektir. Eğitimden sağlığa birçok 
alanda hemşerilerimiz için hizmet üre-
tiyoruz. Biz 5 yıl önce derneğimizde si-
garayı yasaklayarak tüm misafirlerimi-
zin sağlıklı yaşama hakkına saygımızı 
gösterdik. Tüm hemşerilerimiz kına, 
nişan, sünnet gibi özel günleri için 
derneğimizin salonunu kullanabilir. Bu 
dernek Gümüşhanelilere çok şey kat-
tı. Diğer derneklerden farkımız çok. İlk Tahsin SÖĞÜT GÜYAD Başkanı
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öğrenci bursları bu dernek tarafından 
verildi. Ümraniye’de yaşayan 70.000 
Gümüşhaneli, derneğimizin de 1265 
üyesi bulunmaktadır. İstanbul’da en 
fazla Gümüşhanelinin bulunduğu 
ilçe Ümraniye’dir. İstanbul’da kurulan 
ilk dernek olması nedeniyle en kök-
lü dernektir. Şu an 200’ün üzerinde 
il,ilçe,köy derneğimiz mevcut.

Her sene gece düzenliyoruz bir araya 
gelebilmek ve eğlenmek için. 26 ta-
kımla futbol turnuvası düzenledik. 6 
yıl bizzat bu dernek çatısı altında top-
layarak 60 üniversite öğrencimize burs 
verdik. Gümüşhane’de yaşayan yetim, 
öksüz, yoksul 50 çocuğumuza yardım 
yapıyoruz. Biz tüm yardımlarımızı, eği-
tim, sağlık, sosyal alandaki tüm deste-
ğimizi Gümüşhane’ye yapıyoruz. 

Bize destek olmak isteyen işadam-
larımızı ilimize yatırım yapmaya teş-
vik ediyoruz. Proje geliştirip, hayırse-
ver sponsorlarımıza uygulatıyoruz. 
Örneğin Gümüşhane’de eğitim gö-

ren 2500 öğrencimi-
ze okul ve beslenme 
çantası hediye ettik. 
Daha önce de ihtiyaç sahibi 1000 ço-
cuğumuza kışlık kaban yaptırdık. Di-
yaliz hastalarımız yeterli makine ol-
madığı için Trabzon’a gitmek zorunda 
kalıyordu, bizde devlet hastanemize 
2 diyaliz makinesi daha aldırarak Gü-
müşhanelileri bu çileden kurtardık.1 
yıl sonra diyaliz makinelerinin yanın-
da bulunan koltukların parçalandığını 
gördük, iki yeni otomatik koltuk alın-
ması öncü olduk. 

Devlet hastanemizin ameliyathanesin-
de klima sistemi çökmüştü. Klima sis-
teminin yenilenmesini sağladık. İhtiyaç 
sahibi olan 40 engelli kardeşimize te-
kerlekli sandalye gönderdik. İki ilçemi-
ze Kürtün ve Köse’ye hanımlar komis-
yonumuz tarafından kütüphane ku-
ruldu. 33 hanım üyemiz var amacımız 
bu sayıyı arttırmak. Gümüşhane’nin 
önemli simalarının çıktığı Gümüşhane 
Lisesi’ne büyük bir kütüphane kurul-

masını sağladık. 
Biz kazanımlarımızı ilimize aktarıyo-
ruz. Ümraniye’de yaşarken bir Ümra-
niyeli, bir İstanbullu olmak istiyoruz. 
Bu modern kentin parçası gibi yaşa-
mak gerektiğini benimsiyoruz. Ama 
her yıl bir araya gelmek için geceler 
düzenliyoruz. Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can’ın bize bu kutlamalar-
da önemli katkıları oldu. Tüm hemşe-
rilerim adına teşekkür ediyorum.

Ayrıca 32 yıldır Ümraniye’de yaşayan 
biri olarak 6-7 yıldır ilçedeki değişimin 
de dudak uçuklattığını söylemem ge-
rek. Ben inşaat sektöründe hizmet ve-
ren bir firma sahibiyim ve ilçenin değe-
ri  3-4 kat arttı. Modern bir görünüme 
kavuştu, vizyonu, imajı değişti. Tabu-
lar yıkıldı. Önceden ailemiz Kadıköy’e 
alışverişe giderken şimdi başka ilçeler-
den Ümraniye’ye akın ediyorlar. Ter te-
miz, ışıl ışıl bir kent. 
Tebrik ediyorum.

Ümraniye'de 70.000 
Gümüşhaneli yaşıyor.

"Ümraniye’de yaşarken 
bir Ümraniyeli, bir 

İstanbullu olmak 
istiyoruz."

 "32 yıldır Ümraniye’de 
yaşayan biri olarak 6-7 yıldır 
ilçedeki değişimin de dudak 

uçuklattığını söylemem gerek.
Ter temiz, ışıl ışıl bir kent. 

Tebrik ediyorum."
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Gümüşhane ve çevresi, Doğu Ana-
dolu ile Karadeniz Bölgesi arasında 
bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Bu 
özellik bitki örtüsünde de görülmek-
tedir. Yükseltinin 1500 metreyi aştı-
ğı kesimlerde kızıl çam, kayın, ardıç 
ve meşe türlerinin hakim olduğu or-
man kümeleri bulunur. İlde av hayvan-
ları çeşitli ve boldur. Kış aylarında kı-
nalı keklik, tavşan, tilki, ayı, domuz, 
toy, ördek, bağırtlak, kır hindisi, bıldır-
cın avları yapılmaktadır. Genel olarak 
Gümüşhane’de iklim yazları oldukça 
kurak kış ve bahar ayları yağışlı geçen 
bir karaktere sahiptir. Deniz seviyesin-
den yükseldikçe karasal iklimin özel-
likleri gözlenmektedir.

Tarihçe
Gümüşhane yöresindeki arkeolo-
jik buluntular, yerleşik yaşamın M.Ö. 
3000 yıllarına dek uzandığını gös-
termektedir. Bölgede bilinen ilk halk 

M.Ö. 2. binin ortalarında ortaya çı-
kan Azzi ve Hayaşalardır. Bu neden-
le, Gümüşhane’yi de içine alan bölge-
ye Azzi-Hayaşa ülkesi deniyordu. Yine 
M.Ö. 2. binde Mezopotamya’dan ge-
len Assurlu tüccarların, Gümüşhane 
ve yöresinde bulunan maden yatakla-
rı nedeniyle bölgeye ilgi duydukları bi-
linmektedir. 

Hitit İmparatorluk döneminde de Gü-
müşhane çevresindeki gümüş yatak-
larının işletilmesiyle, bölge zenginlik 
kaynağı olma özelliğini sürdürmüş-
tür. Hitit İmparatorluğu’nun yıkılma-
sından sonra bölgeye Urartular hâkim 
olmuş, M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına doğ-
ru Kimmer-İskit akınları başlamıştır. Bu 
dönemde halkın büyük çoğunluğu ye-
rini yurdunu bırakarak güneye ve batı-
ya doğru göçe başlamıştır. 

Daha sonra yöreye sırasıyla Medler, 
Persler ve Pontos Krallığı egemen ol-
muştur. M.Ö. 1. yüzyılda bölgede Ro-
malıların hâkimiyetinin yayıldığı görül-

mektedir. M.S. 395’te Bizans İmpa-
ratorluğu toprakları içerisinde kalan 
Gümüşhane, M.S. 7. yüzyılda Bizans-
Hazar askeri işbirliğine konu olan top-
raklar arasındaydı. M.S. 7. ve 8. yüzyıl-
larda Arap egemenliğine giren bölge 
toprakları, sonradan yeniden Bizans 
egemenliğine girmiş, 11. yüzyılda Sal-
tuklular tarafından fethedilmiştir. 

1461 yılında Fatih Sultan Mehmet 
Trabzon Rum İmparatorluğu’nu yıka-
rak yöreyi Osmanlı egemenliği altına 
almıştır. 7 Temmuz 1916’da Ruslar ta-
rafından işgal edilen Gümüşhane, 15 
Şubat 1918’de işgalden kurtarılmıştır.

Ne Yenir?
Gümüşhane ‘ de yemek kültürü de 
çok eskiye dayanmaktadır. Bugüne 
kadar Gümüşhane’nin yemek kültürü 
konusunda kapsamlı bir araştırma ya-
pılmadı. Ancak bu gün mutfaklarında-
ki zenginlik, lezzet ve hamaratlık bunu 
göstermektedir. Gümüşhane Mantısı, 
Kuşburnu çorbası, Zuluflu Çorbası,Un 
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Malzemeler:
500 gr. kuşburnu •1 yemek 

kaşığı tereyağ • 2 yemek kaşığı 
un •1 lt. su • 200 gr. kıyma 
•1 tatlı kaşığı tuz • 1 tutam 

karabiber-kimyon ve nane

Hazırlanışı:
Ayıklanıp yıkanan kuşburnular 
1 lt. suda 30 dakika kaynatılır. 

Daha sonra kevgirden ve 
tel süzgeçten geçirilir. Diğer 

taraftan kıyma içerine tuz, 
karabiber, kimyon katılarak 

fındık büyüklüğünde köfteler 
hazırlanır ve bunlar suda 

kaynatılarak pişirilir. 
Bir tencereye tereyağı ve un 

konulur. Un kavruluncaya 
kadar karıştırılır. Bu karışımın 

içine hazırlanan kuşburnu suyu 
ilave edilir. 15 dakika süreyle 

karıştırılır. Hazırlanan köfteler 
ilave edilir. Çorba bir müddet 

kaynadıktan sonra ocaktan 
alınır. Kızarmış yağa nane 
katılarak üzerine dökülür. 

Sıcak sıcak servis yapılır. 

Gümüşhane’den farklı bir lezzet

Kuşburnu 
Çorbası

Afiyet Olsun :)

Herlesi Çorbası, Gavut Çorbası, Pağla 
Denlisi, Borani,Fıtfıt Haşılı,Patates Ka-
vurması, Muhla, Yergök Dolması, Süt-
lü Haşıl,Lor Dolması, Ekmek Aşı, Çıt-
ma Fasulye, Kaygana, Siron, Erişte, 
Lemis,Erişti Tatlısı,Hasude Kuymağı, 
Kara Helva, Burma,(sini), Tel Helvası, 
Lalanga bilinen yemeklerindendir.

Ne Alınır?
Gümüşhane’de üretilen pestil-kömeyi 
ve kuşburnu ürünleri, Kelkit’ten zil-
li kilimi, Torul, Kürtün ilçelerinden He-
reke tipi ipek ve yün halıları, ağaç iş-
leri ürünlerini satın alınabilecek ürün-
lerdir.

Yapmadan Dönme!
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 
yayla şenliklerinin heyecanını yaşama-
dan,  Taşköprü Yaylası’nda öğle yeme-
ği yemeden, Santa Harabelerinde bin-
lerce yıllık tarihi koklamadan, 
Zigana Dağı Kayak Evinde konakla-
madan, Trabzon-Gümüşhane Karayo-

lu ana tur güzergahı üzerindeki yeme 
içme tesislerinde alabalık ve yöresel 
adlı yemekleri tatmadan, Güzellik iksi-
ri kuşburnu ürünlerini, pestil-kömeyi, 
ceviz içi gibi çerezleri, Kelkit’ten zil-
li kilimi, Torul, Kürtün ilçelerinden he-
reke tipi ipek ve yün halıları, ağaç işle-
ri ürünlerini, Gümüşhane hatırası Gü-
müş işleme çeşitlerini almadan, Do-
ğal kan deposu dut pekmezini, Şiran 
Süt fabrikasında 
üretilen Gümüş-
hane kaşarını, El 
örgüsü kışlık yün 
çoraplarını alma-
dan, Tomara Şe-
lalesini, Çakırka-
ya Taş Kilisesini, 
Kelkit Sadak (Sa-
tala) Antik Ken-
ti, Çakırgöl, İme-
ra Manastırını, 
Kazıkbeli Anıt 
Ağaçları ve Milli 
Parkı (faunasını) 
görmeden...

Gümüşhane’de 
üretilen pestil-

köme ve kuşburnu 
ürünleri, Kelkit’ten 

zilli kilimi, 
Torul, Kürtün 

ilçelerinden 
Hereke tipi ipek ve 

yün halıları, ağaç 
işleri ürünlerini 
satın almadan

dönmeyin!
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Srebrenitsa’ da 775 
Şehit Defnedildi

Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentin-
de soykırım sonucu hayatını kaybeden 
775 kişi için düzenlenen cenaze töre-
nine çok sayıda ülkeden devlet baş-
kanları, başbakanlar katıldı. 

Türkiye adına Başbakan  Recep Tay-
yip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Davu-
toğlu, diğer bazı Bakanlar da törende 
hazır bulundu. Aynı tarihlerde Bosna-
Hersek’te bulunan Ümraniye Beledi-
ye Başkanı Hasan Can da törene işti-
rak etti.

Srebrenitsa - 11 Temmuz 1995’te res-
mi rakamlara göre 8 bin 300 Boşnak 
Srebrenitsa’da öldürüldü. Bosna Sırp 
ordusu kadın çocuk yaşlı genç deme-
den binlerce insanı katletti.8 bini aşkın 
masum Boşnak Müslüman bulunduk-
ları her yerde, yolda, dağda, evlerin-

de, caddelerde katledildi. Cesetlerin 
kimlikleri tespit edilmesin diye ceset-
ler parçalandı ve 64 ayrı toplu meza-
ra gömüldü.  2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana Avrupa’da gerçekleştirilmiş en 
büyük toplu insan kıyımı, Avrupa’da 
hukuksal olarak belgelenen ilk soykı-
rım oldu.

Binlerce yakınını, annesini, babasını, 
karısını, çocuğunu 15 yıl önce kaybe-
den Boşnaklar, sevdiklerine 15 yıl ge-
cikmeyle veda etmek için hazır bulun-
dular. Bu hüzünlü törene yaklaşık 50 
bin kişi katıldı.   Törende Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan da duygusal bir 
konuşma yaptı. Türk ve Boşnak lider-
ler, katliamın yapıldığı yerde 15 yıl ön-
ceyi hatırlayacak, bunun bir daha son-
suza dek yaşanmaması için mesajlar 
verdi.

50.000 kişinin katıldığı 
cenaze törenine 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, kabineden 

bazı Bakanlar hazır bu-
lundu. Aynı tarihlerde 
Bosna-Hersek’te bulu-

nan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can da 

törene iştirak etti.

Yurtdışı
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Ümraniyeliyle
Buluştuk

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya 
gelen Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, bu yıl ilki yapılan Mahalle İs-
tişare Toplantısı’nda Ihlamurkuyu, Ce-
mil Meriç ve Tepeüstü mahalleri muh-
tar ve ileri gelenleriyle buluşup so-
runlarını dinledi. Cemil Meriç Genç-
lik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Mahalle İstişare Toplantı’na Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, Ak 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Celal Er-
doğan, Belediye Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, mahalle muhtarları, 
STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Ak 
Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, 
Ümraniye’de yapılan hizmetlere de-
ğinerek, ilçenin artık İstanbul’un cazi-
be merkezlerinden biri haline geldiği-
ni söyledi. Daha sonra söz alan Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can, gö-

reve geldikleri 2004 yılından itibaren, 
Ümraniye’nin büyük bir değişim sü-
recinden geçtiğini söyledi. Arda arda 
hayata geçirdikleri projeler ve gerçek-
leştirdikleri hizmetlerle rekorlara imza 
attıklarını belirten Başkan Hasan Can, 
hız kesmeden bu çalışmalarına de-
vam ettiklerini söyledi. 

Ümraniye’ye çok sayıda kalıcı eser 
kazandırdıklarının altını çizen Baş-
kan Hasan Can, Ümraniye Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi mevkiindeki TEM 
Otoyolu Bağlantı Projesi’ni tamamla-
dıklarını ve 26 Haziran’da resmi açılı-
şını yaptıklarını belirtti. Başkan Hasan 
Can, bu yeni hizmet döneminde Üm-
raniyelilere nefes aldıracak meydan 
projesi ile çok sayıda büyük projenin 
hayata geçirileceğinin müjdesini ver-
di. Ümraniyelilere hayatın hemen her 
alanında hizmet götürdüklerini ifade 
eden Başkan Hasan Can, sorumlu-

luklarının olmadığı bazı alanlarda bile 
imkânları ölçüsünde ilçeye katkılarda 
bulunduklarına vurgu yaptı. 

Toplantıdan önce belediye hizmetle-
ri ve mahallelerindeki sorunlarla ilgi-
li görüş ve sorunlarını yazmaları için 
katılanlara dağıtılan forumlarda belir-
tilen sorun ve görüşlere değinen Baş-
kan Hasan Can, bunlarla ilgili gerek-
li adımların atılacağını söyledi. Başkan 
Hasan Can, daha sonra vatandaşların 
sorularını yanıtladı. 

Başkan Hasan Can, sonraki tarihler-
de aynı ektinlik kapsamında Şerifali, 
Y.Dudullu, Tatlısu, M.Akif, Altınşehir, 
Çakmak, F.Sultan Mehmet, Çamlık, 
Site, Armağanevler, A.Dudullu, Hu-
zur, Parseller, Adem Yavuz, Esenşehir, 
Esenkent, Necip Fazıl, Madenler, Ih-
lamurkuyu, Cemil Meriç ve Tepeüstü 
mahalle sakinleri bir araya geldi.
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Yayın hayatına yeni başlayan ve 
Ümraniye’den tüm Türkiye’ye yayın 
yapacak olan Anadolu Yurdum TV’nin 
açılışı, düzenlenen bir törenle yapıldı. 

Törene Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Ulaştırma Ba-
kanı Binali Yıldırım, İstanbul Millet-
vekili Mustafa Ataş, Kırıkkale Millet-
vekili Turan Kıratlı, Karayolları 1.Böl-
ge Müdürü Mehmet Karaman, Gaze-
teci yazar Abdurrahman Dilipak, çok 
sayıda yöre derneklerinin federasyon 
başkanları, siyasi partilerin İstanbul ve 
ilçelerinin temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı.  

Anadolu Yurdum Televizyonu Yöne-
tim Kurulu Başkanı Erdal Yavuz da, 
yaklaşık 4 aydır test yayınlarının de-
vam ettiğini ve bundan sonra tüm 
Türkiye’yi kapsayacak şekilde yayın 
yapmayı düşündüklerini söyledi. 

Ailelere uygun, Türk örf ve adetlerini 
yansıtan, ahlaki sınırlar içerisinde ya-
yın yapacaklarını belirten Yavuz, Bun-
ları yaparken Anadolu halkının bilgi-
siz kaldığı sağlık, hukuk, eğitim gibi 
konuları da içeren programları eli-
mizden geldiğince yapacağız şeklin-
de konuştu. 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve bir grup İlçe Belediye Başkanı, 
İstanbul Valiliği’ne atanan Sayın Hü-
seyin Avni Mutlu’yu makamında zi-
yaret etti. Konuk ilçe başkanları Sayın 
Mutlu’ya görevinde başarılar diledi.

Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can 
ile Çekmeköy Belediye Başkanı Sayın 
Ahmet Poyraz, Tuzla Belediye Başka-
nı Sayın Şadi Yazıcı, Beykoz Belediye 
Başkanı Sayın Yücel Çelikbilek, Sul-
tanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüse-
yin Keskin, Şile Belediye Başkanı Sa-

yın Can Tabakoğlu, Sancaktepe Bele-
diye Başkanı Sayın İsmail Erdem, Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Sayın Hü-
seyin Bürge, Küçükçekmece Beledi-
ye Başkanı Sayın Aziz Yeniay, Bağcılar 
Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağı-
rıcı, Esenler Belediye Başkanı Sayın M. 
Tevfik Göksu ve Pendik Belediye Baş-
kanı Sayın Salih Kenan Şahin, İstan-
bul Valiliği’ne atanan İstanbul Valisi 
Sayın Hüseyin Avni Mutlu’yu maka-
mında ziyaret etti. İlçe Belediye Baş-
kanları, ziyarette Vali Sayın Hüseyin 
Avni Mutlu’ya başarılar diledi.

Anadolu Yurdum TV 
Yayına Başladı

İlçe Belediye 
Başkanları 

Vali Mutlu’yu 
Ziyaret Etti

 Ümraniye’den 
yayın yapacak olan 

Anadolu Yurdum 
TV’nin açılışı, Ulaştırma 

Bakanı Binali Yıldırım 
ve Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın 

katıldığı törenle yapıldı. 
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Ak Parti Genel Merkezi’nin düzen-
lemiş olduğu “Türkiye Buluşmaları” 
Ümraniye’de yoğun bir katılıma sah-
ne oldu. 

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi’nin konuşmacı olduğu top-
lantıya; milletvekilleri, İl Başkan Yar-
dımcıları, Ümraniye İlçe Başkanı Celal 
Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Muhtarlar, Mahalle Yönetimleri katıl-
dı. Tanrıverdi, konuşmasında “Herşe-
yi öncelikle yasal zeminde ararız, tü-
kendiği yerde yapılması gerekeni de 
hiç çekinmeden yaparız. İsrail asker-

leri Mavi Marmara gemisine çıkarak, 
9 gönüllüyü şehit etmiş ve içerisinde 
çoğunluğu Türk olan gönüllüleri tu-
tuklamasının ardından hükümetimiz 
kesin ve kararlı bir tavır takınarak ola-
ya müdahale etmiştir.” dedi.  

Yaptığı konuşmada ekonomik geliş-
melere de değinen Tanrıverdi “ Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yıldönümü olan 
2023’te Türkiye’yi dünyanın en önem-
li ekonomilerinden biri haline getirmeyi, 
siyasi ve ekonomik anlamda hem böl-
gede hem de dünyada önemli bir güç 
faktörü yapmayı hedeflediklerine dikkat 
çekti.

Ak Parti Genel Merkezinin düzen-
lediği “DÜNDEN BUGÜNE DEĞİ-
ŞEN VE GELİŞEN TÜRKİYE”  konulu 
kısa film yarışmasına katılan Ümrani-
ye Ak Parti İlçe Teşkilatı Ankara’dan 
ödülle döndü. Devlet Bakanı Hüse-
yin Çelik, Kadın Kolları Başkanı Fat-
ma Şahin, Osman Sınav, Hülya Avşar, 
Ali Sürmeli, Coskun Aral, Nedim Ha-
zar, Ali Murat Güven, Alin Taşçıyan, 
Naci Bostancı’nın jüri üyeliği yaptı-
ğı yarışmada , Ümraniye Ak Parti İlçe 
Teşkilatı’nın “YASAK “ filmi Türkiye 
genelinde 125 film arasında özendi-

rici mansiyon ödülüne layık görüldü.
Filmin senaryo ekibi Fatih Çelik, Er-
kan Gürsoy, Adem İnci ve Osman 
Kara  demokratik açılımı anlattıkla-
rı filmin yapımı sırasında kendilerine 
destek olan Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can’a da teşekkür etme-
yi unutmadı.

Ak Parti Genel Merkezi’nde 
Ankara’da düzenlenen ödül töreni-
ne katılan Fatih Çelik ve ekibi ödülü-
nü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı.

Ak Parti Türkiye’yi
Buluşturuyor

Ümraniye 
Ak Parti İlçe 

Teşkilatına 
Başbakan’dan 

Ödül

“Ak Parti Türkiye’yi 
Buluşturuyor” toplan-

tısına milletvekilleri, 
İl Başkan Yardımcıları, 
Ümraniye İlçe Başkanı 
Celal Erdoğan, Ümra-
niye Belediye Başkanı 
Hasan Can da katıldı.

Yerel Yönetim
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Dünya Çevre Günü nedeniyle çeşit-
li kuruluşların da katılımıyla oluşturu-
lan stantların açılışını yapan Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, ‘çev-
re duyarsızlığı bizi felakete götürür’ 
dedi.  

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü, Dünya Çevre 

Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe 
imza attı. Belediye, çevre koruma ala-
nında faaliyet gösteren çeşitli kurum 
ve kuruluşlarla birlikte, Ümraniye’de 
‘Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kap-
samında, vatandaşları bilinçlendirmek 
üzere stantlar kurdu. 

Çevre konusunda yaşanan olumsuz 
gelişmelere vurgu yapmak ve vatan-
daşları çevreye karşı bilinçlendirmek 
amacıyla kurulan stantlar, düzenle-
nen bir törenle açıldı. Törene Ümra-
niye Belediye Başkanı Hasan Can, Ak 
Parti İlçe Başkanı Celal Erdoğan, Üm-
raniye İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas 
Tekin, Ümraniye Belediye Başkan Yar-
dımcısı Enver Sedat Çakıroğlu, 

Ümraniye Belediyesi birim müdürle-
ri ve çeşitli kuruluşların temsilcileri ve 
vatandaşlar katıldı. 

‘Çevreye duyarsızlık bizi 
felakete götürür’ 

Törende bir konuşma yapan Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, dün-
yada yaşanan çevre kirliliğine vurgu yaptı. 

Artan teknolojik gelişmeler, bilinç-
siz tüketim ve diğer bazı nedenlerle 
önemli ölçüde zarar gören doğal çev-
renin korunması gerektiğini hatırla-
tan Başkan Hasan Can, bu konuda 
gerekli hassasiyeti göstermenin her-
kesin görevi olduğunu söyledi.

Ümraniye Belediyesi, önemli bir etkin-
liğe daha ev sahipliği yaptı. AKUT-AK 
Sigorta işbirliği ile başlatılan ‘Hayata 
Devam Türkiye’ kampanyasına destek 
olan Ümraniye Belediyesi, kampanya 
ekibini ilçede ağırlayarak, çalışmalara 
etkili bir biçimde katkı sağladı. 

Kampanya kapsamında, Ümraniye 
Çarşı mevkiinde deprem simülatörü 
kuruldu. Yetkililer tarafından vatan-

daşlara deprem öncesi, deprem anı 
ve deprem sonrasında yapılması gere-
kenleri içeren bir bilgilendirme yapıldı. 

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 
da bizzat katılarak destek verdi. Etkin-
likte kısa bir konuşma yapan Ümrani-
ye Belediye Başkanı Hasan Can, dep-
rem gerçeği ile yaşayan bir ülkede bu 
tür bir projenin hayati öneme sahip 

olduğunu söyledi. Kampanyaya des-
tek olmaktan mutluluk duyduklarını 
ifade eden Başkan Hasan Can, bele-
diye olarak deprem konusunda çeşitli 
önlemler aldıklarını belirtti. 

Ümraniye’nin depreme hazır olduğu-
nu vurgulayan Başkan Hasan Can, ay-
rıca bu konuda sosyal bilincin arttırıl-
ması amacıyla çeşitli etkinlikler dü-
zenlediklerini hatırlattı. Simülatördeki 
iki odadan birinde eşyaların duvarla-
ra monteli olduğundan, deprem anın-
da olası kötü sonuçların da azaldığı-
nın görülüğüne dikkat çeken Başkan 
Hasan Can, bu konuda bilinçli olma-
nın, alınacak tedbirlerle birlikte hayat 
kurtaracağını söyledi.

Konuşmasının ardından hazırlanan 
deprem için özel olarak hazırlanan si-
mülatörde oturan Başkan Hasan Can, 
vatandaşlarla birlikte suni deprem 
anını yaşadı. 

Çevreyi Korumak 
Hepimizin Öncelikli Görevi

‘Depreme Karşı Bilinçli Olmalıyız’
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İBB Başkanlığı ile Ümraniye Beledi-
yesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Gıda 
İle İlgili İşyerlerindeki Çalışanlara Yö-
nelik Hijyen Eğitim Programı”, Üm-
raniye Belediyesi Nikâh Sarayı Top-
lantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya 
600’ü aşkın esnaf katıldı.  ‘Gıda İle İl-
gili İşyerlerinde Hijyen konulu eğitim 

ders programı, İBB Belediyesi Veteri-
ner Hizmetleri Müdürlüğü’nden Vete-
riner Hekim Dr. Muhsin Öztürk tara-
fından sunuldu. Programa Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Serap Eşit Elve-
ren, birim müdürleri ve 600’den faz-
la Ümraniyeli esnaf katıldı. Program-

da bir konuşma yapan Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can, hijyen ko-
nusunda gerekli hassasiyetin gösteril-
mesi gerektiğini söyledi. Başkan Ha-
san Can, esnafın bu konuda sorum-
luluk bilinciyle hareket ettiğine inan-
dığını ifade etti. 

Veteriner Hekim Dr. Muhsin Öztürk, 
yaptığı konuşmada iş yerinde kullanı-
lan ekipman ve teknik donanımların 
asit, tuz, buhar gibi maddelere karşı 
dayanıklı, temizliğe ve dezenfeksiyo-
na uygun olması gerektiğini söyledi. 
Seminere katılan vatandaşlara ilgile-
rinden ve uygulamaya geçireceği hij-
yen koşullarından dolayı Katılım Bel-
gesi verilmesi de kararlaştırıldı.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren 
okul servis araçlarına yönelik dene-
timler yaptı. Denetimlerde servis araç-
larında güzergâh izin belgesi ve çalış-
ma ruhsatlarının olup olmadığı kont-
rol edildi. 

Ümraniye Belediyesi Zabıta   Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet 
gösteren çeşitli okul servis araçlarına 
yönelik olarak bir dizi denetim yap-
tı. Denetimlerde servis araçlarında 
güzergâh izin belgesi ve çalışma ruh-
satlarının olup olmadığı kontrol edil-
di. Denetimlerde ayrıca, araçların te-
miz ve bakımlı olup olmadığı, emni-
yet kemerlerinin bulunup bulunmadı-
ğı ve takılıp takılmadığı, okul taşıt ya-
zısının varlığı, dur lambası ve araç yaş-
larının uygunluğu kontrol edildi. Bel-

geleri eksik olan araç sürücülerine bir 
hafta içinde eksikleri tamamlamala-
rı istenirken, belgelerini tamamlama-
yan sürücülere gerekli cezai işlemlerin 
uygulanacağı hatırlatıldı.

Ümraniyeli Esnafa 
Hijyen Eğitimi Verildi

Ümraniye Zabıtası 
Okul Servislerini Denetledi

Denetimlerde ser-
vis araçlarında 

güzergâh izin belge-
si ve çalışma ruhsat-
larının olup olmadığı 

kontrol edildi.
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Boğaz’ın İncisi Beykoz 
Yeni Projelerle Gelişiyor

Zümrüt yeşili doğası, masmavi denizi, 
her biri birbirinden özel tarihi yapıları, 
yalıları, sarayları,  balıkçıları, cam sa-
natı ve kültür değerleriyle İstanbul’un 
en güzel ilçelerinden biri: Beykoz… 
İlçe sınırlarında bulunan Anadolu Ka-
vağı, Kanlıca, Polonezköy şehirden 
uzak nefes almak için yemyeşil tabiatı 
ile ilçe sakinlerine eşsiz bir cennet kö-
sesi sunuyor. Bu sayıdaki konuğumuz 
Beykoz ilçesi ve Belediye Başkanı Sayın 
Yücel Çelikbilek.

Beykozlularla birlikteliğiniz uzun 
yıllara dayanıyor. Onlar sizi, siz 
onları iyi tanıyor olmalısınız?
1956 yılından beri aynı Beykoz’da 
ve aynı mahallede ikamet ediyorum. 
1994 yılına kadar siyasi çalışmaları-
mız üst seviyede devam etti. 1994 ve 
2009 seçimlerinde halkımızın teveccü-
hüyle belediye başkanlığına seçildim. 
İlk o zaman belediyelerin kapıları açıl-

dı tüm vatandaşlarımıza. Halk meclis-
leri, halk günleri bizlerle başladı. On-
lar bizi biz onları iyi tanıyor, biliyor, se-
viyor ve sayıyoruz. Esnaflarımızla, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, vatandaşla-
rımızla sadece seçimde değil, her za-
man görüşmeyi misyon ve görev ola-
rak görüyoruz. Belediyecilik sadece 
altyapı ve çevre çalışmalarından iba-
ret değildir. Herkes sorununu Başkan-
la paylaşmak ister. 

Sabah bir vatandaş arar der, ‘Başka-
nım bir çocuğum oldu, size haber ve-
reyim der, akşam biri arar, ‘Başkanım 
cenazemiz var’ der. Aynı gün değişik 
duygular yaşatır bu görev. Bunun bi-
lincinde olarak çalışıyoruz. Daha faz-
la insana ulaşmak, onların sıkıntılarını 
hafifletmek, sevinçlerini paylaşmak is-
teriz. Kimini çeyiziyle birlikte evlendi-
ririz, kimine gıda ulaştırır, çok öğren-
cimize ise kırtasiye yardımı yaparız. 

“İstanbul ve Boğaz’ın in-
cisi olan Beykoz’umuzun 

daha huzurlu ve 
yaşanılabilir bir ilçe 

olması için ciddi gayret 
içerisindeyiz. 5 yıl içinde, 
Beykoz’un çehresi de çok 

değişmiş olacak.”
Yücel Çelikbilek 

Beykoz Belediye Başkanı 

Konuk Belediye
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Her gün 16.00-18.00 arası randevu-
suz gelen bütün vatandaşlarımızla gö-
rüşüyorum. Her ay halk meclisi yapı-
yoruz. Derneklere, vakıflara gidip on-
ları dinliyoruz. 

İkinci olarark tekrar Beykoz ilçe-
sine Belediye Başkanı seçildiniz? 
Geçmiş dönemde Beykozda neler 
değişti Projelerinizden bahseder 
misiniz?
  Yeni sağlık ocakları hizmete giriyor
“ Sağlık alanında 20 bin kişiye bir sağ-
lık ocağı hedefine ulaşmak için gayret 
gösteriyoruz. Bir yıl içinde, Göztepe 
Diş Sağlığı Merkezi, Örnekköy Sağlık 
Ocağı ve Sağlık Grup Başkanlık Bina-
larının açılışlarını gerçekleştirdik. Bu-
nunla birlikte, ilçe sakinlerine ve öğ-
rencilerimize yönelik çeşitli sağlık tara-
maları yaptık. Sağlık araç ve ekipman-
larımızı yeniledik.”

Kardeş Aile Projesiyle dayanışma 
bilincini hedefliyoruz
“Çocukların özgüvenlerini kazanabil-
mesi, yetenekli çocukların ortak çalış-
ma anlayışıyla gelişmeleri, sosyal ha-
yattaki rollerini arttırmaları için on-
lara her alanda imkân sunulması ge-
rekmektedir. Bu olanakların sunulma-
sı adına ilk olarak Çekmeköy Beledi-
yesi tarafından başlatılan ‘Kardeş Aile 
Projesi’ ni Beykoz’da devam ettirerek,  
önemli toplumsal değerlerimizden 
olan dayanışma ve yardımlaşma bilin-
cini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

Beykoz’da ‘Yerinde Hizmet’ farkı
“İlçemizde onbeş günde bir uyguladı-
ğımız ‘Anında Hizmet Üretimi’ proje-
siyle mahallelerdeki sorunları en aza 
indiriyor ve daha hızlı çözümlere gi-
diyoruz. Fen işleri, temizlik, sağlık, za-
bıta, ruhsat, denetim, park bahçeler 
müdürlükleri hummalı bir şekilde ma-
hallenin bütün sorunlarıyla yakından 
ilgileniyor.”

Beykoz’un Turizm Vizyonu 
Gelişiyor 
“Belediye yönetimi olarak bölgenin 
turizm, eğitim ve kültür vizyonunu 
geliştirmeye ve bu doğrultuda proje-
ler geliştirmeye odaklandık. Yakın za-
manda Beykoz üniversite bölgesi ola-
caktır. Türk-Alman Üniversitesi, Bey-

koz Üniversitesi’nin çalışmaları devam 
ediyor. Sağlık sektöründe hizmet ve-
ren bir kuruluş bu yönde adım attı. 
Yine Türk-İtalya Üniversitesi için ara-
zi incelemeleri gerçekleştirildi. Bunlar 
sonuçlanınca Beykoz hem eğitim hem 
sosyal hem de ekonomik açıdan bü-
yük değişim ve gelişim yaşayacaktır. 
Özel girişimin aldığı Sümerbank Deri 
Kundura Fabrikası  5 yıldızlı otel ola-
rak hizmet verecek, Tekel Fabrikası ise  
7 yıldızlı otel olarak projelendirildi. Bu 
tesisler ilçeye istihdam alanında canlı-
lık katacaktır.” 

Seçildiğiniz bu yeni dönemde 
Beykoz’u hangi projeler bekliyor, 
bahseder misiniz?
“Halkımızın daha gelişmiş, ferah bir 
Beykoz’da yaşamaları için birçok pro-
jemiz hazır. Bunlar arasında şunları sa-
yabilirim: Anadolu Yakasının en büyük 
nikah sarayı, Yat Limanı Projesi,  Kılıç-
lıköyü Film Platosu Projesi ve  Karlıte-
pe Seyir Terası Projesi, Beytaş Tesisleri 
Projesi, Tarihi Kışla Binası projesi, Kül-
tür Merkezi projesi, Yoros Kalesi’nin 
yeniden canlandırılıp gün yüzüne çı-
kartılması, sağlık ocakları, hizmet bi-
naları, Balıkçı Barınakları ve dükkanla-
rı, Meydan düzenlemeleri, Kiremitde-
re hobi bahçeleri projesi, park düzen-
lemeleri, aşevi, huzurevi, kadın-erkek 
sığınma evleri, Bilge Hanım Gezici Eği-
tim Aracı projesi. İstanbul ve Boğaz’ın 
incisi olan Beykoz’umuzun daha hu-
zurlu ve yaşanılabilir bir ilçe olması için 
ciddi gayret içerisindeyiz. 

Ümraniye’nin gelişimi hakkında 
neler düşünüyorsnuz? 
Ümraniye Hasan Can’la hızla gelişti
Ümraniye’nin çalışkan belediye baş-
kanı Hasan Can kardeşim, yoğun gay-
ret içerisinde. Son 6 yıla baktığınızda, 
Ümraniye’nin nereden nereye geldiği-
ni, hızla geliştiğini, büyük değişim ya-
şadığını görebiliyorsunuz. 

Anadolu Yakası’nın dikkat çeken il-
çelerinden biri haline geldi. Kendisi-
ni, ekibini, emeği geçenleri kutluyo-
rum, Ümraniyelilere de böyle bir be-
lediye başkanına sahip oldukları için 
şanslı olduklarını belirtmek istiyor, tüm 
okuyuculara selam, sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.

Yücel Çelikbilek 
Beykoz Belediye Başkanı 

1951 yılında Kars’ta doğdu. 1956 
yılından beri Beykoz’da oturuyor. 
Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulu’nu, 
Beykoz Ortaokulu’nu, Kadıköy Ti-
caret Lisesi’ni, İstanbul Ticari ve 
İlimler Akademisi ile Mahalli İdare-
ler Enstitüsü’nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde mahalli idarelerle il-
gili yüksek lisans çalışması yaptı. 
1985 yılından itibaren yönetim ku-
rulu üyeliğini yaptığı Türkiye’nin 
en önemli sivil toplum kuruluşla-
rından İlim Yayma Cemiyeti’nin, 
2002–2004 yılları arasında başkan-
lığını üstlendi. Kurucu üyesi olduğu 
İlim Yayma Vakfı’nın da başkanlığı-
nı sürdürmektedir.  

1989–1994 yılları arasında Re-
fah Partisi Beykoz İlçe Başkanlı-
ğı yaptı. 1994 yılında Beykoz Be-
lediye Başkanlığı görevine seçildi. 
Görevde bulunduğu süre içerisin-
de Beykoz’un her köşesinde önem-
li hizmetlerin yapılmasının yanı sıra, 
borçsuz bir belediye devretti. 1999 
yılından itibaren 10 yıl süreyle İstan-
bul Büyükşehir Belediye’sinde Baş-
kan Danışmanı ve Yerel Yönetim-
ler Koordinatörü olarak görev yaptı. 
15 seneyi aşkın yerel yönetim tecrü-
besiyle birçok başarılı projeye imza 
attı. 29 Mart 2009 tarihinde yapı-
lan yerel seçimlerde, halkın büyük 
teveccühüyle  AK Parti’den Beykoz 
Belediye Başkanlığına seçildi. 
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Emine Turan:
“Hayallerim Gerçek Oldu”

6 yıldır 
düzenlenen ve 

geleneksel hale 
gelen resim, şiir, 

hikaye yarışmaları 
amatör, 

profesyonel 
binlerce 

katılımcının 
yeteneklerini 
sergilemesine 

olanak sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi’nin resim, şiir, hi-
kaye yarışması Türkiye’nin en nitelik-
li yarışmaları olarak kabul ediliyor. Ya-
rışmalara bugüne kadar tüm katego-
rilerde 30.000 eser katıldı ve edebiyat 
dünyasına bu eserlerden oluşan 25 ki-
tap kazandırıldı. Türk yayın hayatına 
yeni yetenekler kazandıran hikaye ve 
şiir yarışmasının yanı sıra resim dalında 
da yeni yetenekler keşfedildi. Bu yete-
neklerden birini tanıtacağız bu sayıda 
size. 

Emine Turan, 39 yaşında. Rizeli. Evli 
iki oğlu var ve ev hanımı… O bir res-
sam, Ümraniye Belediyesi’nin re-
sim yarışmasında bu yıl birinci oldu. 
O bir eş, o bir anne… 1975’te 4 ya-
şındayken gelmiş Ümraniye’ye. İstik-
lal Mahallesi’nde yaşıyor şimdi çocuk-

ları ve eşiyle birlikte. İlkokul mezunu, 
tahsiline daha fazla devam edememiş 
ama “şimdi tek isteğim dışarıdan oku-
la devam edip lise diplomasını alıp üni-
versiteye gitmek, oğlum Oğuz 17 ya-
şında 75. Yıl Lisesi’nde, Furkan İstik-
lal İlköğretim Okulu’nda okuyor. Onla-
rın derslerine yardım ederken kendim-
de çalışmış oluyorum.” diyor. 
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Bizde Ümraniye Belediyesi’nin yete-
nek avcılığı yaparak keşfettiği, Ümra-
niyeli ev hanımı ressam Emine Turan’ı 
tanımak ve sizlere tanıtmak için sor-
maya başlıyoruz. 

Emine Hanım, resim yapmaya 
ne zaman başladınız ve resme 
yeteneğiniz olduğunu ilk kim 
fark etti? 
İlkokulda okurken karakalem çalışı-
yordum. Resmimim iyi olduğunu okul-
da öğretmenim fark etmişti. Çakmak 
İlköğretim Okulu’nda okudum. Yağ-
lı boyayla çalışmaya İSMEK kursların-
da başladım. Ama çocukken keşfedi-
lemedim maalesef. Benim gibi ağabe-
yim de resme yeteneklidir, babam mü-
zikle ilgilenir. Bizim yeteneğimizin far-
kına varıp teşvik eden olmadı. 

Resim dışında nelerle ilgileniyor-
sunuz? 
Yağlı boya resimlerimin yanı sıra kara-
kalem çalışmayı çok seviyorum. Tasa-
rım yapmak, eski eşyaları değerlendi-
rerek onlara yeniden hayat vermekten 
çok büyük keyif alıyorum. 

Emine Hanım evli ve iki çocuk an-
nesisiniz. Bir ev hanımı ressam ol-
manın nasıl bir zorluğu var?
Anlayışsız bir eş ve çocuklara sahip 
olsaydım çok zor olabilirdi ama dün-
yanın en şanslı insanıyım diyebilirim. 
Beni anlayan, saygı duyan, resimle-
rimi beğenen, beni bir gün bile ol-
sun yalnız bırakmayan sevgi dolu bir 
eşim var. Bugün bu kadar özgür hare-
ket edebiliyorsam, hayatta beni mut-
lu eden şeyi yapabiliyorsam onun sa-
yesindedir.  

Yeri geldi yemek yapamadım yeri gel-
di çocuklara bakması gerekti ama hiç-
bir zaman “bırak resim yapma” de-
medi. Tabi evde küçük bir odada, ba-
zen sabahlara kadar resim yapmak 
kolay olmuyor. Daha büyük kendime 
ait bir atölyem olsun isterdim. Ama 
imkânlarımız bu kadar.

İlyas Bey siz eşiniz resme yetene-
ğini ne zaman öğrendiniz? Bir re 
samla evli olmak nasıl bir duygu?
Eşimle flört ederken biliyordum resme 
yatkınlığını. Benim karakalem resmi-

mi yapıp hediye etmişti. Onu hep bu 
konuda teşvik ettim, yanında oldum. 
Çünkü resim yapmaktan çok keyif alı-
yor, bu beni de mutlu ediyor. 

Onun iyi bir dinleyicisiyim, her konu-
da destek oluyorum. Bazen çok uyku-
suz kaldığı zamanlar oluyor, o zaman 
kızıyorum ‘kendini bu kadar yıpratma’ 
diye. Resim yapmaya başladığında her 
şeyi unutur. Ben de sipariş veriyorum 
eşime. 

Ayasofya ve Fatih Sultan Mehmet 
hayranıyım, onları resmetti benim için. 
Ümraniye Belediyesi’nin yarışmasında 
birinci olduğu müjdesini ben verdim 
ona. 2007’de ailecek umre’de bir o 
kadar mutlu olmuştuk bir de bu habe-
ri duyunca. Büyük sevinçti bizim için. 

Yarışmadan nasıl haberiniz oldu?
Ümraniye Belediyesi’nin dergi ve tanı-
tım afişlerinden yarışma olduğunu öğ-
rendim. Kurs hocam Sündüz Gündem 
çok ısrar etti katılmam için. Tablomu 
15 günde yaptım. Son gün yetiştirdim 
yarışmaya. Sonra sonuçlar açıklandı-
ğında eşim internet sitesinden bak-
mış ve haber verdi. Önce inanama-
dım. Çok heyecanlandım, çok mutlu 
oldum. 

Türkiye’nin en nitelikli yarışma-
larından birinde birinci oldunuz. 
Bundan sonraki hedefiniz nedir? 
Kendi kişisel sergimi açmak en büyük 
hayalim. Onun için çalışıyorum. Özel 
tablolar hazırlıyorum. İnşallah sergi-
min açılışına Başkan Hasan Can’ı  da-
vet edip kendisi için yaptığım tablo-
yu da hediye edeceğim. Beni yarış-
manın ödül töreninde anons ederken 
övgü dolu sözler söyledi, gururlandır-
dı. Çok teşekkür ediyorum tekrar ken-
disine. Hem beni çok mutlu eden söz-
leri hem de bu imkanı bize veren hiz-
metlere imza attığı için. Ben 35 yıldır 
Ümraniye’de yaşıyorum, hiç bu kadar 
modern bir ilçe olmamıştı. Görünü-
müyle, kültürel, sosyal faaliyetleriyle; 
biz hanımlar için açılan meslek edin-
dirme kursları olsun, çocuklar için bilgi 
evleri, kültür merkezlerindeki faaliyet 
olsun büyük bir değişim söz konusu. 

"Kendi kişisel sergimi 
açmak en büyük 

hayalim. Onun için 
çalışıyorum. Özel 

tablolar hazırlıyorum. 
İnşallah sergimin 

açılışına Başkan 
Hasan Can'ı da davet 

edeceğim"
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Başkan Hasan CAN’dan 
Çeşitli İllere Ziyaret

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Anadolu’da bazı et-

kinliklere katılmak 
amacıyla Van, Bay-

burt, Tunceli ve 
Çankırı’ya birer zi-

yaret gerçekleştirdi. 
Başkan Hasan Can, Bu 

memleketlere men-
sup Ümraniyelilerin 

davetlerinin de etkili 
olduğu ziyaretlerde, 
bu illerin vali ve bel-

ediye başkanlarıyla da 
görüşmeler yaptı. 

Anadolu kentlerinde düzenlenen çe-
şitli etkinliklere katılmak amacıyla Van, 
Bayburt, Tunceli ve Çankırı’ya ziyaret 
gerçekleştiren Ümraniye Belediye Baş-
kanı Hasan Can, gezisini tamamladı. 

Van Ziyaretinde 
Gündem Yoğundu 
Başkan Hasan Can’ın ilk ziyaret durağı 
Van oldu. Başkan Hasan Can, burada 
Van Valisi Münir Karaloğlu’nu maka-
mında ziyaret eden Başkan Hasan Can 
ve beraberindekiler, Vali Münir Kara-
loğlu ile bir süre sohbet ettiler.
 
Bayburt Göz Kamaştırdı
Ziyaretler kapsamında Bayburt’a da 
giden Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can’a bu ziyaretinde de Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut 
Emin Mollaoğlu ile Ejder Batur ve Be-
lediye Meclis Üyesi Mahmut Temel eş-
lik etti. İki gün süren Bayburt ziyaretin-
de Vali Kerem Al ve Bayburt Belediye 

Başkanı Hacı Ali Polat, Başkan Hasan 
Can ve diğer konuklara şehri gezdirdi. 

Tunceli/Çemişgezek ve 
Kemaliye köyleri gezisi 
Başkan Hasan Can, aynı çalışma-
lar çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 
Tunceli- Çemişgezek’e gitmişti. Bu-
rada Cihangir ve Ekindere gibi köy-
leri ziyaret eden Başkan Hasan Can, 
Kemaliye’ye geçerek Başpınar ve Yıl-
dızlı köylerini de gezdi. 

Son Ziyaret Çankırı’ya 
Başkan Hasan Can’ın Anadolu Fes-
tivalleri gezileri kapsamındaki önce-
ki gün Çankırı’ya gitti. Başkan Hasan 
Can ve beraberindekiler, ziyaret kap-
samında Çankırı Kurşunlu ilçesi Hoca 
Hasan ve Güzelyurt köyleri ile Orta il-
çesi Dodurga Beldesi ve Ortabayındır 
köyünü gezdi. Dodurga Belde Beledi-
ye Başkanı Bekir Kılıç’ı da ziyaret etti.
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Bakanlar Ümraniye’deydi
Ümraniye 

Ihlamurkuyu’da Fevzi 
Hoca Balık Restoran’ın 
açılışına katılan Spor-

dan Sorumlu Dev-
let Bakanı Faruk Nafiz 
Özak, Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğlu, 
eski  Çevre ve Orman 

Bakanı Osman Pepe 
ve Ümraniye Beledi-

ye Başkanı Hasan Can, 
açılış kurdelesini 

birlikte kesti.

Fevzi Hoca lakabıyla ünlenen Fev-
zi Cemşit’in balık restoranı Ümraniye 
Ihlamurkuyu’da açıldı. 

Restoranın açılış törenine Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz 
Özak, Çevre ve Orman Bakanı Veysel 
Eroğlu, eski Çevre ve Orman Bakanı ve 
Ak Parti Milletvekili Osman Pepe, Üm-
raniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldı-
rım, Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can, Beykoz Belediye Başkanı Yü-
cel Çelikbilek, Ümraniye İlçe Milli Eği-
tim Müdürü İlyas Tekin, Ümraniye Em-
niyet Müdürü Selami Yıldız ile vatan-
daşlar katıldı.

Açılış kurdelesini birlikte kestiler

Bakanlar ve diğer protokol konukları 
Fevzi Hoca Balık Restoran’ın açılış kur-
delesini birlikte kesti. Renkli görüntü-

lere sahne olan açılış töreninde vatan-
daşlarla sohbet eden bakanlar, gaze-
tecilerin de sorularını yanıtladı.

Bakanlar Ümraniye’deki 
izci kampını da ziyaret ettiler

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fa-
ruk Nafiz Özak ile Ümraniye Bele-
diye Başkanı Hasan Can, açılışın ar-
dından İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na ait izci kampını ziyaret 
etti. 

Burada kendilerine Devlet Bakanı Ha-
yati Yazıcı da katıldı. Bakanlar ve Baş-
kan Hasan Can, çocuklarla yakından 
ilgilendi ve onlarla ayrı sohbet etti. 
1070 çocuğun bulunduğu kamp sa-
kinleri ziyaretten memnun kalırken, 
bakanlar kampla ilgili olarak yetkililer-
den bilgi aldı.
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Sertifika Töreninden 
görüntü

Meslek Kursları
1.263 mezun daha verdi

Ümraniye Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü bünyesinde faaliyet göste-
ren Meslek Edindirme Kursları, 2009-
2010 sezonu eserlerini düzenlediği bir 
sergiyle sanatseverlerin ilgisine sundu. 
Serginin açılışı, düzenlenen bir tören-
le yapıldı. Törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Üm-
raniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıldı-
rım, Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Ce-
lal Erdoğan, İlçe Milliği Eğitim Müdü-
rü İlyas Tekin, Ümraniye Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Melek Keleş, Ümra-
niye Belediye Başkan Yardımcıları, bi-
rim müdürleri, muhtarlar, kursiyerler 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören-
de bir konuşma yapan Ümraniye Be-
lediye Başkanı Hasan Can, sergide yer 
alan eserlerden dolayı kurs hocaları ve 
kursiyerleri tebrik etti. Göreve geldik-
leri günden bu yana, sosyal ve kültürel 
belediyecilik hizmetlerine hep ayrı bir 

hassasiyet gösterdiklerini ifade eden 
Başkan Hasan Can, bu nedenle Mes-
lek Edindirme Kursları çalışmalarına 
büyük önem verdiklerini söyledi. Bu-
ralarda görev alan herkesin büyük bir 
özveri ile çalıştığının altını çizen Baş-
kan Hasan Can, ‘bu sergide yer alan 
birbirinden güzel eserler ve binlerce 
hanım kardeşimizin bu kurslardan ser-
tifika alması bunun birer göstergesi-
dir’ dedi. 

Daha sonra, Meslek Edindirme 
Kursları’ndan mezun olan kursiyerle-
re sertifikaları verildi. Bazı kursiyerlere 
sertifikaları kendisi takdim eden Baş-
kan Hasan Can, eserlerinin gurur ve-
rici olduğunu söyledi. Törende bu yıl 
mezun olan 1.263 kursiyer sertifika 
aldı. Törenin ardından, kursiyerler ta-
rafından yapılan eserlerin yer aldığı yıl-
sonu sergisinin açılışı yapıldı.

Ümraniye 
Belediyesi

her yıl binlerce 
kursiyeri 

mezun edip 
meslek sahibi 

olmasını sağlıyor
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Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın İstan-
bul 2010 Avrupa Kültür Başkenti et-
kinlikleri kapsamında hazırladığı ‘15 
Sergi 15 Seminer’ programının altıncı-
sı olan sergi ‘Klasik Türk Sanatları’nda 
Katı’ ve ‘Hat Sanatının Estetik Kural-
ları’ adlı altıncı seminer, Ümraniye Be-
lediyesi Nikâh ve Kültür Sarayı’nda, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın katılımıyla gerçekleşti.

Programın ilk kısmı olan sergi; Safi-
ye Morçay’ın 41 adet Katı’ eserlerin-
den oluşurken, açılışı Başkan Hasan 
Can tarafından gerçekleştirilen ser-
gi 30 Haziran tarihine kadar sanatse-
verlerin beğeni ve ziyaretlerine sunul-
du. Serginin açılışında kısa bir konuş-
ma yapan Ümraniye Belediye Başka-
nı Hasan Can, bugüne kadar olduğu 

gibi bundan sonra da bu tür kıymet-
li sanatlara ev sahipliği yapacaklarının 
altını çizdi. Böyle anlamlı bir etkinlik-
te yer almanın kendileri için mutluluk 
verici olduğunu ifade eden Başkan 
Hasan Can, bu alanda ortaya konu-
lan eserlerin hak ettikleri ilgi ve değeri 
görmeleri gerektiğini belirtti.  

Programın ikinci kısmında Prof. Uğur 
Derman başkanlığında ve Dr. Muzaf-
fer Ecevit sunumuyla ‘Hat Sanatının 
Estetik Kuralları’ konulu seminer ya-
pıldı. Seminere konuşmacı olarak ka-
tılan Dr. Muzaffer Ecevit konuşmasına 
sanatın tarifiyle başladı. Sanatın yara-
tılış gereği insanda var olan duygu-
nun, güzelliğin çeşitli vasıtalarla orta-
ya çıkışı olduğunu söylerken yaratılan 
her varlığa Allah’ın (c.c.) bir güzellik 

unsuru kattığını belirtti. Sanat eserin-
de bulunması gereken kuralları ölçü, 
simetri, hareket, tekrar ve denge ola-
rak ifade eden Ecevit, bu kurallara ne 
kadar çok riayet edilirse yapılan ese-
rin de o derece güzel ve daha kıymet-
li olacağını söyledi. 

Ümraniye Belediyesi tarafından 6. 
kez düzenlenen ‘Geleneksel Resim 
Yarışması’nda dereceye giren eser-
ler, düzenlenen bir sergiyle sanatse-
verlerin ilgisine sunuldu.  Sergiye Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları, 
Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Ümraniye Belediyesi tarafından 6 yıl 
boyunca aralıksız düzenlenen ve yurt 
içi-yurt dışında büyük ilgi gören ‘Ge-
leneksel Resim Yarışması’nda derece-
ye giren eserler sergilenmeye devam 
ediliyor. Bu yıl ‘Medeniyetlerin ve İm-
paratorlukların Buluştuğu Kent; İstan-
bul’ konulu yarışmada ilk üçe giren ve 
sergilenmeye layık görülen 44 eserle 

birlikte, önceki 5 yarışmanın da birin-
cilerinden oluşan 5 eser, İDO Yeni Ka-
dıköy İskelesi’nde resim severlerin il-
gisine sunuldu. 

Sergi açılışında bir konuşma yapan 
Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 
‘Her yıl düzenlediğimiz resim, hikâye 
ve şiir yarışmaları ile bu alanlara yeni 
yetenekler kazandırıyoruz, mevcut 
yetenekleri de teşvik ediyoruz. Ön-
ceki dönemde yaptığımız 5 yarışma 
büyük ilgi gördü. Yalnızca İstanbul 
ve Türkiye’den değil, dünyanın çeşit-
li ülkelerinden katılımlar oldu. Yarış-
malarda dereceye giren yeteneklere 
çeşitli ödüller verdik. Bunun yanında 
dereceye giren eserleri kitaplaştıra-
rak ölümsüzleştirdik. Bu yıl Gelenek-
sel Resim Yarışması’nın 6.sını düzen-
ledik.

15 Sergi 15 Seminer

Ödüllü Resimler 
Kadıköy İDO’da sergilendi
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Ümraniye’nin İlk Üniversitesi 
29 Mayıs Üniversitesi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kuru-
lan ve 2010–2011 eğitim yılında ka-
pılarını açacak olan İstanbul 29 Mayıs 
Üniversitesi’nin tanıtımı düzenlenen 
bir törenle yapıldı. Üniversitenin Bağ-
larbaşı Yerleşkesi’ndeki tanıtım top-
lantısına, Devlet Bakanı Faruk Çelik, 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, 
Ümraniye Kaymakamı Mehmet Ali Yıl-
dırım, Ümraniye Belediye Başkanı Ha-

san Can, İstanbul 29 Mayıs Üniversite-
si Mütevelli Heyeti Başkanı Tayyar Al-
tıkulaç, İstanbul 29 Mayıs Üniversite-
si Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kâfi 
Dönmez ile çok sayıda davetli katıldı. 

Çelik: ‘Üniversite sayısı artmalı’

Törende bir konuşma yapan Dev-
let Bakanı Faruk Çelik, üniversite ve 
bilim önemine değindi. Aydınlık bir 
Türkiye’yi, bilimin öncülüğünde üni-
versitelerin inşa edeceğine inandığını 
ifade eden Bakan Çelik, sözlerini şöy-
le sürdürdü: ‘29 Mayıs tarih İstanbul 
ile özdeşleşmiş bir tarihtir. Bu neden-
le 29 Mayıs’ın üniversiteye isim olması 
da çok anlamlıdır.  Bilimsel çalışmanın 
odak noktası üniversitelerdir. Üniver-
sitelerin sorumlulukları arasında bil-
giyi üretme, ülke sorunlarına çözüm 
üretme ve gençlere yön vermek vardır. 
Üniversitelerin ülke sorunlarına çözüm 

üretme ve bir bakış açısı getirme rolü 
de vardır. 

Siyasetçilerin rehberinin bilim ve üni-
versite olması durumunda ise işler 
daha kolay yürü ve sorunlar daha ra-
hat çözülebilir. Bugün Türkiye’deki 
devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı 
153’tür. Ancak gelişmiş ülkelerde 250 
bin nüfusa bir üniversite düştüğüne 
göre, Türkiye’de 290 üniversitesinin 
olması gerekir.’ 

29 mayıs üniversitesi 
ümraniye’ye taşınacak

Öte yandan, tanıtımı yapılan İstanbul 
29 Mayıs Üniversitesi, Üsküdar’da ge-
çici olarak eğitim verecek. Üniversite, 
yakın zamanda Ümraniye’ye taşınarak 
eğitime burada devam edecek. Üni-
versitenin taşınacağı alanla ilgili olarak 
plan ve projeler hazırlık aşamasında.  

Eğitim
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Bundan 10 yıl önce, İTÜ Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı mezunu bir 
grup insan, sosyal bir çatı altında 
toplandı. İstanbul’un Ümraniye 
İlçesi’ndeki okullarda öğretmenlik 
yapan 35 kişi, ‘Ümraniye Müzik 
Öğretmenleri Korosu’nu kurdu.

Malta’dan İspanya’ya 

Tolga Köylü’nün öncülüğünde 
biraraya gelen grup üyeleri; viyolonsel, 
keman, tambur, ney, kanun ve ud 
çalmaya başladı. Hiçbir ticari amaç 
gütmeyen bu ekibin buluşması pek 
kolay olmadı. Ekip, ilk önce sanatlarını 
icra edecekleri mekan bulmakta 
zorlandı. Neyse ki imdatlarına, 
Ümraniye Milli Eğitim Müdürlüğü 
yetişti ve kendilerine Ümraniye 
Öğretmenevi’nin kapılarını açtı. İki 

haftada bir tekrarlanan buluşmalarda 
grup; öyle bir sinerji yarattı ki, namları 
kendi çevrelerinde alıp yürüdü. 
Derken, müzik festivallerinden 
davetler almaya başladılar. Çanakkale 
ve Tekirdağ’da düzenlenen festivallerin 
ardından şimdi de WAFA tarafından 
düzenlenen uluslararası festivallere 
katılmak için davet aldılar. 

Koro, ilk yurtdışı konserlerini Ağustos 
ayında Malta’da verecek. Ardından 
Atina’ya ve İspanya’ya gidecek. 
Konserlerinde, önce Türk Klasik 
Müziği eserlerini, ardından da popüler 
sanat müziği parçalarını yorumladılar. 
Sahne aldıkları konserlerden hiçbir 
ücret talep etmeyen koro üyelerinin 
tek amacı, Türk müziğini yurtdışında 
tanıtmak.  Karları ise yeni insanlar 
tanıyıp, kalıcı dostluklar kurmak.

Ümraniye'de 
öğretmenlik 

yapan 35 kişi, 
Ümraniye 

Müzik 
Öğretmenleri 

Korosu’nu 
kurdu. Grup, 
yurt dışında 

konserler 
verecek.

Ümraniyeli Öğretmenler 
Notayla Sınırları Aştı!
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Ümraniye Mesire Ormanı İçin
Benzersiz Bir Proje Hazırlanıyor

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü ta-
rafından Ümraniye Belediyesi’ne tah-
sis edilen Hacegan Ormanı için hazır-
lanan ’Hacegan Ormanı Mesire Yeri’ 
uygulama aşamasına geldi.  Ümraniye 
Belediyesi tarafından hazırlanan pro-
je kapsamında, sosyal tesis standartla-
rında bir içerik hazırlandı.  Projede ço-
cuk oyun alanından piknik alanına ka-
dar her şey incelikle tasarlandı. Proje-
de şu düzenlemeler yer aldı;

Çocuk oyun alanları
Her yaş grubuna ait çocuklar için uy-
gun ekipmanlar uygulanacağından 
çocuklar yapay zemin üzerinde değil 
doğal zemin üzerinde oynayabilecek. 
Oyun grupları yoğun işlevselli olup ge-
niş yerleşim planı üzerine oturtulacak.

Gölet ve dere
Orman içi gölet ve dere uygulamasın-
da doğal yapıya özdeş tasarımlar ya-

pıldı, kullanılacak malzeme de titizlik-
le seçilecek.

Orman içi düzenleme
Ormana ait doğal güzellikler de pro-
je kapsamında değerlendirilerek, ya-
kından görmek, incelemek isteyen va-
tandaşların kolayca istifade edebilme-
si düşünüldü.

Piknik alanları 
Projede yerini bulan piknik alanları ile 
vatandaşların kendi imkânları ile pik-
nik yapabilmesi de sağlanacak. Proje 
de tasarlanmış olan masal kahraman-
ları temasıyla, çocukların oynarken 
düşünmeleri, yaşayarak öğrenmenin 
önemi vurgulanması amaçlandı. 

Sportif Faaliyetler
Hacegân Ormanı Projesi’nde vatan-
daşlara bol oksijenli ortamda spor ya-
pabilme imkânıda verilecek.

Ümraniye Belediyesi, Kanlıca 
Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından kendisine tahsis 

edilen ormanlık alanda 
benzersiz bir ‘mesire yeri 

düzenlemesi’ planlıyor. 
Planda 380 bin m2’lik orman 

için çocuk oyun alanından 
piknik alanına kadar her şey 

incelikle tasarlanıyor.

Çevre
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İlçenin Çehresini Değiştirmeye 
Devam ediyoruz

Ümraniye’nin 3600 sokağında çalışan 
Ümraniye Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü bu yaz da bordür tretuvar yağ-
mur suyu kanalı yapımına hız verdi. 6 
yılda 3600 sokakta 1 milyon 300 bin 
ton asfaltlama çalışması yapan Ümra-
niye Belediyesi, yeni yollar ve yeniledi-
ği yollarla ilçenin çehresini değiştirdi. 

Ümraniye’nin 35 mahallesine aralıksız 
hizmet götüren Başkan Hasan Can, ilk 
olarak toprak yollardan vatandaşları-
nı kurtardı. Ümraniye’yi yeni modern 
yollarla birbirine bağlarken ilçeye gi-
riş çıkışı sağlayacak çözümlerde üretil-
di. Küçüksu Kavşak Projesi tamamla-
narak bölge trafiği rahatlatıldı. 

Yakın bir zamanda hizmete açılan 
TEM bağlantı yolu ile de  150.000 nü-
fuslu 7 mahallenin ulaşım sorunu ve 
devlet hastanesinin trafik problemi 
çözüldü. Hizmette dur durak tanıma-

yan Ümraniye Belediyesi, ilçe genelin-
de bordür tretuvarı olmayan kısımla-
rında 2010 yılı yatırım planı kapsamın-
da belirlenen sayıda cadde ve sokak-
ta öncelikle yağmursuyu kanalı ihtiya-
cı olanların altyapısını, kaldırımlarını, 
asfalt kaplamalarını yapmaya başladı. 
2010 yılında  kendi fabrikalarında sa-
atte 300 ton  asfalt üreterek toplam 
120.000 ton asfalt çalışması yapma-
yı planlayan Fen İşleri Müdürlüğü, 200 
bin m2 de tretuvar yapmayı hedefli-
yor.

Alt yapı çalışmalarının sonunda bu yıl 
11 km yağmursuyu kanalıyapılmış ola-
cak.

Yapılanlar
Asfalt Kaplama  : 51 bin ton
Asfalt Yama  : 7.200 ton
Tretuvar Bakım Onarım : 17 bin m2

Tretuvar Yeni Yapılan : 20 bin m2

Ümraniye’nin 35 
mahallesine aralıksız 

hizmet götüren 
Başkan Hasan 
Can, ilk olarak 

toprak yollardan 
vatandaşlarını 

kurtardı.

Yatırım
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Ümraniye Belediyesi’nin  düzenlediği 
Yaz Spor Okulu, hem öğretmeye, hem 
eğlendirmeye devam ediyor. 28 Hazi-
randa başlayan  400’ü aşkın öğren-
cinin katıldığı okulda, sosyal, kültürel 
ve spor aktiviteleri dallarında eğitimler 
veriliyor. Spor okulu 6 ağustos’a kadar 
faaliyetlerini sürdü.

Her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda 
yüzlerce öğrenciye hem tatil hem de 
eğitim imkânını bir arada sunan Üm-
raniye Belediyesi bu yılda düzenledi-
ği yaz spor okulu ile 7 branşta 400’ü 
aşkın öğrenciye eğitim verdi. Eğlence-
li aktivitelerin de yapıldığı okulda öğ-
renciler tatillerini doyasıya eğlenerek 
geçirdi.

2010 Yaz Spor Okulu

Ümraniye Belediyesi Yaz Spor Okulu, 
toplam 6 hafta sürdü. Yaz Spor Oku-
lunda 400’ü aşkın öğrenci sportif, sos-
yal ve kültürel alanda eğitim aldı. 

Spor Eğitimleri branşlara göre; Üm-
raniye Belediyesi’nin Hekimbaşı Spor 
Tesisleri’nde açık havada ve kapa-
lı spor salonunda yapıldı. Okulda Fut-
bol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, 
Tenis, Masa Tenisi ve Halk oyunları 
branşlarında eğitim verildi. 

Öğrencilerin servislerle taşınması, kı-
yafetleri (çanta, forma takımları) Üm-
raniye Belediyesi tarafından karşılandı.

Ümraniye Yaz  
Spor Okulu

Okulda 
Futbol, 

Basketbol, 
Voleybol, 
Jimnastik, 

Tenis, Masa 
Tenisi ve 

Halk oyunları 
branşlarında 
400'ü aşkın 
öğrenciye 

eğitim 
verildi.
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Hem Eğlendiriyor 
Hem Eğitiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Fe-
derasyonu koordinasyonu ile organi-
ze edilen Ümraniye Yaz İzci Kampı’nın 
binlerce izciye ev sahipliği yapıyor.

2004 yılından bu yana artan katılım 
ve ilgiyle devam eden, ailelerin gü-
venle çocuklarını teslim ettikleri Üm-
raniye Yaz İzci Kampı kapsamında iz-
cilerin kendilerini geliştirmeleri için 
pek çok olanak sağlanıyor.

İzciler, 26 değişik dalda eğitim alıyor-
lar. Verilen Eğitimler ise şöyle; Temel 
ve İleri Seviye İzcilik, Okçuluk, Kişi-
sel Gelişim, Hafıza Teknikleri, Arama 
– Kurtarma, Telsiz ve Haberleşme, İlk 
yardım, Trafik, Çevre ve Orman, İtfa-
iye – yangın, Resim, Müzik, Tiyatro, 
Yüzme, Bisiklet, Binicilik, Pentatlon, 

Badminton, Tırmanma duvarı, Balık-
çılık, Kano ve Kürek, Hayvan bakımı, 
Ebru, Model Uçak Yapımı, Eskrim, Pa-
intball. 

Açık havada yapılan izcilik eğitimle-
ri arasında kişiliği geliştirici oyun ve 
eğlenceler de önemli bir yer tutuyor. 
Kampta iyi bir yurttaş olma, çok yönlü 
bir kişilik geliştirme ve beceri kazan-
ma yolları öğretiliyor. 

Boş zamanların sistemli olarak bir 
program çerçevesinde değerlendi-
rilmesi sağlanarak bir bütün olarak 
ruh ve beden sağlığının geliştirilme-
sinin hedeflendiği kampta izciler bir-
çok aktivite ile yeteneklerini geliştirir-
ken bir yandan da eğlenceli vakit ge-
çirerek keyifli bir kamp dönemini ta-
mamlıyorlar. İzcilik kampında verilen 
eğitimlerle çocuk ve gençlerin sos-

yalleşmeleri, ekip halinde çalışma be-
cerilerini geliştirmeleri, öğrenme şev-
ki ve keşfetme duygusu ile doğa-
yı ve çevreyi sevmeleri, doğa şartları-
na uyum sağlayarak koşullara uygun 
yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri 
ve analitik düşünme becerisine sahip 
olmaları amaçlanıyor. Ücretsiz ola-
rak 10 dönem halinde gerçekleştirile-
cek olan Ümraniye Yaz İzci Kampı’na 
1995–2001 yıllarında doğan aday iz-
ciler katılabiliyor. 

Veliler kamp alanının farklı noktaları-
na yerleştirilen kameralar aracılığıyla 
çocuklarını kamp süresince izleyebili-
yorlar.  Ümraniye İzci Kamp alanında 
daimi olarak ambulans ve sağlık eki-
bi bulunuyor ve kamp alanı her türlü 
haşereye ( kene, böcek vs. ) karşı dü-
zenli olarak ilaçlanıyor.  

Ümraniye İzci Kampı
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Besin maddeleri fazla ya da az alınırsa 
bazı hastalıklara ortam hazırlanır. Ör-
neğin yetersiz beslenme sonucunda, 
vücut direncinde azalma, enfeksiyon-
lara yatkınlık, kemik erimesi, diş çü-
rükleri ve sinir sistemi hastalıkları gibi 
birçok sorun ortaya çıkar. Buna karşı-
lık, aşırı beslenme başta şişmanlık ol-
mak üzere şeker, tansiyon yüksekliği, 
kalp- damar hastalıkları, iskelet, eklem 
ve akciğer hastalıkları gibi rahatsızlık-
lara neden olur. 

Sağlıklı beslenmenin temeli nedir? 

Doğal besinleri tercih etmek, rafine 
edilmemiş (fabrikadan çıkmamış) be-
sinleri seçmek, konserve besinlerden 
mümkün olduğunca kaçınmak ve her 

türlü besinden yeterli oranda almaktır. 
İşlenmiş besinlerde katkı maddeleri-
nin fazla olması sağlık açısından zarar-
lı. Sağlıklı bir hayat sürmek için daha 
az yememiz, daha fazla hareket etme-
miz gerekiyor. 

Vücut için gerekli besinler neler? 

Her gün karbonhidrat, yağ, protein, 
vitamin ve mineral içeren yiyecekler 
tüketmeli. Ekmek, patates, pirinç, ku-
rufasulye, makarna, meyve şekeri, şe-
ker gibi yiyecekler karbonhidratlı be-
sinlerdir. Kan şekeri olarak kullanılan 
karbonhidratların günlük besin alımı-
nın yüzde 40-45'ini oluşturması lazım.  
Vücut ısısının düzenlenmesini ve A, D, 
E, K vitaminlerinin bağırsaklarda emil-

Sağlıklı beslenme 
neden önemli? 

Sağlıklı bir hayat 
sürmek için daha 

az yememiz, daha 
fazla hareket 

etmemiz gerekiyor 
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mesini sağlayan yağlar ise günlük ka-
lorinin yüzde 25-30'unu karşılamalı. 
Et, süt, yumurta gibi hayvansal kay-
naklı gıdalarda ve kurubakliyat, ceviz, 
bademde bulunan proteinler ise gün-
lük kalorinin yüzde 10-15'ini oluştur-
malı. Vitamin ve mineral kaynakları ise 
sebze ve meyvelerdir. 

Bunlar için pratik miktarlar nedir? 

Besin maddeleri dört ana gruba ayrılı-
yor: Et, süt, meyve-sebze, tahıl-ekmek 
grubu. Birinci grup et, balık, tavuk, 
yumurta, kuru baklagiller, peynir ve 
çeşitlerinden oluşuyor. Eğer üç orta 
boy köfte veya buna eşit et, balık, ta-
vuk, dört-beş kaşık kurubaklagil yer-
sek bu gruptan olan ihtiyacımızı kar-
şılarız. İkinci grupta süt, yoğurt, ayran 
ve cacık var. Günde iki-üç porsiyon tü-
ketmek yeter.  Meyve ve sebzelerden 
oluşan üçüncü gruptan günde beş-altı 
porsiyon yemeliyiz. 

Dördüncü grup ise ekmek, makarna, 
bulgur, pirinç, çorbalar, unlu yiyecek-
ler, tarhana, bisküvi ve undan mey-
dana geliyor. Tahıl grubunun günde 
5-10 porsiyon tüketilmesi günlük ih-
tiyacımızı karşılar. 

Hangi yiyecekler sınırlandırılmalı? 

Şekerli besinler, kolalı içecekler, kızart-
malar, salam, sosis, sucuk gibi besin-
ler, konserveler, alkollü içecekler. 

Yağ seçimlerimiz nasıl olmalı? 

Terayağı, içyağı, kuyrukyağı, peynir, 
süt, krema, dondurma, kaymak, yu-
murta ve kırmızı ette bulunan yağlar 
sağlığa zararlı olanlardır. Doymuş yağ 

olarak adlandırılan bu yağlar, kanda 
kolesterolü artırarak koroner kalp has-
talığına neden olur.  Sıvı yağları doy-
mamış yağlar olarak adlandırırız. Daha 
sağlıklı olan bu grupta zeytinyağı, pa-
muk yağı, mısır, ayçiçeği, susam yağı, 
balık yağı, ceviz ve soya da bulunur.  
Fakat en zararlısı trans yağlar yani 
margarinlerdir. Margarinler sıvı yağ-
ların yüksek ısı ortamında hidrojenle 
işlenerek katı hale gelmesiyle oluşur. 
Bu da sıvı yağın molekülünü değişti-
rir ve vücuttaki etkisini de farklılaştı-
rır. Doğal yağ olmayan margarini tü-
ketenlerde kalp krizi riski yüzde 50 ar-
tar.  Maalesef bu yağlar kurabiye, gof-
ret, kek, pasta, cips gibi rafine besin-
lerde çok var.  Eğer bir yiyecekte 'hid-
rojenize bitkisel yağ' yazıyorsa o gıda-
da trans yağ vardır. 

Yağı azaltmak için neler yapabiliriz? 

Yiyecekleri ızgarada, fırında veya mik-
rodalgada pişirmeyi seçmeli, kızarmış 
yiyeceklerden uzak durmalıyız. Tam 
yağlı süt yerine düşük yağlı ya da yağı 
alınmış süt tercih etmek çok önemli. 
Çiğ krema ve mayonezden kaçınmak, 
ve yumurtanın sarısını az tüketmek 
abileceğimiz tedbirler arasında.  

Su, insan yaşamı için oksijenden son-
ra gelen en önemli öğedir. İnsan ye-
mek yemeden haftalarca canlılığı-
nı sürdürebilirken susuz ancak birkaç 
gün yaşayabilir. Kanın %92’si, kemik-
lerin %22’si, beynin ve kasların %75’i 
sudur. Hücrelerin yaşamsal faaliyetle-
ri, vücut fonksiyonlarının yerine geti-
rilmesi vücudun su dengesinin korun-
ması ile mümkündür.   

Vücutta biriken toksinleri atmak, vü-
cudun ısı dengesini sağlamak için id-
rarla 1500, deri yoluyla 500, dışkı ve 
solunum ile 300’er ml (toplamda yak-
laşık 2,5 lt) su kaybedilmektedir. 

İnsan vücudundaki  karbonhidratları-
nın tümünü,  yağlarının tümünü, pro-

teinlerinin yarısını, suyunun %10’unu  
yitirirse yaşam tehlikeye girer. 
Suyun zayıflama üzerine olan etkisi 
göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. 

Gerek midede yarattığı hacimden do-
layı alınan besinlerde kısıtlama yap-
ması, gerekse metabolizmayı çalıştı-
rıp günlük harcanan enerjiyi artırma-
sı ve bir de sindirime olan katkısı! Tüm 
bunlar düşünüldüğünde su içmek ezi-
yet olmamalı, aksine keyif vermeli. 

Su yaşamın vazgeçilmezleri arasın-
da olmasına rağmen asıl problem su 
içme kültürünün geliştirilememesidir. 
Hiçbir sıvı içeceğin suyun yerini tam 
anlamıyla tutmadığını unutmamak 
gerekir. 
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Her yıl hazırladığı Ramazan etkinlik-
leriyle binlerce Ümraniyeliyi bir araya 
getiren Ümraniye Belediyesi, bu yıl ki 
Ramazan ayı programını tamamladı. 
Belediye, Ramazan ayını en güzel şe-
kilde idrak edebilmek amacıyla çok sa-
yıda kültürel etkinlikle dolu bir prog-
ram hazırladı.

7 noktada hergün 5 bin
kişiye iftar

Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı bo-
yunca ilçenin çeşitli noktalarında bu-
lunan düğün salonlarında, her gün 5 
bin kişiye iftar yemeği verecek. İftar 
yemekleri verilecek noktalar: Ümrani-
ye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşe-
vi, Ümraniye Belediye Binası Yemek-
hanesi, Nil Düğün Salonu, Metinler 
Düğün Salonu, Umut Düğün Salonu, 
Gül-2 Düğün Salonu, Ümraniye Bele-
diyesi Ramazan etkinlikleri Evi . 

Hemşehriler bu yıl da etkinlik-
lerde buluşacak
 
Ümraniye Belediyesi tarafından gele-
neksel Türk mimarisine uygun bir tarz-
da hazırlanan ahşap evde gerçekleşti-
rilecek etkinler kapsamında, geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da hemşeri geceleri 
düzenlenecek. Anadolu’nun farklı yö-
relerine ait kültürler, Ramazan gecele-
rinde Ümraniye’de sergilenecek. Her 
yörenin kendine has kültürel motifle-
rini taşıyan etkinliklerin yer alacağı ge-
celer, Ümraniye’de yaşayan hemşerile-
ri bir araya getirmesi açısından da bü-
yük anlam taşıyor. Etkinlikler kapsa-
mında Şile-Ağva, Ordu, Sivas, Rumeli, 
Çorum, Artvin, Serhat İlleri, Van, Bolu, 
Yozgat, Rize, Çemişgezek, Erzurum, 
Erzincan, Giresun, Kastamonu, Çan-
kırı, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Bolu, 
Zonguldak ve Bingöl dernekleri gece-
ler düzenleyecek.

20 bin kişilik dev sofra 
kuruluyor

Ümraniye Belediyesi, bu yıl bir ilke 
imza atarak dev bir iftar sofrası kura-
cak.  Alemdağ Caddesi’ne kurulacak 
iftar sofrasında, 20 bin kişiye iftar ye-
meği verilmesi hedefleniyor. Belediye, 
Ramazan ayında, binlerce kişiyi aynı 
sofrada buluşturarak birlik ve beraber-
lik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor. 

15 Ağustosta, Alemdağ Caddesi üze-
rinde, Ümraniye Son Durak mevkiinde 
bulunan Ramazan etkinlikleri alanın-
dan, Santral mevkisine kadar uzana-
cak olan sofra, Gaffar Efendi ve Çift-
lik sokaklarını da kapsayacak.  Beledi-
ye ayrıca  Ümraniye’nin 13 noktasın-
da açıkhavada kuracağı iftar sofralara-
rında 35  mahalleden vatandaşları bir 
araya getirecek.

Ramazan Ümraniye’de 
Bir Başka Yaşanacak
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