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Belediyemizin faaliyetlerini sizlerle paylaştığımız 
Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 28. sayısı ile 
yeniden karşınızdayız. Her sayıda olduğu gibi bu 
sayımızda da sizler için Belediyemizin son dönem 
hizmetlerinden ayrıntılarla dolu zengin bir içerik 
hazırladık. 

Dergimizin bu sayısında, Üsküdar-Ümraniye, 
Çekmeköy ve Sancaktepe’yi kapsayan metro 
inşaatının temelinin atılmasıyla ilgili geniş bir 
haberi sizlerle paylaşıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım, İBB 
Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve Ümraniye Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan Can’ın da katıldığı 
törenle gerçekleştirilen açılış ile ilgili ayrıntıları 
içeren haberimizi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 
Bu yıl 8.’lerini düzenlediğimiz Geleneksel Resim, 
Hikâye ve Şiir Yarışmalarımızın ödüllerini, Kültür 
ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’ın 
da katıldığı bir programla verdik. Konuyla ilgili 
ayrıntılar dergimizin sayfaları arasında sizleri 
bekliyor. 

Bu sayımızda Ümraniye’ye konuk olan değerli bazı 
misafirlerimizin ziyaret ve programlarıyla ilgili 
bilgi ve görselleri de sizlerle paylaşıyoruz. Başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik 
olmak üzere, ziyaretlerle ilgili geniş ayrıntıları 
yine dergimizde bulabileceksiniz. Bununla birlikte, 
belediyemize bağlı kültür merkezlerimizde 
kültür-sanat etkinlikleri aralıksız devam etti. 
Sinemadan tiyatroya, konserlerden seminerlere, 
panellerden sergilere kadar çok sayıda etkinlikle 
ilgili gelişmeleri sizler için hazırladık. 

Yine klasik hizmetlerimizin anlatıldığı haber 
ve dosyaları, geride bıraktığımız son aylarda 
yapılan çeşitli hizmetlerimizle ilgili geniş bilgileri, 
Ümraniye’de hayata geçirdiğimiz birbirinden 
önemli projeleri, kültür merkezlerimizde 
düzenlediğimiz kültürel ve sosyal etkinlikleri, tüm 
ayrıntılarıyla birlikte siz değerli okurlarımızın 
dikkatine sunduk.

Yaklaşan Ramazan ayı ile ilgili hazırlıkları içeren 
haberimizi de bulabileceğiniz dergimizin yeni 
sayısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. 

İyi okumalar. 
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ÜMRANiYE’YE
METRO GELiYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş’a teşekkürlerimizle. 



Değerli hemşerilerim; 

başkandan

İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
gelen Ümraniye’yi en iyi hizmetlerle 
buluşturmaya devam ediyor, bu yolda 
her gün yeni bir adım atıyoruz. Geride 
bıraktığımız bir aylık kısa sürede 
Ümraniyelilerin bu hizmetlerden duyduğu 
memnuniyetten güç alarak, yine önemli 
proje ve hizmetleri hayata geçirdik. 

Kısa bir süre önce, Ümraniye için hayati 
öneme sahip bir projenin startını verdik. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 
Sayın Hüseyin Tanrıverdi ve Ekrem 
Erdem, Valimiz Sayın Hüseyin Avni 
Mutlu, bölge milletvekillerimiz, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Aziz 
Babuşçu ile İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Dr. Mimar 
Kadir Topbaş beyefendi ile birlikte, 
Üsküdar-Ümraniye, Çekmeköy ve 
Sancaktepe’yi birbirine bağlayan metro 
inşaatının temelini attık. Bölgemize, 
Ümraniye’mize ve İstanbul’umuza hayırlı, 
uğurlu olsun.

Yine bu zaman zarfında, çok değerli bazı 
misafirlerimizi Ümraniye’de ağırlamaktan 
mutluluk duyduk. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Abdullah Gül, ilçemizi ziyaret 
ederek yakın bir tarihte açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Hacı Hakkı Ekşi 
Camii’nde Cuma namazı kıldı. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Faruk Çelik, Ümraniye, Beykoz, Tuzla 
ve Şile’de yaptırılan Sosyal Güvenlik 
Merkezlerinin toplu açılışını yapmak 
üzere Ümraniye’mizdeydi. Sosyal 
güvenlik sistemimizin vatandaşın ayağına 
gelmesi konusunda önemli bir misyon 
üstlenen SGK Ümraniye Şubesi’nin 

vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bir diğer önemli konuğumuz 
ise Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Ertuğrul Günay idi. Bu yıl 
8.’lerini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel 
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları’nda 
dereceye giren kardeşlerimize, ödüllerini 
Sayın Bakanımız ile birlikte verdik. 
Ümraniye’deki değişime dikkat çeken 
Sayın Bakanımızın ‘Ümraniye, İstanbul’u 
çeken bir lokomotife dönüştü’ ifadesi, bizi 
ziyadesiyle mutlu etti.  Yeni yeteneklere 
imkân sağladığımız yarışmalarımız bu 
yıl da birbirinden değerli eserlerin ortaya 
çıkmasına vesile oldu. 

Sekiz yıllık süre zarfında hayata 
geçirdiğimiz proje ve hizmetlerle, 
Ümraniye’yi İstanbul’a yaraşır bir kent 
haline getirmenin mücadelesini verdik. 
Bu yolda çeşitli vesilelerle takdir, teşekkür 
ve ödüller aldık. Son olarak, YÖK Türkiye 
Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen 
ve 3 Milyon 800 bin öğrencinin oy 
kullandığı ‘Yarının Liderleri Zirvesi- 
Başarı Ödülleri’ isimli ankette, 
Ümraniye ‘En Hızlı Gelişen İlçe’ seçildi. 
Ümraniyelilerin memnuniyetinin yanında, 
aldığımız bu ödüller de bize ayrı bir 
mutluluk ve gurur veriyor.   

Kıymetli Ümraniyeliler; 

Klasik hizmetlerin yanında, hayatın 
çeşitli alanlarına dair sosyal ve kültürel 
projeleri de gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Bunun güzel örneklerinden 
biri de, özellikle çocuklarımızın çevre 
konusundaki duyarlılıklarını artırmak 
amacıyla, Dünya Çevre Haftası nedeniyle 
düzenlediğimiz etkinlik oldu. Geri 
dönüşüm konusunda yavrularımızı 

bilinçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz 
bu anlamlı projeyle, 300’ü aşkın 
öğrencimiz pet şişe ve kâğıt atıklardan 
dev heykeller yaptı. Daha önce de 
çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiğimiz 
bu tür etkinliklerle, başta çocuklarımız 
olmak üzere, Ümraniyelilere çevre 
konusunda daha duyarlı olma noktasında 
hatırlatmalarda bulunuyoruz. 

Kardeşlik ve huzur ikliminin zirveye 
çıktığı Ramazan ayının arifesindeyiz. 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 
da Ramazan ayını en iyi şekilde idrak 
etmek amacıyla birçok etkinliği içeren 
güzel bir program hazırladık. Geçen 
yıllarda olduğu gibi, bu yıl da mahalle 
iftarlarımız vesilesiyle binlerce Ümraniyeli 
aynı sofrada iftarlarını açma sevincini 
yaşayacak. Bu vesile ile idrak etmeye 
hazırlandığımız Ramazan ayının tüm 
İslam âlemine barış, huzur ve esenlik 
getirmesini diliyorum. 

Ümraniye’yi hak ettiği hizmetlerle 
buluşturma yolunda, hayatın hemen her 
alanında pek çok proje gerçekleştirdik, 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Modern 
ve çağdaş bir ilçe görünümüne kavuşan 
Ümraniye’mizi her alanda adına yakışır bir 
konuma kavuşturmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.

Her şey daha yaşanılabilir bir Ümraniye 
için… 

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk Telekom 
Arena’daki 10. Türkçe 

Olimpiyatları kapanış töreninde 
yaptığı konuşmada, 135 dost ve 
kardeş ülkeden genç ve çocukların, 
Türkçe sevdalılarının Türkiye’ye hoş 
geldiklerini ifade etti. 10. Türkçe 
Olimpiyatları’nın, ‘’İnsanlık el ele, 
bayram o bayram olur’’ sloganıyla 
yapıldığını dile getiren Erdoğan, 5 
kıtadan gelen çocuk ve gençlerin 
bir kez daha bayram yaşattıklarını 
kaydetti. Başbakan Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Bize 
bir kez daha bizi hatırlattınız. 
Bize bir kez daha, sözümüzü, 
özümüzü hatırlattınız. Bize bu 
bayramı yaşattığınız için, bize 
Türkçe Bayramı’nı yaşattığınız için, 
buradan, Türkiye’den tüm dünyaya 
Türkçe barış mesajlarını ilettiğiniz 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Güzel Türkçemize kendi seslerini, 
kendi nefeslerini, kendi renklerini ve 
ahenklerini katan tüm öğrencilere, 

bizlere bu heyecanı, bu coşkuyu 
yaşattıkları için sonsuz teşekkür 
ediyorum.’’

Bu bayramın yaşanmasına vesile 
olan, 140 ülkede faaliyet gösteren 
Türk okullarını, okulların tüm 
yöneticilerini de tebrik ettiğini 
vurgulayan Erdoğan, elbette en 

büyük takdiri, en büyük tebriği, en 
büyük teşekkürü, Türk okullarında 
görev yapan öğretmenlerin hak 
ettiğini belirtti. Gurbeti sılaya 
çeviren, ulaştıkları her noktaya 
memleket havası götüren 
öğretmenleri bugün bir kez daha 
kutladığını kaydeden Başbakan 
Erdoğan, annelerini, babalarını, 
sevdiklerini, rahat yataklarını, 
inandıkları dava uğruna terk eden, 
her türlü ezaya, cefaya, fedakârlıkla 
katlanan öğretmenleri buradan bir 
kez daha kutladığını dile getirdi.

“Ortak Bir Dil, Ortak İletişim 
Dili”

Başbakan Erdoğan, ‘’Türkçe ile 
birlikte, Türkiye’nin ay-yıldızlı 
bayrağını, o bayrağın dostluk, 
kardeşlik, dayanışma mesajlarını 
adeta gönül burçlarına diken, 
gönüller fetheden, gönüllere taht 
kuran sevgili öğretmenlerimizi 
bugün bir kez daha alınlarından 

Başbakan Erdoğan, 

Türk Telekom 

Arena’daki 10. Türkçe 

Olimpiyatları kapanış 

töreninde yaptığı 

konuşmada ‘’Türkçe her 

zaman barışın dili oldu.” 

dedi.

YENiDENÜMRANiYE

“Türkçe Her Zaman Barışın,
   Aşkın, Sevdanın Dili Oldu”
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öpüyor, her birine şahsım, ülkem ve 
milletim adına en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum’’ şeklinde konuştu. 
Erdoğan, bu güzel ve muhteşem 
organizasyonla bu bayramı yaşatan 
Uluslararası Türkçe Öğretimi 
Derneği’ne, yöneticilerine ve 
mensuplarına da teşekkür ederek, 
başarılarının devamını diledi.

14. yüzyılda, batıda Fas’ın Rabat 
şehrinden, doğuda Çin’in Pekin 
şehrine kadar, Türkçe bilen bir 
insanın hiç yabancılık çekmeden 
seyahat edebildiğini anlatan 
Erdoğan, 18. yüzyıla kadar, aynı 
şekilde, batıda Viyana’dan, doğuda 
Urumçi’ye, güneyde Sana’dan, 
kuzeyde Sibirya’ya kadar, Türkçe’nin 
uluslararası bir dil, ortak bir iletişim 
dili olarak kullanıldığını aktardı. 
Başbakan Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti: ‘’Türkçe her 
zaman barışın dili oldu. Türkçe her 
zaman, aşkın, sevdanın dili oldu. 
Türkçe, dayanışmanın, kardeşliğin, 
paylaşmanın dili oldu. Bu dil, hiçbir 
zaman sömürünün, hiçbir zaman 
istismarın, hiçbir zaman kültür 
baskısının dili olmadı. Türkçe kendi 
öz kelimeleriyle birlikte, Arapça’dan, 
Farsça’dan, Latince’den, Batı 
dillerinden, Çince’den, Rusça’dan, 
Boşnakça’dan, Arnavutça’dan, Slav 
dillerinden aldığı kelimelerle, herkesin 
kendi çiçeğini derleyeceği bir gül 
bahçesi, bir sevgi medeniyetinin lisanı 
oldu. Türkçenin büyük ustası Yusuf 
Has Hacib, ‘Gönülde arzu, dilek her 
ne ise, insan ağzını açınca hep onu 
söyler’ diyor. Türkçenin en büyük şairi 
Yunus Emre, ‘Dil, hikmetin yoludur’ 
diyor. Hazreti Mevlana, ‘Testinin 
içinde ne varsa dışına da o sızar’ diyor. 
Türkçenin büyük şairlerinden Yahya 
Kemal, ‘Her halk, kendi ikliminin 
lisanını söyler’ diyor. Evet, dil, ruhun, 
kalbin, gönlün aynasıdır. Lisan, her 
ne olursa olsun, hangi bedende olursa 

olsun, ruhta, kalpte, gönülde ne varsa, 
işte sadece onu söyler.’’

“Sadece Barışın Diliyle 
Konuşuyoruz”

5 kıtadan gelen misafirlere seslenen 
Başbakan Erdoğan, ‘’Bu toprakların 
lisanı olan, bu kültürün, bu 
medeniyetin, bu iklimin lisanı olan 
Türkçeden, biliniz ki, hayırdan, 
iyilikten, kardeşlik ve dayanışmadan 
başka hiçbir şey sadır olmaz. Bu 
lisandan, Türkçeden, bilimden, 
hikmetten, sevgiden gayri hiçbir 
şey sadır olmaz. Bizler, Türkiye 
Türkçesini konuşanlar olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları olarak, 
tıpkı dilimiz gibi, kalbimizle de ‘peace’ 
diyoruz, ‘paz’ diyoruz, ‘friede’ diyoruz, 
‘asudelik’ diyoruz, ‘aşıti’, ‘eman’, 
‘şalom’, ‘mir’, ‘tinçlik’ diyoruz, ‘selam’ 

diyoruz, yani bütün dillerde barış 
diyoruz. Biz bütün dünyaya, sadece ve 
sadece barışın diliyle konuşuyoruz’’ 
dedi. Dış politikada da barışın dilini 
kullandıklarını ifade eden Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
‘’Büyükelçilerimizle, konsoloslarımızla 
barış diyoruz. Dünyada, ihtiyaç 
sahiplerini buluyor, onlara ulaşıyor, 
onlara el uzatıyor, Kızılay’la, TİKA’yla, 
Yunus Emre Enstitüleri’yle, TRT’yle 
barış diyoruz.”

“Gurbet Hasrettir, Hasretin Dili 
Ağırdır”

Başbakan Erdoğan, dünyanın değişik 
ülkelerinden çok sayıda kişinin 
buraya geldiğini ifade etti. Erdoğan, 
‘’Gurbet aynı zamanda garipliktir. 
Zaten oradan anlamını yükleniyor. 
Onun için de biz garipliğe tahammül 
edemeyiz. Diyoruz ki, bu sıla hasreti 
artık bitmelidir, bitsin istiyoruz. 
Doğrusu ben şu andaki tavrınızla 
hep birlikte bu hasretin bitmesini 
istediğinizi anlıyorum. Öyleyse 
bitsin bu hasret diyelim. Bu anlamlı 
gecede kadim bir medeniyetin 
evlatları olarak, zengin bir kültürün 
diliyle, Türkçeyle bize ve dünyaya 
seslendiğiniz için sizlere bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Gurbeti bir 
kenara, hasreti bir kenara bırakalım 
diyorum’’ şeklinde konuştu.

Başbakan Erdoğan, 
katılımcılardan, 

ülkelerine 
döndüklerinde, 

Türkiye’nin kardeşlik 
mesajlarını da oradaki 
şehirlere iletmelerini 

rica etti. 

türkçe olimpiyatları
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Üsküdar, Ümraniye, 
Çekmeköy ve Sancaktepe’yi 
birbirine bağlayan metro 

inşaatının temeli, düzenlenen 
muhteşem bir törenle atıldı. 
Ümraniye Madenler Meydanı’nda 
yapılan temel atma törenine 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Tanrıverdi ve Ekrem Erdem, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bölge 
milletvekilleri, Ak Parti İstanbul 
İl Başkanı Aziz Babuşçu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Mimar Kadir Topbaş, İlçe 
Kaymakamları, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa Kara, 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet 
Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkanı 
İsmail Erdem ile bölge Belediye 
Başkanları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.   

Başkan Hasan Can: “Bugün Tarihî 
Bir Gün Olarak Anılacak”

Törende konuşan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, ‘Bölgesinde 
böyle çağdaş ve güzel bir hizmeti 
görmek, hem bir Ümraniyeli hem 
de Ümraniye’nin Belediye Başkanı 
olarak, beni çok mutlu etti’ dedi. 
‘Sayın Başbakanımıza şükran 
borçluyum’ diyen Başkan Hasan 
Can, sözlerini şöyle tamamladı: 
‘Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyemizin değerli 
Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş 
beyefendiye teşekkür ediyorum. 
Yıllar sonra bugün tarihî gün olarak 
anılacak. İstanbul’un altı metroyla 
kuşatıldı. Bu, bizim dönemimizde 
oldu. Dolayısıyla bunun gurur ve 
mutluluğunu yaşıyorum. Bölgemize, 
Ümraniye’mize ve İstanbul’umuza 
hayırlı, uğurlu olsun.’ 

Üsküdar, Ümraniye, 
Çekmeköy ve 

Sancaktepe’yi kapsayan 
metro inşaatının temeli, 

Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 

Binali Yıldırım, İBB 
Başkanı Kadir Topbaş 
ve Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın 
da katıldığı büyük bir 

törenle atıldı. 

YENiDENÜMRANiYE

Anadolu Yakasına 
2. Metro Geliyor
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İBB Başkanı Kadir Topbaş: 
“Buraya Metro Geleceği Hayal Bile 
Edilmiyordu”

Daha sonra bir konuşma yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, ‘Gelecek kuşaklar bu 
metro hatlarını kullanırken belki bizi 
hatırlamayacaklar ama biz insanlık 
adına verdiğimiz bu hizmetlerden 
dolayı gurur duyuyoruz. Başkan 
Kadir Topbaş, şunları söyledi: 
‘Göreve geldiğimiz günden bu yana 
52 milyar lira yatırım yaptık. Bu 
yatırımların 24 milyar lirası ulaşım 
ile ilgili. Gece gündüz demeden bu 
yatırımları yaptık. Buradaki metro 
hattı 20 kilometre mesafeyi içeriyor. 
16 istasyonlu metronun temelini 
atıyoruz. Burada yaşayan insanların 
hayal dahi edemeyeceği bir işi 
gerçekleştiriyoruz. Kimse buraya 
metro geleceğini hayal edemezdi.

Bakan Binali Yıldırım: “Dağ 
Gibi Sorunları Dağ Çözümlere 
Kavuşturduk”

Törende konuşma yapan Ulaştırma 
Bakan Binali Yıldırım, İstanbul’un 
geçmişte yaşadığı sorunları anlattı. 
Ümraniye’nin çamurunu hatırladığını 
ifade eden Bakan Yıldırım, “Buranın 
suyunu, kanalizasyonunu düşünürken 

şimdi tamamen yerin altından 
geçen metrolar yapılıyor. Hayaldi, 
gerçek oldu. Ana muhalefet partisi 
lideri ‘İstanbul için düşüncelerimiz 
var’ diyor. İstanbul için proje 
lazım. Sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın sayılı projelerini birer birer 
gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 
yılın sonunda Marmaray’ın devreye 
girmesiyle, Kartal-Kadıköy’ün devreye 
girmesiyle metroda 180 kilometre 
mesafe aşılacak. İstanbul’da 250 
kilometre metro yapılacak deseydiniz 
‘Siz kafayı mı yediniz?’ derlerdi. Bu 
ülkede dağ gibi sorunları dağ gibi 
çözümlere çeviren bir iktidar var.” 
şeklinde konuştu. 

Toplam Maliyet 60 Katrilyon

İstanbul’a yapılacak 7 büyük projeden 

de söz eden Bakan Yıldırım, söz 
konusu projelerin toplam maliyetinin 
60 katrilyon olduğunu ifade etti. 
Şırnak’a da havalimanı yapılacağını 
hatırlatan Yıldırım, ‘Terör örgütü, 
milletin hizmete kavuşmasını 
hazmedemiyor. 75 milyonun 
kardeşliği sizi bu çıkmaz sokakta 
boğacaktır’ ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından sahnede 
toplanan Bakan Yıldırım ve 
beraberindekiler metro inşaatının 
temel atma törenini gerçekleştirdi.

Metro Hattının 38 Ayda Bitirilmesi 
Hedefleniyor

Eylül ayında 563 milyon Euro’luk 
teklifi ile ihaleyi kazanan Doğuş 
İnşaat ve Turizm AŞ.’ye belediye 
yetkilileri tarafından geçtiğimiz 
ay inşaatın yer teslimi yapıldı. 
Önümüzdeki ay hizmete girmesi 
planlanan Kadıköy-Kartal Metro 
Hattı’ndan sonra Anadolu yakasının 
ikinci raylı sistemi olan hat, 38 
ayda tamamlanacak. 22 kilometre 
uzunluğunda ve 16 istasyonlu 
‘Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metrosu İhalesi’ 
kapsamında, hattın tüm inşaat ve 
elektromekanik işleri tek elden ve 
hızlı bir şekilde yürütülecek.

Başkan Hasan Can: 
“Yıllar sonra bugün 

tarihî gün olarak 
anılacak. İstanbul’un 

altı metroyla kuşatıldı. 
Bu, bizim dönemimizde 
oldu. Dolayısıyla bunun 
gurur ve mutluluğunu 

yaşıyorum.” 

ümraniye metrosu
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YENiDENÜMRANiYE ödül

YÖK Türkiye Öğrenci Konseyi 
tarafından düzenlenen 
‘Yarının Liderleri’ konulu 

anketin sonucunda ödüle değer 
bulunan kişi ve kurumlara, 
düzenlenen bir törenle ödülleri 
verildi. Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Yarının Liderleri Başarı 
Ödülleri’ törenine siyaset, sanat, 
iş ve spor dünyasından çok sayıda 
ünlü isim katıldı.

En Hızlı Gelişen İlçe: Ümraniye 

Ödül töreninde, anket sonucunda 
ödüle değer bulunan kişi ve 
kurumlara ödülleri verildi. 3 milyon 
800 bin öğrencinin katılımıyla 
yapılan büyük ankette, Ümraniye, 
‘En Hızlı Gelişen İlçe’ seçildi. 
Öğrencilerin oylarıyla ödüle değer 
bulunan Ümraniye’nin ödülünü 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can aldı. 

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniye’deki Gelişimi 
Öğrenciler de Teyit Etti” 

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye’nin ödüle 
değer bulunmasından duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Ümraniye’de 
başlattıkları değişim sürecinin 
3 milyon 800 bin öğrencinin 
katıldığı bir ankette bir kez daha 
teyit edildiğini belirten Başkan 
Hasan Can, Ümraniyelilere daha 
yaşanılabilir bir kent oluşturmak 
için 8 yıldır canla başla çalıştıklarını 
vurguladı. Başkan Hasan Can, 
konuşmasında anket katılımcılarına 
teşekkür etti.

YÖK Türkiye Öğrenci 
Konseyi tarafından 

düzenlenen ve 3 milyon 
800 bin öğrencinin 

oy kullandığı ‘Yarının 
Liderleri Zirvesi- Başarı 
Ödülleri’ isimli ankette, 

Ümraniye ‘En Hızlı 
Gelişen İlçe’ seçildi. 

Ümraniye adına ödülü 
Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can 

aldı. 

En Hızlı Gelişen İlçe Ödülü 
Ümraniye’nin
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ziyaret

Cumhurbaşkanı Sayın
Abdullah Gül Ümraniye’deydi
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, arsası Ümraniye Belediyesi tarafından 
tahsis edilen ve yapımının tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce 
hizmete giren Hacı Hakkı Ekşi Cami’sinde Cuma namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, bir süre önce 
hizmete giren Hacı Hakkı Ekşi Cami’sinde Cuma 
namazını kıldı.  Daha sonra arsası Ümraniye Belediyesi 
tarafından tahsis edilen camiyi gezen Cumhurbaşkanımız 
Sayın Abdullah Gül’e, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin 
Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Sayın Hüseyin Çapkın, 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın Hasan Can ve diğer 
bürokratlar eşlik etti. Cuma namazı çıkışı gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül, ardından Ümraniye’den ayrıldı. 
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AK Parti İstanbul’da Yeni 
Yönetim Belli Oldu

İl Başkanı Aziz Babuşcu başkanlığında toplanan AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı, İl Yürütme Kurulu’nun görev dağılımını açıklandı.

YENiDENÜMRANiYE

14



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 
4. Olağan Kongresi, TT 
Arena’da 10 binlerce AK 

Parti’linin katılımıyla yapıldı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşen ve muhteşem 
görüntülere sahne olan kongre 
sonunda, Aziz Babuşcu yeniden AK 
Parti İstanbul İl Başkanı seçildi.

Aziz Babuşcu Yeniden Başkan
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 4’üncü 
Olağan Kongresi, oy verme işlemiyle 
sona erdi. Tek aday olan Aziz 
Babuşcu yeniden İl Başkanı seçildi. 
Aziz Babuşcu Başkanlığı’ndaki 
Yönetim Kurulu’na 50 kişi asil, 
50 kişi de yedek listeden girdi. 
Babuşcu, duygularını tek kelimeyle 
“Hafifledim” diyerek dile getirdi.

Tarihî Kongreden Notlar

• İstanbul’un tüm ilçelerinden TT 
Arena’ya otobüsler kaldırıldı. Toplam 
1.825 otobüs partilileri taşıdı. 
El şeklindeki afişlerde   “Büyük 

ustaya selam” yazıldı. “3 kıtayı 
fetheden ecdadın dünyayı kuşatan 
evladı Recep Tayyip Erdoğan”, “İyi 
günde kötü günde aziz İstanbul 
hep seninle”, “Hayaldi gerçek oldu 
ecdadın ruhu sende tecelli buldu” 
afişleri asıldı.

• Ellerinde kumanyalarıyla stada 
yürüyen partilileri, önlerindeki 
pankartta “Miladı 1453 olmayanın 
hedefi 2023 olamaz” yazan mehter 
takımı karşıladı. 

• Üç boyutlu bir hava oluşturulan 
platformda, Kız Kulesi, Haydarpaşa, 
Ayasofya ve vapurlardan oluşan 
İstanbul siluetinin yanında Başbakan 
Erdoğan’ın dev bir maketi yer aldı. 
Tribündekiler Erdoğan maskesi taktı.

AK Parti İl Yürütme  Kurulu 
Belirlendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 
Yönetim Kurulu İl Başkanı Aziz 
Babuşcu başkanlığında toplandı. 
Parti Tüzüğü’nün 38. maddesi 
kapsamında, İl Başkanı Aziz Babuşcu 
tarafından İl Yürütme Kurulu’nun 
görev dağılımı açıklandı.

Buna göre belirlenen İl Yürütme 
Kurulu şu şekilde oluştu:

Haydar Ali Yıldız  Siyasi ve Hukuki İşler
Halis Dalkılıç  Teşkilat
Abdullah Güler  Seçim İşleri
Fatma Betül Sayan  Tanıtım ve Medya
Erol Adayılmaz  Dış İlişkiler
Yıldız Konal Süslü  Sosyal İşler
Selim Temurci  Yerel Yönetimler
Kenan Danışman  Ekonomi İşleri
Şeyma Döğücü  Halkla İlişkiler
Ömer Seyfi Aktülün  Mali ve İdari İşler
Tülin Mazlumoğlu Kestane  AR-GE
Arzu Akalın  Sekreterya

il yönetimi

Tek aday olan Aziz 
Babuşcu yeniden 
İl Başkanı seçildi. 

Aziz Babuşcu 
Başkanlığı’ndaki 

Yönetim Kurulu’nda 50 
kişi asil, 50 kişi de
yedekten oluşuyor
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İstanbul İl Özel İdaresi 
tarafından, Ümraniye 
Yukarı Dudullu Esenşehir 

Mahallesi’nde yaptırılacak olan 
Esenşehir İlköğretim Okulu’nun 
temeli, düzenlenen bir törenle 
atıldı. Törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
İl Genel Meclis Başkanı Hasan 
Hüsamettin Koçak, İl Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 

Gül, Ümraniye İlçe Emniyet 
Müdürü Adem Öztürk, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, muhtarlar, STK 
temsilcileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Eğitim 
Alanında Elimizden Geleni 
Yapıyoruz” 

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, ‘Gerek belediyemiz 
ve gerekse diğer kamu kurum 

İstanbul İl Özel İdaresi 
tarafından Ümraniye 

Esenşehir Mahallesi’ne 
yapılacak ilköğretim 

okulunun temeli, 
düzenlenen bir törenle 

atıldı. 

YENiDENÜMRANiYE

Esenşehir İlköğretim
Okulu’nun Temeli Atıldı
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ve kuruluşlarımız, eğitim 
noktasında ellerinden gelen gayreti 
gösteriyor’ dedi. Temeli atılan 
okulun önümüzdeki eğitim yılına 
yetiştirilmeye çalışılacağını belirten 
Başkan Hasan Can, şunları söyledi: 
‘Türkiye’de 80 yılda yapılan okul 
sayısının yarısının, 9 yıl içerisinde 
yapıldığını biliyorum. Mahallemiz 
adına, Sayın Valimiz ve İl Özel 
İdaremize teşekkür ediyorum. 
Esenşehirlilere hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.’ 

Hüsamettin Koçak: “Destekleri 
İçin Başkan Hasan Can’a Teşekkür 
Ediyorum” 

Daha sonra söz alan İstanbul İl Genel 
Meclis Başkanı Hasan Hüsamettin 
Koçak, eğitimde büyük çalışmalar 
yapıldığını ve 30 bin derslik yapılıp 

Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim 
edildiğini söyledi. Bu okulların 
modern ve en son teknolojik 
imkânlarla donatıldığını ifade 
eden Koçak, ‘Geçen yıl 142 okul 
tamamladık. 5.217 derslik ile 212 okul 
da bu yıl eğitimin hizmetine verilecek. 
Desteklerinden dolayı Ümraniye 
Belediye Başkanı Sayın Hasan Can’a 
teşekkür ediyorum’ dedi. 

Vali Hüseyin Avni Mutlu: 
“Ümraniye’ye Eğitim Yatırımları 
Sürecek”

Törende konuşan İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu ise şunları 
söyledi: ‘Esenşehir Mahallesi’nde 
okul noktasında bir ihtiyaç vardı. 
24 derslikli bir okul yapımına 
başlıyoruz. Bu yılsonuna kadar 
yetiştirmeye çalışacağız. Okul 
olmadan eğitim olmaz. İnsana 
yapılan yatırım önemlidir. 
Ümraniye’nin çeşitli noktalarında 
okul yapımları gerçekleştiriyoruz. 
Bir kısmı yapımı devam eden, bir 
kısmı ihale aşamasında olan ve bir 
kısmı da planlama aşamasında olan 
okullarımız var.’ 

Konuşmaların ardından, Esenşehir 
İlköğretim Okulu’nun temeli atıldı. 
25 derslikli okulun, 25 Aralık 2012’de 
hizmete sunulması hedefleniyor.

Esenşehir İlköğretim 
Okulu’nun temel atma 

törenine Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can’ın yanı sıra, 
İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu ve İl Genel 
Meclis Başkanı Hasan 
Hüsamettin Koçak da 

katıldı. 

okul temel atma
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SGK Merkezleri Toplu Açılış 
Töreni Ümraniye’de Yapıldı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik Ümraniye, Beykoz, 
Tuzla ve Şile’de yaptırılan Sosyal Güvenlik Merkezleri’nin toplu açılışını 

Ümraniye’de yaptı. Bakan Çelik, ‘Sosyal güvenlik sistemimizin vatandaşın 
ayağına gelmesi konusunda çaba gösteriyoruz’ dedi.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye, Beykoz, 
Tuzla ve Şile’de yapımı 
tamamlanan Sosyal 

Güvenlik Merkezleri’nin açılışları, 
düzenlenen bir toplu törenle 
gerçekleştirildi. Ümraniye Sosyal 
Güvenlik Merkezi’nde düzenlenen 
açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Bakan Müsteşarı 
Namık Ata, İl SGK Başkanı Fatih 
Acar, İl SGK Müdürü Ramazan Yıldız, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, İlçe Emniyet Müdürü Adem 
Öztürk, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, muhtarlar ve SGK 
çalışanları katıldı. 

Bakan Çelik: “Etrafımızda Olup 
Biteni Görmek Zorundayız”

Mehter Marşı gösterileri ile başlayan 
program, İl SGK Müdürü Ramazan 
Yıldız ve İl SGK Başkanı Fatih Acar’ın 
konuşmaları ile devam etti. Daha 
sonra söz alan Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye 
ve dünyada yaşanan gelişmelere 
dikkat çekti. Dünyanın değişimine 
ayak uydurma anlamında Türkiye’nin 
önemli mesafeler kat ettiğini 
ifade eden Bakan Çelik, şunları 
söyledi: ‘Yaptığımız tüm faaliyetler, 
gösterdiğimiz tüm çabaların amacı 
insan memnuniyeti, vatandaşın 
memnuiyetini arttırmaktır. Vatandaş 
ne kadar mutlu olursa yöneticiler 
de bundan haz alıp, çok da yoğun 

bir çalışma içerisinde olacaktır. 
Bugün Başakşehir, Sarıyer, Esenler, 
Ümraniye, Beykoz, Tuzla ve Şile’de 
bu merkez müdürlüklerinin açılması 
şu demek; Siz artık kilometrelerce 
yol kat etmeyeceksiniz. Kapınızda 
bu hizmetleri alacaksınız. Nedir 
bu hizmetler? Doğumdan ölüme 
bütün hizmetleri bu merkez 
müdürlüklerimiz karşılamaktadır. 
Doğumdan ölüme kadar devam eden 
hizmetler zinciridir. Etrafınızda 
olup bitenleri görmenizi istiyorum. 
Yine Ümraniye Sosyal Güvenlik 
Merkezi’nin açılışı noktasında da 
Ümraniye Belediye Başkanımıza katkı 
ve desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.’ 

Güvenlik Sistemi Vatandaşın 
Ayağına Geliyor

Sosyal güvenlik sisteminin vatandaşın 
ayağına gelmesi konusunda çaba 
gösterdiklerini ifade eden Bakan 
Çelik, şunları söyledi: ‘Sosyal güvenlik 
açısından dünya ülkeleri kan ağlarken, 
biz sosyal güvenlik sistemimizin 
vatandaşın ayağına gelmesi 
konusunda çaba gösteriyoruz.’

Yapılan konuşmaların ardından, 
Ümraniye, Beykoz, Tuzla ve 
Şile’de yaptırılan Sosyal Güvenlik 
Merkezleri’nin toplu açılışı 
gerçekleştirildi. Bakan Faruk Çelik ve 
beraberindekiler, daha sonra açılışı 
gerçekleştirilen Ümraniye Sosyal 
Güvenlik Merkezi’ni birlikte gezdi. 

açılış

Bakan Faruk Çelik: 
‘Ümraniye Sosyal 

Güvenlik Merkezi’nin 
açılışı noktasında da 
Ümraniye Belediye 

Başkanımıza katkı ve 
desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyorum.’
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Ümraniye Belediyesi, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da sünnet 
ettirdiği bin 800 çocuk 

için Ümraniye Meydanı’nda büyük 
bir Sünnet Şöleni gerçekleştirdi. 
Birbirinden güzel etkinliklerin 
düzenlendiği şölene büyük ilgi 
gösteren Ümraniyeliler Ümraniye 
Meydanı’nı doldurdu. Şölene, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, Ümraniye Belediye Başkan 

Yardımcıları,  birim müdürleri, 
sünnet ettirilen çocuklar, aileleri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklar Eğlenceye Doydu

Şölende, Balon Orkestrası’nın 
seslendirdiği şarkılar alanı coşturdu. 
Çocukların zaman zaman eşlik 
ettiği gösteriler, birbirinden 
ilginç maharetlerini sergileyen 
illüzyonistin sahne alması ile devam 
etti. Çocukların şaşkın bakışları 
arasında yeteneklerini konuşturan 
illüzyonist, seyircilerden büyük alkış 

Başkan Hasan Can: 
“Ümraniye Belediyesi 
olarak 8 yılda 15 bine 

yakın çocuğumuzu 
sünnet ettirdik. Her 

yıl sünnet ettirdiğimiz 
çocuklar için şölen 

düzenliyoruz.”

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Meydanı’nda
Sünnet Şöleni Coşkusu 
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aldı. Şölende sahne alan Tauna Müzik 
topluluğu, seslendirdikleri birbirinden 
güzel şarkılarla büyük beğeni topladı. 
Grup, yalnızca çocuklardan değil, 
ailelerinden de yoğun ilgi gördü.

Hasan Can: “Çocukların Sevincine 
Ortak Olduk”

Programda kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül 

ve Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, Başkan Hasan Can’a 
bu güzel etkinlik için teşekkür 
ederek, çocuklara bundan sonraki 
yaşantılarında başarılar dilediler. 
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, belediye 
olarak yaptıkları hizmetlerden 
söz etti. Klasikleşmiş bir faaliyeti 
iki yıldır Ümraniye meydanında 

gerçekleştiriyoruz diyen Başkan Can 
şunları söyledi:

“Ümraniye Belediyesi olarak 8 yılda 
15 bin’e yakın çocuğumuzu sünnet 
ettirdik. Her yıl sünnet ettirdiğimiz 
çocuklar için şölen düzenliyoruz. 
Onları tepeden tırnağa giydiriyoruz. 
Bu şöleni daha önce Tantavi 
Parkı’nda yapıyorduk, son iki yıldır 
Ümraniye’mize kazandırdığımız bu 

güzel Meydan’da gerçekleştiriyoruz. 
Bu yıl  1. 800 çocuğumuzun erkekliğe 
ilk adımlarını atması vesilesiyle bu 
güzel etkinliği tertip ettik. Hem 
erkekliğe ilk adımlarını attıkları 
bugünlerde sevinçlerini paylaşıyor, 
hem de ailelerine katkıda bulunmuş 
oluyoruz.”

Başkan Hasan Can, şölende çocuklara 
çeşitli hediyeler verdi. Hediyelerini 
alan çocukların sevinci yüzlerinden 
okunurken, Sünnet Şöleni’nden 
duydukları memnuniyeti dile getiren 
aileleri de Başkan Hasan Can’a 
teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi, 
sünnet ettirdiği 1.800 

çocuk için Ümraniye 
Meydanı’nda bir Sünnet 

Şöleni düzenledi. 
Şölende doyasıya eğlenen 

çocuklar, gösterileri 
ilgiyle izlerken, 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından çocuklara 

çeşitli hediyeler verildi.

sünnet şöleni
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YENiDENÜMRANiYE karne

Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz 
İlköğretim Okulu, 2011-
2012 Eğitim Öğretim Yılı’nı 

düzenlediği bir törenle kapatarak, 
öğrencilere karnelerini verdi. Okul 
bahçesinde düzenlenen törene 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, okul müdür 
ve öğretmenleri ile öğrenciler ve 
velileri katıldı. 

Öğrencilerin sergilediği halk 
oyunları ile başlayan program, 
başarılı öğrencilere karne ve 
hediyelerinin dağıtılması ile 
devam etti. Çocuklara karnelerini 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül verdi. 
Dereceye giren öğrencilere madalya 
ve hediye takdim eden Başkan 
Hasan Can ve beraberindekiler, 
öğrencilerle yakından ilgilendi. 

Başkan Hasan Can: “Bu Karneler 
Fırsattır” 

Karne dağıtım töreninde bir 
konuşma yapan Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
eğitim camiasına özverilerinden 

dolayı teşekkür etti. Öğrencileri 
de kutlayan Gül, yaz tatilini iyi 
değerlendirmelerini tavsiye etti. 
Daha sonra söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
öğretmen ve öğrencileri yıl 
boyunca gösterdikleri çaba için 
kutladı. Başarılı öğrencileri 
ayrıca tebrik eden Başkan Hasan 
Can, karnelerinde zayıf bulunan 
öğrencilere de üzülmemelerini, bu 
karneleri eksikleri görmek için bir 
fırsat olarak değerlendirmelerini 
söyledi. Başkan Hasan Can, 
velilere de çocuklarının yetenek 
ve derslerdeki performanslarıyla 
yakından ilgilenmeleri noktasında 
bazı tavsiyelerde bulundu. 

Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek’in de kısa bir konuşma 
yaptığı programın ardından, bazı 
sınıflardaki karne dağıtımlarına 
katılan konuklar, öğrencilerle hatıra 
fotoğrafları çektirmeyi de ihmal 
etmedi.

Mehmet Ali Yılmaz 
İlköğretim Okulu’nda 

düzenlenen karne 
dağıtım programına 

katılan Ümraniye 
Belediye Başkanı 

Hasan Can, çocuklara 
tatillerini iyi 

değerlendirmeleri 
gerektiğini söyledi.

Başkan Hasan Can, 
Öğrencilere Karne Dağıttı
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halk eğitim

Ümraniye Halk Eğitim 
Merkezi ve Akşam Sanat 
Okulu’nca düzenlenen 

‘2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Sene 
Sonu Sergisi’, Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün bahçesinde 
düzenlenen bir törenle açıldı. Törene 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saadettin Gül, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Serap Eşit Elveren ve Mustafa 
Küçükkapdan, Ümraniye İlçe Gençlik 
Spor Müdürü Muhammet Kılıç, 
Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 
muhtarlar, kursiyerler ve aileleri 
katıldı. Program, Zübeyde Hanım 
İlköğretim Okulu öğrencilerinin 
sergilediği halk oyunları gösterisi ile 
başladı.

Son Kursiyerlere de Sertifikaları 
Verildi

Ümraniye Kaymakamlığı Halk Eğitim 
Merkezi ve Necip Fazıl Mahalle 

Muhtarlığı tarafından ortaklaşa 
düzenlenen 2011-2012 Eğitim 
Öğretim Yılı Sene Sonu Sergisi, Necip 
Fazıl Mahalle Muhtarlığı binasında 
düzenlenen bir törenle açıldı. Törene 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sadettin Gül, Üsküdar 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas 
Tekin, Ümraniye Belediyesi birim 
müdürleri, Necip Fazıl Mahallesi 

Muhtarı Kadir Delibalta, muhtarlar, 
vatandaşlar, kursiyerler ve aileleri 
katıldı. 

Rizeliler Derneği ile Sergi 

Halk Eğitim Merkezi ve Ümraniye 
Rizeliler Birliği Derneği’nin işbirliği 
ile yıl boyu eğitim alan kursiyerlerin 
hazırladıkları el emeği göz nuru 
işlemeler ile sanat eserleri görücüye 
çıktı. Sergi açılışına Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra AK Parti İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, 
Ümraniye Rizeliler Dernek Başkanı 
Necmettin Birinci ve RİDEF Yönetim 
Kurulu Başkanı ve aynı zamanda AK 
Parti İstanbul İl Yönetim Yönetim 
Kurulu Üyesi Celal Erdoğan, 
muhtarlar, kursiyerler ve çok sayıda 
davetli katıldı. Ümraniye Alemdağ 
Caddesi üzerinde bulunan dernek 
merkezinde gerçekleştirilen sergide 
35 kursiyere de sertifikaları verildi.

Ümraniye Halk Eğitim Merkezi 
Kursiyerleri Sertif ikalarını Aldı

Ümraniye Halk 
Eğitim Merkezi ve 

Akşam Sanat Okulu 
tarafından düzenlenen 

2011-2012 Eğitim 
Öğretim Yılı Sene Sonu 
Sergisi, düzenlenen bir 

törenle açıldı. 
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından bu yıl 
8. kez düzenlenen 

Geleneksek Resim, Hikâye ve Şiir 
Yarışmaları’nda dereceye girenlere 
ödülleri törenle verildi.  Ümraniye 
Ağaoğlu My City Otel’de yapılan 
törene Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, Ümraniye 
Kaymakamlığına vekâleten 
Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah 
Özcan, iş adamı Ali Ağaoğlu, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran,  Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Başkan Hasan Can: 
“Yarışmalarımız Marka Oldu”

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 

Can, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay’ı ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını söyledi. Bu 
yıl 8.’lerini düzenledikleri Geleneksel 
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları’nın 
artık marka haline geldiğini belirten 
Başkan Hasan Can, her yıl binlerce 
yeteneğin bu yarışmalar vesilesiyle 
kendilerini kanıtladıklarını ve bu 
yolda cesaret kazandıklarını söyledi. 
Yarışmaları her yıl ayrı bir heyecanla 
düzenlediklerini vurgulayan Başkan 
Hasan Can, dereceye giren tüm 
yarışmacıları ayrı ayrı kutladı.

Bakan Ertuğrul Günay: 
“Ümraniye, İstanbul’u Çeken Bir 
Lokomotif”

Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, törende yaptığı 
konuşmasında, ‘Ümraniye son 
yıllarda gelişen bir İstanbul parçası 

Ümraniye Belediyesi’nin 
düzenlediği 8. 

Geleneksel Resim, 
Hikâye ve Şiir 

Yarışmalarında 
dereceye girenlere 

ödüllerinin verildiği 
gecede konuşan Kültür 

ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay, 

“Ümraniye, İstanbul’u 
çeken bir lokomotife 

dönüştü” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

8. Geleneksel Resim, Hikâye ve
Şiir Yarışmaları Ödülleri Verildi 
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haline geldi. Eski yıllarda Ümraniye, 
Anadolu’nun dört bir tarafından 
barınmaya gelinen, gecekondu 
yaşamının sürdürüldüğü, siyasi 
çekişmelerin arenası haline gelmiş, 
sorunlu ve bakımsız bir İstanbul 
semtiydi. Ümraniye, o zaman bir 
yük gibi görünüyordu, şu anda ise 
İstanbul’u çeken bir lokomotife 
dönüştü. İş adamlarımızın, yerel 
yönetimin katkılarıyla, ben buradaki 
gelişmeyi, Türkiye’deki gelişmenin bir 
laboratuarı olarak adım adım yaşadım 
ve şu anda Ümraniye’deki gelişmelerle 
hepimiz iftihar ediyoruz.’ dedi. Bakan 
Günay, konuşmasına şöyle devam 
etti: ‘Şöyle bir bilinç geliştiriyoruz; 
kentli olmak sadece köy evinden 
çıkıp apartmanda yaşamak, sadece 
evden çıkıp, çamurlu bir sokaktan 
çıkıp, asfalta basmaktan ibaret değil. 
Kentli olmak, aynı zamanda bütün 
yaşam standartlarıyla, kültürün, 
sanatın nimetlerinden yararlanmak 
ve ortak bir bilinç düzeyini hep 
beraber geliştirmektir. Bunun için 
de belediyelerin bildiğimiz rutin 
hizmetlerin ötesinde bu alanlar asli 
görev alanlarıdır. Bunu en önceden 
beri idrak edip yoğun çalışmalar 
yapan belediyelerden biri Ümraniye 
Belediyesi’dir. 8 yıldır ısrarla, 
kararlılıkla resim, şiir ve hikâye 
yarışması sürdürülüyor.’

“Ümraniye Belediyesi’ni 
Kutluyorum”

Bakan Ertuğrul Günay, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: ‘Biz 2012 yılındayız 
ama önümüze bir 11 yıl daha 
koyuyoruz. 2023, Cumhuriyet’in 100. 
yılı. Çocuklarımız bunu düşünsün. 
Nasıl kentlerde yaşayacağız? 
Bugünkünden daha yeşil, daha iyi 
imar edilmiş kentlerde, bugünkünden 
daha fazla kişi başına yeşil alan düşen, 
temiz hava düşen, bugünkünden 
daha bakımlı, daha gelişmiş, kültür 
altyapısı, sanat altyapısı gelişmiş 

kentlerde yaşayacağız. Bugünkünden 
daha fazla ekonomisi, demokrasisi 
gelişmiş bir Türkiye’de yaşayacağız. 
Bunları hayal etsinler. Böyle bir hedef 
seçilmesi de son derece isabetli. Bütün 
içtenliğimle Ümraniye Belediyesi’ni 
kutlamak istiyorum.’

Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Konuşmaların ardından, Ümraniye 
Belediyesi’nin düzenlediği 8. 
Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir 
Yarışmalarında dereceye girenlere 
ödülleri verildi. Ümraniye Belediye 
başkanı Hasan Can, Bakan Ertuğrul 
Günay’a, Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kurslarınca yapılan bir 
tablo hediye etti. Daha sonra Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve yarışmacılar ile jüri üyeleri 
toplu halde hatıra fotoğrafları 
çektirdi. Ardından sergi salonuna 
geçen konuklar, Geleneksel Resim 
Yarışması’nda dereceye giren eserlerin 
yer aldığı sergiyi gezdi.

Ertuğrul Günay: 
“Kültür-sanat, 

bildiğimiz rutin 
hizmetlerin ötesinde 

belediyelerin asli görev 
alanlarıdır. Bunu en 

önceden beri idrak edip 
yoğun çalışmalar yapan 

belediyelerden biri 
Ümraniye Belediyesi’dir.”

ödül töreni
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Ümraniye Belediyesi, sosyal 
belediyecilik hizmetlerine 
önemli bir proje daha 

ekledi. Ümraniye Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 
5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası 
nedeniyle düzenlediği etkinlikle, bir 
kez daha dikkatleri geri dönüşüme 
çekti. Ümraniye Meydanı’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, AK 
Parti İlçe Başkanı Öztürk Oran, 
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Belediye 

Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri ve çok sayıda öğrenciyle 
vatandaşlar katıldı. 

Enver Sedat Çakıroğlu: “Çevre 
Bilinci Konusunda Eğitim 
Veriyoruz”

Mehter Marşı gösterileri ile 
başlayan programda bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Enver Sedat Çakıroğlu, belediye 
olarak gerek geri dönüşüm ve 

Ümraniye Belediyesi 

5-11 Haziran Dünya 

Çevre Haftası nedeniyle 

Ümraniye Meydanı’nda 

çocukların da yer aldığı 

anlamlı bir etkinlik 

düzenledi.

YENiDENÜMRANiYE

Kâğıt ve Pet Atıkları
Dev Heykellere Dönüştü
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gerekse denetim ve çevre bilincinin 
oluşturulması noktasında büyük 
mesafe kat ettiklerini söyledi.  Başkan 
Yardımcısı Enver Sedat Çakıroğlu, 
şunları söyledi:  2011 yılında ambalaj 
atığı toplamada İstanbul’da birinci 
olduk. Yalnızca 2011 yılı içerisinde 
220 bin litre atık yağ topladık. Yine 
2011 yılı içinde 200 ton madeni 
atık yağ toplayarak çevreye zararı 
engelledik. Ayrıca 80 ton tıbbi atık 
ile 6 ton pil topladık. 48 İlköğretim 
okulunda çevre bilinci konusunda 
eğitim verdik ve bu eğitimleri devam 
ettiriyoruz.   

Başkan Hasan Can: “Geri Dönüşüm 
Çevre İçin Hayatî Öneme Sahip”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, düzenledikleri etkinlikle 
dikkatleri geri dönüşüme çekmek 
istediklerini söyledi. Önemli 
ölçüde zarar gören doğal çevrenin 
korunmasında geri dönüşümün 
önemine değinen Başkan Hasan 
Can, bu konuda gerekli hassasiyeti 
göstermenin herkesin öncelikli 
görevi olduğunu söyledi. Dünya 
Çevre Günü’nün bu bilinci hatırlatma 
noktasında güzel bir vesile olduğunu 
belirten Başkan Hasan Can, belediye 

olarak çevre temizliği, doğal çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi için 
üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. 
Etkinlikte çocuklarla yakından 
ilgilenen Başkan Hasan Can, alanı 
gezerek çocukların yaptığı heykelleri 
inceledi ve onlarla sohbet etti. 

Pet Şişe ve Kâğıt Atıklardan Dev 
Heykeller Yaptılar

Ümraniye Belediyesi’nin PACE 
Çocuk Sanat Merkezi ile birlikte 
gerçekleştirdiği etkinliğe, ilçedeki 
ilköğretim okullarından ve belediyeye 
bağlı bilgi evlerinden 250’yi aşkın 
çocuk katıldı. Çocuklar, Geri 
Dönüşüm Sanat Atölyeleri’nde geri 
dönüştürülebilir malzemelerin 

yeniden nasıl kullanılabilir hale 
getirileceğini gösteren sanat 
çalışmaları yapmaya çalıştı. Hayli 
heyecanlı oldukları gözlenen çocuklar, 
Ümraniye Meydanı’nda pet şişelerden 
ve kâğıt atıklardan, yükseklikleri 3 
metre ile 8 metre arasında değişen 
dev heykeller yaptı.  Formula 1 
arabası, zürafa, dinozor, robot, 
Eyfel Kulesi ve hatta Kuzey Amerika 
yerlilerinin aile ağacı olan totem 
heykellerinin yapıldığı etkinlikte 
yaklaşık 10.000 pet şişe kullanıldı. 
Program sonunda, okullarda ve 
Ümraniye Belediyesi’ne bağlı Bilgi 
Evlerinde bitkisel atık ve pil toplama 
yarışmasında dereceye girenlere 
fotoğraf makinesi, satranç takımı, 
spor seti, projeksiyon, renkli yazıcı ve 
100 Temel Eser’den oluşan kitap seti 
hediye edildi. 

5 Bin Sardunya Dağıtıldı

Öte yandan, Ümraniye Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 
etkinliğin yapıldığı alana stantlar 
kurularak 5 bin adet sardunya 
dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtıma yoğun 
ilgi gösterirken, Başkan Hasan Can 
da standı ziyaret ederek buradaki 
vatandaşlarla sohbet etti. 

Geri dönüşüm 
konusunda çocukları 

bilinçlendirmek amacıyla 
düzenlenen etkinlikte, 
300’ü aşkın öğrenci pet 
şişe ve kâğıt atıklardan 

dev heykeller yaptı.

çevre haftası
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YENiDENÜMRANiYE engelliler festivali

İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Ümraniye 
Belediyesi’nin ortaklaşa 

düzenlediği 2. Uluslararası 
Görme Engelliler Eğitim ve 
Kültür Festivali, tamamlandı. 
Üsküdar Türkan Sabancı Görme 
Engeliler Okulu’nda düzenlenen 
açılış törenine Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali 
Koçibar, Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İlyas Tekin, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları Serap 
Eşit Elveren, Mesut Özdemir ve 
Mustafa Küçükkapdan ile görme 
engelliler ve aileleri katıldı. 

6 Ülkeden 44 Görme Engelli 
Katıldı

Görme engellilerin farklı ülkelerde 
yaşayan engellilerle tanışma, 
kaynaşma ve birbirlerinin 
tecrübelerinden faydalanmalarını 
hedefleyen II. Uluslararası Görme 

Engelliler Eğitim ve Kültür 
Festivali’ne Türkiye, Tacikistan, 
Kazakistan,  Kırgızistan, 
Azerbaycan ve Filistin’den 44 
engelli katıldı. 

Başkan Hasan Can’a Teşekkür

Törende bir konuşma yapan 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İlyas Tekin, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın projeye 
büyük destek verdiğini belirterek, 

kendisine teşekkür etti. Daha sonra 
söz alan İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Ali Koçibar, 
projenin farklı ülkelerde yaşayan 
görme engelli vatandaşları bir araya 
getirmesi bakımından anlamlı bir 
etkinlik olduğunu söyledi. 

“Nerede Bir Dert Varsa, Çözmek 
İçin Oraya Koşuyoruz”

Festivalin açılış töreninde bir 
konuşma yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, 
böyle anlamlı bir etkinliğe imza 
atmaktan büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi. Nerede 
bir dert varsa, çözüm için oraya 
koşmaya çalışıyoruz diyen Başkan 
Hasan Can, II. Uluslararası Görme 
Engelliler Eğitim ve Kültür Festivali 
ile ilgili işbirliği teklifi geldiğinde 
memnuniyetle kabul ettiklerini 
belirtti. Ümraniye Belediyesi’nin 
engelli hizmetleri noktasında 
sekiz yıllık süreçte çok önemli 
mesafeler kaydettiğini vurgulayan 
Başkan Hasan Can, okuma yazma 
bilmeyen engelli vatandaşlara 
evlerinde eğitim verdikleri Biz 
Gönüllüyüz Biz Öğretiriz projesine 
değindi. Belediyeye ait 3 adet 
engelli aracın verdiği hizmetlerden 
çeşitli sosyal projelere kadar çok 
sayıda destekle engellileri hayata 
bağlama noktasında çaba sarf 
ettiklerini ifade eden Başkan Hasan 
Can, hükümetin bu alanda yaptığı 
hizmetlere de değindi. 

Beş gün süren II. Uluslararası 
Görme Engelliler Eğitim ve Kültür 
Festivali’nin açılış töreni, engelli 
öğretmen ve öğrencilerden oluşan 
koronun verdiği konserle sona erdi. 
Düzenlenen seminerlere katılan 
engelliler, program kapsamında 
İstanbul’un muhtelif tarihi ve 
kültürel yerlerini gezdiler. 

İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 

Ümraniye Belediyesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
II. Uluslararası Görme 

Engelliler Eğitim 
ve Kültür Festivali 

gerçekleştirildi. 

II. Uluslararası
Görme Engelliler Eğitim ve 
Kültür Festivali Yapıldı
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yerel basın

Başkan Hasan Can Yerel Medya 
Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye ve çevre ilçelerde faaliyet 
gösteren yerel gazete yönetici ve muhabirlerine bir yemek verdi. Gazetecilerle 
sohbet eden Başkan Hasan Can, çeşitli konularla ilgili soruları da yanıtladı. 

Çeşitli vesilelerle gazetecilerle bir araya gelen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye 
ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren yerel gazete 

yönetici ve muhabirlerine bir yemek verdi. Ümraniye 
Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen yemeğe 
Ümraniye Başkan Hasan Can, Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Faysal Şansi ile Ümraniye ve çevre ilçelerde faaliyet 
gösteren yerel gazete yönetici ve muhabirleri katıldı. 

Yemeğin ardından gazetecilerin güncel konularla ilgili 
sorularını yanıtlayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, yaptıkları hizmetlerle Ümraniye’de büyük bir 
değişim gerçekleştirdiklerini söyledi. Hizmetlerinin 
ilk günkü heyecan ve samimiyetle devam ettiğini ifade 
eden Başkan Hasan Can, yapımı devam eden Ümraniye 
Belediyesi yeni hizmet binası ve 6 Haziran’da temeli 
atılan Ümraniye metrosu ile ilgili olarak da bilgi verdi. 
Başkan Hasan Can, Ümraniye’deki kentsel dönüşüm 
çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı. 
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edebiyat buluşmaları

Edebiyat Buluşmaları’nda 
Cahit Zarifoğlu Konuşuldu

Cahit Zarifoğlu anma programının 
konukları Maltepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı ve Mavera dergisi 
kurucularından Prof. Dr. Ersin 
Nazif Gürdoğan, Yedi İklim Dergisi 
Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal, 
eleştirmen-yazar Dr. Osman 
Bayraktar’dı. Zarifoğlu’nun şiir, 
hikâye, deneme, roman yazarlığı ile 
üretkenliği ve yayıncılığını ortaya 
koyan konuklar, Zarifoğlu’nun 
ayrıntılı bir portresini çizdiler. 

Ali Haydar Haksal: “Cahit 
Zarifoğlu Özel Bir Şairdir”

Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam 
şiirinin bir kısmını okuyarak 
konuşmasına başlayan Ali Haydar 
Haksal, onun şiir, hikaye, deneme, 
roman, yayıncılık, çocuk edebiyatı 
alanlarına yaptığı katkı ve kişiliğiyle 
özel bir sanatçı ve kişilik olduğunu 
söyledi. Hakkında henüz derli toplu 
bir çalışmanın yayımlanmamasının 
eksikliğine işaret eden Haksal, Cahit 
Zarifoğlu’nun çalışkanlığı, şiire, 
kitaba, yazmaya, yayıncılığa verdiği 
önem ve bu yöndeki teşvikleri 
dolayısıyla hayatında edindiği yeri 

anekdotlarla katılımcılarla paylaştı. 

Mavera Dergisi’nin İstanbul’a 
taşınmasından sonra Ali Haydar 
Haksal, Alim Kahraman, Mustafa 
Çelik’le birlikte dergiyi devralan 
ekipte yer alan eleştirmen-yazar 
Osman Bayraktar, sadaka-i cariye 
olacak hizmetleri yapan vefat etmiş 
birisini anmanın önemine değinerek, 
Cahit Zarifoğlu’nun çalışmalarını 
yeni bir dil kurma ve kalıcı olmanın 
zorluğu bağlamında değerlendirdi. 
Türkiye’de bir edebiyat akımının 
ömrü yirmi yılı aşamıyor diyen 
Bayraktar, Zarifoğlu’nun yazdığı 
dönemde gereken ilgiyi görmediğini 
ve anlaşılamadığını söyledi.

Ersin Nazif Gürdoğan: “Mavera, 
Yabancılaşmaya Karşı Bir 
Hareketti”

Cahit Zarifoğlu ile birlikte Mavera 
Dergisi’nin yedi kurucusundan 
biri olan Prof. Dr. Ersin Nazif 
Gürdoğan, ‘Büyük Doğu-Necip Fazıl, 
Diriliş-Sezai Karakoç, Edebiyat 
Dergisi-Nuri Pakdil şeklinde kişiyle 
özdeşleyen dergi geleneğinin aksine, 
Mavera Dergisi, yedi idealist gencin 
başlattığı bir harekettir’ dedi. 
Gürdoğan, sadece edebiyat ile sınırlı 
kalmadan her alana giren, polemiğe 
girmeyen bir yayıncılık anlayışıyla 
Mavera Dergisi’nin bir okul işlevi 
gördüğünü belirtti. 

Cahit Zarifoğlu Sergisi Açıldı

Öte yandan vefatının 25. yıldönümü 
dolayısıyla Ümraniye Belediyesi 
Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi’nde 
bir haftalık anma etkinlikleri 
düzenleniyor. Şahsi daktilosu, el 
yazma mektupları, fotoğrafları dâhil 
birçok kişisel eşyanın da içinde 
yer aldığı Cahit Zarifoğlu Sergisi 
de hafta boyunca Ümraniyelilerin 
ilgisine sunulacak.

Edebiyat 
Buluşmaları’nın 

ikincisi, vefatının 25. 
yıldönümü dolayısıyla 
Cahit Zarifoğlu özel 
oturumuyla yapıldı.

YENiDENÜMRANiYE
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tarih sohbeti

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü 
tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber 
Ortaylı’nın konuşmacı olarak 

katıldığı konferans yoğun bir ilgi ile 
izlendi. Kendine has üslubuyla tarihî 
ve kültürel meseleleri ele alan Prof. 
Dr. Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet 
dönemini Avrupa merkezli bakış açısı 
üzerinden anlattı. Konuşmasında 
Fatih’in Doğu ve Batı kültürüne 
hâkim, komplekssiz bir entelektüel 
yönetici olduğunun altını çizen 
Ortaylı, bu örneğin Doğu ve Batıda 
benzerine rastlamanın pek mümkün 
olmadığını söyledi. Fatih’in dünya 
tarihinin ilk ateşli silahlar mareşali 
olduğunu ve Orta Çağ algısının 
İstanbul’un Fethi ile kesin bir şekilde 
yerle bir olduğunu ekleyen İlber 
Ortaylı, madalyonun diğer tarafında 
Fatih’e ait göz alıcı başka özelliklerde 
olduğunu vurguladı. 

Bürokrasiyi tepeden tırnağa tanzim 
etmesi ile Osmanlı devletine 
emperyal bir vizyon getiren Fatih’in 
sadece mareşal ve üst düzey bir siyasi 
olarak portresinin eksik olacağını 
söyledi. Aynı zamanda Fatih’in 
başka dinlere olan toleransının 
bugün Avrupa’da yüksek sesle 
dillendirildiğini ve bu anlamda 
Hıristiyan dünyasının entelektüel 
kesimi tarafından Fatih’in hakkının 
teslim edilmeye başladığını belirtti. 

Tarihçi İlber Ortaylı, Fatih Sultan 
Mehmet’i Anlattı

İstanbul’un Fethi’nin 
559. yılı etkinlikleri 

kapsamında Ümraniye 
Belediyesi Kültür 

Sanat Merkezi’nde 
söyleşiye katılan 

Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürü tarihçi-

yazar Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, Fatih Sultan 

Mehmet’in, Batı 
kültürüne hâkim, 
komplekssiz bir 

entelektüel yönetici 
olduğunu söyledi. 
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konserlerYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
Meslek Edindirme 

Kursları Yılsonu Sergisi ve Kültür 
Sanat Etkinlikleri devam ediyor. 
Etkinlikler kapsamında bu kez 
sahnede engelli korosu vardı. 
Gülden Soyak Engelli Merkezi’nde 
Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet 
Turan Şan tarafından eğitim alan 
engelli öğrenciler birbirinden 
güzel halk müziği parçalarıyla 
gelen misafirleri coşturdular. Yirmi 
kişilik engelli korosuna hocaları 
Ahmet Turan Şan bağlamasıyla 
eşlik etti. Çeşitli yörelerden 
seçtikleri türküleri seslendiren koro 
seyircilerden büyük alkış aldı. 

Bağlama ve Keman 
Öğrencilerinin Konseri Beğeni 
Topladı

Ayrıca etkinlik kapsamında 
sahne alan bağlama ve keman 
kursiyerlerinin konseri de beğeni 
topladı. Sene boyunca keman ve 
bağlama eğitimi alan öğrenciler, 
hocaları Abdullah Ertekin ve Ahmet 

Turan Şan yönetiminde sahne 
alarak bir konser verdi. Aileleri ile 
Ümraniyeli seyircilerden büyük 
alkış alan kursiyerleri, hocaları da 
tebrik etti.

Kursiyerler Hocaları Aykut 
Kuşkaya İle Birlikte Konser Verdi

Ayrıca Meslek Edindirme 
Kursları’nda eğitim gören gitar 
kursu öğrencileri, hocaları Aykut 
Kuşkaya eşliğinde Ümraniye 
Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü 
Meydan Etkinlikleri kapsamında bir 
konser verdiler.

Seçtikleri parçaları hem çalıp hem 
seslendiren öğrencileri, kalabalık bir 
seyirci izledi. Öğrenciler, ailelerinin 
de izlediği konser sonunda 
hocalarına ve bu imkânı sağlayan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür etti.  

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 

Meslek Edindirme 
Kursları Yılsonu 

Sergisi ve Kültür Sanat 
Etkinlikleri kapsamında 

sahne alan engelli 
korosu seslendirdiği 

birbirinden güzel 
türkülerle misafirlerden 
büyük alkış aldı. Meslek 
Edindirme Kursları’nda 

eğitim gören gitar 
kursu öğrencileri ise, 

hocaları Aykut Kuşkaya 
eşliğinde Meydan 

Etkinlikleri kapsamında 
bir konser verdiler.

Engelli Koromuzdan 
Ümraniyelilere Muhteşem Konser
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taksiciler esnaf odası

Taksiciler Esnaf Odası Yöneticilerini 
Kahvaltıda Ağırladık

Ümraniye Belediyesi 
İstanbul Taksiciler Esnaf 
Odası Başkan ve yönetici 

ve üyelerine bir kahvaltı verdi. 
Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı 
Spor ve Sosyal tesislerinde verilen 
kahvaltıya AK Parti Sivas Milletvekili 
Ali Turan, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları Enver Sedat 
Çakıroğlu, Başkan Yardımcıları 
Mahmut Eminmollaoğlu ve Mesut 
Özdemir, Ümraniye Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ragıp Durmaz, Taksiciler 
Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, 
Taksiciler Meclisi Başkan Vekili 
Orhan Demirci ve Ümraniyeli 
taksiciler katıldı. 

Enver Sedat Çakıroğlu: “Bizler 
de Sizler de Ümraniye Halkına 
Hizmet Ediyoruz”

Programda söz alan Taksiciler 
Meclisi Başkan Vekili Orhan Demirci 
ve Taksiciler Esnaf Odası Başkanı 
Yahya Uğur,  misafirperverlikleri için 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür etti. Taksiciler Esnaf 
Odası yöneticileri konuşmalarını 
taksicilerin sorunlarına değinerek 
tamamladı.  Daha sonra söz 

alan Ümraniye Belediye Başkan 
vekili Enver Sedat Çakıroğlu, 
Belediyenin yaptığı çalışmalardan 
kısaca bahsetti. Çakıroğlu, “Bizler 
de sizler de Ümraniye halkına 
hizmet veriyoruz, bir sıkıntı 
ve derdinizde kapımız sizlere 
açık, sorunlarınızı gidermek için 
elimizden gelen gayreti Belediye 

adına göstereceğimizden kuşkunuz 
olmasın dedi. Çakıroğlu ayrıca 
Sizler adına yapmış olduğu gayretli 
çalışmalar için Taksiciler Esnaf 
Odası Başkanı Yahya Bey’e teşekkür 
ediyorum” diyerek sözlerini bitirdi. 

 Ali Turan: “Taksiciler İçin Gerekli 
Çalışmaları Yapıyoruz”

Daha sonra söz alan AK Parti Sivas 
Milletvekili Ali Turan, konuşmasına 
Ümraniye Belediyesi’nin bu güzel 
mekânda kendilerini ağırladıkları 
için teşekkür ederek başladı. 
Hükümetin taksicilerle ilgili 
yaptığı çalışmalardan bahseden 
Turan, bundan sonra da bu konuda 
üzerlerine düşen görevi yerine 
getireceklerini söyledi.  

Program taksicilerin sorunlarını 
ve sorularını sorması ile devam 
etti.   Sorulara cevaben Ümraniye 
Belediyesi Başkan vekili Enver Sedat 
Çakıroğlu, Başkan Yardımcıları 
Mahmut Eminmollaoğlu ve Mesut 
Özdemir ile Emniyet Müdür 
Yardımcısı Ragıp Durmaz birer 
konuşma yaptı. 

Ümraniye Belediyesi 
İstanbul Taksiciler 

Esnaf Odası Başkan, 
yönetici ve üyelerine 

bir kahvaltı verdi. 
Kahvaltıya AK Parti 

Sivas Milletvekili 
Ali Turan, Ümraniye 

Belediye Başkan 
Yardımcıları, Taksiciler 
Esnaf Odası Başkanı ve 
bir grup taksici katıldı.
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van’a yardım

Ümraniye Belediyesi, 
Van’da yaşanan deprem 
felaketinin ardından 

başlattığı yardımlara yenilerini 
ekledi. Belediye, 500 koli erzak ve 
40 battaniyeden oluşan yardım 
malzemelerini Van merkez ve 
Gedikdibi, Taşlıçay, Taşevler ve 
Görüşlü Köylerine ulaştırılmak 
üzere yola çıkardı. Altı personelin 
refakat ettiği yardımların yer aldığı 
2 kamyon, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
tarafından uğurlandı. Yardım 
çalışmalarını yerinde organize 
etmek amacıyla Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Erdoğdu ve Mahmut 
Eminmollaoğlu da Van’a gitti.

4 Oyun Grubu Ankara’dan
Yola Çıktı 

Ümraniye Belediyesi, yardım 
çalışmalarında çocukları da 
unutmadı. Belediye tarafından 
hazırlatılan 4 adet oyun grubunun, 
Van merkez ve Gedikdibi, Taşlıçay, 

Taşevler ve Görüşlü Köylerine 
montajı tamamlandı. 

Ümraniye Belediyesi’nden Van’a 
Cami

Ümraniye Belediyesi olarak 
depremin hemen ardından bölgeye 
arama ve kurtarma ekipleri ile 
yardım malzemeleri gönderdiklerini 
hatırlatan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, yaralarını 
sarmaya çalışan Van’a yardım 
ulaştırmaya devam ettiklerini 
söyledi. Son olarak 2 kamyondan 
oluşan yardım malzemelerini yola 
çıkardıklarını belirten Başkan 
Hasan Can, Erciş-Gedikdibi Köyü’ne 
yeni bir cami inşa edeceklerini 
de ifade etti. Taşevler Köyü’nün 
yarım kalmış cami inşasının 
tamamlanacağını belirten Başkan 
Hasan Can, Görüşlü Köyü’nün 
hasar görmüş camisini de tamir 
edecekleri bilgisini verdi. Başkan 
Hasan Can, sosyal belediyecilik 
anlayışı çerçevesinde, imkânları 
ölçüsünde yardımları devam 
ettireceklerini vurguladı.

Ümraniye Belediyesi 
tarafından Van’daki 
depremzedeler için 

hazırlanan 500 
koli erzak ve 40 
battaniye, Van’a 

ulaştırılmak üzere 
yola çıktı. Kamyonları 

bizzat yolcu eden 
Başkan Hasan Can, 

yardımların ulaşacağı 
kardeş köylerdeki 

çocuklar için 4 oyun 
grubunun  montajı 

tamamlandı.

Van’a İki Kamyon Yardım 
Malzemesi Daha Gönderdik

YENiDENÜMRANiYE
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yaz spor okulu

Her yıl yüzlerce Ümraniyeli 
öğrenciye hem tatil hem de 
eğitim imkânını bir arada 

sunan Ümraniye Belediyesi Yaz 
Spor Okulu, eğitime devam ediyor. 
11 Haziran’da başlayan Ümraniye 
Belediyesi Yaz Spor Okulu, 7-14 yaş 
arasındaki çocukların katılımıyla 
düzenleniyor. Altı hafta sürecek 
etkinlikler 19 Temmuz’da sonra erecek. 

“Çocuklar Hem Eğleniyor Hem 
Öğreniyor” 

Çocukların eğitimi için hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmadıklarını ifade 
eden Başkan Hasan Can, hayata 
geçirdikleri hizmet ve projelerle 
eğitim alanına önemli katkılarda 
bulunduklarını belirtti. Yaz Spor 
Okulu’na da değinen Başkan Hasan 
Can, çocukların bu okulda hem eğitim 
aldıklarını hem de gönüllerince 
eğlenerek keyifli bir yaz tatili 
yaşadıklarının altını çizdi.

600 Öğrenci Katılıyor     

Yaz Spor Okulu’nda 600 öğrenci 
sportif, sosyal ve kültürel alanda eğitim 
alıyor. Spor eğitimleri branşlara göre; 
Ümraniye Belediyesi’nin Hekimbaşı 
Spor Tesisleri’nde açıkhavada ve kapalı 
spor salonunda yapılıyor. Okulda 
Futbol, Basketbol, Voleybol, Jimnastik, 
Tenis, Masa Tenisi ve Halkoyunları 
branşlarında eğitim veriliyor. 
Öğrencilerin servislerle taşınması, 
kıyafetleri (çanta, forma takımları) 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
karşılanıyor. Öte yandan, etkinlik 
için gereken şort, tişört, çanta, çorap 
ve şapka gibi kıyafetler de belediye 
tarafından ücretsiz olarak veriliyor. 
Yine Pazartesi, Salı, Çarşamba olmak 
üzere haftada 3 gün spor eğitiminin 
yapıldığı Yaz Spor Okulu’nda Perşembe 
günleri ise sosyal etkinlik kapsamında 
İstanbul’un seçkin gezi yerlerine günü 
birlik ücretsiz geziler düzenleniyor. 

Yaz Spor Okulu
Eğitime Devam Ediyor

Ümraniye Belediyesi 

tarafından düzenlenen 

ve bu yıl kapılarını bir 

kez daha Ümraniyeli 

çocuklara açan Yaz 

Spor Okulu, eğitime 

devam ediyor. 600 

öğrencinin çeşitli 

etkinlik ve derslere 

katıldığı okul, 19 

Temmuz’a kadar 

sürecek. 
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Şu an milletvekili olarak 
hizmete devam etseniz 
de siz aslında otuz yıllık 

bir yayıncısınız. Millet hizmet 
yolunda birini diğerinden ayrı 
düşünmek mümkün mü sizce?
Öncelikle ifadenizi bir yönüyle 
tashih etmek isterim: Şu an 
sadece milletvekili kimliğimle 
değil hem yayıncı hem de 
milletvekili kimliğimle hizmete 
devam ediyorum. Milletvekilliği, 
milletimizin bize tevdi ve emanet 
ettiği oldukça kıymetli bir vazife 
olsa da, yayıncılığı bir kenara 
bırakmam söz konusu olamaz. 
Zira benim için dünyadaki en gıpta 
edilecek mesleklerin/uğraşların 
başında yayıncılık gelir. Öyle ki 
tekrar dünyaya gelsem icra-yı 
faaliyet alanı olarak yine yayıncılığı 
seçerim. Bu beyanatımdan 
da anlaşılacağı üzere ben 
milletvekilliğimi, yayıncılığımdan 
ayrı düşünemiyorum. Bir de 
şu var: Bana göre yayıncılık ve 
milletvekilliği birbirini besliyor 

ve tamamlıyor. Çünkü siyaset, 
entelektüel camiadan beslendiği 
ölçüde ülke sorunlarına derinlikli 
ve hakikatli çözümler getirebilir. 
Buna rağmen ülkemizde AK Parti 
hükûmetlerine kadar siyasetle 
entelektüel-akademik camianın 
bağı adeta birbirinden kopmuştu. 
Entelektüeller, ülke sorunlarına 
getirdikleri çözümleri siyasîlere 
aktaramıyorlar, siyasetçiler de 
entelektüelleri biraz ütopik 
buluyorlardı. AK Parti bu konuda 
Türkiye’de bir ilke imza atarak 
entelektüel camianın birikimini 
siyasete aktarmayı başardı. 

Yayın dünyasındaki 
gayretlerinizle siyasi 
çalışmalarınızın muhakkak bir 
ortak paydası var. Bu ortak payda 
nedir sizce?
Açıkçası kanaatime göre yayıncılık 
ve milletvekilliğinin birden fazla 
ortak paydası bulunuyor. Fakat 
bunların en temelinde “insana 
hizmet” vardır. Bizim medeniyet 
kodlarımıza göre insanı yaşatma 
ideali, her şeyin başında gelir. 
Öyle ki “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” sözü, adeta dillere pelesenk 
olmuştur. Bunun da ötesinde 
bana göre yaratılana hizmet, 
Yaratan’a hizmetin bir diğer 
veçhesidir. Gerçi bu anlayışla yola 
çıktığınızda yaptığınız her faaliyet, 
sarfettiğiniz her türlü gayret ve 
ortaya koyduğunuz her mesai, 
mübarek ve meşkûrdur. Ama bana 
göre -belki her ikisini de can u 
gönülden severek yaptığım için- bu 
ideale en yakın uğraşlar, siyaset ve 
entelektüelliktir. Birinde insana 
dair düşünceler üretir, diğerinde 

Yayıncılık ve Milletvekilliği 
Birbirini Tamamlıyor

AK Parti Türkiye’de 
bir ilke imza atarak 

entelektüel camianın 
birikimini siyasete 
aktarmayı başardı.

YENiDENÜMRANiYE

İstanbul Milletvekili
Dr. İsmet Uçma:
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bu düşüncelerin fiiliyata geçmesine 
zemin hazırlarsınız. Ben tam da 
bu ikisini birlikte yapmaya gayret 
ediyorum. 

Meclis Ankara’da, fakat siz 
eskiden olduğu gibi İstanbul’da 
koşturuyorsunuz daha çok. Bu 
İstanbul aşkı nereden geliyor?

Ben kendimi ezelden ebede 
İstanbullu addederim ve öyle de 
anılmak isterim. Çünkü İstanbul her 
veçhesi ile insanı kendine bağlayan, 
büyüleyen bir şehir... Gerçi her güzel 
gibi nazı, edası ve kaprisi de fazladır 
ama Boğaz’da tecessüm eden mavi 
gözlerine her baktığınızda ve insana 
sonsuzluk hissi veren camilerinde bir 
vakit namaz eda ettiğinizde bütün 
bunlar bir anda unutulur. Hasılı 
İstanbul’un insanı sarıp sarmalayan 
atmosferi, ruhumu da etkisi altına 
almıştır. Ama her sevgi, yanıbaşında 
emek varsa anlamlıdır. Bu anlamda 
bir şehri sevmek, aynı zamanda ona 
emek vermeyi de gerektirir. Ben 
de bir İstanbul milletvekili olarak 
meclisteki çalışmalarımın yanı sıra 
şehrimin kalp atışlarını da dinleyerek 
hizmet etmeyi, emek vermeyi arzu 
ediyorum. Bu sebeple meclis tatil 
olur olmaz soluğu İstanbul’da alıyor, 
hem milletimin derdiyle hem-hâl 
oluyor hem de şehrime daha fazla 
hizmet edebilme yollarını arıyorum. 

Son yıllarda Türkiye her anlamda 
gelişip ilerlediği bir dönemden 
geçiyor. Gelecek bir vakt-i 
mübareğe hazır olun diyordu Fethi 
Gemuhluoğlu. O günler yaklaşıyor 
mu sizce?
Fethi Gemuhluoğlu’nun bu 
ifadesinden sizin vasıtanızla 
haberdar olduğum için bu sözü hangi 
bağlamda söylediğini bilmiyorum. 
Ama “mübarek” kelimesi Arapça 
“bereket” kelimesinden türemiştir. 
Sözü, bu çerçevede okuyacak 

olursam evet, Türkiye hem madden 
hem de manen bereketli bir vakte 
doğru ilerlemektedir. Çünkü 
başbakanımız adeta çocuklarını 
düşünen bir baba misali gece-gündüz 
demeden, hiç durmadan milleti için 
çalışmaktadır. Yine ekibi olarak bizler 
de bu anlamda üzerimize düşen her 
vazifeyi hakkıyla eda etme gayreti 
içindeyiz. Doğrusu ben Rabbimin, 
bunca emek ve alınterini boşa 
çıkarmayacağı ümidindeyim. 

Bir Kur’an Araştırmaları Vakfı 
kurmak istediğinizi ifade 
ediyorsunuz. Çalışmalar nasıl 
gidiyor, vakfın misyonu ve hizmet 
alanı konusunda da bilgi alabilir 
miyiz?

Kur’ânî bir yaşam pratiği 
geliştirmenin yolu, kanaatimce 
Kur’ân’a dair derinliğimizi 
artırmaktan geçer. Bu hakikati 
Rabbimiz, Zümer sûresinin 9. 
âyetinde şöyle açıklamaktadır: “Hiç 
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Ancak yalnızca akıl-iz’an sahipleri 
bunun farkındadır.” Biz de akıl 
sahipleri olarak bu farkındalığımızı 
ortaya koymak ve Kur’an’ı hakkıyla 
bilen, düşünen ve yaşayan bir toplum 
oluşturma amacıyla yola çıktık. Bu 
yoldaki gayretlerimizi de Kur’an 
Araştırmaları Vakfı çerçevesinde 
birleştirme emeli içindeyiz. Bu 
bağlamda vakfın en önemli misyonu 
elbette öncelikle Türkiye’de akabinde 

tüm İslam âleminde Kur’an merkezli 
düşünme ve yaşama pratiğinin 
hayata geçirilmesidir. 

Ümraniye’deki gelişme ve 
çalışmaları da yakınen 
takip ediyorsunuz. Siz nasıl 
buluyorsunuz yükselen 
Ümraniye’nin seyrini? 

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de 
katıldığım bir toplantıda 
“Ümraniye’nin Anadolu yakasının 
yıldızı olmaya aday olduğunu” ifade 
etmiştim. Öyleyse Ümraniyeliler 
de yıldızlara yaraşır şekilde 
kendilerini yetiştirmeli ve elbirliği 
ile Ümraniye’nin yıldız olması için 
çalışmalılar. Zaten takip edebildiğim 
kadarıyla Ümraniye Belediyesi de 
bu alanda pek çok hayırlı çalışmaya 
imza atmakta ve insanını her 
yönden yetiştirmek ve geliştirmek 
için eğitim ve kültüre büyük bir 
destek vermektedir. Ümraniyelilerin 
bu önemli hizmetlerden 
yararlanmalarını tavsiye ederim. 
Ki Ümraniye’nin bir ferdi olarak 
yaşadıkları ilçenin yükselişine 
katkıda bulunabilsinler. 

Ümraniye’nin yükseliş 
seyrinde benim en 

çok dikkatimi çeken 
konuların başında 
belediyenin kültüre 

yaptığı yatırım 
gelmektedir. 

söyleşi
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ramazan

Her yıl hazırladığı Ramazan 
etkinlikleriyle binlerce 
Ümraniyeliyi bir araya 

getiren Ümraniye Belediyesi, bu 
yılki Ramazan için dolu dolu bir 
program hazırladı. Ramazan ayını 
en güzel şekilde idrak edebilmek 
amacıyla hazırlanan programda 
konserler, söyleşiler, film 
gösterimleri, sahne gösterileri, fasıl 
ve daha birçok kültürel etkinlik var. 

Binlerce Ümraniyeli Mahalle 
İftarları’nda Buluşacak

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da Mahalle İftarları için dev 
sofralar kuracak olan Ümraniye 
Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 
binlerce Ümraniyeliyi, Mahalle 
İftarları’nda buluşturacak. Her 
gün ayrı bir mahallede kurulacak 
sofralarda, mahalle sakinleri 
Ümraniye Belediyesi’nin hazırladığı 
iftarlıklarla oruç açacak. 

Ramazana Özel Sohbetler 
Ümraniye belediyesi, Ramazan 
etkinlikleri kapsamında, ünlü 

yazar ve hatipleri Ümraniye’de 
ağırlayacak.  Ömer Döngeloğlu, 
Nihat Hatipoğlu, Engin Noyan, 
Yaşar Alptekin, Mustafa Karataş, 
Mehmet Ali Bulut ve araştırmacı-
yazar Yavuz Bahadıroğlu, sohbet ve 
görüşleriyle Ümraniyelilere hitap 
edecek. 

Ramazan etkinliklerinin 
vazgeçilmezleri olan ortaoyunu 
ve meddah gösterileri, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Ümraniye’deki 
Ramazan etkinliklerinin konuğu 
olacak. Bununla birlikte Hacivat 
ve Karagöz, gölge oyunları, kukla 
oyunları, tiyatro oyunları, çeşitli 
sürpriz sahne gösterileri ile 
şiir dinletileri, her akşam iftar 
sonrasında Ümraniyelilerin ilgisine 
sunulacak. Ümraniye Belediyesi, 
etkinlik kapsamında her gün film 
gösterimleri yapacak. Çocuklar için 
Kayıp balık- Nemo, Neşeli Ayaklar, 
Özgür Ruh, Yukarı Bak, Aslan Kral, 
Buz Devri-2, Pamuk Prenses, Buz 
Devri-3 ve Çizmeli Kedi filmlerini 
gösterecek olan belediye, yetişkinler 
için de Battal Gazi, Ömer Muhtar, 
Hür Adam ve Çağrı filmlerinin 
gösterimini yapacak. 

Etkinlikler kapsamında 
müzikseverler de unutulmadı. 
Ramazan boyunca sahne alacak 
çeşitli sanatçılar ezgi, ilahi ve 
şarkılarıyla Ümraniyelilere müzik 
ziyafeti çektirecek.

Ümraniye Belediyesi, bu 
yıl da dopdolu geçecek 
Ramazan ayı boyunca 
binlerce Ümraniyeliyi, 
Mahalle İftarları’nda 
buluşturacak, binlerce 

aileye de erzak 
yardımı yapacak. 

Çocuk ve yetişkinler 
için de, Ramazan 

ayı boyunca her gün 
çeşitli etkinlikler 

düzenlenecek. 

Ümraniye’de Ramazan
Bir Başka Yaşanacak

YENiDENÜMRANiYE
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ödüllü kitaplar

Ümraniye Belediyesi, 8.’lerini 
düzenlediği Geleneksel 
Hikâye, Resim ve Şiir 

Yarışmaları ile genç yetenekleri teşvik 
ederken, yarışmalarda dereceye giren 
eserleri kitaplaştırarak, sanat ve 
edebiyat dünyasına soluk vermeye 
de devam ediyor. 2004 yılından bu 
yana her yıl düzenlenen yarışmalar 
sonucunda, başarılı bulunarak 
dereceye giren eserleri 34 kitapta 
toplayan Ümraniye Belediyesi, bu yıl 
8.’lerini sini düzenlediği Geleneksel 
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları’nda 
dereceye giren eserleri kitaplaştırdı. 
Böylece yarışmalarda dereceye giren 
eserlerden oluşan kitapların sayısı 34’e 
ulaştı. 

Göreve geldiklerinde Ümraniye’yi 
kültür ve sanatın merkezi yapma 
sözü verdiklerini hatırlatan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, geride 
bıraktıkları 8 yıllık süre içerisinde bu 
hedeflerine ulaştıklarını ifade etti. 

Başkan Can şunları söyledi: ‘Gerek 
kültür-sanat faaliyetleri ve gerekse 
geleneksel olarak düzenlediğimiz 
yarışmalarla Ümraniye’yi Anadolu 
yakasının kültür ve sanat merkezi 
haline getirdik. Ümraniye artık kültür 
ve sanat haberleriyle anılan bir ilçe 
haline geldi. Belediye olarak her 

yıl şiir, hikâye ve resim yarışmaları 
düzenleyerek yeni yeteneklere fırsatlar 
veriyoruz. Yarışmalarda dereceye 
girenlere çeşitli ödüller veriyoruz. 
Elbette katkımız bu kadarıyla da 
sınırlı değil. Yarışmalarda dereceye 
giren eserleri birer kitapta topluyoruz. 
Amacımız belediye olarak bu alanda 
kalıcı hizmetlere imza atmak ve 
yeni yeteneklere fırsat tanımaktır. 
Kültür-sanat alanındaki çalışmalarımız 
artarak devam edecek.’

Ödüllü Eserlerden Oluşan 
Kitapların Sayısı 34’e Ulaştı

Ümraniye Belediyesi, 
bu yıl 8.’lerini 

düzenlediği Geleneksel 
Resim, Hikâye ve 

Şiir Yarışmaları’nda 
dereceye giren eserleri 
kitaplaştırdı. Böylece 

yarışmalarda dereceye 
giren eserlerden oluşan 

kitapların sayısı 34’e 
ulaştı. 
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YENiDENÜMRANiYE dumlupınar

Dumlupınar Mahallesinin 
ismi mahalleye 2009 yerel 
yönetimler seçiminden 

önce Ümraniye Belediye 
Başkanlığı tarafından verilmiştir. 
Dumlupınar Mahallesi’nin komşu 
mahalleleri, Elmalıkent, Topağacı, 
Kâzım Karabekir ve Yavuz Türk 
Mahalleleri’dir. 

Dumlupınar Mahallesi’nin kuruluşu 
1970’li yılların sonlarına denk 
gelmektedir. 35 yıllık bir geçmişe 
sahiptir. Mahallenin nüfusu 
16.500 olup, sırası ile Sivas, Tokat, 
Gümüşhane, Ağrı, Bolu, Trabzon, 
Giresun, Bingöl, Ordu Vilayetleri 
başta olmak üzere Türkiye’nin dört 
bir yanından gelen vatandaşları 
içermektedir. Mahallede 1 adet 
ilköğretim okulu, 5 adet cami, 1 
adet sağlık ocağı, 2 adet park, yeni 
yapılan Muhtarlık Hizmet Binası 
ve Gençlik ve Kültür Merkezi 
bulunmaktadır. Mahallede 122 
adet cadde ve sokak bulunmakla 
birlikte bunların çoğunun asfalt 
kaplamaları yenilenmiş olup, 
mahallemizde asfaltlı sokağımız 

olmadığı gibi kalanlar için de Fen 
İşleri Müdürlüğü ile istişareler 
devam etmektedir. 

Muhtar Orhan Ezber, mahallenin 
en önemli ihtiyacının tapular 
olduğunu ifade etmiş ve tapuların 
da yolda olduğunu belirtmiştir.
Tapular konusunda çaba sarf 
eden başta  Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başkan Hasan 
Can olmak üzere emeği geçen 
tüm siyasilere, kamu kurum ve 
kuruluşlarına mahalle sakinleri 
adına şükranlarını arz etmiştir.

Ümraniye Belediye Başkanlığı 
Dumlupınar Mahallesi’ne 2010 
yılı içerisinde sekiz ayrı yatırım 
yapmıştır: Aile Sağlığı Merkezi, 
Gençlik ve Kültür Merkezi, 
Muhtarlık Hizmet Binası, Halı 
Saha, Basketbol Oyun Sahası, 
Yürüyüş Pisti, Spor Aletleri ve 
Çocuklar için Oyun Grubu. Yine 
2010 yılı içerisinde asfalt ve 
kaldırım yenileme çalışmaları 
yapılmış, Malatya Caddesi 
prestij caddesi olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Ümraniye Belediye 
Başkanlığı tarafından mahallede 
bulunan 5 adet caminin her birine 
ayrı ayrı katkıda bulunulmuş, 
ilköğretim okulunun boyası ve 
konferans salonu yenilenmiştir. 
Temizlik hizmetleri son derece 
mükemmeldir. Muhtar Orhan Ezber 
yatırımlarından dolayı Ümraniye 
Belediyesi’ne minnettar olduklarını 
ifade etmiştir: “Mahallemize yapmış 
olduğu hizmetlerden dolayı bizlere 
kapısı her zaman açık olan Belediye 
Başkanımız Sayın Hasan CAN ve 
ekibine mahalle sakinleri adına 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”

Dumlupınar 
Mahallesi’nin 

kuruluşu 1970’li 
yılların sonlarına denk 
gelmektedir. 35 yıllık 
bir geçmişe sahiptir. 

Mahallenin nüfusu ise 
16.500’dür.

Dumlupınar  Mahallesi 
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esenevler

Önceleri Namık Kemal 
Mahallesi’ne bağlı olan 
ve Esenevler Mevkii 

olarak tanınan bölge daha sonra 
mahalle statüsü kazanmıştır. 
Esenevler’in komşusu olan 
mahalleler Namık Kemal, İstiklal, 
Ataşehir, Cumhuriyet ve Bulgurlu 
Mahalleri’dir. Mahallede yerleşim 
1970’lerde başlamıştır. 1970 
öncesinde ise bölge taş ocakları ile 
bilinmektedir. 

Esenevler Mahallesi 30 bin 
civarında nüfusa sahiptir. Nüfusun 
çoğunluğunu Kastamonu, Sivas 
illeri ile Doğu Anadolu bölgesinden 
gelen vatandaşlar oluşturmaktadır. 
Bunun dışında Türkiye’nin 
hemen hemen her bölgesinden 
nüfus almıştır. Eğitim imkânları 
açısından zengin bir mahalle 
olan Esenevler’de Namık Kemal 
Lisesi, Yunus Emre İlköğretim 
Okulu ve Hasan Tahsin İlköğretim 
Okulu olmak üzere üç adet 
eğitim kurumu bulunmaktadır. 
Balediyemiz tarafından yaptırılan 
sağlık ocağında  iki adet aile 
hekimliği mahalle sakinlerinin 

sağlık sorunlarına deva olmaktadır. 
Bunlar, Ramazan Yıldırım 
Aile Hekimliği ve 8 No’lu Aile 
Hekimliği’dir.

7 adet parka sahip olan Esenevler’de 
ayrıca bir adet de Bilgi Evi 
mevcuttur. Yenilenen parklar 
çocuklar için daha emniyetli bir hale 
getirilmiştir. Yine mahalle sınırları 
içinde 2 adet cami bulunmaktadır. 
Ayrıca Ömer Karagül Camii 
Belediyemizin katkılarıyla 
yıkılarak yeniden yapılmaktadır. 

Esenevler altyapı, cadde ve sokaklar 
açısından da oldukça iyi bir 
durumdadır. Sokaklarda gereken 
bakım ve onarımlar yapılmıştır. 
Sokak isimlikleri ve kaldırımlar 
yenilenmiştir. Ayrıca mahallemizde 
büyük bir beğeniyle takdir edilen bir 
hizmet de Belediyemiz tarafından 
Prestij Cadde olarak yapılan Yunuz 
Emre Caddesidir.

Esenevler Muhtarı Dursun Yılmaz, 
mahallenin öncelikli ihtiyacının, 
Yunus Emre Caddesi’nden geçerek 
Ümraniye Çarşı’ya yolcu taşıyacak 
minibüs veya otobüs hattı olduğunu 
ifade etmektedir. Bunun dışında, 
mahalleye yapılacak bir kültür 
merkezinin de iyi olabileceğini 
belirtmiş ve Belediyenin mahalleye 
yaptığı hizmet yatırımları için 
teşekkürlerini ifade etmiştir. 

Eğitim imkânları 
açısından zengin 
bir mahalle olan 
Esenevler’de üç 

adet eğitim kurumu 
bulunmaktadır. Ayrıca 
iki adet Aile Hekimliği 
mahalle sakinlerinin 

sağlık sorunlarına deva 
olmaktadır.

Esenevler Mahallesi
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YENiDENÜMRANiYE

Günümüzde tarih ve doğal 
güzellikleri, ören yerleri, 
müzesi, Spil Dağı Milli Parkı 

ve Mesir Şenlikleri ile her geçen yıl 
daha fazla turistin ilgisini çekerken 
diğer yandan da Financial Times 
tarafından 2004 yılının Avrupa’da 
Geleceğin En Uygun Yatırım 
Kenti seçilen Manisa tarımsal, 
sanayi ve ticari açıdan da önemli 
illerimizdendir.

Karayolu ve demiryolu bakımından 
ulaşılması kolay bir noktada bulunan 
Manisa, tarihi, doğal ve folklorik 
değerler bakımından zengin bir 
ilimizdir. Yöredeki kalıntılardan, 

antik çağdan bu yana önemli 
yerleşimlere sahne olduğu, Sardes 
Kenti’nin Lidya Devleti’ne başkentlik 
yaptığı,Thyateira, Philadelphia 
ve Sardes’in Hıristiyanlığın 
ilk dönemlerinde önemli dini 
merkezler olduğu bilinmektedir. 
Bu dini ilk benimseyen kentlerden 
biri olan Magnesia ise Bizans 
döneminde önemli piskoposluk 
merkezlerinden biri olmuştur. 
Saruhan Beyliği’nin başkenti olan, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
de idari bir merkez olarak önemini 
koruyan ve uzun bir süre şehzadeler 
tarafından yönetilen Manisa’da, bu 
dönemlere ait birçok eser günümüze 

kadar ulaşmıştır. Özellikle Manisa 
merkez, Saruhanlı ve Osmanlı 
dönemi eserleri bakımından 
zengindir. Yine Kula kentsel sit 
alanı, klasik Osmanlı mimarisinin en 
güzel örneklerindendir. Bu eserler 
kültür turizmi açısından önemli bir 
potansiyel oluşturmanın yanı sıra, 
araştırmacı ve yazarlar için de zengin 
bir kaynak teşkil etmektedir.

Cami ve Türbeleri

İlin önemli camileri merkezde 
14.yy’a tarihlenen Ulu Cami, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın eşi Hafsa Sultan 
adına yapılan Sultan Camii ve 
projesi Mimar Sinan’a ait Muradiye 

Şehzadeler Şehri
 Manisa
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Camii ve Akhisar ilçesindeki Ulu 
Cami sayılabilir. 1490 tarihinde II. 
Beyazıt’ın eşi Hüsnü Şah Sultan 
tarafından yaptırılan Hatuniye 
Külliyesi görülmeye değerdir. Manisa’ 
da yer alan türbeler; Saruhan Bey 
Türbesi, Yedi Kızlar Türbesi, Yirmi 
İki Sultanlar Türbesi, Süleyman Şah 
Türbesi ve Emre Sultan Türbesidir.

Manisa Kaplıcaları

Salihli’nin 5 km. kadar 
güneybatısında, Manisa’ya 71 km. 
uzaklıkta olan kaplıca romatizma, 
solunum yolları hastalıkları, cilt 
ve kadın hastalıkları ile nevralji 
tedavisinde kullanılmaktadır. 
Kurşunlu Kaplıcası Manisa’ya 55 
km. Turgutlu’ya 17 km. uzaklıkta 
olan kaplıcanın sularından hem 
kaplıca hem de içmece olarak 
yararlanılmaktadır. Kaplıca olarak 
romatizma, kireçlenme, siyatik, 
egzama, hemoroit, cilt, sinir 
ve kadın hastalıklarına; içmece 
olarak da mide, bağırsak ve böbrek 
hastalıklarına iyi gelmektedir. 
Manisa’ya 130 km, Kula’ya 20 km 
uzaklıktadır. Romatizma ve cilt 
hastalıklarına iyi gelen kaplıca 
sularının, az miktarda içildiğinde 
sindirimi kolaylaştırdığı ve karaciğere 
yararlı olduğu söylenmektedir. 

Manisa’ya 124 km, Demirci’ye 53 km. 
uzaklıkta olan kaplıcalar romatizma, 
cilt ve kadın hastalıklarının 
tedavisinde kullanılmaktadır. 
Manisa’ya 68 km, Salihli’ye 11 km 
uzaklıktaki bu kaplıcalar romatizma, 
nevralji, kadın hastalıkları ve cilt 
hastalıklarının tedavisinde yararlı 
olduğu söylenmektedir.

Manisa Mutfağı ve El Sanatları

Et ve süt ürünleri de ana besinler 
olmakla beraber, Manisa mutfağının 
temelini sebze ve meyveler 
oluşturmaktadır. Bazı yemeklerle 
pide ve börek gibi hamur işlerinde 

sebzeler ve değişik bitkilerin et ile 
birlikte kullanıldığı görülür. Yine de 
yöre mutfağında zeytinyağlıların 
yeri başkadır. Manisa kebabı, şevketi 
bostan, enginar dolması, semizotu, 
yalancı sarma, börülce tarator, 
sinkonta, simit ekmeği, mantar 
tatlısı, zerde yörenin sevilen yemek 
ve tatlılarıdır. 

Manisa’nın ünlü Mesir Macununu 
yıl boyu bulmak mümkündür. Bunun 
yanı sıra Yunt Dağı, Kula, Gördes 
ve Demirci halıları ile ün yapmış 
Manisa’da, geleneksel el dokuması 
halılar, altın ve gümüş takılar, 
pamuklu iç ve dış giyim eşyaları 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi 
gören eşyalardır. Ayrıca bakır, gümüş, 
pirinç, tahta oyma gibi hediyelik 
eşyalar ve şile bezi, bürümcük giysiler 
ile çeşitli oyalar satın alınabilir.

Özellikle Manisa 
merkez, Saruhanlı 
ve Osmanlı dönemi 
eserleri bakımından 
zengindir. Yine Kula 

kentsel sit alanı, 
klasik Osmanlı 

mimarisinin en güzel 
örneklerindendir.

gezi

43



Ramazan ayının gelmesiyle 
birlikte oruç tutan kişilerin 
beslenme şekli ve öğün 

sayısı değişir. Üç öğün olan günlük 
beslenme ikiye düşerken, özellikle 
kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, 
hamur işleri, tatlı, börek tüketimi 
artar. Buna karşılık sebze, meyve 
ve beyaz et tüketimi azalır. Oysa, 
unutmamak gerekir ki ramazan, 
bayram, tatil ne olursa olsun 
günlük almamız gereken enerji, 
protein, vitamin ve mineral oranları 
değişmez. Beslenme açısından en 
önemli nokta  sahura kalkılması 
koşulunun yerine  getirilmesidir.

1.Sakın gece yatarken niyet edip 
uyumayın, mutlaka sahura kalkın.

2.İftarda midenizi çok doldurup 
tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir 
öğüne sığdırmayın.

3.Bol su içmeyi unutmayın.

4.Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak 
yapın.

5.Meyve ve sebze tüketiminizi 

artırın. Haftada iki kez sütlü tatlı 
tüketip diğer günlerde meyve veya 
kuru meyveyi tatlı olarak kullanın.

6.İftardan 1-2 saat sonra hafif 
yürüyüş yapmaya çalışın.

7.İftariyelikler genelde yüksek 
yağ içerir, bu sebeple her gün tek 
bir seçim yapın. Örneğin bir gün 
tereyağı-bal diğer gün 2-3 dilim 
sucuk sonraki gün peynir-zeytin gibi. 

8.Yemeklerin suyunu tüketmemeye 
çalışın bu şekilde daha az yağ almış 
olursunuz.

9.Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi 
çiğneyin.

10.Sıvı ihtiyacını karşılamak için az 
şekerli komposto veya şeker yerine  
bal ilave edilmiş soğuk içecekler  
tercih edin.

Sahurun Önemi

Günlük hayatımızda nasıl azar 
azar, sık sık beslenmek gerekiyorsa 
Ramazanda da bunu sürdürmeliyiz. 
Gün boyunca alamadığımız besin 
öğesi ihtiyaçlarımızı karşılamak 
zorundayız. Bunun için öğün 
sayısı artırılmalı ve mutlaka 
sahura kalkılmalı. Sahurda bol su 
içilmeli, aşırı yağ ve tuzlu besinler 
tüketilmemeli. Sahurda sadece 
su içerek niyetlenmek veya gece 
yiyip yatmanın zararlı olabileceği 
unutulmamalı. Bu nedenle sahurda 
protein içeren süt içilmeli, yoğurt, 
peynir gibi gıdalar yenmeli, kan 
şekerinin düşmesini önlediği için 
yanına mutlaka ekmek eklenmeli.

Ramazana Hazırlık
Ramazan boyunca dikkat 

edilmesi gereken en 
önemli nokta, iftarda 
midenizi çok doldurup 

tüm gün yemeniz 
gerekenleri tek bir öğüne 

sığdırmamaktır.

kadın-aileYENiDENÜMRANiYE
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Çocuklar İçin
Yaz Tatili
Önerileri

Okulöncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretimdeki yaklaşık 
15 milyon öğrenci yaz 

tatiline yelken açtı. Sınavlarla zorlu 
bir eğitim-öğretim sezonu geçiren 
öğrenciler, 3 ay boyunca yılın 
stresini atacak.

Tatilini verimli geçiren öğrenciler, 
yeni eğitim dönemine daha formda 
girecek. Uzmanlar, tatilin çocukların 
hem psikolojik hem de zihinsel 
gelişimlerine olumlu katkıda 
bulunması gerektiğini söylüyor. 
Uzmanlar verimli bir yaz tatili için 
öğrencilere ve velilere şu öneri ve 
tavsiyelerde bulunuyor:

Anne-Babalara Tavsiyeler

1.Okul zamanında belli rutinlere 
(kalkış saati, çalışma saati vb.) 
alışmış çocuklar için tatil, sıkıcı 
geçen ‘boş zamanlar’ halini 
alabiliyor. Bu nedenle tatilde de 
kalkış ve yatış saatlerinin düzenli 
olmasına çalışın. Yeni uğraş ve 
aktiviteler bularak çocuğunuzun 
vaktini eğlendirici ve eğitici 
geçirmesine yardımcı olun.

2.Birlikte mektup yazın. Eski 
dergileri veya fotoğraf albümlerini 
karıştırın.

3.Tatil boyunca alınan besinlere 
dikkat edin. Çocuğunuzun sağlıklı 
beslenmesini ve öğünlerini düzenli 
yemesini sağlayın.

4.Bilgisayar ve internet kullanımı 
konusunda sözleşme yapabilirsiniz. 
Televizyon ve bilgisayar başında 
günlük 2 saatten fazla kalınmamalı.

5.Evde internet varsa internete 

bağlanmak için sadece ailenin bildiği 
bir şifre kullanın.

6.Bilgisayar veya televizyonu, çocuk 
odası yerine herkesin kullandığı bir 
odaya koyun.

7.İnternette ‘geçmiş’ bölümünden 
çocuğunuzun bağlandığı siteleri 
kontrol edin ve filtre programları 
kullanmayı ihmal etmeyin.

8.Anlamsız, önemsiz, şiddet içeren 
ve uygun olmayan televizyon 
programlarını izlemeyin.

9.Eve misafir davet edin ve 
televizyonsuz bir ikram verin.

10.İmkânınız varsa tatil beldelerine 
gidin. Tarihî ve kültürel yerleri 
ziyaret edin.

11.Hobilerinize daha çok zaman 
ayırın. Yeni bir el becerisi veya hobi 
başlatın.

12.Yaz eğitim kursları da çocukların 
manevi gelişimi açısından çok önem 
arz ediyor. Çocuğunuzu en azından 
bir aylığına bu kurslara göndermeyi 
ihmal etmeyin.

çocuk

Yaz eğitim kursları 
da çocukların manevi 

gelişimi açısından 
çok önem arz ediyor. 

Çocuğunuzu en azından 
bir aylığına bu kurslara 

göndermeyi ihmal 
etmeyin.
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