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Yeniden Ümraniye Dergisi’nin 30. sayısı ile 
siz değerli okuyucularımızın karşısındayız. 
Belediyemizin çeşitli alanlardaki hizmet ve 
faaliyetlerini işlediğimiz bu yeni sayıyı da ilgiyle 
okuyacağınızı ümit ediyoruz.  

Dergimizin bu sayısında çok sayıda kültürel ve 
sosyal aktivitenin ayrıntılarını sizler için derledik. 
Bu ay startı verilen 4+4+4 eğitim sisteminden 
Çakmak ve Mehmet Akif Mahallelerimize kadar 
ülke genelinden Ümraniye’nin en küçük yerleşim 
birimine kadar uzanan zengin ve renkli bir içerik 
hazırladık. İstanbul Birinci Bölge Milletvekilimiz 
Osman Boyraz ile yaptığımız röportajı ve Aylık 
Gezi Kültürü Dergisi Gezgin’in yayın yönetmeni 
Halit Ömer Camcı ile yaptığımız röportajları 
ilgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Ramazan ayı boyunca ülke gündemimizi kaplayan 
Somali Sosyal Market projesine konuk olan 
siyaset, sanat ve spor dünyasının önde gelen 
isimlerine dair haberler de dergimizin sayfalarında 
sizleri bekliyor. Geride bıraktığımız Ramazan 
Etkinlikleri ile ilgili özet haberler de dergimizde 
yer alıyor. Hazırlıkları biten İstanbul’un en büyük 
Trafik Eğitim Parkı Ümraniye’de açılıyor. Trafik 
parkına dair bir haberimizi de bu ay sizin için 

hazırladık. Belediyemizin önemli projelerinden 
olan Afet Bilgi Sistemi ABİS’le ilgili bir habere de 
sayfalarımızda yer verdik. 

Bunların yanı sıra, belediyemizin çok sayıda 
hizmet ve projesiyle ile ilgili haber ve bilgiler, 
çeşitli sosyal ve kültürel hizmetlerimizle ilgili 
ayrıntılar ile hazırladığımız aktüel sayfaları siz 
değerli okuyucularımızın ilgisine sunduk. Gezi 
bölümünde, bu ay Bursa’yı konuk ettik. Yine sağlık 
ve günümüzün önemli sorunlarından olan tüp 
bebek ve çocukları okula hazırlamayla ilgili aktüel 
sayfaları beğeniyle okuyacağını ümit ediyoruz. 

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

İyi okumalar. 

Faysal ŞANSİ
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
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Yükselen bir Ümraniye için çıktığımız 
hizmet yolunda ciddi mesafeler aldık. 
Bu yolda dur durak bilmeden yürümeye 
devam ediyor, her gün yeni bir hizmeti 
daha Ümraniyelilerle buluşturmanın 
heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Vatandaşlarımızın hizmetlerden duyduğu 
memnuniyet ise gayretimize gayret 
katıyor.  Çalışmalarımızın Ümraniye’nin 
yanı sıra İstanbul ve ülke genelinde destek 
görmesi bizleri ziyadesiyle memnun edip 
yüreklendirmektedir.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Geride bıraktığımız mübarek Ramazan 
ayında iki önemli proje ve etkinliğimiz 
oldu. Bunlardan ilki Başbakanlık AFAD 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz Somali 
Sosyal Market yardım kampanyasıydı. 
Somali’de yaşanan insanlık dramını ülke 
ve insanlık gündemine taşımak amacıyla 
hazırladığımız Somali Sosyal Market 
projesi insanımızın vicdanına hitap ederek 
çok geniş bir zeminde karşılık buldu. 
Gerek Ümraniye Meydanı’nda Somali 
Sosyal Market’e ve buradan yapılan canlı 
yayınlara gösterilen ilgi ve gerekse www.
sosyalmarket.tc web sitesi ve sms yoluyla 
gelen bağışlar kampanyanın ihtiyaç 
duyulan bir yaraya parmak bastığını 
göstermektedir. Yeri gelmişken, Somali 
konusunda daima yanımızda olan başta 
Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcımız 
Ekrem Erdem, AB Bakanımız Egemen 

Bağış, Milli Savunma Bakanımız İsmet 
Yılmaz olmak üzere tüm destekçilerimize 
teşekkürlerimizi sunarım. 

Ramazan ayında Belediye olarak 
neredeyse tüm mesaimizi ayırdığımız 
projelerden diğeri ise Ümraniye 
Meydanı’nda sizlerle bir araya 
gelerek Ramazan’ın tüm boyutlarını 
derinlemesine yaşamaya çalıştığımız 
Ramazan Etkinlikleri idi. Ramazan 
boyunca yediden yetmişe tüm 
Ümraniyelilere hitap etkinliklerle günde 
birkaç defa sizlerle bir araya geldik. Yine 
düzenlenen mahalle iftarları sayesinde 
her gün ayrı bir mahallemizde binlerce 
vatandaşımızla aynı sofrada iftar 
açtık. İnşallah bu birliktelik gelecek 
Ramazanlarda da bir geleneğe dönüşerek 
aynı şekilde devam edecektir. 

Ümraniyemiz dışında İstanbul’un da 
güzel yeniliklere tanık olduğu bir ayı 
geride bıraktık.  Anadolu yakasının ilk 
metrosu olan Kadıköy-Kartal Metrosu 17 
Ağustos’ta Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da teşrifiyle hizmete açıldı. 
Bu tarihî hizmet, inanıyorum ki gelecek 
yıllarda daima hayırla yad edilecek ve 
örnek alınacaktır. Darısı hayırlısıyla 
yapımına başlanan Üsküdar-Ümraniye 
Metrosu’na diyelim… Bunun dışında, 
İETT’nin atılımlarıyla şehir içi ulaşımın 
kayda değer rahatlama yaşadığı bir gerçek. 
Her ay ortalama 100 yeni aracı filosuna 
katan İETT sayesinde İstanbul’un en 

büyük sorunu olan trafik sıkıntısı da yakın 
bir gelecekte tarih olacaktır.

Bu ay iki önemli projeyi daha hayata 
geçirerek sizlerin hizmetine sunuyoruz. 
İlki, Ümraniye Afet Bilgi Sistemi (ABİS). 
17 Ağustos depreminin yıldönümünde 
hizmete giren bu projeyle Ümraniyeliler 
acil bir durumda ihtiyaç duyacakları tüm 
imkânlara nereden, nasıl ulaşacaklarını en 
kolay bir şekilde öğrenebilecekler. Diğer 
projemiz ise Ümraniye’de önümüzdeki 
günlerde açılacak olan İstanbul’un 
en büyük trafik eğitim parkı. Bu iki 
projemizin de detaylarını dergimizden 
okuayabilirsiniz.

Sevgili Ümraniyeliler;

Burada birkaç tanesini andığım hizmet ve 
projelerimizle sizlere en güzel bir şekilde 
hizmet etmeye devam edeceğiz. Eylül 
ayı bir yandan 4+4+4 eğitim sisteminin 
başlangıcı olacak bir yandan da Allah’ın 
izniyle çok sayıda yeni hizmeti sizlerle 
birlikte hayata geçireceğimiz bereketli bir 
ay olacaktır. Dualarınızın ve desteğinizin 
bizlerle olduğunu bilmek gücümüze güç 
katmaktadır.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;  

başkandan
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Cumhuriyet tarihinin en 
büyük metro yatırımı olan 
Kartal - Kadıköy metro 

hattı, Kadıköy meydanında 
düzenlenen bir törenle hizmete 
açıldı.  Törene, Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Denizcilik, Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi, AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, 
ilçe belediye başkanları da katıldı. 
Kartal-Kadıköy metro hattının en 
başta zaman noktasında büyük 
tasarruf sağlayacağına dikkat çeken 
Başbakan Erdoğan şöyle devam etti: 
“Kişi başına yıllık 15 güne tekabül 
eden bir zaman tasarrufunu bu 
hat sayesinde sağlamış olacağız. 
Akaryakıttan, bakım giderlerinden, 
yol bakım ve onarım giderlerinden 
büyük tasarruf sağlayacağız. 
Yaptığımız hesaplamalara göre, bu 
hatla birlikte, Türkiye’ye, İstanbul’a, 
İstanbullu kardeşlerimize, yıllık 1 

milyar 153 milyonluk bir tasarrufu 
kazandırmış olacağız. Eğer bu 
metro hattı yapılmasaydı, Kadıköy-
Kartal arasında her yıl 32 otobüs 
ve 67 minibüsün devreye alınması 
gerekiyordu. Biz şimdi, tam tersine, 
ilk yılda 572 otobüsün, 1.227 
minibüsün trafikten çekilmesini 
bekliyoruz ki bu da trafikte çok 
büyük rahatlamaya yol açacak. Bunu 
kullanmakla inanıyorum ki çok daha 

farklı bir konfor yaşayacaksınız. 
İşte şimdi Kadıköy’den Kartal’a 
trenle gideceğiz. Yalnız sayın 
başkan bayram boyu bu tren bedava 
olacak. 4 gün ücretsiz olacak ve 
inşallah bütün bu bölgede yaşayan 
kardeşlerimiz de bunun konforunu 
bayram boyu inşallah yaşamış 
olsunlar. Yaygınlaştırdığımız toplu 
taşımayı İstanbullu kardeşlerim 
lütfen daha çok tercih etsinler. Toplu 
taşıma daha çok tercih edildikçe, 
inanın İstanbul’un trafiği de o 
kadar rahatlayacak, İstanbul’un, 
Türkiye’nin ekonomisi de o kadar 
büyüyecektir.”

“Hedefimiz, 29 Ekim’e Marmaray’ı 
Yetiştirmek”
Aynı şekilde kamyon, kamyonet, 
otobüs ve minibüs sayısının 10 
yılda 2 kat, hatta 2 kattan fazla 
artış gösterdiğini kaydeden 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hedefimiz, önümüzdeki yıl 29 
Ekim’e Marmaray’ı yetiştirmek. 
Marmaray’la birlikte Londra 
ile Pekin’i birbirine bağlıyoruz. 
Denizin altından bu sistemi inşallah 

Cumhuriyet tarihinin 
en büyük metro 

yatırımı olarak tarihe 
geçen Kartal-Kadıköy 
metro hattı, Kadıköy 

Meydanı’nda düzenlenen 
büyük bir törenle 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kadir Topbaş 
tarafından açıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Kartal-Kadıköy Metrosu 
Hizmete Girdi
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yetiştirmek de bize nasip olacak. 
2 katlı tüp geçit yapıyoruz. Bu tüp 
geçitten de otomobiller geçecek. Onu 
da 2015’e yetiştiriyoruz. 2015’te 
de artık otomobiller inşallah, bu 2 
katlı tüp geçitten geçecek. Şimdi 
yeni bir adım atıyoruz. İnşallah 3. 
köprünün, biliyorsunuz ki ihalesini 
yaptık. 3. köprünün ihalesiyle birlikte 
ağır vasıtaları daha çok 3. köprü 
güzergâhına kaydırmak suretiyle bu 
iki köprüyü daha da rahatlatacağız. 
Süratle inşallah yap-işlet-devret ile 3. 
köprüyü hayata geçireceğiz.”

Kanal İstanbul
Kanal İstanbul projesine de değinen 
Başbakan Erdoğan, “Bizim size bir 
başka sözümüz daha vardı. O da 
Kanal İstanbul. ‘Kanal İstanbul ile de 
Karadeniz’i Marmara’ya bağlayarak 
Boğaz’ı by-pass edeceğiz’ demiştik. 
Onun da şu anda proje çalışmaları 
büyük ölçüde bitmiş vaziyette. Bu 
söylediklerimin yaklaşık maliyeti 60 
milyar lira, eski rakamla 60 katrilyon. 
Bunlar İstanbulumuza inşallah farklı 
bir sıçramayı getirir. Bu adımlar şu 
anda sadece planlanmakla kalmıyor, 
diğer taraftan uygulamaya da geçti” 
diye konuştu. 

Açılış töreninde konuşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş da dünya nüfusunun 
%50’sinin şehirlerde yaşadığını, bütün 
kentlerin ortak sorununun ulaşım 

olduğunu söyledi. 

Anadolu Yakasının İlk Metrosu
Anadolu yakasının ilk metrosu olan 
Kadıköy-Kartal metrosunun hizmete 
açılmasıyla, bu hat arasındaki ulaşım 
süresi 32 dakikaya düşecek. 22 
kilometrelik Kadıköy-Kartal metrosu 
16 istasyondan oluşuyor. Günlük 
yolcu kapasitesi 700 bin olan 48,572 
kilometre ray uzunluğuna sahip 
hattın maliyeti 1,6 milyar dolar. 
Hattın Kaynarca’ya kadar uzatılması 
ile hat uzunluğu 24,5 kilometreye 
ulaşacak, maliyet 1,9 milyar dolar 
olacak. Şehir içinde açılan dünyanın 
en hızlı tünel çalışmasıyla metro 
hattında günde 150 metreyi bulan 
rekor tünel kazıları yapıldı.  Anadolu 
yakasının ilk metro hattı için 144 

vagon alındı. Hatta kullanılacak tüm 
araçlar, sürücüsüz kullanım özeliğine 
sahip. Bu sayede geceleri parklanma, 
tamir-bakım atölyesine intikal gibi 
operasyonlar, kontrol merkezindeki 
bir operatör vasıtasıyla ve sürücüsüz 
olarak yapılabilecek. Bu durum, hem 
işletme ekonomisine hem de hareket 
kabiliyetine fayda sağlayacak.

2013’te Tam Entegrasyon
2013 yılında Marmaray’ın, 
Yenikapı’da metro, metrobüs, 
tramvay, deniz otobüsü ile buluşması 
ve Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün 
tamamlanmasıyla tam entegrasyon 
gerçekleşecek. Böylece İstanbul’un 
her yerine dakikalar sürecek yolculuk 
başlayacak. Tam entegrasyonla 2013 
yılında Kartal-Topkapı 55 dakika, 
Kartal-Atatürk Havalimanı 81 
dakika, Üsküdar-Yenikapı 9 dakika, 
Başakşehir-Üsküdar 54 dakika, 
Üsküdar-Atatürk Havalimanı 45 
dakika, Taksim-Atatürk Havalimanı 
43,5 dakika, Kartal-4. Levent 66 
dakika, Yenikapı-Hacıosman 33 
dakika olacak.

Başbakan Erdoğan: 
“Hedefimiz, önümüzdeki 

yıl 29 Ekim’e 
Marmaray’ı yetiştirmek. 

Marmaray’la birlikte 
Londra ile Pekin’i 

birbirine bağlıyoruz. 
Denizin altından 

bu sistemi inşallah 
yetiştirmek de bize 

nasip olacak. 

ulaşım
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YENiDENÜMRANiYE

İstanbul’un En Büyük Trafik 
Eğitim Parkı Tamamlandı

Ümraniye Belediyesi’nin yapımına başladığı İstanbul’un en büyük 
Trafik Eğitim Parkı’nın inşaatı hızla sürüyor. 13.700 metre karelik  
alana sahip parkın 1.200 metre karelik kısmında direksiyon eğitimi 

verilecek. 170 metre kare alana sahip teraslı bir kafeteryası da bulunan 
parkın inşaatı tamamlandı.

AÇILIŞ ÇOK YAKINDA
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Ümraniye’ye 150’ye yakın 
kalıcı eser kazandıran 
Ümraniye Belediyesi, önemli 

bir hizmeti daha Ümraniyelilerin 
hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 
Belediyenin yapımına Necip fazıl 
Mahallesi’nde başladığı İstanbul’un 
en büyük Trafik Eğitim Parkı’nın 
inşaatı tamamlandı. Trafik eğitim 
hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla 
yapımına başlanan ve 13.700 m2’lik 
alana sahip parkın 1.200 metre 
karelik kısmında direksiyon eğitimin 
yapılması amacıyla, Karayolları 
Genel Müdürlüğü standartlarına 
uygun tasarlanmış yollar kavşaklar, 
park alanları üst geçit ve alt geçitler 
bulunuyor. 

Tüm Ayrıntılar Titizlikle 
Tasarlandı
Parkta trafik eğitiminin verilmesi 
amacıyla inşa edilen ve yaklaşık 170 
m2 alana sahip teraslı kafeteryası 
ile dikkat çeken binada derslerinin 
yapılması amacıyla 3 adet derslik 
yapıldı. Binanın terası katılımcıların 
dinlenmesi ve kuşbakışı olarak 
eğitimlerin izlenmesini sağlamak 
amacıyla özel olarak tasarlandı. 

Park alanın yolları ise yatay ve 
düşey işaretlemeler ve sinyalizasyon 
sistemleriyle desteklendi. Öte 
yandan park içerisinde tenis ve 
voleybol sahası olarak kullanılabilen 
çok amaçlı bir de spor alanı 
bulunuyor. Parkta bulunan tüm yeşil 
alanların peyzaj düzenlemesi de 
ihmal edilmedi. Alanda 700 m2’lik 
skate park yapıldı. 

Başkan Hasan Can: ‘Kalıcı Eserlerle 
Ümraniye’ye Değer Katıyoruz’
İnşaatı tamamlanan Trafik Eğitim 
Parkı’nın Ümraniye’ye farklı 
bir güzellik katacağını söyleyen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, parkın trafik bilincinin 
gelişmesine önemli bir katkı 

sağlayacağını belirtti. Ümraniye’nin 
120 adet parkı sayısını 8 yılda 
250’ye çıkardıklarının altını çizen 
Başkan Hasan Can, yaptırdıkları 
kalıcı eserlerle vatandaşların 
yaşamını kolaylaştırmanın yanında, 
Ümraniye’ye artı değer kattıklarını 
söyledi. Başkan Hasan Can, yakın 
zamanda hizmete açılacak Trafik 
Eğitim Parkı’nın hayırlı olmasını 
diledi. 

trafik parkı

Başkan Hasan Can, 
yakın zamanda hizmete 
açılacak Trafik Eğitim 

Parkı’nın hayırlı 
olmasını diledi. 
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Afet Bilgi Sistemi 
(ABİS) umraniye.bel.tr’de

Ümraniye Belediyesi 17 Ağustos depreminin 13. yıldönümünde 
bir yeniliğe imza attı. Belediye,  Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sistemi’ni 
(ABİS) hazırlayarak internet sitesinde vatandaşların hizmetine açtı.
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Ümraniye Afet Bilgi 
Sistemi’nde, afet sonrası 
toplanma alanları, geçici 

iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, 
alternatif yollar, sivil tahliye yolları, 
sahra hastanesi kurulacak alanlar, 
tüm hastaneler, eczaneler, ecza 
depoları, trafik kontrol noktaları, 
afet istasyonlarının yerleri, 
ileri dağıtım ve lojistik destek 
noktaları, su istasyonları, fırınlar, 
soğuk hava depoları; tüm kamu 
kurumları, belediye hizmet binaları, 
muhtarlıklar, polis noktaları; su 
vanaları, yangın hidratları; ilkyardım 
koordine merkezleri, hastaneler, 
ambulans bekleme noktaları, 
yaralı toplama merkezleri gibi 
tüm hayati bilgiler akıllı harita 
üzerinde belirlendi. Kolaylıkla adres 
bilgilerine ulaşılabilecek, gerekirse 
raporlanabilecek şekilde de bir 
yazılım oluşturuldu.

Başkan Hasan Can: “ABİS, 
Ümraniye İçin Önemli Bir Çalışma”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can şunları söyledi; “17 Ağustos 
depreminin 13. yıldönümünde 
Ümraniye’miz için önemli bir 
çalışmayı vatandaşlarımızın 

hizmetine sunduk. Ümraniye ilçesi, 
gerek fizikî yapısı ve zemin açısından 
avantajlı olması, gerekse 2004’ten 
bugüne yapı stoğunun büyük oranda 
yenilenmiş olması bakımından 
İstanbul’da olası bir depreme en 
hazır ilçelerden birisidir. Ümraniye 
Belediyesi olarak, müdahale ve afet 
sonrası iyileştirmede ilçemizdeki 
tüm kurumlarla koordineli çalışmayı 
sağlamak, kaynakların etkin ve 
verimli kullanımını sağlayarak afet 
sonrası can ve mal kayıpları ile 
hasarları en aza indirmek amacıyla, 
Ümraniye Afet Bilgi Sistemini  (ABİS)  
oluşturduk. Ümraniye Afet Bilgi 
Sistemi’nde vatandaşların olası bir 
afet öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm 
hazırlıklarla ilgili bilgilere rahatlıkla 
ulaşabilecek ve aile afet planlamasını 
kolaylıkla yapabilecekler” dedi. 
Başkan Hasan Can, ABİS’de olası bir 
afet sonrası müdahale ve iyileştirme 
çalışmalarının altyapısını oluşturacak 
tüm bilgilerin mevcut olduğunu da 
sözlerine ekledi.

Ümraniye İlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABİS) ulusal medyada geniş yankı uyandırdı.

abis

Ümraniye Afet 
Bilgi Sistemi’nde 

vatandaşların olası 
bir afet öncesi ihtiyaç 

duyabileceği tüm 
hazırlıklarla ilgili 
bilgilere rahatlıkla 

ulaşabilecek ve aile afet 
planlamasını kolaylıkla 

yapabilecekler.
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Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 
4+4+4 eğitim  sistemiyle bu 
yıl okula başlayacak 60 ayını 

tamamlayan öğrencilere okullarda 
ilk  3 ay uygulanacak uyum ve 
hazırlık çalışmalarına ilişkin kitaplar 
hazırlandı. Talim Terbiye Kurulu 
Başkanlığı’nın internet sitesinde 
yer alan öğrenci  çalışma kitapları 
ve öğretmen kitabı, 12 haftalık 
süreyi kapsıyor. Uyum ve hazırlık 
çalışmalarını içeren Öğretmen 
Kitabı’nın giriş bölümünde, 
okuma ve yazmayı yalnızca okul 
başarısını etkileyen bir unsur olarak  
görmemek gerektiği, çünkü okuma 
yazmanın hayat boyu devam eden 
bir süreç olduğu  belirtiliyor.

 İlkokul 1. sınıfa doğrudan 
okuma yazma çalışmaları gibi bir 
öğretim  alanıyla başlamak yerine 

onların öğretim alanlarına sağlıklı 
bir başlangıç  yapabilmelerini 
sağlamak için eğitim ve öğretimin 
harmanlanması, etkinliklerle  
sunulmasının önemli olduğu 
vurgulanan giriş bölümünde, bunun 
için çocuğun  gelişimini çok yönlü 

ele alacak şekilde hazırlanmış 
etkinliklere yer verilmesi  gerektiği, 
onların keyif alacakları sınıf içi 
oyunların düzenlenmesi; boyama 
ve  çizme etkinlikleriyle, kesme 
yapıştırma çalışmaları, müzikli 
oyunlar ve  şarkılarla, kitap okuma 
saatleri düzenlenmesi ayrıca şiir 
dinleme, ses bilinci ve  yazı bilinci 
farkındalığına yönelik etkinlikler 
tasarlanması öneriliyor.

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları 12 
hafta Sürecek

Kitaba göre, uyum ve hazırlık 
çalışmaları 12 haftalık bir süre 
için  düzenlenen etkinlikleri 
içeriyor. Türkçe dersi, uyum ve 
hazırlık çalışmaları süresince, 
“görsel okuma,  dinleme, sesleri 
tanıma, ses benzerliği, iletişim 

4+4+4 eğitim sistemiyle 

bu yıl okula başlayacak 

60 ayını tamamlayan 

öğrencilere okullarda ilk 

3 ay uygulanacak uyum 

ve hazırlık çalışmalarına 

ilişkin kitaplar 

hazırlandı.

YENiDENÜMRANiYE

4+4+4 Eğitim Sistemi Başlıyor
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kurma, görsel algının  geliştirilmesi, 
dikkat becerilerinin geliştirilmesi, 
ses farkındalığı ve yazı  bilincinin 
oluşturulması, çizgi çalışmaları 
gibi becerilerin yapılandırılmasını”  
amaçlayacak.

 Hayat Bilgisi dersi kapsamında genel 
olarak sınıfına ve okuluna uyum;  
kendini, arkadaşlarını ve okulunu 
tanıma, sınıf ve okul kurallarını 
öğrenme, öz bakım becerilerini 
edinme, değerleri tanıma, günlük 
yaşam becerilerinin yanı  sıra, 
araştırma ve yeni şeyler öğrenme 
isteğinin kazandırılması gibi 
becerilerin  edinimi sağlanacak.

Matematik dersi kapsamında 
öğrencilerin muhakeme yapma 
ve problem çözme  becerilerini 
geliştirmek amacıyla sıraya koyma, 
kıyaslama, hatırlama, eşleştirme,  

günlük hayatta sayıları kullanma, 
basit ölçme çalışmaları yapma, 
nesneleri  gruplama, örüntü 
tamamlama, görsel algıyı destekleme 

gibi çalışmalar yapılacak.

Oyun ve fiziki etkinlikler, müzik ve 
görsel sanatlar etkinlikleri bir  uyum 
ve hazırlık sürecini kapsadığından 
ders saatlerini bire bir doldurmak 
yerine  öğrencilerin oynayarak, 
ritim tutarak, çizgi çalışmaları ve 
boyama yaparak kısacası eğlenerek 
öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler 
bütünü şeklinde  tasarlandı.

 Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Müzik ve 
Görsel Sanatlar derslerine yönelik  
etkinlikler olduğu gibi bu derslerin 
içerikleri şeklinde planlanmadı, kimi 
zaman Türkçe ders saatlerinde kimi 
zaman ise Matematik dersinde alındı. 
Bu dersler  kapsamında tasarlanan 
etkinliklerle küçük ve büyük kasların 
geliştirilmesi,  eğlenme, olumlu 
iletişim becerilerinin geliştirilmesi, 
el göz koordinasyonu,  dikkat 
becerilerinin geliştirilmesi, renklerin 
uyumu ve yaratıcılık, sesleri  tanıma, 
ritmi tanıma ve ritim tutma gibi 
becerilerin tümünün oyun, fiziksel 
ve  zihinsel etkinliklerle geliştirilmesi 
sağlanacak.

Ümraniye’de İmam-Hatip Olan 
Okullar 

1) Meyveli Bahçe İmam-Hatip 
Ortaokulu

 2) Şehit Yasemin Tekin İmam-Hatip 
Ortaokulu

 3) Fatih İmam-Hatip Ortaokulu

 4) Ümraniye İmam-Hatip Ortaokulu

 5) Adem Yavuz İmam-Hatip 
Ortaokulu ve Lisesi

 6) Namık Kemal İmam-Hatip 
Ortaokulu ve Lisesi

Hayat Bilgisi dersi 
kapsamında genel 
olarak sınıfına ve 

okuluna uyum;  kendini, 
arkadaşlarını ve okulunu 

tanıma, sınıf ve okul 
kurallarını öğrenme, 
öz bakım becerilerini 

edinme, değerleri 
tanıma, günlük yaşam 
becerilerinin yanı  sıra, 
araştırma ve yeni şeyler 

öğrenme isteğinin 
kazandırılması gibi 
becerilerin  edinimi 

sağlanacak.

eğitim
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Ümraniye Belediyesi, T.C. 
Başbakanlık AFAD işbirliği 
ile başlattığı Somali 

Yardım Kampanyası Ramazan ayı 
boyunca her haftasonu Ümraniye 
Meydanı’nda Kanal 24 TV’den canlı 
olarak yayınlanan programa yoğun 
katılım oldu. Programa Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Ekrem Erdem, Ak Parti 
İstanbul Milletvekilleri Bülent 
Turan, AK Parti İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, 
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 
Başkanı Özlem Topal, Somali Fahri 
Konsolosu Sermet Çetin ve gazeteci 

Hakan Çelik canlı yayın konuğu 
olarak katıldı. Somali’ye destek için 
Somali Sosyal Market’ten alışveriş 
yapan konuklar, Somali’de yaşanan 
insanlık dramına dikkat çekerek tüm 
vatandaşları yardım kampanyasına 
katılmaya davet ettiler. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ 
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem Ümraniye’deki 
Somali Sosyal Market’ten canlı 
yayınlanan televizyon programında 
Somali Sosyal Market kampanyası 
ve Somali’ye yapılan yardımlar 
hakkında şu açıklamaları yaptı:

Ümraniye Belediyesi’nin 
Başbakanlık AFAD 

işbirliği ile başlattığı 
Somali Yardım 

Kampanyasının 24 
TV’den canlı olarak 

yayınlanan kampanya 
programına Başbakan 

Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz ve 
AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ekrem 
Erdem konuk oldu.          

YENiDENÜMRANiYE

Bakanlar Somali Sosyal 
Marketten Alışveriş Yaptı
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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Somali’de bugün yaşanan sıkıntıları 
anlayabilmek için geçmişe bakmamız 
lazım. Geçmişte bu topraklarda 
yaşanan iç savaş ve sömürge 
yönetimleri ülkenin durumunu her 
geçen gün daha kötüye sevk etmiş. 
Somali’de yokluk sadece kişilerde 
değil, yönetimde, sivil toplum 
kuruluşlarında ve benzeri tüm 
kurumlarda hakim. O yüzden bir 
yardımlaşma mümkün değil. Her 
gün yüzlerce çocuğun öldüğü bir 
manzara söz konusu. 2011’de Sayın 
Başbakanımızın, muhterem eşinin 
ve kafilenin Somali’ye ziyaretiyle 
birlikte Somali halkı ‘Artık bizim için 
ışık göründü, kurtuluyoruz. Türkler 
imdadımıza yetiştiler.’ demiştir. 
Türkiye’den dört uçak gitti o zaman 
Somali’ye. O kafilede bakanlar ve 
milletvekilleri, sanatçılar, basın 
mensupları gibi toplumun önde gelen 
isimleri yer alıyordu. Bu ziyaretle 
birlikte Somali bütün dünyanın 
gündemine girmiştir. Somaliler 
Türkiye’den yapılan bu ziyareti kendi 
tarihleri açısından bir milat olarak 
kabul etmiştir. 

Bugün Somali’de Sağlık 
Bakanlığı’mızın 2 adet sahra hastanesi 
var. STK’larımızın kurduğu 4 tane 
sağlık merkezi var. Artık çocuklar 
ölümü beklemiyor, tedavi ediliyor. 
Allah’a şükür artık orada açlıktan ölen 
insan da bulunmuyor. Ayrıca susuzluk 
en büyük sorundu. TİKA, DSİ ve 

STK’ların öncülüğünde yüzlerce 
su kuyusu açıldı. Yine Diyanet 
İşleri Başkanlığı’mız ve İHH orada 
yetimhane, yatılı okul ve camiler inşa 
ettiler. Tüm bunlarla aynı zamanda 
kapalı bir kutu olan Somali’yi dünyaya 
açmış, dünyanın ilgi ve bilgisine açmış 
olduk. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem

İnsanlık Somali’ye kadar benzeri 
sıkıntılar yaşadı. Fakat Somali’yle 
birlikte ilk kez bir ülke, Türkiye, 
Somali sorununa sahip çıktı, bir milli 
mesele gibi ele aldı. Somali’yi o hale 

getiren sömürgeci Batı ülkeleri bu 
manzarayı seyrederken Türkiye hiçbir 
ülkenin yapmadığı bir şeyi yaparak 
Somali’ye sahip çıktı. Başbakanımız 
güvenlik sıkıntısına rağmen oraya 
bizzat giderek oradaki durumu 
inceledi. Türkiye oradaki sorun ve 
ihtiyaçlara bire bir karşılık veren 
yatırımlar yaptı. Hastaneler, okullar, 
su kuyuları… Bu noktada dünyanın 
örnek alabileceği bir çalışma yaptık. 
Yine şu anda Somali’de elçiliği 
bulunan tek ülke Türkiye’dir. 

Tarihe ve arşiv belgelerine 
baktığımızda da geçmişte Osmanlı’nın 
da bu bölgeye yardım götürdüğünü 
görüyoruz. Bugün biz de aynı şeyi 
yapıyoruz. Bu, zamanla anlaşılacaktır. 
Somali’nin derdini dünya gündemine 
taşıyarak önemli bir adım attık. 

Bekir Bozdağ: Bugün 
Somali’de Sağlık 

Bakanlığı’mızın 2 adet 
sahra hastanesi var. 

STK’larımızın kurduğu 
4 tane sağlık merkezi 

var. Artık çocuklar 
ölümü beklemiyor, 

tedavi ediliyor.

somali sosyal market
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Çok sayıda sosyal sorumluluk 
projesine imza atan 
Ümraniye Belediyesi, T.C. 

Başbakanlık AFAD işbirliği ile 
önemli bir projeyi daha hayata 
geçirdi. Dünyada son 60 yılda 
görülen en büyük açlık felaketiyle 
karşı karşıya kalan Somali için 
büyük bir yardım kampanyası 
başlattı. 21 Temmuz Cumartesi 
günü Ümraniye Meydanı’nda 
açılışı yapılan kampanyaya siyaset, 
sanat ve iş dünyasından birçok 
ünlü isim destek olmaya devam 
ediyor. Somali Sosyal Market’i 
son olarak Beşiktaş Spor Kulübü 
Takım Kaptanı İbrahim Toraman 
ve beraberinde Cenk Gönen, 

Mustafa Pektemek, Necip Uysal ve 
Erkan Kaş ziyaret etti. Beşiktaşlı 
futbolcular bu anlamlı proje için 
Başbakanlık AFAD yetkilileri ve 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür etti. Daha sonra 
Somali Sosyal Market’i gezen 
Takım Kaptanı İbrahim Toraman 
ve beraberindeki futbolcular Sosyal 
Market’ten alışveriş yaparak 
kampanyaya destek oldu. 

İbrahim Toraman: “Biz Halkın 
Takımıyız”

Ümraniye Meydanı’nda bulunan 
Somali Sosyal Market’i ziyaret 
ettikten sonra kısa bir konuşma 

Ramazan ayı boyunca 
devam eden Somali 
Sosyal Market’i en 
son Beşiktaş Spor 

Kulübü Takım Kaptanı 
İbrahim Toraman 
ve beraberindeki 4 

futbolcu ziyaret etti. 
Sosyal marketten 

alışveriş yapan 
futbolcular herkesi 

yardım kampanyasına 
davet etti.

YENiDENÜMRANiYE

Beşiktaşlı Futbolculardan 
Somali’ye Destek
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yapan Kaptan İbrahim Toraman 
şunları söyledi; “Biz halkın takımıyız. 
Var gücümüzle bu tür projeleri 
destekliyoruz. Halkımızın da cep 
telefonlarından 1866’ya kısa mesaj 
göndererek destek vermelerini 
rica ediyoruz. Mübarek Ramazan 
ayındayız. Hem biz en iyi şekilde 
bu desteği vereceğiz, hem de 
halkımızdan destek bekliyoruz” 

Başkan Hasan Can: “Beşiktaş 
Camiasını Takdir Ediyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Somali Sosyal Market’i ziyaret 
ederek kampanyaya verdikleri 

destekten dolayı Beşiktaş camiasına 
teşekkür ederek kısa bir konuşma 
yaptı. Başkan Hasan Can şunları 
söyledi; “Beşiktaş bizim takımımız. 
İlçemizin sınırları içinde yer alan 

bir ekip. Tarihi 100 yılı aşmış bir 
kulübün sosyal sorunlara duyarsız 
kalması düşünülemez. Bütün sosyal 
sorumluluk projelerine destek 
vermeyi ilke edinmiş bir kulüp. 
Takdir ediyoruz. Yöneticisini, 
futbolcusunu ve taraftarını katkı 
verdikleri için kutluyorum. Somali 
gerçeği ortadadır. Arakan gibi 
başka sıkıntılar da var, ancak 
Arakan daha sonra ortaya çıktı. 
Somali ciddi yaralar almış bir bölge. 
Herkesin yardımlara devam etmesini 
istiyorum.” 

Başkan Hasan Can ayrıca, Somali 
Sosyal Market’e gelemeyen 
yardımseverlerin, Somali yazıp 
1866’ya SMS gönderebileceğini 
veya www.sosyalmarket.tc internet 
adresine girerek de kampanyaya 
destek olabileceklerini ifade etti.

Başkan Hasan Can 
ayrıca, Somali Sosyal 
Market’e gelemeyen 

yardımseverlerin, 
Somali yazıp 
1866’ya SMS 

gönderdiğini veya 
www.sosyalmarket.

tc internet 
adresine girerek de 
kampanyaya destek 

olduklarını ifade etti.

somali sosyal market
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Efendim, geçmişte İgdaş’ta 
yöneticilik yaptığınızı biliyoruz 
ama öncelikle kısaca hayat 
hikayenizi paylaşırsanız çok 
memnun oluruz.
1974 yılında Sivas ili Gürün ilçesinde 
doğmuşum. İlk ve orta öğrenimimi 
Sivas’ta tamamladım. 1997 
yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Harita Mühendisliği bölümünden 
mezun olduktan sonra 2004 
yılında Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsünde Yüksek Lisans 
eğitimimi tamamlayarak Harita 
Yüksek Mühendisi unvanını aldım. 
Çalışma hayatıma İstanbul Gaz 
Dağıtım A.Ş.’de Harita Mühendisi 
olarak başladım. İş hayatı dışında 
sivil toplum kuruluşları ve siyasi 
partilerde birçok aktif görevde eş 
zamanlı olarak görev aldım. Bunların 
arasında Maltepe Sivaslılar Derneği 
kurucu başkanlığı, Piri Reis Harita 
ve CBS Çalışanları Yardımlaşma 
Derneği Bilim Kurulu Başkanlığı, 
Tek-Der üyeliği, Maltepe Spor 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivas 
Platformu Danışma Kurulu üyeliği 
gibi görevler bulunmaktadır. 

Siyasete 1990 yılında Refah Partisi 
Sivas Gürün ilçesinde başladım. Aynı 
yıllarda Milli Gençlik Vakfı Sivas 
Gürün şubesinde aktif görev aldım. 
Daha sonra Refah Partisi Kağıthane 
İlçe Teşkilatı, Yahya Kemal Mahallesi 
ve Beşiktaş Abbas Ağa mahalle 

yönetiminde,  sonrasında Fazilet 
Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı 
Çınar mahallesinde Yönetim Kurulu 
Üyeliği, Adalet ve Kalkınma Partisi 
kuruluşunda Maltepe İlçesi Çınar 
mahallesinde yerel yönetimlerden 
sorumlu Mahalle Yönetim Kurulu 
üyeliği, sonrasında ana kademe 
Yedek Yönetim, İlçe Ana Kademe 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve son 
olarak da Dış İlişkilerden ve Halkla 
İlişkilerden sorumlu İlçe Başkan 
Yardımcılığı görevlerini üstlendim. 
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 
genel seçimlerde, halkımızın 
takdiriyle İstanbul 1. Bölge 
Milletvekili oldum. 

İstanbul milletvekili olarak 
İstanbul size ne ifade ediyor. 
Düşüncelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?
İstanbul’da yaşayan halkın büyük 
çoğunluğu, ülkemizin değişik 
bölgelerinden çeşitli sebeplerden 
dolayı buralara gelmişlerdir. 
Bendeniz de eğitimim sebebiyle 
1993 senesinde Sivas’tan İstanbul’a 
geldim. Eğitimimi bu güzel şehirde 
tamamladıktan sonra, yine bu 
güzel şehirde iş hayatına atıldım. 
İstanbul’da yaşamak herkese nasip 
olmaz. İstanbul ki dünyanın en 
güzel, en görkemli, yüzyıllar boyunca 
yerleşim birimi olmuş, ticaretin, 
saltanatın, ihtişamın ve rüyaların 
başkenti olmuştur. Napolyon’un 
ifade ettiği gibi ‘Dünya tek bir ülke 
olsa başkenti İstanbul olurdu’, 
Peygamber efendimizin övgüsüne 
mazhar olan, birçok şairimize ilham 
kaynağı olan bu şehirde yaşamanın 
gerçekten bir şans olduğuna 
inanıyorum. Eşsiz bir senfoni gibidir 
İstanbul. Kendine has bir temposu, 
kendine has bir ahengi vardır. 
İstanbul eşsiz bir kaftan gibidir. 
Kumaşı ihtişamlı, dokuması paha 
biçilmezdir. Bu şehir öyle esrarlı ki, 
gelen kopamaz, gelmeyen gelmek 
ister. Bilmeyen tanımak, görmeyen 
görmek, yaşamayan yaşamak ister 
bu kenti. Bu kent vefalıdır. Kendine 
karşı vefa gösterene daha bir 

Değer yargılarıma, 
inancıma, yaşama 

felsefeme yakın 
bulduğum, siyasi 

partilerde görev alarak 
ötekileştirilen, yok 

sayılan, aşağılanan, 
‘göbeğini kaşıyan halk’ 

olarak adlandırılan 
kesimin temsilcisi 

olmaktı tek hedefim.

YENiDENÜMRANiYE

Eşsiz Bir 
Senfonidir 

İstanbul

İstanbul Milletvekili
Osman Boyraz:
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bağlanır, kendine daha çok bağlar.

Çok genç yasta siyasete 
başlamışsınız. Bir gün milletvekili 
olacağınızı düşündünüz mü veya 
hedeflerinizde var mıydı?

Doğrusu siyasete başlarken böyle 
bir hedefim yoktu. O zamanlar 
değer yargılarıma, inancıma, yaşama 
felsefeme yakın bulduğum, siyasi 
partilerde görev alarak ötekileştirilen, 
yok sayılan, aşağılanan, ‘göbeğini 
kaşıyan halk’ olarak adlandırılan 
kesimin temsilcisi olmaktı tek 
hedefim. Bazı şeyler nasip kısmet 
meselesidir. Cenabı Allah size bir 
şeyi nasip etmişse hiç bir şey engel 
olamaz. Nasibinizde de yok ise ne 
yaparsanız yapın olması mümkün 
değil. 

Genç yaşta milletvekili oldunuz, 
Genç bir milletvekili olmanın 
avantajları, dezavantajları ve 
gençlere neler tavsiye edeceksiniz?
40 yaş altını genç olarak ifade 
ediyorsanız, ifade ettiğiniz o 
kategoride olduğumu düşünüyorum. 
Sayın Genel Başkanımız ve 
Başbakanımız “Gençlere siyasette 
yer vermek ustalığın şiarındandır” 
diyerek gençlerin önünü açmıştır. 
Sayın genel başkanımız gençleri 
miting meydanlarını dolduran, slogan 
atan, afiş asan, sadece oy veren bir 
kitle olarak görmemiştir. Direkt 
siyasetin merkezinde siyasetin en 
etkin organlarında; bu milletvekili 
olarak, belediye başkanı olarak, il 
meclis üyesi olarak, ilçe başkanı 
olarak, il başkanı olarak görev 
almalarına imkan vermiştir. AK 
Parti seçilme yaşını 25’e indirerek, 
gençlerin siyasette daha aktif rol 
almasını sağlamıştır. Bununla birlikte 
bugün parlamentoda özellikle 
AK Partide 40 yaş altı 50ye yakın 
milletvekili bulunmaktadır. İl –ilçe – 
belde yönetimlerinde, genel merkez 
teşkilatında mevcut listelerin %30 nu 
gençlerin temsil edilmesi zorunluluğu 
getirilmiştir. Yine 2009 yılında 
yapılan yerel seçimlerde 30 yaş altı 

641 kardeşimize görev verilmiştir. 
Sayın Başbakanımızın gençlerimize bu 
önemi vermenin temelinde, gençlerin 
bu toplumun vicdanı, aklı ve ruhunun 
olduğuna inanmasındandır.

Sivas Gürün doğumlusunuz ve 
halen Maltepe Sivaslılar Derneği 
Başkanı’sınız. Sivas’ın Anadolu 
kültür ve medeniyetindeki mühim 
rolünden bahseder misiniz?
Maltepe Sivaslılar Derneği kurucu 
başkanlığını yürütürken, İstanbul 
1. Bölge 24. Dönem Milletvekili 
seçildikten sonra görevimi 4 ay önce 
Resul Gürsoy kardeşime bıraktım. 
Kendisi devraldığı bayrağı layıkıyla 
taşıyacaktır kanaatindeyim. Her ne 
kadar güzel İstanbul’umuzda Sivas 
dernekleri ve vakıflarının faaliyetleri 
yoğun olsa da, uzun yıllar Maltepe’de 
ikamet eden bir Sivaslı olarak, 
hep Maltepe’de bir dernek ihtiyacı 
hissetmişimdir. Bir grup Sivaslı dost 
kardeşimiz, ağabeyimizle birlikte 
kurduğumuz derneğimizin her geçen 
gün büyümesinden, Maltepe’de 
ikamet eden Sivaslı hemşerilerimizin 
taleplerini dile getirmesindeki 
etkinliğinden, yine Sivaslı 
hemşerilerimizin desteklerinden 
büyük keyif alıyor, gurur duyuyorum. 
Beni tanıyanlar bilirler; ben İstanbullu 
olduğum kadar Sivaslı, Sivaslı 
olduğum kadar da İstanbulluyum.

Ümraniye’deki gelişme ve 
çalışmaları nasıl buluyorsunuz? 

Yükselen Ümraniye’nin seyrini? 
Ümraniye son yıllarda göz 
kamaştıran bir değişim yaşıyor. 
Gerçekten de Ümraniye Belediyesi 
yerel yönetimlerde ehil, bilgili, 
adaletli, halk için, halkla birlikte 
üreten yönetim anlayışının ne 
kadar önemli olduğunun canlı bir 
kanıtıdır. AK Parti hükümetlerimizin 
istikrarlı ülke yönetimine benzer 
şekilde, Ümraniye Belediyemizde de 
istikrarlı bir büyüme, gelişme gözle 
görülebilmektedir. 

Ümraniye vizyon projeleriyle modern 
bir kent haline dönüşmüş, büyük 
cazibe merkezi haline gelmiştir. 
Yeşil alanları, parkları, eğitime 
yerel yönetim tarafından verilen 
destek ve katkı, kültür merkezi ve 
faaliyetlerine verilen destekler, imar 
uygulamaları, sağlık merkezleri, 
spor ve sosyal tesisleri alanında en 
fazla proje ortaya koyan ilçemizdir. 
Bu projelerin gerçekleştirilmesinde 
en büyük pay değerli Belediye 
Başkanımız Sn. Hasan Can Bey’e 
aittir. Başkanımızı ve ekibini gayretli 
çalışmalarından dolayı kutluyorum. 
Ayrıca burada değinmeden 
geçemeyeceğim, bir dönem birlikte 
on yıldır İGDAŞ da görev yaptığım 
sevgili kardeşim, meslektaşım Sn. 
Mustafa Küçükkapdan Bey’in de, bu 
yönetim içinde Başkan Yardımcısı 
olarak görev almasından da ayrıca bir 
memnuniyet ve gurur duymaktayım. 
Umarım darısı hizmet bekleyen diğer 
belediyelerimizin başına.

Gerçekten de Ümraniye 
Belediyesi yerel 

yönetimlerde ehil, bilgili, 
adaletli, halk için, halkla 
birlikte üreten yönetim 

anlayışının ne kadar 
önemli olduğunun canlı 

bir kanıtıdır. 

siyaset
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En kaliteli ve en hızlı hizmet 
anlayışı ile vatandaşların 
memnuniyetine öncelik veren 

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların 
sorunlarını dinleyebilmek, hizmet 
kalitesi ile birlikte memnuniyeti de 
artırabilmek için gerçekleştirdiği 
“Çözüm Merkezi Projesi” 
kapsamında; Çözüm Merkezi, 
Çözüm Ofisleri ve İletişim Noktaları 
uygulamaları ile vatandaşlara 
yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyor. 

Türkiye’de ilk kez uygulanan projede 
vatandaşlar belediye binasına 
gitmeden, 444 9 822 numaralı 
hattan, 15 mahalle merkezinde 
bulunan ve aramaların ücretsiz 
olduğu İletişim Noktalarından ve 
Belediye binasının önünde (Santral), 
Son Durak ve Dudullu Meydan’da 

bulunan Çözüm Ofislerinde yüz 
yüze görüşerek, hizmet alıyorlar. 
Ümraniyeliler bu sayede, Belediyeye 
hem çok kolay bir şekilde ulaşıyor,  

hem de hızlı, kaliteli ve profesyonel 
hizmet alıyor.  

Yaz ve kış saati uygulaması dikkate 
alınarak düzenlenen vardiya 
planına göre vatandaşlar ilkbahar 
ve yaz aylarında 22.00, sonbahar 
ve kış aylarında ise 20.30’e kadar 
Belediyeye ulaşarak sorunlarını 
iletebiliyor. Ayrıca Çözüm Merkezi 
ve Çözüm Noktalarından yapılan 
tüm görüşmeler, hizmet kalite 
standartları ve iletişim güvenliği 
nedeniyle kayıt altına alınıp, süreçler 
ve sonuçlar hakkında ilgililere 
dönülerek bilgilendirme çalışması 
da yapılıyor. Tüm bu noktalardan 
verilen hizmetlerin bazıları:

» İstek ve Şikâyet Bildirme,

» Belediyemiz hizmetleri hakkında 

“Çözüm Merkezi Projesi” 

kapsamında; Çözüm 

Merkezi, Çözüm Ofisleri 

ve İletişim Noktaları 

uygulamaları ile 

Ümraniyelilere yaklaşık 3 

yıldır hizmet veriliyor.

YENiDENÜMRANiYE

Çözüm Merkezleri Hizmete 
Devam Ediyor
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bilgi alma ve öneride bulunma

» Sicil Sorgulama

» Beyan Görme

» Rayiç Sorgulama

» Borç Sorgulama

» Kredi Kartı ile Borç Ödeme

» Diğer Kamu kuruluşlarına ait 
iletişim bilgileri sorgulama

Vatandaşla Belediye Arasındaki 
İletişim Üç Kat Arttı

Faaliyete geçirilen Çağrı Merkezi ile 
vatandaşlarla birebir iletişim dönemi 
başladı. Bu amaçla açılan 444 9 822 
numaralı telefon hattı, vatandaşların 
bilgi alışverişi noktasında önemli bir 
iletişim fonksiyonu üstleniyor. Çağrı 
Merkezi aracılığıyla, vatandaşların 
hizmet binasına gelme zorunluluğu 
ortadan kaldırılırken, daha etkin 
bir bilgilendirmenin de önü açılmış 
oldu. Öte yandan, ilçenin 15 muhtelif 
noktasına konumlandırılan ATM 
telefonlarda, 444 9 822 numaralı 
belediye hattından ücretsiz olarak 
Çağrı Merkezi birimine ulaşabiliyor. 

Bilgi Edinme Müracaatları

Bilgi Edinme uygulaması ile 
oluşturulan sistem sayesinde 
vatandaş ile devlet arasındaki 
iletişim kanallarının tümü açık 
tutularak müracaatların her zaman 
ve her yerden yapılabilmesi yanı 
sıra, müracaatlara cevapların da 
hızlı, etkin ve daha ekonomik bir 
şekilde verilebilmesine imkân 
sağlandı. Bilgi Edinme uygulaması 
kapsamında Kaymakamlık, Valilik 
ve Bakanlıkların tümünde “Halkla 
İlişkiler Müracaat Büroları” kuruldu. 
Bilgi Edinme Birimi Başbakanlık 
İletişim Merkezi tarafından 
Belediyeye gönderilen müracaatları 
alarak ilgili birimlere yönlendirme 
yapar ve ilgili birimden gelen cevabı 
da Başbakanlık İletişim Merkezi’ne 

ve müracaat sahibine iletilir. 4982 
Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
çerçevesinde değişik kanallarla 
yapılan müracaatlar alınarak, ilgili 
birimlere gönderilip, oradan gelen 
cevaplar başvuruyu yapan kişi veya 
kurumlara süresi içerisinde iletilmek 
suretiyle vatandaşın bilgi almaları 
sağlanmaktadır.

Yönlendirme ve Rehberlik 
Hizmetleri

Ümraniye Belediyesi Yönlendirme ve 
Rehberlik Projesi ile vatandaşların 

kamu kurumlarının bürokratik 
karmaşasından kurtarılması 
hedeflendi. Proje kapsamında 3 halkla 
ilişkiler personeli vatandaşları kapıda 
karşılayarak işlerini ivedi biçimde 
çözmeleri amacıyla, kendilerini ilgili 
müdürlüğe yönlendirme noktasında 
yardımcı oluyor. Ayrıca gerekli 
görüldüğü takdirde ve isteğe bağlı 
olarak vatandaşlara hizmet alınacak 
birime kadar da refakat ediliyor. 
Halkla İlişkiler Personellerinin 
çalışma hızı ve işlemleri tamamlama 
süresi hakkındaki memnuniyeti 
hizmet sonrası vatandaşlara 
sunulan değerlendirme formları 
ile de ölçümleniyor. Bu proje ile 
vatandaşlara pek çok kurumda 
olmayan özel bir hizmet sunuluyor 
Ümraniyelilerin büyük beğenisini 
kazanan bu uygulama vatandaşın 
işlerini daha kolay, anlaşılır ve rahat 
bir şekilde bitirmelerini sağlıyor.

İlçenin 15 
muhtelif noktasına 

konumlandırılan ATM 
telefonlarda, 444 9 

822 numaralı belediye 
hattından ücretsiz 

olarak Çağrı Merkezi 
birimine ulaşabiliyor. 
2011 yılında çözüm 
merkezine toplam 
25.610 adet istek-

şikayet talebi 
gelmiştir.

çözüm merkezi
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personel iftarı

Ümraniye Belediyesi, her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
personelini aileleri ile 

birlikte iftar sofrasında ağırladı. 
Ümraniye Hekimbaşı Spor ve Sosyal 
Tesisleri’nde verilen iftar yemeğine 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ve eşi Saliha Can’ın 
yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, 
belediye personeli ve ailelerinden 
oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 
İftardan önce bütün masaları 
dolaşan Başkan Hasan Can ve eşi 
Saliha Can, personel ve ailelerini 
selamladılar. Ezanın okunmasıyla 
iftar yemeğinde aynı masalarda bir 
araya gelen Ümraniye Belediyesi 
yönetim ve personeli hep birlikte 
orucunu açtı.

Başkan Hasan Can: “Veren El, 
Alan Elden Üstündür”

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran’ın selamlama 

konuşmasının ardından bir 
konuşma yapan Başkan Hasan Can, 
Ramazan ayının birlik ve beraberlik 
duygularını güçlendirdiğine 
dikkat çekti. Belediye personelinin 
özveri ile çalışarak vatandaşa 
hizmet götürdüğünü ifade eden 

Başkan Hasan Can, kurdukları 
iftar sofrasında personel ve 
aileleriyle buluşmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade etti. “Veren 
el, alan elden her zaman 
üstündür” diyen Başkan Hasan 
Can, Ümraniye Belediyesi olarak 
yardıma muhtaç herkese ulaşmaya 
çalıştıklarını söyledi. Somali’de 
yaşanan açlık felaketine dikkat 
çekerek, Somali’deki kardeşlerimiz 
için yardım kampanyası 
düzenlediklerini söyleyen Başkan 
Hasan Can, “Ümraniye Meydanı’nda 
kurulan Somali Sosyal Market, 
www.sosyalmarket.tc internet 
adresi veya 1866’ya SMS yoluyla 
kampanyaya katılan herkesin bağışı 
AFAD aracılığıyla Somali halkına 
ulaştırılacaktır” dedi. 

Başkan Hasan Can, daha sonra 
Somali yardım kampanyasına 
destek için herkesi Somali yazarak 
1866’ya SMS göndermeye davet 
etti. Tüm personel ve aileleri SMS 
davetini yerine getirerek Somali’ye 
destek oldular.

Ümraniye Belediyesi, 
Hekimbaşı Spor ve 
Sosyal Tesisleri’nde 

düzenlediği iftar 
yemeğinde belediye 
personelini ağırladı. 

Başkan Hasan Can’ın 
eşiyle katıldığı iftar 
yemeğine belediye 

personeli de aileleriyle 
katıldı. 

Ümraniye Belediyesi Personeli 
İftar Sofrasında Buluştu

YENiDENÜMRANiYE
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yardım

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yetim, öksüz ve şehit ailesi 
çocuklarını unutmayan 

Ümraniye Belediyesi, yaklaşan 
Ramazan Bayramı öncesinde sosyal 
yardımlaşma ve dayanışmanın en 
güzel örneklerinden birisini daha 
sergiledi. Belediye, bu yıl da ilçede 
yaşayan yetim, öksüz ve şehit 
çocuklarını tespit ederek, onlara 
bayram kıyafetleri alabilecekleri 
150’şer TL değerinde kıyafet kuponu 
hediye etti. Ümraniye Belediyesi 
Nikâh Sarayı’nda kuponların 
dağıtılması amacıyla düzenlenen 
programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can da katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Çocukların 
Mutluluğu Her Şeye Değer”

Programda kısa bir konuşma 

yapan Başkan Hasan Can, belediye 
olarak kendilerine bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sahip 
çıkacaklarını söyledi. Yaptıkları bu 
kıyafet yardımıyla yetim, öksüz ve 
şehit ailesi çocuklarının bayrama 

mutlu ve huzurlu girmelerine 
katkıda bulunduklarını ifade eden 
Başkan Hasan Can, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Bayramlar sevinç 
ve coşkumuzun doruğa ulaştığı 
özel günlerdir. İstedik ki, diğer 
bütün çocuklar gibi yetim ve öksüz 
yavrularımız da bayramı sevinç ve 
mutlulukla kutlasınlar. Biz de her 
bayram öncesinde olduğu gibi onlarla 
bir araya gelmek istedik. Çocukların 
yüzlerindeki sevinç ve mutluluk 
bizleri bahtiyar etti.”

Çocuklar Diledikleri Kıyafetleri 
Aldılar

Kıyafet kuponunu alan aileler 
ve çocuklar, Ramazan Bayramı 
öncesinde anlaşmalı mağazadan 
diledikleri kıyafetleri alabildiler.

Yetim, Öksüz ve Şehit Çocukları 
Bayramı Erken Yaşadı

Ümraniye Belediyesi, 

Ramazan Bayramı 

öncesinde Ümraniye’de 

yaşayan 1.000’e yakın 

yetim, öksüz ve şehit 

ailesi çocuğuna 150’şer 

TL değerinde kıyafet 

kuponu hediye etti
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İETT tarafından satın alınan 
100 adet yeni otobüs, araç 
filosuna katıldı. Törene İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Erol Kaya, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, çevre 
ilçe belediye başkanları ve İETT 
İşletmeleri Genel Müdürü Hayri 
Baraçlı katıldı. 150 kişi kapasiteli 
yüksek donanımlı araçlar, teknik 
özellikleri ve son model donanımları 
ile dikkat çekiyor. Yapılan 
açıklamada otobüslerin Avrupa 
Birliği standartlarında, çevreci ve 
düşük emisyon değerlerine sahip, 
%100 engelli erişimine uygun, yolcu 
emniyetini artırmak için ‘’otomatik 

yangın algılama ve söndürme 
sistemi’’ ile donatıldığı vurgulandı. 
Yolcu güvenliği için araç içi ve araç 
dışında 7 adet kamera bulunduğu 
belirtildi. Araçlar, yüksek soğutma 
kapasiteli otomatik klimalara ve 
yolcu bilgilendirme için kullanılan 3 
adet LCD ekran, araç içi ve araç dışı 
anons sistemine sahiptir.

100 yeni aracın İstanbul geneline 
dağıtım töreni İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Erol Kaya, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve çevre ilçe 
belediye başkanlarının katılımıyla 
Sultanbeyli’de gerçekleşti.  

Yeni otobüs ve 

duraklarıyla modern bir 

yapıya kavuşma yolunda 

çalışmalarını sürdüren 

İETT, araç filosunu 

yenilemeye devam ediyor. 

İETT filosuna konforlu, 

düşük tabanlı ve çevre 

dostu 100 yeni araç daha 

katıldı.

YENiDENÜMRANiYE

İETT Gençleşiyor,
Ulaşım Rahatlıyor
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Törende konuşan İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
görevlerinin ‘hizmet etmek ve 
insanların mutluluğu için çalışmak’ 
olduğunu belirterek, Başbakan 
Erdoğan’ın İstanbul’dan başlattığı 
yerel yönetim hamlesine aynı inanç 
ve azimle devam ettiklerini söyledi. 
“Milletçe elele verdiğimizde nasıl 
başardığımızı bütün dünya görüyor. 
Dünya Türkiye’yi ve İstanbul’u 
gıptayla takip ediyor” diyen Başkan 
Kadir Topbaş, şöyle konuştu;

“Toplam 3 bin yeni otobüs alarak 
bütün otobüslerimizi yeniliyoruz. 
İETT yılbaşına kadar 1450 yeni 
otobüsü daha hizmete alacak. Otobüs 
A.Ş.’de filosunu 1500’e tamamlayacak. 
Mevcut bütün halk otobüsleri de 
yenileniyor. İstanbul’da artık bütün 
otobüsler klimalı, konforlu, özürlülere 

uygun ve modern olacak. Her ay 100 
yeni otobüs hizmete alarak filomuzu 
yenileyeceğiz. Geçen ay Avrupa 
yakasında 100 yeni otobüsü devreye 

almıştık. Bugün de Anadolu yakasında 
hizmet verecek 100 modern otobüs 
daha hizmete alıyoruz. Dünyadaki 
otobüs üreticileri İstanbul’daki bu 
alımları hayranlıkla izliyor. Çünkü 
hiçbir belediye birden bu kadar çok 
otobüs almaz. Yerli otobüs üreticileri 
de teşekküre geldi. ‘Başkanım gece 
gündüz size otobüs yetiştirmek için 
çalışıyoruz. Dünya krizle boğuşurken 
biz eleman alıyoruz’ dediler. Bu 
yatırımları yaparken İstanbul’un 
istihdamına da böyle önemli katkılar 
sağlıyoruz.”

Törende konuşmaların ardından 
beraberindekilerle birlikte kurdele 
kesmek üzere kürsüye gelen Başkan 
Topbaş, İETT şoförlerinin çok zor 
şartlar altında hizmet verdiğine 
dikkat çekerek, “Büyükşehir’de 52 
bin çalışanımız var. En zor işlerden 
birini de İETT şoförlerimiz yapıyor. 
Bu nedenle şoförlerimiz kendi 
kullanacakları arabaların kurdelesini 
kendileri kessin” dedi. Kadir Topbaş, 
daha sonra yeni bir otobüse binerek 
direksiyona geçti. Otobüsü kullanan 
Başkan Topbaş, basın mensuplarına 
poz verdi.

Her ay 100 yeni 
otobüsü hizmete alan 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu 
yakasında hizmet 
verecek Mercedes 

marka 100 modern 
otobüsü daha filosuna 

kattı. İstanbul’a 
3 bin yeni otobüs 

kazandıracaklarını 
belirten Başkan Topbaş, 

Sultanbeyli’ye 2 ayrı 
metro sözü de verdi.

ulaşım
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Her yıl hazırladığı renkli 
Ramazan etkinlikleriyle 
binlerce Ümraniyeliyi bir 

araya getiren Ümraniye Belediyesi, 
bu yılki Ramazan ayı programında 
da herkesi Ümraniye Meydanı’na 
topladı. Belediye, Ramazan ayını 
en güzel şekilde idrak edebilmek 
amacıyla çok sayıda kültürel 
etkinliği vatandaşların beğenisine 
sundu.

6 Noktada Ramazan Boyunca 150 
Bin Kişiye İftar
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı 
boyunca, belediyeye ait tesislerde 
ve ilçenin çeşitli noktalarında 
bulunan düğün salonlarında, her 
gün 5 bin kişiye iftar yemeği verdi. 
Ramazan ayı boyunca devam 
eden iftar sofralarına 150 bin 
Ümraniyeli oturarak iftarını açtı. 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
Ramazan Etkinlik alanında 
hemşeri dernekleri için hazırlanan 
stantlarda dernekler hemşerileriyle 
buluştu.  Bu yıl da Nikah Sarayı’nda 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
Ramazan ayı boyunca hemşeri 
derneklerine iftar yemeği verildi. 

 
Ramazan’a Özel Sohbetler 
Ramazan etkinlikleri kapsamında, 
ünlü yazar ve hatipler Ümraniye’de 
ağırlandı. Ömer Döngeloğlu, Prof. 
Dr. Nihat Hatipoğlu, Engin Noyan, 
İhsan Atasoy, Yaşar Alptekin, Doç. 
Dr. Mustafa Karataş, Mehmet 
Ali Bulut, Ahmet Bulut, Abdullah 
Yıldız, Yavuz Bahadıroğlu, sohbet 
ve görüşleriyle Ümraniyelilere hitap 
etti.

Ramazan’ın Bereketi Somali 
Sosyal Market’e Yansıdı
Birçok sosyal sorumluluk projesine 
imza atan Ümraniye Belediyesi, 
T.C. Başbakanlık AFAD işbirliği 
ile önemli bir projeyi daha 

hayata geçirdi. Dünyada son 
60 yılda görülen en büyük açlık 
felaketiyle karşı karşıya kalan 
Somali için büyük bir yardım 
kampanyası başlattı. Ramazan 
ayı boyunca devam eden yardım 
kampanyası siyaset, iş ve sanat 
dünyasından yoğun ilgi gördü. 
21 Temmuz Cumartesi günü 
Ümraniye Meydanı’nda açılışı 
yapılan kampanyaya, Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, AB Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Mustafa Ataş, 
İsmet Uçma, Alev Dedegil, Osman 
Boyraz, Muhammet Bilal Macit, 
AK Parti Mersin milletvekili 
Çiğdem Münevver Öktem, AK 
Parti Sivas Milletvekili Ali Turan, 
ünlü sanatçılar Ajda Pekkan ve 
Yeşim Salkım sanat, spor ve iş 
dünyasından birçok isim Somali 
yardım kampanyasına destek 

Ramazan ayı boyunca 
iftardan önce ve sonra 

Ümraniye Meydanı’nda 
düzenlenen etkinlikler 
genç, yaşlı herkesten 

yoğun ilgi gördü.  

YENiDENÜMRANiYE

Ramazan Bir Başka Yaşandı

ramazan 2012
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bayramlaşma 

Ümraniye Belediyesi Başkanı 
Hasan Can, AK Parti İlçe 
Teşkilatı’nda katıldığı 

bayramlaşma töreninin ardından 
Ümraniye Meydanı’nda düzenlenen 
bayramlaşma törenine geçti. 

Ümraniye Belediyesi’nin Ümraniye 
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü 
ile ortaklaşa düzenlediği ve 
vatandaşların yoğun katılımı ile 
gerçekleşen bayramlaşma törenine, 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül, Ümraniye Emniyet Müdürü 
Adem Öztürk, Ümraniye Müftüsü 
Ercan Aksu, Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, birim müdürleri, 
belediye personeli, STK temsilcileri, 
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

 Bayramlaşma programında birer 
konuşma yapan Ümraniye 

Müftüsü Ercan Aksu, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran ve Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, bayramların önemine 
dikkat çektiler. Bayramların birlik 
ve beraberlik açısından önemli 
olduğuna değinen konuşmacılar 
vatandaşların bayramını kutladılar. 

Başkan Hasan Can: “Bayramlar 
Birlik, Beraberlik Bağlarını 
Güçlendiriyor”

Programda söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Ramazan ayını en iyi şekilde 
değerlendirdiklerini söyledi. 
Başkan Hasan Can, “Kardeşlik 
ve yardımlaşma duygularının 
yoğunlaştığı bu ayda, Ümraniyeli 
kardeşlerimize huzurlu ve anlamlı 
bir Ramazan yaşatmak için 
hazırladığımız çeşitli etkinliklerle, 
dolu bir Ramazan ayını daha geride 
bıraktık dedi. Bayramların birlik 
ve beraberlik bağlarını güçlendiren 
özel günler olduğunu söyleyen 
Başkan Hasan Can, geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
Ümraniye’de huzur ve mutluluk 
içinde bir Ramazan ayını daha geride 
bıraktıklarını vatandaşların huzurlu 
bir bayram geçirmesi için tüm 
önlemleri aldıklarını da hatırlattı.  

Ümraniye, Ramazan Bayramı’nda 
Tek Yürek Oldu

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve 

Ümraniye protokolü 
Ramazan Bayramı’nın 

ilk günü Ümraniye 
Meydanı’nda 
vatandaşlarla 

bir araya gelerek 
bayramlaştı.
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zabıta

Ümraniye Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
Ramazan Bayramı 

öncesinde, ilçe trafiğinin yoğun 
olduğu bölgelerde trafiği rahatlatma 
çalışması başlattı. Zabıta ekipleri, 
çalışmalar kapsamında, araç ve 
insan trafiğinin yoğun olduğu 
Alemdağ, Mithatpaşa ve Sütçü İmam 
Caddelerinde trafiğin tıkandığı 22 
ayrı noktada ve parklaşmanın yasak 
olduğu caddelerin sol şeritlerine sık 
aralıklarla dubalar koydu. Bu şekilde, 
usulsüz parklaşmaların önüne geçen 
ekipler, 67 personel ile İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nün de iştirak ettiği 
müşterek çalışmalar yürüttü. 

Ginger’lar Kullanıldı 

Yapılan bu çalışmalarla vatandaşların 
araç trafiğinden olumsuz 
etkilenmeden gitmek istedikleri 
yere ulaşmaları sağlandı. Trafik 
çalışmalarında, motorsuz, tek kişilik 
araçlar olan ‘ginger’lar kullanıldı. 
Vatandaşların rahat yürümesini 
engelleyen, geliş-geçişlere mani olan 
seyyar satıcılarla da mücadele eden 
Ümraniye Zabıta ekipleri, Ramazan 
Bayramı’nda trafik sorunlarının 
yaşanmaması amacıyla bayram 
sonuna kadar çalışmalarını sürdürdü. 

Ümraniye Zabıtası Bayram 
Nöbetindeydi

Ümraniye Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü, 
Ramazan Bayramı 
öncesinde trafiğin 

yoğun olduğu 
bölgelerde başladığı 

çalışmalara arife 
günü ve bayram 
boyunca devam 

etti. Zabıta ekipleri, 
usulsüz parklaşma ve 
seyyar satıcılara göz 

açtırmadı. 

YENiDENÜMRANiYE
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zabıta

Ümraniye Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, 3-9 Eylül 
Zabıta Haftası nedeniyle, 

Zabıta Teşkilatı’nın 186. Kuruluş 
Yıldönümünü çeşitli etkinlikler 
ile kutlayacak. Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ı makamında 
ziyaret edecek olan zabıta ekipleri, 
Ümraniye protokolünü de ziyaret 
ederek çiçek takdim edecekler. 
Zabıtadan oluşan bir grup 
Ümraniye’nin çeşitli noktalarında 
vatandaşlara da karanfil dağıtacak.  

Başkan Hasan Can: “Zabıta Teşkilatı 
Belediyelerin Aynasıdır”

Zabıta Teşkilatı’nın 186. yaşını 
kutlayan Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can, “Zabıta Teşkilatı 
belediyelerin aynasıdır. Dolayısıyla 
çok önemli bir misyona sahiptir” 
dedi. Ümraniye Zabıta ekiplerinin 
büyük bir özveri ile çalıştığını da 

ifade eden Başkan Hasan Can, 
çalışmalarından dolayı Zabıta 
Müdürlüğü ve ekiplerini tebrik etti. 

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nın Zabıtanın 
186. Yaşını Kutlama programlarına 
Ümraniye Zabıta Müdürlüğü Ekipleri 
de katılacak. Etkinlikler 9 Eylül’e 
kadar devam edecek. 

Zabıta Teşkilatı 186. Yaşını 
Kutluyor
Ümraniye Belediyesi 

Zabıta Müdürlüğü 3-9 
Eylül Zabıta Haftası 
kapsamında, Zabıta 

Teşkilatı’nın 186. 
Kuruluş Yıldönümünü 

çeşitli etkinler ile 
kutlayacak.  
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2012-2014 yıllarını kapsayan 
işçi maaşları konusundaki 
anlaşma Ümraniye Belediyesi 

ile işçi ve işveren sendikaları 
temsilcileri tarafından imzalandı. 
İmza törenine, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, MİKSEN adına 
İdris Kayıcı ve Hizmet İş Sendikası 
5. nolu Şube Başkanı Mustafa 
Şişman’ın yanı sıra Belediye Başkan 
Yardımcıları ve birim müdürleri 
de katıldılar. İşçilerin de hazır 
bulunduğu imza töreni neşeli bir 
atmosferde gerçekleşti. 

Başkan Hasan Can: “İşçilerimizin 
Haklarını Daima Gözettik”

İmza töreninde söz alan Belediye 
Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, 
şu anki şartlarda işçilerin maaşını 
en iyi seviyeye getirdiklerini söyledi. 
Daha sonra söz alan HİZMET-İŞ 
sendika Başkanı Mustafa Şişman, 
imzalanan yeni sözleşmenin 

Belediye ve işçiler için hayırlı 
olmasını diledi.

Daha sonra bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can ise Ümraniye 
Belediyesi’nin çalışanlarının 
haklarını her zaman gözettiğini 
söyledi. Başkan Hasan Can, bugüne 
kadar hep işçisinin hakkını en 

iyi şekilde veren bir belediye 
olduklarını söyledi. Sadece işçiler 
değil, bütün personelin haklarını 
da en iyi şekilde takip ettiklerini 
söyleyen Başkan Hasan Can, 
sözleşmenin hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileyerek sözlerini 
tamamladı. 

Başkan Hasan Can’ın konuşmasının 
ardından imza faslına geçildi. 
Tarafların karşılıklı imzaları ile 
yaptıkları anlaşma sonucunda işçi 
maaşlarına %11 oranında zam 
yapıldı. 

sözleşmeYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi ile 
işçileri arasındaki toplu 

sözleşme görüşmeleri 
sona erdi. Belediye 

ve işçi sendikası, işçi 
maaşları konusunda 
vardıkları anlaşmayı 

düzenledikleri bir 
törenle imzaladılar.  

Belediyemiz İşçileri ile Yeni 
Toplu Sözleşmeye İmza Attı
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dış basın

İngiliz The Guardian gazetesi 
Türkiye temsilcisi Constanze 
Letsch ve Amerikalı araştırmacı 

yazar Rolando E. Bonachea ve 
oğlu, Ümraniye Belediyesi’nin 
“Çalıştırmayalım, Okutalım” 
projesiyle ilgili Başkan Hasan Can ile 
röportaj yaptılar. 

The Guardian gazetesinin, 
“Çalıştırmayalım, Okutalım” 
projesiyle ilgili sorularını cevaplayan 
Başkan Hasan Can, on yıl önce 
iki buçuk milyon olan çocuk işçi 
sayısının 2006 yılı verilerine göre 
bir milyona düştüğünü ve 2012 yılı 
itibariyle de çalışan çocuk sayısının 
tahminen beşyüzbin olduğunu 
belirtti. Başkan Hasan Can, çalışan 
çocuklar konusunda hükümetimizin 
de duyarlı ve gayretli çalışmaları 
olduğunu hatırlatarak, ülkemizde 

gelişen ekonomiyle birlikte çalışan 
çocuk sayısının her geçen gün 
daha da azaldığı söyledi. Ümraniye 
Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri 
“Çalıştırmayalım, Okutalım” 
projesine ilgili bakanlıklar, sivil 
toplum kuruluşları, işçi kuruluşları 
ve işverenlerin de ciddi destek 
verdiklerini de sözlerine ekledi. 

Türk halkının yardımsever ve 
misafirperver olduğunu söyleyen 
konuklar, Başkan Hasan Can ile 
tanışmaktan dolayı mutluluk 
duyduklarını belirttiler. Ümraniye 
Belediyesi ve Başkan Hasan Can 
hakkında olumlu izlenimleri 
ülkelerinde çeşitli platformlarda 
paylaşacaklarını söyleyen konuklar 
misafirperverliği için Başkan Hasan 
Can’a teşekkür ettiler.

 The Guardian Gazetesi
Başkan Hasan Can’la Röportaj Yaptı

İngiliz The Guardian 
gazetesi Türkiye 

temsilcisi Constanze 
Letsch ve Amerikalı 
araştırmacı yazar 

Rolando E. Bonachea 
ve oğlu, Ümraniye 

Belediyesi’nin 
“Çalıştırmayalım, 

Okutalım” projesiyle 
ilgili Başkan Hasan 

Can ile röportaj 
yaptılar. 
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anma

Ümraniye Belediyesi’nin 22 
ayrı kültür merkezinden 
gelen Bilge Çocuklar Aliya 

İzzetbegoviç Kültür Merkezi’ndeki 
iftar programında buluştular. İftar 
yemeğinin ardından Doğumunun 
87. yıl dönümü vesilesiyle Bilge 
Kral Aliya İzzetbegoviç’in “Oruç 
Özgürlüktür” adlı yazısı okundu. 
Aliya İzzetbegoviç’in hayatının 
anlatıldığı slaytı izleyen çocuklar 
daha sonra doğum günü pastası 
kestiler. 

Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in 
anıldığı programa Kütüphane 
Müdürü Türkan Öztürk, Kültür 
Merkezi Sorumluları, Bilgi Evleri 
Sorumluları ve Bilge çocuklar katıldı.

Aliya İzzetbegoviç Hakkında

1925 doğumlu olan İzzetbegoviç 
24 yaşında İslâmcılık suçundan 
5 yıl hapis yattı. Cezaevinden 

çıktıktan sonra önce hukuk, sonra 
ziraat fakültesini bitirdi. 25 yıl 
avukatlık ve bir inşaat firmasında 
yöneticilik yaptı. 1970 yılında İslâm 
Manifestosu adlı bir kitap yazdı. 
Bu kitap 1983`te kovuşturmaya 
uğradı. 12 Müslüman aydınla 
birlikte tutuklandı. 1950 öncesinde 
kurulmuş olan Mladi Müslümani 
adlı örgütü yeniden örgütlemek 

suçundan 14 yıl hapse mahkum 
edildi. Mahkumiyetini çekerken, 
Yargıtay bu cezayı 11 yıla indirdi. 

1989 yılında Yugoslavya`nın 
dağılma süreci sırasında ilan edilen 
af sonucu özgürlüğüne kavuştu. 
1990 yılında İslam Manifestosu`nu 
yeniden bastırdı. Bu kitap 
İzzetbegoviç`in İslâmi kimliğinden 
ziyade, siyasi kararlılığının ve 
mücadelesinin bir simgesi oldu. 
1990’da ortak yönetimin başkanı 
seçilen İzzetbegoviç, 1992-1995 
Bosna Savaş’ında anahtar rol 
oynayan isimler arasında yer almış, 
sağlık sorunları nedeniyle 2000 
yılında başkanlıktan ve partisinin 
başkanlığından çekilmişti.

Eski Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna 
hastanesinde 19 Ekim 2003 günü 
vefat etti.

Bilge Çocuklar Bilge Kralı Andı
Ümraniye Belediyesi 

Kütüphaneler 
Müdürlüğü’ne bağlı 

Bilge Çocuklar 
buluştukları iftar 

yemeğinde Bilge Kral 
Aliya İzzetbegoviç’i 
minnet ve dualarla 

yâd ettiler.

YENiDENÜMRANiYE

Merhum Aliya İzzetbegoviç’in Doğum Gününde
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sergi

Genç Ümraniyeliler Platformu 
Filistin ve Arakan’da yaşanan 
insanlık ayıbına kayıtsız 

kalmadı. Ümraniye Meydanı’nda 
açtıkları Filistin ve Arakan konulu 
fotoğraf sergisine AK Parti İstanbul 
Milletvekili Mustafa Ataş, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı Orçun Şekercioğlu 
ve çok sayıda Ümraniyeli vatandaş 
katıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan 
konuklar, Filistin ve Arakan’da 
yaşanan insanlık dramına dikkat 
çektiler. Genç Ümraniyeliler 
Platformu’na da gösterdikleri 

duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiler. 
Konuklar daha sonra sergiyi gezdiler. 
120’e yakın eserin bulunduğu 
sergi 1 hafta boyunca Ümraniye 
Meydanı’nda sergilendi.

Ümraniye Meydanı’nda Filistin 
ve Arakan Sergisi

Genç Ümraniyeliler 
Platformu Filistin 

ve Arakan’da 
yaşanan insanlık 
ayıbına kayıtsız 

kalmadı. Ümraniye 
Meydanı’nda açtıkları 

Filistin ve Arakan 
konulu fotoğraf 

sergisi Ümraniyeliler 
tarafından yoğun ilgi 

görüyor.
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Ümraniye Belediyesi Madenler 
Mahallesi Sağlık, Sosyal ve 
Kültür Merkezi’nin inşası 

geçtiğimiz ay bitmişti. Yapımına 
Mart ayında başlanan tesislerde, ilçe 
sakinlerine sağlık, sosyal ve kültürel 
alanlarda hizmet verilecek. Üç katlı 
binadan oluşan tesislerin içinde spor 
salonu, 182 kişilik konferans salonu, 
toplantı odaları, çocuk oyun odaları, 
bilgi evi, cafe, eğitme odası ve fuaye 
alanı mevcuttur. 2 bin metrekarelik 
bir alana sahip olan Madenler 
Mahallesi Sağlık, Sosyal ve Kültür 
Merkezi, temel sağlık hizmetlerinin 
yanı sıra, meslek kurslarından tiyatro 
salonuna kadar geniş bir kültürel 
fonksiyon üstlenecek.  

Madenler Sağlık, Sosyal ve Kültür 
Merkezi Hizmete Açılıyor

kültür merkezi

Ümraniye Belediyesi 

Madenler Mahallesi 

Sağlık, Sosyal ve Kültür 

Merkezi’nin inşası 

geçtiğimiz ay bitmişti. 

Madenler Mahallesi 

Sağlık, Sosyal ve Kültür 

Merkezi Eylül ayı içinde 

hizmete açılıyor.

YENiDENÜMRANiYE

36



yeni anayasa

Uzmanlar Yeni Anayasayı Tartıştı

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
Anayasamızı Hazırlıyoruz 

adlı program Ümraniye Belediyesi 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Türkiye İnsan Hakları Derneği 
üyesi aktivist Hürriyet Şener, 
bugünkü yasama organlarının 
darbe anayasasıyla yönetilmesinin 
utanç verici bir durum olduğunu 
söylemiştir. Şener devamla: “Bir 
an önce sivil Anayasasının hayata 
geçirilmesi taraftarıyım. Bu 
yapılacak Anayasa taslağının sivil 
toplum kuruluşlarında katkıları 
büyük olacak. %10 seçim barajının 
da demokratik bir ülkede ne kadar 
doğru, bunu da tartışabiliriz.”

İkili Meclis tartışmasına değinen 
Abdurrahman Dilipak ilk olarak 
genel parlamenter ardından ise 
yerel parlamenter sistemine 

geçilmesinden yana olduğunu 
ifade ettikten sonra sözlerine 
şöyle devam etti: “Hatta şu anki 
Bakanlar Kurulu’nu da 5’e indirmek 
gerekir. Kalacak bakanlıklar İçişleri 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sivil 
Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı yeterlidir. Geri 
kalan Bakanlıkları fes edip yerel 
parlamentoya devredilmesi gerekir. 
21. yüzyılın yasaması da değişecek 
ve yasa kavramı da. Bir ülkede ne 
kadar çok yasa varsa özgürlükler o 
kadar azdır. Türkiye’de sorun üreten 
değil çözüm üretecek bir anayasa 
yapılması gerekir.”

Ümraniye Belediyesi 
tarafından düzenlenen 

Anayasamızı 
Hazırlıyoruz adlı 
programa katılan 

Türkiye İnsan 
Hakları Derneği üyesi 

aktivist Hürriyet 
Şener ve gazeteci-

yazar Abdurrahman 
Dilipak, yeni anayasa 

ile ilgili görüşlerini 
Ümraniyelilerle 

paylaştı. 
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Vizörün arkasında durmak, 
ânı yakalayıp gösterirken 
kendini gizlemeye 

de neden oluyor. Gördüğünü 
paylaşırken kendini gizleyen kişi 
diyebilir miyiz fotoğrafçı için?
Fotoğrafçılar çok da kendilerini 
gizlemezler. Bazen isimleri, 
yüzleri, kim oldukları çektikleri 
fotoğraflardan önde gider. Usta 
fotoğraf sanatçısı, diye isim 
bilgisinin altında yer alan titr’e 
sahip birçok insanın bir kare 
fotoğrafını görmediğimiz çok sıkça 
karşılaştığımız bir durumdur. Çok 
az ‘usta’ gerçekten makinenin 
arkasında kendini gizler. İşi ile 
bildiğimiz, sadece fotoğraflarını 
tanıyıp yüzünü hatırlamadığımız 
fotoğrafçı öz fotoğrafçıdır ve 
maalesef çok da az sayıdadır. 
Gördüğünü paylaşırken kendini 
gizleyen kişi olursak gerçekten 
‘olmuş’ oluruz. 

Fotoğraf sanatındaki 
gayretinizin temelinde nasıl 

bir dinamik yatıyor? Bütün 
fotoğraflarda altını çizmeye 
çalıştığım noktalar şunlardır 
deseniz, neler olurdu bunlar?
Hayat diyebiliriz. Bir altını çizme 
refleksim olmasa da ‘ışığa’ karşı 
bir duyarlılık oluşmuş durumda. 
Onu nerede görsem tanıyorum 
(gülüşmeler). Benimkisi biraz 
‘insanlık tarihinde yok olduğum 
zamanlarda neyi görmek 
isterdim?’sorusunu gelecekte 
soracak meraklılara bu yüzyılı 
raporlama ihtiyacı. Fotoğraf 

makinemi elime aldığım günden 
beri kaybolanı yakalama, bir hafıza 
oluşturma gayreti içindeyim. 

Mustafa Kutlu kitapları 
başta olmak üzere çok 
sayıda kitap kapağı da sizin 
fotoğraflarınızdan oluşuyor. 
Fotoğrafın kitap kapağında 
kullanımı konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Kitap kapakları başlı başına bir 
referans. Özellikle yazarla bir içsel 
yol arkadaşlığı oluşmuşsa kitabın 
kapağı sizin de kişisel bir tarihiniz 
oluyor. O kitap özellikle yazılmadan 
size bahsedilmişse ve kapakta 
bunu istiyorum diye tarif edilip 
çizilmişse o kapağı bir fotoğrafçı 
olarak arar hale geliyorsunuz. 
Bir tasarım işi olmaktan çıkıp bir 
tarihe dönüyor. Fotoğrafçı hele 
kitapta anlatılan içerikle ortak 
bir frekans yakalamışsa kitap bir 
bütün olarak çağının hafızasında 
bir yere oturuyor. Bu bağlamda çok 
değer veriyorum kitap kapaklarında 
yayınlanan fotoğraflara. 

Kaybolanı Yakalama
Gayreti İçindeyim
Benimkisi biraz 

‘insanlık tarihinde yok 
olduğum zamanlarda 

neyi görmek 
isterdim?’sorusunu 
gelecekte soracak 

meraklılara bu yüzyılı 
raporlama ihtiyacı. 

YENiDENÜMRANiYE

Halit Ömer 
Camcı:
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Fotoğraf çekmekle gezip görmek 
arasında nasıl bir ilişki var sizce?
İkisi birbirini besleyen bir ilişki 
aslında. Gezdiğin için çokça ve 
farklı güzelliklerde fotoğraflar 
çekiyorsun, çektiğin için dolaşıp 
görmek istiyorsun. Bir kez başladı mı 
artık hep sonsuz kez tekrarlanacak 
bir sarkaç hareketi gibi. İnsan 
içinde yaşadığı mekana, şehre 
karşı bir zaman sonra körleşiyor. 
Dünyada en güzel manzaralardan 
biri şüphesiz güneşin doğuşu 
ve batışıdır. Yaşadığınız şehirde 
binlerce kez doğup battığı için 
artık sizin için sıradanlaşıyor bu 
muhteşem olay. Ama bir deniz 
kenarına tatile gittiğinizde, Nemrut 
dağına çıktığınızda, Pamukkale’yi 
fotoğraflamak istediğinizde özellikle 

de böyle bir gün doğumu ve gün 
batımı ânını kolluyorsunuz. Manzara 
size muhteşem ve etkileyici geliyor. 
Halbuki bu muhteşemlik sizin 
şehrinizde de her gün görebileceğiniz 
bir şey. Gezip görmek sizi yenilediği 
için de o ‘taze’ görüntü size heyecan 
veriyor.

Siz aynı zamanda “Aylık Gezi 
Kültürü Dergisi” Gezgin’in de 
yayın yönetmenisiniz. Dergi 70. 
sayıya yaklaştı. Biraz da dergiden 
bahseder misiniz?
Bizim için bir rüyaydı. Ülkemiz çeviri 
dergilerle dolu bir memleket haline 
geldi. Bu ülkede kendi fotoğrafçısı, 
yazarı, akademisyeni ile bir içerik 
üretmeyi büyük yayın grupları 
(Doğan, Doğuş gibi) pek tercih 
etmiyor. Dışarıda rüştünü ispatlamış, 

adı marka olmuş bir dergiyi alıp 
aynen çevirtip yayınlamayı sanırım 
daha ‘masrafsız’ buluyorlar. Biz 
arkadaşlarımızla bu durumun 
ülkemize yakışmadığını ve tamamen 
bu ülke vizyonundan çıkan bir 
içerik hazırlama fikri ile yola çıktık. 
Yapabilir miyiz, çevirebilir miyiz, 

reklam mecralarına kendimizi 
anlatabilir miyiz, bizi anlayan, 
destekleyen okurlar bulabilir miyiz 
diye tereddütler yaşasak da şu an 67. 
sayımızı hazırladığımız bir zamana 
geldik. Bazen zorluklar yaşasak 
da Türkiye’nin tam bağımsız tek 
gezi dergisi olduk. Her ay özgürce 
özgün içerikler üreten ve sadece 
okuruna karşı sorumlu bir dergi 
çıkarmanın keyfi ile dünyayı dolaşan 
bir ekip haline geldik. Gelecek 
nesillere ‘tertemiz’, eskimez bir 
dergi bıraktığımıza inanıyoruz. 
Nefes alabildiği yere kadar bizi aşkın 
bir bereketle devam etme gayreti 
içindeyiz. Ayrıca başta internet 
olmak üzere birçok dijital mecrada 
da aktif olarak yer alıyoruz. www.
gezgindergi.com adresi ülkemizin 

gezi seyahat ve fotoğraf ansiklopedisi 
şeklinde en zengin içeriğe sahip tek 
sitesi. Bugüne kadar yayınladığımız 
ve yayınlayacağımız bütün yazıları 
tek satırını kesmeden sitede de 
yayınlıyoruz. Dergimizin eski 
sayılarını bulmakta zorlanan 
okurlarımız yazıların tamamına 
sitemizden de ulaşabiliyor. 
Ürettiğimiz içeriği paylaşmakta 
ketum davranmıyoruz. Bu 
kadar zengin ve pop kültürünün 
yavanlığına düşmeden içerik 
paylaşan tek siteyiz diyebilirim. 

Gezgin sadece gezi dergisi değil, 
aynı zamanda zengin bir kültür-
sanat dergisi. Dergiyi diğer gezi 
dergilerinden ayıran bu tercihi 
açar mısınız biraz?

Biz dünya nasıl dolaşılır, nerede 
hangi mevsimde gezilir, hangi 
restoranda ne yenir, hangi kafede 
ne içilir dergisi çıkarmadık hiçbir 
zaman. Kültürel auramızı dünyanın 
tamamına yaydık. Geçmiş yüzyılların 
mimarlarının inşa ettikleri yapıya 
yaptıkları bir kuşevi’nden ev 
kavramı, aile, hayat hakkında fikirler 
çıkarmaya çalıştık. Küçük detaylarda, 
küçük karalamalarda büyük anlamlar 
aradık. Turistik bir iş değil, seyyahlık-
gezginlik üzerinden bir içerikle 
okurumuzun karşısına çıktık. Büyük 
fedakarlıklar ve Türkiye şartlarında 
imkansızlıklar içinde hâlâ mütevazı 
sayabileceğimiz bir yürüyüşümüz var. 
Gezgin’i güzel yapan samimiyeti ve 
istikrarı. Yürüyüşünün sonsuzlukta 
yankısını merak ediyoruz. Umarız 
uzun soluklu olur.

Biz dünya nasıl 
dolaşılır, nerede hangi 

mevsimde gezilir, hangi 
restoranda ne yenir, 
hangi kafede ne içilir 

dergisi çıkarmadık 
hiçbir zaman. Kültürel 

auramızı dünyanın 
tamamına yaydık.

söyleşi
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Çakmak Mahallesi’nde 
yerleşim 1980 yılından sonra 
başlamıştır. Son 15 yılda ise    

yoğun bir yerleşim yeri olmuştur. 
Mahallenin komşuları Çamlık, 
Armağanevler, Site, Tepeüstü, Fatih 
Sultan Mehmet ve Mehmet Akif 
Mahalleleridir. 

100 binin üzerinde vatandaşın 
yaşadığı Çakmak Mahallesi 
2009 yerel seçimlerinden sonra 
5 mahalleye bölünmüştür. 
Mahallenin günümüzdeki nüfusu 
yaklaşık 40 bin civarındadır. 
Mahallede Türkiye’nin 7 bölge, 
81 vilayetinden vatandaşlarımız 
ikamet etmektedir. Adeta bir kültür 
mozaiği olan Çakmak Mahallesi’nde 
vatandaşlarımız kardeşçe, barış 
içerisinde, huzurlu bir şekilde 
yaşamlarını devam ettirmektedir.

Mahallede Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapılan yeni muhtarlık 
hizmet binasının yanı sıra 2 tane 
İlköğretim Okulu, 1 tane Aile 
Sağlığı Merkezi, 11 adet park, 1 
adet kültür merkezi, 1 adet bilgi evi, 

1 adet cami ve 1 adet Futbol Sahası 
mevcuttur. Mahallenin altyapı 
sorunu yoktur. Prestij cadde olarak 
İkbal Caddesi bulunmaktadır. 
Asfaltsız yolu olmayan mahallenin 
kaldırım ve yol asfaltları da 
yenilenmektedir. Ayrıca mahallede 
yer alan parkların sulama sistemleri 
ve zeminleri yenilenmiştir.

Mahalle Muhtarı Ayhan Köle 
mahallenin İETT otobüs hattı eksiği 

olduğunu ifade ederek şunları 
söyledi

Mahallemizde Lise ve dengi 
okulların yapımı içinde gelecekteki 
projelere dahil olmasını, aynı 
zamanda yeni park alanları 
oluşturulmasını istiyoruz. Mevcut 
olan parklara yeni spor aletleri ve 
çocuk oyun ünitelerinin takılmasını 
istiyoruz.”

Mahallede kentsel dönüşüme dâhil 
olan herhangi bir arazi yoktur. 
2004 yılından sonra imar kolaylığı 
sağlandığı için mahallenin büyük 
bir çoğunluğu depreme dayanıklı 
yeni yapılardan oluşmaktadır. 
Muhtar Ayhan Köle mahalleye 
verdikleri desteklerden ve yaptıkları 
çalışmalardan dolayı Başta 
Ümraniye Belediye Başkanı Sayın 
Hasan Can olmak üzere Başkan 
Yardımcılarına, birim müdürlerine 
ve tüm belediye personeline 
mahalleli adına teşekkür ettti.

Çakmak Mahallesi
Adeta bir kültür 

mozaiği olan Çakmak 
Mahallesi’nde 

vatandaşlarımız 
kardeşçe, barış 

içerisinde, huzurlu bir 
şekilde yaşamlarını 

devam ettirmektedir.

YENiDENÜMRANiYE çakmak
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Adını İstiklal marşımızın 
yazarı milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’dan alan Mehmet 

Akif Mahallesi’ne yerleşim 1960’lı 
yıllarda tarlalar parsellenmeye 
başlayınca Anadolu’dan göçen 
insanların bölgeyi iskan etmesiyle 
başlamıştır. Asıl yerleşim ise 
zeminin sağlam olması ve elit 
projelerin bulunmasından dolayı 
2000 yılından sonra başlamıştır. 

Mehmet Akif Mahallesi’ne komşu 
olan mahalleler Altınşehir, 
Tepeüstü, Çakmak, Çamlık, 
Tatlısu ve Şerifali Mahalleleridir. 
Mahallenin nüfusu kurulduğu ilk 
yıllarda yaklaşık 8.000 iken bugün 
yaklaşık 18.500 kişi civarındadır. 
‘Gerek Ümraniyelilerin ve gerekse 
çevre ilçe sakinlerinin mahalleye 
yoğun bir ilgisi bulunmaktadır’ 
diyen Muhtar Osman Çalık 
bölgenin coğrafi yapısının 
sağlamlığı, çevre yollara yakınlığı 
ve yeni yapılacak olan finans 
merkezine komşu olması sebebiyle 
ve Belediye Başkanımız Sayın 

Hasan Can Beyin bölgemize verdiği 
önemden dolayı mahallamiz elit 
bir semt olmuştur. Mahallede 
yoğunluklu olarak Sivas, 
Kastamonu, Erzincan, Samsun, 
Tokat ve Anadolu’nun birçok ilinden 
vatandaşlarımız bulunmaktadır. 

Mehmet Akif Mahallesi’nde bir 
ilkoğretim okulu, bir özel lise, iki 
adet cami, bir spor kompleksi ve 
iki adet park alanı bulunmaktadır. 
Ayrıca bir ilkokulun inşaatına 

başlanmış olup 2013-2014 eğitim 
yılına yetiştirmek için yoğun 
çalışmalar devam etmektedir. 
Mahallede altyapı çalışmaları 
%90 oranında tamamlanmış 
durumdadır. Mahallede yapılaşma 
devam ettiğinden dolayı bazı 
aksaklıklar olsa da sorunlar hızlı bir 
şekilde çözüme kavuşmaktadır. 

Mahallede sağlık ocağı, kültür 
merkezi, muhtarlık binası 
bulunmamaktadır. Konunun 
belediyenin ilgili birimleriyle 
görüşüldüğünü ve yerle alakalı 
sıkıntıların giderilmesinden sonra 
bunların da yapımına başlanacağını 
ifade ederek. Mahallede yeni 
park alanları oluşturmak için 
çalışmalarının da devam ettiğini 
söyledi.

Mehmet Akif Mahallesi
Yükselen Ümraniye’nin 

hızla gelişen 
mahallelerinden biri 

olan Mehmet Akif 
Mahallesi %90’ı 

tamamlanan altyapı 
çalışmaları ile son on 

yılda Ümraniye’nin göz 
alıcı semtlerinden biri 

haline gelmiştir.

mehmet akif
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Birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Bursa’da tarih, her 
bir yeni buluntuyla binlerce 

yıl eskiye götürülüyor. Bursa ve 
civarında M.Ö. 5000’li yıllardan 
itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu 
biliniyor. Nilüfer bölgesinde Akçalar 
Aktopraklık mevkiinde yapılan 
arkeolojik kazı çalışmalarında da 
tarih öncesi döneme ait ilk çiftçi 
topluluklarının yaşam izlerine 
rastlanmıştır. Aktopraklık özellikle 
ilk çiftçi toplulukların ortaya çıkışı 
ve Anadolu’dan Avrupa’ya yayılımı 
konusunda kritik bir öneme 
sahiptir. Antik kaynaklar Bursa’nın 
kurucusunu I. Prusias (M.Ö. 
232-192) olarak göstermektedir. 
Bugünkü Hisar içinde bir pazar yeri 
olarak kurulan Bursa, Roma çağında 

Prusa ad Oliympium (Olympos 
Bursası) adını alır. Türklerin Bursa 
bölgesine ilk kez 1081 yılından 
sonra geldikleri bilinmektedir. 
İznik, 1075-1096 yıllarında Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin başkentliğini 
yapmıştır. 1096 yılında ise bölge 
Haçlıların eline geçer. 1204 yılında 
Theodor Laskaris’in kurduğu İznik 
Bizans’ı, varlığını 1261 yılına kadar 
sürdürdükten sonra Bursa yeniden 
imparatorluk topraklarına katılır. 

Bursa tarihteki asıl gelişimini 
Türklerin bölgeye yerleşmesi ve 
kenti devlet merkezi yapması 
sonucu göstermiştir. 27 Temmuz 
1302 yılında Yalova’da Bizans 
İmparatorluk kuvvetlerini yenen 
Osman Gazi bir yıl sonra Yenişehir 
Ovası çıkışında üzerine gelen 

Farklı dinlerin 
yüzyıllar boyu yan 

yana hüküm sürdüğü, 
medeniyetlerin 
komşuluk ettiği 

Bursa’da, Müslümanlar, 
Yahudiler ve 
Hristiyanlar 

kendilerinden bir şeyler 
bulur, atalarından kalan 
hatıralara dokunmanın 

hazzını yaşar. 

YENiDENÜMRANiYE

Osmanlı’yı Kuran Şehir: Bursa
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Tekfurları da dağıtınca Bursa ve 
çevresi Türkmenlere açılmıştır. 6 
Nisan 1326’da Osman Gazi’nin 
oğlu Orhan Bey tarafından Bursa 
fethedilmiştir. Orhan Gazi fetihten 
sonra ilk Osmanlı parasını Bursa’da 
bastırmış ve kenti Osmanlı 
Devleti’nin ilk başkenti yapmıştır. 
Bursa fethedildiği sırada, surlarla 
çevrili dört kapılı hisar içinden 
ibaret küçük bir şehirdi. Önce 
surların içi imar edilerek hamamlar, 
medreseler, camiler inşa edildi. Artan 
nüfus ve çevresel üretimin pazar 
ihtiyacı üzerine Orhan Gazi, şehri 
hisarın dışına çıkararak Orhan Gazi 
Külliyesi’ni ve Tahte-l kale semtini 
kurdu. Orta Anadolu’dan gelen 
Türkmen aileler ve Ahiler kente 
yerleştirildi. Bu arada kenti bir kültür 
merkezi haline getiren sanatkârlar, 
ulema ve özellikle tasavvuf erbabı da 
Bursa’ya nitelik kazandırdılar. 

Bursa’da en büyük gelişme Sultan 
Yıldırım Bayezid (1389 -1402) 
zamanında gerçekleşmiştir. 1399 
yılında Ulu Cami inşa edilmiş, 
Yıldırım Külliyesi ile şehrin doğu 
tarafı da imar edilmeye başlamıştır. 
Fatih Sultan Mehmed’in, İstanbul’u 
fethetmesinden sonra başkentin 
İstanbul’a taşınmasına rağmen 
Bursa’ya olan ilgi tamamen 
bitmemiştir. Bursa 17. yüzyıl 
kayıtlarında bile “Daru’s-saltanat-ı 
Kadime” (eski payitaht) olarak geçer. 
Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’da 
günümüzde ilk altı padişahın türbesi 
vardır. Tophane’de Osman Gazi ve 
Orhan Gazi, Çekirge’de Sultan Murad 
Hüdavendigar, Yıldırım’da Sultan 
Yıldırım Bayezid, Yeşil’de Sultan 
Çelebi Mehmed, Muradiye’de Sultan 
II. Murad’ın türbeleri bulunmaktadır.

İnanç

Farklı dinlerin yüzyıllar boyu 
yan yana hüküm sürdüğü, 

medeniyetlerin komşuluk ettiği 
Bursa’da, Müslümanlar, Yahudiler 
ve Hristiyanlar kendilerinden bir 
şeyler bulur, atalarından kalan 
hatıralara dokunmanın hazzını yaşar. 
Bursa, Müslümanlar için evliyalar 
şehri olarak adlandırılır. Bursa’nın 
ilçesi olan İznik Hristiyanlar için 
3. kutsal kenttir. Medeniyetlere 
beşiklik eden, 3 imparatorluğun 
merkezi olan Bursa’da gezginler; 
kiliseler, medreseler, sinegoglar, 
külliyeler, camiler, kaleler kısacası 
tarihte yaşanmış ne varsa onu görür 
ve yaşar. Osmanlı İmparatorluğu’na 
hükmetmiş 6 padişahın ebedi 
istirahata çekildiği Bursa, padişahlar 
ve evliyalar şehri olarak da 
adlandırılır.

Modern Bursa

Tüm tarihi kültürel değerlerinin 

yanı sıra Bursa, Türkiye’nin ve 
Avrupa’nın en modern şehirlerinden 
birisidir. Türkiye’nin en büyüğü olan 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 
Uludağ Üniversitesi, Avrupa’nın en 
modern sebze hali, modern alışveriş 
ve eğlence merkezleri ile Bursa 
her dönem olduğu gibi bugünde 
Türkiye’nin öncü illerinin başında 
yer alır. Çevre yönetimi, ulusal ve 
uluslararası festivaller, sempozyum 
ve kongreler, tarihe mal olmuş 
isimler Bursa’yı çok özel bir yere 
taşır.

Osmanlı 
İmparatorluğu’na 

hükmetmiş 6 padişahın 
ebedi istirahata çekildiği 

Bursa, padişahlar ve 
evliyalar şehri olarak da 

adlandırılır.

gezi
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Tüp bebek tedavisi çocuk 
sahibi olmak isteyen anne 
adayından belli bir ilaç 

yüklemesi yapıldıktan sonra alınan 
yumurtalar ile baba adayından 
alınan ve laboratuar ortamında 
yıkanarak temizlenerek içlerinden 
en iyileri seçilen spermlerin 
laboratuar ortamında döllenmeye 
bırakılmasıdır. Yumurta ve 
spermler bu sıvının içinde aynen 
rahim kanallarındaymış gibi 
birbirlerini bulup döllenir ve 
embriyo oluştururlar. Embriyolar 
birinci gün 2 hücre ikinci gün 4 
hücre 3 gün 8 hücreye gibi her gün 
birbirinin katları şeklinde çoğalma 
işlemi başlatırlar. Embriyolar ikinci 
gün anne rahminin içine transfer 
edilirler. Bu işleme tüp bebek tedavisi 
işlemi denir. Tüp bebek tedavisinde 
embriyoların tutunup tutunmadığı 
transfer işleminden 12 gün sonra 
yapılan hamilelik testi ile anlaşılır. 

 Mikroenjeksiyon Nedir? Tüp 
Bebek Tedavisinden Farkı Nedir?

Mikroenjeksiyon işlemi Tüp bebek 
tedavisinin bir ileri aşaması olarak 
adlandırılır. Daha çok sperm sayısı 
az olan hastalarda başlangıçta 
yapılmasına karşın çok daha 

başarılı olduğundan artık tüp bebek 
tedavisi dendiğinde direkt olarak 
bu işlem yapılmaktandır. Tüp 
bebek tedavisinde de artık bir adet 
sperm alınarak yumurtanın içine 
döllenmesi beklenmeden enjekte 
edilmekte ve bu şekilde embriyo 
haline gelmesi beklenmektedir. 
Tüp bebek genellikle hastanelerde 
üremeye yardımcı teknik (ÜYT) 
olarak geçer. Tüp bebek tedavisinde 
amaç, normal birleşme ile yumurtaya 
ulaşamayacak ve onu dölleyemeyecek 
kadar zayıf özellikteki bir spermin, 
tüp bebek tedavisi işlemi ile 

vücut dışında, direkt yumurta 
içine verilmek suretiyle gebeliğin 
gerçekleşebilmesidir.

 Tüp Bebek Tedavisi Ne Zaman 
Yapılmalıdır? 

Tüp bebek tedavisi çiftler bir yıl 
çocuk sahibi olmak için bekledikten 
sonra normal yolla çocuk sahibi 
olmadıklarında mutlaka kısırlık 
konusunda uzman bir doktora veya 
tercihen bir tüp bebek merkezine 
kontrole gitmelidirler. 

 Tüp Bebek Tedavisine Geçilmeden 
Önce

1. Kadında yumurta gelişimi 
takibi yapılarak anne adayının 
yumurtalarının döllenme için 
çatlayıp çatlamadığına bakılır.

2. Herhangi bir sorun varsa tedavi 
için doktorun öngördüğü ilaçlarla 
bir-iki ay hasta takip edilir.

3. Herhangi bir gelişme yoksa 
aşılama tedavisine geçilir.

4. İki ya da üç ay süre ile 3 defa 
yapılan aşılama tedavisinden sonra 
herhangi bir sonuç alınmaz ise 
hastaya tüp bebek işlemine geçilmesi 
önerilir.

Tüp Bebek Tedavisi Nedir?
Tüp bebek tedavisinde 

amaç, normal birleşme ile 
yumurtaya ulaşamayacak 

ve onu dölleyemeyecek 
kadar zayıf özellikteki 
bir spermin, tüp bebek 

tedavisi işlemi ile 
vücut dışında, direkt 

ebilmesidir.
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Çocuklar Okula Başlarken
Okula gitmeyi reddetmenin 

çocuklar arasında oldukça 
yaygın olmasıyla birlikte 

en fazla görüldüğü yaş aralığı 
8-13 yaş aralığıdır. Genel olarak 
bakıldığında çocuğun okula gitmeyi 
reddetmesinin nedeni evden ayrılma 
kaygısıdır. Özellikle daha küçük 
olan çocuklar için evden ayrılma 
çok da alışık oldukları bir deneyim 
değildir. Yeni bir yere taşınma, aile 
içinde yasın yaşanması, boşanma 
gibi faktörler çocuğun okul 
fobisini güçlendiren nedenlerdir. 
Çocuk okula gittiğinde hatta daha 
okula gitmeden önce onun için 
dayanılmaz olan kaygı ve korkular 
yaşayabilir. Bu korku ve kaygılar 
hem okul hem de aile kaynaklı strese 
verilen tepkilerdir. Çocuğun okula 
gitmemek için kendince nedenleri 
vardır. Öne sürdüğü bahaneler 
arasında karın ağrısı, kusma gibi 
fiziksel şikâyetler de olabilir. Okul 
fobisinin tek bir nedeni yoktur.

Çocuk okula gittiğinde hatta daha 
okula gitmeden önce onun için 
dayanılmaz olan kaygı ve korkular 
yaşar. Bu korku ve kaygılar hem 
okul hem de aile kaynaklı strese 

verilen tepkilerdir. Çocuğun okula 
gitmemek için kendince nedenleri 
vardır. Öne sürdüğü bahaneler 
arasında karın ağrısı, kusma gibi 
fiziksel şikayetler de olabilir. 
Çocukları okul fobisi yaşayan anne 
ve babaların, çocuklarının sınıf 
öğretmeni ve okulun rehberlik 
servisi ile işbirliği içine girmeleri 
gerekir. Bu işbirliğinin aynı zamanda 
çocuğun, okul ve aileyi aralarında 
ilişkinin olduğu bir bütün olarak 
algılamasını sağlayarak okula 

uyumunu kolaylaştırır. 

Öncelikli olarak anne babaların 
çocuklarını ısrarla okula 
götürmeleri, gerekirse çocuklarının 
yanında beklemeleri ancak hiç bir 
zaman çocuğun arzusuna boyun 
eğerek bir gün bile olsa çocuğu 
okula götürmeyi ertelememeleri 
gerekir. Bir gün okula götürülmeyen 
çocuk, sonraki günlerde de sürekli 
olarak şansını denemek isteyecektir. 
Çocukların doğasında sürekli olarak 
sınırları zorlamak vardır. Anne 
babaların kararlı, soğukkanlı ama 
anlayışlı tavırları çocuğun kaygı 
ve korkularını yenmesine yardım 
eder. Çocuğun karşısında çaresiz bir 
anne babayı görmesi onun içinde 
bulunduğu durumu aşılamaz bir 
durum olarak algılamasına neden 
olur. Eğer okul-aile işbirliği ile sorun 
çözülemiyorsa mutlaka dışarıdan 
bir uzmanın yardımına başvurmak 
gerekiyor. Zamanında aşılmayan 
okul fobisi artarak devam edebilir. 
Bu da çocuğun tüm akademik 
yaşamını, onun öğrenme ile olan 
ilişkisini etkileyebilir.

çocuk

Çocuğun okul için 
duygusal olarak 

hazırlanması gerekir. 
Çocukla birlikte 
okulun ziyaret 

edilmesi, öğretmeni ile 
tanıştırılması çocuğun 

kendisi için yeni olan bu 
deneyime duygusal ve 
zihinsel olarak hazırlık 

yapmasını sağlar.
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