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2012 Ocak ayından itibaren aylık periyotla sizlere 
ulaştırdığımız Yeniden Ümraniye dergimizin 31. 
sayısıyla yeniden huzurlarınızdayız. Ümraniyemiz 
ve Belediyemiz hakkında haberleri sizlere 
aktardığımız Ekim sayısında da ilgiyle okuyup 
faydalanacağınız bir içerik hazırlamaya çalıştık.

Dergimizin Ekim sayısında geçtiğimiz ay 
Belediyemizin öne çıkan icraatlarından Afet 
Bilgi Sistemi ABİS’le ilgili kapsamlı bir yazıyı 
bulacaksınız. Yine öğretim yılı açılışı hakkında 
bir haber de sizleri bekliyor. Haberin yanı 
sıra Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Sadettin Gül’le yaptığımız röportaj da yeni 
eğitim ve öğretim yılı hakkında kıymetli bilgiler 
barındırıyor. Yaklaşan Hac ve Kurban Bayramı 
konularını ise Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu ile 
konuştuk. 

Geçtiğimiz ay İstanbul’un 20 kavşak ve yoluyla 
birlikte toplu açılışı yapılan Tepeüstü Kavşağı’nın 
açılışını yaptık. Ümraniye’nin stratejik 
noktalarından birindeki trafik akışını olumlu 
yönde etkileyecek bu kavşak sayesinde Ümraniye 
trafiği biraz daha akıcı bir hale gelecektir. 
Tepeüstü Kavşağı’nın açılış haberi de dergimizde.
Üç aydır her sayımızda bir İstanbul Milletvekiliyle 
yaptığımız siyaset söyleşilerimizde bu ay AK 
Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili Sayın M. 

Belma Satır var. Satır’la yapılan söyleşi kendisinin 
şahsi birikimini çok iyi yansıtmanın yanı sıra 
AK Parti’nin kadın ve çocuk politikalarıyla ilgili 
çalışmalarını da güzel bir şekilde özetliyor. 

Her sayıda iki mahallemizi yakından tanımaya 
çalıştığımız mahalle sayfalarında bu ay Topağacı 
ve Huzur Mahallelerini işliyoruz. Bunlara ilaveten, 
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 
Mevlana’nın şehri Konya’yı konuk ettik. Yine kışa 
hazırlık ve çocukların TV izleme alışkanlıklarıyla 
ilgili aktüel sayfalarımızı da beğeniyle okuyacağını 
ümit ediyoruz. 

Gelecek aylarda daha güzel gelişmelerden 
haberdar etmek ümidiyle, sizleri dergimizin yeni 
sayısıyla baş başa bırakırken mübarek Kurban 
Bayramınızı da tebrik ediyorum. 
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Ümraniye’yi sizlere layık modern ve 
gelişmiş bir şehir haline getirmek için 
gayret etmeye devam ediyoruz. Görevde 
olduğumuz her gün bu gaye uğruna 
harcadığımız çalışmalarla geçiyor. 
Mübarek Ramazan’ı geride bırakıp Kurban 
Bayramı’na yaklaştığımız bu günlerde de 
sizlerin yaşam standardını yükseltmek 
için elbirliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. 
Başta Hükümetimiz ve Büyükşehir 
Belediyemiz olmak üzere ilişki içinde 
olduğumuz tüm kurumlarla Ümraniye’ye 
hizmet ortak paydasında buluşuyoruz. 

Kıymetli Hemşehrilerim;

Sizlerin de günü gününe gözlemlediği 
üzere, Ümraniye adeta bir dönüşümden 
geçiyor. 2012 yılında başlanan ve yakın 
dönemde hayata geçecek kimi icraatlarla 
ilçemiz gelişmiş dünya başkentleriyle aynı 
standartları yakalamış olacaktır. Bunun 
en somut örneği Ümraniye Metrosu’dur. 
Bu metro ile İstanbul’un en büyük sıkıntısı  
olan trafikten kurtulup toplu taşımada 
yeni bir çağa adım atılacaktır. Bunun 
dışında, sadece son bir yıl içinde hayata 
geçen Mesire Alanı, Afet Bilgi Sistemi 
(ABİS), Trafik Eğitim Parkı, Madenler 
Kültür Merkezi, Somali Sosyal Market 
gibi projelerimizle sadece ilçemizde değil 
İstanbul ve Türkiye çapında da takdirle 
alkışlanan bir Ümraniye’den söz ediyoruz. 

Eylül ayının son günlerinde Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından verilen ve 

Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler 
ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri’nde iki ödülün 
birden Belediyemize verilmesi doğru 
bir yolda ilerlediğimizin güzel bir kanıtı 
olsa gerek. Belediye olarak Bosna’da 
yaptırdığımız Fojnica Ümraniye Kültür 
Merkezi, Altın Karınca Belediyecilik 
ödülleri kapsamında 1.’lik ödülüne, 
Ümraniye Mesire Alanı ise 3.’lük ödülüne 
layık görüldü. 

Eylül ayında açılan okullar bu sene 
hepimiz için farklı anlamlar taşıyor. 4+4+4 
sistemine geçtiğimiz bu yılla birlikte 
eğitim hayatımızda on yılları bulan bir 
haksızlık son bulmuş ve başta İmam-Hatip 
Liselerimiz olmak üzere meslek liseleri 
de diğer okullarla aynı statüye yeniden 
kavuşmuştur. Bu sevindirici gelişme 
Türkiye için önemli bir adımdır. Bu önemli 
adım için Başbakanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız 
Sayın Ömer Dinçer olmak üzere emeği 
geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. 

Sevgili Ümraniyeliler;

Yeri gelmişken bir noktaya açıklık 
getirmek istiyorum. Nadiren de olsa 
medyada, bilhassa sosyal medyada 
Belediyemizle ilgili olumsuz söylentilere 
rastlıyoruz. Fakat bunların tamamı, 
yetersiz veya yanlış bilgiye dayandığı için 
doğruları öğrendiklerinde ithamlarını 
özür dileyerek geri alıyorlar. Bu vesileyle 

burada bir kez daha ifade etmek 
isterim ki, bizler hizmete talip olarak 
çıktığımız bu yolda sağlam adımlarla 
ilerlememizi de yine ortaya koyduğumuz 
hizmet ve icraatlara borçluyuz. Çok 
uzak değil, 15-20 yıl önce sokaklarında 
çöp dağlarının olduğu bu kadim şehir 
artık başta Büyükşehir olmak üzere ilçe 
belediyelerimizin gayretleri sayesinde 
dünya şehircilik standartlarını yeniden 
yakalamıştır.

30 Eylül Pazar günü AK Parti'nin 4. 
Olağan Kongresi Ankara'da yapıldı. 
Bu vesileyle bir kez daha gördük ki, 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
AK Parti Türkiye'nin tüm renklerini ve 
seslerini kucaklayan bir lider ve partidir. 

Son olarak, mübarek Kurban Bayramınızı 
tebrik eder, başta İslam âlemi olmak 
üzere tüm insanlık için huzur ve bereket 
getirmesini temenni ederim.

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Değerli Ümraniyeliler;  

başkandan
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Siyasi hayatına 11 yıl önce 
başlayan AK Parti, 30 Eylül’de 
4. Olağan Kongresi’ni 

gerçekleştirdi. Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin “ustalık” dönemi kongresi 
büyük coşkuyla ve örnek bir şekilde 
yapıldı. Ankara’da Arena Spor 
Salonu’nda gerçekleşen 4. Büyük 
Olağan Kongre’ye 30 bine yakın 
delege, partili ve davetli katıldı. 
Tarihi kongrede, Recep Tayyip 
Erdoğan son kez genel başkanlığa 
aday oldu. AK Parti tüzüğünde 
yer alan “3 dönem” kriterine de 
tüzük değişikliği ile açıklık getirildi. 
Kongrede kabul edilen değişiklikle, 
bir dönem ara verenlerin yeniden AK 
Parti’den aday olmasının yolu açıldı. 

Arena Spor Salonu’nun kapıları saat 
06.00’da açılırken, salona gazeteciler, 
delegeler ve vatandaşlar teker teker 
aranarak alındı. Salonda içinde 
kimin nerede oturacağı belirlendiği 
için hiçbir kargaşanın yaşanmadığı 
kongre, ilanında duyurulduğu gibi, 
saat 10.00’da başladı. Erdoğan’ın 
katılımıyla da kongre saat 10.50’de 
açıldı. Kürsüye çıkan Teşkilattan 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Ekrem Erdem, 1.267 büyük kongre 
delegesinin salonda hazır olduğunu 
açıklayarak saat 11.00’de kongreyi 
açtı. 

Erdem’in kürsüden inmesinin 
ardından divan heyetinin seçimi 
gerçekleştirildi. 81 il başkanının 

AK Parti’nin, çıraklık 
ve kalfalıktan sonraki 

ustalık döneminin 
başlangıcı olan 4’üncü 

kongresi 30 bine 
yakın delege, partili ve 
davetlinin katılımıyla 

yapıldı. 1.421 delegenin 
oyunu alan Başbakan 
Erdoğan son kez genel 

başkan seçildi.

YENiDENÜMRANiYE

AK Parti’nin Ustalık Dönemi 
Kongresi Yapıldı
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imzasıyla, eski TBMM Başkanı 
Karabük Milletvekili Mehmet Ali 
Şahin divan başkanı seçildi. “4. Olağan 
Kongremiz herhangi bir kongre değil” 
diyen Şahin, AK Parti’nin de herhangi 
bir parti olmadığını, milletin kurduğu 
bir parti olduğunu vurguladı. Şahin, 
kongreyle ilgili şunları kaydetti: 
“Bu kongre, ‘dün dündür bugün 
bugündür’ demeden 11 yıl önce yola 
çıkarken ne söylemişlerse şimdi de 
arkasında duranların kongresidir. Bu 
kongre kendi içinde yenilenmenin, 
yeni hedefler için bilenmenin 
yaşandığı bir kongredir.” Üyeliklerine 
Ayşenur Bahçekapılı, Mehmet 
Doğan Kubat, Zafer Çubukçu, 
Mustafa Köse, Şadiye Öztürk ve Ayşe 
Gülcü’nün seçildiği Divan’a gelen 
teklifin kabul edilmesiyle gündemde 
değişiklik yapıldı. Konuşması yabancı 
konukların önüne alınan Başbakan 
Erdoğan, saat 11.25’te kürsüye 
çıktı. Başbakan Erdoğan, son kez 
genel başkan seçildiği kongredeki 
konuşmasına Sezai Karakoç’un 
‘Sürgün Ülkeden Başkentler 
Başkentine’ şiiriyle başladı. Yaklaşık 
2,5 saat kürsüde kalan Erdoğan, 
terör sorununun çözümü için Kürt 
vatandaşlara çağrıda bulundu. 
Erdoğan, “Gelin hep birlikte yeni 
bir sayfa açalım. Kürt kardeşlerimin 
‘Yeter artık’ diyerek teröre karşı 

cesaretle seslerini yükseltmelerini 
bekliyoruz.” dedi. Yeni anayasa 
konusunda sonuna kadar mücadele 
edeceklerini anlattı. Erdoğan, “Hangi 
parti bizimle burada bu işi halletmeye 
varsa biz onlarla oturur, konuşuruz. 
Asla masadan kaçan, çekilen 
olmayacağız.” dedi. Daha sonra 
yabancı konukların konuşmaları 
yapıldı ve Divan Başkan Yardımcısı 
Ayşe Nur Bahçekapılı, genel başkanlık 
ve parti organları için adaylık başvuru 
süresinin başladığını bildirdi.

Daha sonra faaliyet raporu, gelir 

gider ve kesin hesap raporları okunup 
oybirliğiyle kabul edilen ve Merkez 
Karar ve Yönetim Kurulu’nun ibrası 
oylanan kongrede, tüzük değişikliği 
komisyonu raporu okunarak kabul 
edildi. Tüzük değişikliği ile “3 
dönem” kriterine açıklık getirildi. 
AK Parti listelerinden 4 dönem üst 
üste aday olunamayacak. Ancak 1 
dönem ara verildikten sonra yeniden 
aday listelerinde yer verilebilecek. 
Bu değişiklik genel başkan için de 
uygulanacak. 3 dönem milletvekili 
olanlar belediye başkanlığına aday 
olabilecek. 4. Büyük Olağan Kongre’de 
daha sonra genel başkanlık seçimine 
geçildi. 1424 delegenin oy kullandığı 
seçimde 1421 oy alan Recep Tayyip 
Erdoğan, son kez AK Parti Genel 
Başkanı seçildi. 

Başbakan Erdoğan, 
son kez genel başkan 
seçildiği kongredeki 
konuşmasında terör 

sorununun çözümünde 
yeni bir sayfa 

açmak istediklerini 
söyledi. Yeni anayasa 

konusunda taviz 
vermeyeceklerinin altını 

çizen Erdoğan, derin 
yapılarla mücadelenin 
de süreceğini anlattı.

il kongre
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AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanlığı Danışma Meclisi 
Toplantısı, Ümraniye 

Belediyesi Nikah Sarayı’nda 
gerçekleşti. Danışma Meclisi 
toplantısına Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra AK 
Parti İstanbul Milletvekilleri; Oktay 
Saral, Osman Boyraz, İsmet Uçma, 
Erol Kaya, Muhammet Çetin, AK 
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Halis Dalçık, AK Parti Ümraniye 
İlçe Başkanı Öztürk Oran, AK 
Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Ümraniye Belediyesi Meclis 
Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve teşkilat 
mensupları katıldı. Gündeme 
ilişkin konuların konuşulduğu 

toplantıya teşkilat mensupları 
oldukça yoğun ilgi gösterdi. 
Programda konuşmacılar pazar günü 
gerçekleşecek olan büyük kongre ile 
ilgili de hayırlı olsun temennisinde 
bulundu.

Birlikte Güçlü Olduk

Toplantıda bir konuşma yapan AK 
Parti Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran sözlerine terör saldırılarında 
kaybettiğimiz şehitleri hayırla 
anarak ve rahmet okuyarak başladı. 
Oran, daha sonra teşkilatın tüm 
kademelerine, gösterdikleri gayret 
için teşekkür ederek şöyle devam 
etti: “Çalışmalarımızda; ana 
kademeyi bir uçağın gövdesine, 
kadın kollarımızı ve gençlik 
kollarımızı da uçağın kanatları gibi 
varsayıp, öyle çalıştık. Çünkü teşkilat 
tekdir, birdir amacı da aynıdır. 
Birlikte güçlü olduk, daha büyük 
hizmetleri yine birlikte yapacağız 
inşallah. Hedef 2023 dedik onun için 

AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanlığı Danışma 

Meclisi Toplantısı 
yapıldı. Danışma 

Meclisi Toplantısı’nda 
gündeme ilişkin konular 

görüşüldü.  

YENiDENÜMRANiYE

AK Parti Ümraniye Danışma 
Meclisi Toplantısı Yapıldı
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yapacak çok işimiz var. Ekim ayında 
meclis açılır açılmaz yerel seçimlerin 
Ekim 2013’de yapılması kararı 
çıkacak, bu süre çok uzun değildir. 
Şimdi daha fazla faaliyet için daha 
çok gayret gereklidir. Bir yıllık bu süre 
içerisinde bıkmadan, usanmadan, 
yorulmadan çalışarak oy oranımızı 
yükseltmemiz şarttır. Unutmayalım 
ki; bir dost dünyada en değerli 
varlıktır. İnsanlarımızı gücendirecek 
ve kaybedecek kadar dost zengini 
değiliz, güç kaynağımız halk ise 
yeni dostlar yeni üyeler kazanacak, 
gücümüze güç katacağız. Birliğimizi, 
beraberliğimizi, daha da güçlendirecek 
aydınlık yarınlar için daha fazla 
dava arkadaşlarımızla yürüyeceğiz. 
Nitekim son zamanlarda partimize 
katılımlar malumlarınızdır. Başka 
katılımlar da olur inşallah. 

AK Parti Büyük Bir Ailedir

AK Parti büyük bir ailedir. Kapısı da 
dost kapısıdır bu kapıda her zaman 
AK Parti zihniyetini kabul eden, ben 
değil biz diyen, mazisi ak olan her 
ülke sevdalısı girmek isterse girebilir. 
Yeni üye kayıtlarında ilçemiz İstanbul 
ilçeleri arasında 4. oldu. Hedefimiz 
İstanbul’da ilk sırayı almaktır. Bu 
konuda ana kademenin, kadın 
kollarının, gençlik kollarının, mahalle 
başkanlarımızın ve yönetimlerinin 
çok gayretli çalışmaları vardır. 
İstanbul’da hedef %25 olan bu oranın 
üzerine çıkmak zor değildir. Biz bu 
çalışmaları yaparken samimi olduk, 
derdimiz ortak dedik, sevdamız 
hizmet, gücümüz millet dedik. 

Amacımız; üzerimize aldığımız 
yükü başarıyla yerine getirmek, 
gamsız, tasasız olmamak, bize 

güvenenleri mahcup etmemek, aynı 
zamanda siyaset kurumunun daha 
fazla yüceltilmesi idi. Bunları biz 
kazanmaya mecburuz biz başarabiliriz 
dedik ve başardık. Çünkü bizim 
insanımızın samimiyeti candandır. 
Onlara bir tebessüm bir hal hatır 
sorma bile gönülleri fethedebiliyor. 
Biz tüm insanlara Yunus Emre’nin, 
Mevlana’nın Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
duyarlılığı ile yaklaşmalıyız, onlara 
karşı “ yumruk sıkan değil daha fazla 
seçmen eli sıkan olmalıyız”. Çok iyi 
bildiğiniz gibi teşkilat disiplinine 
inanma, bilgi ve sistem çok önemlidir. 
Ben inanıyorum ki ak parti de 
hiyerarşik düzen teşkilat disiplini 
planlı çalışma ve teşkilatın gayreti 

olmasaydı bu dava bu kadar başarılı 
olamazdı. Bu başarıda hepimizin 
yaptıklarımız kadar payı vardır. 

Biliyoruz ki dünya bizim 
bildiklerimizden ibaret değildir. 
Büyük düşünenler olacağız, 
asla gururlanmadan hep yeni 
şeyler öğrenmeye çalışacağız 
teknolojiyi yaşımız ne olursa 
olsun takip edeceğiz. Fikrimizi, 
ufkumuzu genişletmeyi asla ihmal 
etmeyeceğiz. Çalışmalarımızda; 
insanlara değer vermeyi, sevgiyi, 
kardeşliği ve hoşgörüyü daha 
fazla ortaya koyacağız. Toplumsal 
değerleri, erdemlik ilkelerini yaşam 
standardını halk penceresinden 
görebilenler başarılı olmaktadır.
Ülkemizde ve dünyadaki tüm olaylar 

karşısında; devletimiz, hükümetimiz, 
belediyelerimiz, partimiz ve siz değerli 
teşkilat mensubu kardeşlerimiz 
birlikte bu ülkenin geleceği için 
samimiyetle çalıştığımız takdirde 
Türkiye’miz dimdik ayakta duracak, 
tüm dünya bizleri örnek almaya 
devam edecektir.Bizler bayrağımızı 
daha yükseklere taşımak adına 
yılmadan çalışacağız çünkü biz bu 
topraklarda özgür doğduk, onurlu 
doğduk onurlu ölmek istiyoruz. 
Öldükten sonra mezarlarımız 
çiğnenmesin diyoruz. Dünya ya 
bölgemize ülkemize insanlarımıza 
ve geleceğimize hayırlı hizmetler 
sunmak istiyoruz. Rahmetle anılmak 
hayırla yâd edilmek istiyoruz, zira 
baki kalanda budur.”

AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran: 

“AK Parti büyük bir 
ailedir. Kapısı da dost 

kapısıdır bu kapıda 
her zaman AK Parti 

zihniyetini kabul eden, 
ben değil biz diyen, 

mazisi ak olan her ülke 
sevdalısı girmek isterse 

girebilir.”

ilçe 
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Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından geleneksel 
olarak düzenlenen 

ve Türkiye’nin en ciddi yerel 
yönetimler ödülü olan ‘Altın Karınca 
Belediyecilik Ödülleri’ İstanbul 
Taksim’de yapılan törenle sahiplerine 
verildi. 512 katılımın olduğu 
yarışmanın bilim kurulu başkanlığını 
Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu yaparken, jüri 
üyeleri de altı ayrı üniversitenin 
yerel yönetimler ve mahalli idareler 
uzmanından oluştu.

Altı Ayrı Kategoride 
Gerçekleştirildi

Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin 
yarıştığı ve Marmara’nın en iyi 
projelerinin seçildiği ‘Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri Yarışması’ 
her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş 
bir katılımla gerçekleştirildi. 
Belediyelerin, toplam 512 başarılı 
projeyle yarıştığı organizasyon; 

‘Kurumsal Gelişim Projeleri’, 
‘Çevre ve Altyapı Projeleri’, ‘Sosyo-
ekonomik ve Kültürel Projeler’, ‘Yapı 
İşleri, Mimarî Projeler ve Ulaşım 
Hizmetleri’, ‘AB ve Uluslararası 
İlişkiler’ ve ‘İletişim Yönetimi’ 
çalışmaları olmak üzere altı ayrı 
kategoride düzenlendi.

Başkan Altepe: Türkiye’nin En 
Prestijli Yerel Yönetimler Ödülü

Yarışmayla ilgili açıklama yapan 
Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, “Belediyecilikte özgün 
projelerin desteklenmesi ve yapılan 
çalışmaların, tüm belediyelere 
örnek olacak şekilde tanıtılarak 
yaygınlaştırılması amacıyla, 
yarışmaya büyük önem veriyoruz. 

Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptığı Fojnica Ümraniye 

Kültür Merkezi, Altın 
Karınca Belediyecilik 

ödülleri kapsamında 1.’lik 
ve Ümraniye Mesire Alanı 

ise Altın 3.’lük ödülünü 
aldı.

YENiDENÜMRANiYE

Marmara Belediyeler Birliği’nden
Ümraniye Belediyesi’ne İki Ödül Birden
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Türkiye’nin yerel yönetimler alanında 
en seçkin ve konusunda uzman 
akademisyenlerinden oluşan bilim 
kurulumuzun tercihleriyle sonuçları 
belirlenen yarışmamız, bu özelliğiyle 
Türkiye’nin en saygın yerel yönetimler 
ödülü olarak kabul ediliyor.” diye 
konuştu.

Ümraniye Belediyesi’ne Altın 
Karınca Belediyecilik Ödülü

Ümraniye Belediyesi, Bosna Hersek’in 
Fojnica kentine yaptırılan Fojnica 
Ümraniye Kültür Merkezi projesi 
ve Ümraniye Mesire Alanı projesi 
ile Altın Karınca Belediyecilik 
ödülüne değer bulundu. Bosna 
Hersek’in Fojnica kentine yaptırılan 
Fojnica Ümraniye Kültür Merkezi, 
“Avrupa Birliği ve Uluslararası 
İlişkiler” kategorisinde 1.’lik ödülü 
alırken, Ümraniye Mesire Alanı ise 
“Çevre ve Altyapı” kategorisinde 
3.’lük ödülünü aldı. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, ödülü 
Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin elinden aldı.

Başkan Hasan Can: “Dostluk 
Bağımızın Ölümsüz İşareti Oldu”

Ödül töreninde kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can şunları söyledi: “Kültür 
Merkezini yaptığımız Fojnica 
kentinde, Fatih Sultan Mehmet’in 
Bosna Hersek’i fethinden sonra orada 
yaşayan gayrimüslimlerin can ve 
mal güvenliği için ferman ettiği bir 
Ahitname yer alıyor. Bu Ahitname 
500 yıldır Fojnica’da yer alan 
manastırda korunuyor. Ecdadımızın 
bu mirasına sahip çıkarak bu 

manastırın karşısına adeta kol kola 
girmiş bir kültür merkezi, bir sembol 
inşa ettik. Kültür merkezi, Fojnica’da 
yaşayan Müslüman ve gayrimüslimler 
arasında bir barış köprüsü oldu. 
İşletmesini Yunus Emre Vakfı’na 
bıraktığımız bu kültür merkezinde, 
manastırda bulunan ve çürümeye 
yüz tutmuş Osmanlı yazılı eserlerini 
restore ettirerek bu kültür hazinesini 
korumaya almış olduk. Bu eser 
gerçekten amacına ulaşan bir hizmet 
oldu.”

Belediyelerin, toplam 512 
başarılı projeyle yarıştığı 
organizasyon; ‘Kurumsal 
Gelişim Projeleri’, ‘Çevre 

ve Altyapı Projeleri’, 
‘Sosyo-ekonomik ve 

Kültürel Projeler’, ‘Yapı 
İşleri, Mimarî Projeler ve 
Ulaşım Hizmetleri’, ‘AB 
ve Uluslararası İlişkiler’ 

ve ‘İletişim Yönetimi’ 
çalışmaları olmak üzere 

altı ayrı kategoride 
düzenlendi.

ödüller
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YENiDENÜMRANiYE

Tepeüstü Kavşağı ile 20 Kavşak ve 
Yolun Toplu Açılışı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 
Ümraniye Tepeüstü Kavşağı ile birlikte 20 kavşak ve yolun toplu açılış 

töreni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapıldı.
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İBB tarafından yapımı 
tamamlanan Ümraniye Tepeüstü 
Kavşağı ile birlikte 20 kavşak ve 

yolun toplu açılış töreni Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 
Sarıyer- Çayırbaşı tüneli önünden 
yapıldı. Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, 
Tepeüstü Kavşağı ile birlikte 20 
kavşak ve yolun açılışı dolayısıyla 
düzenlenen törende konuşan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
İstanbul’un 7 tepesine 7 tünel 
anlayışıyla çıktıkları yolda, projenin 
ikincisini bugün hizmete açtıklarını 
belirtti. Temel ilkelerini ‘’Ne aldatan 
olacağız ne aldanan olacağız’’ 
şeklinde niteleyen Başbakan 
Erdoğan, ‘’Biz yaparız birileri bakar. 
Biz üretiriz diğerleri laf üretir. 
Farkımız bu’’ diyerek, projenin ilk 
etabı olan Kâğıthane-Piyalepaşa 
tünelini 2009 yılının Mart ayında 
açtıklarını hatırlattı.

Başbakan Erdoğan, ‘’Biz bu ülkenin 
kurumları, evlatları, bu devletin 
birimleri olarak birbirimizle 
dayanışma halinde olmazsak 
kiminle dayanışma halinde olacağız. 

Bu tünelle birlikte Hacıosman 
çayırından Kilyos Caddesi’ne 
ulaşmak isteyen sürücülerimiz 
artık bir saatlik yolu 5 dakikada kat 
edebilirler’’ diye konuştu. Başbakan 
Erdoğan, bugün Sarıyer-Çayırbaşı 
Tüneli ile birlikte İstanbul’un 
çeşitli yerlerinde 20 kavşak ve 
yolu da resmen hizmete açtıklarını 

ifade ederek, “Bu yol ve kavşaklar, 
Bahçelievler, Bakırköy, İkitelli, 
Bayrampaşa, Beşiktaş, Çatalca, 
Çekmeköy, Esenler, Bahçeşehir, 
Kadıköy, Kâğıthane, Silivri, 
Sultangazi, Ümraniye, Üsküdar ve 
Zeytinburnu’nda inşa edildi. Böylece 
İstanbul’da son 8 yılda yaptığımız 
kavşak ve yolların sayısı 259’a 
ulaşmış oldu” şeklinde konuştu.

Program konuşmaların ardından 
telekonferans yönetimi ile 6 
noktadan yapılan canlı bağlantılarla 
devam etti. Başbakan Erdoğan 2. 
canlı bağlantıyı Ümraniye Tepeüstü 
kavşağı açılışı için yaptı. Açılış 
için Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran ve çok sayıda 
Ümraniyeli hazır bulundu. Açılış 
ve kurdeleyi kesmek için söz alan 
Başkan Hasan Can, “Ümraniye’mize 
bu güzel hizmetleri yapan başta 
Başbakanımız olmak üzere İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 
ekibine şükranlarımı sunuyorum” 
dedi. Başkan Hasan Can, “Tepeüstü 
Kavşağı Ümraniye’mize hayırlı olsun” 
diyerek kurdeleyi kesti.

tepeüstü  kavşağı

“Bizim temel değişmez 
bir ilkemiz var; ne 
aldatan olacağız 

ne aldanan” diyen 
Başbakan Erdoğan, “Biz 

yaparız birileri bakar. 
Onların zaten yapmak 
diye de bir derdi yok. 
Biz üretiriz, diğerleri 

laf üretir. Farkımız bu” 
şeklinde konuştu.

Metro İstişare Toplantısı 
Ümraniye’de Yapıldı

Ümraniye Metrosu Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı 
Sistemler Daire Başkanı Dursun 
Balcıoğlu ve Raylı Sistem Müdürü 
Turgay Gökdemir, Başkan Hasan Can’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette 
Başkan Hasan Can’a Belediye Başkan 
yardımcıları da eşlik etti. Başkan Hasan 
Can’la bir süre görüşen Dursun Balcıoğlu 
ve Turgay Gökdemir metro çalışmaları 
ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Hasan Can, Raylı 
Sistemler Daire Başkanı Dursun 
Balcıoğlu ve Raylı Sistem Müdürü Turgay 
Gökdemir’e teşekkür ederek başarılı 
çalışmalarının devamını diledi. 
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin Hükümet 

ve Liderlik Okulu’nun daveti üzerine 
üniversitenin Beşiktaş yerleşkesinde 
“Kentsel İmaj Yönetimi ve Ümraniye 
Örneği” başlığı altında Ümraniye 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları 
sunum eşliğinde anlattı. 2004 
yılından önce Ümraniye’nin çöplük 
ve varoş bir bölge imajına sahip 
olduğunu söyleyen Başkan Hasan 
Can,  Belediye Başkanı olmadan 
önce Ümraniye’nin imajını 
değiştirecekleri sözünü verdiklerini 
söyledi. Ümraniye’ye yaptıkları 
hizmetlerle çöplük ve varoş bölgesi 
algısını yıktıklarını, Ümraniye’nin 
her geçen gün imajının yükseldiğini 
söyleyen Başkan Hasan Can, 
Ümraniye’nin, Türkiye’de en çok 
yatırım alan ilçe olduğuna dikkat 

merkezlerinin Ümraniye’de 

olduğunu, Ümraniye’yi sanayi ve 
ticaret şehri haline getirdiklerini 

söyleyen Başkan Hasan Can, 
turizmden de ilçeye katkı 
sağlamak için çalıştıklarını belirtti. 
Başkan Hasan Can konuşmasına 
Ümraniye’nin imajını nasıl 
değiştirdiklerini örnekler vererek 
devam etti. Daha sonra dinleyicilerin 
sorularını cevaplayan Başkan Hasan 
Can, salonu dolduran Bahçeşehir 
Üniversitesi öğrencilerine 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 

Program, Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
Hükümet ve Liderlik Okulu 
öğrencilerinin Başkan Hasan Can’a 
katılımlarından dolayı teşekkür 
belgesi vermesiyle sona erdi.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan 
Can, Bahçeşehir 
Üniversitesi’nin 

Hükümet ve Liderlik 
Okulu tarafından 
düzenlenen “Yerel 

Yönetimler Akademisi” 
sempozyum programına 
katıldı. Başkan Hasan 

Can, konuşmasında 
kentsel imajın önemine 

dikkat çekerek 
Ümraniye’de atılan 

önemli adımları aktardı.

YENiDENÜMRANiYE

Başkan Hasan Can, 
Bahçeşehir

Üniversitesi’nde
Hükümet ve 

Liderlik Okulu, Yerel
Yönetimler 

Akademisi’nde  
Belediyecilikte İmaj 

Yönetimi Konulu 
Bir Seminer Verdi.

yerel yönetimler
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Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 

sanatçı buluşmaları devam ediyor. 
Ümraniye Yeraltı Çarşısı’nda 
gerçekleşen ve her ay önemli bir 
sanatkârın onur konuğu olarak 
katıldığı buluşmanın bu ayki 
konuğu Hattat Hamit Aytaç’ın 
talebesi Hattat Hüseyin Kutlu 
oldu. Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Serap Eşit Elveren’in 

üstadın engin tecrübelerinden 
faydalandılar. Sohbet havasında 

sanatını anlatan Kutlu, Sanatın 
insana sabrı ve azmi öğrettiğini 
söyledi. Hattat Hüseyin Kutlu, 
daha sonra Klasik sanatlardaki 
modernleşmeye değindi. Program 
uzunca sohbetin ardından çektirilen 

Hüseyin Kutlu Kimdir?

1949 yılında Konya’da doğdu. 
1966-1967’de Konya İmam Hatip 
Okulu’ndan mezun oldu. 1968 
yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Felsefe 

Bölümü’ne kaydoldu. Tahsilini 
sürdürebilmek için Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan görev talebinde 
bulundu. Eskişehir Mihalıççık 
vaizliğine tayin edildi. Aynı sene 
Hattat Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih 
yazı meşkine başladı. Bu arada 
Eczacı Hattat Uğur Derman’dan 
ta’lîk meşk etti. 1972’de ulaşım 
zorluğu nedeniyle Mihalıççık’tan 

Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii 
İmam-Hatipliğine getirildi. 1974’te 
fakülteden mezun oldu. Aynı yıl 
(H.1395) Hâmid Beyden sülüs-
nesih yazı icazeti aldı. Askerliğini 
Işıklar Askerî Lisesi’nde öğretmen 
olarak yaptı.1976’da Hekimoğlu 
Ali Paşa Camii İmam-Hatip’liğinde 
göreve başladı.

Hekimoğlu Ali Paşa Camii 
bahçesinde açılan Türk-İslâm 
Sanatları 1. sergisi “Lâlezâr’i, 
“İcazet”, “Gül”, “Mevlânâ”, “50. 
vuslat merasim ve albümleri” takip 
etti. “Kaybolan Medeniyetimiz” 
(Hekimoğlu Ali Paşa Camii 
Haziresindeki Tarihi Mezar taşları) 
kitabı, hat sanatının Necm-i Süheyl’i 
Hattat Şevki Efendi’nin “Amme 
Cüzü”, bir hak ve vatan dostu Alvarlı 
Efe Hazretlerinin “Tarihçe-i Hayat” 

Hakâyık” adlı kitabı, bu kitaptan 
seçilmiş münâcaat niteliğindeki 
yakarışları “Nazlı Niyazlar”ı, yine 
hazretin divançesinden derlenen 
ilâhi-niyaz cd’leri, “Türk Kültür 
ve Medeniyet Tarihinde Fatih 
Külliyesi” kitabını yayına hazırladı. 
Bu çalışmaların yanında hat 
sanatında hilye, kıta, çeşidi orijinal 

eseri koleksiyonları süslüyor. 

sanatçı buluşmaları

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından geleneksel 

hale getirilen ve Klasik 
Sanatlar alanında 
öne çıkan isimlerin 

ağırlandığı buluşmalar 
Ümraniye Yeraltı 

Çarşısı’nda devam 
ediyor. Programın Eylül 

ayı konuğu Hattat 
Hüseyin Kutlu oldu.  

Hattat Hüseyin Kutlu 
Sanatçı Buluşmaları’ndaydı
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yeni eğitim 
döneminin açılışı nedeniyle 

Çayırönü İlköğretim Okulu’nda 
düzenlenen programa katıldı. Okul 
salonunda düzenlenen programa 
Başkan Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa Çek, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, İlçe Emniyet Müdürü Adem 
Öztürk, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, Çayırönü İlköğretim 
Okulu Müdürü Zekeriya Çiçek, birim 
müdürleri, muhtarlar, öğrenciler ve 
veliler katıldı. 

Katkıları İçin Başkan Hasan Can’a 
Teşekkür
Programda bir konuşma yapan 

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Saadettin 
Gül, yeni eğitim öğretim yılının yeni 
bir sistemle başladığını belirterek 
yeni sistemin tüm eğitim ve 
öğretim camiasına hayırlı olmasını 
diledi. Konuşmasına Ümraniye 
Belediyesi’nin ilçedeki tüm eğitim 
faaliyetlerine büyük hizmet ve 
katkılar yaptığını söyleyerek devam 
eden Gül, Okul yapımlarından, 
mevcut okulların tadilat işlerine 
kadar her türlü eğitim ihtiyaçlarının 
Başkan Hasan Can tarafından 
özveriyle karşılandığını ifade etti. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, katkılarından dolayı başkan 
Hasan Can’a teşekkür ederek 
sözlerini tamamladı. 

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Çayırönü İlköğretim 

Okulu’nda yeni eğitim 
döneminin ilk günü 

nedeniyle düzenlendiği 
programa katıldı. 
Törende konuşan 

Başkan Hasan Can, 
yeni eğitim-öğretim 
sisteminin herkese 

hayırlı olmasını diledi. 

YENiDENÜMRANiYE

2012-2013 Eğitim Öğretim
Yılı Başladı
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“Eğitime Katkılarımız Devam 
Edecek”

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ülkemizde yeni bir eğitim 
sistemine geçiş yapıldığını söyleyerek 
4+4+4 sistemiyle birlikte öğrencilerin 
yeteneklerine uygun eğitim almasının 
sağlanacağını belirtti.  Belediye olarak 
eğitim alanında yaptıkları faaliyet 
ve katkılara da değindi. İlçedeki 
eğitim faaliyetlerine bugüne kadar 
destek oldukları gibi bundan sonra 
da destek olmaya devam edeceklerini 
vurgulayan Başkan Hasan Can, 
şunları söyledi: ‘Çocuklar bizim 
geleceğimiz, yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
yarınlarımıza katkıda bulunmak 
demektir. Bu nedenle eğitime her 
fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz. 
Her yıl eğitim sezonu başında 

binlerce öğrenciye kırtasiye ve çanta 
yardımında bulunuyoruz. Yine 
öğrencilere belirli aralıklarla nakit 
eğitim yardımında bulunuyoruz. 
İlçedeki okulların bakım, onarım 
ve tadilatlarını yaptırıyoruz. 
Sağlıklı bir yeni nesil için elimizden 
gelen çabayı sarf ediyoruz. Eğitim 
alanında yaptığımız katkılara 
artarak devam edecek. Siz sevgili 
çocuklar da başta anne ve babalarınız 
olmak üzere, eğitim noktasında 
fedakârlık yapanları önemsemeli 
ve bu fedakârlıkları unutmayarak 
derslerinize daha sıkı çalışmalısınız.’ 
Başkan Hasan Can, eğitim ve öğretim 
yılının herkese hayırlı olmasını 
ve öğretim camiasına da başarılar 
dileyerek sözlerini tamamladı.

“Başarı İçin Herkese Görev 
Düşüyor”

Başkan Hasan Can’dan sonra kısa 
bir konuşma yapan Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek şunları 
söyledi: ‘Ümraniye’de 107 bin öğrenci 
ve 5 bine yakın öğretmen görev 
alıyor. Yeni bir eğitim sistemine 
geçerken yaşanacak olan sorunları 
atlatabilmek için herkesin üzerine 
görevler düşüyor. Başarıyı yakalamak 
için öğrencilerden velilere kadar 
herkes görevlerini yerine getirmelidir.’ 
Konuşmasının sonunda Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek yeni eğitim 
ve öğretim yılında herkese başarılar 
diledi.Program, öğrencilerin çeşitli 
gösteriler sahnelemesinin ardından 
sona erdi.  

Zabıta Denetimleri Devam Ediyor

Yeni eğitim-öğretim yılının 
başlamasıyla birlikte Ümraniye 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, ilçedeki tüm lise ve 
ilköğretim okullarının çevrelerinde 
bir dizi tedbirler aldı. Zabıta ekipleri, 
Ümraniye’nin her bölgesinde olduğu 
gibi okul çevrelerinde de seyyar 
satıcı ve izinsiz esnaf teşebbüslerini 
kaldırmak ve sonlandırmak amacıyla 
denetimlerini sürdürüyor. Okul 
kantinlerinde de çeşitli denetimler 
devam ediyor. Ayrıca okul önlerinde 
trafik akışını sağlamak için yardımcı 
olan Ümraniye Zabıta ekipleri, 
öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında 
tedbir alarak öğrencilerin daha 
güvende olmasını sağlıyorlar.

Başkan Hasan 
Can: ‘Çocuklar 

bizim geleceğimiz, 
yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda 

bulunmak yarınlarımıza 
katkıda bulunmak 

demektir.’

eğitim 

Zabıta okul kantinlerinde denetimde
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Eğitim sistemimizde milat 
sayılabilecek bir döneme 
giriyoruz. Öncelikle 4+4+4 
hakkında genel bir bilgi rica 
edebilir miyiz?

6287 sayılı yasanın yürürlüğe 
girmesiyle zorunlu öğretim 4+4+4 
olmak üzere ilkokul, ortaokul, 
imam hatip ortaokulu ve lise olarak 
zorunlu öğretim 12 yıla çıkarılmıştır. 
Bu süreçte öğrenciler ilk dörtlük 
temel eğitimden sonra dileyen 
ortaokula, dileyen imam hatip 
ortaokullarına gidebilecek. Bu da 
velilerin çocuklarını hangi alanda 
yetiştirmek istiyorlarsa onun temel 
zeminini oluşturmuş oluyorlar. 

Yeni sistemde 60. aydan sonra 
çocuklar eğitime dahil oluyor. 
Eğitime erken başlanmasının 
uzun vadedeki faydaları neler 
olacaktır?

Eğitim aslında 60 ayda değil 
doğmadan önce ana rahminde 
başlayıp devam eden süreçte 
yapılmaktadır. Ancak eğitimin 
temelini oluşturan okul öncesi 
eğitim 36 ve 48. aylarda başlar. 

İlkokul eğitimi ise 60-66 ay arası 
zorunlu olmamakla birlikte isteğe 
bağlı olarak başlar. 66 ay ise çocuğun 
zorunlu eğitimin başladığı bir 
dönemdir. Yani 36-72 ay aralığında 
çocuğun zeka gelişiminin %80’inin 
olgunlaştığı bir dönemdir. Bu 
nedenle bu yaş aralığında alınacak 
eğitim çok önemlidir. Mutlaka 
alınması gerekir. 66 ayla başlayan 
süreçte ise çocuğun öğrenmeye 
başladığı dönemdir. Öğrenmeyi 
bıktırmadan sevdirecek, oynayarak 
öğretmeyi hedeflemektedir. 

Yeni sistemde seçmeli dersler 
konusunda da büyük bir zenginlik 
ve çok renklilik var. Biraz da yeni 
seçmeli derslerden bahseder 
misiniz?

4+4+4 zorunlu eğitimin sisteminin 
uygulamaya konulmasıyla ilkokul, 
ortaokul ve liselerin birinci 
sınıflarına yani 1, 5 ve 9. sınıflarda 
okul idaresinin belirlediği dersler 
değil öğrenci kendi hür iradesiyle 
veya öğrenci ile velisinin arzu 
ettiği dersleri seçmek suretiyle 
istediği alanda okuma imkanına 
kavuşacaktır. Bir taraftan ders 
saatleri arttırılırken diğer taraftan 
da öğrencinin kabiliyet ve 
becerilerine göre seçmeli dersler de 
arttırılarak her öğrencinin kendi 
yeteneğine göre istediği dersleri 
seçmek suretiyle isteyerek ve severek 
okuma imkanını bulacaklardır. 

Bakanlığın açıkladığı verilere 
göre ülke genelinde güncel İHL 
sayısı 700. Ümraniye’deki durum 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Ümraniye’de mevcut ilköğretim 
okullarımızın büyük bir bölümünde 

36-72 ay aralığında 
çocuğun zeka 

gelişiminin %80’inin 
olgunlaştığı bir 

dönemdir. Bu nedenle 
bu yaş aralığında 

alınacak eğitim çok 
önemlidir.

YENiDENÜMRANiYE

Eğitim İçin Tüm Kurumlar El Ele

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü

Sadettin Gül:
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ikili eğitim yapılmaktadır. Normal 
eğitim yapan okullarımızın bir 
kısmında da güçlendirmeye 
alınan okulların diğer okullara 
taşınması suretiyle ikili eğitim 
yapma durumunda kalmışlardır. 
Ümraniye’nin geniş bir bölge olması 
nedeniyle her bölgede arzu eden 
veli ve öğrencilerin gidebilecekleri 
imam hatip ortaokulu ve lisesi 
planlanmıştır. İlçemizde bulunan 
Ümraniye İmam Hatip Lisesi 
bildiğiniz gibi Türkiye’nin en büyük 
İmam Hatip Okullarından biridir. 
İmam hatip okullarına olan rağbeti 
mevcut okulumuz karşılayamayacağı 
anlaşıldığından merkez mahallelerin 
öğrencilerinin gidebileceği bir 
okul olarak Namık Kemal Lisesi 
Namık Kemal İmam Hatip Lisesi’ne 
dönüştürülmüştür. Bu planlama 
ile Çakmak’taki TEM yolunu sınır 
yaparak Dudulu bölgesini Ümraniye 
İmam Hatip Lisesi’ne, Ümraniye 
merkez bölgesindeki öğrencileri 
de Namık Kemal İmam Hatip 
Lisesi’ne kaydırmak üzere ihtiyaçlar 
giderilmeye çalışılmıştır. Aynı 
zamanda bu liselerimizin bünyelerine 
de İmam Hatip Ortaokulu açılmıştır. 
Ortaokul olarak biri Kazım Karabekir 
bölgesinde 60.Yıl Meyvelibahçe 

İmam Hatip Ortaokulu, Hekimbaşı 
bölgesinde Şehit Öğretmen Yasemin 
Tekin İmam Hatip Ortaokulu, 
Çakmak bölgesinde Fatih İmam Hatip 
Ortaokulu ve Merkez de bulunan 
Ümraniye Lisesinin eski binasını 
da müstakil olarak Ümraniye İmam 
Hatip Ortaokulu olmak üzere 6 
farklı yerde imam hatip ortaokulu 
açılmıştır. 

Ümraniye’de yapımı devam eden 
okullarda durum nedir, yıl içinde 
kaç yeni okul hayata geçecek?

İlçemizde yapımı devam eden 
okullarla birlikte ihaleleri yapılıp çok 
kısa zamanda inşaatı başlayacak olan 
okullar da bulunmaktadır. Bunları 
şöyle sıralayabiliriz; Mehmet Akif 
Mahallesi’nde 42 derslikli okul inşaatı 
başlamış olup kaba inşaatı bitmek 
üzeredir. Esenşehir Mahallesi’nde 
24 derslikli Esenşehir İlkokulu’nun 
kaba inşaatı bitmek üzeredir. 23 
Nisan Kaptanoğlu İlkokulu’nun da 
kaba inşaatı bitmek üzeredir. Bunun 
yanında Madenler bölgesinde 32 
derslikli, Necip Fazıl Mahallesi’nde 32 
derslikli, Haşim İşcan İlkokulu’na 24 
derslikli ek bina ve Site Mahallesi’ne 
de 32 derslikli okulların ihaleleri 
yapılmış olup 15-20 gün içerisinde 
inşaatları başlayacaktır. 

Bunun dışında Teletaş İlkokulu’nun 
yıkılıp yapılması, Mediha Tansel 
Ortaokulu’nun yıkılıp yerine 52 
derslikli okulun yapımı, Hasan 
Tahsin İlkokulu’nun mevut binasının 
yıkılarak yerine 30 derslikli okulun 
yapılması için proje çalışmaları devam 
etmektedir. Eğitim tek bir kurumun 
yapacağı bir iş değil, tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile yerel yöntemlerin 
el birliği ile çözmek durumunda 
olduğu bir iştir. Yeniden Ümraniye 
dergisine de bunun bilincinde olarak 
böyle önemli bir konuda halkımızı 
bilgilendirmemize vesile olduğu için 
teşekkür ederim. 

Ümraniye’nin geniş bir 
bölge olması nedeniyle 
her bölgede arzu eden 

veli ve öğrencilerin 
gidebilecekleri imam 

hatip ortaokulu ve lisesi 
planlanmıştır. İlçemizde 
bulunan Ümraniye İmam 

Hatip Lisesi bildiğiniz 
gibi Türkiye’nin en 
büyük İmam Hatip 

Okullarından biridir. 

eğitim

Ümraniye İHL müdürleri ile çalışma toplantısı
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Ümraniye Belediyesi eğitime 
yaptığı katkılara devam 
ediyor.  Her yıl eğitim 

sezonu başında ilçede bulunan tüm 
ilköğretim ve lise öğrencilerine 
kıyafet, çanta ve kırtasiye setleri 
hediye eden Ümraniye Belediyesi, 
Eylül ayının ilk haftasında 1.200 
öğrenciye dağıttığı kırtasiye setinin 
ardından düzenlediği bir törenle 649 
ilköğretim ve 236 lise öğrencisine de 
kıyafet çeki hediye etti.  Programa 
katılan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, kıyafet çeklerinin bir 
kısmını kendisi takdim etti. 

Başkan Hasan Can: Yeni Eğitim ve 
Öğretim Yılı Hayırlı Olsun
Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nda düzenlenen programda 
konuşan Ümraniye Belediye 

Başkanı Hasan Can, eğitime 
yaptıkları katkılardan söz etti. 
Çocuk ve gençlerin ülkenin yarınları 
olduğunu ifade eden Başkan Hasan 
Can, eğitime yapılan her katkının 
yarınların inşasına katkı olduğunu 
söyledi. Her yıl eğitim sezonu 
başında yaptıkları yardımlarla 
velilerin yükünü azalttıklarını 
hatırlatan Başkan Hasan Can, yeni 
eğitim ve öğretim yılının öğretmen, 
öğrenci ve velilere hayırlı olmasını 
diledi. 
Program daha sonra kıyafet 
çeklerinin dağıtımı ile devam etti. 
Başkan Hasan Can kıyafet çeklerinin 
bir kısmını kendisi verdi. Kıyafet 
çeklerini alan aileler katkılarından 
dolayı Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkür etti.

Ümraniye Belediyesi 
her yıl olduğu gibi bu 

yılki eğitim sezonunda 
da binlerce öğrenciye 
eğitim yardımı yaptı. 
Belediye, Eylül ayının 
ilk haftasında 1.200 
öğrenciye dağıttığı 

kırtasiye setinin ardından 
düzenlediği programla 

885 öğrenciye de kıyafet 
çeki hediye etti. 

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi’nden Öğrencilere 
Kıyafet ve Kırtasiye Yardımı

yardım
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eğitim

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye 
Anadolu İmam Hatip 

Lisesi’nde gerçekleşen 2012-2013 
Eğitim Öğretim Yılının ilk bayrak 
törenine katıldı. Okul bahçesinde 
yapılan törene Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, Okul Müdürü İbrahim 
Süslü, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Eğitime 
Katkı, Geleceğin İnşasıdır”

Törende bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, ülkemizde yeni bir eğitim 
sistemine geçiş yapıldığını söyleyerek 

4+4+4 sistemiyle birlikte öğrencilerin 
yeteneklerine uygun eğitim 
almasının sağlanacağını belirtti. 
Belediye olarak eğitim alanında 
yaptıkları faaliyet ve katkılara da 
değindi. İlçedeki eğitim faaliyetlerine 
bugüne kadar destek oldukları gibi 
bundan sonra da destek olmaya 
devam edeceklerini vurgulayan 

Başkan Hasan Can, konuşmasında 
şunları söyledi: ‘Çocuklar bizim 
geleceğimiz, yarınlarımız. Onların 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
yarınlarımıza katkıda bulunmak 
demektir. Bu nedenle eğitime her 
fırsatta desteğimizi sürdürüyoruz.’ 
Başkan Hasan Can, 2004 yılından 
bu yana eğitim alanında yaptıkları 
hizmetlerden bazı örnekler verdi. 
Başkan Hasan Can, 2012-2013 
Eğitim ve Öğretim Yılının herkese 
hayırlı olmasını ve öğretim camiasına 
da başarılar dileyerek sözlerini 
tamamladı.

Okul Müdürü İbrahim Süslü, Başkan 
Hasan Can’a okullarına yaptığı 
katkılardan dolayı bir teşekkür 
plaketi takdim etti.  

Başkan Hasan Can Ümraniye 
İHL'de Bayrak Töreni’ne Katıldı

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nde 
gerçekleşen Bayrak 
Töreni’ne katıldı.
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YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Afet Bilgi Sistemi (ABİS) 
Neleri Kapsıyor?

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 yer alıyor.
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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. Afet 
Bilgi Sistemi (ABİS), Ümraniye’deki 
aşağıdaki alan ve merkezleri sanal 
ortamda bir araya getiriyor:

• Geçici İskan /Çadır Alanları: 
14 Adet
Kullanılabilecek Toplam Net Alan:
1.047.280 m2

Kurulabilecek Çadır Sayısı
(her biri 20 m2): 26.185 adet çadır
Barındırılabilecek Kişi Sayısı:
130.925 kişi 

• Halkın Toplanma Alanları:
86 adet  295.861 m2

•  Öncelikli Yollar:
19 adet cadde  

•  Alternatif Yollar:
40 adet cadde  

• Sivil Tahliye Yolları:
25 tane  

•  Öncelikli Trafik Kontrol Noktası: 
36 adet  

•  Sivil Tahliye Trafik Kontrol Noktası: 
22 adet  

• Sağlık Ocakları ve Hastaneler:
40 adet    

• Sahra Hastanesi Kurulacak Alanlar:
4 adet  62.385 m2  

 

•Eczaneler ve Ecza Depoları:
344 adet Eczane ve 
13 adet Ecza Deposu    

• Afet İstasyonları: 
20 adet AFİS   

• İleri (Uç) Dağıtım Noktaları: 
16 adet Halı saha  

• İlçe Lojistik Destek Merkezi:
4  Kapalı S.Salonu  

• Geçici İskan İçin Kullanılacak Alanlar  
17 adet Kültür Merkezi – 10 adet 
Bilgi Evi – 84 adet Okul- 
1 adet Sosyal Tesis 
117 adet Cami

• İlk İhtiyaç Temin Noktaları:
41 adet Yemek Firması 
Aşevi – 26 adet Fırın 
33 adet Su istasyonu  

• Ambulans Bekleme ve Yaralı 
Toplama Noktaları:

16 adet Ambulans Bekleme
noktası, 17 adet Yaralı 
Toplama Noktası  

• Helikopter İniş Noktası: 
5 adet      

• Çöp Enkaz Döküm Alanı: 
1 adet 24.036 m2  

    
 • Mezarlık Alanları:

5 adet mevcut
1 adet planlanan 

• Polis Merkezleri 
4 adet 
       

 • Yangın Hidrantları:
 87 yangın hidrantı  

   
• İski Su Vanaları:

 268 adet Su Vanası
3 adet SU Deposu 

    
• Akaryakıt istasyonları:

21 adet Akaryakıt    

afet bilgi sistemii

Başkan Hasan Can: 
“17 Ağustos 

depreminin 13. 
yıldönümünde 

önemli bir çalışmayı 
vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. 

Ümraniye, gerek 
fizikî yapısı açısından 

avantajlı olması, 
gerekse 2004’ten 

bugüne yapı 
stoğunun büyük 

oranda yenilenmiş 
olması bakımından 
İstanbul’da olası bir 

depreme en hazır 
ilçelerden birisidir.”
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Efendim, siz meslek 
olarak hukukçusunuz, 
çeşitli kurumlara 

hukuk danışmanlığı yaptınız; 
öncelikle kısaca hayat hikâyenizi 
paylaşırsanız çok memnun oluruz.

1961 yılında Erzurum’da doğdum. 
Rahmetli babamın memuriyeti 
dolayısıyla 7 yaşından beri 
İstanbul’da yaşıyorum. 1982 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun oldum. O 
tarihten beri serbest avukatlık ve 
hukuk danışmanlığı yapmaktayım. 
Meslek hayatım boyunca çeşitli yerli 
ve yabancı şirketlere danışmanlık 
yaptım. Üniversite yıllarından beri 
gerek mesleki gerek sosyal dernek 
ve vakıflarda kurucu veya üye 
olarak çalıştım. Bunlardan bazıları; 
KAGİDER (Kadın Girişimciler 
Derneği), KA-DER (Kadın Adayları 
Destekleri Derneği), DEİK (Dış 
Ekonomik İşler Kurulu Türk-Katar İş 
Konseyi Başkan Yardımcılığı), Koza 
İş ve Kadın Derneği, Türk Edebiyatı 
Vakfı, ÇİDER (Çocuk İstiyorum 
Vakfı), Elin Elimde Derneği, TÜSİAD 
Çalışma Grupları vb.

 AK Parti’nin kadın ve çocuklar 
özelindeki sosyal politikalarını 
kısaca anlatır mısınız? 

İktidarımız döneminde kadın-

erkek eşitliğinin sağlanması 
anlamında yapılması gereken yasal 
düzenlemeler ve yönetmelikler 
hazırlanmıştır. Anayasada yapılan 
düzenleme ile eşitlik konusunda 
büyük adım atılmıştır. Kadına  
şiddet, kadın istihdamının 
artırılması ve sosyal adalete yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. Kadına 
şiddetin önlenmesine yönelik 
ceza kanununda gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmış, bu amaçla 
uygulayıcılara ve çeşitli toplum 
kesimlerine eğitimler verilmiştir. 
Kışlada erlere, erkek öğretmenlere, 
erkek polislere, İçişleri Bakanlığı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili 
bakanlık olan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 
farkındalık eğitimleri verilmiş, 
projeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir 
Başbakan, sayın Başbakanımız 

Recep Tayyip Erdoğan kadına 
şiddetin önlenmesine dair genelge 
yayınlamıştır. Kadın istihdamının 
artırılmasına ve kadının iş gücüne 
aktif katılımına ilişkin çalışmalar 
devam etmektedir. Dezavantajlı 
gruplar için sosyal politikalar 
üretilmiş, sosyal hayata dahil 
olmaları sağlanmıştır. Partimizin 
temel felsefesi kadın, erkek ve 
çocuk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın 
bireyin yasam kalitesinin, yaşam 
standardının  yükseltilmesidir.

Siz aynı zamanda çeşitli STK’larda 
da kadın ve çocuk haklarıyla 
ilgili çalışmalarda da görev 
aldınız, yurtdışında gözlemlerde 
bulundunuz. Biraz da bunlardan 
bahseder misiniz?

İleri demokrasilerde sivil toplum 
örgütlerinin rolü çok önemlidir. 
AK Parti iktidarı üçüncü sektör 
dediğimiz vakıf, dernek ve meslek 
örgütleri gibi sivil yapıların çok 
önemli olduğunu düşünmektedir. 
Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin 
desteklenmesi, örgütlenmelerinin 
önünün açılması ve yasama 
faaliyetleri sırasında öneri ve 
tekliflerinin dikkate alınması 
gerektiğini düşünüyorum. 
Genelde hükümetimiz, özelde 
tüm Bakanlıklarımız konuları 

Kadın istihdamının 
artırılmasına ve 

kadının iş gücüne 
aktif katılımına ilişkin 

çalışmalar devam 
etmektedir. 

YENiDENÜMRANiYE

Temel Felsefe, 
Yaşam Standardının 

Yükseltilmesi

İstanbul Milletvekili

M. Belma Satır:
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ile ilgili sivil toplum örgütlerini 
muhatap kabul etmekte, görüş 
ve önerilerine değer vermekte ve 
değerlendirmektedir. Kadın ve 
çocuklarla ilgili çalışmalar yapan 
sivil toplum örgütleri Türkiye’de 
belli mesafe almış durumdadırlar. 
Kadınların siyasette aktif olmaları, 
iş dünyasında hak ettikleri yeri 
almaları, iş gücüne katılımları 
konusunda faaliyet gösteren 
kadın sivil toplum örgütleri 
takdire şayandır. Bu derneklerin 
bir kısmında örneğin; KAGİDER, 
KADER gibi derneklerin faaliyetlerine 
katılmakta ve destek vermekteyim. 
Kadınların aile ve çocukları ile 
ilgili eğitim, sağlık ve kültürel 
faaliyetlerine ilişkin çalışmalar 
yapan sivil toplum örgütlerine 
gerek hükümetimiz gerek yerel 
yönetimlerimiz desteklemektedir. 
Bu derneklerin yasama faaliyetine 
etkin katkıları aşikardır. Örneğin; tüp 
bebek giderlerinin sosyal güvenlik 
kapsamına alınması konusunda 
çalışma yapan önemli bir dernek olan 
ÇİDER (Çocuk İstiyorum Derneği) 
yasal düzenleme sırasında Sağlık, 
Aile ve Çalışma Komisyonu ve ilgili 
bakanlıkla birebir çalışmıştır. Yine 
engelli çocuklarımızla ilgili faaliyetler 
düzenleyen Elin Elimde Derneği 
engelli çocuk ve gençlerimizin 
mümkün olduğunca ev ortamında 
yaşamlarını sürdürmeleri ve 
istihdama katılmaları konusunda 
çalışmalar yapmaktadır. Bu ve benzeri 
çalışmalar yapan tüm derneklere 
İstanbul Milletvekili ve Kadın Kolları 
Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı 
olarak destek vermekten gurur 
duymaktayım.

Kubbealtı ve Türk Edebiyatı 
Vakıflarıyla da bir gönül bağınız 
var. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?

1978-1982 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
okudum. O dönemlerde üniversite 
öğrencileri için Sultanahmet ve 
Beyazıt kültürel faaliyetlerin 
merkeziydi. Türk edebiyatı ve 
Kubbealtı cemiyetine üniversite 
yıllarım boyunca devam ettim. Fikrî 
ve siyasî düşünce yapımın temelinde 
devam ettiğim konferanslar ve 
etkinlikler vardır.

Ümraniye Belediyesi’nin Somali 
Sosyal Market projesine de yakinen 
destek verdiniz. Türkiye’nin 
yurtdışına desteklerini ve dış 
politikadaki aktif tavrını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Geçtiğimiz Ramazan ayında 
Ümraniye Belediyemizin düzenlediği 
Somali Sosyal Market Projesine 
canlı TV yayına katılarak destek 
verdim. Somali; Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanının ve değerli eşlerinin 
ziyaretleri ile dünya gündemine 
oturmuştur. Hükümetimizin, iş 
dünyamızın, çeşitli yardım vakıfları 
ve derneklerinin katkılarıyla bir 
nebze olsun destek verilmiştir. 
Ümraniye Belediyesi ve AFAD ile 

ortak yapılan Somali Sosyal Market 
Projesi Ramazan ayı boyunca devam 
etti. Rahmet ve bereket ayında, 
kilometrelerce uzakta, sıkıntı 
yaşayan kardeşlerimize belediyemiz 
marifetiyle insani vazifemizi yerine 
getirdik. Hayra vesile olanlara , başta 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
CAN  ve ekibine teşekkürlerimi 
sunuyorum.

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

Ümraniye’nin benim hayatımda özel 
bir yeri vardır. Üniversite sınavına 
Zübeyde Hanım İlkokulu’nda 
girmiştim. Okulun şimdi yıkıldığını 
biliyorum. Ümraniye; Anadolu 
yakasının yükselen değeri haline 
geldi. Büyük şirketlerin genel 
müdürlüklerinin yer aldığı cazibe 
merkezi olmakla birlikte, sosyal 
donatı alanları olan konutların 
bulunduğu, kültür merkezleri ve 
alışveriş merkezleri ile Anadolu 
yakasının en hareketli bölgelerinden 
biri olmuştur. Ümraniye Belediyesi; 
belediye hizmetleriyle de tüm 
belediyelere örnek teşkil etmektedir. 
Başarılı çalışmalarından dolayı 
Ümraniye Belediye Başkanımızı ve 
tüm ekibini kutluyorum.

Ümraniye; büyük 
şirketlerin genel 

müdürlüklerinin yer 
aldığı cazibe merkezi 

olmakla birlikte, sosyal 
donatı alanları olan 

konutların bulunduğu, 
kültür merkezleri ve 

alışveriş merkezleri ile 
Anadolu yakasının en 

hareketli bölgelerinden 
biri olmuştur. 

siyaset

27



Ümraniye Belediyesi ara 
sokakları yenilemeye devam 
ediyor. Belediye Fen İşleri 

Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar 
kapsamında Alemdağ Caddesi ve 
Sütçü İmam Caddesi’ne bağlanan 
Mektep Sokak ve Cevherağa 
Sokak baştan aşağı yenileniyor. 
Yenileme çalışmaları doğrultusunda 
tamamı kilit taşı kaplama yapılan 
sokaklarda araç parkını engellemek 

içinde bir buçuk metre arayla 
dubalar yerleştiriliyor. Ayrıca 
asma ışıklandırmalar yapılarak 
estetik görünüm kazandırılacak 
olan sokakların yeşillendirme ve 
çevre düzenlemesi çalışmaları da 
yine Belediye ekipleri tarafından 
yapılacak. Yoğun çalışması 
neticesinde Mektep Sokak ve 
Cevherağa Sokak kısa zamanda 
vatandaşların kullanımına açılacak.

Ümraniye Belediyesi, 
ara sokakları 

yenilemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda 

Alemdağ Caddesi 
üzerinde bulunan, 
Mektep Sokak ve 
Cevherağa Sokak 

yenileme çalışmaları 
tüm hızıyla devam 

ediyor.

Ümraniye Belediyesi Sokakları 
Yenilemeye Devam Ediyor

altyapıYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Van Erciş 
ilçesinin Taşevler, Taşlıçay, 

Gedikdibi ve Görüşlü Köylerine 
yaptırdığı park ve oyun alanlarıyla 
depremzede çocuklara destek olmaya 
devam ediyor. Ümraniye Belediyesi, 
parkların tamamını kısa bir sürede 
tamamlayarak hizmete açtı. Deprem 
sonrası unutulmadıklarını hisseden 
çocuklar, köylerine yapılan parkları 
heyecanla karşıladı. Çocuklar 
tarafından büyük beğeni toplayan 
parklarda, oyun gruplarından 
salıncaklara, tahterevalliye kadar 
çok sayıda araç, gereç ve olanaklar 
bulmak mümkün. 

Başkan Hasan Can: 
“ÇocuklarıUnutmadık”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, konuyla ilgili şu açıklamayı 
yaptı: “Yaralarını sarmaya çalışan 
Van’a yardım etmeye devam 

ediyoruz. Vanlı depremzede çocukları 
unutmadık. Van Erciş ilçesinin dört 
köyüne depremzede çocuklar için 
4 adet çocuk parkı yaptık. Sosyal 
belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 
imkânlarımız ölçüsünde yardımları 
devam ettireceğiz.”

Ümraniye Belediyesi
Van Erciş’e 4 tane çocuk 
parkı yaptırdı. Başkan 
Hasan Can, Van Erciş 
ilçesinin dört köyüne 

yaptırdıkları park ve oyun 
alanları ile depremden 

etkilenen çocuklara 
destek olmaya devam 

ediyor.

Ümraniye Belediyesi’nden
Van Erciş’e Destek Devam Ediyor

van
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ziyaret

Politika turizm turu düzenleyen 
“Ploitical Tours”un Türkiye 
heyeti, Türkiye’de yapacakları 

ziyaretler kapsamında Başkan 
Hasan Can’ı ziyaret etti. Merkezi 
İngiltere olan, yeni bölgeler 
hakkında bilgi edinmek isteyen 
haber editörlerinden, siyasetçilere 
yeni pazarlardaki temel siyasi ve 
ekonomik trendleri anlamak isteyen, 
iş dünyasının önemli aktörlerine 
kadar geniş bir müşteri yelpazesi 
için geziler düzenleyen heyette 
akademisyenler, yatırımcılar, finans 
danışmanları, gazeteciler ve çeşitli 
meslek gruplarına mensup kişiler yer 
alıyor. 

Türkiye ekonomisi ve güncel 
olaylarla ilgili ve bunlara ilişkin 
bilgi almak isteyen heyet, Başkan 
Hasan Can ile Ümraniye hakkında 

konuştu. Political Tours heyetine 
Ümraniye hakkında bilgi veren 
Başkan Hasan Can, 2004 yılından 
bu yana Ümraniye’nin imajını 
değiştirdiklerini, birçok alanda 
kalıcı projelere imza attıklarını, 
toplumun bütün kesimlerini 
kucaklayan bir politika izlediklerini 
söyledi. Ümraniye’de yer alan 
kamu kurumlarıyla da uyum içinde 

çalıştıklarını ve onlara da önemli 
destekler sağladıklarını belirten 
Başkan Hasan Can, Ümraniye’ye 
çok sayıda muhtarlık binaları, sağlık 
ocakları ve buna benzer kamu 
alanları yaptıklarını söyledi. Heyet 
adına konuşan gazeteci Nicholas 
Wood, Türkiye ekonomisinin 
sağlam temeller üstüne kurulu 
olduğunu ve çok etkileyici olduğunu 
söyledi. Gazeteci Wood, kendilerine 
verdikleri bilgilerden dolayı heyet 
adına Başkan Hasan Can’a teşekkür 
etti.

Başkan Hasan Can, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
konuklara Ümraniye Belediyesi 
Meslek Edinme kurslarında yapılan 
ebru kravat ve fular hediye etti. 

Political Tours Türkiye Heyeti 
Başkan Hasan Can’ı Ziyaret Etti

Politika turizm turu 
düzenleyen “Political 

Tours”un Türkiye 
heyeti, Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan 
Can’ı makamında 

ziyaret etti.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi ve 
Bosna Hersek Islamic 
Relief Derneği işbirliği ile 

Ümraniye Meydanı’nda düzenlenen 
programa Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Islamic Relief dernek 
yöneticileri, Başkan Yardımcıları, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, 
birim müdürleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Guinness Rekorlar 
Kitabı’na giren dünyanın en büyük 
cezvesinde yapılan Bosna kahvesi 7 
bin Ümraniyeliye ikram edildi.

Başkan Hasan Can: Bir Fincan 
Kahvenin 40 Yıllık Hatırı

Programda kısa bir konuşma 
yapan Başkan Hasan Can, Bosna 
Hersek Fojnica ile Ümraniye’nin 
kardeş şehir olduklarını söyledi. 
Fatih Sultan Mehmet’in Bosna 
Hersek’i fethinden sonra Fojnica’da 

yaşayan gayrimüslimlerin can ve 
mal güvenliği için ferman ettiği bir 
Ahitname’nin yer aldığı manastırın 
tam karşısına, adeta manastırla 
kol kola girmiş bir kültür merkezi 

inşa ettiklerini söyleyen Başkan 
Hasan Can, yapmış oldukları 
kültür merkezinin Müslüman 
ve gayrimüslimler arasında bir 
barış köprüsü kurduğunu söyledi. 
Dünyanın en büyük cezvesinden 7 
binin üzerinde Ümraniyeliye Bosna 
kahvesi dağıtımı yapıldığını söyleyen 
Başkan Hasan Can, dev cezveden ilk 
kahveyi içti ve bir fincan kahvenin 
kırk yıl hatırı olduğunu söyleyerek 
herkese afiyet olsun dedi. Program 
vatandaşlara kahve ve lokum 
dağıtımıyla devam etti.

kahve ikramı

Ümraniye Belediyesi Dev Cezveden 
Bosna Kahvesi İkram Etti

Ümraniye Belediyesi, 
Bosna Hersek Islamic 

Relief Derneği 
işbirliği ile Guinness 
rekortmeni dünyanın 
en büyük cezvesinden 
vatandaşlara Bosna 
kahvesi ikram etti. 

Başkan Hasan Can’ın 
açılışını yaptığı 

programa Ümraniyeliler 
yoğun ilgi gösterdi. 
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Ümraniye Belediyesi 
Kütüphaneler Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilen 

“Edebiyat Buluşmaları” devam 
ediyor. Eylül ayında dördüncüsü 
gerçekleştirilen programın konuğu 
edebiyatçı yazar Zeki Bulduk, 
1979 yılında Sovyet Rusya’nın 
işgalinden bu yana savaş kesintisiz 
33 yıldır devam ettiğini söyledi. 
Yıllardır süren savaşın yol açtığı 
yoksulluk ve eğitimsizlik gibi her 
türlü olumsuz şartlarda halkın 
yaşam mücadelesi verdiğini 
belirten Zeki Bulduk, savaşın 
insan ruhu üzerindeki etkilerini 
bölgede çektiği fotoğraflar eşliğinde 
anlattı. Afganistan’da savaş 
nedeniyle nüfusun yaklaşık %50‘lik 
kesiminin 0-14 yaş arası olduğunu 
belirten Zeki Bulduk, çocuk ölüm 

oranının da çok yüksek olduğunu 
söyledi. Merhum Şair-yazar Cahit 
Zarifoğlu’nun Savaş Ritimleri adlı 
kitabından bu yana ülkemizde 
savaş özelinde çocuk edebiyatının 

yeterince ilgi görmediğini 
söyleyen Bulduk, savaşlara 
rağmen edebiyatın insanların 
birbirleriyle konuşabilecek en 
önemli zeminlerden birisi olduğunu 
belirtti. 

Ayrıca Merhum Cahit Zarifoğlu’nun 
Savaş Ritimleri, Oriana Fallaci’nin 
Melekler ve Şeytanlar ve Edith 
Nesbit’in Demiryolu Çocukları 
gibi örneklerle Savaş ve Yetim 
çocukların edebiyata konu 
edinmesine değinen Bulduk, artık 
sinemanın da önemli bir anlatım 
sanatı olduğuna işaret etti. Özellikle 
filmlerde çocukları sıkça kullanan 
ülkeler arasında öne çıkanların 
İsrail, Filistin ve İran olduğunu 
belirtti.

edebiyat buluşmaları

Edebiyat 
Buluşmaları’nın 
Eylül ayı konuğu 

eğitimci yazar Zeki 
Bulduk, Savaş ve 
Çocuk Edebiyatı 

çerçevesinde bir süre 
önce gittiği Afganistan 
izlenimlerini paylaştı.

Edebiyat Buluşmaları’nda Savaş 
Yetimleri Konuşuldu

YENiDENÜMRANiYE
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gaziler günü

19 Eylül Gaziler Günü 
nedeniyle, Ümraniye 
Kaymakamlığı bahçesinde 

resmi bir tören düzenlendi. Törene 
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye Garnizon 
Komutanlığı Personel Albayı Hayati 
Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ertan 
Erbay, Muhabir Gaziler Derneği 
Başkan Yardımcısı Hasan Yokuş 
ile gaziler katıldı. Gaziler Derneği 
Başkan Yardımcısı Hasan Yokuş, 
günün anlam ve önemiyle ilgili kısa 
bir konuşma yaptı.

Protokol, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından, Atatürk büstüne 
çelenk koydu.

19 Eylül Gaziler Günü Hakkında

I. Dünya Savaşı’nda, Kurtuluş 
Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda ve 
Kıbrıs Barış Harekatı’nda birçok 
askerimiz şehit oldu, bir kısmı da 
gazi olarak geri döndü. Devletimiz 
bir yasa ile şehit yakınlarına “Övünç 
Madalyası” vererek şehitlik maaşı 
bağlar. Yine gazilere de madalya ile 
aylık maaş verir ve tedavi, ulaşım gibi 
hizmetlerde ücretsiz olanaklar tanır. 
Türk ulusu için, “şehitler nurlanmış” 
ve “gaziler onurlanmış” kişiler 
demektir. 

19 Eylül tarihi, Mustafa Kemal’e 
1921 yılında Mareşallik rütbesi ile 
gazilik unvanının verildiği gündür. 
Bu nedenle, yurdumuzda her yıl 19 
Eylül “Gaziler Günü” resmi olarak 
kutlanmaktadır. 

19 Eylül Gaziler Günü İçin Resmi 
Tören Yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla Ümraniye'de 

Kaymakamlık 
bahçesinde düzenlenen 
resmi törene Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa 

Çek, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
Ümraniye Garnizon 

Komutanlığı Personel 
Albayı Hayati Kara, 

Cumhuriyet Başsavcısı 
Ertan Erbay ile gaziler 

katıldı.
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Haccı diğer ibadetlerden ayıran 
bir yanı da evrensel, milletler 
arası olması. Bu bağlamda ümmet 
bilincinin kavranmasına haccın ne 
gibi katkıları olabilir?

Ümmet bilincinin geliştirilmesinde 
fevkalade önemli yeri olan 
ibadetlerden birisi şüphesiz önce 
Hac’dır. Bilindiği gibi Hac, dünyanın 
değişik yerlerinden gelen ve farklı 
renk, dil ve ırktan Müslüman’ın 
muazzam bir ibadetidir. Hac 
sembollerden kurulu bir ibadettir. 
Tavaf’tan sa’y’e, kurbandan 
şeytan taşlamaya kadar menasikin 
hemen hepsi semboliktir. Bir 
ortak ümmet bilinci kazanmada 
etkin olan hac menasikinden 
birisi şüphesiz ihramlılık halidir. 
“Mahremiyet içinde olmak” 
anlamına gelen ihram, kendine 
has bir kıyafet içinde gerçekleşen, 
bir dünya ayrımıdır. İhram bir 
giysi olarak müminler arasındaki 
farklılığı, tali kimlikleri ortadan 
kaldırdığı gibi duyguda birliğin 
bir doruk noktasıdır. Yasakları 

göz önünde bulundurulduğunda 
görülür ki ihramlılık seküler 
yapılanmaya karşı bir tavır alıştır. 
Ka‘be merkezi bir konumdadır. 
Mümin ziyaretçilerin buluşma 
yeridir. Bir başka deyişle çoklukta 
birliği yakalamaktır. Kabe’nin 
çevresindeki tavaf ise bunun bir 
beşeri iradi biçimidir. Esasen beşeri 
olanın tabi olandan farkı da iradi 
bir çaba, bir gayret olmasıdır. Daha 
çok Allah’ın işaretleri olan Safa 
ile Merve arasında gidip gelmeler 
halinde gerçekleşen sa’y bir arayışın 
sembolik ifadesidir. Sa’y’i ilk defa 
gerçekleştiren Hacer validemizin 
arayışı su idi; çünkü buna ihtiyacı 
vardı. Bugün Müslümanların maddi-
manevi kurtuluşa, birliğe ihtiyaçları 
var. Sa’y bunların arayışı olmalıdır. 

Vakfeye durmak hayatın hareketini 
yavaşlatmak demektir. Bütün bu 
koşuşturmalar içerisinde belli yer ve 

zamanlarda durmayı (daha doğrusu 
yavaşlamayı) da kapsar. Hac denen 
bu kıyamet senaryosunda Allah’ın 
huzurunda bekleyiş demek olan 
vakfe gelişigüzel bir duruş değil, 
farkında olunan bir bekleyiştir. 
Bununla birlikte hac, manevi din 
dilinin kullanıldığı bir ümmet 
toplantısıdır ve konusu münhasıran 
Allah’a yöneliştir. Her aşamasında 
O’nu anan bir müminler topluluğu 
oluşturmaktır. Çok manidardır 
Mina eylem aşamasıdır. Mina’da iki 
önemli eylem gerçekleşmektedir. 
Kurban kesme ve şeytan taşlama 
birbiriyle bağlantılı iki işlemdir. 
Bunlardan birincisi yanıltıcı 
etkenlerin reddi; ikincisi Allah için 
beşeri tutkularımızın gerektiğinde 
kesilebilmesidir.

Kurbanın ve haccın bireyler için 
olduğu kadar toplum içinde çeşitli 
fayda ve hikmetleri mevcuttur. 
Biraz da bundan bahseder 
misiniz?

Bütün ibadetler Allah’ın emri olduğu 
için yapılır ve haram olan şeyler 
de Allah’ın yasakları olduğu için 
terk edilir. Zaten ibadetlerin özü 
sayılan ihlas kavramı içinde, sadece, 
yapılan ibadetlerin yalnız Allah için 
yapılması değil, yapılmayıp terk 
edilen amellerin de yine sadece Allah 
rızası için terk edilmesi de vardır. 
Allah, verdiği emir ve yasakladığı 
nehiylerdeki hikmetlerin bir 
kısmını bildirmiş, bazılarına dair 
hikmetleri ise açıklamamıştır. Akıl 
ve düşünce ile bazı hikmetlerin 
mevcudiyeti tespit edilebilir. Hac 
ile ilgili olanlardan bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz: İslam dinine bağlı 
müminler aynı gaye ve aynı inançla 

Hac, İslâm âleminin 
senede bir defa 

imzalanan umumî bir 
kongresi hükmündedir. 

Hac mevsiminde 
İslâm ülkeleri iç ve dış 

meselelerinde kaynaşma 
imkânı bulurlar. Bu 

tanışıp kaynaşma ile; 
kültür, fen ve san’at 

alışverişinde bulunma 
imkânı elde ederler.

YENiDENÜMRANiYE

Müslümanların Birliğe İhtiyaçları Var

Ümraniye Müftüsü

 Ercan Aksu:
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hac ibadeti vesilesiyle bir araya 
gelirler. Kazanılan manevi haz ve 
zevkle, eskiden mevcut olan kötü 
huy ve alışkanlıklar terk edilir ve 
Allah’ın emirlerine daha sıkı sarılma 
şevki gelir. Dünyanın dört bucağında 
bulunan Müslümanlar tanışır, sevişir, 
birbirine yardım imkanı arar, İslam’ın 
güzelliklerinden herkesin istifade 
etmesi ve noksanlıkların giderilmesi 
için çalışırlar. Hacda cihad sevabı 
vardır. Çünkü orada hem sefer 
hali, hem nefisle mücadele, hem de 
eziyet ve yorgunluklara tahammül 
söz konusudur. İslâm dininin zuhur 
edip bütün dünyaya yayıldığı, 
mücadelesinin verildiği, uğruna 
canların feda edildiği mukaddes 
beldeleri, muhterem ve muazzez 
İslâm kahramanlarının mezarlarını 
ziyaret etmekle hacıların gönlünde 
İslâm’ı bütünüyle yaşama, ona 
hizmet etmek aşk ve şevki uyanır. 
Ayaklar yalın, başlar açık olarak 
bütün hacıların beyaz örtülere 
bürünmesi âdeta Mahşer gününü 
hatırlatır. Böylece kalpler yumuşar, 
bakışlar başkalaşır, insanların Allah’ın 
huzurunda bulunacakları hali andırır 
ve o dehşet günü için bir ibret vesilesi 
olur. Hac, İslâm âleminin senede bir 
defa imzalanan umumî bir kongresi 
hükmündedir. Hac mevsiminde 
İslâm ülkeleri iç ve dış meselelerinde 
kaynaşma imkânı bulurlar. Bu tanışıp 
kaynaşma ile; kültür, fen ve san’at 
alışverişinde bulunma imkânı elde 
ederler. Ayrıca kurbanın sosyal hayata 
bakan hikmetleri vardır. Kurban; 
toplumda kardeşlik, yardımlaşma, 
fedakârlık ve dayanışma ruhunu 
mayalar ve geliştirir. Toplumda 
adaletin gelişmesine yardım eder. 

Peygamber efendimiz (s.a.s) kendi 
kurbanına ilaveten ümmetinin 
yoksulları için kurban kesmiş. 
Bu sünnetin devamı hususunda 
günümüzün zenginlerine neler 
tavsiye edersiniz?

Peygamber efendimiz (s.a.s) 
ümmetinin yoksulları için kurban 
kesmesi büyük bir üsve-i hasenedir. 
Onun gibi olmak onun gibi 
davranmak onun gibi yaşamak her 
ümmet ferdinin amacı gayesi ve 
hedefi olmalıdır. Benim sünnetime 
itibar eden bendendir.   Buyurarak 
ona uymamızı emr etmiştir: ayrıca 
veren el olmak alan el olmamak 
onun tavsiyesidir. Dolayısı ile her 
sünnetinde bir mana ve hikmet 
mevcuttur. Kurban hikmetinde 

de sevgi ve şefkat peygamberi 
ümmetinin fakirleri adına kestiği 
kurban; kurban kesme imkanı 
bulamayan fakirlerin ya Rasulullah 
zenginlere kurbanlarınızı semiz 
tutunuz onlar kıyamette sizin 
binitleriniz olacak buyuruyorsun biz 
ne yaparız sorusuna üzülmeyiniz 
Allah sizin için semiz develer tahsis 
edecek buyurarak hem onları 
müjdelemiş hem de onların biniti 
olması için kurban kesmiştir. Bu 
bakımdan hem sünnetin deruni 
manasını kavramak hem de fakirlerin 
kıyamet binitini tahsis amacı ile 
ümmetin zenginleri fakir kardeşleri 
için imkanları ölçüsünde kurban 
kesmelidir imkanı olanların sadece 
kendileri adına değil fakirler adına 
kurban kesmeleri sünnete temessük 
etme fakirin gönlünü alma dünyada 
açlık ve sefalet içinde yaşayıp et 
yüzü görmeyen insanlara el uzatma 
hayırhah olma hemgam olma insani 
bir ödev ve yükümlülüktür.

Kurban; toplumda 
kardeşlik, yardımlaşma, 
fedakârlık ve dayanışma 

ruhunu mayalar ve 
geliştirir. Toplumda 
adaletin gelişmesine 

yardım eder. 

röportaj
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Huzur Mahallesi’nin ismi, 
mahallenin yerleşime 
yeni başladığı zamanlarda 

bölgede 15-20 evin bulunmasından 
ve sakin, gürültüsüz bir yer 
olmasından kaynaklanmaktadır. 
Mahalle halk arasında Huzur sitesi 
şeklinde anılmaya başlamış ve 2008 
seçimlerinde Huzur Mahallesi olarak 
resmiyete kavuşmuştur. 

Mahallenin 35-40 yıllık bir geçmişi 
mevcuttur. 1975 yıllarında bölgede 
yapılaşma başlamış, 2008 yılında 
ise mahalle vasfına kavuşmuştur. 
Mahallenin komşuları Çekmeköy, 
Aşağı Dudullu ve Parseller 
Mahalleleridir. Ayrıca mahallenin bir 
tarafından da Şile yolu geçmektedir. 

Mahallenin nüfusu yaklaşık 
olarak 13-14 bin civarındadır. 
Nüfusun illere göre dağılımında 
ilk sırada Kastamonu gelmektedir. 
Ardından Tunceli, Kars ve Ardahan 
gelmektedir. Diğer illerden de 

vatandaşlarımız bulunmaktadır. 

Mahallede okul ihtiyacı ilk sırada yer 
almaktadır. Sağlık ocağı yeni yapılan 
Huzur Mahallesi’nde kamuya ait 
arsa bulunmadığından park ihtiyacı 
da henüz karşılanamamıştır. 
Altyapı ve asfalt sorunları çözülmüş 
durumdadır. 

Mahallenin sorunlu bölgesi Şahin 
Tepesi olarak bilinen mevkidir. Bu 
mevkide kaldırım ve asfalt ihtiyacı 
devam etmektedir. Muhtar Bilal 
Can, ayrıca muhtarlık binasına 
ihtiyaç duyduklarını ifade etmiştir. 
Muhtar, mahalleye yapılan her işte 
belediyeyle koordineli çalışıldığını, 
her konuda sorunların çözümü 
hususunda ilgili birimlerle irtibat 
halinde olduklarını ifade etmiştir. 
Muhtar Can ayrıca Başkan Hasan 
Can’a ve ekibine teşekkürlerini 
ileterek önümüzdeki dönemde 
de yönetimin devam etmesini 
arzuladıklarını söylemiştir.

35-40 yıllık bir
geçmişi bulunan

Huzur Mahallesi 15 
bine yaklaşan nüfusuyla 

başta Kastamonu, 
Tunceli, Kars ve 

Ardahan olmak üzere 
Anadolu’nun dört bir 

yanından insanımıza ev 
sahipliği yapmaktadır.

YENiDENÜMRANiYE

Huzur Mahallesi

huzur

Muhtar Bilal Can
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Topağacı Mahallesi’nde 
yerleşim 1970’lerde 
başlamıştır. Mahallenin 

40 seneyi aşan bir geçmişi vardır. 
Komşu mahalleleri Dumlupınar 
Mahallesi, Kazımkarabekir 
Mahallesi, İnkılap Mahallesi ve 
Hekimbaşı Mahallesi’dir. 

Mahallenin nüfusu 17.200 
civarındadır. Nüfusun çoğunluğu 
Ordu, Sivas, Sinop, Giresun, Rize, 
Kars, Tokat, Erzincan, Erzurum, 
Bingöl, Bolu, Gümüşhane 
şehirlerinden bir kısmı da diğer 
Anadolu şehirlerinden gelmiştir. 

Mahallede okul, sağlık ocağı, 

park, bilgi evi ve muhtarlık 
binaları halihazırda mevcut ve 
işler bir haldedir. Muhtar Karataş, 
mahallenin bir kültür merkezine 
ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. 
Topağacı Mahallesi’nin altyapı 
açısından en büyük sıkıntısı ise 
kanalizasyon sıkıntısıdır.

Muhtar Yaşar Karataş Ümraniye 
Belediyesi’nin mahalleye yaptığı 
sağlık ocağı, bilgi evi, muhtarlık 
binası, kaldırım çalışmaları, asfalt 
çalışmaları ve park çalışmalarından 
dolayı mahalle halkı adına Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
şükranlarını arz etmektedir.

Topağacı Mahallesi 
1970’lerden günümüze 

gelene kadar 
büyüyüp gelişmiş ve 

Ümraniye’nin sevilen 
mahallelerinden biri 

haline gelmiştir. 17.200 
civarındaki nüfusun 

çoğunluğu Ordu, Sivas, 
Sinop, Giresun, Rize, 

Kars, Tokat, Erzincan, 
Erzurum, Bingöl, Bolu, 
Gümüşhane kökenlidir.

Topağacı Mahallesi

topağacı

Muhtar Yaşar Karataş
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Konya’nın ticari ve askeri 
güzergahların kesiştiği bir 
noktada olması, pek çok kez 

yakılıp yıkılmasına neden olmuştur. 
Ancak bu sırada pek çok medeniyete 
de evsahipliği yapması tarihte bir 
kültür merkezi olarak anılmasına 
yol açmıştır. Tarih öncesi çağlara, 
Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, 
İskender, Roma, Bizans, Emevi, 
Abbasi, Selçuklu, Karamanoğulları 
ve Osmanlı uygarlıklarına beşiklik 
etmiştir. Bu dönemlere ait çeşitli 
tarihi eserler Konya ve çevresinde 
görülebilir.

Konya’nın Türklerle tanışması Büyük 
Selçuklu İmparatorluğu zamanında 
olmuştur. 1069 yılında Türkler 
Konya’ya gelmişler ancak asıl olarak 
1071 yılından sonra fethedilmiştir. 
İznik Haçlılar’ın eline geçince 

1197’de Konya Selçuklu payitahtı 
olmuştur. Anadolu Selçukluları 
devrinde diğer beyliklerle Bizans 
kontrol altına alınmış ve Konya’ya 
ulaşan yollara konaklama ve karakol 

görevi gören Ribatlar yapılmıştır. 
Alaeddin Keykubat zamanında 
Konya ilim ve sanat merkezi haline 
gelmiştir. Yapılan pekçok saray, 
cami ve han yanında; Mevlana’nın 
Konya’ya gelmesi ve burada 
yerleşerek bir simgesi haline gelmesi 
de bu döneme rastlar.

Anadolu’nun Moğol işgaline 
uğramasından sonra Anadolu 
Selçuklularına bağlı beyler 
kendi beyliklerini kurmuşlardır. 
Bu beyliklerden birisi olan 
Karamanoğulları 1277 yılında 
Konya’yı almışlardır. Moğollarla pek 
çok savaşlar yapan Karamanoğulları 
1327’de kesin olarak Konya’ya 
yerleşmişlerdir. 1369’da Yıldırım 
Beyazıt, 1414’de Çelebi Mehmet 
Konya’yı almış; ancak Osmanlı 
orduları çekildikten sonra 

İnsanlık tarihinin ilk 
yerleşim yerlerinden 

biri olan ve tarih 
akışı içerisinde birçok 
medeniyetin izlerini 

bağrında taşıyan Konya, 
adeta bir müze şehir 

hüviyetindedir.

YENiDENÜMRANiYE

Bir Gönül Diyarı: Konya
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Karamanoğulları şehri yeniden 
almışlardır. 1435’ten sonra Sultan II. 
Murad Han Konya’yı zaptetmiştir. 
Ancak Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
Konya’yı ele geçirmesinden sonra 
Osmanlı hakimiyeti tamamen 
sağlanabilmiştir. Konya Osmanlı 
İmparatorluğu’nun doğu ve 
güney seferlerinde ordunun 
dinlenme ve hazırlık yeri olarak 
kullanılmıştır. Yavuz Sultan Selim 
Han 3 kez Konya’ya uğramış ve bu 
ziyaretlerinde Mevlana dergahı tamir 
edilmiş, şehre içme suyu getirilmiş, 
nüfus ve arazi sayımı yapılmıştır.

Camiler ve Türbeler

Mevlana Türbesi ve Dergahı 
(Merkez), Selçuklu Köşkü, Sahip Ata 
Külliyesi (Merkez), Sırçalı Medrese, 
Karatay Medresesi, Hasbey Dar-ül 
Huffaza, İnce Minareli Cami ve 
Medrese (Merkez), Aziziye Cami 
(Merkez), Selimiye Cami, Eşrefoğlu 
Cami (Beyşehir) Konya’nın önemli 
cami ve medreseleridir. Konya’da 
bulunan türbelerden bazıları 
Sultanlar Türbesi, Emir Nureddin 
Kümbeti, Gömeç Hatun Kümbeti, 
Hürrem Paşa Türbesi, Murad Paşa 
Kızı Türbesi, Sinan Paşa Türbesi , 
Nasreddin Hoca Türbesi’dir.

Sanayi ve Ticaret

Konya’nın Türkiye’nin ticari 
faaliyetleri için etkisi büyüktür. 
Konya iç bölgelerdeki iller içerisinde 

önemli bir hinterlant özelliğine 
sahiptir. Tarımsal üretim, sanayi 
faaliyetlerinin gelişmesi, nüfus 
potansiyeli ticaret faaliyetleri için 
burayı önemli bir pazar haline 

getirmiştir. Türkiye’nin orta 
noktasında sayıldığından Türkiye’nin 
bütün illeri ile kolayca ticaret 
yapabilmektedir. Ayrıca Türkiye 
ekonomisinede büyük katkıda 
bulunur.

Yemek Kültürü

Konya’yıziyarete geldiğinizde, 
buraya has ve etli ekmek olarak 
isimlendirilen bir tür pideyi mutlaka 
tadın. Etli ekmek mayalı ekmek 
hamurundan yapılan bir çeşit 
pidedir. Bezelere ayrılan hamurun 
üzerine, kıymalı harçtan konulur, 
fırına verilmeden önce, hamur 
iyice uzatılarak 80-100 cm. boyuna 
getirilir. Etli ekmeğin özelliği, 
hamurunun ince ve çıtır çıtır 
olmasıdır. 

Sayısız tarih, 
kültür ve doğal 

zenginliklerine sahip 
olan Konya yetiştirdiği 
İslam büyükleri ile de 

tanınmaktadır.

gezi
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Solunum yolları hastalıkları; 
sonbahar ve kış aylarında, 
özellikle de okulların 

açılmasının ardından çok artıyor. 
Uzmanlar, soğuk havaların ve kapalı 
ortamların; nezle ve gripten sorumlu 
mikroplar için uygun yaşam alanı 
oluşturduğunu belirtiyor. İşte dikkat 
edilmesi gerekenler: 

• Yakın zamanda tıp camiasının 
fikir birliğine vardığı ve kış 
enfeksiyonlarının sinüzite neden 
olmadan ilerlemesini azalttığını 
tespit ettikleri mikrop aşısından 
yararlanılabilir. Sonbaharda 
uygulanan mikrop aşısı, özellikle 
çocukların kışı daha sağlıklı 
geçirmesini sağlıyor. 

• Yeterince güneş görülmeyen 
kış aylarında; ciltte D vitamini 
sentezi yetersiz kalır, eksikliğinde 
enfeksiyonlar daha zor atlatılır. Bu 
nedenle kış aylarında D vitamini 
takviyesi şarttır. 

• Enfeksiyona karşı direnci artıran 
bir diğer madde de Omega 3 yağ 

asitleridir. Balık ve balık yağında 
bol miktarda bulunan bu madde, kış 
aylarında çocuklara destek olarak 
verilmelidir. 

• Bağışıklık sisteminde dengeli 
beslenmenin önemi büyüktür. 
Bol bol meyve-sebze, tavuk, 
balık, kırmızı et ve tahıllı besinler 
tüketmek, grip ve nezleden 
koruyacaktır. 

• En iyi balgam söktürücünün su 
olduğu düşünüldüğünde; özellikle 
çocuklara meyve suyu yerine bol bol 
su içirilmelidir. 

• Alerjik nezle, burun tıkanıklığı ile 
başlıyor. Hasta olmasa bile burnu 
tıkalı olan kişi, ağzı açık uyuyor, 
zaman zaman horluyor. Bu durum 
burnun içindeki zarda oluşan 
alerjik ödemden yani şişmeden 
kaynaklanıyor. Bu tabloya, virüslerle 
gelişen soğuk algınlığının yarattığı 
burun tıkanıklığı da eklendiğinde; 
alerjik kişinin hastalığı atlatması çok 
zor hale geliyor.

• Nezle, grip ve soğuk algınlığı 
sırasında burnun iki yanındaki sinüs 
boşluklarının içinde salgı birikiyor. 
Burun tıkanıklığının şiddetli 
yaşandığı alerjik bireylerde bu 
salgı dışarı atılamıyor. İçeri oksijen 
girmediği için bu ortam mikropların 
üremesine ve sinüzite neden oluyor.

Kışa Sıkı Hazırlanın
Okulların açılmasıyla 

birlikte kış enfeksiyonları 
daha kolay yayılacak. 
Grip ve nezleye karşı; 
D vitamini takviyesi 
yapmak, Omega 3 

kullanmak, meyve, sebze, 
tavuk, balık, kırmızı et, 

tahıl tüketmek ve bol bol 
su içmek gerekiyor.

kadın-aileYENiDENÜMRANiYE
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Televizyonu Yalnız İzletmeyin
Televizyon yaygın bir iletişim 

aracı. Tüm aile fertlerine 
olduğu gibi çocuklara da hitap 

ediyor. Eğlendirip, bilgilendiriyor 
ama olumsuz etkileri de var. Zaman 
zaman korku ve endişeye neden 
olabiliyor veya aile ilişkilerini 
olumsuz etkileyebiliyor. Okul öncesi 
çocuklar televizyona daha fazla 
düşkün oluyor. Bunun nedeni ise, 
hem sesin gelmesi  hem de hızlı ve 
canlı görüntülerin geçmesi. Her ne 
kadar bu durum onları çok mutlu 
etse de uzmanlar aileleri uyarıyor: 
“Çocukların televizyonun önünde 
tek başına bırakılması, onları 
olumsuz etkiliyor.”

Televizyonu da Paylaşın 

Anne-baba izlerken çocuğu 
televizyon izlemekten alıkoymanın 
mümkün olmayacağını söyleyen 
uzmanlar önemli olanın paylaşma 
ortamı olduğunun altını çiziyor. 
“Evde birlikte yemek yenmesi ne 
kadar önemliyse televizyonun da 
birlikte izlenmesi ve paylaşılması 
gerekiyor. Zararlı içeriklerin önüne 
ancak bu şekilde geçilebilir.”

Ailelerin Yorumlaması Gerekiyor

Uzmanlar, “Anne babanın ekranda 
çıkan her şeyi, aile düzenine ve 
çocuğun yararına göre yorumlaması 
gerekir. Çünkü çocuklar televizyon 
karşısında savunmasızlar; bazı 
şeyleri anlamakta algılamakta 
ve yerli yerine oturtmakta 
zorlanabilirler. Televizyon 
karşısında büyüyen çocuk 
başkalarının doğrularıyla büyür. 
Bu da çocuğu kaybetmeye kadar 
varabilir. Televizyonda ürperten 

bir şey gördüğünde çocuğun 
yanında anne ya da babası varsa 
çocuk daha az korkar. Ebeveynin 
olayı yorumlamasıyla durumu 
daha iyi anlar. Anne-babaların 
süzgeç görevi görmesi ve onun ne 
olduğunu tekrar anlatması gerekir 
ki,  olumsuz etkileşimlere girmesin. 
Bu durumun en iyi tarafı çocuklarla 
ebeveyn arasında ortak bir dil 
yakalanmasıdır. Bu da son derece 
anlamlıdır” diyor.

Televizyon Aile İlişkilerini 
Zayıflatmamalı

Evde birden fazla televizyon 
olmasının da sakınca 
yaratabileceğinin altını çizen  
uzmanlar,  herkesin kendi 
odasında televizyon izlemesinin 
aile bütünlüğünü bozacağını dile 
getiriyor: “Televizyonun parçalayıcı 
değil, aile ilişkilerini kuvvetlendiren 
bir araç olması gerekir. Eğer ki evde 
bir tane televizyon varsa; haber, 
maç, çizgi film, dizi gibi herkesin 
zevkine ve ihtiyacına uygun her şey 
izlenebilmeli.”

çocuk

Evde birlikte yemek 
yendiği gibi televizyonun 

da birlikte izlenmesi 
gerektiğini dile 

getiren uzmanlar, 
çocukların mümkün 

olduğunca tek başına 
televizyon karşısında 

bırakılmamaları 
konusunda aileleri 

uyarıyor.
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