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Yılın sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde 
dergimizin 32. sayısı olan Kasım sayısıyla yeniden 
huzurlarınızdayız. Son birkaç ay, Ramazan’la 
başlayıp Hac mevsimini ve Kurban Bayramı’nı da 
kapsayan güzel günlerle birlikte geçti. Ümraniye 
ve Ümraniye Belediyesi hakkındaki çeşitli 
haberleri sizlere aktardığımız Kasım sayısını 
da zevkle okuyacağınız bir içerikle hazırlamaya 
çalıştık.

Bu sayımız, başta İstanbul olmak üzere 
tüm ülkemizi yakından ilgilendiren Kentsel 
Dönüşüm’ün başladığını müjdeleyen haberimizle 
açılıyor. Bizzat Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın destekleriyle başlayan bu tarihî 
şehircilik hareketi Ümraniye’yi de güzel bir şekilde 
etkileyecektir. Belediyemiz tarafından arsası 
tahsis edilen ve Ekim ayı içinde hizmete giren Şule 
Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına 
dair kapsamlı bir haber de sayfalarımızda sizleri 
bekliyor. Sizler için, Belediyemizin son bir yıl 
içinde ödüle layık görülen hizmet ve projelerini 
bir kez daha hatırlatacak toplu bir haber de 
hazırladık. Marifetin iltifata tabi olduğu hâlâ 
değişmeyen bir gerçek.

İlçemizde devam eden altyapı ve üstyapı 
çalışmaları hakkındaki haberleri de sizler için 
hazırladık. Yenilenen sokak ve caddeler ve yeni 
yılla birlikte hizmete girecek yeni Belediye binamız 

hakkındaki haberleri ilgiyle okuyacaksınız. 
Yeni Belediye binamız sayesinde siz değerli 
vatandaşlarımıza sunulan hizmetler de hızlanacak 
ve daha mükemmel bir hale gelecektir.

Dört aydır her sayımızda bir İstanbul 
Milletvekiliyle yaptığımız siyaset söyleşilerimizde 
bu ay AK Parti İstanbul Birinci Bölge Milletvekili 
Sayın Metin Külünk var. Külünk’le yapılan söyleşi 
kendisinin kültürel ve düşünsel birikimini çok 
iyi yansıtmanın yanı sıra AK Parti’nin şehircilik, 
dış politika ve diğer temel politikalarıyla ilgili 
çalışmalarını da güzel bir şekilde özetliyor.
Her sayıda iki mahallemizi yakından tanımaya 
çalıştığımız mahalle sayfalarında bu ay Çamlık 
ve Cemil Meriç 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 Doğu’nun kadim şehri Kars’ı 
tanıyoruz. 

Daha güzel haberlerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

İyi okumalar.
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Ümraniye’ye hizmet uğrunda 
geçirdiğimiz bir yılın daha sonuna 
doğru yaklaşıyoruz. Ramazan 
ve Kurban Bayramıyla tazelenen 
enerji ve gücümüzü yeni hizmetlere 
kanalize ediyoruz. 1990’lı yıllarda 
İstanbul merkezli başlayan hizmet 
belediyeciliği anayurdu İstanbul’da 
hız kesmeden devam ediyor. Bizler 
de Ümraniye Belediyesi olarak 
vazifemiz neyse onu yapmaya 
çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz ay bizleri gururlandıran 
ama bir yandan da mutlu bir hüznü 
tatmamıza vesile olan bir açılışı 
gerçekleştirdik. Ümraniye Özel Şule 
Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun 
açılışı Sayın Emine Erdoğan’ın da 
katılımıyla yapıldı. Açılışa katılan 
kıymetli yazar, öncü isim Şule 
Yüksel Şenler Hanımefendi gençlik 
yıllarımızdan beri yakinen takip 
ettiğimiz ve örnek aldığımız bir 
isimdi. Bu yurt vesilesiyle inşallah 
yeni nesiller de kendisine aşina olur 
ve birikimine ilgi duyar. 
Geçtiğimiz ayın mühim gündem 
maddelerinden biri de Kentsel 

Dönüşüm çalışmalarının 
ülke çapında başlamasıydı. 
Ümraniye’mizde de çalışmaların 
başladığı bu hamle ile Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez bu kadar 
kapsamlı bir şehircilik dönüşümü 
yapılmaktadır. Böylelikle geleceğin 
Türkiye’si şehirlerin yaşanılabilir 
olması ile de çok daha güvenilir ve 
sağlam bir ülke olacaktır. 

Hizmet anlayışı sadece masa 
başından ibaret olmayan bir Belediye 
olarak her gün farklı vesilelerle 
Ümraniyeli hemşehrilerimizle bir 
araya gelerek onların dertlerini 
dinliyor ve çözüm sunmaya 
çalışıyoruz. Bunu önemsiyoruz. 
Çünkü derdini bilmeyen derman 
bulamaz. Ümraniye’nin ve 
Ümraniyelinin derdi doğrudan bizim 
derdimizdir. 

Değerli Ümraniyeliler;

Yeniden Ümraniye dergimiz 
Belediyemizin ve icraatlarımızın 
bir yansıması olarak hazırlanıyor. 
Yaptıklarımızın bir diğer yansıması 

ise ödüller. Sadece son bir yıl içinde, 
hayata geçirdiğimiz projelerin 
aldığı ödül sayısı onu geçiyor. 
Ümraniye’de gerçekleşen proje ve 
hizmetlerin sadece ilçemizde ve 
ilimizde değil Türkiye genelinde 
takdir görmesi bizleri motive 
ediyor. Bu motivasyona bakarak 
söyleyebilirim ki, Ümraniye 
yükselişini önümüzdeki yıllarda da 
hız kesmeden sürdürecektir.

Sizlere verdiğimiz hizmetin 
kalitesini yükseltmek için attığımız 
önemli adımlardan biri de yapımına 
geçen sene başladığımız yeni hizmet 
binasıydı. Binanın son rötuşları 
önümüzdeki günlerde tamamlanacak 
ve Ocak ayı içinde Ümraniye 
Belediyesi olarak yeni binamızda 
hizmet vermeye devam edeceğiz. 

   

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;  

başkandan

Traf ik Parkı Açılıyor
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alanları, çevreyle uyumlu, enerji 
verimliliğini esas alan, yeşile önem 
veren, doğal kaynakları koruyan 
bir anlayışla inşa edeceğiz. Şimdi 
yeşil denilince akla hep mezarlıklar 
geliyor. İstanbul’da mezarlıktan başka 
neredeyse yeşil alan kalmadı, onun 
için yeni yeşil alanlara ihtiyacımız var” 
değerlendirmesinde bulundu.

Biz Yuva Yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar da törende yaptığı 
konuşmada, “Şimdi bu işi 3-5 kişi 
geliyor engellemek istiyor. ‘Bizim 
evimizi yıkmayın’. Kardeşim biz 
kimsenin evini yıkmayız. Biz 
kimsenin evini yıkmayacağız. 
Biz yuva yapacağız yuva” dedi. 
Esenler’de düzenlenen törenin 
ardından Çekmeköy’e videokonferans 
sistemiyle bağlanan Başbakan 
Erdoğan’ın talimatıyla Sarıgazi askeri 
lojmanlarındaki 6 katlı 23 binadan 
10’u, yerleştirilen geliştirilmiş 
dinamit olarak bilinen ‘’emülit’’le  
patlatıldı. Yıkımın 110 gün içinde 
tamamlanarak, arsanın TOKİ’ye 
teslim edileceği bildirildi. 

Uygulamaya, ilk etapta İstanbul gibi 
birinci derece deprem kuşağında 
bulunan yerlerden başlanılıyor. 
Türkiye için dönüm noktası olacak 
kentsel dönüşümde ilk yıkımlar; 
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, 
Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Düzce, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 
Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, 
Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ, 
Tunceli ve Van’da yapıldı.

Ümraniye’de Kentsel Dönüşüm

Depreme dayanıklı konut stoku 
ile dönüşümünü kendi içerisinde 
tamamlamak üzere olan Ümraniye’nin 
geleceği çok parlak. Lokasyonu ile 

İstanbul’un merkezi noktalarına en 
yakın ilçelerden biri olan Ümraniye’de 
gerçekleşen yatırımlar bölgenin 
değerini her geçen gün artırıyor. 

Tepeüstü bölgesinde 8 tane bankanın 
yönetim merkezleri bulunuyor. 
İnşaatına başlanan ve Avrupa’nın 
sayılı finans merkezlerinden biri 
olacak İstanbul Finans Merkezi de 
ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 

Böylelikle tüm bankaların genel 
merkezlerine ev sahipliği yapacak olan 
Ümraniye, Avrupa yakasının Maslak 
hattına rakip olacak. Ümraniye 
Belediyesi 2004 yılından itibaren 
12 bine yakın ruhsat, 21 milyon 
metrekare inşaat alanı izni verdi. 
Bu rakamların Anadolu yakasında 
diğer belediyelerin toplam ruhsat 
sayılarının yarısı durumundadır. 

Ümraniye’de son 8 yılda 250 bin 
civarında yeni konut üretiliyor. 
Depreme dayanıklı, yönetmeliğe 
uygun olan konutların 120 bin 
tanesinin inşaatı bitti. İlçedeki bu 
oluşumlar dönüşümün gündemde 
olmadığı dönemde yapıldı. 

2004 yılında kademeli imar 
uygulamasıyla vatandaşlar dönüşüme 
teşvik edilmiştir. Vatandaşların 
arsalarını adalar şeklinde birleştirmesi 
halinde %30’a varan oranda imar artışı 
yapılmıştır. Böylelikle vatandaş kendi 
dönüşümünü kendisi sağlamış, daha 
büyük alanlarda, %80 yeşil alanlarla, 
yeni, sağlam binalara dönüşmüştür.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Esenler’de 
başlattığı kentsel dönüşüm 

kapsamında, Çekmeköy’deki Milli 
Savunma Bakanlığı’na ait Sarıgazi 
askeri lojmanlarında 10 bina bir çeşit 
patlayıcı olan emülitle patlatılarak 
yıkıldı. Başbakan Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, Türkiye’deki 
bütün binaların, bütün yapıların 
süratle kontrol edilmesini 
sağladıklarını belirtti. Erdoğan, 
“Teknik olarak riskli bulunanların 
kısa bir süre içinde yıkılıp, yerine 
sağlıklı yapılar inşa edilmesi için 
gerekli mekanizmaları kurduk, 
işletmeye başlandı. Asıl amacımız, 
afetler karşısında can ve mal 

güvenliğini sağlayacak bir dönüşümü 
gerçekleştirmek. Yani rant değil, 
insan odaklı bir proje yürütüyoruz” 
dedi.

Sağlıksız Binaya Göz Yummayız

Erdoğan, vatandaşlardan, 
ekonomik ömrünü tamamlamış, 
yıkılma veya ağır hasar görme 
riski taşıyan yapılarını bir an önce 
tespit ettirmelerini isteyerek, 
“Siz yapmazsanız, bunu ilgili 
kamu kuruluşları yapacak ve o 
binalar mutlak surette yıkılacak. 
Vatandaşımızın sağlıksız binalarda 
yaşamaya devam etmesine göz 
yumamayız, yummayacağız. Her 
şeyden önce, yeni yapılar, yeni hayat 

Çok sayıda kamu 
binasının da yıkım 

listesinde olduğu proje 
dönüşümün lokomotif 

şehri İstanbul. İlk etapta 
risk taşıyan 6 bin 500 

konut ve işyeri yıkılacak. 
Kentsel dönüşüm için ilk 

yıkım İstanbul’da ama 
yıkım toplam 35 ilde 

gerçekleşecek.

kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm, 
Başbakan Recep Tayyip 

Erdoğan’ın İstanbul 
Esenler Havaalanı 

Mahallesi’nde katıldığı 
törenle başladı. Erdoğan 

teknik açıdan riskli 
bulunan binaların kısa 
bir süre içinde yıkılıp, 
yerine sağlıklı yapılar 

inşa edilmesi için 
gerekli mekanizmaların 
kurulduğunu ifade etti.

YENiDENÜMRANiYE

Kentsel Dönüşüm 
İstanbul’dan Start Aldı
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Sayın Emine Erdoğan
Ümraniye Şule Yüksel Şenler Kız 
Öğrenci Yurdu’nu Açtı

sonra gelenlere rol modeli olan 
nadide şahsiyetler kolay yetişmiyor. 
Şule Yüksel Şenler Hanımefendi, 
duruşuyla, mücadelesiyle, 
kararlılığıyla, bizim neslimiz için 
dikenler ortasında açan gül gibiydi. 
Şule Yüksel Şenler Hanımefendi, 
inancı doğrultusunda bir hayat 
yaşamaya, bu hayat biçiminin 
müdafaasına ömrünü adama 
erdemini gösteren nadide bir 
şahsiyettir. Bu dirayet, bu mücadele 
azmi, bu samimiyet maalesef 
çok sık karşılaştığımız bir durum 
değil. İnandığı dava uğrunda çile 
çekmeyi, mihnet değil şeref bilen bir 
anlayışla çevresini aydınlatabilmek, 
çevresine örnek olmak gerçekten 
her türlü takdirin ötesinde, şerefli 
bir duruştur. Bu mücadele içinde 
zorbalıkla karşılaşsa dahi, sevgiyi, 
şefkati, nezaketi elden bırakmamak 
ise aynı şekilde saygıyı hak eden 
bir özelliktir. Şule Yüksel Şenler 
Hanımefendi işte bunların hepsini 
temsil eden, hepsini kişiliğinde 
buluşturan, hepsini kalbine 
sığdırabilen bir dava kadınıdır.’’

Yazar Şule Yüksel Şenler: O Kadar 
Sevgi Doluyum ki Anlatamam

Programda bir konuşma yapan Yazar 
Şule Yüksel Şenler şunları söyledi: “ Şu 
an duygularımı nasıl ifade edeceğimi 
bilemiyorum. Şule ablanızın ismi 
mevzubahis olduğunda konuşmasını 
bilemiyorum. Başta Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendi olmak 
üzere emeği geçen bütün kardeşlerimi 
teşekkür ediyorum. Hayattayken böyle 
bir bahtiyarlığı hediye ettikleri için çok 
duyguluyum. Bu aralar farklı duyguları 
bir arada yaşadım. Huzur Sokağı 
dizi oldu, tiyatrosu yapıldı ve bugün 
ismimin verildiği bir yurt açılıyor. Çok 
bahtiyar ve mahçubum. O kadar sevgi 
doluyum ki anlatamam.”

Başkan Hasan Can: Şule Yüksel 
Şenler Kız Öğrenci Yurdu Hayırlı 
Olsun 

Açılış programında bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can şunları söyledi: 
“Gençliğimizin örnek ablası Şule 
Yüksel Şenler adına yapılan bu 
yurdun açılışını yapmaktan fevkalade 
onur ve gurur duyuyorum. Arsasını 
Belediyemiz tarafından tahsis 
ettiğimiz bu kız öğrenci yurdumuzu 
bölgemizde açmış olmaktan son 
derece bahtiyarız.“ Başkan Hasan 
Can Ümraniye’de yaptıkları 
çalışmalara da değinerek sadece 
Ümraniye’de değil Ülkemizde birçok 
alanda önemli hizmetler yapılıyor 
dedi. Türkiye Türkiye olalı böyle 
güzel bir hizmet dönemi görmedi 
diyen Başkan Hasan Can, Şule Yüksel 
Şenler kız öğrenci yurdu hayırlı olsun 
diyerek sözlerini tamamladı.

TÜRGEV Başkanı Salih Koç: 7. 
Yurdumuzu Açmanın Mutluluğunu 
Yaşıyoruz

Törende konuşma yapan Türkiye 
Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın 
(TÜRGEV) Başkanı Salih Koç, 
yeni açılan yurtla beraber yedinci 
yurdun açılışını yaptıklarını belirtti. 
Yurtlarda 890 öğrencinin kaldığını 
belirten Koç, öğrencilerle beraber 
çeşitli etkinlikler düzenlediklerini 

ve geçen yıl 24 öğrenciyle beraber 
umre ibadetini yaptıklarını da 
sözlerine ekledi. Bu tür çalışmaların 
bundan sonra da devam edeceğini 
belirten Koç, yeni açılan yurdun 
hayırlı olmasını diledi. Daha sonra 
söz alan Yazar Sibel Eraslan şunları 
söyledi: ”Bugün kıvanç dolu bir 
gün, çok güzel ismi taşıyan bir 
yurdun açılışındayız. Bu yurtta 
kalan öğrencilerden ileride Emine 
Erdoğanlar, Şule Yüksel Şenlerler 
çıkacak.” Sibel Eraslan, bize bu yurdu 
hediye eden Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can başta olmak 
üzere emeği geçenlere teşekkür 
ederim dedi. Konuşmaların ardından 
Başkan Hasan Can, Emine Erdoğan 
ile Şule Yüksel Şenler’e günün 
anısına Ümraniye Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları tarafından 
yapılan bir tablo hediye etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından 
arsası ,Türkiye Gençlik ve 
Eğitime Hizmet Vakfı’na 

devredilen Ümraniye Özel Şule Yüksel 
Şenler Kız Yurdu açıldı. 180 kişilik 
kapasitesi olan kız öğrenci yurdunda 
19 farklı ülkeden 112 öğrenci kalıyor. 
Özel Şule Yüksel Şenler Kız Yurdu, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, 
Yazar Şule Yüksel Şenler, Yazar 
Sibel Eraslan, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve eşi Saliha 
Can, TÜRGEV Başkanı Salih Koç’un 
katılımı ile hizmete açıldı. Protokolün 
açılış kurdelesini kesmesiyle başlayan 
program konferans salonunda 
kız yurdunun tanıtımı amacıyla 
hazırlanan sinevizyon gösterimiyle 
devam etti.

Emine Erdoğan: Bu Yurdu 
Kazandıran Başkanımıza 
Şükranlarımı Sunuyorum

Bu öğrenci yurdunu İstanbul’umuza 
Ümraniye’mize kazandıran 
Belediye Başkanımıza şükranlarımı 
sunuyorum diyerek sözlerine 
başlayan Emine Erdoğan, 
TÜRGEV’in 1996’dan önce İstanbul 
Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı 
adıyla hizmet verdiğini, bu yıldan 
itibaren adını Türkiye Gençlik 
ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak 
değiştirip, vizyonunu genişlettiğini, 
hedeflerini büyüttüğünü anlattı. 
Emine Erdoğan, açılışı yapılan 
yurda Şule Yüksel Şenler’in 
adının verilmesini ‘’büyük bir 
kadirşinaslık’’ olarak gördüğünü 
ifade ederek, şöyle devam etti:

‘’Akranlarına ve kendilerinden 

açılış

Ümraniye Belediye 
Meclisi tarafından 

arsası Türkiye Gençlik 
ve Eğitime Hizmet 

Vakfı’na (TÜRGEV) 
devredilen Ümraniye Özel 

Şule Yüksel Şenler Kız 
Yurdu, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ve Yazar 

Şule Yüksel Şenler’in 
katılımıyla hizmete açıldı.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından, Atatürk 
Mahallesi’nde Kaymakamlık 

Binasının yanında geçtiğimiz yıl 
inşa edilmeye başlanan yeni hizmet 
binasının yapımı önümüzdeki 
günlerde tamamlanacak. 32.000 m² 
kullanım alanına, 12.000 m² ofis 
alanına sahip olan bina, 3 bloktan 
oluşuyor. Bina, 2 blok, zemin+3 kat, 
1 blokta zemin+11 kat olarak inşa 
edildi. Aralık ayı sonunda bitirilmesi 
hedeflenen yeni hizmet binasının dış 
cephesi alüminyum giydirme olarak 
tasarlanarak Osmanlı Mimarisinden 
esintiler taşıyor. 

400 Kişilik Belediye Meclis Salonu

Binanın girişinde en az 100 
kişilik-500 m²’lik Sergi ve Kokteyl 
Alanı ayrıldı. Bina girişinde 400 
kişilik, 2 katlı amfi şeklinde 
tasarlanmış olan Belediye Meclis 
Salonu yer alıyor. Bina altında en az 
100 araçlık kapalı otopark ve açık 
otopark alanları ile hizmet binasına 
gelen vatandaşların otopark sorunu 
çözüme kavuşturuluyor. 

Vatandaşla İlişkiler Daha Hızlı ve 
Çok Daha Kolay 

Yeni hizmet binasında vatandaşlarla 
yoğun ilişki içinde olan müdürlükler, 
binanın giriş katlarında hizmet 
verecek. Böylece halkla ilişkilerdeki 
iletişimin daha da kolaylaştırılması 
hedeflendi. Her 3 bloğun da üzerinde 
teraslar planlanarak, seyirlik alanlar 
oluşturulan bina doğayla iç içe 
tasarlandı. 8.720 m² yeşil alana, 
6.415 m² de özel tasarlanmış peyzaj 
alanına sahip binaya Üsküdar-
Şile TEM Otobanından bağlantı 
sağlanarak, daha kolay bir ulaşım 
sağlanması hedeflendi. 

Binanın diğer bazı özellikleri ise 
şöyle: 

• Tüm bina altında 2 kat bodrum 
mevcuttur.

• 2. bodrum 74 araçlık otoparktır (Ek 
olarak 225 araçlık yeraltı otopark 
inşa edildi.)

• Arşiv 1.200 m²

• 1 adet 5 katlı dıştan görülür çelik 
merdiven

• Yemekhane 904 m² (342 kişilik)

• Yemekhane Terası 306 m² (92 
kişilik)

• 2 adet Doğu Cephesi (F.S.M Caddesi 
tarafı) panoramik asansör,

• 3 adet 13 duraklı, 13 kişilik asansör, 
(Kule Kısmı)

• 3 adet 6 duraklı, 13 kişilik asansör, 
(Ana Kütle)

• 1 adet 2 duraklı yük asansörü 
(yemekhane için).

• Yağmur suları ayrı bir depoda 
toplanıp çevre sulamasında 
kullanılarak geri kazanımı 
yapılacaktır.

• Teraslara yerleştirilecek olan Güneş 
Panelleriyle bina elektrik ihtiyacının 
bir kısmı güneş enerjisinden 
karşılanacaktır.

• Islak hacimlerde ve düşük 
sirkülasyonlu alanlarda tercih 
edilen teçhizatlar hareket algılama 
sistemine sahiptir.

YENiDENÜMRANiYE yeni hizmet binası

Ümraniye Belediyemizin
Yeni Hizmet Binası Tamamlanıyor

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’ye kazandırdığı kültür merkezi, bilgi evi, nikah sarayı, aşevi, 
asfalt fabrikası, mesire alanı, sağlık ocağı, muhtarlık binası, park, yol, kavşak, cami, öğrenci 

yurdu ve sosyal tesis gibi çok sayıda kalıcı hizmetin ardından bunları taçlandıracak bir hizmete 
imza attı. Bütün hizmet birimlerini bir araya getirecek, Ümraniye’ye yaraşır modernlikte yeni 

hizmet binasını hayata geçiriyor.

Yeni hizmet binasında 
vatandaşlarla yoğun 

ilişki içinde olan 
müdürlükler, binanın 

giriş katlarında hizmet 
verecek. Böylece 

vatandaşla ilişkiler daha 
hızlı ve çok daha kolay 

bir hale gelecek.
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ankette, Ümraniye ‘En Hızlı Gelişen 
İlçe’ seçildi. Ümraniye adına ödülü 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can aldı. 

 “2011’in En Başarılı Belediye 
Başkanı” Ödülü

Mayıs ayında Genç Demokratlar 
Derneği, 1,5 ay süren anket 
sonucunda, 2011 Yılının En Başarılı 
isimlerini belirledi. Yapılan anket 
sonucunda ‘2011 Yılının En Başarılı 
İlçe Belediye Başkanı’ seçilen 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, bu ödüllerin hizmet aşkının birer 
meyvesi olduğunu söyledi. 

Genç Demokratlar Derneği, 1,5 
ay süren anket sonucunda, 2011 
Yılının En Başarılı isimlerini 
belirledi. Derneğin ‘’2011’in En 
Başarılıları’’ ödül töreni, Bayrampaşa 
Titanic Business Hotel Europe’da 
gerçekleştirildi. Programa TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, siyaset, ekonomi, sanat 
ve spor dünyasından çok sayıda isim 
katıldı. 

Başbakan Erdoğan’dan Anlamlı 
Ödül

Nisan ayında AK Parti Yerel 
Yönetimler Başkanlığı tarafından 
düzenlenen ‘Yerel Yönetimler ve 
Aile Sempozyumu’‘Bir Yastıkta Kırk 
Yıl’ projesi ile ödülü layık görülen 
Başkan Hasan Can, ödülü Başbakan 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Aldığı ödülün kendisini 
onurlandırdığını söyleyen Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, aile 
kurumunun değerine vurgu yaptığı 
konuşmasında, gerçekleştirdikleri 
Bir Yastıkta 40 Yıl Projesi ile 
ailenin önemine bir kez daha vurgu 
yaptıklarını söyledi.

Başkan Hasan Can’a Üstün Başarı 
Ödülü 

Tüm Terör Mağduru ve Aileleri 
Güç Birliği Derneği, Ocak ayında 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a 2011 Üstün Başarı Ödülü 
vermişti. Başkan Hasan Can adına, 
ödülü Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan 
aldı.

Ulaşılabilirlik Kalite Teşvik Ödülü 

Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığınca 
2011 Aralık ayında gerçekleştirilen 
‘Dünya Engelliler Günü’ özel programı 
Haliç Kongre Sarayı’nda yapılmış, 
Bakan Fatma Şahin, engelli hizmetleri 
ve bu konudaki hassasiyetleri 
nedeniyle Başkan Hasan Can’a 
Ulaşılabilirlik Kalite Teşvik Ödülü 
takdim etti.

Gerek Ümraniye sınırları 
içinde ve gerekse ilçe 
sınırları dışında yaptığı 

hizmet ve projelerle çok sayıda ödüle 
layık görülen Ümraniye Belediyesi 
ve Belediye Başkanı Hasan Can son 
bir yıl içinde sayıları onu bulan ödüle 
layık görüldü. 

Marmara Belediyeler Birliği’nden 
İki Ödül Birden

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.

En Hızlı Gelişen İlçe Ödülü de 
Ümraniye’nin

Haziran ayında YÖK Türkiye Öğrenci 
Konseyi tarafından düzenlenen 
ve 3 milyon 800 bin öğrencinin 
oy kullandığı ‘Yarının Liderleri 
Zirvesi- Başarı Ödülleri’ isimli 

ödüller

En son geçtiğimiz ay 
Marmara Belediyeler 

Birliği tarafından 
geleneksel olarak 

düzenlenen ve 
Türkiye’nin en ciddi 

yerel yönetimler ödülü 
olan ‘Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri’nde 
iki ödül birden alan 

Ümraniye Belediyesi 
son bir yıl içinde farklı 
alanlarda sayıları onu 

bulan ödüle layık görüldü.

YENiDENÜMRANiYE

Ödüllerle Geçen Bir Yıl
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olmayan bir belediye olduklarını 
söyledi. Göreve geldikleri günden bu 
yana Ümraniye’yi daha iyi noktalara 
getirmenin mücadelesini verdiklerini 
ifade eden Başkan Hasan Can, 
Ümraniye’nin bugün birçok alanda 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
geldiğini söyledi. Ümraniye’nin 
önemli bir değişim sürecinden geçerek 
modern bir kent haline geldiğini 
belirten Başkan Hasan Can, 2013 
bütçesinin Ümraniye için hayırlı 
olması temennisinde bulundu. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet 
Partisi söz alarak bütçe ile ilgili 
görüşlerini dile getirdi. Yapılan 
görüşmeler sonunda oylamaya 
geçildi. Ümraniye Belediyesi’nin 240 
milyon TL olarak planlanan 2013 yılı 
muhammen bütçesi yapılan oylamada 
oy çokluğu ile kabul edildi.    

2013 Performans Programı da 
Kabul Edildi

Stratejik Planda yer alan amaç ve 
hedeflere bağlı olarak hazırlanan 
Performans Programı da aynı 
oturumda oy çokluğu ile kabul edildi. 
Ümraniye Belediyesi’nin Performans 
Programı, Kentsel Gelişim, Toplumsal 
Gelişim, Kurumsal Gelişim olmak 
üzere üç odak alan üzerine kurgulandı 
ve bu alanlarla ilgili olarak, 12 amaç 
ve 41 hedef oluşturuldu. Ümraniye 
Belediyesi’nin uzun vadeli amaçlarına 
bağlı olarak tüm birimlerin 2013 
hedeflerinin ve bu hedefleri ölçmeye 
yarayan kriterlerin (gösterge) yer 
aldığı yıllık programın izlenmesi 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
tarafından yapılıyor.

Ümraniye Belediyesi Meclisi, 
2013 yılına ait bütçe 
görüşmelerini tamamladı. 

Yapılan görüşmeler sonucunda, 
2013 yılına ait muhammen bütçe 
kabul edildi. Ümraniye Belediye 
Meclis Salonu’nda yapılan bütçe 
görüşmelerine Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, AK Parti, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet 
Partisi Meclis Üyeleri, Bağımsız 
Meclis Üyeleri, Belediye Başkan 
Yardımcıları ve birim müdürleri 
katıldı.

Başkan Hasan Can: “Borçsuz Bir 
Belediyeyiz”

Ümraniye Belediye Meclisi’nde 
yapılan bütçe görüşmelerinde 
konuşan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 2013 yılı 
muhammen bütçesiyle ilgili bilgiler 
verdi. Şimdiye kadar olduğu gibi 
2013 yılı bütçesinin de realist bir 
anlayışla hazırladığını belirten 
Başkan Hasan Can, belediye 
kaynaklarının belirlenen bu bütçeler 
doğrultusunda en verimli şekilde 
kullanıldığını söyleyerek, borcu 

bütçe

Ümraniye Belediyesi’nin 
Performans Programı, 

Kentsel Gelişim, Toplumsal 
Gelişim, Kurumsal Gelişim 
olmak üzere üç odak alan 

üzerine kurgulandı ve 
bu alanlarla ilgili olarak, 

12 amaç ve 41 hedef 
oluşturuldu.

Şimdiye kadar olduğu 

gibi 2013 yılı bütçesinin 

de realist bir anlayışla 

hazırladığını belirten 

Başkan Hasan Can, 

belediye kaynaklarının 

belirlenen bu bütçeler 

doğrultusunda en verimli 

şekilde kullanıldığını 

söyleyerek, borcu 

olmayan bir belediye 

olduklarını söyledi.

Ümraniye 

Belediyesi’nin 2013 yılı 

muhammen bütçesi, 

yapılan görüşmelerin 

ardından kabul edildi. 

Belediye Meclisi’nde 

kabul edilen 240 milyon 

TL’lik bütçe ile ilgili 

konuşan Başkan Hasan 

Can, kaynakların 

en verimli şekilde 

kullanıldığının altını 

çizdi.

YENiDENÜMRANiYE

Borçsuz Belediyemizin
2013 Bütçesi Hazır

Türkiye’nin Kamu Kurumlarına Borcu Olmayan Ender Belediyelerinden

Meclisten bir görünüm
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yapımını tamamlayarak geçen yıl 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu 
Bakir İzzetbegoviç, Avrupa Birliği 
Bakanımız ve Başmüzakereci Egemen 
Bağış, AK Parti milletvekillerimiz ve 
yoğun katılımın olduğu bir törenle 
Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür 
Merkezi’ni hizmete açarak dostluk 
bağlarımızı daha da güçlendirdik. 
Bosna’da açılışını yaptığımız kültür 
merkezinin aynısını 2006 yılında 
Ümraniye’de inşa ettik ve adına Aliya 
İzzetbegoviç adını vermiştik. Bosna 
bizi kardeş bilir, biz de onları kardeş 
biliriz. Rabbim Aliya İzzetbegoviç gibi 
kahramanları eksik etmesin, Allah 
rahmet eylesin.”

Program daha sonra Bosna Hersek 
Bilim ve Teknoloji Eski Bakanı İsmet 
Kasumagiç ve eşi Azijada Kasumagiç, 
AK Parti 22. Dönem Milletvekilleri 
Hüseyin Kansu, Dr. Süleyman Gündüz, 
Dayanışma Vakfı Başkanı Hüsnü 
Kılıç’ın Aliya İzzetbegoviç’i hayatını, 
dünya görüşünü ve düşüncelerini 
anlattıkları panelle devam etti. Azijada 
Kasumagiç’in 80’i aşkın yaşına rağmen 
sahip olduğu heyecan ve İslami 
hassasiyet dinleyicileri duygulandırdı. 
Panel sonrası konuklar hep birlikte 

merhum Aliya İzzetbegoviç için açılan 
sergiyi gezdiler.

Aliya İzzetbegoviç (1925-2003) 

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 Savaşı’nda anahtar rol 
oynayan isimler arasında yer almış, 
sağlık sorunları nedeniyle 2000 
yılında başkanlıktan ve partisinin 
başkanlığından çekilmişti. Daha önce 
iki kez kalp krizi geçiren İzzetbegoviç, 
10 Eylül 2003’te evinde aniden 
bayılması ve düşerek 4 kaburga 
kemiğini kırması üzerine hastaneye 
kaldırılmıştı. 78 yaşındaki Boşnak 
lider, daha sonra iç kanama geçirmişti. 
Eski Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegoviç, Saraybosna 
hastanesinde 19 Ekim 2003 günü 
vefat etmiştir.

Ümraniye Belediyesi Aliya 
İzzetbegoviç’in ölümünün 
9. yılına özel bir anma 

programı düzenledi. Programa 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Bosna Hersek 
Bilim ve Teknoloji Eski Bakanı 
İsmet Kasumagiç, eşi Azijada 
Kasumagiç, AK Parti 22. Dönem 
Milletvekilleri Hüseyin Kansu, Dr. 
Süleyman Gündüz, Dayanışma 
Vakfı Başkanı Hüsnü Kılıç, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk Oran, 
Ümraniye Müftüsü Ercan Aksu, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin 
Gül, Belediye Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, muhtarlar, STK’lar 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Program, Ümraniye Belediyesinin 
Bosna Hersek’in Fojnica kentinde 
yaptırdığı Kültür Merkezi’nin 

tanıtım filmi ile başladı. Daha sonra 
Aliya İzzetbegoviç’in hayatını, 
mücadelesini anlatan tanıtım 
filminin gösterimi ile devam etti.

Başkan Hasan Can: “Bilge 
Kahramanı Rahmetle Anıyoruz”

Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can şunları söyledi: “Bosna 
Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı 
Bilge Kahraman Aliya İzzetbegoviç’i 
rahmetle anıyoruz. Milletini 
düştüğü karanlıklardan çıkarmak 
için büyük bir mücadele vermiş 
Bilge Kahraman Aliya İzzetbegoviç’i 
anmak için bir araya geldik. Bizim 
Bosna ile hem gönül bağımız hem 
de Bosna Hersek’in Fojnica kentiyle 
kardeşlik anlaşmamız var. Bu 
kardeşlik anlaşması çerçevesinde 

anma

Ümraniye Belediyesi, 
Aliya İzzetbegoviç’in 
ölümünün 9. yılında 

özel bir anma programı 
düzenledi. Programda 

konuşan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can: “Bosna bizi kardeş 

bilir, biz de onları 
kardeş biliriz. Rabbim 
Aliya İzzetbegoviç gibi 

kahramanları eksik 
etmesin, Allah rahmet 

eylesin.” dedi

YENiDENÜMRANiYE

Aliya İzzetbegoviç 9. Ölüm 
Yıldönümünde Unutulmadı

Bosna Hersek Bilim ve Teknoloji Eski Bakanı İsmet Kasumagiç’in Eşi Azijada Kasumagiç
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Ümraniye Belediyesi Başkanı 
Hasan Can AK Parti İlçe 
Teşkilatında, AK Parti 

İstanbul Milletvekili Mustafa 
Ataş’ın da katıldığı bayramlaşma 
töreninin ardından Ümraniye 
Yeraltı Çarşısı’nda düzenlenen 
bayramlaşma törenine katıldı. 
Ümraniye Belediyesi’nin Ümraniye 
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü ile 
birlikte düzenlediği, 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 Müftü vekili, 
Belediyesi Başkan Yardımcıları, 
birim müdürleri, belediye personeli, 
STK temsilcileri, muhtarlar ve çok 

sayıda vatandaş katıldı.
Bayramlaşma programında 
birer konuşma yapan, Ak Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran ve Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, bayramların önemine 

dikkat çektiler. Bayramların 
birlik beraberlik açısından önemli 
olduğuna değinen konuşmacılar 
vatandaşların bayramını kutladılar. 

Başkan Hasan Can: “Rabbim Nice 
Bayramlara Eriştirsin”

Programda söz alan Ümraniye 
Belediyesi Başkanı Hasan Can, 
“Belediyemizin Ümraniye 
Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü ile 
ortaklaşa düzenlediği bayramlaşma 
törenini sanat merkezine 
dönüştürdüğümüz Ümraniye Yeraltı 
Çarşısı’nda yapıyoruz. İstedik ki 
açılışını geçen yıllarda yaptığımız 
bu sanat merkezini herkes görsün 
ve bilsin” dedi. Başkan Hasan Can, 
“Rabbim kestiğimiz kurbanları 
kabul etsin ve daha nice bayramlara 
eriştirsin” diyerek herkesin 
bayramını kutladı.

Ümraniye,Yenilenen
Yüzüyle Sondurak Yeraltı 
Çarşısı’nda Bayramlaştı

Ümraniye 
Kaymakamlığı, 

Ümraniye Belediyesi 
ve Ümraniye 

Müftülüğü’nün 
birlikte düzenlediği 

bayramlaşma töreni ile 
Ümraniyeliler bayram 
sevincini hep beraber 

yaşadılar.

YENiDENÜMRANiYE

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 89. yılı nedeniyle, 
Ümraniye Kaymakamlığı 

bahçesinde bir tören düzenlendi. 
Törene Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniye 
Kaymakamı Mustafa Çek, İsmail 
Hakkı Tuna Boylu Kışlası 23. Alay 
Komutanı Hüseyin Kırla, Ümraniye 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Saadettin 
Gül, siyasi parti temsilcileri ve bazı 
STK temsilcileri katıldı. Protokol, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından, Atatürk büstüne çelenk 
koydu. Ertesi gün ise 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nın 89. yılı 
kutlamaları kapsamında, Ümraniye 
Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü 
ile başlayan program, Hekimbaşı 
Spor Tesisleri’nde düzenlenen 
gösterilerle devam etti.

Hekimbaşı Spor Tesisleri’nde 
program Ümraniye Kaymakamı 
Mehmet Ali Yıldırım, 23. Piyade 
Alay Komutanı Kurmay Albay Kamil 
Özhan Özbakır, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın öğrencilerin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlamaları ile başladı. Çeşitli 

okullardan öğrencilerin şiir okuması 
ve folklor oyunları ile devam eden 
etkinlikler, okulların töreni geçişi ile 
sona erdi.

29 ekim

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nın 89. 
yılı kutlamaları 

kapsamında çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. 
Etkinlikler kapsamında 
ilk program Ümraniye 

Kaymakamlığı’nda 
yapıldı. 

20 21



Ümraniye Belediyesi ara 
sokakları yenilemeye 
devam ediyor. Belediye Fen 

İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen 
çalışmalar kapsamında Alemdağ 
Caddesi ve Sütçü İmam Caddesi’ne 
bağlanan Mektep Sokak ve Cevherağa 
Camii Sokak baştan aşağı yeniledi. 
Yenileme çalışmaları doğrultusunda 
tamamı kilit taşı kaplama yapılan 
sokaklarda araç parkını engellemek 
içinde bir buçuk metre arayla 
dubalar yerleştirildi. Ayrıca asma 
ışıklandırmalar yapılarak estetik 
görünüm kazandırılan sokakların 
yeşillendirme ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları da yine Belediye ekipleri 
tarafından yapıldı. 

altyapı

Yenilenen Sokaklar
Hizmete Açıldı

Ümraniye Belediyesi, 
ara sokakları 

yenilemeye devam 
ediyor. Bu kapsamda 

Alemdağ Caddesi 
üzerinde bulunan, 
Mektep Sokak ve 

Cevherağa Camii Sokak 
yenileme çalışmaları 

tamamlanarak hizmete 
açıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Her bayram olduğu gibi bu bayram 
da yardıma muhtaç vatandaşları 
unutmayan Ümraniye Belediyesi 
düzenlediği bir programla 506 aileye 
toplam 107 bin TL nakit para yardım 
yaptı.   Ümraniye Belediyesi Nikah 
Sarayı’nda düzenlenen programa 
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Erdoğdu ve yardım alacak 
vatandaşlar katıldı.
Programda bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı 

Hüseyin Erdoğdu, Belediye olarak 
2004 yılından bu yana her fırsatta 
yardıma muhtaç vatandaşlara ayni 
ve nakdi yardımlarda bulunduklarını 
söyledi. ‘Bayram hatırlamaktır, 
paylaşmaktır’ diyen Erdoğdu, 
herkesin bayramını tebrik ederek 
sözlerini tamamladı. Programda 
isimleri okunan 506 aileye toplam 
107 bin TL nakit para yardımı 
yapıldı.

kurban bayramı

Vatandaşlarımıza
Çifte Bayram Yaşattık
Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki 506 aileye toplam 107 bin TL nakit para 
yardımı yapan Ümraniye Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara çifte 
bayram yaşattı. 
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Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Ümraniye’deki camilerde 
sabah namazı sonrasında 
vatandaşlarla bir araya 
gelerek sohbet ediyor. 

Vatandaşların dertlerini ve 
taleplerini dinleyen Başkan 

Can, hayata geçirdikleri 
hizmetlerle ilgili de bilgi 

veriyor.

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, her yıl çeşitli 
periyotlarda gerçekleştirdiği 

esnaf ziyaretlerine devam ediyor.  
Ümraniye’de bulunan İMES, KEYAP, 
KADOSAN ve MODOKO siteleri 
yönetimleri ve esnaflarını ziyaret 
eden Başkan Hasan Can, site 
yönetimleri ve esnaflarla sohbet 
ederek onların sorunlarını dinledi. 
Sanayi bölgesinin tüm sorunlarıyla 
ilgilendiklerini ve imkânlar ölçünde 
çözmeye çalıştıklarını söyleyen 
Başkan Hasan Can, belediye olarak 
öncelikli görevleri olmayan birçok 
konuda sorumluluk üstlenerek, 
Ümraniyelilere hizmet sunduklarını 
ifade etti.  

Birçok vesile ile vatandaşlarla 
buluşan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Ümraniye’de bulunan Camilerde 
sabah namazı sonrasında camii 
cemaati ile bir araya gelmeye devam 
ediyor. Belediye Başkan Yardımcıları 
ve birim müdürlerinin de katıldığı 
programlarda, Başkan Hasan Can 
vatandaşlarla bir araya gelerek 
onlarla sohbet ediyor. Bu sohbet 
programlarında vatandaşların 
sorunlarını da dinleyen Başkan 
Hasan Can, yaptıkları hizmetlerle 
ilgili olarak vatandaşlara bilgi 
vererek, Ümraniyelilerin yaşam 
standardını yükseltmek için 
hizmetlerin aynı gayret ve samimiyet 
içerisinde devam edeceğinin altını 
çiziyor.

Sanayi Siteleri Esnafıyla Buluştuk
Vatandaşlarımızla Buluşmaya 
Devam Ediyoruz

ziyaret ziyaretYENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 
çeşitli periyotlarda 

gerçekleştirdiği esnaf 
ziyaretlerini ara vermeden 
sürdürüyor. Başkan Hasan 
Can, geçtiğimiz günlerde 

Ümraniye’de bulunan 
sanayi siteleri yönetimleri 
ve esnaflarını ziyaret etti. 
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Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen 

Edebiyatçı ve Sanatçı Buluşmaları 
devam ediyor. Ümraniye Yeraltı 
Çarşısı’nda gerçekleşen ve her ay 
önemli bir sanatkârın onur konuğu 
olarak katıldığı buluşmanın Ekim 
ayı konuğu Nilüfer Kurfeyz oldu. 
Sohbet havasında geçen programda 
misafirlere Tezhib sanatını 
anlatan Kurfeyz, Tezhib sanatında 
kullanılan malzemeler ve tasarım 
gibi birçok konuya değindi. Gerçek 
bir sanatçının başka bir şeye ihtiyaç 
duymadan bir kağıt ve kalemle 
tasarım yapması gerektiğini 
söyledi. Üslup oluşturmak isteyen 
sanatçının bunu kendi içine 
dönerek başarabileceğini belirten 
Kurfeyz, başka eserlerden alıntı 
yaparak bunun başarılamayacağını 
sözlerine ekledi. Program uzunca 
sohbetin ardından çektirilen hatıra 
fotoğraflarıyla sona erdi. 

 

“Edebiyat Buluşmaları”nın Ekim 
ayı konuğu ise gazeteci yazar Cihan 
Aktaş’tı. Kişinin doğduğu evde 
kütüphanenin, kitapların varlığı 
ile yazarlık arasındaki ilişkinin 
önemine değinerek konuşmasına 

başlayan Cihan Aktaş, kitapçı 
olan bir babanın çocuğu olmanın 
yazarlığında önemli bir etkisi 
olduğunu söyledi. Sanatın evrensel 
olduğunu, ancak üretildiği yer 
itibariyle sanata bir mekansallık 
atfedilebileceğini belirten Aktaş, 
sanata evrensellik katan unsurun 
da gerçek bir ızdırapla veya gerçek 
bir neşeyle yazmak olduğunu 
söyledi. Muhafazakâr sanat yerine 
İslamî duyarlılığa sahip insanların 
ürettiğine sanat demeyi tercih 
ettiğini söyleyen Aktaş, bir sanat 
olarak edebiyatın hakkını gözetmek 
gerektiğini, edebiyat ve romanın 
hak ettiği bir istikamette olmadığı 
söylenebilir görüşünü dile getirdi. 

Ümraniye Belediyesi’nce 
Madenler, Armağanevler 
ve Parseller Mahallelerinde 

inşaları geçtiğimiz ay biten sağlık 
merkezleri hizmete girmek için 
gün sayıyor. Yapımına ilkbaharda 
başlanan tesislerde, ilçe sakinlerine 
sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda 
hizmet verilecek. Madenler’deki 
tesislerin içinde spor salonu, 
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. Armağanevler’deki ve 

Parseller’deki Sağlık Merkezleri ise 
aşı odaları, laboratuarları, müdahale 
odaları ve aile planlaması polikliniği 
ile mahalle sakinlerine hizmet 
verecek.

sağlık ocakları

Armağanevler ve Parseller Sağlık 
Ocakları ile Madenler Çok Amaçlı 
Kültür Merkezi Hizmete Hazır

Ümraniye Belediyesi 
tarafından 

yaptırılan Madenler, 
Armağanevler ve 
Parseller Sağlık 

Merkezleri’nin inşası 
geçtiğimiz aylarda 

tamamlanmıştı. Sağlık 
merkezleri önümüzdeki 

günlerde hizmete giriyor.

YENiDENÜMRANiYE buluşma

Ümraniye Belediyesi 
Kütüphane Müdürlüğü 
tarafından geleneksel 

hale getirilen ve 
Klasik Sanatlar 

alanında öne çıkan 
isimlerin ağırlandığı 

buluşmaların bu 
ayki konuğu Nilüfer 
Kurfeyz’di.  Edebiyat 

Buluşmaları’nın Ekim 
ayı konuğu ise gazeteci 
yazar Cihan Aktaş’tı.

Sanatçı ve Edebiyatçılar
Ümraniye’de Buluşmayı Sürdürüyorlar
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engelli araçları

Sosyal belediyecilik hizmetleri 
ile büyük takdir toplayan 
Ümraniye Belediyesi, engelli 

vatandaşların hizmetine sunduğu 
asansörlü özel engelli araçlarına iki 
tane daha ekledi. Ümraniye’deki engelli 
vatandaşların ulaşımını sağlayan ve 
24 saat kesintisiz hizmet veren engelli 
aracı sayısı böylece dörde çıktı. Engelli 
vatandaşların hizmetine sunulan 
asansörlü özel araçlar, belediyeye 
başvuran engelli vatandaşları 
bulundukları yerden alarak gitmek 
istedikleri yere ulaştırıyor. Daha 
sonra işleri biten vatandaşları tekrar 
evlerine bırakan araçlar, son model 
teknoloji ile tasarlanmış. Her biri 
4 hasta ve 6 refakatçi taşıyabilen 
araçlar kar, yağmur, çamur demeden 
hizmet veriyor. Bu hizmet özellikle 
evinden çıkamayan engelli ve hasta 
vatandaşların hastane v.b kurumlara 
ulaşmada büyük bir eksiği ortadan 
kaldırıyor.

Başkan Hasan Can: “Engelleri 
Aşıyoruz”

Engellilerin sosyal hayatla bağlarını 
kurma noktasında önemli hizmetler 
yaptıklarını belirten Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, göreve 
geldikleri günden bu yana engelli 

vatandaşların sorunlarıyla hep 
yakından ilgilendiklerini söyledi. 
Başkan Hasan Can, sözlerini şöyle 
sürdürdü: ‘Ümraniye Belediyesi 
olarak engelli vatandaşlarımızın 
sorunlarını en aza indirebilmek için 
üzerimize düşeni layıkıyla yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Onlara gerek 
maddi ve gerekse sosyal anlamda 
çeşitli destekler verdik, vermeye 
devam ediyoruz. Hediye ettiğimiz 
tekerlekli sandalyeler, akülü engelli 
araçları, hasta bezleri ve diğer 
yardımlar bu desteklerimizden 
bazılarıdır. Engelli araç sayımızı 4’e 
çıkartarak bu hizmetimiz daha etkin 
bir biçimde devam edecek.’

Engelli Aracı Sayımız Artıyor
Ümraniye Belediyesi, 
engelli vatandaşların 
hizmetine sunduğu 

asansörlü özel engelli 
araçlarına iki yeni araç 

daha ekledi. Sayıları 
dörde çıkan araçlar, 24 
saat kesintisiz olarak 
engelli vatandaşların 

ulaşımını sağlıyor. 

eğitim

Ümraniye Belediyesi’nde görev 
yapmakta olan 154 özel 
güvenlik görevlisine eğitim 

verildi. Hizmetiçi eğitim kapsamında 
alanında uzman kişiler tarafından 
özel güvenlik görevlilerine “İş Ahlakı 
Görev Sorumluluğu, Ekip Ruhu ve 
Takımdaşlık, İnsan İlişkileri, Etkili 
İletişim, Moral-Motivasyon ve 
Verimlilik, Resmi Kurum Disiplini ve 
Hiyerarşik Yapı İçerisinde Çalışma 
Prensipleri ve Belediyecilikte Kaliteli 
Hizmet Anlayışı” konularında verilen 
eğitimlerle, hizmetlerin vatandaşlara 
daha kaliteli ve etkin bir şekilde 
sunulması amaçlanıyor.

Özel güvenlik görevlileri hizmetiçi 
eğitim kapsamında son derslerini 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’dan aldılar. Kaliteli hizmet 
anlayışı konusunda nelere dikkat 
edilmesi gerektiğinden bahseden 
Başkan Hasan Can, güvenlik 
personellerine güleryüzlü ve 
hoşgörülü olmaları konusunda 
telkinde bulunarak görevlerinde 
başarılar diledi.

Eğitimlerimiz Sürüyor,
Hizmet Kalitemiz Artıyor

Ümraniye 
Belediyesi’nde görev 

yapmakta olan 
154 özel güvenlik 

görevlisine alanında 
uzman kişiler 

tarafından çeşitli 
konularda hizmet 
içi eğitim verildi.  

Eğitimler kapsamında 
Başkan Hasan Can da 

bir konuşma yaptı.

YENiDENÜMRANiYE
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abis

Netcad yazılım firmasının 
Türkiye genelindeki 
kullanıcılarının davet edildiği 

ve deneyimlerini paylaştığı programa 
davet edilen Ümraniye Belediyesi 
Başkanı Hasan Can, Netcad tarafından 
hazırlanan ve Türkiye’de ilk defa 
Ümraniye Belediyesi tarafından 
uygulamaya konulan Afet Bilgi 
Sistemini (ABİS) anlattı.  Ankara 
Marriott Otel’de gerçekleştirilen 
programa Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra, Netcad  firması 
yöneticileri,  Türkiye genelinde Netcad 
kullanan firmalar ile çeşitli kurum ve 
kuruluşların yöneticileri katıldı.

Başkan Hasan Can: “Netcad’in 
Yerli Yazılım Firması Olması Bizim 
Gururlandırıyor”

Programda söz alan Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, “Bir yerli 
yazılım firmasının bu başarılarını 
görmek bizi gururlandırıyor” dedi. 
Başkan Hasan Can, Netcad’e bundan 

sonraki çalışmalarında başarılar 
dileyerek Netcad firması tarafından 
yazılımı yapılan ve Türkiye’de ilk 
defa Ümraniye Belediyesi tarafından 
uygulamaya konulan Afet Bilgi 
Sistemini (ABİS) anlattı. Ümraniye’miz 
için önemli ve örnek bir çalışma 
olan Afet Bilgi Sistemi (ABİS) akıllı 
haritayı vatandaşların hizmetine 

sunduklarını söyleyen Başkan Hasan 
Can, “Ümraniye ilçesi, gerek fiziki 
yapısı ve zemin açısından avantajlı 
olması, gerekse 2004’ten bugüne yapı 
stokunun büyük oranda yenilenmiş 
olması bakımından İstanbul’da olası 
bir depreme en hazır ilçelerden 
birisidir” dedi. Başkan Hasan Can, 
Ümraniye Belediyesi olarak, müdahale 
ve afet sonrası iyileştirmede ilçemizdeki 
tüm kurumlarla koordineli çalışmak, 
kaynakların etkin ve verimli kullanımını 
sağlayarak afet sonrası can ve mal 
kayıpları ile hasarları en aza indirmek 
amacıyla, Ümraniye Afet Bilgi Sistemini 
(ABİS) akıllı haritayı oluşturduklarını 
söyledi. ABİS ile vatandaşlar olası bir 
afet öncesi ihtiyaç duyabileceği tüm 
hazırlıklarla ilgili bilgilere rahatlıkla 
ulaşabilecek ve Aile Afet Planlamasını 
kolaylıkla yapabilecekler dedi. 

Konuşmaların ardından Netcad firması 
yöneticileri Başkan Hasan Can ve 
konuşmacılara katılımlarından dolayı 
plaket takdim etti. 

Başkan, Ankara'da
ABİS’i Anlattı

Netcad yazılım 
firmasının 

Türkiye genelinde 
kullanıcılarının 
deneyimlerini 

paylaştığı programda  
Ümraniye Belediyesi 
Başkanı Hasan Can, 
Afet Bilgi Sistemini 

(ABİS) anlattı.  

Ümraniye Belediyesi 
Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü tarafından 
kısa bir süre önce 

bakıma alınan 
Ümraniye Çarşı 

Cevherağa Camii 
önünde bulunan 

çeşmeler vatandaşların 
kullanıma açıldı.

Ümraniye Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından Ümraniye’nin 

en işlek caddesi olan Alemdağ 
Caddesi Cevherağa Camii önünde 
bulunan çeşmeler vatandaşların 
kullanıma açıldı. Ümraniye’nin 
en eski camisi olan Cevherağa 
Camii’nin Alemdağ Caddesi’ne 
bakan tarafında 2007 yılında 
yapılan ve kısa bir zaman önce 
bakıma alınarak çevresi mermer 
kaplanan çeşmeler, yenilenmiş 
haliyle vatandaşların en yoğun 
olarak kullandığı cadde üzerinde 
yeniden hizmet vermeye başladı.

Cevherağa Camii’ndeki
Çeşmeleri Yeniledik

çeşmelerYENiDENÜMRANiYE
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ziyaret zabıta

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ekim ayı içinde 
Ümraniye İmam Hatip 

Ortaokulu, Ümraniye Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, Namık Kemal 
Lisesi, Şehit Öğretmen Yasemin 
Tekin İlköğretim Okulu ve Ümraniye 
Lisesi’ni ziyaret ederek, Bayrak 
Törenlerine katıldı. Törenlere 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, okul idarecileri, 
öğretmenler, veliler ve öğrenciler 
katıldı. 

Başkan Hasan Can: “Yeni Eğitim ve 
Öğretim Yılı Hayırlı Olsun”
Ziyaretlerde okul idarecileri, 
katkı ve desteklerinden dolayı 

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’a teşekkür ettiler. Başkan 
Hasan Can ise, 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, 
öğrencilere nasihatlerde bulunarak 
yeni eğitim ve öğretim yılının 
öğrencilere, öğretmenlere ve velilere 
hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların 
ardından Başkan Hasan Can’a çiçek 
takdim edildi.

Ümraniye Belediye Zabıta 
Müdürlüğü ve Ümraniye 
İlçe Tarım Müdürlüğü 

ekiplerinin müşterek olarak yaptığı 
program kapsamında Ümraniye 
genelinde faaliyet gösteren su 
ürünleri satış yerleri denetlendi. 

Ümraniye Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü, kış aylarında çokça 
tüketilen ürünlerden biri olan 
balık etinin, temiz bir ortamda 
bozulmadan muhafaza edilmesi, taze 
olarak satılması, bayat ürünlerin 
satışının önlenmesi amacıyla 
denetimlerini hassasiyetle yürütüyor. 
Bu kapsamda denetimi yapılan 
işyerlerinin, işyeri açma ve çalıştırma 
ruhsat şartlarından olan uygun 

havalandırmanın olup olmadığına, 
ürün satışında soğuk hava dolabının 
bulunup bulunmadığı, ürünün 
temizlenmesi ile ilgili bölümün 
ayrı olup olmadığı incelendi. Genel 

temizlik durumuna bakan ekipler, 
bunun yanı sıra çalışan personelin 
sağlık karnelerini, ürün üzerinde 
bulunan etiketleri, ürün faturalarını 
da kontrol ederek, şartları uygun 
olmayan işletmeleri şartları yerine 
getirmesi için uyardı. Bu uyarılar 
neticesinde 3 iş yerine ihtar ve 1 
işyerine idari yaptırım uygulandı.

Okullarımızın Bayrak 
Törenlerindeydik

Zabıta  Denetimlere
Devam Ediyor

Eğitim-öğretim yılının 
başladığı Eylül ayından 
itibaren düzenli olarak 
okulları ve öğrencileri 
ziyaret eden Ümraniye 

Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ekim 

ayında da çok sayıda 
okulu ziyaret etti.

Ümraniye Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü’ne 

bağlı ekipler halkın 
sağlık ve huzuru için, 
denetimlerine devam 
ediyor. Zabıtanın bu 
ayki denetimlerinde 
balıkçılar da vardı.

YENiDENÜMRANiYE
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AK Parti’nin önde gelen stratejist 
beyinlerinden biri olarak 
Türkiye’nin bölgedeki ve dünya 
siyasetindeki aktif rolü hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Soğuk Savaş’ın bitişi ile geçici 
olarak oluşan ABD üstünlüğü 11 
Eylül ile birlikte düşüşe geçerken, 
dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
yeni güç merkezlerinin ortaya 
çıkması, küresel sistemin yeniden 
yapılanması sonucunu da 
beraberinde getirdi. Bu durum 3 
Kasım 2002 tarihinde iktidara AK 
Parti’nin gelmesiyle adeta kendi 
Rönesansını yaşamaya başlayan 
Türkiye için önemli bir avantajı 
beraberinde getirdi. Gücünü 
milletten alan bir iktidarın varlığı 
ile daha önce ıskalanan zamanın 
ruhunu yakalama fırsatımız artık 
vardı. Bu anlamda hem iç politikayı 
ve ekonomiyi regüle ederken, aynı 
zamanda Soğuk Savaş şartlarına 
uyumlu dış politikamızı da terk 
ederek, tarihî, kültürel, sosyal 
derinliğimizi dayanak noktası yapan 
ve dünyanın tüm coğrafyalarını 
hedefleyen, bütüncül bakan pro-aktif 
bir dış politikayı da şekillendirdik. 

Dış politika stratejimizi ortak kazanç 
eksenli inşa ettik. Dost-düşman 
ayrımından ziyade dostlarımız ve 
potansiyel dostlarımız fikriyatını dış 
politikamızın merkezine oturttuk. 
Dünyaya çatışma değil uzlaşma 
temelli yaklaştık. Ortak çıkarları 
öne koyarak, çevremizdeki ülkelere 
demokrasiye geçiş konusunda 
dostça tavsiyeler verdik. Tüm 
bunlar çerçevesinde Türkiye algısını 
küresel anlamda pozitife çevirdik. 

Türkiye mazlum ve mağdur ülkelerin 
uğrak ve dayanak noktası oldu. AK 
Parti’nin dış politika vizyonu ile 
Afrika diye bir kıta, Latin Amerika 
diye bir coğrafya, Rusya gibi güçlü 
ve tarihi komşumuzla iyi ilişkiler 
geliştirilebileceğini gösterdik. Arap 
Devrimlerinin başlamasıyla dış 
politikamızın çıkarlar üstünden değil 
değerler üstünden yürütüldüğünü 
bir kez daha göstermiş olduk. 
Mübarek’e ilk çekil diyen biz 
olduk. Tunus’ta devrimi başından 
itibaren destekledik. 10 yıl yatırım 
yaptığımız Suriye’de de bu konuda 
taviz vermedik. Suriye halkının 
yanında olmayı tercih ettik. 
Suriyeli kardeşlerimizin Esed 
yönetiminin postalları altında 
ezilmesine göz yummamız elbette 
beklenemezdi. O nedenle ki her 
ne olursa olsun kardeşlerimizin 
mücadelesini desteklemeye devam 
ediyor, acılarına merhem olmaya 
çabalıyoruz.

Siz aynı zamanda inşaat 
mühendisisiniz. Kentsel 
dönüşümde ciddi bir sürece 
girdiğimiz bu dönemdeki 
çalışmaları nasıl buluyorsunuz?

Dünyada artık şehirler ön plana 
çıkıyor, söz sahibi oluyor, yeni 
kuşakları da tüm dünyaya söyleyecek 
sözü olan bir İstanbul bekliyor. O 
nedenle kendilerini çevre coğrafyaya 
ve dünyaya söz söyleyecek tarzda 
yetiştirmeleri en az iki yabancı dile 
hakim olmaları gerekiyor. İstanbul 
tasavvurumun temelinde Fatih 
Sultan Mehmet’in hülyasındaki 
şehir bulunuyor. Tüm coğrafyayı ve 
insanlığı kucaklayan, alternatif bir 
medeniyet paradigmasını içselleştiren 
ve sunan bir şehir medeniyeti 
ki bu zaten İstanbul’un özünde 
bulunuyor. Başbakanımız ve Genel 
Başkanımız sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile birlikte 
hepimizin özlediği İstanbul yavaş 
yavaş oluşmaya başladı. İstanbul 
tekrar kültürüyle tarihiyle buluşmaya, 
dünyaya örnek bir şehir haline geliyor. 
Bu konuda mevcut büyükşehir 
belediye başkanımız sayın Kadir 
Topbaş da hükümetimizle eşgüdüm 
dahilinde çalışarak önemli projelere 
imza atıyor. Marmaray gibi dev bir 
proje hayata geçmek üzere, Kanal 
İstanbul, 3. Köprü, 3. Havalimanı, 
Finans Başkenti İstanbul vb. projeler 
ile İstanbul bir dünya kenti olma 
yolunda hızla adım atıyor. Bize 
düşende bu devasa projelere destek 
olmaktır. 

İstanbul milletvekilisiniz ama 
ondan da önce bir İstanbul 
âşığısınız. İstanbul için yazdığınız 
şiir ve yazıların dışında bu şehre 
dair bir kitabınız da mevcut. 
Gözünüzde ve gönlünüzde 
İstanbul’un özel yerinden bahseder 
misiniz?

İstanbul bir ufuk şehridir. Burada 
oluşturacağınız bir paradigmanın 
çevre coğrafyalarda yankı bulmaması 
söz konusu değildir. Bir Kudüs, bir 
Mekke, bir Medine, bir Kahire, bir 

Beyrut, bir Bağdat, bir Şam, bir Halep, 
bir Kerkük, Bir Tebriz, bir Üsküp, 
bir Belgrad, bir Priştine, bir Selanik 
bu şehrin sokaklarında gizlidir. 
O nedenle İstanbul sokaklarında 
yaptığınız bir gezinti, size bu 
coğrafyayı anlatan dinletilerdir. 
Kalbinizi ne kadar açarsanız İstanbul’a 
o kadar sizinle hasbihal eder. Açık 
ki İstanbul mizacında bir medeniyet 
barındıran kutlu bir şehirdir. O 
nedenle, onun üstüne titremeli, 
küresel anlamda iddiasının devamı 
için her türlü itimadı göstermeliyiz. 
İstanbul bizim gözbebeğimiz. Bende 
bu hassasiyetle tefekkür dünyamda 
İstanbul’a özel yer ayırıyorum. Dünya 
görüşümün bir saç ayağını İstanbul 

ve onun temsil ettiği medeniyet 
iddiası oluşturuyor. Onsuz siyaseti 
kavramsallaştırmak ve tatbik etmek 
mümkün değil. O nedenle bu şehri 
anlamaya, onla beraber yaşamaya 
uğraşıyorum.  Ve tüm kardeşlerime 
İstanbul’u anlatmaya çabalıyorum. 
Özellikle gençlerimize İstanbul’u 
anlatmamamız gerekiyor. Öyle ki 
İstanbul’la ilgili bir seçmeli ders 
dahi müfredatlara konulabilir diye 
düşünmekteyim.

Ümraniye’deki gelişme ve 
çalışmaları da yakından takip 
ediyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz 
Yükselen Ümraniye’nin seyrini?

Ümraniye 1980’lerden itibaren çevre 
olarak yükselmeye başlayan bir kent 
hüviyetindedir. İnsanlar kısmen de 
olsa Ümraniye’de köy hayatından 
doneler görmekte ve bir nebze nefes 
almaktaydı. Ancak İstanbul’un 
büyümesine cevap veremeyen bir 
Ümraniye vardı. Bu durum 2004 
yılına kadar bu şekilde devam etti. 
O tarihten sonra ise devasa bir 
değişim yaşandı. Açık yüreklilikle 
ifade edeyim ki Ümraniye bugün, 
merkeze değişim baskısı yapan, yeni 
ve yükselen bir kent görünümünde. 
Kent fiziken değişirken, beraberinde 
sosyal dokunun da pozitif anlamda 
değiştiğini gördük. Artık özenilen 
ve yaşanmak istenen, yaşayan bir 
Ümraniye var. Elbette bunda en 
büyük emeğe sahip olan kişi, kıymetli 
Belediye Başkanımız Hasan Can 
Beyefendidir ve şunu başarmıştır: 
Yükselen Türkiye’ye paralel yükselen 
Ümraniye’yi inşa etmiştir. Alemdağ 
Caddesi tek başına ne yapıldığını 
pekala anlatmaktadır. 2004 öncesi 
Türkiye’yi anlamak tıpkı Ümraniye 
gibi mümkün değildi. Ama artık 
Ümraniye, bugün Türkiye’mizin aldığı 
yolun en önemli kanıtlarından biri 
durumundadır.

Artık özenilen ve 
yaşanmak istenen, 

yaşayan bir Ümraniye 
var. Elbette bunda en 

büyük emeğe sahip olan 
kişi, kıymetli Belediye 

Başkanımız Hasan Can 
Beyefendidir ve şunu 
başarmıştır: Yükselen 

Türkiye’ye paralel 
yükselen Ümraniye’yi 

inşa etmiştir.

siyaset

Türkiye’nin son 
dönemde izlediği 

dış politika vizyonu 
zamanın gereklerini 

yerine getiren 
ve Türkiye’nin 

potansiyelini kullanan 
önemli bir girişimdir. 
Bu nedenle ki Türkiye 
21. yüzyıla iddialarını 

taşıyarak girmiş 
durumdadır.

YENiDENÜMRANiYE

İstanbul
Bir Ufuk 
Şehridir

İstanbul Milletvekili

Metin Külünk
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1976 yılında Bekir Sami 
Gömügen isimli bir zatın 
kendi özel arazisine dikmiş 

olduğu çamlarla mahallede küçük 
bir ormanlık alan oluşmuştur. 
Bölgenin Çakmak Mahallesi’ne 
bağlı olduğu dönemlerde bile 
mahalle Çakmak-Çamlık Mahallesi 
olarak anılmıştır ve ismi buradan 
gelmektedir.

Çamlık Mahallesi’nde ilk yerleşimler 
1980’li yıllarda başlamıştır. 
1990 depremi sonrasında zemin 
sağlamlığı nedeniyle daha çok 
talep görmüş ve büyümeye devam 
etmiştir. Çakmak, Tatlısu ve Site 
Mahalleleri komşu mahalleleridir. 
Mahalle konum olarak da Ataşehir 
ilçesiyle karşılıklı bulunmaktadır.

Mahallenin nüfusu 19.000 
civarındadır. 81 ilimizden 
vatandaşımızın bulunduğu Çamlık 
Mahallesi’nde ağırlıklı olarak Sivas, 
Erzincan ve Bingöl illerinden göç 
almıştır. Mahallede 7 adet park 
bulunmaktadır. Sağlık ocağı ve 
ilköğretim okulu da mevcuttur. 
Emrullah Turanlı İlköğretim 

Okulu’ndan Tatlısu Mahallesi 
sakinleri de faydalanmaktadır. 
Ayrıca anacadde üzerinde 2 banka 
ve birçok ATM mahalle halkına 
hizmet vermektedir. Ayrıca 7 tane 
de eczane hizmet vermektedir. 
Çamlık Mahallesi’nin %80 asfaltı 
yapılmıştır kalan %20’lik kısmın 
da kaldırım çalışmaları da dahil 
olmak üzere 2012 sonunda 
biteceğini tahmin edilmektedir. 
Mahalle Muhtarı Hasan Doğan 
mahallenin ihtiyaç duyulan en 
önemli eksiğinin semt pazarı 

olduğunu ifade etmektedir: 
“Mahalle halkının en büyük talebi 
semt pazarı kurulmasıdır. Çünkü 
mevcut pazarlar mahallemize 
uzak kalmaktadır, ayrıca ulaşım 
açısından da yeni otobüs hatları 
gerekmektedir. Özellikle Üsküdar 
ve Avrupa Yakasına ulaşım 
sorun olmaktadır. 2011 Ağustos 
döneminde 253 nolu Taksim 
otobüs hattı hizmete girmiş 
fakat tatil dönemlerine denk 
geldiği için kullanım az olmuş ve 
otobüs seferi kaldırılmıştır. Bu 
araçlar için mahalle sakinlerinden 
yoğun talepler gelmektedir. 
Ayrıca mahallemizin bir de bilgi 
evine ihtiyacı vardır. Kentsel 
dönüşüme dahil olan kısmı 
olmayan Mahallemizin sağlık 
ocağı ve muhtarlık binası sayın 
Hasan Can tarafından mahallemize 
kazandırılmıştır. İkbal Caddesi 
prestij olarak mahallemize 
kazandırılmıştır. Mahalle 
halkı adına verilen diğer tüm 
hizmetler için sayın Hasan Can’a 
teşekkürlerimizi sunarız.”

Çamlık Mahallesi
Çamlık Mahallesi 

özellikle sağlam zemini 
dolayısıyla deprem 

sonrasında yoğun bir 
ilgi görmüş ve her geçen 
gün gelişerek yükselen 

Ümraniye’nin öne çıkan 
mahallelerinden biri 

haline gelmiştir.

YENiDENÜMRANiYE

2009 Yerel Seçimlerinde, 
Ihlamurkuyu Mahallesi’nden 
ayrılarak Cemil Meriç 

Mahallesi olan Mahalle, ismini 
yazar, çevirmen Cemil Meriç’ten 
almıştır. Mahallede ilk yerleşim 
Alemdağ Caddesi civarında ve 
1960’lı yıllara dayanır, daha sonra 
1976 yılından itibaren Anadolu’nun 
çeşitli vilayetlerinden gelen 
vatandaşlarımızın oluşturmuş 
olduğu bir mahalledir.

Ihlamurkuyu, Tepeüstü, Adem 
Yavuz, Altınşehir, Parseller 
Mahalleleri komşu mahalleridir. 
Cemil Meriç Mahallesi’nde Sivas, 
Kars, Ordu, Sinop, Kastamonu, 
Samsun, Ağrı, Ardahan, Erzurum 
ve Erzincan illerimizin insanları 
yoğun olarak ikamet etmektedir. 
Ayrıca diğer illerimizden insanlar da 
bulunmaktadır. 2009 yılında 21.399 
olan mahalle nüfusu muhtarlık

sistemi kayıtlarına göre 25.000’in 
üzerindedir. Son yapılan seçimde 
mahallenin seçmen sayısı ise 
15.473 kişidir. Mahallede Birlik 
İ.Ö.O, Çayırönü İ.Ö.O. ve Ecz. 

Neşem Özlen Güray Lisesi 
eğitim vermektedir. Çırçır Parkı, 
Dumlupınar Parkı, İmam-ı Şafi 
Camii Parkı, Cemil Meriç Kültür 
Merkezi ve dinlenme parkı 
bulunmaktadır. Mahallede üst 
ve alt kısım cadde ve sokaklarda 
oturanlara hitap eden 2 tane 
sağlık ocağı mevcuttur. Mahallede 
bulunan 210 cadde ve sokağın 
altyapısı büyük ölçüde yapılmıştır. 
Çoğu sokağın tretuvarlarının 
yenilenmesi ve hiç tretuvarı 
olmayan sokakların tretuvarlarının 
yapılması gerekmektedir. 

Mahalleden geçmekte olan 
Çayırönü Deresi’nin ıslahına 
da bugünlerde başlanacaktır. 
Mahallemin, alt kısmında yer alan 
Yeşildere Caddesi ve Muşmula 
Caddesi civarına cevap verebilecek 
bir ilköğretim okulu ile park ve spor 
alanlarına ihtiyacı vardır.

Cemil Meriç Mahallesi Muhtarı 
Mustafa Akgül Belediyenin 
rutin yapması gereken işlerden 
son derece memnun olduklarını 
ifade etmiştir: “Sorunlarımızı 
yetkili mercilere aktarıp da cevap 
alamadığımız sorun yok denecek 
kadar azdır. Mahalle temsilcileriyle 
birlikte koordineli bir çalışma 
içerisinde olup yapılması uygun 
olan her sorunu hallettik. Çok 
istememize rağmen park sorununu 
uygun ve sorunsuz bir yer 
olmadığından çözemedik. Ayrıca 
her türlü sorunumuzun çözümünde 
büyük yardımlarını Cemil Meriç 
Mahallemizden esirgemeyen 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a ve ekibine sonsuz 
şükranlarımı sunarım.”

Cemil Meriç Mahallesi
Cemil Meriç Mahallesi 
1960’lı yıllara kadar 

giden geçmişi ve 
günümüzde 30.000’e 
yaklaşan nüfusuyla 

Ümraniye’nin önemli 
mahallelerinden biri 

haline gelmiştir.

çamlık cemil meriç
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örneklerden sadece biri. Yenilenen 
yoluyla ulaşımın daha da kolaylaştığı 
Ani, Türkiye’nin Ermenistan’la 
sınırını belirleyen Arpaçay Nehri’nin 
hemen yanında tüm ihtişamıyla 
her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.Kars, 
kışın iri kristalli karı, yazın ise canlı 
doğası ve zengin kültürel mirası ile 
ziyaretçilere her mevsim keyifli bir 
ortam sunar. Ancak kış aylarında 
günler kısadır ve sokaklar hava 
kararırken boşalır, hayat, evlerde 
ve kapalı mekânlarda devam eder. 
Kars’ta kar Mart ayına kadar yerden 
kalkmaz. Sokaklardaki günlük hayata 
ılıman bir havada tanık olmak ve 
hem kenti hem de çevresindeki ören 
yerlerini, doğal dokuyu daha ayrıntılı 
yaşamak isteyenler için, Haziran-
Eylül arası uygundur. Bölgedeki çiçek 
çeşitliliği özellikle Haziran ayının on 
beşinden itibaren izlenebilir.

Sarıkamış’ta Kış Turizmi

Kars’ın 53 km. doğusunda ise 
sarıçam ormanlarıyla kaplı 
Sarıkamış yer alıyor. Saatte 2.400 
kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı 
telesiyej sistemi ile dünyanın sayılı, 
Türkiye’nin ise en gelişmiş kayak 
tesislerine sahip olan Sarıkamış’ı 
Türkiye’deki diğer pistlerden ayıran 
en önemli özelliği bölgeye yağan kar 
cinsi ve doğal güzelliği. Dünyada 

sadece Alpler’de olan toz kristal 
kar, Türkiye’de de Sarıkamış’ta 
bulunuyor. İlçede yılın büyük bir 
bölümü güneşli geçmesine rağmen 
kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini 
yitirmeyip, kayak severlere pırıl pırıl 
bir piste, güvenle kayma zevkini 
yaşatıyor. Sarıkamış’ta bulunan 
kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla 
çevrili olduğundan pistlerde çığ 
tehlikesi de bulunmuyor.Kültür 
ve kış turizminin yanı sıra doğa 
turizmi için de önemli bir potansiyel 
taşıyan Kars’ta Kuyucuk ve Çıldır 
gölleri özellikle kuş gözlemi yapmak 
isteyenlere eşsiz fırsatlar sunuyor. 
Türkiye’deki 400 kuş çeşidinden 250 

tanesine ev sahipliği yapan ilde, her 
yıl dünyanın ve Türkiye’nin dört 
bir yanından kuş gözlemcilerinin 
katıldığı bir de doğa festivali 
gerçekleşiyor. Kars’tan söz edip de 
ünü artık Türkiye sınırlarını aşan 
kaşar ve gravyer peynirlerinden ve 
kaz etinden bahsetmemek olmaz. 
Kentin dört bir yanına yayılmış 
yerel üreticiler birbirinden lezzetli 
ürünlerini ziyaretçilere denetmekten 
büyük zevk alıyorlar. Pek yakında 
bir peynir müzesine kavuşacak ilde, 
efsanevi Kars peynirleri lezzetli ve 
keyifli bir rota oluşturacak. 

Kars şehri, İpek Yolu gibi 
önemli ve stratejik özellikleri 
olan bir ticaret güzergâhı 

üzerindedir. Bu nedenle gerek 
tacirlerin gerekse gezginlerin 
konakladığı şehri Gürcüler “Karis-
Kalaki” yani “Kapı Kent” diye anarlar. 
Anadolu’da çeşitli rotalar izleyen 
ticaret yolları Kars platosunda 
birleşir. Yukarı Fırat yolu Samsat 
Deresi’nden Erzurum Ovası’na 
geçerek Aras Nehri’ni takiben 
Sarıkamış’a ulaşır. Karadeniz yolu 
ise Çoruh Vadisi’nden Kars’a gelir. 
Kervan yollarının Kars’ta birleşmesi, 
şehrin adının hafızalarda hep canlı 
kalmasını sağlar. Rusya’dan İran’a, 
Hindistan’dan Almanya’ya kadar 
Kars adının kullanılması ve hatta 
adının Kanada’da bir yerleşime 
verilmesi, şehrin birçok ziyaretçiye 

ev sahipliği yaptığını gösterir. 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan, Türklerin Anadolu’ya 
girişlerinde bir kapı vazifesi üstlenen 

Kars, Aleksandr Puşkin, Georgiy 
Gürciyev ve Orhan Pamuk gibi 
dünyaca tanınmış yazarlara da 
ilham kaynağı olmuş bir şehir. Geniş 
yolların ızgara biçiminde böldüğü, 
Rus işgali döneminden kalma taş 
binalarla bezenmiş şehir her yıl artan 
oranda yerli ve yabancı turiste ev 
sahipliği yapıyor. Şehre küçük bir 
Baltık şehri havası katan bu orijinal 
mimarı güzelliklerin yanı sıra Kars’ın 
farklı bölgelerinde de çok sayıda 
turizm değeri yer alıyor. 

Ani Antik Şehri

Kars’a sadece 42 km uzaklıkta yer 
alan ve ortaçağ sanatı ve mimarisi 
bakımından sadece Türkiye’de değil, 
dünyadaki en önemli örneklerden 
biri olan Ani Antik Şehri bu 

Misafirlerini sadece 
tarihî ve tabii 

zenginlikleriyle değil, 
birbirinden lezzetli yerel 

tatlarıyla da besleyen 
Kars, bir görenin bir 
daha unutamadığı 
güzellikleriyle daha 
çok kişi tarafından 

keşfedilmeyi bekliyor.

Türkiye’nin kuzeydoğu 
ucunda yer alması 

nedeniyle hep “uzak” 
algısı yaratsa da 

uçakla İstanbul’dan 
2, Ankara’dan ise 1,5 

saatte ulaşılabilen 
Kars, kültür turizminin 

yanı sıra kış ve doğa 
turizmi için de çok çekici 

değerlere sahip.

YENiDENÜMRANiYE gezi

Serhat Şehri: Kars
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18 Yaş EşiğiKadına Şiddete Karşı
Kadın Sığınma ve Konukevleri

YENiDENÜMRANiYE

Çocukluk dönemini 
erişkinlikten ayıran gençlik 
çağı, yaşanan yoğun ve 

karmaşık duygularla bir çok şeyin 
yeniden gözden geçirildiği bir 
dönemdir. Cinsel olgunlaşma ile 
fizyolojik ve bedendeki biçimsel 
değişimle de bağlantılı olarak 
duyguların, düşüncelerin ve 
davranışların da değişmeye başladığı 
bir dönemdir. 

Gençlik çağı, birkaç alt döneme 
ayrılabilmektedir. Hızlı büyüme ile 
birlikte bedensel, cinsel, duygusal 
ve sosyal yaşamda gözlenen 
gelişme, farklılaşma ve değişimle 
bağlantılı olarak olumsuz davranış 
ve tepkilerin yoğun gözlendiği 
12-15/16 yaş arası “ilk ergenlik ve 
ön ergenlik” dönemi olarak ifade 
edilebilir. Çekingenliğin, kendine 
güvensizliğin, yalnızlığı tercih 
etmenin iç içe sıklıkla yaşandığı 
15-17/18 yaş arası “orta ergenlik” 
dönemidir. 

Kendine güvenin, bağımsız olma 
çabasının, gösterişin ağır bastığı 
ve değer çatışmalarının, kimlik 
arayışına yönelik tutarsızlıkların, 

duygusal iniş-çıkışların, ani duygu 
değişmelerinin ağır bastığı 17-21 
yaşları arası “son ergenlik”, yani 
“delikanlılık” dönemidir. 

Öncelikle gençlere ihtiyaçları 
olan bilgiler aile içinde verilmeli, 
bunun gerçekleşebilmesi için de, 
anne-babaların gençlik dönemi 
hakkında  doğru  ve yeterli bilgiye  
sahip olmaları gerektirmektedir. 
Zaten genç kız ya da oğlunu doğru 
şekilde ve geniş bir anlayış içinde 
bilgilendirebilen bir ebeveyn,  
gencin gelişimini olumlu yönde 

etkileyecektir.

Gençlik döneminde “duygular 
yoğundur”  ve sürekli dalgalanma 
gösterir, yani iniş-çıkışlıdır. Biraz 
önce ağlamakta olan bir genç,  
hemen akabinde kahkahalara 
boğulabilir. Genç sevinç  ile üzüntü, 
sevgi ile nefret arasında gidip 
gelir. Ruhsal tepkilerinde aşırılık, 
davranışlarındaki çelişki bu döneme 
özgü olan bir bocalamanın ve 
tereddüdün belirtisidir. Genç bir 
yandan içinden gelen dürtülerini 
dizginlemeye çabalarken,  öte 
yandan çevresi ile çatışmaya 
girebilmektedir.

İç dünyası ile dış dünya arasında 
dengeler kurmaya çalışır. Genç 
kendine özgü ve kendine göre 
yaşamak istemekte, bağımsızlığını 
kazanmaya ve birilerine bağımlı 
olmadan yaşamaya çabalamaktadır. 
Ancak, gerçekte halen birilerine 
muhtaç ve bağımlıdır. Okul 
harçlığını babası vermekte, 
ihtiyaçlarını ailesi karşılamakta,  
katılmayı düşündüğü bir aktivite 
için ebeveynlerinin onayına  ihtiyaç 
duymaktadır.

Modern, demokratik, ileri 
bir toplum için, kadınların 
güçlendirilmeleri, etkinlik 

alanlarının genişletilmesi, eğitim, 
istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. 
alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan 
yararlanmalarının sağlanması büyük 
önem taşımaktadır. Sosyal hizmetler 
insan haklarının güvence altına 
alınmasına yönelik çalışmaları da 
kapsamaktadır. Eşitlik, güvenlik, 
özgürlük, bütün insanların bedensel 
bütünlüğü ve insanlık onuru 
konusundaki hak ve prensiplerin 
kadınlar için de uygulanması 
gerektiği gerçeğinden hareketle, 
kadınların kendi durumlarını 
belirlemede, kendi haklarında söz 
sahibi olma hakkına sahip oldukları 
bilincine ulaşmalarında, şiddete 
karşı çıkmalarında, statülerinin 
yükseltilmesinde, onurlarının 
korunmasında ve böylece 
demokratik geleneğin gelişmesinde 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK)’in 
küçümsenemeyecek katkıları vardır. 
Kadının ilerlemesi, güçlendirilmesi 
ve şiddete karşı korunmasına 

yönelik yürütülen hizmetlerle eşitlik 
politikalarına katkı sağlanmaktadır. 

Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri

- Kanun kapsamında kurulan Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerinde 
şiddet mağdurlarına psikolojik, 
meslekî, hukukî ve sosyal alanda 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
verilir.

- Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri 7 gün 24 saat esasıyla 
çalışır.

- Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri, şiddetin önlenmesi ve 
tedbir kararlarının izlenmesine 
yönelik, şiddet mağduru kişiler ile 
şiddet uygulayan/uygulama ihtimali 
bulunan kişilere yönelik hizmetler 
yürütür.

Aile içi şiddetin önlenerek aile 
bütünlüğünün korunmasını 
amaçlayan 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ile kayıt 
altına alınmıştır:

- Bu Kanundan yararlanmak için 
herhangi bir harç ve posta gideri 
ödenmez. 

- Şiddet mağdurunun sosyal 
güvencesi olmaması durumunda 
Kanun kapsamındaki sağlık giderleri 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
(ASPB) bütçesinden karşılanır.

- Koruyucu tedbir kararı 
verilebilmesi için, şiddetin 
uygulandığı hususunda delil veya 
belge aranmaz.

- Tedbir kararları en çabuk ve en 
kolay ulaşılabilecek yer hakiminden, 
mülki amirden ya da kolluk 
biriminden talep edilebilir.

gençlikkadın

Kadın konukevleri, 
kadınlara öncelikle 

can güvenliği, kendini 
toparlamak için zaman 

ve hayatlarına daha uzun 
vadeli ve geniş açıdan 

bakabilmeleri için ihtiyaç 
duydukları emniyetli bir 

ortam sağlamaktır.

Bağımsız olma çabasının, 
gösterişin ağır bastığı 

ve değer çatışmalarının, 
kimlik arayışına yönelik 

tutarsızlıkların, duygusal 
iniş-çıkışların, ani duygu 

değişmelerinin ağır 
bastığı 17-21 yaşları 

arası “son ergenlik”, yani 
“delikanlılık” dönemidir. 
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umraniye.bel.tr’de

Ümraniye 
Afet Bilgi Sistemi (ABİS)
• Afet Sonrası Toplanma Alanları
• Geçici İskan ve Çadır Alanları 
• Öncelikli ve Alternatif Yollar
• Tüm Hastane ve Eczaneler
• Lojistik Destek Noktaları 
• Su İstasyonları ve Fırınlar
• Tüm Kamu Kurumları, Belediye Hizmet Binaları
• İlkyardım Koordine Merkezleri


