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başkandan

2013’ün son aylarını idrak 
ediyoruz. Bir yılı daha geride 
bırakmak üzereyiz. Hizmette bir 
yılı daha tatlı bir yorgunlukla 
kapatıp yeni bir yıla yeni proje ve 
icraatlarla girme niyetindeyiz. 
Geçtiğimiz günlerde, “127 Nedir?” 
başlıklı bir iletişim kampanyası 
başlattık. Çok kısa bir sürede 
ciddi ilgi gören bu kampanyanın 
merkezinde sadece 2013 yılı 
içinde hayata geçirdiğimiz 
projeler yer alıyor. Bu yıl hayata 
geçirdiğimiz, diğer bir deyişle 
Ümraniye’mize kazandırdığımız 
projelerin sayısı 127’yi buluyor. 
Yükselen Ümraniye bu projelerle 
birlikte yükseliyor. Lafta, sözde 
kalan sanal bir yükselmeden 
değil, yaşadığımız şehrin cadde ve 
sokaklarına doğrudan yansıyan 
somut bir değişim ve yükselmeden 
bahsediyoruz. 600’den fazla 
iş kalemini içeren bu 127 
projenin açılışlarını Kasım ayının 
ortasından itibaren sizlerle birlikte 
yapacağız. 
Geçtiğimiz ay Cumhuriyetimizin 
90. kuruluş yıldönümünü hep 
beraber kutladık. Cumhuriyetin, 
90 yıllık süreçte nereden nereye 

geldiği artık tüm dünyanın kabul 
ettiği bir başarı öyküsüdür. 
İnanıyorum ki, AK yönetimler 
görevde olduğu müddetçe bu 
başarı durmaksızın devam 
edecektir. Bu başarının son 
kanıtı Marmaray oldu. 29 
Ekim’de Cumhurbaşkanımız 
ve Başbakanımızın katılımıyla 
açılışı gerçekleştirilen ve iki kıtayı 
yeraltından birleştiren tarihî bir 
proje olan Marmaray yıllarca 
hayırla yad edilecek bir hizmettir. 
Elimizden geldiğince ve 
her fırsatta kıymetlerimizi, 
ustalarımızı yad ediyor, anıyoruz. 
Ekim ve Kasım aylarında da bu 
bağlamda önemli etkinlikler 
yaptık. Bunlardan ilki, İmam 
Hatip Okullarının ve Yüksek İslam 
Enstitülerinin kurulmasında 
büyük emeği bulunan merhum 
Celalettin Ökten (Celal Hoca) için 
düzenlediğimiz anma programıydı. 
Yine kıymetli Hocamız Osman 
Kılıç’ın hatırat kitabı “46 Yıl Sonra 
Bulgaristan’da-Kutsal Topraklarda 
Bir Ay”ın neşri vesilesiyle bir 
araya gelerek güzel bir tanıtım 
programı düzenledik. Geçtiğimiz 
asrın önemli âlimlerinden Ahmed 

Davudoğlu’nu ise vefatının 30. 
yılında Bulgaristan’ın Şumnu 
şehrinde düzenlediğimiz 
uluslararası sempozyumla andık. 
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
ve Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi ile birlikte 
düzenlediğimiz bu sempozyuma 
ilgi gösteren tüm ilim adamı ve 
akademisyenlere de müteşekkiriz.

Kıymetli Hemşerilerim;

127 yeni hizmet ve yatırım için 
yapacağımız şenlik tadında 127 
açılışta sizlerle birlikte olmak 
bizleri mutlu edecektir. Sizler 
için yapıp hayata geçirdiğimiz 
bu yatırımların açılışı da sizlerle 
beraber olunca güzel olacaktır.  

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

Sevgili Ümraniyeliler;
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: 
Marmaray İnsanlığın Projesidir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
“Bu büyük projeyle, hem Cumhuriyetimizi yüceltiyor hem de demokratik bir 

cumhuriyetin, istikrar içinde, güven içinde, kardeşlik ve dayanışma içinde bir 
cumhuriyetin neleri başarabileceğini bugün ispat ediyoruz” dedi.

YENiDENÜMRANiYE
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Asya ile Avrupa 
arasında, denizin altından 

kesintisiz demiryolu ulaşımını 
sağlayacak, dünyanın alanındaki 
önemli projelerinden Marmaray’ın 
Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
Marmaray’ın İstanbul’a, 
Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlı 
olmasını temenni etti. Somali 
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh 
Mahmud, Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı 
Viktor Ponta ile 8 ülkeden bakanları 
ve yabancı konukları selamlayan 
Erdoğan, yabancı konuklara 
teşekkür etti. 

Fatih Sultan Mehmet’in, “Hüner bir 
şehr bünyad etmektir; reaya kalbin 
abad etmektir” şeklindeki dizelerini 
hatırlatan Erdoğan, şöyle devam 
etti: “1453’te şehre girdiği andan 
itibaren işte bu dizelerinde ifade 
etiği gibi, İstanbul’u imar etmek, 
halkın gönlünü kazanmak için 
çalışmış, halkın gönlünü ‘abad etme’ 
vazifesini bizlere bir miras olarak 
bırakmıştı. Bu anlamlı günde, bu 
şehrin fatihi Sultan 2. Mehmet’i 
bir kez daha rahmet ve minnetle 

yâd ediyorum. Açılışını yaptığımız 
projenin hayallerle yetinmeyip bu 
hayali kâğıtlara, planlara, projelere 
döken Sultan Abdülmecid ve Sultan 
Abdülhamid’e de Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak 
üzere, İstanbul ve Türkiye için, 
tüm insanlık için yüreklerini 
ve emeklerini ortaya koymuş, 
Türkiye’yi bugünlere taşımış, 
bu projenin gerçekleşmesine 
katkı sunmuş, başta Ulaştırma 
Bakanım olmak üzere, bakanlık 
mensuplarına, devlet adamlarına, 
siyasetçilerimize, bürokratlarımıza 
gönülden şükranlarımı ifade 
ediyorum.” 

“Asrın projesi” Marmaray’ın, son 

derece anlamlı bir günde, anlamlı 
bir yıl dönümünde hizmete 
açıldığını kaydeden Erdoğan, 
“Bugün Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 90. yıl dönümünü 
kutluyor, milletçe 81 vilayetimizde, 
yurt içinde, yurt dışında 90. yıl 
coşkusunu yaşıyoruz. Marmaray’ı 
özellikle, 29 Ekim’de, özellikle 90. 
kuruluş yıl dönümünde açmak 
istedik. Zira bugün, işte bu büyük 
projeyle, hem Cumhuriyetimizi 
yüceltiyor hem de demokratik bir 
cumhuriyetin, istikrar içinde, güven 
içinde, kardeşlik ve dayanışma 
içinde bir cumhuriyetin neleri 
başarabileceğini bugün ispat 
ediyoruz” diye konuştu. 

gündem
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“Türkiye’nin, Milletin ve 
İstanbul’un Gururu”

Başbakan Erdoğan, yaşanılan büyük 
gururun, Türkiye’nin, milletin ve 
İstanbul’un gururu olduğunu söyledi. 
Başbakan Erdoğan, “Ama bugün 
yaşadığımız gurur aynı zamanda 
cumhuriyetimizin, demokrasimizin, 
birlik ve kardeşliğimizin gururudur. 
Cumhuriyetimizin 10. yıl 
dönümünde Türkiye, inşa ettiği 
demir ağlarla gurur duyuyordu. O izi 
takip ederek, 10. yıl kazanımlarına 
yenilerini ekleyerek, demir ağları, 
karayolları ağlarını, deniz yolları 
ağlarını, hava yolları ağlarını kat 
kat artırarak, 90. yılında benzer 
gurur ve şuurla idrak ediyoruz” dedi. 
Cumhuriyetin ilanına giden süreci, 
bu yolun nasıl zor ve meşakkatli 
olduğunu da hiç unutmadıklarını 
dile getiren Erdoğan, Gazi Mustafa 
Kemal’in İstanbul’dan Samsun’a 
ulaşmak için kırık dökük bir gemiyle 
Karadeniz’in çılgın dalgalarıyla 
mücadele ederek günler süren 
yolculuk yaptığını, kağnılar 
üzerinde taşınan cephaneyle zafere 
ulaşıldığını, destanlar yazıldığını 

söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet 
dileyen Erdoğan, yolun medeniyet, 
bağımsızlık ve kalkınma olduğunun 
cumhuriyete giden yolda milletçe 
çok yakından tecrübe edildiğini ve 
çok iyi anladıklarını vurgulayarak, 
şöyle devam etti: “Cumhuriyetin 
kuruluşuyla başlayan ulaştırma 
projeleri, işte böyle bir tecrübenin 
neticesiydi. Bu tecrübeden yola 
çıkarak hükümet olarak 11 yıl 
boyunca ulaştırma yatırımlarına 
ağırlık verdik. ‘Yol medeniyettir’ 
dedik. Cumhuriyet tarihinde 
6 bin 100 kilometre bölünmüş 
yol yapılmışken, 11 yılda 17 bin 
kilometre bölünmüş yolu bunun 
üzerine ilave ettik. Cumhuriyetin 
kazanımlarına yenilerini ekledik. 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
yatırımların üzerine kat kat 
fazlalarını ekledik. Şunu çok iyi 
biliyoruz ki, inşa ettiğimiz yollarla 
sadece şehirleri değil, gönülleri 
de birbirleriyle buluşturduk. İnşa 
ettiğimiz bölünmüş yollarla, hızlı 
tren hatlarıyla, herkesin binmesini 
sağladığımız uçaklarla uzakları yakın 
ederken, doğuyu batıyla, kuzeyi 

güneyle kucaklaştırdık. Göreve 
geldiğimizde 26 havaalanı vardı. 
Bugün 50 havaalanına ulaşmış 
durumdayız. Cumhuriyetimizi 
sadece ulaştırma ağlarıyla ayağa 
kaldırmak noktasında olmadık. 
Cumhuriyetimizi aynı zamanda 
kardeşlik, birlik ve dayanışma 
ağlarıyla, adalet, eşitlik ve 
demokrasi ağlarıyla, adeta nakış 
nakış işleyerek çok daha büyük, 
daha yüce, daha güçlü bir yapıya 
kavuşturduk. Marmaray, sadece 
iki kıtayı birbirine kavuşturmakla 
kalmıyor. Marmaray, 150 yıl öncenin 
hayallerini gerçekle buluşturuyor. 
Marmaray, tarih ile bugünü, bugün 
ile geleceği buluşturuyor. Marmaray, 
bu aziz milleti, öz güveniyle inandığı 
zaman neleri yapabileceğini 
göreceği bir imanla buluşturuyor. 
Marmaray kıtaları olduğu kadar 
insanları, halkları, ülkeleri birbiriyle 
buluşturuyor, kucaklaştırıyor.”

“Her Kutlu Doğum Sancılı Olur”

Başbakan Erdoğan, inşaat süresince 
çevrenin esnafıyla, bütün oturanıyla 
rahatsız olduğunu dile getirerek, 
“Burada rahatsızlıklar verdik. 
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gündem

Ben Üsküdarlı hemşehrilerime 
diyorum ki ‘Hakkınızı bize helal 
edin’. Ama şunu da unutmayın: 
Her kutlu doğum sancılı olur ve bu 
bir kutlu doğumdur. Sancı çektik 
ama şimdi de hep beraber inşallah 
bu mutluluğu yaşayacağız. Bundan 
sonra inanıyorum ki sizler de bize 
‘Allah razı olsun’ diyeceksiniz” diye 
konuştu.  Başta Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül olmak törene katılan 
yabancı cumhurbaşkanı, başbakan 
ve bakanlara, Türkiye’den bakanlar, 
yargı mensupları ve İstanbullulara; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım olmak üzere 
bakanlık personeline, mimar, 
mühendis, işçi, yüklenici firmalara 
şükranlarını sunan Erdoğan, “Allah 
kazadan beladan bizleri korusun 
diyorum” ifadelerini kullandı.

Asya ile Avrupa arasında, denizin 
altından kesintisiz demiryolu ulaşımı 
sağlayacak, dünyanın alanındaki 
önemli projelerinden Marmaray’ın 
açılış kurdelesi, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve yabancı konuklar 

tarafından kesildi. Üsküdar 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 
törene, Cumhurbaşkanı Gül, 
TBMM Başkanı Çiçek ve Başbakan 
Erdoğan ile bakanların yanı sıra 
Somali Cumhurbaşkanı Hasan 
Şeyh Mahmud, Japonya Başbakanı 
Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı 
Viktor Ponta ile 8 ülkeden 9 konuk 
bakan katıldı. Kurdele kesiminden 
önce Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez dua etti. Daha sonra 
Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı 
Çiçek ve Başbakan Erdoğan ile 
beraberindekiler Marmaray’a indiler.
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İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, Beylikdüzü’nde 

hizmet verecek 100 modern 
İETT otobüsünü hizmete 
aldı. Törende İETT Genel 
Müdürü Hayri Baraçlı, 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Muzaffer Hacımustafaoğlu ve 
Abdurrahman Uçak ile bazı ilçe 
belediye başkanları da yer aldı.

Törende konuşan Başkan Kadir 
Topbaş, 9,5 yılda İstanbul’a 60 
milyar TL yatırım yaptıklarını 
ve yatırımların yüzde 55’ini 
ulaşıma ayırdıklarını belirterek, 
Beylikdüzü Garajında hizmet 
verecek 100 modern otobüsün 

İstanbullulara hayırlı olmasını 
diledi.

İETT’nin 1705 yeni otobüs 
alarak filo yaş ortalamasını 4’e 
çektiğini, özel halk otobüslerinin 
de yenilenmesiyle şehrin 3 
bin yeni otobüse kavuşacağını 
ifade eden Kadir Topbaş, 
İstanbul’da “Akıllı Otobüs” 

Beylikdüzü’nde hizmet 
verecek 100 modern 

İETT otobüsünü 
hizmete alan Başkan 
Topbaş, “Her alanda 

en gelişmiş teknolojiyi 
kullanıyoruz. 

Klima, TV, iç ve dış 
kameralardan sonra 

şimdi de otobüslerimize 
ücretsiz interneti 

getirdik. Telefonları 
çok hızlı şarj edecek 

cihazlar yerleştirdik” 
dedi.

YENiDENÜMRANiYE

İstanbul’da Akıllı Otobüs
Dönemi Başladı
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dönemini başlattıklarını 
müjdeledi. Yeni otobüslerin 
10 tanesinde wireless internet 
hizmeti verilmeye başlandığını, 
seyahat halinde her türlü bilgiye 
ve sosyal medyaya ulaşma 
imkanı sunduklarını kaydeden 
Başkan Topbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İstanbullulara 
hizmette sınır yok… İstiyoruz 
ki yolculuklar bir keyif olsun, 
eziyet olmasın. Bunun için her 
alanda en gelişmiş teknolojiyi 
kullanıyoruz. Klima, TV, iç ve 
dış kameralardan sonra şimdi de 
otobüslerimize internet getirdik. 
İlk olarak burada hizmete 
aldığımız otobüslerin 10’unda, 
daha sonra bütün İETT filosunda 
internet keyfini yaşayacaksınız. 
Ayrıca otobüslerimize telefonları 
çok hızlı şarj edecek cihazlar 
yerleştirdik. Her telefonları şarj 
edebilen aparatlar getirdik. Şu 
anda tekli olan şarj beşli olarak 
monte edilecek. Hızla bir şekilde 
telefonlar otobüs seyahatlerinde 
şarj edilebilecek ve İstanbullulara 
zaman kazandıracak.”

Gelişen İstanbul’u Türkiye ve 
dünyadan birçok yerel yönetimin 
takip eder konuma geldiğini, bu 
nedenle kendisinin ikinci kez 
UCLG Başkanlığı’na seçildiğini 

hatırlatan Kadir Topbaş, 
“Geçmişte personeline maaş 
ödeyemeyen bir yerel yönetimden 
60 milyar lira yatırım yapmış 
bir belediyeye gelindi. İktidar 
partisinin belediyesi olduğumuz 
için özel kaynak gelmiyor. Bütün 
şehirlere aynı oranda geliyor. 
Hatta gelişmişlik endeksine göre, 
İller Bankası’ndan kişi başına 
Erzurum ve Diyarbakır’dan daha 
fazla pay alıyoruz” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı’nın projesini 
yaptığı Bakırköy-Beylikdüzü 
Metrosu’nun 2019 yılında 
hizmete gireceğini, böylece 
metrobüsün yoğunluğunun 
azalacağını anlatan Topbaş, 
şunları kaydetti; “İstanbul’un her 
noktasına raylı sistem götürmek 

için çalışmalarımızı yaptık, 
yatırımlarımız hızla devam 
ediyor. 2019 yılına gelindiğinde 
şehrimiz 400 kilometreyi aşan ve 
çoğu metro olan bir raylı sistem 
ağına kavuşacak. 2004 yılında 
400 bin olan raylı sistemlerin 
günlük yolcu taşıma kapasitesini 
yaptığımız yeni yatırımlarla 
2 milyonun üzerine çıkardık. 
Bu rakam 2016’da 7 milyona, 
2019’da 11 milyona ulaşacak. 
Belediye olarak yeterince 
bütçemiz, paramız var. Bütün 
bu ulaşım sistemlerini ancak biz 
çözeriz. Hz. Mevlana’nın dediği 
gibi ‘Yüreği yanmayanın gözü 
yaşarmaz’. Sevdamız var bu şehre. 
Bizler ecdadımız gibi her alanda 
bir numara olmak zorundayız. 
Bunun için gece gündüz 
çalışıyoruz.”

Kadir Topbaş ve beraberindekiler, 
konuşmaların ardından kurdele 
keserek 100 yeni otobüsü 
hizmete aldı. Başkan Topbaş, 
daha sonra yeni otobüslerden 
birini kullanarak basın 
mensuplarına poz verdi ve 
“Akıllı Otobüs”lerdeki internet 
kullanımını tanıttı. İETT’nin yeni 
aldığı 1705 otobüs 930 milyon 
TL’ye mal oldu.

ibb
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Arsa tahsisi, çevre 
düzenlemesi ve iç tefrişatı 
Ümraniye Belediyesi 

tarafından yapılan, hayırsever 
Ethem Sancak’ın eşi adına 
yaptırdığı “Nurten Yıldırım 
Sancak Anaokulu”nun açılışı, 
Başbakanımızın kıymetli 
eşleri Sayın Emine Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleşti. Açılış 
törenine Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, Başbakanımızın kıymetli 
eşleri Sayın Emine Erdoğan, 
hayırsever iş adamı Ethem 
Sancak ve eşi Nurten Yıldırım 
Sancak, İl Milli Eğitim Müdürü 
Dr. Muammer Yıldız, TOGEM 
Başkanı Saadet Gülbaran, 
İstanbul Vali Yardımcısı Harun 
Kaya, Ümraniye Kaymakamı 
Mustafa Çek, Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, Ümraniye İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Sadettin Gül, Ümraniye 
Emniyet Müdürü Mustafa 
Yolcu, Ümraniye Gençlik ve 
Spor Müdürü Muhammet Kılıç, 
Sanatçı Ebru Gündeş ve Eşi Rıza 
Saraf ve vatandaşlar katıldı. 
Programda saygı duruşu ve 

İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından öğrenciler halk oyunu 
gösterisi sergilediler.

Muammer Yıldız: 
“Çocuklarımızın Eğitimlerinin 
Ülke Standartlarında 
Gerçekleşmesi Adına Muazzam 
Çalışmalar Yürütüyoruz”

Açılış konuşmasını yapan İl 
Milli Eğitim Müdürü Muammer 
Yıldız, “Bugüne kadar TOGEM’in 
yapmış olduğu okullardan 
İstanbul büyük oranda pay aldı. 
Burada açılışını yaptığımız bu 

Ümraniye 
Belediyesi’nin arsa 
tahsisini sağladığı, 
hayırsever Ethem 

Sancak’ın eşi adına 
yaptırdığı “Nurten 

Yıldırım Sancak 
Anaokulu”nun açılışı, 

Başbakanımızın 
kıymetli eşleri Sayın 

Emine Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleşti.

YENiDENÜMRANiYE

Nurten Yıldırım Sancak Anaokulu
Emine Erdoğan Tarafından Hizmete Açıldı
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okul adına Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ve hayırsever 
Sancak Ailesine teşekkür 
ediyorum.” dedi.

Saadet Gülbaran: “Biz Yardım 
Etmek İsteyen Hayırseverlerle 
Yardım İsteyenler Arasında Bir 
Köprüyüz”

Daha sonra söz alan TOGEMDER 
Başkanı Saadet Gülbaran, 
“Dilerim ki bu 8 derslikli 
okulumuzda eğitim hayatlarına 
ilk adımlarını atan çocuklarımız 
yarınlarda vatanına, milletine 
ve ailelerine faydalı birer insan 
olarak yetişirler. TOGEMDER 
adına değerli hayırseverlerimize, 
il ve ilçe yöneticilerimize, okula 
büyük emeği geçen Ümraniye 
Belediye Başkanımıza sonsuz 
teşekkürlerimi bildiriyorum.” 
dedi.

Ethem Sancak:  “Ülkemizin 
Gelişmesi Adına Elimizden Gelen 
Katkı ve Desteği Yapmaya Devam 
Edeceğiz”

Törende kısa bir konuşma 
yapan hayırsever Ethem Sancak, 
“Son on yılda büyük liderimiz 
öncülüğünde hükümetimiz, son 
150 yılda yapılan hizmetleri 
misli ile katlayan büyük işler 
yaptı, yapmaya da devam edecek. 
Bu okulun yapılmasında bizim 

vesile olmamızı sağlayan TOGEM 
ve Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’a teşekkür ederim.” 
dedi. Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara da “Bu okulun 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
bütün paydaşlara teşekkür 
ederim.” dedi.

Başkan Hasan Can: “Bugün 
Burada Gerçekleştirdiğimiz 
Sadaka-i Cariyedir”

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Anadolu 
topraklarındaki bin yıllık 
geçmişimiz, yeniden dünya 
liderliğine doğru yol alışımız bizi 
ziyadesi ile mutlu ediyor. Bugün 
burada toplanmamıza vesile olan, 
bu güzel eserin ortaya çıkmasında 
öncülüğü olan TOGEM ve 
hayırsever Ethem Sancak Beye 
teşekkür ederek şükranlarımı 
sunmak istiyorum. Bugün burada 
gerçekleştirdiğimiz sadaka-i 
cariyedir.” dedi. 

Sayın Emine Erdoğan: “2002 
Yılında %12 Olan Okullaşma 
Bugün %64’e Ulaşmıştır”

Açılış töreni sırasında bir 
konuşma yapan Başbakanımızın 
kıymetli eşleri Sayın Emine 
Erdoğan, gelişen ülkelerin 
okul öncesi eğitime bakış 
açısı ile Türkiye’deki eğitimin 
durumuna işaret etti. Erdoğan, 
“Okul öncesi eğitimin önemini 
fark eden ülkeler çok hızlı 
bir şekilde bu alana yatırım 
yapıyorlar. Çünkü eğitimin 
bu ilk basamağına yapılan 
yatırımların toplumlara getirisi 
çok yükseklerde seyretmektedir. 
Birçok Avrupa ülkesinde okul 
öncesi eğitimin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması 1960-70’li 
yıllarda gerçekleştirilmiştir. 
Avrupa ülkelerinde okullaşma 
oranı % 80’lerin üzerindedir.” 
dedi. Türkiye’de bu yöndeki 
çabaların son 11 yıldır seferberlik 
ruhuyla sürdürüldüğünü söyleyen 
Erdoğan, “Böyle olduğu için de 
2002 yılında % 12 olan okullaşma 
bugün % 64’e ulaşmıştır.” 
şeklinde konuştu.  Konuşmaların 
ardından katılımcılarla birlikte 
açılış kurdelesini kesen Emine 
Erdoğan’a, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can yaldız işlemeli 
cam zemzem takımı hediye etti. 
Erdoğan ve beraberindekiler 
sınıfları da gezerek bilgi aldılar.

eğitim
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Ümraniye Belediyesi, 
Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü ve Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile 
birlikte, Ahmed Davudoğlu’nun 
şahsiyetini, eserlerini ve 
hizmetlerini tanıtmak ve 
vefatının 30. yıldönümü 
münasebetiyle değerli ilim 
adamının iki ülkede ve iki ülke 
arasındaki ilmi ve kültürel 
hayattaki yerini tespit ederek 
özellikle İslami alandaki 
katkılarını ortaya koymak adına 
bir sempozyum düzenledi. 
Ahmed Davudoğlu’nun anıldığı 
sempozyuma, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali 
Köse, Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa Hacı, Milli 
Eğitim Bakanlığı Programlar 
ve Öğretim Materyalleri Grup 
Başkanı Nazif Yılmaz, Sakarya 
İlahiyat Fakültesi Dekanı 

Hacı Mehmet Günay, Ahmed 
Davudoğlu’nun damadı İbrahim 
Yıldız, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri ve akademisyenler 
katıldı. Programda açılış 
konuşmasını yapan Ahmed 
Davudoğlu’nun damadı İbrahim 
Yıldız, “Ahmed Davudoğlu 
yaşamı boyunca kimseye 

bağırmamış, tartışmalarının 
hepsini ilmî edep içinde yapmış, 
hep ikna etmeye, delilleri 
ile her şeyi anlatmaya özen 
göstermiş bir büyüğümüzdür.” 
dedi. Daha sonra söz alan 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Mustafa Hacı, 
“Böyle bir sempozyumda 
bulunmak bizim için büyük bir 
şereftir. Burada yetişen kişiler 
gerçekten Müslümanlara ve 
Türklere çok güzel hizmetler 
sunmuştur. Şumnu’da yetişen 
ve hizmet eden hocalardan ve 
Osmanlı’nın yetiştirdiği ilim 
adamlarının son halkasından 

Ümraniye Belediyesi, 
Sofya Yüksek İslam 

Enstitüsü ve Marmara 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ile birlikte 

Bulgaristan’da 
düzenlediği bir 
sempozyumla, 

Bulgaristan’da doğup 
büyüyen Ahmed 

Davudoğlu’nu andı.

YENiDENÜMRANiYE

Ahmed Davudoğlu Bulgaristan’da Anıldı
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biri olan Ahmed Davudoğlu’dur. 
İnanıyorum ki Ahmed Davudoğlu 
hocanın hayatını öğrenen gençler, 
onu örnek alarak yaşayacaklar ve 
daha nice Ahmed Davudoğulları 
yetişecek.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği İl İşleri Müşaviri 
Doç. Dr. Fikret Karaman ise, 
“İki ülke arasında böyle bir 
sempozyumun düzenlenmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Bugün Türkiye’mizden 
dostluk ilişkileri çerçevesinde 
her meslek her kurum 
Bulgaristan’daki kendi meslek 
grupları ile diyalog kurarak 
buraya çeşitli hizmetler getiriyor. 
Bu bölgeye yapılacak dini ve 
bilimsel hizmet bu bölgenin 
insanına hizmet etmek anlamına 
geliyor.” dedi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Köse de konuşmasında, 
“Bizler sihirli iki kelime ile 
büyütüldük. Misak-ı milli. 
Ardahan ile Edirne’nin arası 
olarak öğretildi. Bu bizim için 
kötü bir kavramdı. Biz kendimizi 
bir yere hapsedilmiş hissettik ve 
hissettirildik. Ve onun dışını tarih 
olarak addettik. Şimdi farklı bir 
uyanışın içerisindeyiz. Dolayısıyla 
burada yapılan hizmetlerin 
ve bu hizmetlere vesilen olan 
kişilerin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.

Başkan Hasan Can: “Onların 
Yaydığı Kuvvetli Işık Yolumuzu 
Aydınlatmaya Devam Ediyor”

Programda kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Vefatının 30. yılında 
doğduğu yer olan Şumnu’da 
uluslararası bir sempozyum 

düzeyinde anmak için bir araya 
geldik. Daha önce de birçok 
büyüğümüzü düzenlediğimiz 
birçok programla andık. Bugünkü 
programımızın gayesine gelince, 
Ahmed Davudoğlu Hoca’yı 
sadece hayat hikayesi ile anmak 
değil, zorlu ilim mücadelesini 
yeniden hatırlamanın yanı 
sıra onun eserlerini, fikirlerini 
sürdürdüğü ve temsil ettiği 
ekollerin müzakeresi ile ele almak 
vardır.  Ümraniye Belediyesi 
olarak üniversitelerimiz ve diğer 
sivil toplum örgütlerimizle 
birlikte düzenlediğimiz birçok 
sempozyuma da ev sahipliği 
yapmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Çünkü bu insanlar 
bizim değerlerimiz ve bu değerleri 
gün yüzüne çıkarmak bizim 
görevimizdir.” dedi.

Daha sonra konuşmacılar Ahmed 
Davudoğlu’nun yaşamı ve eserleri 
ile ilgili bilgileri konuklarla 
paylaştılar. Konuşmaların 
ardından Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can 
konuşmacılara Ümraniye 
Belediyesi Meslek Edindirme 
kursiyerlerinin hazırladığı yaldız 
işlemeli cam vazo, platin işlemeli 
cam tabak ve ebru kravat hediye 
etti.

sempozyum
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Ümraniye Belediyesi Nikâh 
Sarayı’nda düzenlenen 
programla 79 yıllık 

ömründe ilim ve irfan peşinde 
koşarak İmam-Hatip Okullarının 
açılması ve yaygınlaşması 
için bilfiil mücadele eden, bu 
okullarda idarecilik ve hocalık 
yapan ve zor zamanlarda 
yaptığı hizmetlerle milletin 
hafızasında “Celal Hoca” olarak 
yer alan Celalettin Ökten anıldı. 
Programa Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 
Diyanet İşleri eski Başkanı 
Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. 
Bekir Topaloğlu, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. M. Fatih Andı, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
emekli Öğretim Üyesi Yard. 

Doç. Dr. Emin Işık, emekli 
İstanbul Müftüsü Selahattin 
Kaya, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Saadettin Gül, 
Ensar Vakfı, ÖNDER, TÜRGEV, 
İlim Yayma Cemiyeti, İlim 
Yayma Vakfı yöneticileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Hasan Can: “Celal 
Hoca, Son Devrin Kahraman 
İsimlerinden Birisidir” 

Programda kısa bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “Celal 
Hoca, son devrin kahraman 
isimlerinden birisidir. 1950 
yıllarının başında İmam-Hatip 
Okullarının ilk açılışında büyük 
emeği olan ve İmam-Hatip 
Okulu programını Milli Eğitim’e 
teklif eden bir kişidir. 7 yıl 
tamamlandıktan sonra mezun 

Ümraniye Belediyesi, 
İmam-Hatip Okulları 

ve Yüksek İslam 
Enstitülerinin 

kurulmasında büyük 
emeği olan ve “Celal 

Hoca” namıyla bilinen 
Celalettin Ökten’i 

düzenlediği programla 
andı. 

YENiDENÜMRANiYE

İlim ve İrfan Adamı Celal Hoca 
Ümraniye’de Anıldı
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olanların, mezun olduğu zaman 
nereye gidecekleri de meçhuldü. 
İmam-Hatip Okullarının yüksek 
kısmı olan enstitülerinin de 
kuruluşunda büyük gayret 
sarf eden ilim adamlarımızdan 
birisidir. Allah rahmet eylesin. 
Biz her sene anma programlarıyla 
büyüklerimizi yâd etmeye, genç 
kuşağın büyüklerimizi tanımasını 
sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Program Celalettin Ökten’i 
anlatan sergi ve sinevizyon 
gösterimi ile devam etti. Daha 
sonra, moderatörlüğünü Yrd. 
Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz’ın 
yaptığı Celal Hoca-Nesillerin 
Öncüleri Paneli’ne konuk olan, 
Diyanet İşleri eski Başkanı 
Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. 
Bekir Topaloğlu, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. M. Fatih Andı, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
emekli Öğretim Üyesi Yard. Doç. 
Dr. Emin Işık ve emekli İstanbul 
Müftüsü Selahattin Kaya, kendi 
hatıralarından katılımcılara 
Celalettin Ökten Hoca’yı 
anlattılar.

Diyanet İşleri eski Başkanı 
Dr. Tayyar Altıkulaç, “Celal 
Hoca, 7 yıllık İmam-Hatiplerin 
planlayıcısı, programının yapıcısı 
ve bu programı Demokrat 

Parti’nin Milli Eğitim Bakanı 
Tevfik İleri’ye kabul ettiren 
değerli bir âlimdir, eğitimcidir” 
dedi.  Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, 
ise  “Celal Hoca’nın, iyi din 
âlimleri yetiştirme ideali vardı. 
Bu din âlimleri vasıtasıyla dinden, 
diyanetten uzaklaşan bir neslin 
yeniden Müslümanlaşmasını 
amaçlamıştı” dedi. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
M. Fatih Andı, “Celal Hoca 
gençliğimizin dinden, diyanetten 
mahrum kalması, pozitivizm 
denilen maddeciliğe saplanmış 
olmasının tek sebebi; Osmanlı 
İmparatorluğu’nun son yıllarında 
mülkiyede, tıbbiyede, askeriyede 
okuyan talebelere, dinî bilgileri 
hakkıyla veren pozitivizm 
akımlarını çürütebilecek 
hocaların olmasıdır” derdi. 
Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi emekli Öğretim Üyesi 
Yard. Doç. Dr. Emin Işık, “Celal 
Hoca, pozitivizm akımlarıyla 
mücadele edebilecek, dinî ilimleri 
ve garp ilimlerini çok iyi bilen 
talebeler yetiştirmeyi amaçladı. 
Karşısındakini ikna edebilecek, 
ona dinî bilgileri aşılayabilecek 
kapasitede öğrenciler 
yetiştirebilmek için var gücüyle 
çalıştı” dedi. 

Emekli İstanbul Müftüsü 
Selahattin Kaya, Celal Hoca’nın, 
İslam dininin ana meselelerini 
mükemmel bir şekilde bilen ve 
anlatan, anlatırken sevdiren 
müstesna bir hoca olduğunun 
altını çizdi. Program sonrasında 
katılımcılara Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can tarafından 
teşekkür plaketi ve Ümraniye 
Belediyesi meslek edindirme 
kurslarında yapılan yaldız işlemeli 
cam vazo takdim edildi.  Teşekkür 
plaketi ve yaldız işlemeli cam 
vazoyu Başkan Hasan Can’ın 
elinden alan Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan, Celalettin Hoca 
için, “Bizler Celalettin Hocamızın 
yolunda gitmeye çalışan bir 
nesiliz. Onların açtıkları yolda 
onların emeklerine layık olmak 
için gayret edeceğiz” diye 
konuştu.

Daha sonra program toplu hatıra 
fotoğraflarının çekilmesinin 
ardından sona erdi.

anma
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Ümraniye Belediyesi 
tarafından Tantavi 
Mahallesi’nde yapımı 

tamamlanan 6.000 m2 alan 
üzerinde 2 kat olup her bir katı 
500 m2’lik alana sahip olan ve 
üst katında 220 m2 açık teras 
ile seyirlik alanın bulunduğu 
Tantavi Sosyal Tesisleri 
Ümraniyelilerin hizmetine 
açıldı. Törene, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Ümraniye 
Kaymakam’ı Mustafa Çek, 
Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, AK Parti 
Ümraniye İlçe Başkanı Öztürk 
Oran, AK Parti Sultanbeyli İlçe 
Başkanı Ali Sevinç, Ümraniye 
Emniyet Müdürü Mustafa Yolcu, 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları 

temsilcileri, Muhtarlar ve 
Ümraniye ve çevre ilçelerden 
vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Mahmut Eminmollaoğlu, ‘127 
çeşit açılıştan biri olan Tantavi 
Sosyal Tesisleri yaklaşık 6.000 

m2’lik alan üzerine kısa bir 
zaman içinde Eylül 2012’de 
başlanıp Temmuz ayında 
hizmete açılmıştır. 2 katlı olan 
yapı zemin katta 511 m2’lik 
alana sahipken 1. katta 538 
m2 alan kullanmaktadır. 250 
kişilik 2 adet restoranı, 75 kişilik 
terası ve buna hizmet eden 2 
adet mutfak yer almaktadır. 
Ayrıca bahçede toplamda 8 adet 
kamelya bulunmaktadır. 2 tanesi 
20 kişilik olup 6 kamelya ise 16 
kişiliktir. Böyle güzel bir eser 
halkımıza hayırlı olsun.’ dedi.

Ümraniye Belediyesi 
tarafından yapımı 

tamamlanan Tantavi 
Sosyal Tesisleri 

düzenlenen büyük bir 
törenle hizmete açıldı. 

Başkan Hasan Can, 
“Bu hizmetleri halkımız 

istifade etsin diye 
yapıyoruz” dedi.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi
Tantavi Sosyal Tesisleri Açıldı
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Hüseyin Keskin: “Sosyal 
Tesisler Ümraniye’ye Hayırlı 
Olsun”

Sultanbeyli Belediye Başkanı 
Hüseyin Keskin, “Bugün burada 
güzel tesisimizin açılışına ilçe 
Başkanımız Ali Sevinç beyle 
katılmanın sevincini yaşıyoruz. 
Ümraniye’mizi kısa süre içinde 
İstanbul’umuzun en gözde ilçesi 
haline getiren çok kıymetli 
Sayın Hasan Can Başkanıma 
teşekkür ediyorum. İnşallah bu 
güzel tesisin bir benzerini de biz 
Sultabeyli’mize yaparız.” dedi.

Öztürk Oran: “Tantavi Sosyal 
Tesisleri Beş Yıldızlı Konfora 
Sahip”

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı 
Öztürk Oran, “Ümraniye 
Belediyemizin siz değerli 

Ümraniye halkına bugüne kadar 
sunmuş olduğu birçok eser 
var. Tantavi Sosyal Tesisleride 
bunlardan biri olup, beş yıldızlı 
konfora sahiptir. Şahsım adına 
böylesine güzel bir tesisi siz 
değerli Ümraniye halkına 
kazandıran başta Belediye 
Başkanım Sayın Hasan Can ve 
ekibine teşekkür ediyorum. 
Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.

Başkan Hasan Can: “Bu 
Hizmetleri Halkımız İstifade 
Etsin Diye Yapıyoruz”

Açılış programında bir konuşma 
yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “127 nedir! 
sorusunun cevabı 2013 yılında 
yapmış olduğumuz birçok eserdir. 
Ümraniye Belediyesi olarak 2013 
yılında yapmış olduğumuz 626 
eseri tek kalem haline getirip 127 
olarak belirledik. Sosyal tesisler, 
50 okula oyun parkları, caddeler, 
sokaklar, parklar, okullar ve 
camiler olmak üzere 2013 
yılında yaptığımız ve Ümraniye 
halkına kazandırdığımız eserlerin 

sayısıdır. Yatırım ve hizmet 
yapmaktan açılış yapmaya vakit 
bulamadık, kısmet bugüne 
imiş. 127 nedir! başlıklı tanıtım 
kampanyasını başlattığımızda 
sosyal medyada patlama oldu. 
TT (TrendTopic) yani Türkiye 
gündeminde sosyal medyada 1. 
olduk. Birçok hizmeti yapıyoruz 
ve bu hizmetleri halkımız 
istifade etsin diye yapıyoruz. 
Arkadaşlarımızla ve partimizin 
AK kadrolarıyla güzel eserler 
yaptık ve yapmaya devam 
ediyoruz. Böylesine güzel bir 
eseri siz halkımızın hizmetine 
sunuyoruz. Halkımıza hayırlı 
uğurlu olsun…” diyerek sözlerini 
bitirdi.

Mustafa Çek: “Sosyal Tesisler, 
Mimarisi ve İç Dekorasyonu İle 
Göz Kamaştırıyor”
Ümraniye Kaymakamı Mustafa 
Çek, “Ümraniye Belediyesi’nin 
yaptırdığı önemli eserlerden 
biri olan sosyal tesisler, 
mimarisi ve iç dekorasyonu ile 
göz kamaştırıyor. Ümraniye 
ilçemiz İstanbul’umuzun en 
büyük ilçelerinden birisidir. 
Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can Bey ilçemize birçok 
eserler kazandırmıştır. Bu 
tesis de onlardan sadece bir 
tanesidir. Böyle güzel bir eseri 
Ümraniye’mize kazandırdığı için 
başta Belediye Başkanımız Sayın 
Hasan Can’a ve ekibine sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum” dedi. 
Daha sonra Başkan Hasan Can 
ve konuklar, sosyal tesislerin 
açılış kurdelesini birlikte keserek 
tesisleri gezdi.

açılış
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Tesislerin açılışı nedeniyle 
Van’ın Erciş Gedikdibi 
Köyünde bir tören 

düzenlendi. Açılış programına 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın yanı sıra,
Erciş Kaymakamı Barbaros 
Baran, Erciş Belediye Başkanı 
Zülfikar Arapoğlu, Erciş 
Müftüsü Ziya Albayrak, 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcıları Hüseyin Erdoğdu, 
Mahmut Eminmollaoğlu, Mesut 
Özdemir, Enver Sedat Çakıroğlu 
ve ilçe halkı katıldı. Törende açılış konuşmasını 

yapan Erciş Belediye Başkanı 
Zülfükar Arapoğlu; 23 Ekim 
ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde 
Van ve Erciş’te meydana gelen 
depremde hayatını kaybedenleri 
bir kez daha rahmetle andı. 
Deprem sonrası ülkenin her 
tarafında kardeşliğin en güzel 

örneğinin sergilendiğini belirten 
Arapoğlu, “İstanbul Ümraniye 
Belediyemiz de depremin 
ilk gününden itibaren ilçe 
halkımıza her türlü katkı ve 
desteği sunmuştur. Ümraniye 
Belediyemizin Gedikdibi ve 
Taşevler Köylerimize yaptırmış 
olduğu tesisler için Belediye 
Başkanımız Hasan Can’a ilçem 
ve şahsım adına teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Erciş Kaymakamı Barboros 
Baran ise; deprem sonrası 
tüm Türkiye’nin Van ve Erciş’e 

Ümraniye Belediyesi 
tarafından Van’ın 

Erciş ilçesi Gedikdibi 
ile Taşevler Köylerine 

“Kardeş Belediye” 
çerçevesinde yaptırılan 
cami ve Kur’an kursu, 

düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi’nden
Van Erciş’e Cami ve Kur’an Kursu
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kenetlendiğini belirterek, 
“Kardeşlik adına, ülkemizin birliği 
adına yapılan bu hizmetlerden 
dolayı Ümraniye Belediye 
Başkanımızın şahsına Gedikdibi 
Köyü halkı olmak üzere ilçemde 
yaşayan vatandaşlarım ve 
devletim adına şükranlarımı 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Hasan Can: “Kardeş 
Köylerimize Desteğimiz Devam 
Edecek”

Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, yaptığı konuşmada 
birlik ve beraberlik mesajları 
verdi. Kardeşliğin gereğini yerine 
getirdiklerini anlatan Can, 
“Rabbimiz bu topraklarda bin 
yıldan beri kardeşlik türküsünü 
söylemeyi bu millete nasip etti. 
Allah’a ne kadar şükretsek azdır. 

1071 Malazgirt Muharebesi’yle 
bu topraklara yerleşen hakkın ve 
adaletin timsali ecdadımız bin yıl 
boyunca bu topraklarda yaşadı 
ve yaşamaya da devam ediyoruz. 
Ama biliyoruz ki, mülkün devamı 
adalettir, kardeşliktir. İşte bin yıl 
boyunca bu coğrafyada yaşayan 
kardeşlerimizle dertlenmeyi 
bildik ve o kardeşliği bin yıldır 
yaşamaktayız. 2011 yılı Ekim 
ayında Van ve çevresi özellikle 
Erciş büyük bir depremle 
sarsıldı. Ümraniye Belediyesi 
olarak depremin ilk günlerinden 
itibaren buraya gücümüz 
nispetinde her türlü yardım ve 
desteği sunduk ve sunmaya da 
devam ediyoruz. Cenab-ı Allah 
buyuruyor ki, ‘Allah’ın evlerini, 
mescitlerini Allah’a iman edenler 
ahiret gününe iman edenler 
imar ederler’. İnancımızdan 

kaynaklanan ‘inanmışlar, 
müminler kardeştir’ buyuran 
Cenabı Hakk’ın o ayetinin adeta 
bir tecellisidir. Nasıl kardeş 
olduğumuzu o depremde hep 
beraber gördük” dedi.

Konuşmaların ardından Erciş 
Belediye Başkanı Zülfükar 
Arapoğlu tarafından Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’a 
teşekkür plaketi ile yöresel bir 
kilim hediye edildi. Ardından 
Erciş Müftüsü Ziya Albayrak’ın 
okuduğu dua eşliğinde tesislerin 
açılış kurdelesi protokol üyeleri 
tarafından kesildi. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can ve 

beraberindekiler, daha sonra 
hizmete açılan tesisleri gezdi. 
Gezinin ardından Gedikdibi 
Köyü halkı tarafından misafirlere 
yemek ikramında bulunuldu.

kardeş belediye

21



YENiDENÜMRANiYE

Çavuşbaşı Prestij Caddesi 
Düzenlenen Törenle Açıldı

Ümraniye Belediyesi’nin 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu 127 yatırım 
ve 626 hizmetten biri olan Prestij Caddeler kapsamındaki Çavuşbaşı 

Caddesi’nin açılışı düzenlenen bir törenle gerçekleşti.

22



Ümraniye Belediyesi 
tarafından Atatürk 
Mahallesi’nde yapımı 

tamamlanan ve 2013 yılında 
gerçekleştirilen 127 yatırım ve 
626 hizmetten biri olan Prestij 
Caddeler kapsamındaki Çavuşbaşı 
Caddesi’nin açılışı düzenlenen bir 
törenle gerçekleşti. Törene Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı 
sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan 
Yardımcısı Sami Yazgaç, Ümraniye 
Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe 
Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Erdoğdu, “Bu 
soğuk ve yağmurlu günde sizlerle 
Çavuşbaşı Caddesi’nin açılışında 
beraber olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 2013 yılında Ümraniye 
genelinde 43 caddemizi, Çavuşbaşı 
Caddemizde olduğu gibi prestij 
cadde olarak yeniden düzenledik. 

Ayrıca 403 sokağımızı 252,000 m² 
bordür ve tretuvarla düzenleyerek 
yenilemiş, 14,335 m² uzunluğunda 
bu güzergâhlardaki yağmur suyu 
imalatını gerçekleştirdik. Ayrıca 
bu cadde ve sokaklarda aydınlatma 
hatlarının tamamının yeraltına 
inmesini sağladık. Çavuşbaşı 
Caddemiz 1,090 m² uzunluğunda ve 7 
metre olarak planlanıp bu caddemize 
3,190 ton asfalt dökülmüştür. 3,760 
m² bordür ve tretuvar çalışması 
yaparak caddemizi hizmete açtık. 
Ümraniyemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
AK Parti Ümraniye İlçe Başkan 

Yardımcısı Sami Yazgaç, “Ümraniye 
Belediyemizin düzenlemiş olduğu 
Çavuşbaşı Prestij Caddesi’nin açılışına 
katılmaktan onur duyuyoruz. 
Ümraniye’mize böylesine güzel 
hizmetler kazandıran başta Ümraniye 
Belediye Başkanımız Hasan Can 
olmak üzere, ekibine ve çalışanlara 
çok teşekkür ediyorum. Yapılan 
bu hizmetlerin hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

Başkan Hasan Can: “Ümraniyemize 
40 Yılda Yapılanların 4-5 Katını 
Yaptık”
Açılış programında konuşma 
yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, “Güzel bir açılışta daha 
yine hep beraberiz. Çavuşbaşı 
Caddesi Ümraniyemizin en eski 
caddelerinden biridir. Geçmişten 
bugüne aldığı hizmetler eskimiş ve 
eskiyen hizmetlerin yenilenmesi 
bizlere nasip olmuştur. Yakın bir 
zamana kadar Çavuşbaşı Caddemiz 
İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 
uhdesindeydi ve bize geçişi de yenidir. 
Çavuşbaşı Caddesi, Fatih Sultan 
Mehmet Caddesi, Alemdağ Caddesi 
ve Sütçü İmam Caddeleri arasında 
bulunan sokaklarda 30-40 yıla 
tekabül eden bir eskimişlik vardı. Biz 
de bu caddelerin altyapı çalışmalarını 
bitirdik. Ayrıca bu cadde ve 
sokakların bütün kanalizasyonlarını, 
altyapı çalışmalarını, doğalgaz, 
elektrik ve telefon hatlarını 
tamamen değiştirdik ve yeniledik. 
Ümraniye’mize geçmiş 40 yılda 
yapılanların 4-5 katını biz yaptık. 
2004 yılına kadar Ümraniye’ye 
800 bin ton asfalt dökülmüştür. 
2004’ten bugüne ise 2 milyon 
ton asfalt döktük. Bugüne kadar 
Ümraniye’mize 200’e yakın kalıcı eser 
kazandırdık.” dedi. Bu hizmetlerin 
halkımıza hayırlı uğurlu olmasını 
dileyerek sözlerini bitirdi.
Başkan Hasan Can ve konuklar, daha 
sonra Çavuşbaşı Prestij Caddesi’nin 
açılış kurdelesini birlikte kestiler.

açılış
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Ümraniye Belediyesi, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
Engelliler Müdürlüğü (İSEM), 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İstanbul İl Müdürlüğü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı İstanbul Müftülüğü 
ve Türkiye Beyaz Ay Derneği ile 
birlikte düzenlediği  “15 Ekim Dünya 
Beyaz Baston Görme Engelliler 
Günü” yarışma etkinliklerinin ödül 
töreni düzenlenen bir programla 
gerçekleşti. Törene Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ın 
yanı sıra, AK Parti Eski İstanbul 
Milletvekili ve Türkiye Beyazay 
Derneği Başkanı Lokman Ayva, AK 
Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı 

ve Sosyal İşler Birim Başkanı Leman 
Sayın, İstanbul Engelli Koordinasyon 
Merkezleri Başkanı Mustafa Bügelek, 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ahmet Koçibar, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Koray Sazlı, AK Parti Ümraniye İlçe 
Başkanı Öztürk Oran, Ümraniye İlçe 
Milli Eğitim Müdür Sadettin Gül, 
İBB Sağlık Daire Başkanı Muzaffer 
Saraç, İBB Engelliler Müdürü Bekir 
Köksal, Ümraniye Belediye Başkan 
Yardımcısı Av. Serap Eşit Elveren, 
özel eğitim kurumları yöneticileri, 
görme engelli vatandaşlar ve aileleri 
katıldı. 

YENiDENÜMRANiYE

Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü 
Yarışmaları’nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ümraniye 
Belediyesi’nin 

katkıları ile “15 Ekim 
Dünya Beyaz Baston 

Görme Engelliler 
Günü”  kapsamında 

düzenlenen 
yarışmalarda dereceye 

girenlere ödülleri 
düzenlenen bir törenle 

verildi. 

24



Dünya Beyaz Baston Görme 
Engelliler Günü etkinliklerinden 
oluşan tanıtım filminin gösteriminin 
ardından görme engelli Mehmet 
Ali Türk’ün Türk Halk Müziği 
canlı performansı katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı. Daha sonra 
gerçekleştirilen görme engellilerarası 
Patates Soyma, Elma Soyma, 
Kravat Bağlama, Havuç Soyma, 
Yumurta Soyma ve Çamaşır Katlama 
yarışmaları ile renkli görüntüler 
ortaya çıktı. 

Engellerini aşan İstanbul Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdür 
Yardımcısı Halis Kuralay, Ak Parti 
Eski İstanbul Milletvekili ve Türkiye 
Beyazay Derneği Başkanı Lokman 
Ayva, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Koray Sazlı, 
Süleymaniye Camii Eski Müezzini 
Mustafa Başkan ve İBB Engelliler 
Müdürlüğü Şahin Lale’nin örnek 
hayat hikayelerini anlattıkları bir 
panel de düzenlendi. Görme engelli 
Bilal Göregen birbirinden güzel 
eserleri kendi yaptığı müzik ile 
seslendirerek izleyicilere eğlenceli 
dakikalar yaşattı. Katılımcılara 
katılımlarından ve desteklerinden 
dolayı plaket takdim eden Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can, 
“Engelli Kardeşlerimizle beraber 
yürüyebilmek bizim için onur ve 
gururdur. Biz Ümraniye Belediyesi 
olarak hep yanlarında olduk, 
olmayada devam edeceğiz.” dedi. 
Kuran-ı Kerim okumada dünya 
1.’liği bulunan Ahmet Sarıkaya’nın 
Kuran Tilavetinin ardından, “Dünya 
Beyaz Baston Görme Engelliler 
Günü Etkinlikleri” kapsamında bir 
haftadır süren Ortaokul Öğrencileri 
Arası Bilgi Yarışması, Görme 
Engelli Bayanlar Arası Kabartma 
Kuranı Kerim Okuma Yarışması, 
Görme Engelli Kız Kuran Kursu 
Öğrencileri Arasında Bilgi Yarışması, 
Görme Engelliler Arası Beyaz 
Baston Yarışmaları olmak üzere 10 

kategoride düzenlenen yarışmalarda 
dereceye girenlere ödülleri verildi. 

Tören katılımcıların hatıra fotoğrafı 
çektirmesi ile sona erdi. 

engelliler günü

Görme engelli Bilal Göregen
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YENiDENÜMRANiYE

Yaşar Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü 

Araştırma Görevlisi Cudi Kaan 
Okmeydan, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana ve Bursa gibi 
büyükşehirlerle bunlara bağlı 
ilçe belediyelerinin sosyal medya 
karnesini çıkardı. Geçen Ağustos ve 
Eylül aylarına ait Facebook, Twitter 
ve Youtube hesaplarının incelendiği 
araştırmada Ümraniye Belediyesi 
sosyal medya platformunu etkin 
kullanımı ile örnek belediye 
olarak gösterildi. İstanbul’da 
Ümraniye Belediyesi ile birlikte 
3 Belediyenin sosyal medya 
platformunu kullanım şeklinin, 
Türkiye’deki yerel yönetimlere 
örnek olması gerektiğini belirten 
Cudi Kaan Okmeydan, şunları 
söyledi; “Bu üç yerel belediye, 
düzenli olarak Facebook ve 
Twitter’daki resmî hesapları 
üzerinden takipçileriyle diyalog 
içinde kalmayı başarmıştır. Ayrıca 
vatandaşların bu belediyelerin 

hem Facebook hem de Twitter 
hesaplarında paylaştıkları öneri, 
şikayet ve sorularının neredeyse 
tamamının kısa sürede yanıtlandığı, 
takipçileriyle de belediye arasında 
sürekli olarak bir diyalog ortamının 
var olduğu görülmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında söz konusu 
ilçe belediyeleri, Türkiye’deki yerel 
yönetimlere örnek olabilecek 
niteliktedir.” dedi. 

Başkan Hasan Can: 
“Vatandaşlarımızla Sosyal 
Medya Aracılığıyla da İletişim 
Halindeyiz”
Konu hakkında açıklamada bulunan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, Belediye olarak sosyal medyayı 
aktif bir şekilde kullandıklarını ve 
kurumsal olarak sosyal medyada 
yer aldıklarını belirtti. Başkan 
Hasan Can, “Facebook, Twitter ve 
Youtube’da sadece mesajlarımızı 
iletmek için değil, çift taraflı 
bir iletişim kurmak için yer 
alıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal 
mecralar aracılığıyla bize ilettikleri 
düşüncelerini ve isteklerini anında 
cevap veriyoruz. Aynı zamanda 
belediye olarak etkinliklerimizi, 
yapmış olduğumuz çalışmalarımızı 
ve projelerimizi günlük olarak 
takipçilerimizle paylaşıyoruz. 
Vatandaşlarımızın belediyemizin 
hizmetlerinden ve faaliyetlerinden 
daha hızlı bir şekilde haberdar 
olmalarını sağlıyoruz.” dedi.

Sosyal medya 
platformunun etkin 

kullanımı ile ilgili Yaşar 
Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü’nün yaptığı 
araştırmada Ümraniye 

Belediyesi, örnek 
belediye gösterildi.

Ümraniye Belediyesi
Sosyal Medyada da Örnek Belediye
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İ.Ü. Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Fatih Gürsul’un öncülüğünde 
yapılan Ankara, İstanbul ve 

İzmir İlçe Belediye Başkanları 
arasında Sosyal Medyayı etkin 
kullanan ve en çok olumlu tepki 
alan ilk on Belediye Başkanı, 
düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 
İstanbul Fuar Merkezi CNR EXPO 
Cebit Bilişim Fuarı’nda düzenlenen 
programda sosyal medyayı etkin 
kullanan ve en çok olumlu tepki 
alan ilk on Belediye Başkanı arasına 
giren Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can’ın adına Belediye Başkan 
Yardımcısı Enver Sedat Çakıroğlu’na 
ödülü Doç. Dr. Fatih Gürsul verdi.  

Başkan Hasan Can: “Sosyal 
Medya En Mühim İletişim 
Kanalımız” 
TT Belediye Başkanı 2013 Ödülleri 
hakkında açıklamada bulunan 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can, gayretli çalışmaları için İ.Ü. 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih 
Gürsul ve araştırma grubuna 
teşekkür etti. Başkan Hasan Can, 
Belediye olarak sosyal medyayı 
aktif bir şekilde kullandıklarını ve 
kurumsal olarak sosyal medyada yer 
aldıklarını belirtti. Başkan Hasan 
Can, “Biz Sosyal medyayı ilan için 
değil vatandaşlarımız bize ulaşımı 
kolaylaşsın diye kullanıyoruz. 
Vatandaşlarımızın sosyal mecralar 
aracılığıyla bize ilettikleri 
düşüncelerini ve isteklerini anında 
cevap veriyoruz.” dedi.

Sosyal Medyayı etkin kullanan ve en 
çok olumlu tepki alan on Belediye 
Başkanından biri olmasının 
kendisini mutlu ettiğinin altını 
çizen Başkan Hasan Can emeği 
geçenlere teşekkür ederek sözlerini 
tamamladı.

İnsan, Toplum ve 
Teknoloji Derneği 

(İTTD) ve İ.Ü. 
Araştırma Grubu 
tarafından Sosyal 

Medyayı etkin kullanan 
ve en çok olumlu 

tepki alan Belediye 
Başkanlarına ödülleri 
verildi.  “TT Belediye 

Başkanı 2013 Ödülleri”  
kapsamında Ümraniye 

Belediye Başkanı 
Hasan Can da ödüle 

layık görüldü.  

Başkan Hasan Can’a
Sosyal Medya Ödülü

sosyal medya
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Ümraniye Belediyesi’nin 
destekleriyle yayınlanan “46 
Yıl Sonra Bulgaristan’da-

Kutsal Topraklarda Bir Ay” adlı 
Osman Kılıç Hocanın kitabının 
tanıtım gecesi Ümraniye Belediyesi 
Tantavi Sosyal Tesisleri’nde verilen 
yemekle gerçekleştirildi. Geceye 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Osman Kılıç Hoca, 
Belediye Başkan Yardımcıları, birim 
müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Hasan Can: “Kitap 
Okumak Hayatı ve İnsanı 
Anlamak İçin En İyi Araçtır”
Gecede kısa bir konuşma yapan 
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can “Biz birçok kitabın 
yayınlanmasında öncülük ettik, 
benim için en önemli kitapların 
başında Osman Hoca’nın yazdığı 
kitap gelmektedir. Osman Hoca’nın 
azmi ve mücadelesi takdire 
şayandır. Allah hayırlı uzun ömürler 
versin” dedi. Ayrıca Osman Kılıç 
Hocaya yazmış oldukları kitap için 
teşekkür eden Başkan Hasan Can; 
kitap okumanın hayatı ve insanı 
anlamada çok önemli bir araç 
olduğunu, herkesin kitap okuması 
gerektiğini dile getirdi. Belediye 
olarak kültür, sanat ve edebiyat 
alanlarında çok önemli hizmetlere 

imza attıklarını, sorumluluk sahibi 
herkesin bu noktada katkılarda 
bulunması gerektiğini ifade etti.
Osman Kılıç Hoca: “Türkiye’ye 
Gönderildiğim 1965 Yılından 
Sonra İlk Kez Şumnu’ya 
Gitmiştim”
Daha sonra bir konuşma yapan 
kitabın yazarı Osman Kılıç Hoca, 
1920 yılında Şumnu’da doğduğunu 
ve bu şehirde büyüdüğünü, ilk 
öğretimden yüksek öğrenime 
kadar bütün öğrencilik dönemini 

de Şumnu’da geçirdiğini söyledi. 
Kılıç, eğitim hayatının önemli bir 
bölümünün de Şumnu’daki Şerif 
Halil Paşa “Tombul” Camisinde 
gerçekleştirdiğini dile getirdi: 
“Bulgaristan’da 1948 yılında 
komünizm dönemi başladı. O 
zaman ülkede 3 milyona yakın 
Türk azınlık vardı. Türk nüfusunu 
ateizme karşı koruma sorumluluğu 
da bana düştü. O dönemde beni 
ateizm karşıtı olduğumdan 
dolayı yargılayamadıkları için 
Türkiye lehine casusluk yapmakla 
suçladılar ve idam cezasına 
çarptırdılar. Adnan Menderes’in 
Başbakanlığı döneminde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin nüfuzu sayesinde 
cezam müebbete çevrildi ve daha 
sonra yapılan girişimlerle takas 
yoluyla Türkiye’ye geldim. O zaman 
Bulgaristan’da bıraktığım 2,5 
yaşındaki kızımı ondan sonra ilk 
kez Türkiye’de 19 yaşında gördüm. 
Türkiye’ye gönderildiğim 1965 
yılından sonra ilk kez Şumnu’ya 
gitmiştim. Çok heyecanlı ve 
sevinçliydim” dedi.
Konuşmaların ardından Osman 
Kılıç Hoca, imzalı kitabını Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can’ a 
hediye etti.

Ümraniye 
Belediyesi’nin 
destekleriyle 

yayınlanan “46 Yıl 
Sonra Bulgaristan’da-

Kutsal Topraklarda Bir 
Ay” adlı kitabın yazarı 
Osman Kılıç Hocanın 

kitabı için Tantavi 
Sosyal Tesisleri’nde 
bir tanıtım gecesi 

düzenlendi. 

Osman Kılıç Hocanın
Kitap Tanıtım Gecesi Yapıldı

tanıtımYENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Ümraniye 
Merkez İmam Hatip 

Ortaokulu’nu ziyaret ederek, 
Bayrak Töreni’ne katıldı. Okul 
bahçesinde yapılan törene 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Ümraniye Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
Küçükkapdan, Okul Müdürü Zafer 
Günaydın, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler katıldı. Törende kısa 
bir konuşma yapan Okul Müdürü 
Zafer Günaydın, “Katkılarından ve 
verdikleri destekten dolayı başta 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can olmak üzere ve tüm ekibine 
teşekkür ederim” dedi.

Başkan Hasan Can: “Eğitime 
Desteklerimiz Devam Edecek”
Daha sonra törende bir konuşma 

yapan Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Belediye olarak eğitim 
alanında yaptıkları faaliyet ve 
katkılara değindi. Başkan Hasan Can, 
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.
Konuşmalar sonrasında Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan Can, 
Belediyenin katkılarıyla hazırlanan 
okuldaki kütüphanenin açılışını 
gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, 

Ümraniye Merkez İmam 
Hatip Ortaokulu’nu 

ziyaret ederek, Bayrak 
Töreni’ne katıldı, 

Ümraniye Belediyesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan 
Okul Kütüphanesi’nin 

de açılışını yaptı.

Okul Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

ziyaret
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Ümraniye Belediyesi, 
her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Muharrem ayı 

münasebetiyle Ümraniye’nin 
20 ayrı noktasında binlerce 
Ümraniyeliye aşure 
dağıttı. Farklı noktalarda 
gerçekleştirilen programlarda 
Başkan Hasan Can, Cemevi’ni de 
ziyaret ederek vatandaşlara iftar 
yemeği de verdi. Bu kapsamda 
yoğun katılımın yaşandığı 
Ümraniye Meydan’daki aşure 
dağıtım programına, Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can’ın yanı sıra, Ümraniye İlçe 
Müftüsü Ercan Aksu,  Ak Parti 
Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı 
Sami Yazgaç, Belediye Başkan 
Yardımcıları, muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.     

Başkan Hasan Can, 
“Ümraniyelilerle Bu Güzel 
Geleneği Paylaşmaya ve 
Tatmaya Çalışıyor

Programda bir konuşma 

yapan Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can, “Güzel bir 
geleneğimizi icra etmek için bir 
aradayız. Muharrem ayı hicri 
takvimin birinci ayıdır. Tarih 
içerisinde çok önemli hadiselerin 
gerçekleştiği bir aydır. İslam 
tarihinde bize üzüntü veren 
ve bütün Müslümanların 
gözyaşı dökmesine vesile olan, 
Hz. Hüseyin’in şehit edildiği 
aydır Muharrem ayı. Tarih 
boyunca birçok ümmetin 
geleneği olmuş bu günde 

Müslümanların geleneği olarak 
hayatımızda vardır ve devam 
ediyor. Her sene muharrem 
ayında bütün Ümraniyelilerle 
bu güzel geleneği paylaşmaya 
ve tatmaya çalışıyoruz. Burada 
gerçekleşen aşure programının 
yanı sıra, 50 binin üzerinde 
aşure dağıtımı Ümraniye’nin 
20 ayrı noktasında da devam 
edecek.  Muharrem ayının 
bereketinin hepimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
Daha sonra Ümraniye 
Müftüsü Ercan Aksu’nun dua 
etmesinin ardından aşure 
dağıtımına geçildi. Ümraniye 
Belediye Başkanı Hasan 
Can ve beraberindekiler 
vatandaşlara aşure dağıttı. 
Muharrem ayı vesilesiyle 50 
binin üzerindeki kişiye aşure 
dağıtımları, Ümraniye’nin 20 
ayrı noktasında önümüzdeki 
günlerde de devam edecek.

Ümraniye Belediyesi, 
Muharrem 

ayı vesilesiyle 
Ümraniye’nin 20 
ayrı noktasında 

binlerce Ümraniyeliye 
aşure dağıttı. Aşure 
dağıtımının 50 bin 

kişiye ulaşması 
hedefleniyor. 

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi binlerce
Ümraniyeliye Aşure Dağıttı

aşure
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Ümraniye Belediyesi, ilçe 
genelinde başlattığı 
temizlik faaliyetlerini 

aralıksız sürdürüyor. İlçe 
temizliğine büyük önem veren 
belediye, zamansız olarak çıkarılan 
çöplere anında müdahale etme 
şansı sağlayan 2 adet “Çöp Taksi” 
ile araç parklanmasından dolayı 
daralan sokaklara rahatlıkla 
girebilerek çöplerin daha kolay 
ve hızlı toplanmasını sağlıyor. 
Ayrıca trafiğin yoğun olduğu ana 
arterlerde hacimli çöp toplama 
araçlarına göre Çöp Taksiler, 
trafiğin daha rahat seyretmesini 
sağlıyor. 3 ton çöp toplama 
kapasitesine sahip olan Çöp 
Taksiler, çöpleri çok daha hızlı ve 
kolay nakledebilmesi sayesinde 
çalışmalara başladıkları ilk günden 
itibaren vatandaşların ve Ümraniye 
esnafından tam not aldı. 

Başkan Hasan Can: “İlçe Temizliği 
Yaşam Kalitesinin Yükselmesi İçin 
Hayati Önem Taşıyor”
Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, ilçe temizliği ile 
ilgili olarak yapılan çalışmaların, 
yaşam kalitesinin yükselmesi 
için hayati önem taşıdığını 
belirtti. Göreve geldiklerinde, 

mevcut temizlik kadrosunun ve 
araç gereçlerin kalitesinin ilçe 
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye 
getirildiğini vurgulayan Can, 
Ümraniye Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen 
çalışmalarda, ilçe sınırları içerisinde 
bulunan hastane, okul, cami ve 
çeşitli kamu kuruluşlarının da 
temizlik ihtiyaçlarının giderildiğini 
söyledi. Başkan Hasan Can, 
hizmetlerin kapasite ve kalite 
açısından arttırılması için belediye 
olarak hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadıklarını belirterek, temizlik 
konusundaki hassasiyetlerinin 
süreceğinin altınız çizdi.

Ümraniye Belediyesi, 
ilçe temizliği için 

başlattığı temizlik 
seferberliğini aralıksız 

sürdürüyor. Ekipler 
zamansız çıkarılan 
ve dar sokaklardaki 
çöplere, 2 adet “Çöp 

Taksi” ile anında 
müdahale ediyor.  

Ümraniye’de Kirliliğe Geçit Yok

temizlik
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28 Mart 2004’de yapılan yerel 
seçimlerde, göreve gelen 
Ümraniye Belediye Başkanı 

Hasan Can ile birlikte hızlı bir 
değişim sürecine giren Ümraniye, 
aradan geçen 10 yıllık sürenin 
ardından modern ve çağdaş yüzüyle 
İstanbul’un parlayan yıldızı haline 
geldi. Geceli gündüzlü sürdürdüğü 
hizmetlerle, Ümraniye’de yaşama 
ayrıcalığını bir kez daha pekiştirdi.

Bir yandan yürüttüğü klasik 
belediyecilik hizmetleriyle 
Ümraniye’nin çehresini değiştirerek, 
alanında rekor kabul edilen 
hizmetlere imza attı. Nikâh Sarayı, 
Aş Evi, Kültür Merkezleri, Bilgi 
Evleri, Sağlık Ocakları, Okullar, 
muhtarlık binaları, Asfalt Fabrikası 
gibi 150’nin üzerinde kalıcı eser 
kazandırdı. Verilen ruhsat ve 
inşaat alanı rakamlarıyla Türkiye 
rekoru kırdı. 2 asfalt fabrikası 

aralıksız çalıştı. Yollar asfaltlandı, 
caddeler yenilendi, sokaklar pırıl 
pırıl temizlendi. Ümraniye’nin dört 
bir yanı parklar ve yeşil alanlarla 
donatıldı. Klasik belediyecilik 
hizmetlerinde onlarca yılda 
yapılamayan hizmetleri 10 yıla 
sığdırıldı, Ümraniye’nin modern 
görünümü pekiştirildi. İş merkezleri 
buraya taşınmaya devam etti, 
bankalar ardı ardına yeni şubeler 
açtı.

Bütün bu gerçekleştirilen 
hizmetlerin yanı sıra “127”, 
Ümraniye Belediyesinin 2013 yılında 
yani hizmet yürüyüşünün son bir 
senesinde; kalıcı eserlerden alt yapı 
ve prestij cadde çalışmalarına, eğitim 
yatırımlarından İlçe dışı hizmetlere, 
sağlık yatırımlarından sosyal 
faaliyetlere kadar gerçekleştirmiş 
olduğu hizmetlerin sayısıdır. 

YENiDENÜMRANiYE

Ümraniye Belediyesi  
“127 Nedir?” sorusu 
ile sosyal medya da 
bolca yer alırken, 

Ümraniye’de bulunan 
reklam afişleri ile de 
vatandaşların büyük 
ilgisini çekti. Birçok 
forum ve internet 

sitesinde “127 Nedir?” 
sorusuna cevap 

arayan vatandaşlar 
Belediyenin sosyal 
medya adresleri ve 

maillerine akın etti.
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Eski Ümraniye ile bugünün Ümraniye’si 
arasındaki farkın simgesi. 32.500 m2 
kullanım alanına sahip yeni belediye 
binamız; biri 12 katlı, diğer ikisi 4’er 
katlı üç bloktan oluşuyor. Toplam 27 
birim içeriyor. Yerel hizmetlerin tümünün 
yönetilebileceği çağdaş donanıma ve 
teknolojiye sahip. Özel olarak tasarlanmış, 
yaklaşık 9.000 m2’lik yeşil alanı var. 
Çalışırken, hizmet alırken çok ferah.

Dostlarla iyi vakit geçirmek, yemekli 
toplantılar ve davetler için Ümraniye’yi 
tercih etmeye yetecek güzellikte. 6 
dönümlük, yüksek ağaçlarla kaplı bir 
parkın içinde. 2 katlı. Toplam 1000 m2 
kullanım alanına sahip. 200 kişilik 2 
restoranı var. Açık terası ve seyirlik alanı 
220 m2. 

Yeni müftülük binamız; 200 kişilik 
konferans salonu, idari birimler ve kapalı 
otopark alanından oluşuyor.

Yeni müftülük binamız; 200 kişilik 
konferans salonu, idari birimler ve kapalı 
otopark alanından oluşuyor.

1- Ümraniye     
Belediyesi Yeni   
Hizmet Binası

3- Müftülük
Hizmet Binası

2- Tantavi
Sosyal Tesisleri

4- Sondurak
Yeraltı Çarşısı

127 açılış
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Aile bütçelerine katkıda bulunmak isteyen, beceri sahibi hanımların ürettikleri 
ürünleri satışa sunabilecekleri Hanımeli Çarşısı, belediyemizin kadın emeğine 
duyarlığının bir sonucu. Çarşıda, satış için birer haftalık periyotlarla kullanılabilen 
15 dükkân bulunuyor.

Yaklaşık 14.000 m2 üzerine kurulu. Çocuklarımıza trafik kurallarının öğretildiği 
bir eğitim alanı. Yol çizgilerinden sinyalize kavşaklara, trafik tabelalarından 
keskin virajlara pratik uygulama için gerekli her şeyi içeriyor. Üç derslik yanında 
çok amaçlı bir spor salonu ve buz pisti de var.

Ulu Camii, Çamlık Camii, Elalmış Camii, İmam Ahmet Camii projeleri hazırlanıp 
arsa tahsisleri yapıldı.

Yeni müftülük binamız; 200 kişilik konferans salonu, idari birimler ve kapalı 
otopark alanından oluşuyor.

İbadethaneleri yetersiz kalan mahallelerimize yeni camiler. 

Belediyemiz ilköğretim öncesi eğitime verdiği önemi, gerçekleşmesini sağladığı 
projelerle bu yıl da gösterdi. Arsa tahsisi tarafımızdan yapılan, 2 katlı Nurten 
Yıldırım Sancak Anaokulu’nun açılışı Başbakanımızın eşi Emine Erdoğan 
hanımefendi tarafından yapıldı.

5- Hanımeli Çarşısı

7- Trafik Çocuk  Eğitim Parkı

15- Mahallelerimiz İçin Yeni      
Projelendirilen Camilerimiz 

6- (6 Adet) Lojman  ve Kur’an Kursu

8- Hafız Mustafa Efendi Camii, 9- Emin Emanet Camii 
10- Ömer Karagül Camii
11- Medine Camii Sosyal Tesisi ve Tantavi Parkı Tesisi
12- Bank Asya Camii 
13- Selvice Camii, 14- Parseller Mahallesi Camii ve Yurt Desteği  

16- Nurten Yıldırım Sancak 
Anaokulu

YENiDENÜMRANiYE
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İnşa aşamasında olan bu okulun arsa tahsisi belediyemizce yapıldı

Belediyemiz tarafından yapılan tesis, ilçe amatör spor kulüpleri tarafından 
kullanılıyor.

Sütçü İmam Caddesi üzerinde. Çevredeki otopark sorununa kapsamlı bir çözüm. 
Kapasitesi 350 araç.

Belediyemizin araç filosuna hizmet veriyor. İstasyonda günde ortalama 60 araç 
temizleniyor.

Belediyemiz, ilçemize bir üniversite kazandırmak için önemli çabalar gösterdi. 
29 Mayıs Üniversitesi’nin yakında Ümraniye’ye taşınacak olmasında bu çabanın 
katkısı büyük. 29 Mayıs Üniversitesi kampüsünün kurulduğu alanda belediyemiz 
tarafından yurt arsası tahsis edildi.

Kapalı halı saha ve kafeteryadan oluşuyor. Tesis tüm Ümraniye’nin hizmetinde.

   17- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Anaokulu 1
   18- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Anaokulu 2 
   19- Ahmet Yavuz Anaokulu 
   20- Atakent Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu

  24- Karabekir Spor Tesisi 

  21- Zübeyde Hanım Yeraltı  
  Otoparkı

22- Araç Yıkama İstasyonu

23-(29 Mayıs) Üniversitesi’nin   
İlçemize Taşınması

  25- Atakent Spor Tesisi 

127 açılış
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    26- Dudullu  
    Fidanlığı ve 
    Şantiyesi 

  27- Saray Mah.  
  Su Deposu ve 
  Şantiyesi 

28- Bayrak Caddesi, 29- 19 Mayıs Caddesi, 30- 23 Nisan Caddesi, 31- Abdulazam Caddesi, 32- Adem Yavuz Caddesi, 
33- Akçakoca Caddesi, 34- Asil Caddesi, 35- Atatürk Caddesi, 36- Aybars Caddesi, 37- Balkan Caddesi, 38- Cami 
Caddesi, 39- Çanakkale Caddesi, 40- Çetin Caddesi, 41- Çavuşbaşı Caddesi, 42- Çetin Emeç Caddesi, 43- Doğanevler 
Caddesi, 44- Dolmabahçe Caddesi, 45- Doktor Adnan Büyükdeniz Caddesi, 46- Doktor Fazıl Küçük Caddesi, 47- 
Ergeç Caddesi, 48- Eski Üsküdar Yolu Caddesi, 49- Esnaf Caddesi, 50- Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 51- Fevzipaşa 
Caddesi, 52- Elalmış Caddesi, 53- Hatip Caddesi, 54- İstiklal Caddesi, 55- Kavaklıdere Caddesi, 56- Karadeniz 
Caddesi, 57- Üntel Caddesi, 58- Ordu Caddesi, 59- Seyit Onbaşı Caddesi, 60- Malazgirt Caddesi, 61- Vatan Caddesi, 
62- Ömer Faik Atakan Caddesi, 63- Samanyolu Caddesi, 64- Site Yolu Caddesi, 65- Topağacı Caddesi, 66- Sokullu 
Caddesi, 67- Şahinler Caddesi, 68- Şenel Caddesi, 69- Talat Paşa Caddesi, 70- Kumru Caddesi 71- Ahmet Mert 
Sokak, 72- Bahçevanlar Sokak, 73- Cevher Ağa Sokak, 74- Çeşme Sokak, 75- Demet Sokak, 76- Erkul Sokak, 77- 
Güler Sokak, 78- Gürbüz Sokak, 79- Karanfil Sokak, 80- Karayusuf Sokak, 81- Kuyulu Orta Sokak, 82- Martı Sokak, 
83- Mektep Sokak, 84- Morgül Sokak, 85- Muhtar Sokak, 86- Nefis Sokak, 87- Pasaj Sokak, 88- Recep Ağa Sokak

28 - 88 Prestij Caddeler - Sokaklar

89-
227 Bin Ton 
Asfalt  

90- Dudullu 
İmam Hatip 
Lisesi Ek Binası

YENiDENÜMRANiYE
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93- Zengin Sokağı Parkı, 94- Dinç Sokağı Parkı, 95- Yeşilbahar Sokağı Parkı, 96-Taylan Sokağı Parkı, 97- Cengiz 
Topel Caddesi Parkı, 98- İstiklal Parkı, 99- Hacivat Parkı, 100- Karagöz Parkı

93 -100 Yeni Yapılan Parklar

91-
Kız Öğrenci 
Yurdu 

104- 
Şehir Aydınlatmaları    

101- 
50 İlköğretim 
Okuluna Oyun Parkı

102- 
Hobi Meyve 
Bahçeleri

92- 
Kadınlar İçin 
Atölye

103- 
Büyüyen
Araç Filomuz 

127 açılış
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YENiDENÜMRANiYE

105- Yağmur Suyu Kanal Yapımı 

106- İsmail Çetinkaya
Aile Sağlığı Merkezi

108- Madenler Mahallesi 
Sağlık Ocağı 

110-
Yardım Bankası

107- Emin Hasan Emanetoğlu 
Aile Sağlığı Merkezi  

109- 
403 Adet Sokak Yenilemesi  

111- 
Bayburt Kültür Merkezi    
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127 açılış

112- Van Erciş’e Cami ve 
Diğer Hizmetler

113- 
Marmara Üniversitesi’ne Anfi

114-
Mahmut Celaleddin Ökten 
Gençlik Kültür ve Eğitim 
Merkezi 

115- Metro, 116- Atakent Bölge Parkı, 117- Yeni Çakmak Köprüsü, 118- İSÖM Merkezi (Atakent), 119- Dere Islahları
120- Dudullu Koru Yanı Parkı, 121- Akdeniz Caddesi Kavşak Düzenlemesi, 122- 6 Farklı Yerde Meslek Edindirme 
Kursları, 123- Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 124- 10 Adet Yeni ve Yenilenmiş Okul, 125- Sağlık Grup Başkanlığı 
Binası, 126- İnkılap Sağlık Ocağı Yapımı, 127- Finans Merkezi

115 -127 
Hükümet, İBB ve İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Yatırımlar
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Marmara Bölgesi’nin 
kuzeydoğu bölümünde, 
kendi adı ile anılan 

ovanın güneybatı kenarında yer 
alan Sakarya, doğusunda Bolu’nun 
Göynük, Mudurnu, Düzce ve 
Akçakoca ilçeleri, güneyinde 
Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli 
ilçeleri, batısında Kocaeli’nin 
Kandıra, Merkez ve Gölcük İlçeleri, 
kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir. 
Sakarya ili; tarihsel zenginliği, 
coğrafi konumu, ulaşım olanakları, 
tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
ülke ekonomisindeki payı ve uygun 
yatırım koşulları ile ülkemizin en 
önemli illerinden biridir. M.Ö. XII. 
yüzyıldan beri insan yerleşimine 
açık olan il, 1071de Selçukluların, 
1291 yılında da Osmanlıların 
egemenliğine girmiş; 26 Mart 
1921’de Yunan işgaline uğramış, 21 

Haziran 1921’de düşman işgalinden 
kurtarılmıştır. Eski adıyla Adapazarı 
olan bu bölgede 1868 yılında 
belediye teşkilatı kurulmuştur. 
Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 
Kocaeli iline bağlı bir ilçe iken 

22.06.1954 tarihinde Sakarya adıyla 
il olmuştur. İl belediyesi 06.03.2000 
tarihinde ise Büyükşehir statüsüne 
kavuşturulmuştur. İl; Marmara 
Bölgesinde, İstanbul iline 164 km 
uzaklıkta, İstanbul-Ankara yolu 
üzerinde ve İstanbul-Antalya yolu 
kavşak noktasında bulunması 
itibariyle önemli bir coğrafi konum 
avantajına sahiptir. Sakarya’da 
günümüze gelebilen tarihi eserler 
arasında; Tersiye Tümülüsü başta 
olmak üzere yöredeki tümülüsler, 
Harmantepe, Seyifler, Kurtköy, 
Çobankale, Paşalar, Mekece, Adliye 
ve Söğütlü kaleleri, Sapanca’daki 
Iustinianus Köprüsü, Orhangazi 
Camisi, Geyve’de Ulu Cami (Yunus 
Paşa Camisi) (1324), Orhangazi 
Zaviyesi, Elvan Bey İmareti (XV. 
yüzyıl), Kaynarca’da Şeyh Muslihittin 
Camisi (XIV.yüzyıl), Vezirhan’da 

Karadeniz kıyısı 
boyunca uzanan geniş 
sahilleri başta olmak 
üzere gölleri, zengin 
orman ve yaylaları, 
vadi ve kanyonları, 

sıcak su ve içme suyu 
kaynakları Sakarya’nın 

alâmetifarikasıdır.

YENiDENÜMRANiYE

Marmara’nın Gözdesi: Sakarya
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Vezirhanı bulunmaktadır. Ayrıca 
Atatürk Evi, Atatürk Anıtı, Taraklı 
Evleri ve il sınırları içerisindeki çeşitli 
yerleşim alanlarındaki Türk evleri 
vardır.

Sakarya Nehri
Sakarya Nehri’nin Sakarya il 
sınırlarına girişini takiben izlediği 
yol, iklimin de kendisine sağladığı 
avantajlarla seyrine doyulmaz 
görüntüler sergiler ve Karadeniz’e 
biran önce kavuşma arzusuyla, 
coşkuyla akar. Geyve Boğazı boyunca 
uzanan nehri, bir yandan demiryolu, 
bir yandan da karayolu izlemektedir. 
Özellikle yeşilin her tonunun hakim 
olduğu bu kesim, nehir ile güzel bir 
uyum oluşturmaktadır. 

Sapanca Gölü
Adını kıyısında kurulan ilçeden 
alan Sapanca gölü, son yıllarda 
kaydedilen gelişmelerle ülke 
turizminin gözde yerlerinden biri 
olmuştur. Özellikle İstanbul ve 
İzmit’ten kolaylıkla ulaşılan Sapanca, 
günlük turlar için de ideal bir yer 
konumundadır. İklimi, gölü ve 
eşsiz doğal güzellikleriyle Sapanca 
önemli bir gezi ve dinlenme alanıdır. 
Sapanca Gölü özellikle yaz aylarında 
Adapazarı ve civar halkı için büyük 
bir mesire yeridir. Ziyaretçiler nemli 
iklimin bunaltıcı etkisinden Sapanca 

Gölü’nde serinleyerek kurtulur. 
Sapanca gölü su sporları açısından 
da oldukça elverişlidir. Yüzme, su 
kayağı, rüzgar sörfü, yelken, kürek 
gibi su sporları yapılabilmektedir. 

Acarlar Gölü (Longoz)
Göl, Kaynarca ile karasu ilçe 
sınırlarının birleştiği bölgede yer 
almaktadır. Koruma bölgesi içinde 
bulunan Acarlar Gölü’nün yüzölçümü 
1562 hektar olup, derinliği 1,5 
metreye kadar çıkmaktadır. Yazın 
suları çekilen gölün toprakları 
köylüler tarafından tarım arazisi 
olarak kullanılmaktadır. Gölün 
çevresi bütünüyle dişbudak 
ormanlarıyla çevrilidir ve bu ağaçlar 
yer yer gölün bataklık kesimlerine 
sokulmaktadır. 

Yöresel Yemekleri
Giyim-kuşam Halk oyunları 
müziğinde olduğu gibi yöre 
mutfağında Rumeli, Kafkasya, Doğu 
Karadeniz ve Anadolu içlerinden 
göç edenler yöre mutfağına çeşitlilik 
kazandırmıştır. Tüm kesimlerde 
beslenme, hamurlu yiyecekler 
dayanmaktadır. Kentleşme ile 
birlikte beslenmenin büyük ölçüde 
pazar ürünlerine dayanmaya 
başlaması ile birlikte ildeki sebzelerin 
özgün kullanımı halen devam 
etmektedir. Adapazarı’na has 

yöresel yemek denilince öncelikle 
akla “ıslama köfte” ve “kabak tatlısı” 
gelmektedir. Manavların dartılı veya 
tereyağlı keşkeği, cevizli lokumu, 
kabak kıvırması, sütlü üzümü, üresi, 
uğutu, köpük helvası, Çerkezlerin 
Tavuğu (Epışıps), Abazaların 
pastası, Karadenizlilerin hamsi 
buğulaması, karalâhana çorbası veya 
muhlaması, Gürcülerin Hallobyası, 
Arnavutların ciğeri, Boşnakların 
böreği, Muhacirlerin kapaması; 
yöredeki sofralara hem lezzet, hem 
de görünüm zenginliği katmaktadır.
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Ümraniye, Sütçü İmam 
Caddesi’nde hizmet verecek 
olan TS Club Mağazası’nın 

açılışı düzenlenen bir törenle yapıldı. 
Törene Ümraniye Belediye Başkanı 
Hasan Can, Başkan Yardımcıları 
Mahmut Eminmollaoğlu, 
Mustafa Küçükkapdan, Enver 
Sedat Çakıroğlu, İlçe Gençlik 
Spor Müdürü Muhammet Kılıç, 
Trabzonspor Başkan Yardımcısı 
Sebahattin Çakıroğlu, Bordo-Mavili 
futbolcular Bosingwa ve Malouda 
ile Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. 
Hayırlı olsun dileklerinde bulunan 
Başkan Hasan Can, açılış kurdelesini, 

Bordo-Mavili futbolcularla birlikte 
kestikten sonra, işletme yöneticileri 
ile bir süre sohbet etti.

Ümraniye’de TS Club
Mağazası Açıldı

açılış

Ümraniye’de hizmet 
verecek olan TS Club 

Mağazası’nın açılışını 
Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can 

yaptı.

YENiDENÜMRANiYE
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Ümraniye Yamanspor 

Kulübü 1946’da kurulmuş, 

1978’de federe olmuştur. 

Ümraniye ilçemizin en eski spor 

kulübüdür. Yamanspor Kulübü’nün 

Türk futboluna çok büyük hizmetleri 

olmuştur. Türkiye Süper Ligi’ne 

yetiştirmiş olduğu futbolcuları ve 

şu an halen Türkiye Süper Ligi’nde 

oynayan  Ziya Kağan Erdal ve 1. 

Lig’de Yamanspor’un altyapısından 

giden sekiz futbolcusu ve 2. ve 3. 

Liglerde oynayan yüzün üstünde 

futbolcusu bulunmaktadır. Takım, şu 

an altyapıda olan bütün kategorilerde 

hizmet vermeye devam etmektedir. 

Ümraniye Yamanspor’un Kulüp 

Başkanı Mahmut Celal Kalyoncu 

görevinde hizmet vermeye devam 

etmektedir. Kalyoncu, Kulübün 

başarılarının devamında Ümraniye 

Belediye Başkanı Hasan Can’ın 

desteklerinin mühim payı olduğunu 

belirterek teşekkür etmiştir.

Ümraniye
Yamanspor Kulübü

kulüplerimizi tanıyalım

Ümraniye’nin en 

eski spor kulübü 

olan Yamanspor 

1946’da kurulmuştur. 

Günümüzde süper lig 

ve 1. Lig’de oynayan 

futbolcu sayısı ise 

ondur. 

YENiDENÜMRANiYE
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Öğretmenlere Saygının Önemi
Her milletin hedefi hem maddî, 
hem de manevî bakımdan iyi 
nesiller yetiştirmektir. Geleceğe 
güvenle bakmanın tek çıkar yolu 
budur. 
Eğitim sisteminin tartışmasız 
ve değişmez en etkili aktörü 
öğretmenlerimiz bir zamanlar; 
eli öpülesi olan, görüldüğünde 
derlenip toparlanarak çeki 
düzen verilen, sokakta yürürken 
ayağa kalkılarak selamlanan, 
bilgisine ve fikrine başvurulan, 
cemiyetlerde başköşeye alınan 
konumundaydılar.
Bir öğrenci öğretmenine saygı 
duymaz ise, eğitim başlamadan 
sakat kalmıştır. Çocuğunun 
geleceğini düşünen bir veli 
muhakkak ki öğretmenine saygı 
duymalıdır ki, çocuğunun eğitimi 
güzel başlasın.
Öğretmenlik mesleği diğer 
bütün mesleklerin üstünde, bu 
mesleklerin yapıcısı, temel taşı ve 
nesilleri eğiten tarihin en önemli 
mesleğidir.
Tarihin her döneminde öğretmen 
daima veren eldir. Nesillerin 

yetişmesinde sadece öğretmenlerin 
alınteri ve emeği vardır. Bilgi 
kitaplardan edinilebilir, fakat 
bilgiye karşı sevgi ancak şahsî 
temas ile geçer. Toplumda hiçbir 
fert öğretmen kadar baş tacı 
edilmeye lâyık değildir.Kalkınmış, 
gelişmiş, çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmış güçlü bir lider Türkiye’nin 
gururu haklı olarak herkesten önce 
öğretmenlere ait olacaktır.
Öğretmenler bütün toplumlarda 
tarih boyunca hep saygı 
görmüşlerdir. Efsanelere, 

menkıbelere konu olmuşlardır. 
Fatih’in hocası Akşemseddin’i 
biliriz. Büyük İskender’in hocası 
Aristo’yu da biliriz. Bu isimler 
öğretmenlerin hem Doğuda hem 
Batıdaki saygınlığına örnektir. 
Onlardan öğrenilen belki de küçük 
bir bilgi kırıntısı veya bir beceri 
öğrencilerinin hayatının yönünü 
değiştirir. Bazı bilgi ve becerilerin 
fiyatı yoktur, öğretmene verilen 
maaş ile öğrenciye kazandırılan 
bilgi ve becerinin bedeli ödenemez. 
İnsan olan ona minnettar kalır. 
Minnetini dile getirir, saygısını 
belirtir.
Öğretmenler günü, öğretmenler 
ve öğrenciler arasındaki sevgi ve 
saygının doruk noktasına ulaştığı 
bir gündür. Bu özel güne anlam 
ve önemi açısından bakıldığında 
öğretmene gösterilen saygının 
aslında topluma verilen değerin 
bir göstergesi olduğu akıllardan 
çıkarılmamalıdır. Bu bakımdan 
öğretmenler günü, fedakar 
öğretmenlerimizin değerini bir kez 
daha düşünüp anlamamızı sağlayan 
önemli bir gündür.

aileYENiDENÜMRANiYE

İnsanları birbirine 
bağlayan ve sevgi ile 

karşılık bulması gereken 
bir değerdir saygı. 
Saygı kültürü hem 

doğru verilmeli hem 
doğru anlaşılmalıdır. 

Kültürümüzde büyüklere 
ve öğretmenlere saygının 

özel bir yeri vardır.
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gençlik

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı

Teknolojinin bireyler için 
büyük önem taşıdığı 
toplumumuzda bu durum 

çocuklar için de aynı önemi taşıyor. 
Bilgi Çağı’nın getirmiş olduğu 
bilgiye teknolojik gelişmeler 
sayesinde hızlı bir biçimde erişiyor 
oluşumuz ve internet kullanımının 
her geçen gün artış göstermesi ile 
birlikte teknolojideki gelişmeler 
hayatımızın vazgeçilmez unsurları 
haline gelmiştir. Teknolojinin 
bize sunduklarını doğru ve etkili 
bir biçimde kullanmak bize aynı 
şekilde etkili ve faydalı sonuçlar 
getirebilmektedir. Bununla 
birlikte, günlük hayatımızı, sosyal 
ilişkilerimizi ve bizleri etkileyecek 
düzeyde teknolojiye bağımlı olarak 
hayatımıza devam etmek bize 
faydadan çok zarar getiren bir 
durumdur. Yetişkinler için büyük 
bir önem taşıyan ve ne yazık ki her 
geçen gün artış gösteren teknoloji 
bağımlılığı çocuklar için de büyük 
tehdit oluşturmaktadır. Hayat 
tarzının değişmesi, çalışan anne 
sayısının artması, oyun kültürünün 
yerini sanal arkadaşlıkların ve 
bilgisayar oyunlarının alması 
teknoloji bağımlığını tetikleyen 
ve aynı zamanda ebeveynlerin 

önemle üzerinde durması 
gereken konulardır. Televizyon ve 
bilgisayarın artık ev içerisinde en 
ulaşılabilir teknolojik araçlar olması 
sebebiyle teknolojiye bağımlılık 
erken yaşlarda kendini göstermeye 
başlayan bir sorun halini almıştır. 
İnternetin bilgi erişimini evlere 
ve okullara getirmesi sebebiyle 
çocukların eğitimi üzerinde etkisi 
büyüktür, fakat internetin doğru 
kullanılmadığı ve bilgi erişimi 
yerine sadece oyun ve sosyalleşmek 
amacıyla kullanılan bir unsur haline 
gelmesi bağımlılığı tetikleyen 
önemli bir faktördür. Teknoloji 
bağımlılığı çocukların fiziksel, 
duygusal ve psikolojik sağlığına 
olumsuz etki verebilecek bir sorun 
haline gelebilmektedir. Teknoloji 
bağımlılığının çocuklarda sebep 

olabilecek fiziksel, psikolojik ve 
sosyal problemlere bakılacak olursa,
Psikolojik/Sosyal Etkileri
• Ders dışında internette geçirilen 
sürede artış olması ve bu duruma 
bağımlılık geliştirilmesi

• Uyku düzeninin değişmesi ve 
uykusuzluğa bağlı olarak çocuklarda 
görülebilen konsantrasyon eksikliği 
ve sinirlilik hali

• İnternette geçirilen zamanla 
ilgili olarak aileden uyarı aldığı 
takdirde tepkisiz kalması ve bazen 
aşırı tepki göstermesi sebebiyle 
ortaya çıkabilecek aile içi iletişim 
problemleri

• Tekrarlanan vücut hareketleri 
sergilemeye başlaması (olduğu 
yerde sallanma ya da parmaklarıyla 
oynama gibi)

• Bilgisayar, televizyon ya da oyun 
konsollarıyla geçirdiği sürenin 
fazla oluşunun sosyal hayatı 
etkilemesi, arkadaşlarla geçirilen 
zamanın kısıtlanması. Bu durum, 
sosyalleşmekten uzaklaşan çocuğun 
giderek daha içe kapanık hale 
gelmesini tetikleyebilmektedir.

Anne ve babaların 
çocuklarda internet ve 
bilgisayar bağımlılığı 
konusunda oldukça 

dikkatli olmaları 
gerekiyor.
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medya



Her gün yaşadıklarımızdan
farklı şeyler.

Kültür ve sanatta yeni sezon başladı.

17 Merkezde 1000 Etkinlik. Bekleriz.


