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oplu açılış törenleri haricinde açılış programlarına katılmayan Başbakan Erdoğan,  konu klasik sanatlar 
olunca bu geleneğini bozdu. Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Kandilli Geleneksel El Sanatları Mer-

kezi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 
T
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Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi 

Hizmete Açıldı
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andilli Gelenek-
sel El Sanatları 
Merkezi’nin açılı-

şında bir konuşma yapan 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul aşığı 
olarak İstanbul’u sevme-
nin medenileşmenin yolu 
olduğunu, medenileşme-
nin de kültürel gelişimden 
geldiğini ifade ederken,  
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara’yı böyle-
sine önemli bir kültür mer-
kezini hayata geçirmesin-
den dolayı kutladığını ifa-
de etti. 

8 milyon 
TL’ye mal 
oldu
Toplam 8 milyon TL’ye 
mal olan ve içinde; 2 çok 
amaçlı salon, fuaye alan-
ları, 12 sanat atölyesi, 
sergi ve konferans salon-
ları, ses, ışık, efekt ve 
makyaj odala-
rı, 1 kütüpha-

ne, 3 derslik, 2 dershane, 
sanatçı soyunma odala-
rı, tercü-

me odası, kulis, bedes-
ten, kafeterya, lokanta, 
seyir köşkü, çatı altı soh-
bet mekanı, sığınak ile 33 
araçlık otopark bulunan 
toplam 9.886 metrekare 
büyüklüğündeki Üsküdar 
Belediyesi Kandilli El Sa-
natları Merkezi’nde, Hat, 
Tezhib, Ebru, Minyatür,  
Klasik Cam Tezyin, Ka-

lemkari, Kündekari, Se-
defkari, Telkari, Edirneka-
ri, Revzen ve Tesbih atöl-
yelerinde klasik el sanat-
larına ilgi duyan ve eğitim 
almak isteyenlere konu-
nun uzmanları tarafından 
eğitim hizmeti verecek.

KToplu açılış tören-
leri haricinde açılış 
programlarına ka-

tılmayan Başbakan 
Erdoğan,  konu kla-
sik sanatlar olunca 
bu geleneğini boz-

du. Üsküdar Beledi-
yesi tarafından ya-
pılan Kandilli Gele-
neksel El Sanatları 
Merkezi, Başbakan 

Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından hiz-

mete açıldı. 

Başbakan’ın Türkiye’ye Örnek Gösterdiği Proje <<
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Toplam 8 milyon TL’ye 
mal olan ve içinde; 2 çok 
amaçlı salon, fuaye alan-
ları, 12 sanat atölyesi, 
sergi ve konferans salon-
ları, ses, ışık, efekt ve 
makyaj odala-
rı, 1 kütüpha-

bet mekanı, sığınak ile 33 
araçlık otopark bulunan 
toplam 9.886 metrekare 
büyüklüğündeki Üsküdar 
Belediyesi Kandilli El Sa-
natları Merkezi’nde, Hat, 
Tezhib, Ebru, Minyatür,  
Klasik Cam Tezyin, Ka-

yelerinde klasik el sanat-
larına ilgi duyan ve eğitim 
almak isteyenlere konu-
nun uzmanları tarafından 
eğitim hizmeti verecek.
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sküdar Belediye 
Başkanı Mustafa 
Kara’nın girişimle-

riyle İl Özel İdaresi’nin 
yatırım programına alı-
nan Çamlıca İlköğretim 
Okulu İstanbul Sismik 
Riskin Azaltılması ve Acil 
Durum Hazırlık Proje-
si (İSMEP) kapsamında 
yeniden yapıldı. Geçtiği-
miz yıl inşaatına başla-
nan okul tamamlanarak 
eğitim öğretime açıldı. 
Törene İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İlyas Tekin, Üs-
küdar Kaymakamı Sü-
leyman Erdoğan ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Yenilenmeyen Okul Kalmayacak
Ü2011 yılında yıkılıp 

yeniden yapılma-
ya başlanan Çamlı-
ca İlköğretim Okulu 

hizmete açıldı. 

<<
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Okul Kalmayacak
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v sahibi olarak Üs-
küdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara 
yaptığı selamlama 

konuşmasında “bu ülke-
nin geleceği olan gençlik, 
öncü ve örnek bir büyü-
ğümüz,  ağabeyimiz olan 
“Vakıf insan” İsmail Kah-
raman’ vefa borcunu öde-
mek istiyor. Şanlı mazimi-
zin izinde, hasar görmüş 
olan kültür ve medeniyet 
bilincimizin yeniden inşa-
sı için ömrünü vakfeden, 
gece gündüz demeden 
çalışan Kahraman ağabe-
yimizin izinde olduklarını; 
onun dalgalandırdığı bay-
rağı yere düşürmedikleri-
ni ve düşürmeyeceklerini 
söylemek istiyorlar” dedi. 

Herkesin Abisi, Her-
kesin Hocası

Has Parti Genel Başka-
nı Numan Kurtulmuş ise; 
tarihe iz bırakmış bir bü-

yüğümüzü yaşarken ha-
tırlamış olmak son dere-
ce manidardır, bu organi-
zasyon tam bir kadirşinas-
lık örneğidir. Benim ilk git-
tiğim miting 6-7 yaşların-
dayken MTTB mitingi idi. 
MTTB bir nesil yetiştirdi. 
Bu noktaya kolay gelin-
medi” diye konuştu.
Milletvekilleri adına ko-
nuşma yapan Ak Par-
ti Kayseri Milletvekili Ya-
şar Karayel “zor şartlarda 
okuduk, büyüdük, ayak-
kabımız zekat ayakkabısı, 
gömleğimiz zekat gömle-
ğiydi. Bu en zor zamanla-
rımızda bize İsmail Kahra-
man ağabeylik etti” dedi. 

Ak Parti’nin isim ba-
bası O’ydu…

İsmail Kahraman için ha-
zırlanan ve ilk kez gece-
de gösterilen belgesel de 
İsmail Kahraman’ın Türk 
siyasi ve tarihi geçmişin-

de gerçekleştirdiği ilk-
ler oldukça dikkat çekti.  
Ayasofya’da MTTB’deki 
arkadaşları ile birlikte ilk 
namaz kılan kişi olma-
sı, bakanlığı döneminde 
Topkapı Sarayı’nda kut-
sal emanetler kısmında 
gün boyu Kuran okunma 
geleneğini yeniden baş-
latması ile dönüm nokta-
larının öncülüğünü yapan 
Kahraman’ın Ak Parti’nin 
isim babalığını yapma-
sı da belgesel de ayrıntı-
lı bir şekilde yer alıyor. 28 
Şubat döneminin hedefin-
deki kültür bakanı olma-
sının da anlatıldığı belge-
selde Kahraman için ko-
nuşanlar arasında, Baş-
bakan Yardımcıları Bülent 
Arınç, Abdülkadir Aksu ve 
Salih Kapusuz gibi isimler 
yer alıyor.
Geceye Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı Bahattin 
Cebeci, Has Parti Genel 
Başkanı Numan Kurtul-
muş, Eski Bayındırlık ve 

İskan Bakanı Zeki Erge-
zen, Eski Devlet Bakanı 
Hasan Aksay, Eski Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu, 
Ak Parti milletvekilleri İs-
met Uçma, Metin Külünk, 
İdris Güllüce, Yaşar Ka-
rayel, Erol Kaya, Feyzul-
lah Kıyıklık, İl Milli Eğitim 
Müdürü Muammer Yıldız, 
Üsküdar Kaymakamı Sü-
leyman Erdoğan, Kadıköy 
Kaymakamı Hasan Kara-
han, Sultanbeyli Belediye 
Başkanı Hüseyin Keskin, 
Bakırköy Başsavcısı Hadi 
Salihoğlu, Üsküdar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü İlyas 
Tekin, Prof. Dr. Nevzat 
Yalçıntaş ve Kahraman’ın 
birlikte görev yaptığı arka-
daşları katıldı.
Gecenin sonunda Üs-
küdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara, İsma-
il Kahraman’a yaptığı hiz-
metlerden dolayı teşek-
kür ederek bir plaket tak-
dim etti.

ERefah-Yol Hüküme-
tinin Kültür Baka-

nı ve Milli Türk Ta-
lebe Birliği (MTTB) 
Eski Başkanı, Bir-

lik Vakfı ve Türkiye 
Gönüllü Teşekkül-
ler Vakfı kurucucu-

su İsmail Kahraman 
için bir vefa progra-
mı düzenlendi. Üs-

küdar Belediyesi ve 
İHL Sözlük işbirli-

ği ile gerçekleştirilen 
geceye çok sayıda 

siyasetçi, STK tem-
silcisi ve yöneticinin 

yanı sıra halk da yo-
ğun ilgi gösterdi.

Gençlikte Bir Köprübaşı; İsmail Kahraman Vefa Gecesi<<
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sküdar’ın ve Üskü-
darlıların sorunla-
rının konuşulduğu 

ve yeni projeler hakkın-
da halkın görüş ve öne-
rilerinin alındığı mahalle 
danışma meclisleri de-
vam ediyor. Üsküdar Be-
lediye Başkanı Musta-
fa Kara’nın bizzat katı-
larak Üsküdarlılarla bir 
araya geldiği meclisler 
Üsküdar’ın geleceğine 
Üsküdarlıların karar ver-
mesine vesile oldu. Bele-
diye hizmetleri hakkında 
bilgilendirilen Üsküdar-
lılar başkana sorunları-
nı iletip soru sorma fır-
satı bularak yeni projeler 
hakkında da fikirlerini be-
lirttiler.

Üsküdar’ın Geleceğine Birlikte Karar Veriyoruz
Ü

Üsküdar Belediye
Başkanı Musta-

fa Kara mahalle is-
tişare toplantılarını 

sürdürüyor.

<<
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Selamiali’ye Spor ve 
Kültür Merkezi

<<

Üsküdar Belediye-
si eğitime ve spo-

ra yaptığı yatırımlara 
bir yenisini daha ek-
liyor. Selamiali Bilgi 
Evi Spor Kulübü ve 
Sosyal Tesis Bina-

sı inşaatına başlan-
dı. Çalışmaları hızla 
devam eden merkez 
4 ana bölümden ve 
iki ayrı girişten olu-

şuyor. 

0. konferans salonu-
nu Yavuztürk İlköğ-
retim Okulu’na yapan 
ve bu okulun yıkılıp 

yeniden yapılma sürecin-
de yoğun bir çaba sarfeden 
Üsküdar Belediyesi, konfe-
rans salonunu da tamamla-
yarak hizmete sundu. Konu 
ile ilgili olarak açılış törenin-
de bir konuşma yapan Üs-
küdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara: Yavuztürk İl-
köğretim Okulu’nun proje-
lerinin geliştirilmesi, çevre 

düzenlemesi ve halı saha-
sının yapılması gibi birçok 
işi belediye olarak biz yap-
tık. Bu gün de konferans 
salonunun açılışını yapma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Üsküdarlılar şundan emin 
olsun ki, tüm kaynakları-
mızla evlatlarımızın yanın-
dayız.  Onların daha rahat 
, daha konforlu mekanlar-
da eğitim almaları için üs-
tümüze ne düşüyorsa yapı-
yoruz ve yapacağız” dedi. 

<<
1Geçtiğimiz 3 yıl 

içinde eğitime 15 
milyon TL yatı-
rım yapan Üs-

küdar Belediye-
si, okulların fiziki 

imkanlarını ge-
liştirmeye devam 

ediyor. 

Yavuztürk’e Konferans Salonu

ile ilgili olarak açılış törenin-
de bir konuşma yapan Üs-
küdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara: Yavuztürk İl-
köğretim Okulu’nun proje-
lerinin geliştirilmesi, çevre 

ediyor. 

sküdar Belediye 
Başkanı Musta-
fa Kara, son dö-

nemde birçok sportif 
başarıya imza atan Üs-
küdarlı gençlere yeni 
bir müjde verdi. Spo-
ru tabana yayma ça-
lışmalarını sürdürdük-
lerini ifade eden Kara: 
Gençlerimizi sokaktan, 
kötü alışkanlıklardan 
korumak için yürüttü-

ğümüz sosyal projele-
rimize bir yenisini daha 
ekliyoruz. 1 yıl içinde 
tamamlayacağımız bu 
merkezimizde: 

• Çok Amaçlı Salon  
(Normal katta)
• Bilgi Evi (Zemin Kat-
ta)
• Spor Kulübü (Zemin 

ve bodrum katta)
• Yönetici Odası, Top-
lantı odası, 4 takım 
için ayrı soyunma ve 
duş mahalleri
• Fitness Center (Bod-
rum Katta)
• Kadın 70,00 m2 ve 
Erkek 70,00 m2 için 

ayrı mahallerde so-
yunma odaları ve 
duşlarıyla
• Kadın ve Erkek için 
Mescit
bulunacak.

Hayırlı Olsun

Ü
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ençseniz Gele-
ceksiniz” kon-
septiyle on bin 
kişilik Burhan 

Felek Spor Kompleksi Vo-
leybol Salonu’nda yapılan 
şölenin sunuculuğunu İr-
fan Kangı yaparken, şö-
lende ilk olarak Alper Kış 
ve Üsküdar Gençlik Mer-
kezi Orkestrası ile Üskü-
dar Belediyesi Folklor ve 
Turizm Derneği Anadolu 
Motifleri Folklor Ekibi (ÜF-
TUD) sahne aldı.
Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara’nın ev 
sahipliğinde gerçekleşen 
festivale, Üsküdar Kay-
makamı Süleyman Er-
doğan, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İlyas Tekin 
de katıldı. Gençlere yöne-
lik hizmetlerinden dolayı 
Kara’ya birer plaket tak-
dim eden Erdoğan ve Te-

kin gençlerin bayramını 
da kutladılar.

Gençlere Otomobil ve Av-
rupa Seyahati Sözü

 Kara ise yaptığı konuş-
mada, “Üsküdar’ımızın 
her köşesine, her bir de-
ğerine sahip çıkmaya 
gayret ediyoruz. Sosyal, 
kültürel her alanda ger-
çekleştirdiğimiz onlarca 
faaliyetle Üsküdar’ın dina-
mizmini yaşatmaya çalışı-
yoruz. Ama ifade etmeli-
yim ki, bütün çalışmaları-
mız arasında, beni en çok 
heyecanlandıran, mut-
lu eden, gençlikle, genç-
lerimizle ilgili olan faali-
yetler… Bu yüzden, dur-
maksızın, yorulmaksızın, 
gençlerimizi geleceğe ha-
zırlayan faaliyetlere ka-
tılıyor, onların sevinçleri-
ni, heyecanlarını, umut-

larını paylaşıyorum” diye-
rek gençlere üniversite sı-
navında ilk 3’e girene oto-
mobil ilk 100’e girene Av-
rupa seyahati sözü verdi.

Üsküdarlılarla Mest Oldu

 Stand-up sanatçısı Zeki 
Kayhan Coşkun’un göste-
risinin ardından ünlü pop 
şarkıcısı Murat Boz sahne 
aldı. Alkış fırtınasıyla kar-
şılanan sanatçı şarkıları-
nı 10 bin kişilik bir koro ile 
söyledi. Üsküdar Genç-
lik Merkezi üyeleriyle bir-
likte en sevilen şarkılarını 
seslendiren sanatçı “beni 
böyle şahane bir gençlik-
le buluşturduğu için Üs-
küdar Belediyesi’ne, baş-
kan ve yardımcılarına çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 
2 saat boyunca sahne-
de kalan sanatçıya kon-
ser sonunda Üsküdar Be-

lediyesi Başkan Yardımcı-
sı Hasan Ekmen teşekkür 
ederek, plaket takdim etti.“G18-23 Mayıs Genç-

lik Haftası etkinlikle-
ri kapsamında Üs-
küdar Belediyesi, 

ünlü pop müziği sa-
natçısı Murat Boz 

ile stand-up sanat-
çısı Zeki Kayhan 

Coşkun’un katıldığı 
bir Gençlik Şöleni-

düzenledi.

Gençlik Bayramı Üsküdar’da Kutlanır<<
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Üsküdar’da Kutlanır
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tistik, zihinsel, işit-
me ve görme en-
gelli sporcuların 

katıldığı ve 50, 100, 200 
ve 400 metre koşu ile 
uzun atlama müsabaka-
larından oluşan Atletizm 
şenliklerine, Üsküdar Be-
lediye Başkanı Musta-
fa Kara’nın yanısıra Üs-
küdar Kaymakamı Süley-
man Erdoğan, Tavşan-
lı Belediye Başkanı Kadri 
Çiçek, Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Numan 
Güzey, AK Parti İstanbul İl 
Başkan Yardımcısı Kemal 
Akar, TOGEM Başkanı 
Saadet Gülbaran, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı 
Ahmet Koçibar, Spor A.Ş. 
Genel Müdürü Selim Ter-
zi, Üsküdar Belediye Spor 
Kulüp Başkanı Mecit Çe-
tinkaya ile çok sayıda pro-
tokol davetlisi katıldı.

“Gülümse Hayata” slo-
ganıyla düzenlenen ya-
rışmalar, engelli sporcu-
ların geçit töreni ile baş-
ladı. Engelli çocukların 
vals gösterisi, ritm grubu 
ve halk oyunları gösteri-
ler ile keman dinletileri-
nin ardından şenliğin açı-
lış konuşmasını Üsküdar 
Belediye Başkanı Musta-
fa Kara yaptı. Kara yaptığı 
konuşmada, bu yıl altıncı-
sını düzenledikleri engelli-
ler atletizm yarışmalarını, 
toplumda engellilere kar-
şı bir farkındalık oluştur-
mak ve onları sosyal ha-
yatın içine çekmek ama-
cıyla gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Mustafa Kara ko-
nuşmasında ayrıca, bu tip 
sportif faaliyetlere katılan 
engelli çocuk ve gençleri-
mizin azimle mücadele et-
tiklerini, kazandıkları ma-

dalyalara olimpiyatlarda 
kazanılmış altın madalya 
kadar önem verdiklerini 
ve bir ömür boyunca sak-
ladıklarını ifade etti. 
İstanbul’un 28 ilçesinde-
ki 104 okuldan 1200 en-
gelli sporcunun katıldığı 
atletizm müsabakaların-
da özellikle görme engel-
li sporcuların yarışları bü-
yük ilgi topladı. Yarışma-
lar süresince refakatçileri 
ve öğretmenleri eşliğinde 
kıyasıya mücadele eden 
ve madalya kazanan en-
gelli sporcuların mutluluk-
ları yüzlerine yansıdı. 
Bu yıl altıncısı düzenlenen 
Engelliler Atletizm Yarış-
malarına ilk yılında 344, 
ikinci yılında 472, üçüncü 
yılında 766, dördüncü yı-
lında 888 ve geçen yıl da 
910 özel sporcu katılmıştı.  

OÜsküdar 
Belediyesi’nin İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü 

ve İl Gençlik Spor 
Müdürlüğü ile işbir-

liği halinde bu yıl al-
tıncısını düzenledi-

ği Uluslararası Özel 
Sporcular Atletizm 
Şenlikleri, Üsküdar 

Burhan Felek At-
letizm Sahası’nda 
yaklaşık 1.200 en-

gelli sporcunun katı-
lımıyla yapıldı. 

Üsküdar’dan Hayata Gülümsediler<<
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Üsküdar’dan Hayata Gülümsedi
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nadolu’nun önde ge-
len iki kültür harmanı 
olan Üsküdar ve Ke-

çiören ilçelerinin benzer do-
ğal, tarihi ve kültürel miras 
zenginliklerine sahip olma-
ları münasebetiyle; kültü-
rel, sosyal, turistik ve eko-
nomik her konuda işbirliği-
ne gitmek, gerçekleştirile-
cek faaliyetlerde bu iki gü-
zide şehrin sakinleri arasın-
da bir kültür köprüsü kura-
rak birlik ve beraberliği güç-
lendirmek amacıyla yapılan 
kardeşlik protokolü Üskü-
dar Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara ile Keçiören Be-

lediye Başkanı Mustafa Ak 
arasında Üsküdar’da imza-
landı.

Ak ile Kara’nın kardeşliği

Üsküdar Belediyesi Mec-
lis Salonu’nda düzenlenen 
imza törenine her iki beledi-
yenin Belediye Meclis Üye-
leri tam kadro olarak katıldı. 
Kardeşlik protokolü imza 
töreni öncesi bir konuşma 
yapan Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara, Ke-
çiören ve Üsküdar’ın bir-
çok ortak özelliğe sahip ol-
duğunu, her şeyden önce 

Başbakan’ın İstanbul ve 
Ankara’daki ikametgahları-
nın bu ilçelerde bulunduğu-
nu, bu anlamda da anlamlı 
bir kardeşliğe imza attıkla-
rını ifade etti. Her iki ilçenin 
de sanayileşmeden uzak 
konut merkezli yerler oldu-
ğunu belirten Mustafa Kara, 
Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak’ın uzun zaman 
Üsküdar’da oturmuş olma-
sının bu kardeşliğe ayrı bir 
anlam kazandırdığının altı-
nı çizdi.
Keçiören Belediye Başkanı 
Mustafa Ak ise Keçiören’in 
sahip olduğu 850 bin nü-

fusuyla Türkiye’nin en bü-
yük ilçesi olduğunu, bağ 
ve bahçeleriyle ünlü ilçe-
nin Ankara’nın sayfiye ala-
nı bulunduğunu, Atatürk’ün 
Kurtuluş Savaşı’nı bu-
rada yönetmiş olması-
nın Keçiören’e ayrı bir an-
lam kattığı ifade etti. An-
kara ve İstanbul’un za-
man içinde birçok mede-
niyete ev sahipliği yaptı-
ğını belirten Mustafa Ak, 
Üsküdar’ın İpek Yolu’nun 
başlangıcı, Keçiören’in ise 
Anadolu’daki merkezi oldu-
ğunun altını çizdi. Keçiören 
Belediye Başkanı, bu işbirli-
ğinin kağıt üzerinde kalma-
yacağını ve güzel bir işbir-
liğinin başlangıcını yaptık-
larına inandığını ifade etti.
Konuşmalar sonrası Mus-
tafa Kara ile Mustafa Ak 
arasında kardeşlik proto-
kolü imzalandı. İmza pro-
tokolünün ardından her iki 
belediye başkanı da birbir-
lerine çeşitli hediyeler ver-
diler. Akşam saatlerinde 
ise Keçiören Belediye Baş-
kanı Mustafa Ak, Üsküdar 
Belediye Başkanı ve Mec-
lis Üyeleri onuruna Volley 
Otel’de bir yemek verdi.

K Parti İstanbul İl 
Sosyal İşler Baş-
kanlığı, İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Dai-
re Başkanlığı İSÖM Özür-
lüler Merkezi ile Üsküdar 
Belediyesi’nin işbirliğiyle 
düzenlenen programa İs-
tanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş, AK Parti İstanbul 
İl Başkan Yardımcısı Nec-
la Sümer, Üsküdar Kayma-
kamı Süleyman Erdoğan, 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara, İl Genel 
Meclis ve İlçe Belediyeleri 
Meclis Üyeleri ile çok sayı-
da bürokrat ve kamu görev-
lisi katıldı.
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve İBB Özürlü-
ler Müdürlüğü’nden yetki-
lilerin Üsküdar’daki kamu 
görevlilerini bilgilendirdi-
ği programda ilk olarak İs-
tanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı M. Kadir Top-
baş kürsüye çıktı. Topbaş 
yaptığı konuşmada; Bü-
yükşehir Belediyesi şemsi-
yesinde erişilebilir bir kent 
oluşturmayı amaçladıkları-
nı, ulaşım sistemlerini tek-
rar ele aldıklarını ve il ge-
nelinde engellilere yönelik 
yapılan çalışmaların bilinir-
liğin çok ötesinde gerçek-
leştiğini ifade etti. Topbaş, 

dünya standartlarını kendi-
lerine prensip edindiklerini 
söylerken toplumlarda yüz-
de 7-8 civarında bir engel-
li sayısının bulunduğunu, 
İstanbul’da da başta metro 
hattı çalışmaları olmak üze-
re bu kadar engelli vatan-
daşımıza ulaşılabilirlik an-
lamında önemli hizmetler 
gerçekleştirdiklerini belirtti.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu ise yaptığı konuşma-
da bir kültür ve sanat kenti 
olan İstanbul’da attıkları her 
adımda mükemmel hizmet-
lerle karşılaştıklarını, bura-
da insana hizmet noktasın-
da birbirinden değerli ça-

lışmalar yapıldığını, insanı 
seven, kucaklayan ve insan 
odaklı çalışmaların mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirtti. 
Konuşmaların ardından 
moderatörlüğünü milletve-
kili Lokman Ayva’nın yap-
tığı panele geçildi. Büyük-
şehir Belediyesi Özürlü-
ler Komisyon Başkanı Ce-
mal Merdan, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı İstan-
bul İl Müdürü Önal İnaltekin 
ve Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara’nın ka-
tıldığı panelde, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ve 
İBB Özürlüler Müdürlüğü ile 
Üsküdar Belediyesi’nin en-

gellilere yönelik çalışmala-
rı anlatıldı. 
Panelde ev sahibi sıfatıyla 
bir konuşma yapan Üskü-
dar Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara, şehrimizin ulaşı-
labilirlik anlamında önem-
li çalışmalara imza attığını, 
başta büyükşehir belediye-
si olmak üzere ilçe beledi-
yelerinin bu yönde yeni pro-
jeler üretmekte olduğunu, 
kaldırım ve yollardan sos-
yal yaşam alanlarına kadar 
birçok çalışmanın başlatıl-
dığını ve geleceğe yönelik 
projelendirme çalışmaları-
nın sürdüğünü belirtti. 

Başbakan’ın İlçeleri Kardeş Oldu

Üsküdar’da Engellilere Özel Hizmet

<<

<<

A

A

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

İstanbul ve 
Ankara’da ikamet 
ettiği Üsküdar ve 

Keçiören Belediye-
leri kardeşlik proto-

kolü imzaladı.

AK Parti İstanbul İl 
Başkanlığı, İstan-

bul Büyükşehir Be-
lediyesi ve ilçe be-

lediyelerinin or-
taklaşa gerçekleş-
tirdikleri ‘Engelle-

ri Birlikte Aşıyo-
ruz’ panel ve kül-

tür programları-
nın ikincisi Üskü-

dar Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 

Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde ger-

çekleştirildi.
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ürüyüşe Avrupa Birli-
ği Bakanı ve Başmü-
zakereci Bağış, Es-

tonya Dışişleri Bakanı Ur-
mas Paet, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş, İstanbul Vali-
si Hüseyin Avni Mutlu, ABD 
Ankara Büyükelçisi Francis 
Ricciardone, İl Emniyet Mü-
dürü Hüseyin Çapkın, Üskü-
dar Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara ile yerli ve yabancı 
sporcular katıldı.
İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Spor AŞ’nin organi-
ze ettiği yürüyüş öncesinde 
Boğaziçi Köprüsü’nün Ana-
dolu Yakası girişinde düzen-
lenen törende konuşan Av-

rupa Birliği Bakanı ve Baş-
müzakereci Egemen Bağış, 
9 Mayıs Avrupa Günü’nün 
Türkiye’de farklı etkinlikler-
le kutlandığını ifade ederek, 
bu çerçevede bugün anlam-
lı bir etkinliği Türkiye’de ilk 
kez düzenlediklerini söyledi. 
İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Topbaş 
da şehirlerde herkesin spo-
ru bir yaşam tarzı haline ge-
tirmesi gerektiğini ifade ede-
rek, bu yıl ilk kez gerçekleş-
tirilen Kuzey Yürüyüşü’nün 
gelecek seneden itibaren 
Avrasya Maratonu kapsa-
mında yapılacağını söyle-
di. Başkan Topbaş, birçok 
başarılı kongre ve spor or-

ganizasyonuna başarıyla 
imza atan İstanbul’un 2020 
Olimpiyatları’na hazır ve ta-
lip olduğunu da sözlerine 
ekledi. 
İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu da farklılıkların 
şehri, kültürlerin buluştu-
ğu İstanbul’a bugün yeni bir 
zenginlik daha kattıklarını 
belirterek, yeni bir yürüyüş 
tekniğini İstanbul’da başlat-
tıklarını bildirdi. Konuşma-
ların ardından Kuzey Yürü-
yüşü eğitmenlerince yürü-
yüşe katılanlara teknik bil-
gi verildi. Etkinlikte daha 
sonra katılımcılar, Boğazi-
çi Köprüsü’nün Anadolu gi-
rişinden yürümeye başladı. 

Yürüyüş, Boğaziçi 
Köprüsü’nün Avrupa yaka-
sında sona erdi. Yürüyüşün 
sonunda katılımcılara sand-
viç ve meyve suyu dağıtıl-
dı. Yürüyüş nedeniyle Bo-
ğaziçi Köprüsü Anadolu’dan 
Avrupa’ya geçiş güzergahı 
bir süre trafiğe kapatıldı. Ku-
zey Avrupa ülkelerine özgü 
olan Kuzey Yürüyüşü, özel 
olarak tasarlanan ve kulla-
nıcılara göre ayarlanabilen 
bastonlardan destek alına-
rak yapılıyor.

YAvrupa Birli-
ği Bakanlığı, 

Estonya’nın An-
kara Büyükelçi-
liği, İstanbul Va-
liliği ve İstanbul 
Büyükşehir Be-

lediyesi işbir-
liğiyle Boğazi-

çi Köprüsü’nde 
‘’Kıtalararası Ku-

zey Yürüyüşü’’ 
gerçekleştirildi.

Boğaziçi’nde Kuzey Yürüyüşü 
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on Darbe 28 Şubat 
kitabı hakkında dü-
zenlenen söyleşiye 

katılan Birand önce Üs-
küdar Gençlik Merkezi’ni 
gezerek merkeze hayran 
kaldığını ifade etti. Üs-
küdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara tarafından 
ağırlanan Birand merkezi 
inceledikten sonra söyle-

şi programına geçti. 
Kitabı ve hazırladığı bel-
gesel hakkındaki sorula-
rı yanıtlayan Birand, bir 
daha darbe dönemlerine 
dönülmeyeceğine inanı-
yorum. Ortadoğu’ya dik-
kat edin, darbeyle başa 
gelen iktidarlar ayak-
ta duramıyor. Ama as-
ker bunu anlayamadı, as-

ker hala toplumun aske-
rin başa gelmesine ses 
çıkarmayacağını zanne-
diyor. Fakat toplum artık 
pısırık değil” şeklinde ko-
nuştu.
Söyleşinin ardından 
okurlara kitabını imzala-
yan Birand, programdan 
çok memnun kaldığını 
ifade etti.

S

M. Ali Birand 
28 Şubat’ı Üsküdar’da Anlattı 

<<

<< Duayen gazete-
ci ve Kanal D ha-
ber grup başkanı 

Mehmet Ali Birand 
okur yazar buluş-

maları kapsamında 
Üsküdar Gençlik 
Merkezi’ne geldi.
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on Darbe 28 Şubat 
kitabı hakkında dü-
zenlenen söyleşiye 

katılan Birand önce Üs-
küdar Gençlik Merkezi’ni 
gezerek merkeze hayran 
kaldığını ifade etti. Üs-
küdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara tarafından 
ağırlanan Birand merkezi 
inceledikten sonra söyle-

şi programına geçti. 
Kitabı ve hazırladığı bel-
gesel hakkındaki sorula-
rı yanıtlayan Birand, bir 
daha darbe dönemlerine 
dönülmeyeceğine inanı-
yorum. Ortadoğu’ya dik-
kat edin, darbeyle başa 
gelen iktidarlar ayak-
ta duramıyor. Ama as-
ker bunu anlayamadı, as-

ker hala toplumun aske-
rin başa gelmesine ses 
çıkarmayacağını zanne-
diyor. Fakat toplum artık 
pısırık değil” şeklinde ko-
nuştu.
Söyleşinin ardından 
okurlara kitabını imzala-
yan Birand, programdan 
çok memnun kaldığını 
ifade etti.

28 Şubat’ı Üsküdar’da Anlattı 28 Şubat’ı Üsküdar’da Anlattı 



Kandilli Mah. Hıdrellez SokKüçük Çamlıca Mah. Çiçek Sok

Üsküdar Yollarıyla ve Sokaklarıyla  Yaza Hazırlanıyor<<
sküdarlılara kalite-
li bir çevre sunmak 
amacıyla yola çıkan 
Üsküdar Belediyesi 

çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. 12 ayrı nokta-
da asfalt bakım çalışmala-
rı tamamlandı. 
Farklı noktalardaki bakım 

çalışmaları ise devam edi-
yor. Bordür tratuar yapım-
ları da sistemli olarak sür-
dürülüyor. 13 ayrı noktada 
çalışmalar devam ediyor.
Küçük Çamlıca ve Mimar 
Sinan Mahallelerinde ya-
pım ve bakımı tamamlan-
mış sokaklar, yenilenen 

yüzleriyle hizmet veriyor. 
Güzeltepe’deki yağmur 
suyu kanalına yönelik ça-
lışmalar ise devam ediyor.
Üsküdar’ı eserlerle dona-
tıp, bezemeye yönelik ya-
pılan çalışmalar da dur-
maksızın sürdürülüyor. 
Eski eserlerin ihya edilme-

si için restorasyon çalış-
malarına ağırlık verilirken; 
yeni eserlerin inşa edilme-
si adına Kirazlıtepe’de Ya-
şam Merkezi, Bulgurlu’da 
semt konağı, Acıbadem’de 
çoçuk kreşi ve Selamiali 
Mahallesi’nde spor salonu 
yükseliyor. 

Ü

Guzeltepe Mah. Zerre Sok

Valideatik mah. Çavuşdere Cad Valideatik Mah. Valide Kahyası Sok

Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad Kısıklı Mah. Alemdag Cad
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Acıbadem Mahallesi 

Altunizade Mahallesi

Mimar Sinan Mahallesi

Ünalan Mahallesi

Murat Reis Mahallesi

Selamiali Mahallesi

Bulgurlu Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi

Kısıklı Mahallesi

Küçük Çamlıca Mahallesi

Güzeltepe Mahallesi

Kandilli Mahallesi

Kirazlıtepe Mahallesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi

Valide-i Atik Mahallesi

Selamiali Mahallesi

Çalışması 
tamamlanan

mahalleler

Çalışması 
devam eden 

mahalleler

Hava sıcaklığı-
nın artmasıyla bir-
likte baharın eşsiz 
güzelliği, insanla-

rı adeta sokaklara 
çağırıyor.



emizliğe protokol ve va-
tandaşlarla Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesinden baş-
landı. Nisan ayı boyunca 

6 mahallede tüm cadde ve so-
kaklarda temizlik yapıldı. Mahal-
lelerin işlek noktasında ise bilgi-
lendirme standı kuruldu.

OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI
9 okulda 1103 öğrenciye ve öğ-
retmenlerine Geri Dönüşüm ile 

ilgili eğitim çalışmaları yapıldı. 
Okulların geri dönüşüm ve atık 
toplama materyal eksiklikleri ta-
mamlandı.

MUHTARLIK ZİYARETLERİ
33 Mahalle Muhtarlıkları ziyaret 
edilerek geri dönüşüm ve temiz-
lik ile ilgili sorunları dinlendi, ma-
teryal eksikleri tamamlandı.

yılı aşkın süredir de-
vam eden temiz-
lik etkinlikleri, dün-

yanın çeşitli bölgelerin-
den 2.5 milyon kişinin ka-
tılımıyla “Haydi Yapalım” 
sloganı altında gerçekleş-
mişti. 
Türkiye de 12 Mayıs’ta te-
mizlik etkinliği düzenleyen 
Brezilya’dan Hindistan’a, 
Senegal’den Nepal’e 100’e 
yakın ülkenin arasına ka-
tıldı. Aynı gün Romanya, 
Bulgaristan ve Moldova’da 
da temizlik etkinlikleri dü-
zenlendi. Türkiye’deki te-
mizlik Üsküdar Belediye-
si öncülüğü ve işbirliğiy-
le İstanbul’da, Burdur ve 
Bolu-Mudurnu’da yüzlerce 
gönüllünün katılımıyla ya-
pıldı.
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<<

<<

4.Bahar Temizliğiyle Üsküdar Işıl Işıl

Dünya Çevre Gönüllüleri Üsküdar’da

T

3

Geleneksel 
4.Bahar temizli-
ğiyle tüm Üskü-
dar tertemiz bir 

hale geldi.

100 ülkenin ille-
gal atık ve çöp-

lerini temizlemek 
ve toplumun far-
kındalığını arttır-
mak için Dünya-
nın her yerinden 

gönüllü grup-
lar ve çeşitli ku-

ruluşlar ile birlik-
te kurulan Dünya 
Temizliği (World 

Cleanup) adlı 
uluslar arası ha-

reket, Türkiye te-
mizliğini Üsküdar 
Belediyesi ile bir-
likte gerçekleşti.

HAZİRAN 2012HAZİRAN 2012

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı
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Sayı
26. 

*Ambalaj Atık Miktarı:  374000 kg*Atık Yağ Miktarı:  13310 kg*Atık Pil Miktarı: 40 kg*Atık Lastik (ÖTL) Miktarı: 30 ton*Tıbbi Atık Miktarı: 14900Temizliği Yapılan İbadet ve Okul Yerleri:*Temizliği Yapılan İbadet Yerleri Sayısı: 96 Adet*Temizliği Yapılan Okul Yerleri Sayısı : 18 Adet

Toplanan Atık Miktarları
OKUL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

ÜNALAN MUHTARLIĞI ZİYARETKUZGUNCUK MUHTARLIĞI ZİYARET

MAHALLELER 
M.AKİF ERSOY MAHALLESİ 
KİRAZLITEPE MAHALLESİ 
FERAH MAHALLESİ 
KISIKLI MAHALLESİ 
KÜPLÜCE MAHALLESİ 
BURHANİYE MAHALLESİ  



ESKİ YENİ

Çim serimi
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eşil alan miktarını her 
geçen gün artıran Üs-
küdar Belediyesi bu 
ay toplamda 930 m² 

hazır çim serimi yaptı. 250 
bitki ve 1300 çiçek dikimi 
gerçekleştiren belediye Üs-
küdar2ı adeta bir gelin gibi 
süsledi. Ağaçlandırma ça-
lışmalarına da devam eden 
Üsküdar Belediyesi toprak 
tesviye işlemleri, budama-
lar, yabani ot ve çim biçme 
işlemleri ayrıca çevre temiz-
lik ve düzenlemeleri gerçek-
leştirdi.

YHavaların ısın-
ması ile birlikte 

yeşil de tüm ton-
larını Üsküdar’da 
göstermeye baş-

ladı.

sküdar Beledi-
yesi yetkilileri ta-
rafından karşıla-
nan Cihan ekibi, 

daha sonra Üsküdar Be-
lediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü’nce Küçük 
Çamlıca’daki Barış Man-
ço Parkı’nda kendilerine 
ayrılan alanda çok sayı-
da çam ve erguvan fida-
nı dikti.
Törende ilk konuşmayı 
yapan Cihan Genel Mü-
dürü Abdülhamit Bilici, 
“Ağaçlandırma çalışma-

sına idarecilerimiz, mu-
habirlerimizle ve kamera-
manlarımızla iştirak ediyo-
ruz. Tabii ki bizim dikece-
ğimiz 50–60 adet fidanla 
Türkiye’nin ormanlaşma 
ve ağaçlandırma meselesi 
çözülmez. Fakat biz de en 
azından medya olarak ka-
rınca kararınca bu sefer-
berliğin içinde olduğumu-
zu göstermiş oluyoruz.” 
ifadelerini kulandı.
Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara ise 
Cihan’ın hedeflediği ağaç-

landırma sevgisinin adı 
gibi tüm dünyaya yayılma-
sı temennisinde bulundu. 
Cihan ekininin girişimin-
den övgü ile bahseden 
Başkan Kara, ”Bu gün-
kü etkinliğimizin başında 
siz varsınız. Barış Manço 
Parkı’ndaki ağaçlandırma 
çalışmalarına Cihan Ha-
ber Ajansı çalışanlarının 
eşlik etmesi bizi ayrıca se-
vindirdi. Müdürlük olarak 
son iki yılda bin 500 adet 
fidan diktik. Bu çalışmala-
rımıza daha önce değişik 

kurumlardan ekipler ka-
tıldı. Bu kervana ilk defa 
medya kuruluşunun katıl-
ması bizi ayrıca memnun 
etti.” dedi.
Törende konuşmaların ar-
dından Üsküdar Belediye 
Bandosu’nun seslendirdi-
ği parçalar eşliğinde fidan 
dikimine geçildi. İlk fidana 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kara ve Cihan Genel Mü-
dürü Abdülhamit Bilici bir-
likte toprak attı. 

ÜKüçük 
Çamlıca’daki 
Barış Manço 

Parkı’nda yapılan 
fidan dikme töre-

nine Üsküdar Be-
lediye Başkanı 

Mustafa Kara, Ci-
han Haber Ajan-
sı Genel Müdü-

rü Abdülhamit Bi-
lici, Genel Müdür 
yardımcıları Ha-

kan İnce, Bey-
tullah Demir ve 

ajans çalışanları 
katıldı.Üsküdar Gelin Gibi...

Üsküdar Yeşiline Medya Desteği

Kırçiçeği Parkı

Üsküdar Gelin Gibi...ÜsküdarÜsküdarÜsküdar Gelin Gibi...Gelin Gibi...Üsküdar

<<

Balaban Tekkesi bahçe düzenleme

Selimiye ParkıSelimiye Parkı

ESKİ YENİ

M. Akif Ersoy refüj



aksim Meydanı’nda 
gerçekleştirilen et-
kinlikte çocuklar, 

Anayasa için çocuk gö-
rüşlerini bildirdi.
Çocuk Vakfı Başkanı 
Mustafa Ruhi Şirin, çocuk 
ve ilk gençlik kitabı yazar-

larından Gülten Dayıoğlu 
ve Mevlana İdris’in konuk 
olduğu buluşmaya Üskü-
dar Çocuk Meclisinin yanı 
sıra İstanbul Milli Eğitim 
Müdürlüğü Demokrasi 
Eğitimi ve Öğrenci Mec-
lisi de ev sahipliği yap-

tı. Çocukların Anayasa-
dan bekledikleri ve iste-
diklerini kendilerine ayrı-
lan kürsüde özgürce dile 
getirdiği etkinliği Üsküdar 
Belediyesi Çocuk Mecli-
si Onursal Başkanı Taha 
Zeki Ramazanoğlu yönet-

ti. Üsküdar Çocuk Mec-
lisi Başkanı Asu Beyza 
Yalçın’ın Anayasa ve Ço-
cuk konulu bildiriyi okudu-
ğu etkinlikte kürsü prog-
ramına 18 yaşa kadar bü-
tün çocuklar katılım sağ-
ladı.

Mayıs Cuma 
günü gerçekleşti-
rilen anneler gü-

nüne özel etkinlikte mec-
lis üyeleri, çiçekler ve an-
lamlı mesajlarla Üsküdar 
Belediyesi’nin annelerini 

sevindirdiler.  Belediyenin 
çalışan annelerine yöne-
lik bir konuşma metni de 
hazırlayan üyeler bu vesi-
le ile tüm annelerin anne-
ler gününü kutladılar. 

aşukiye beldesi sınır-
ları içerisinde yer alan 
bir tesiste gerçekleş-

tirilen organizasyonda Bilgi 
Evi yöneticileri, öğretmen-
leri ve personeli doğayla 
baş başa keyifli bir gün ge-
çirdi. Futbol, voleybol, bisik-
let turu ve çeşitli aktivitelerle 
eğlenen personel hem yoru-
cu bir yılın yorgunluğunu attı 
hem de birbirleriyle kaynaş-
ma fırsatı elde etti. 

eraklı minikler, Hezar-
fen Bilişim Kulübü ta-
rafından gerçekleştiri-

len müze ziyaretinde Gülha-
ne Parkı’nın tarihi atmosfe-
rinde, İslam ve bilimle iç içe 
bir gün geçirdi. 
Bilimsel eserlerin estetik ve 
öğreticiliği ile bıraktığı inti-
ba ve kazandırdığı bilginin 
etkileyici büyüsüyle müze-
yi ziyaret eden üyeler Müs-
lüman bilginlerin kurdukla-
rı kimyasal düzenekler, ra-
sathane, hastane, üniversite 
gibi kurumsal eserlerin ya-
nında astronomi, coğrafya, 
deniz bilimleri, saat teknolo-
jisi, geometri, optik, tıp, kim-
ya, maden, fizik ve mekanik, 
savaş teknolojisi, mimarlık 
alanında verilen eserleri ya-
kından görme şansına sahip 
oldular. 

T11
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Üsküdar Çocuk 
Meclisi, Çocuk 

Vakfı ve TBMM 
Başkanlığının hi-
mayesinde ger-

çekleştirilen Anay-
sa ve Çocuk Bu-

luşmaları etkinliği-
nin üçüncüsüne ev 

sahipliği yaptı.

Üsküdar Kent 
Konseyi Çocuk 

Meclisi üyeleri, Üs-
küdar Belediyesin-
deki çalışan anne-

lere çiçek dolusu 
bir sürpriz gerçek-

leştirdi. 

Üsküdar Beledi-
yesi bir yıl boyun-

ca yoğun bir eğitim 
programı geçiren 
Bilgi Evleri perso-
nelini özel olarak 

düzenlediği piknik 
organizasyonu ile 

ödüllendirdi. 

Üsküdar Beledi-
yesi Bilgi Evleri-

nin bilim ve tekno-
lojiye meraklı üye-

leri,  dünyada bir 
ilk olan İslam Bilim 
ve Teknoloji Tarihi 
Müzesine gezi dü-

zenledi.

Çocuk Meclisinden “Anayasa İçin Çocuk Görüşü”Çocuk Meclisinden Annelere Anlamlı Jest

Bilgi Evi Personeline Piknikli MotivasyonBilime Meraklı Öğrenciler  Bilim Müzesini Ziyaret Etti

<<<<

<<<<
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sküdar Belediyesi’nin 
düzenlediği program-
da Tayfunoğlu, ya-

şadığı olayları şiirsel bir dil-
le izleyicilerle buluşturur-
ken salonda duygu yüklü 
anlar yaşattı. Mevlana, Ya-
kup Kadri Karaosmanoğ-
lu, Nazım Hikmet gibi şair-
lerin şiirlerini okuyarak şi-
irseverlere unutulmaz an-
lar yaşattı. 

Tayfun Talipoğlu Mest Etti
ÜUNICEF iyi ni-

yet elçisi, gaze-
teci, şair olan 

Tayfun Tali-
poğlu Bağ-

larbaşı Kültür 
Merkezi’nde 

şiir severlerle 
buluştu.

 6 Mayıs’ın doğum 
günü, 25 Mayıs’ın 
da vefat yıldönü-
mü olması sebebiy-

le Üsküdar Belediyesi ta-
rafından düzenlenen prog-

ram, Üstad’ın hayatını an-
latan sinevizyon gösteri-
miyle başladı. Panelin ger-
çekleştirildiği geceye, M. 
Niyazi Özdemir, Prof. Dr. 
Hasan Fehmi Üçışık ve 

Hüsnü Kılıç konuşmacı 
olarak katıldı.
Panelin oturum başkan-
lığını yapan Kılıç, Necip 
Fazıl’ın fikri dünyasından 
bahsederek; onu yakın-

dan tanıma fırsatı 
bulduğunu kaydetti. 
Diğer yandan ken-
disinin de geçmiş-
te bir dergide görev 
aldığını belirten Kı-
lıç, bu dergiyi çıkar-
tırken Üstadın Bü-
yük Doğu dergisini 
dikkate aldıklarını 
söyledi. Tarihçi Ya-
zar M. Niyazi Özde-
mir de, büyük şairin 
zekasına ve yete-
neğine vurgu yaptı. 
“Allah’ın, onun har-
cını zeka ve şair-
lik kabiliyetiyle kar-
dığını düşünüyo-

rum.” diyen Özdemir, Ab-
dülhakim Arvasi’nin Necip 
Fazıl’ın hayatında bir dö-
nüm noktası olduğunu be-
lirtti. Üstadın birçok anek-
dotunu da anlatan Özde-
mir, Kısakürek’in sarsıl-
maz, yenilmez kişiliğinden 
ve pazarlıksız, inançlı bir 
dava adamı meziyetlerin-
den söz etti. 
Merhum şaire rahmet te-
mennilerinin ardından 
Hüsnü Kılıç, Necip Fazıl’ın 
“Ben ki, toz kanatlı bir ke-
lebeğim, Minicik gövdeme 
yüklü Kafdağı, Bir zerreci-
ğim ki, Arş’a gebeyim, Dev 
sancılarımın budur kay-
nağı!” dizelerini okuyarak 
paneli kapattı. Dinleyicile-
rin sorularının cevaplan-
masının ardından program 
sona erdi.

Üstad Necip Fazıl  Üsküdar’da Anıldı

2Şiirleri ve fik-
ri mücadelesiy-
le yaşadığı dö-

neme damgası-
nı vuran, günü-
müze de birçok 

eser bırakan 
‘Çile ve Dava 

Şairi’ Necip Fa-
zıl Kısakürek, 

Altunizade Kül-
tür Merkezi’nde 
tertip edilen bir 
programla anıl-

dı.
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Yrd. Doç. Dr. Alim 
Kahraman’ın yaptı-

ğı ve Prof. Dr. İlber Ortay-
lı, Prof. Dr. Abdülkadir Öz-
can, Prof. Dr. Abdullah Uç-
man, Beşir Ayvazoğlu, Al-
paslan Babaoğlu gibi isim-
lerin de katıldığı gecede 
bir konuşma yapan Üskü-

dar Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara, şehirlerin mede-
niyetlerin aynası olduğunu, 
medeniyetin kadim değer-
lerinin şehirlerde yaşadı-
ğını, Üsküdar’ın da her bir 
karışı Türk–İslam medeni-
yetinin zengin ve görkemli 
eserleriyle süslenmiş, kül-
tür ve sanatta, estetik ve 

zarafette zirveye ulaşmış, 
İstanbul’un fethine tanıklık 
etmiş kutlu bir şehir, dingin 
ve mutena bir belde oldu-
ğunu ifade etti. 
“Üsküdar; külliyeleri, çeş-
meleri, kasır ve saraylarıy-
la Valide Sultanların Şeh-
ridir” diye konuşan Mus-
tafa Kara, “Tarih ve Kül-

tür Şehri Üsküdar’ın, geç-
mişi geleceğe taşıyan göz 
kamaştırıcı bir sembol ol-
duğunu, bu sembole ve ül-
kemize emeği geçmiş de-
ğerli şahsiyetlerin hem 
bir envanterini çıkarmak 
hem de onların hizmetle-
rini yeni nesillerin bilgisi-
ne sunmak amacıyla Meh-
met Âkif Ersoy’dan, Mü-
nevver Ayaşlı’ya, Ahmet 
Yüksel Özemre’den Cemil 
Meriç’e, Necip Fazıl’dan 
Adile Naşit’e kadar Türk 
tarih, medeniyet, kültür ve 
sanatına büyük emekle-
ri geçmiş 400 kişiyi anla-
tan Üsküdarlı Meşhurlar 
Ansiklopedisi’ni çıkarmak-
tan büyük mutluluk duy-
duklarını, bu eserin kül-
tür dünyamızda önemli bir 
boşluğu dolduracağı inan-
cını taşıdığını ifade etti. 

Bir Şehrin Kültür Anatomisi: Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi 
MTarih ve kül-

türüyle tanı-
nan Üsküdar 
sanatın unu-

tulmaz isimle-
rini ölümsüz-

leştirmek ama-
cıyla Üsküdar 
Belediyesi’nin 
hazırlamış ol-

duğu Üsküdarlı 
Meşhurlar An-

siklopedisi, dü-
zenlenen bir 

gala gecesiyle 
tanıtıldı. 
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