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yıl gibi kısa bir sü-
rede Sosyal Beledi-
yecilik dalında Tür-
kiye şampiyonluğu-

nu kazanan Üsküdar Be-
lediyesi, sportif çalışmala-
rı ve Sporu Tabana Yay-
ma Projesi’nin semeresini 
de 2009 Yılının En Başa-
rılı Spor Kulübü Ödülü ka-
zanarak aldı. Üsküdar Be-

lediyesi, ilçemizde bulunan 
120 bin genç nüfusa yöne-
lik yapmış olduğu hizmet-
ler arasında önemli bir yeri 
bulunan Üsküdar Gençlik 
Merkezi ise 2011 yılında 
Sosyal Belediyecilik dalın-
da ödülünü yine başbaka-
nın elinden aldı.
Gençlerin sadece bede-
ni gelişimlerine ve kişisel 

zevklerine değil, aynı za-
manda akıllarına, gönül-
lerine ve bilgi dünyalarına 
da hitap edebilen bir sos-
yal organizasyon oluştur-
mak suretiyle, bölgemizde 
ve bütün Türkiye’de model 
olabilecek ve örneklik teş-
kil edebilecek sürdürülebi-
lir bir gençlik merkezi oluş-
turmak amacıyla hayata 

geçirilen Üsküdar Genç-
lik Merkezi, geçtiğimiz yıl 
Üsküdar’a Sosyal Bele-
diyecilik dalında birincilik 
ödülü getiren Toplumsal 
Gelişim Merkezi TOGEM 
projesinden sonra genç-
lik projeleri dalında da ödül 
kazandırdı.

aşta Atletizm 
olmak üze-
re hentbol ve 

taekwon-do gibi bir-
çok branşta önemli 
başarılar kazanıl-
ması sonrası 2009 
yılının En Başarı-
lı Spor Kulübü seçi-
len Üsküdar Beledi-
yesi, böylece yap-
mış olduğu başarı-
lı hizmetleri taçlan-
dırdı. 

geçirilen Üsküdar Genç-

Özgün Projelerle Prestijli Ödüller

Sporda Skorlar Üsküdar’dan Yana
B

29 Mart 2009 
Yerel Seçimle-

ri sonrası Beledi-
ye Başkanlığına 

seçilen Musta-
fa Kara ve ekibi, 

3 yıl içinde gerek 
sosyal belediye-
cilik, gerekse fi-

ziksel çalışmalar 
ve gerekse halk-
la ilişkiler açısın-

dan yapmış oldu-
ğu çalışmalarla 

önemli başarılara 
imza attı. 

Üsküdar Bele-
diye Başkanı 

Mustafa Kara, 
“Yılın En Başa-

rılı Spor Kulü-
bü” ödülünü dö-

nemin Meclis 
Başkanı Meh-

met Ali Şahin’in 
elinden aldı.

<<

3 Yeni 
Ödül
Daha

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
grup toplantısında Üsküdar Bele-
diye Başkanı Mustafa Kara ve Dün-
ya Salon Atletizm Şampiyonası’nda 
1500 metrede bronz madalya ka-
zandıran Üsküdar Belediyesi Spor-
cusu Aslı Çakır’ı ağırladı.

sküdar Bele-
diye Başkanı 
Mustafa Kara 
“Yılın Yerel 

Yöneticisi” seçil-
di. Üsküdar Bele-
diyesi Hentbol Ta-
kımı, “Yılın Amatör 
Sporlar Ödülü”ne 
ve Hentbol takı-
mı oyuncularından 
Serpil Soylu Çapar 
da “Yılın Amatör 
Sporcusu” ödülüne 
layık görüldü.

Ü
Haliç 

Üniversitesi’nin, 
‘’www.sporturki-
ye’’ internet site-

si ile birlikte gerçek-
leştirdiği ve dünya-
ca ünlü futbolcula-
rın ve spor dünya-

sının tanınmış isim-
lerinin de katılımıy-
la gerçekleşen 10. 

Geleneksel Türkiye 
Spor Adamları Ödül 
töreni Haliç Üniver-
sitesi Mecidiyeköy 
Kampüsü’nde ya-

pıldı.

<<

İstanbul İl Gençlik Spor Müdürlüğü, 
spor ve yeni nesil sporculara vermiş 
olduğu destekten dolayı Üsküdar Be-
lediye Başkanı Mustafa Kara’yı ödül-
lendirdi. 

Üsküdar Gençlik Merkezi Ödülü TOGEM Ödülü
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Hizmet Bize Külfet Değil, Servet…<<
elediyecilik anlayışını bürokra-
siden, soğuk binalardan, “bu-
gün git yarın gel”cilikten sıcak 
bir Üsküdar komşuluğuna dö-

nüştüren bir başkan. 
Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara ve Belediye yetkilileri, Üsküdar-
lıların sorunlarını dinlemek ve bu so-

runlara çözüm bulmak adına ilçe ge-
nelindeki mahalle, site ve okullara zi-
yaretlerini aralıksız sürdürüyor. 
Haftada iki gün okul ziyaretlerin-
de öğretmenler ve öğrencilerle bir-
likte olan Belediye Başkanı Musta-
fa Kara, mahalle ziyaretlerinde es-
nafları geziyor, danışma meclisle-

rinde mahallenin sorunlarını Başkan 
Yardımcıları ve yetkili birim müdürle-
ri ile birlikte dinliyor, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ile rutin toplantılar yapıyor, 
her ay mahalle muhtarlarıyla bir ara-
ya geliyor.
Göreve başladığı 1 Nisan 2009 yı-
lından bugüne kadar birçok hizme-

te imza atan Üsküdar Belediye-
si, Marmaray’ın sıkıntıya soktu-
ğu merkezdeki esnafımızla top-
lantılar yaparak sorunlarının çö-
zümüne yönelik çalışmalar ya-
pıyor. Belediye Başkanı ve Baş-
kan Yardımcıları, kanaat önder-
lerimizi, imam hatip ve vaizleri-

mizi, muhtarlarımızı, berber ve 
taksicilerimizi, aile hekimlerimizi, 
sivil toplum kuruluşu yöneticileri-
mizi sosyal tesislerimizde ağırla-
yarak istişarelerde bulundu. 
Böylece en geniş anlamda Üs-
küdarlı ne diyor, gelecekten ne 
bekliyor bunu öğrenmeye çalışı-

yor. Halk günleriyle, mahalle ve 
esnaf ziyaretleri ile site ve okul 
programlarıyla vatandaşımız-
la birebir teması hiç bırakmıyor. 
Düğün, nikâh, doğum, açılış gibi 
mutlu anlarda; hastalık ve cena-
ze gibi kederli günlerde hep Üs-
küdarlının yanında oluyor, mu-

tad aralıklarla semt pazarları-
nı dolaşıyor. Twitter, Facebook, 
web sayfası gibi sosyal paylaşım 
alanları başta olmak üzere, inter-
netin tüm erişim imkânlarını kul-
lanarak iletişim kanallarını sürek-
li açık tutuyor.

BO hem bir 
baba, hem 

bir abi, hem 
de bir dost. 
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lk ray kaynağını 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı Üsküdar ile 

Sirkeci’yi birleştirecek olan 
boğazdaki tünel, dünya-
nın en derin deniz altı tü-
neli (-54 m) olarak tarihe 
geçecek. 2012 yılının or-
tasından itibaren ise söz 
konusu hatta elektrifikas-
yon ve tüm hattın (Gebze-
Halkalı) yenilenmesi iş-
lemleri yapılacak. Proje-
nin tamamlanıp 76,3 km 
uzunluğundaki sistemin 
devreye girmesiyle İstan-
bul ulaşımında toplu ulaşı-
mın payı yüzde 7’den 28’e 
çıkarken, Üsküdar’dan 
her saat 60 bin kişi aktar-
ma yapacak. Asrın proje-
si olarak anılan ve geçmi-
şi 1860 yılına kadar giden 
Marmaray’ın yürürlüğe gir-
mesi ile Üsküdar’ın ticari 
hayatında büyük bir patla-
ma olacak.

Marmaray’a Ramak Kaldı
İ

Türkiye’nin 
150 yıllık rü-
yası Marma-

ray gerçek olu-
yor. İstanbul’un 

her iki yakası-
nı Boğaz’ın al-

tından geçecek 
bir demiryolu tü-
nel bağlantısı ile 

birbirine bağla-
yacak olan Mar-

maray Projesi 
29 Ekim 2013’de 

açılıyor.

4,6 km uzunluğun-
daki projenin 5,5 ki-
lometresi deniz al-

tından geçerken, 1 mil-
yar 75 milyon dolarlık pro-
je sayesinde Kazlıçeş-
me ile Göztepe arasın-

daki 100 dakikalık yol 15 
dakikaya düşecek. İstan-
bul Boğazı’nda alternatif 
ve hızlı bir karayolu geçişi 
sağlamak amacıyla, halen 
yapım aşamasında bulu-
nan Marmaray projesinin 

1,8 kilometre kadar güne-
yinde, iki katlı olarak inşa 
edilecek proje, mevcut iki 
köprünün trafik yükleri-
ni paylaşarak İstanbul’a 
daha dengeli ve hızlı bir 
şehir içi ulaşımı kazandıra-

cak. 3,5 yılda tamamlana-
cak proje hizmete girdiğin-
de Boğaziçi Köprüsü’nün 
Üsküdar’da neden olduğu 
trafik bir hayli azalacak.

Üsküdar’a Dev Yatırım<<

<<

1Harem-Yenikapı 
arasında yapı-
lacak İstanbul 
Boğazı Kara-

yolu Tüp Geçiş 
Projesi’nin teme-
li, Ocak ayı için-

de Harem’de ya-
pılan bir törenle 

atıldı. 

Marmaray’a <<
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Üsküdar Metrosuna Kavuşuyor
Kısa bir süre 

önce ihalesi ya-
pılan Üsküdar-

Ümraniye-
Sancaktepe met-
rosunun inşaatı-

na başlandı. 

<<
8 ay gibi rekor bir sü-
rede tamamlanacak 

olan metro Üsküdar’daki 

ulaşımı oldukça rahatlata-
cak. Metro tamamlandıktan 
sonra Üsküdar-Çekmeköy-

Sancaktepe arası 24 dakika-
ya inecek. Marmaray Üskü-
dar istasyonu ile entegre ola-

rak başlayan metro Alemdağ 
Caddesi ile Şile Yolu Kavşa-
ğı yakınlarında son bulacak. 

3

Çekmeköy-
Sancaktepe’den 

yolculuk süreleri;

Üsküdar :      24 dk.
Kartal :     59 dk.
Yenikapı :     36 dk.
Taksim :     44 dk.
Hacıosman:       68 dk.
Havalimanı :      68 dk.
Olimpiyat Stadı: 78 dk.

stanbul Büyükşehir Belediye-
si ile Üsküdar Belediyesi’nin 
işbirliği ile halinde yapımına 

2011 Nisan ayı içinde başlanan pro-
je kapsamında Üsküdar Meydanı’na, 
400 metre uzunluğunda ve 13 metre 
genişliğinde 2x2 şeritten oluşan araç 
yolu ve 150 metre uzunluğunda, 12 
metre genişliğinde yaya yolu yapıl-
dı. Bağlarbaşı’ndan Üsküdar’a inen 
Selman-i Pak Caddesi’ni Harem sa-
hil yolu 2012 Haziran ayında hizme-
te girdi.

Sahil Yoluyla Üsküdar Meydanı Nefes Aldı<<
İMarmaray ça-

lışmaları dola-
yısıyla Üskü-

dar Meydanı’nda 
meydana gelen 

araç ve yaya tra-
fiğine çözüm ola-

rak nitelendiri-
len Harem Sa-

hil Yolu Projesin-
de çalışmaları ta-
mamlandı ve yol 

hizmete açıldı. 

HayırlıOlsun
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Beylerbeyi Kavşağı<<

Kısıklı Trafiğine Çözüm<<

HayırlıOlsun

Nikah Sarayı ve Sosyal Tesisleri<<

2009
2010
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Kamu Kurumları Tek Çatı Altında<<

Ünalan Kültür Merkezi<<Kadınlara Özel Sağlıklı Yaşam Merkezi<<

Hükümet Konağı

İstanbul’un İlk Uluslararası Voleybol Salonu<<
bin kapasiteli voleybol sa-
lonu 8 ay 13 gün gibi kısa 
bir sürede tamamlanarak 
hizmete girdi. 7 bin seyir-

ci kapasiteli İstanbul’un ilk ve tek 
uluslararası voleybol salonun-
da; 12 soyunma odası, kondis-
yon salonu, basın odası, 100 ki-
şilik toplantı salonu, 183 yatak-
lı Voleybol Oteli, 150 kişilik Res-
taurant, Federasyon idari ofisle-
ri ile açık ve kapalı otoparklar bu-
lunuyor.

7
Voleybol Fe-

derasyonu ile 
işbirliği halin-

de İstanbul’un 
ilk ve tek ulus-
lararası voley-

bol salonunu 
Üsküdar’a ka-

zandırıldı. 

20092010
2009
2010
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Aile Sağlığı Merkezleri

Selamiali Spor ve Kültür Merkezi

Muhtarlık Binaları

<<

<<

<<

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi<<

HayırlıOlsun

2011
2012

2009
2010
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çinde kültürel ça-
lışmalar, etüd ça-
lışmaları ve sağlık-

lı yaşam için sportif etkin-
liklerin yapılacağı birimle-
rin bulunduğu Kirazlıtepe 

Yaşam Merkezi’nde ayrıca 
30 araçlık kapalı otopark 
dışında 150 metrekare-

lik restaurant ve 365 met-
rekarelik boğaz manzaralı 
teras yer alacak.

Yaşam Kirazlıtepe’den Seyre Değer…<<
İSemt Kültür 

Merkezi, Semt 
Etüd Merke-

zi ile Havuz ve 
Fitness Merke-

zi olmak üze-
re 3 ayrı fonksi-
yonu bünyesin-

de barındıran Ki-
razlıtepe Yaşam 

Merkezi’nin te-
meli atıldı.

Kirazlıtepe Yaşam Merkezi
20112012

Çengelköy Su Sporları Merkezi<<

2011
2012
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Camiilerimize Kavuşuyoruz<<
osna Bulvarı (Nato Yolu) 
üzerinde Bahçelievler mev-
kiinde bulunan ve semt pa-

zarı olarak kullanılan ancak za-

manla mezbeleliğe dönüşerek 
mahalle halkının şikâyetlerine se-
bep olan arsa, 2010 yılında Üs-
küdar Belediye Başkanı Mustafa 

Kara tarafından arındırılmıştı.
Mülkiyeti Üsküdar Belediyesine 
ait olan ve bölge planlarında cami 
olarak düzenlenen arsaya nihayet 

bir hayırsever talip oldu. Yapılan 
protokolle çalışmalarına başlanan 
caminin önümüzdeki sene hizme-
te girmesi bekleniyor.

Bahçelievler Camii
B

991 yılında ya-
pımına başlanan 
ve 20 yıldır ta-

mamlanamayan Gü-
zeltepe Birlik Camii’ne 
Üsküdar Belediyesi 
sahip çıktı.  Güzeltepe-
Bahçelievler Bosna 
Bulvarı üzerinde bu-
lunan ve yıllardır ta-
mamlanamayan cami-
nin önümüzdeki Ra-
mazan ayında tamam-
lanarak hizmete açıl-
ması hedefleniyor. 

Güzeltepe Birlik Camii

1

Validebağ Semt Konağı

Bulgurlu Semt Konağı<<

<<

Hayırlı

Olsun

2011
2012

20112012
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Kandilli İmam-Hatip Lisesi<<

Kandilli Yaşam Merkezi

Bulgurlu Yaşlılar Bakımevi

<<

<<

Çamlıca Kapalı Spor Salonu<<

20112012

2011
2012
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Libadiye Yaşam Merkezi<< Acıbadem Görsel Sanatlar Merkezi<<

Ünalan Yaşam Merkezi ve Gözlem Evi<<

20112012
20112012

Çavuşdere Dönüşüm Projesi
Belediye Binası, Nikah Sarayı, Spor Salonu,Havuz, 3 katlı Yeraltı Otopark

<<
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Üsküdar Gençlik Merkezi’nde
Hangi Atölye Senin İçin?
<<

Yavuztürk 
İlköğretim 
Okulu
İlköğretim 
Okulu

<<Yeni Yapılan Okullar 

Ünalan Meslek Lisesi
Acıbadem Anaokulu
Acıbadem İlköğretim Okulu
Atatürk İlköğretim Okulu

Yıkılıp Yeniden Yapılan Okullar

Çamlıca İlköğretim Okulu
Mehmetçik İlköğretim Okulu
İcadiye İlköğretim Okulu
Necmiye Günüz İlköğretim Okulu
Deniz-iş İlköğretim Okulu
Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi

Güçlendirme Yapılan Okullar

4. Murat İlköğretim Okulu
Mihriban Suat Bedük İlköğretim Okulu
İbrahim Hakkı Konyalı İlköğretim Okulu
Abidin Gün İlköğretim Okulu
Haydarpaşa Teknik Endüstri Meslek Lisesi
Cumhuriyet Lisesi
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Atatürk İlköğretim Okulu

Okullarımız Depreme 
Hazır Hale Getiriliyor
<<

2009
2010
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En Büyük Yatırım Gençlere<<
kullara her sa-
bah yaptığı ziya-
retlerle öğrenciler-

le buluştu. Onlarla birlik-
te bayrak törenine katıl-
dı, onları dinledi, sorula-
rına birinci elden cevap 
vererek, sorunları çözü-
me kavuşturdu.

OÜsküdar Beledi-
ye Başkanı Mus-

tafa Kara göre-
ve geldiği gün-

den bu yana eği-
time yaptığı yatı-

rımlarla Üsküdar-
lı gençlerin gön-

lünü fethetti. 

İl Milli Eğitim Müdürü  teşekkür etti
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Okullara boya yardımı

Tabaklar Mah. Sokullu Mehmet İlköğretim duvar yapımıAhmediye Halil Rüştü İ.Ö.O

Orhan Seyfi Orhon İ.Ö.O  sahne yapımı
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Mustafa Noyan İlköğretim Okulu

<< Eğitime Tam Destek
Ali Fuat Başgil İlköğretim Okulu

Gazi Mustafa Altuntaş İlköğretim Okulu

Hilmi Çelikoğlu İlköğretim Okulu

Paşakapısı Mesleki Eğitim

Şemsipaşa İlköğretim Okulu

Gazi Mustafa Altıntaş İ.Ö.O

Mustafa Noyan İlköğretim Okulu

Küplüce İ.Ö.O. Asfalt ve Demir Korkuluk

Bulgurlu Sabri Artan İ.Ö.O asfalt çalışması

Bulgurlu Sabri Artan İ.Ö.O sahne yapımı

Selimiye İ.Ö.O Zemin Fayans Kaplama Ferah Mustafa Altın Taş İ.Ö.O Sahne Yapımı

Burhaniye Ali Fuat Başgil İ.Ö.O Zemin Fayans Döşeme

Küplüce İ.Ö.O Asfalt ve Demir Korkuluk

Kirazlıtepe O. Seyfi Orhon İ.Ö.O Demir Korkuluk
 ve Duvar Kaplama

Valide Atik Sokullu Mehmetpaşa İ.Ö.O. Demir Korkuluk ve Sahne yapımı

Kirazlıtepe O. Seyfi Orhon İ.Ö.O sahne yapımı

Okullarımızın kültür ve eğitim gezilerinde onlarla birlikteyiz Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Donanımlı ve eğitimli bir gençlik ülkenin geleceğidir anlayışıyla öğrencilerimize her yıl kırtasiye yardımı, okullarımıza boya yardımı 
yapıyoruz. Okullarımızın tamiratı, yeni yaptırdığımız derslikler ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için vargücümüzle çalışıyoruz. 

3 yılda

15 
milyon TL
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Asfalt Yol Yapımı (Ton)    143.548,656
Bordür Yapımı (m)                  218.115
Tretuar Yapımı  (m2)               263.705
Stabilize Serimi (m3)                 12.802
Yeni Yol Açımı (m)                       6700
Aydınlatma 

3 Yılda Üsküdar’a Yüz Nakli<<
Zeynep Kamil Mah. Fahri Atabey Caddesi

Ünalan Mah. Ayazma Cad. Asfalt Kaplama

Selimiye Harem İskele Caddesi
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Güzeltepe Mahallesi Kireçocağı Sokak

37 Ana Cadde Yenilendi

• KARLIDERE CADDESİ
• ESATPAŞA CADDESİ
• FERAH CADDESİ
• ÜÇPINARLAR CADDESİ
• M. DÜZGÜNMAN CADDESİ
• RASATHANE CADDESİ
• NURİBEY CADDESİ
• NURBABA CADDESİ
• KALDIRIM CADDESİ
• K. NAMAZGAH CADDESİ
• KÜPLÜCE ÇAMLICA 
CADDESİ
• SELAMİALİ GAZİ CADDESİ
• ALLAME CADDESİ
• PROF. DR. F. KERİM 
GÖKAY CADDESİ
• T.MAHMUTPAŞA CADDESİ
• KARADENİZ CADDESİ
• HALK CADDESİ
• GÜRPINAR CADDESİ
• YALNIZ SELVİ CADDESİ
• BULGURLU CADDESİ
• HANIMSETİ CADDESİ
• TUNUSBAĞI CADDESİ
• DR. FAHRİ ATABEY 
(YENİ TOPTAŞI) CADDESİ
• CUMHURİYET CAD
• TOMRUKSUYU CADDESİ

• TIBBIYE CADDESİ
• MEHMET AKİF ERSOY 
CADDESİ
• HAREM İSKELE CADDESİ
• UNCULAR CADDESİ
• AYAZMA CADDESİ
• MÜTEVELLİ ÇEŞME  
CADDESİ
• KISIKLI CADDESİ VE 
MEYDAN DÜZENLEMESİ
• DOĞANCILAR CADDESİ
• SELAMİ ALİ EFENDİ 
CADDESİ
• ZÜBEYDE HANIM CADDESİ
• PROF. DR. BEYNUN 
AKYAVAŞ CADDESİ
• SULTAN MURAT CADDESİ

Üsküdar’ın alt yapısı-
nı bozan elektrik kab-
lolarını yeraltına alıp, 
yağmur suyu kanalla-
rını genişletip, estetik 

kaldırım ve tretuar dü-
zenlemeleri yapmak 

suretiyle dönüştürdük.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı

İletişim: 0(216) 531 30 00    Grafik-Tasarım: Hatice ÇEVİK   Baskı: Dergah Ofset  

www.uskudar.bel.tr

Mustafa KARA
Genel Koordinatör
Hasan EKMEN

Sorumlu Yazıişleri Müdürü
İsmihan ŞİMŞEK

Fotoğra�ar
İsa TERLİ - Kenan KOCA

Birol KAVDIR

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır.

NİSAN / 2011

 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR

Sayı
24. 

3 . y ı l
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Üsküdar’da Aydınlık Geceler

Elektrik direkleri yer altı çalışması 

<<

Ünalan Tatlıpınar Sokak - Eski Hali 

Bulgurlu Mahallesi

Mütevelli Çeşme Caddesi

Üç Pınarlar Caddesi

Elektrik direkleri yer altı çalışması 

Esatpaşa CaddesiElektrik direkleri eski hali

sküdar Be-
lediyesi cad-
de ve so-

kakların aydınla-
tılması için baş-
lattığı çalışma-
ları tamamladı. 
Üsküdarlılar ar-
tık tüm sokaklar-
da geceleri gün-
düz aydınlığını 
yaşıyor.

Ü
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FEN İŞLERİFEN İŞLERİ
NİSAN 2012

FEN İŞLERİ
NİSAN 2012 -33-

Üç Pınarlar Caddesi

Elektrik direkleri yer altı çalışması 

Esatpaşa Caddesi



w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-34- NİSAN 2012
SOSYAL BELEDİYECİLİK

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

NİSAN 2012
SOSYAL BELEDİYECİLİK

-35-

60 Kişilik Ekip 
Görev Aldı

adır ihtiyaçları-
nın giderilme-
sinden sonra 

konteynırların da bü-
yük oranda kurulduğu 

köylerde sıcak yemek 
ve sosyal hayata yö-
nelik hizmetler veren 
Üsküdar Belediyesi 
ekipleri ise, nöbetleşe 
devam ettirdikleri gö-
revlerini olumsuzluk-
lara rağmen aksatma-
dan yerine getirdi.

3 Ekim’de mey-
dana gelen 
7.2’lk depremin 
hemen ardın-

dan kurtarma ekiple-
rini Van’a sevk eden 
Üsküdar Belediye-
si, depremin ikinci 
günü ise henüz yar-
dımların ve kurtarma 
görevlilerinin ulaş-
madığı Van’a 28 ki-
lometre uzaklıktaki 
Güveçli ve Dağönü 
köylerindeydi. Büyük 
oranda yıkılan ve 
35’den fazla insanın 
hayatını kaybettiği 
7 köy ile mezraları-
nın ihtiyaçlarını kar-
şılamak için kolla-
rını sıvayan Üs-
küdar Belediyesi 
ve Üsküdar halkı 
acil ihtiyaç malze-
melerini ulaştırdı-
ğı depremzedele-
ri yalnız bırakma-
dı. Depremzede 
vatandaşların tüm 
ihtiyaçların karşılan-
ması için bir çalışma 
içinde olan Üsküdar 
Belediyesi, “Kardeş 
Köy” projesiyle de 
öncü oldu. 

Başkan Kara Aya-
ğının Tozuyla 
Van’a Uçtu

Depremden bir gün 
sonra Hac ibadeti 
için kutsal topraklara 
giden Üsküdar Bele-
diye Başkanı Musta-
fa Kara dönüşte de 
İstanbul’a iner inmez 
ilk uçakla Van’a ha-
reket etti. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ömer Saraç’la bir-
likte Güveçli Köyü İl-
köğretim Okulu’na 

konuşlanan Üskü-
dar Belediyesi ekip-
lerinin çalışmaları-
nı inceleyen Baş-
kan Kara daha son-
ra köylülerle görüşe-
rek, taziyelerini ilet-
ti. Yaralı vatandaşla-
rı ziyaret eden Kara, 
depremzede çocuk-
larla da ilgilenip soh-
bet etti.

Sosyal 
Belediyeciliğin 
Markası

Üsküdar Van Depremi’nde  
“Kardeş Köy” Projesi ile Öncü Oldu

Ç

2

Yapılan çalışmalar-
da, depremden hemen 
sonra bölgeye gönderi-
len 12 kişilik ekibin yap-
tığı durum tespitinin ar-

dından 60 kişilik ekip 
görev aldı. 

Üsküdar Belediye-
si depremin vur-

duğu Van’ın köy-
lerine kurduğu bin 
200 metrelik “kar-
deşlik köprüsüyle” 

Türkiye’ye örnek 
oldu. 

<<

<<

hayatını kaybettiği 
7 köy ile mezraları-
nın ihtiyaçlarını kar-
şılamak için kolla-

küdar Belediyesi 
ve Üsküdar halkı 
acil ihtiyaç malze-
melerini ulaştırdı-
ğı depremzedele-
ri yalnız bırakma-
dı. Depremzede 
vatandaşların tüm 
ihtiyaçların karşılan-
ması için bir çalışma 
içinde olan Üsküdar 
Belediyesi, “Kardeş 
Köy” projesiyle de 

köğretim Okulu’na 
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yıllık restorasyon ça-
lışmasının ardından 
öğretmenevi ve kül-

tür merkezi olarak kulla-
nılmak üzere yeniden hiz-
mete açıldı. Kasrın resto-
rasyonu için Üsküdar Be-
lediyesi tarafından 5 mil-
yon TL’lik bir yatırım ger-
çekleştirildi.

Üsküdar’da Tarih Ayağa Kalkıyor

Adile Sultan Kasrı

<<

<<

5

Üsküdar 
ayakta olan 

tarihi eserleri 
yanında ihya 
ve inşa edil-
meyi bekle-

yen tarihi mi-
rası ile de 

öne çıkıyor. 

Türk sinemasının 
efsanelerinden, 
Rıfat Ilgaz’ın en 

önemli eseri “Ha-
babam Sınıfı”nın 

çekildiği Adile 
Sultan Kasrı

Üsküdar Belediyesi Koru-
ma, Uygulama ve Dene-

tim Bürosu KUDEB tarafın-
dan oluşturulan Gelenek-
sel Ahşap Eğitim Atölye-

si, İstanbul’un ahşap Türk 
mimarisinde zamana kar-
şı direnemeyerek yok ol-

maya yüz tutmuş olan 
Üsküdar’daki tarihi ahşap 
yapıların onarımını maddi 

durumu uygun olmayan ai-
leler için karşılıksız olarak 

yapıyor. Cemil Meriç Sokak, 
Allame Cad., Kısıklı, İcadiye 
ve Doğancılar’daki tarihi bi-

nalar yenilendi. 

w w w . u s k u d a r . b e l . t rw w w . u s k u d a r . b e l . t r

• Abdullahağa İbtidai Mektebi
• Burhan Felek Köşkü
• Çamlıcalı Ehmet Efendi Tekkesi
• Fatma Adeviye Dergâhı
• İskender Baba Türbesi 
• Kaymakçı Tekkesi
• Şehit Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi
• Yakup Ağa Divitçiler Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi 
• Tarihi Mektep
• Aziz Mahmut Hüdai Şeyh Dairesi
• Nalçacı Halil Dergahı ve haziresi

Restorasyonu Tamamlanan Binalar;
• Valide Atik Külliyesi ve Nakkaşhane
• Balaban Tekkesi
• Sandıkçılar Tekkesi
• Adile Sultan Kasrı
• Kısıklı Camii
• Sahilhane

Balaban Tekkesi
Nalçacı Dergahı

Restorasyonu Devam Eden Binalar;

Kısıklı Camii

10 ESER
10 MİLYON
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arkları, şehir top-
lumlarının vazge-
çilmez ihtiyaçların-

dan biri olarak gören ve 
bu yöndeki çalışmalarına 
geçtiğimiz 3 sene boyun-
ca da ara vermeyen Üs-
küdar Belediyesi, bu an-
lamda 25 parkı Üsküda-
rımıza kazandırdı. Bunun 
yanında mevcut 18 par-
kın da yenilemesinin ya-

pıldığı çalışmalarda 240 
binden fazla bitki dikimi, 
730 binden fazla çiçek di-
kimi ve yaklaşık 1600 kg. 
çim tohumu ekimi ger-
çekleştirildi.
Çevreye hizmeti insa-
na hizmet olarak gören 
Üsküdar Belediyesi, 27 
binden fazla ağaçta bu-
damalar gerçekleştirdi. 
Şehrin daha fazla yeşil-

lenmesi amacıyla yapı-
lan çalışmalarda 50 bin-
den fazla yer örtücücü di-
kimi yapıldı.
Üsküdarlılarının sosyal 
yaşamlarını daha nezih 
ortamlarda geçirmele-
ri için 2533 adet ahşap 
bank, 54 adet piknik ma-
sası, 7 adet pergola hal-
kın hizmetine sunuldu. 
Çocukları da unutma-

yan Üsküdar Belediyesi, 
10 adet ahşap oyun gru-
bunu onlarla buluşturdu. 
90 adet fitness aletinin 
spor yapmak isteyenle-
rin ihtiyaçlarına sunuldu-
ğu 3 yıllık çalışmalarda, 
5700 M² kauçuk dizaynı 
ve 610 adet ahşap çöp 
kovasının muhtelif yerle-
re konulması gerçekleş-
tirildi.

P‘Çiçek Gibi Üs-
küdar’ parolasıy-

la çevre hizmetle-
rini durmaksızın 

sürdüren Üsküdar 
Belediyesi, doğa-

ya yaptığı yatırım-
lara her geçen yıl 

yenilerini ekledi.

<< 3 Yılda Yeşil Alan Miktarını
% 21 Artırdık

Altunizade Parkı

Bulgurlu Parkı

Libadiye ParkıKüçüksu Parkı

g r a f i t i l eyenilerini ekledi. Çocukları da unutma-
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kın da yenilemesinin ya- Şehrin daha fazla yeşil- t it i ll eee
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Orkide Parkı

3 Yılda Yeşil Alan Miktarını



nsan sağlığını teh-
dit eden hastalıklar-
la mücadelede hal-

kımızı bilinçlendirmeye ve 
bilgilendirmeye yönelik ya-
pılan çalışmalar büyük tak-
dir topladı. Yapılan sağlık 
seminerleri ile Üsküdarlılar 
bilinçlendirilirken, denetle-
me, muayene ve tarama-
larla hizmet halkın ayağına 
getirildi. 

mbalaj atıklarının, bit-
kisel atık yağların, 
elektronik atıkların, 

atık pil ve akümülatörlerin 
ve ömrünü tamamlamış las-
tiklerin toplanarak geri dö-
nüşüme kazandırılmasına 
yönelik çalışmalar Üsküdar 
Belediyesi bünyesinde ku-
rulan Atık Yönetimi Merkezi 
tarafından sürdürülüyor.

alışma Üsküdar’daki 
85 ilköğretim okullun-
da ambalaj atıklarının 
(kağıt, karton, metal, 

plastik) ayrı toplanması ve 
çevre bilincinin oluşturulma-
sını hedefliyor. 
Sadece öğrencilere yönelik 
olmayıp aileleri de kapsa-
yan proje Üsküdar’da çevre 
ile ilgili yapılan en kapsamlı 
proje olma özelliğini taşıyor.

lçe genelinde gün 
aşırı olmak üze-
re 2.395 sokak elle, 
146 cadde ise me-

kanik süpürme aracıyla te-
mizleniyor. Yine ilçe gene-
linde 18 pazar yeri, pazar 
sonrası temizleniyor.
Günlük çöp hizmetleri dı-
şında ilçe genelindeki en 

önemli sıkıntıyı molozlar 
oluşturuyor. Bölgede va-
tandaşların evlerinde yap-
mış oldukları tadilatlardan 
çıkan molozların bertaraf 
edilmesini sağlamak ama-
cı ile temizlik işleri bünye-
sinde kullanılan ve 2 kep-
çe, 2 büyük damperli araç 
ve 2 küçük damperli araç-

tan oluşan moloz ekibi dur-
maksızın çalışıyor. İlçede 
vatandaşların çıkartmış ol-
dukları molozlar 10 çuvala 
kadar ücretsiz olarak alını-
yor. Ayrıca bu ekip bünye-
sinde bulunan küçük araç-
lar, vatandaşların evle-
rinden çıkartmış oldukla-
rı çekyat, koltuk ve bunla-

ra benzer 
eski ev eş-
yalarının te-
mizliğini de 
gerçekleşti-
riyor. 

3 mahalle genelinde 
yapılan çalışmalar-
da; ilçede bulunan 

64 ilköğretim okulu ve 26 
lise ile 185 cami ve mes-
cit temizliğinin yanı sıra 38 
Kur’an Kursu, 5 kütüpha-
ne ve 3 kilise temizliği de 
temizlik ekipleri tarafından 
düzenli olarak yapılıyor.
Üsküdar Belediyesi, İstan-
bul genelinde yeni bir uy-
gulama olan ve çöplerin ve 

çöp konteynırlarının olum-
suz görüntü vermesine en-
gel olmaya yönelik olarak 
hazırlanan yer altı kontey-
nır uygulamasını başlattı. 
352 yer altı çöp konteynı-
rının kullanılacağı proje ile 
çöplerin ve çöp konteynır-
larının oluşturacağı sağlık-
sız ortam ve çevre-görüntü 
kirliliği ortadan kaldırıldı.
Özellikle Kurban Bayramı 
sırasında ilçede yaşanma-

sı muhtemel temizlik soru-
nuna çözüm bulmak ama-
cıyla çalışmalar yapan Üs-
küdar Belediyesi, Kriz Ma-
sası oluşturarak yaşana-
bilecek sorunları kayna-
ğından çözme yoluna git-
ti. Kurban Bayramı önce-
si hayvan pazarlarının ku-
rulması ile başlayan kur-
ban pisliği toplama ve ta-
şıma işi sırasında yakla-
şık 500 kamyonluk gübre, 

işkembe ve çadır yerlerin-
den kaynaklanan pislikler 
toplanırken temizlik ekip-
leri bayram süresince dur-
maksızın çalıştılar.
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Pırıl Pırıl Bir Üsküdar

İbadethanelerin Temizliği de İhmal Edilmedi

Önce Sağlık Dedik

Çevre Bilincinde Örnek Belediye

İlköğretim Okullarında Çevren Senin Elinde Projesi

İ

A

Ç
İ
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Üsküdar Bele-
diyesi mediko-
sosyal ve vete-
rinerlik hizmet-

leri kapsamında 
önemli hizmetle-

re imza attı. 

Üsküdar Bele-
diyesi, ilçe ge-

nelindeki atıkla-
rın geri dönüşüm 
çalışmaları son-
rası ülke ekono-
misine kazandı-

rılmasına yönelik 
çalışmaları ara-

lıksız sürüyor.

İlköğretim çağındaki ço-
cuklarda çevre bilincini te-
mel eğitim olarak verilme-
sini sağlamak ve ailelere 
çocukları aracılığı ile ula-
şıp onların da bu konuda 
bilinçlenmesini sağlamak 
amacıyla “Çevren Senin 
Elinde” projesi başlatıldı.

Üsküdar Beledi-
yesi tarafından 
Üsküdar’da her 

gün 550 ton çöp, 
120 ton moloz ve 
her ay da 115 ton 

tıbbi atık malzeme 
toplanıyor.

İlçe sınırları içe-
risindeki cadde 

ve sokakların te-
mizliğini sağla-

mak amacıyla 248 
süpürgeli perso-
nel, 1 adet 6m³ 

lük 2 adet 4m³ lük 
1 adet 2m³ lük yol 
süpürge makinesi 

görev yapıyor. 

NİSAN 2012NİSAN 2012

ra benzer 
eski ev eş-
yalarının te-
mizliğini de 
gerçekleşti-

Bir Üsküdar

Dünya Gıda Günü’nde 
halka gıda bilgilendir-
meleri yaptık

Kurban kesim alanla-
rı dezenfekte çalışması

Sağlık seminerleri

Kar temizliği

Okullarda geri dönü-
şüm ve atık eğitimleri



w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-42- NİSAN 2012
DESTEK HİZMETLERİ

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

NİSAN 2012
DESTEK HİZMETLERİ

-43-

Her Adımda Yanınızdayız<<
eçtiğimiz 2 yıllık süreçte Üsküdar’a ya-
tırımlarını artıran Üsküdar Belediye-
si, mevcut araçlarına ek olarak 14 tane 
27 kişilik Otobüs, 4 Damperli Kamyon, 

6 tane Kazıcı Yükleyici, 2 tane Sepetli Araç, 4 
Asfalt Robotu, 2 adet Kombine Kanal Temizle-
me Aracı, 1 Hasta Nakil Ambulansı, 2 adet üstü 
açık turistik gezi aracı, 1 Arama Kurtarma Ara-

cı, 3 adet Acil Yol Yardım Aracı ile 1 adet Çekici 
(TIR)’yi Üsküdarlıların refahı ve mutluluğu için 
kullanmaya başladı. Yeni alınan araçlarla birlik-
te Üsküdar Belediyesi bünyesinde hizmet ver-
mekte olan araç sayısı 112’ye yükseldi. Araç-
lar, sadece Üsküdar Belediyesi’nin tüm hizmet-
lerinde kullanılmakla kalmıyor, ayrıca ilçe sınır-
ları içersinde bulunan kamu kurum ve kuruluş-

larına her türlü araç desteği veriliyor. 
Destek Hizmetleri bünyesinde hizmet veren 
otobüsler, Üsküdarlıların cenaze hizmetleri ile 
okul gezileri, Çanakkale Şehitliği, 1453 Panora-
ma Müzesi ile dini ve tarihi mekânlara yapılan 
kültür gezilerinde kullanılırken Fen İşleri Müdür-
lüğü emrine sevk edilen araçlar, Üsküdar içer-
sindeki her türlü tamir- bakım- onarım- kanal 

açma - hafriyat- asfaltlama- duvar yapımı- kal-
dırım döşeme vb. işlerde görev yapıyor. Park 
Bahçeler Müdürlüğü emrine sevk edilen araçlar 
ise Üsküdar içersindeki parkların bakım onarım 
işleri, sulama, ağaç budama işlerinde görev ya-
pıyor.

G
Üsküdarlıların sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olarak çalışan Üsküdar Be-
lediyesi, cenaze hizmetlerinden engelli ve yaşlı-

lara yönelik çalışmalara, kültür gezilerinden, 
Kadın Üretim Projesi’ne, Park ve Bahçeler-

den Fen İşleri dâhilinde kullanılan araçla-
ra kadar tüm araçlar Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veriyor.

Her Adımda 
Üsküdarlıların sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olarak çalışan Üsküdar Be-
lediyesi, cenaze hizmetlerinden engelli ve yaşlı-

lara yönelik çalışmalara, kültür gezilerinden, 
Kadın Üretim Projesi’ne, Park ve Bahçeler-

den Fen İşleri dâhilinde kullanılan araçla-



sküdar’da mevcut 
13 Bilgi Evinden, il-
köğretim çağındaki 

35 bin üye faydalanıyor. 
Aylık ortalama Bilgi Ev-
lerinden faydalanan üye 
sayısı 46.745…
Bilgi Evlerinde; öğrenci-
lerin okul dışı serbest za-
manlarını en verimli şekil-
de değerlendirebilecekle-
ri sosyal etkinlikler, ders-
leriyle ilgili destek alabi-
lecekleri etütler, zihinsel 
ve bedensel gelişimleri-
ne katkı sağlayacak reh-
berlik ve danışmanlık hiz-
metleri, alanlarında uz-
man eğitimciler tarafın-
dan sağlanıyor. 
Şubelerde gerçekleştiri-
len etkinliklerin dışında 
2011 yılında “Tahta Ara-
ba Rallisi, Martılara Simit 
Atma Şenliği, Karne Şöle-
ni” vb. 58 dış etkinlik dü-
zenledi ve bu etkinliklere 
de 8 bin kişi katıldı.
Bilgi Evleri; okul ders-

lerine destek olmanın 
yanı sıra çocukların; eğ-
lenirken öğrenmeleri-
öğrenirken eğlenmeleri-
ni sağlıyor. 2011 yılında 
toplam 18 kulüp bünye-
sinde üyeler çeşitli etkin-
likler gerçekleştirdi. 
Ayrıca; İstanbul Mede-
niyet Üniversitesi’yle or-
taklaşa yürütülen bir pro-
je olan ve 2012 yılı içeri-
sinde faaliyete geçirilmesi 
planlanan, Bilgi Evi üye-
lerinin yararlanacağı “Üs-
küdar Çocuk Üniversitesi” 
için de altyapı çalışmaları 
devam etmektedir.  

ürkiye  Halkoyunları Federas-
yonunun düzenlemiş olduğu 
İstanbul İçi Halkoyunları Ya-

rışmasında ÜFTUD  aşağıdaki kate-
gorilerde 5 kupa alarak büyük bir ba-
şarıya imza attı.

Horon dalında gençler 
İstanbul 1. liği
Horon  dalında büyükler
İstanbul 2 .liği
Horon dalında yıldızlar 
İstanbul 3.lüğü
Zeybek dalında büyükler 
İstanbul 2.liği
Zeybek dalında yıldızlar 
İstanbul 3.lüğü

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca 
24-25 Mart 2012 tarihinde Samsun’da 
düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyun-
ları Yarışmasında  Horon Gençler Ka-
tegorisinde Üsküdar Belediyesi Folklor 
Turizm Derneği (ÜFTUD)  İstanbul 1. si 
oldu. Ayrıca Horon Büyükler Kategori-
sinde  Türkiye 4.sü oldu.

Ü
T

Üsküdar 
Belediyesi’nin “sos-

yal belediyecilik” an-
layışıyla açtığı Bil-
gi Evleri; geleceği-
mizin teminatı ço-

cuklarımıza eğitim-
de fırsat eşitliği sun-

mak, yeteneklerini 
keşfetmelerini sağla-
mak onları; milli, ah-
laki, sosyal ve kültü-

rel değerler anlamın-
da hayata hazırla-

manın yanı sıra; ça-
ğın gerektirdiği bil-

gi ve teknolojiyle bu-
luşturan, ihtiyaç duy-

dukları eğitim des-
teğini ücretsiz ola-

rak sağlayan güvenli 
mekânlar olarak hiz-

met veriyor.

Başarılarına ba-
şarı ekleyen Üs-
küdar Belediyesi 

Folklor ve Turizm 
Derneği (ÜFTUD) 

aldığı ödüller-
le kendini bir kez 

daha ispatladı. 

Güvenli Eğitim, Eğlenceli Gelişim: Bilgi EvleriFolklörde İstanbul Birincisi <<<<
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onusunda uzman 
personeliyle 7 gün 
24 saat çalışmak-

ta olan Süper Hizmet Ma-
sası, Üsküdarlıların bir te-
lefonla ulaşıp sorunlarını 
aktaracakları ve çözümle-
rini takip edebilecekleri bir 
merkez haline geldi. Üs-
küdarlıya daha kaliteli ve 
daha hızlı hizmet vermek 
için kurulan Süper Hizmet 
Masasında istek, dilek ve 
şikâyetler ilgili müdürlüğe 
bildiriliyor ve gelen cevap-
lar vatandaşa iletiliyor.

Hizmette Zamanla Yarışıyoruz<<
KHalkla ilişkiler bağ-

lamında artık iş-
levini kaybetme-

ye başlayan Beyaz 
Masa birimi, ekip-

man ve donanı-
mı yenilenerek Sü-
per Hizmet Masası 

adıyla modern bir 
Call Center’a dö-

nüştürüldü. 

444 
1 

875



erkez sayesinde 
aynı zamanda ba-
kıma muhtaç yaş-

lılara da evinde destek 
sağlanıyor. Evde yalnız 

ya da eşi ile birlikte yaşa-
yan 60 yaş üstü yaşlıları-
mıza Evde Destek Birimi 
tarafından gıda paketi ve 
hasta bezi yardımları ya-

pılmakta, Türkiye’de bir ilk 
olarak engelli ve yaşlıla-
ra evde kuaför ve temizlik 
hizmeti verilmektedir. Be-
lirli günlerde evlerinde te-

mizlik yapılmakta, gerek-
tiğinde doktor temin edil-
mekte ve belirli günlerde 
yemek, gezi ve sosyal et-
kinlikler düzenleniyor.

sküdar Beledi-
yesi tarafından 
gerçekleştirilen 
çalışmalar ara-

sında yer alan kömür 
ve erzak yardımla-
rı ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. 
Sosyal güvencesi 
olan ve Üsküdar il-
çesinde ikamet eden 
ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızdan alınan 
talepler değerlendiri-
lerek uzman sosyo-
loglarımızın yaptığı 

incelemeler sonucu 
vatandaşlara gerekli 
kömür ve erzak yar-
dımları yapılıyor. 
Her  yıl her aileye 
500 kg’lık kömür yar-
dımı yapan Üsküdar 
Belediyesi toplamda 
2000 aileye kömür 
dağıtımı yapıyor. Ay-
lık erzak dağıtımla-
rına da devam eden 
belediye, yılda top-
lamda 60.000 koli er-
zak dağıtımı gerçek-
leştiriyor.

Sizin Bize Gelmenizi Beklemeden  

Biz Size Geliyoruz

Evde Kuaför Hizmeti İhtiyaç Sahiplerine 
Uzanan El Olduk

<< <<

<< <<

M

Ö

Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyona 
ihtiyacı olan en-
gelli çocukların 

tedavi ve eğitim-
lerinin yanı sıra 

sokakta yaşayan 
zararlı alışkan-

lıklar edinmiş ço-
cukların tedavi 

ve eğitimleri, Üs-
küdar Belediyesi 
Özel Rehabilitas-
yon Merkezi’nde 

yapılıyor.

Üsküdar Beledi-
yesi,  yaşlı ve en-

gellilere “Evde 
Kuaför Hizmeti”  

sunuyor

Üsküdar halkı-
na sosyal yar-

dım hizmetleri 3 
yıl boyunca ak-

samadan devam 
etti. 

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

-46- NİSAN 2012
SOSYAL BELEDİYECİLİK

w w w . u s k u d a r . b e l . t r

NİSAN 2012
SOSYAL BELEDİYECİLİK

-47-

er türlü bağışı ka-
bul ederek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştı-

ran TOGEM kısa bir süre 
önce Van’da yaşanan dep-
remden dolayı Üsküdar 
Belediyesi’ne emanet edi-
len, içinde bebek bezi, 
gıda, bebek maması, giysi, 
ısıtıcı ve battaniye bulunan 
4 tır yardımı Van’ın Güveçli 
Köyü’ne ulaştırmıştı.
Hayırseverlerin desteği ile 
yapılan okul öncesi eğitim 
sınıfları 2005 yılında 1 tane 
iken 2005 – 2011 eğitim 
öğretim yılları arasında yo-
ğun ilgi ve destek sayesin-
de 86 anaokulu 203 dersli-
ğe ulaştı.

Hizmet Arttıkça Mutlu-
luk Artıyor

Gezici anaokulları proje-
si kapsamında 2007-2008 
eğitim öğretim yılından iti-
baren İstanbul’da 4 ge-

zici anaokulu, Iğdır’da 4 
gezici anaokulu, 2008-
2009 eğitim öğretim yılın-
da Adıyaman’da 1, 2009-
2010 yılında Siirt’te 1, 
Osmaniye’de 1, Van’da 1 
gezici anaokulu hizmet ve-
riyor. TOGEM 5 yılda yaka-
lanan 204 derslik sayısını 
önümüzdeki 1 yılda hayır-
severlerin desteğiyle 2 ka-
tına çıkarmayı hedefliyor.

Çocuklar Annelerinin, 
Anneler TOGEM’in 
Elinden Tutuyor

TOGEM kadınların daha 
maddi gelirlerini ve hayat 
standartlarının yükselmesi 
için de önemli projeler ge-
liştirdi. Geliştirilen projey-
le köyden kente göç eden 
yoksul ailelerden oluşan 
kadınları sosyal ve ekono-
mik hayata kazandırmak 
için başlatılan proje kapsa-
mında; kadınlar konuların-

da uzman kişilerce yetiş-
tirildikten sonra 178 saat-
lik (pratik-teorik) kursu ba-
şarıyla tamamlayarak, Mil-
li Eğitim Bakanlığı onaylı 
sertifika almaya hak kaza-
nıyorlar. 

Hatırlanacağı gibi Top-
lumsal Gelişim Merke-
zi TOGEM, Üsküdar 
Belediyesi’ne 2010 yılında 
Sosyal Belediyecilik dalın-
da Türkiye Birinciliği kazan-
dırmıştı.

Bir Türkiye Projesi: TOGEM<<
H6 yıl önce yola çı-

kan ve emin adım-
larla hedeflerine 

ilerleyen TOGEM, 
faaliyet hayatına 

adım attığı günden 
bu yana başta eği-
tim, sağlık ve yar-
dım faaliyetleri ol-
mak üzere, onlar-

ca sosyal sorumlu-
luk projesine imza 

attı. 

Rehabilitasyon Merkezi 
Engelliler Fuarı’ndaEngelliler pikniğinden

Engelliler Balık 
Tutma Şenliği

Ev eşyası yardımları

Otistik Öğrenciler Okulu Siirt  Anaokulu açılışı

TOGEM yardım paketleme işlemi

Yeni evlenen ihti-
yaç sahibi çiftlere 
eşya yardımı



roje ile sokakta ça-
lışmak zorunda ka-
lan çocukların kötü 
çalışma koşulların-

dan, zararlı alışkanlık edin-
melerine elverişli ortamlar-
dan kurtarılarak okulları-
na devam etmeleri, eğitim 
yaşını dolduranların yete-
nekleri doğrultusunda icra 
edebilecekleri bir meslek 

edinmeleri için çalışma-
lar yürütülüyor. Eğitim ça-
ğında olduğu halde oku-
la hiç devam etmemiş ya 
da kısmen devam etmiş, 
sokaklarda satıcılık yapan 
ve kahvehane ile Inter-
net Cafe gibi yerlerde za-
manlarını geçiren çocuk-
lara yönelik olarak başla-
tılan çalışma kapsamında; 

çocukların okullarına de-
vamının sağlanması, eko-
nomik zorunluluktan dola-
yı çalıştırılan çocukların ai-
lelerine “çocuklarını okul-
larına devam ettirmeleri” 
halinde maddi yardımların 
yapılması, çocukların fizik-
sel ve psikolojik hastalıkla-
rının tedavisi, psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizme-

ti sunarak, eğitsel rehabili-
tasyon iş ve beceri kazan-
dırmaya yönelik eğitilmele-
ri, tiyatro, müzik ve resim 
eğitimleri aracılığı ile güzel 
sanatlar noktasında yete-
neklerin erken yaşta keşfe-
dilmesi ve planlı bir biçim-
de çocukların becerilerinin 
artırılmasına yönelik hiz-
metler sunuluyor.

ğitim, üretim ve pa-
zarlama ile katkıda 
bulunmak için kuru-
lan KÜP Üsküdarlı 

kadınların dönüşümlü ola-
rak belirli semtlerdeki pa-
zarlarda ürünlerini sergile-
me ve satış imkânı sunu-
yor.

er türlü ihtiyaçları kar-
şılanan hayvanların 
Veteriner Müdürlüğü 

bünyesinde aşılamaları da 
gerçekleştiriliyor. 
Bununla birlikte süren sa-
hiplendirme çalışmaları da 
hızla devam ediyor.
Farklı alanlardaki birçok 

toplumsal konuda her za-
man hassas davranan ve 
bu konulara dikkat çeke-
rek duyarlılığı arttırmaya 
çalışan Üsküdar Belediye-
si, Üsküdar’ımızda bir çev-
re bilincinin oluşturulabil-
mesi için çalışmalarını sür-
dürüyor. 

Üsküdar’ın Geleceği; Çocuk Eğitim Merkezi Kadınlar Sanatını Kazanca Dönüştürüyor

Bizim İçin Her Canlı Değerlidir

Yalnız
Değilsiniz

<< <<

<<
<<

P E

H

Üsküdar Beledi-
yesi, zorunlu eği-

tim ve öğretim 
çağında olup da 

aileleri tarafından 
çalıştırıldığın-

dan dolayı oku-
la gidemeyen ço-
cuklar için Çocuk 
Eğitim Merkezi’ni 

hizmete aldı.

Kadınların kalite kazandı-
rılmış el ürünlerine gittikçe 

genişleyen pazar yerleri te-
min ederek, devamlı gelir 

ve iş imkânı oluşturan Ka-
dın El Ürünleri Pazaryerle-
ri Projesi (KÜP), kadınların 

ekonomik kalkınma çabala-
rına destek oluyor. 

Üsküdar’ı yeşil-
lendirmeye ve 
ağaçlandırma-
ya özen göste-

ren Üsküdar Be-
lediyesi doğaya 
verdiği önemin 

bir uzantısı ola-
rak sokaklarda 

yaşayan başıboş 
hayvanları da 

Hekimbaşı’ndaki 
Hayvan barına-
ğında ıslah edi-

yor.

Kadın Sığınma Evi; top-
lumda fiziksel, sözel, 
ekonomik, duygusal ve 
cinsel istismara uğra-
yan kadınlarımıza (var-
sa çocukları ile birlikte) 
hukuki, psikolojik eko-
nomik ve sosyal yön-
de sorunlarını çözmede 
yardımcı oluyor.
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Değilsiniz
Kadın Sığınma Evi; top-
lumda fiziksel, sözel, 
ekonomik, duygusal ve 
cinsel istismara uğra-
yan kadınlarımıza (var-
sa çocukları ile birlikte) 
hukuki, psikolojik eko-
nomik ve sosyal yön-
de sorunlarını çözmede 
yardımcı oluyor.

Üsküdar Belediyesi Hayvan Barınağı



arihi, kültürü ve 
sanatıyla, bir ta-
rih ve kültür şehri, 

bir dünya şehri olan Üs-
küdar, spora yaptığı ya-
tırımlar ve projeleri neti-
cesinde şimdi de “şam-
piyonlar şehri” olmanın 
onurunu ve gururunu ya-
şıyor…

Üsküdar Belediyesi Spor 
Kulübü; atletizm, hentbol, 
judo, karate ve taekwon-
do’dan sonra bilek güre-
şi ve ata sporumuz olan 
güreşte de sporcu yetiş-
tirerek Türk sporunun alt 
yapısına önemli destek 
sağlıyor. Halen 7 branşta 
toplam 1600 lisanslı spor-

cuya sahip Üsküdar Be-
lediyesi Spor Kulübü, ge-
rek ulusal gerekse ulus-
lararası alanda kazandı-
ğı kupa ve madalyalarla 
spor dünyasında adından 
sıkça söz ettiriyor.

Londra Olimpiyatları’nda 
Türkiye’yi temsil edecek 

ve A barajını geçen 11 
sporcudan 4 tanesi Üs-
küdar Belediyesi sporcu-
su… Alemitu Bekele, Aslı 
Çakır, Bahar Doğan ve 
Gülcan Mıngır, Olimpiyat-
larda hem Türkiye’yi hem 
de Üsküdar’ı temsil ede-
cekler.

İşte Üsküdar’ın Gurur Tablosu...

Şampiyonlar Şehri Üsküdar
T
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Üsküdar Belediyesi, 
Sosyal Belediyecilik 
alanındaki başarısı 

dışında sportif alan-
da yapmış olduğu 

başarılı çalışmalarla 
Belediyecilik kavra-
mına farklı boyutlar 

kazandırıyor. 

<<

<<

HENTBOL

BİLEK GÜREŞİ

Kadrosunda hiçbir ya-
bancı oyuncu bulun-
mayan ve bütün oyun-
cularını alt yapıdan 
yetiştiren Üsküdar Be-
lediyesi Bayan Hent-
bol Takımı; Türkiye 
Bayanlar Hentbol Sü-
per Ligi’nde başarıdan 
başarıya koşuyor.
 2011-2012 sezo-
nunda Bayan Hent-
bol Takımımız Türki-
ye Kupası’nda finale 
yükseldi. Takımımız fi-
nalde 4 Nisan tarihin-
de Maliye Milli Piyan-
go ile Ankara’da kupa-
yı kazanabilmek, ay-
rıca ligde final-four’da 

şampiyonluk için mü-
cadele edecek.
 2009-2010 Sezonunu 
Türkiye Kupası Şam-
piyonu ve Türkiye Sü-
per Ligi’ni de ikinci-
si olarak tamamlayan 
Bayan Hentbol Ta-
kımı, 2010-2011 se-
zonunda Türkiye Sü-
per Lig Şampiyonlu-
ğu kazanırken Türki-
ye Kupası’nda yarı fi-
nal oynadı. Takım ay-
rıca Avrupa Kupaların-
da Çeyrek Final oyna-
ma başarısı gösterdi.

Bilek güreşinde bün-
yesinde yetiştirdiği 
Esra Kiraz ile 2 dün-
ya şampiyonluğu ka-
zanan Üsküdar Be-
lediyesi, bu anlamda 
da bir ilke imza attı. 
Esra Kiraz, 2009 At-
lanta Dünya Bilek Gü-
reşi Şampiyonası’nda 
2 Şampiyonluk, 

2011 yılında da 
Antalya’da düzenle-
nen Avrupa Büyükler 
Şampiyonası’nda Av-
rupa Şampiyonluğu 
elde etti. Aynı şampi-
yonada yine Üsküdar 
Belediyesi sporcusu 
olan Bilal Akan, sikle-
tinde büyükler Avrupa 
Şampiyonu oldu.
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Hentbol’da Avrupa Şampiyonu olduk

Türk Dünyası Güreş Turnuvası<<
eçen yıl 7.si gerçekleş-
tirilen ve 10 ülkeden 
130 güreşçinin katıldığı 
etkinlikle, Üsküdar Be-

lediyesi, uluslararası bir tur-
nuvada Türkiye’yi temsil etme 
başarısı gösterdi. Uluslara-
rası Kâtibim Kültür, Sanat ve 
Spor Şenlikleri Çeyrek asra 
yakın bir süredir, Uluslararası 

Üsküdar Kâtibim Kültür ve sa-
nat Şenlikleri bünyesine ekle-
nen ve 2010 yılında ilki ger-
çekleştirilen Kız Kulesi Yüz-
me Yarışları, Kızkulesi Futbol 
turnuvası ve Kızkulesi Halk 
Koşusu etkinlikleriyle, sade-
ce kültür ve sanat şenliği de-
ğil kültür, sanat ve spor şöle-
nine dönüşüyor.

G



u proje kapsamında, zihinsel, görme, bedensel ve çoklu engelli olmak üzere Üskü-
darlı 160 çocuk ve gencin, her yaz 40 gün boyunca, sportif faaliyetlerde bulunması 
sağlanıyor ve kendilerine başarı sertifikası veriliyor.B
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Engelliler Yaz Spor Okulu

Kız Kulesi YüzmeYarışması

Kâtibim Futbol
Turnuvası

Özel Sporcular
Atletizm Yarışması

Halk Koşusu<<

<<

<<

<<

<<
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u çerçevede, İstanbul Boğazı’nda Üsküdar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bir ilk olan Kız Kulesi Yüzme Yarışları’nın ikincisi 2011 yılın-
da 400 metrelik parkurda düzenlendi. Yarışmaya, çeşitli ülkelerden yaklaşık 300 sporcu katıldı ve Üsküdar gençliğinde büyük bir heye-
can oluşturdu.

sküdar genelinde 16 amatör spor kulübüne özellikle tesis 
kazandırma adına çalışmalar yapan Üsküdar Belediyesi, 
amatör futbola destek vermeye devam ediyor. Sporcula-
rın sezon boyunca formda kalabilmeleri adına amatör fut-

bol kulüplerini bir araya getiren ve çeşitli organizasyonlar düzen-
leyen Üsküdar Belediyesi, Ocak ve Şubat aylarında Bahar Futbol 
Turnuvası ve yazın da Kâtibim Şenlikleri kapsamında yine bir ilk 
olarak gerçekleştirilen Kâtibim Futbol Turnuvası düzenliyor. Tur-
nuvalar, Üsküdar sınırları dâhilinde hizmet veren amatör spor ku-
lüplerini ve Üsküdar gençliğini bir araya getirirken, sporda birlik ve 
beraberliği sağlayan bir futbol şöleni gerçekleştiriliyor.

stanbul Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü ve İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile birlikte 2011 yılında 5. 

si gerçekleştirilen Özel Spor-
cular Atletizm yarışması, Üs-

küdar Belediyesi’nin, hem 
sosyal sorumluluk ve sosyal 
belediyecilik, hem de spor-
tif etkinlik düşüncesiyle ger-
çekleştirdiği ilklerden ve ör-
nek etkinliklerden birisi. Üs-

küdar Belediyesi bugün, 5 yıl 
önce amatör ruhla başlattı-
ğı bu projeyle, Üsküdarlı en-
gelli gençleri spora ve sosyal 
hayata dâhil etmiş olmanın 
gururunu yaşıyor.

luslararası Üsküdar Kâtibim Şenlikleri kapsamında gerçek-
leştirilen ve 10 farklı kategoride 250 sporcunun katıldığı 
Halk Koşusu ve Atletizm Yarışmaları da gençlerin büyük ilgi 

ve katılımına sahne olarak, Üsküdar Belediyesi’nin Sporu Tabana 
Yayma Projesi’ne büyük katkılar sağlıyor.

B

Ü

İ

U
ATLETİZM
TAKIM BAŞARILARI

ATLETİZM
BİREYSEL BAŞARILARI

Büyük Bayanlar ka-
tegorisinde müca-
dele eden Üsküdar 
Belediyesi Atletizm 
Takımı, 2012 – 3-5 
Şubat tarihlerinde 
İspanya’nın Valen-
cia kentinde yapı-
lan Avrupa Şampi-
yon Kulüpler Kupa-
sı Kros Ligi yarış-
malarında Avrupa 
Şampiyonluğu’nu 
elde etti.
 2011 Avrupa Şam-
piyon Kulüpler Ku-
pası Kros Yarışma-
sı Şampiyonluğu, 
üst üste 5. Kez Tür-
kiye Süper Lig Şam-
piyonluğu elde etti.

 2010 Kulüpler Avru-
pa Kros İkinciliğini, 
2009 Kulüpler Avru-
pa Kros Şampiyon-
luğu, 2008 Avrupa 
Şampiyon Kulüpler 
Kupası Şampiyon-
luğu, Takımımız ay-
rıca 3 bin ve 5 bin 
metre Avrupa rekor-
larını kırdı.
 Ayrıca, Gençler Pu-
anlı Atletizm Ligi 
Türkiye üçüncülü-
ğü, Yıldızlar Puanlı 
Atletizm Ligi Türkiye 
ikinciliği, 16 yaş altı 
Puanlı Atletizm Ligi 
Türkiye Şampiyon-
luğu elde etti.

Alt yapımızdan yetişen 
Aslı Çakır, İstanbul’da 
Mart ayında yapılan 
Dünya Salon Atle-
tizm Şampiyonası’nda 
1500 metrede bronz 
madalya alarak çok 
önemli bir başarıya 
imza attı.
 Milli atletimiz Alemi-
tu Bekele 2010 yılında 
İspanya Avrupa Kros 
Şampiyonası Şampi-
yonluğu, 2010 yılında 
Stockholm IAAF Per-
mit GE Galan Salon 
Yarışında bayanlar 5 
bin metrede Avrupa, 
Balkan ve Türkiye re-
koru kırarak kazanı-
lan ikincilik 2010 yı-
lında 20. Avrupa Atle-
tizm Şampiyonası’nda 
5 bin metrede Şam-
piyonluk Meryem 
Erdoğan’ın Avrupa 23 

yaş altı kros şampi-
yonluğu, Aslı Çakır’ın 
1500 metrede Av-
rupa beşinciliği, Öz-
lem Kaya’nın Bal-
kan Kros Şampiyonlu-
ğu ve Avrupa 23 Yaş 
Altı Şampiyonası’nda 
3000 metre engel-
li yarışında finalistlik, 
Toros Pilikoğlu’nun 
Singapur’da yapı-
lan Dünya Yıldızlar 
Olimpiyatları’nda 2010 
uzun atlama Olimpiyat 
beşinciliği, Batuhan 
Buğra Eruygun’un 110 
m engelli Türkiye re-
koru ve balkan yıldız-
lar rekoru,  2010 Dün-
ya Gençler Şampiyo-
nası 110m engelli yarı 
finalistliği, elde edilen 
bireysel başarılardan 
bazılarıdır.
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sküdar’ı bir kültür 
kenti yapma hede-
fiyle yola çıkan Üs-
küdar Belediyesi, 

kültürel hayatı canlı ve di-
namik tutmak adına her 
kesimden insanın ilgisini 
çeken bir etkinlik bulabi-

leceği program zenginlik-
leriyle büyük ilgi görüyor. 
Periyodik olarak oyna-
yan çocuk tiyatroları, çiz-
gi film, sinema, Türk Sa-
nat Müziği ve Türk Halk 
Müziği konserleri ile her 
kesimden vatandaşın ilgi 

odağı olan Kültür Mer-
kezleri, hafta içi düzen-
lenen aile iletişim, kişisel 
gelişim ve sağlık semi-
nerleri ile halkın bilinçlen-
mesine de katkıda bulu-
nulmaktadır. Uzman dok-
torların katılımı ile sağlık 

seminerleri, okuma yaz-
ma bilmeyen vatandaş-
lara okuma yazma ders-
leri gibi toplumun yaşam 
tarzını etkileyen tüm faali-
yetler ücretsiz olarak hal-
kımıza sunuluyor.

Kültür Mirası Üsküdar Sempozyumları 

Tarih ve Kültür   Şehri Üsküdar
ÜKültürel miras ve de-

ğerleri korumak, geliş-
tirmek ve gelecek ne-

sillere iletmek ama-
cıyla Üsküdar Beledi-
yesi bünyesinde hiz-
met veren Kültür ve 
Sosyal İşler Müdür-

lüğü, ilçe genelindeki 
kültür merkezlerinde 
sinema, tiyatro, kon-
ser, seminer, anma 

günleri, çocuk eğlen-
ce ve söyleşi prog-

ramları gibi farklı nite-
lik ve kültürel aktivite-

lerle çalışmalarını sür-
dürüyor.
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er yıl alanında uz-
man akademisyen-
lerin sunumları-
nı yaptığı sempoz-

yumlar yoğun ilgi görüyor. 
Tarih ve Kültür şehri olan 
Üsküdar’ı gelecek nesil-

lere aktaran ve Üsküdar 
hakkında sağlam bir ar-
şiv oluşturan sempozyum-
ların 6.sı 2012 yılında dü-
zenlenecek. 
Üsküdar Belediyesi tara-
fından düzenlenen sem-

pozyumun bu yılki konu-
su ise Üsküdar’ın ilk yer-
leşim tarihi olan “1352’den 
Bugüne Şehir”.  Hüküme-
tin politik vizyonuna Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nı 
eklemesi ve Üsküdar’ın 

da içerisinde yer aldığı İs-
tanbul için ‘Kanal İstan-
bul Projesi’nin geliştirilme-
si konunun seçilmesinde 
önemli bir etken oluşturu-
yor.

HYıllardır düzenlenen 
ve bir gelenek haline 
gelen Üsküdar Sem-
pozyumları bir kültür 

mirası olmaya devam 
ediyor. 

A. Süheyl Ünver 
Anma ve Karacaah-
metname Programı

Şeb-i Arus

Uğur Işılak Konseri

Üstü Açık Turis-
tik Otobüsleri-
mizle Üsküdar 
Kültür Gezileri

Muhsin Yazıcıoğlu Anma 
Programı’nda Eşi Gülefer Yazıcıoğlu

Sahne Kadınların 
Projesiyle Kadınlar 
Sahnede

Sahne Kadınların

Sergiler

Ahmet Özhan Konseri

Erkan Oğur-İbrahim Hakkı Demircioğlu Konseri

Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma 
Programı

N.Erbakan’ı Anma 
Programı’nda Oğlu 
Fatih Erbakan
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Ramazan Üsküdar’da Yaşanır
Ramazan’da if-
tar çadırı gele-
neğinin başla-

dığı Üsküdar’da 
Ramazan ayı 

süresince 
7 ayrı noktada 

her gün toplam 
20 bin kişiye if-
tar yemeği ve-

rildi. 

Uluslararası Kâtibim Festivali
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23 yıldır devam 
eden Kâtibim 

Festivali her yıl 
Üsküdarlılara 
eşsiz bir keyif 

ve eğlence su-
nuyor. 
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yrıca Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nde 
her akşam çocuklar 

ve yetişkin bireyler için çe-
şitli eğlence ve kültür prog-
ramları düzenlendi.
Etkinliklerde; Karagöz-

Hacivat, ortaoyunu, med-
dah, yarışmalar ve çocuk 
eğlenceleri çocuklar oldu-
ğu kadar büyüklerin de ilgi-
sini çekerken, Üsküdar’ın 
her mahallesinden Bağlar-
başı Kültür Merkezi’ne ya-

pılan etkinliklere ücretsiz 
servisler, etkinlik alanında 
büyüklere ve çocuklara ya-
pılan ücretsiz çay, kahve, 
limonata ve vişne suyu gibi 
ikramlar ile araçlarıyla ge-
len aileler için yine ücret-

siz olarak sunulan otopark 
hizmetleri, etkinliklere olan 
ilginin artmasında önemli 
unsurlar oldu.

eleneksel festival 
yürüyüşü ile başla-
yan organizasyon 

her yıl kültür, sanat ve spo-
ru buluşturuyor. Üsküdar’ın 
birçok noktasında çeşitli 
etkinliklerle renklenen fes-
tival 2011’de Üsküdar’ı da 
aşarak Taksim, Sultanah-
met gibi yerlerde de etkin-
likler düzenledi. 

Kâtibim Festivali Nedir?
Kâtibim Festivali adını 
Kâtibim türküsünden al-
mıştır. Üsküdar’la bütün-
leşen bu türkü Üsküdar’da 
yapılacak olan festivale de 
ilham kaynağı olarak adı-
nı vermiştir. 22 yıldır yapı-
lan festival her yıl daha da 
farklı ve geniş katılımlı et-

kinliklere imza atarak bir 
klasik haline gelmiştir.

Katibim Festivali’nde 
2011’de Düzenlenen Ya-
rışmalar

• 5. Üsküdar Fotoğraf Ya-
rışması 
• Altın Şehir Üsküdar’ın 

Hazireleri-
• 9.Üsküdar Resim Yarış-
ması 
• Adı Üsküdar Olmalı (Ka-
bataş, Fındıklı Sahil)
• Yüzme Yarışması (Sahil 
– Kız kulesi arasında)

AG
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Üsküdar Be-
lediyesi, ge-
lenekselle-

şen 23 Nisan 
Festivali’nde 

çocuklarla bulu-
şuyor, çocukları 

buluşturuyor. 

Üsküdar 23 Nisan’da 
Çocuklarla Cıvıl Cıvıl!
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Herkes Üsküdar’ı Konuşur…

Yayınlarımız...

Üsküdar Belediyesi 
yapılan hizmetlerin 
kamuoyuna duyu-
rulması noktasın-
da profesyonel bir 
ekiple ve modern 

bir vizyonla çalışı-
yor. 

erek kendi bünyesin-
de çıkardığı yayınları, 
gerekse medyada yer 
alan haberleri ile Basın 

ve Halkla İlişkilerde de adın-
dan söz ettiriyor.  Çağa uy-
gun özgün imaj çalışmala-
rı, kaliteli ve zengin içerik-
li sanal ve matbu yayınları-
nın yanı sıra sosyal medya-
da yakaladığı başarıyla za-
manın gerisinde kalmıyor. 

G
<<

<< Yayınlarımız...
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2012 Erguvan Yılı

Mor Salkım Şenliği

21-26 Mart Orman 
Haftası nedeniy-

le Orman Bakanlı-
ğı ve Üsküdar Be-
lediyesi işbirliği ile 
Üsküdar’da vatan-

daşlara 5 bin er-
guvan dağıtıldı. 

Mahalle Şenlikleri
Her yıl düzenle-
nen ve 29 Nisan 
ile 29 Mayıs ta-
rihleri arasında 

ilçe genelindeki 5 
mahallede yapı-
lan Üsküdar Be-

lediyesi Bahar 
Şenlikleri’nde ço-

cuk eğlencele-
ri, bando ve halk 
oyunları gösteri-

leri, film gösterim-
leri, konserler, ye-

mek yarışmala-
rı ve sürpriz etkin-
likler binlerce Üs-

küdarlıya neşeli 
ve heyecanlı sa-

atler yaşatıyor.
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Salkım Şenliği

Orman ve Su İş-
leri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu, 

Belediye Başkanı Mus-
tafa Kara, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Ahmet Selamet 
ve Orman Genel Müdürü 
Mustafa Kurtulmuşlu be-
lediye binasının önünde-
ki parkta erguvan ağacı 
dikerken vatandaşlara da 
5 bin erguvan fidan dağıt-
tılar.

Ü

2012 erguvan yçlç etkin-
likleri erguvan dikimi
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