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apımına 1991 yılında başlanan ancak inşaatın büyüklüğü ve yardımların yetersizliği nedenleriyle sürünce-
mede kalan Güzeltepe Birlik Camii, mahalle sakinlerinin talebine binaen Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa 

Kara’nın talimatıyla 8 ayda tamamlandı. Başkan Kara’nın daveti üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’te Camii’nin ibadete açılış törenine katılarak 
mahallelinin heyecanını paylaştı. 2. sayfa

Y
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nadolu yakasının 
en büyük camilerin-
den biri olan Güzel-

tepe Birlik Camii, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Din İş-
leri Yüksek Kurulu Başka-
nı Prof. Dr. Raşit Küçük, 
Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara ve İs-
tanbul Müftüsü Doç. Dr. 
Rahmi Yaran tarafından 
ibadete açıldı. Ramazan 
ayının ilk teravisine ye-
tiştirilen caminin açılışına 
ayrıca AK Parti milletve-
killeri İdris Güllüce, İsmet 

Uçma ve Gürsel Erol 
ile Üsküdar Kay-

makamı Sü-
leyman Er-

doğan da 
katıldı.

GÜZELTEPE BİRLİK CAMİSİ

Hayırseverlerce yapımına 
1991’de başlanan ancak 
yapılan bağışların yeter-
sizliği nedeniyle inşa edi-
lemeyen Güzeltepe Birlik 
Camii, cemaat ve mahalle 
sakinlerinin talebi sonrası 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara’nın tali-
matıyla 8 aylık çalışmanın 
ardından tamamlandı.

10 bin metrekare inşaat 
alanı içerisinde bulunan, 
sağlık ocağı, Kur’an kursu 
ve yurt binaları ile 1600 
metrekare alan üzerine 
kurulu camiden oluşan 
sosyal alan, yaklaşık 3.5 
milyon TL’ye mal oldu.

AÜsküdar Gü-
zeltepe Bir-
lik Camii’nin 
açılışı yapı-

larak Rama-
zan ayının ilk 

Teravihi’ne 
yetiştirildi. 

Güzeltepe Birlik Camii dualarla açıldı<<
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Üsküdar Gü
zeltepe Bir
lik Camii’nin 
açılışı yapı

larak Rama
zan ayının ilk 

Teravihi’ne 
yetiştirildi.

<<

killeri İdris Güllüce, İsmet 
Uçma ve Gürsel Erol 

ile Üsküdar Kay
makamı Sü

leyman Er
doğan da 
katıldı.
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Güzeltepe Birlik Camii dualarla açıldı
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dualarla açıldı
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Üsküdar Belediyesi, Ramazan etkinliklerini, 
Osmanlı’dan günümüze Üsküdar’da yaşanan Ramazan 
gelenekleri ışığında zengin kültür ve medeniyet biriki-

minden ilhamla gerçekleştiriyor.
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Sokak İftarlarında 
Ramazan Bereketi
<<

üm sokak iftarlarına 
katılarak orucunu 
Üsküdarlılarla bir-
likte açan Üsküdar 

Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, her gün farklı mahal-
lede iftarlar düzenlendiğini 
ve mahalle iftarlarıyla bir-
lik, beraberlik, kardeşlik ve 
dostluğun devamını amaç-
ladıklarını söyleyerek1994 
yılında Üsküdar’da başla-
yan iftar geleneğinin tüm 
Türkiye’ye yayıldığının al-
tını çizdi.

Ramazan ayı boyunca 
mahallelerimizde sadece 
bir kez birlikte iftar yap-
ma imkânının bulunduğu-
nu ancak 30 gün süreyle 
Bağlarbaşı Kültür Merkezi 
bahçesinde tüm Üsküdar-
lılarla buluşmanın heye-
canını yaşadıklarını ifade 
eden Mustafa Kara, ma-
halle sakinlerine Bağlar-
başı Kültür Merkezi bah-
çesinde düzenlenen kültür 
etkinliklerine de katılmala-
rını önerdi. 

TRamazan süresin-
ce her gün 25 bin 

kişiye iftarlık ye-
mek dağıtmakta 

olan Üsküdar Bele-
diyesi, sokak iftar-

larına Mimar Sinan 
Mahallesi’nde baş-

ladı. 
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Üsküdar Belediyesi’nin son 2 yıldır Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nde düzenlediği ve çocuk programları ağırlıklı 

Ramazan etkinlikleri yine büyük ilgi topladı. 

Bağlarbaşı’nda 
Ramazan Çoşkusu
<<

itap Fuarı’nda 30 
yayınevine ait 

binlerce kitap

Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi’nin yan tarafında 
oluşturulan Kitap Fuarı 
Sokağı bu yıl hem büyük-
lerin hem de çocukların 
ilgisini çekecek kitaplarla 
dolu dolu kültür yaşatıyor. 
Çocukların bilgi dağar-
cığını zenginleştirecek, 
dünyayı ve çevresini es-
tetik biçimde algılamasını 
sağlayacak, eğitsel oldu-
ğu kadar eğlenceli kitap-
lar dışında büyükler için 
hikâye, roman, biyografi, 
araştırma, mizah ve aka-
demik konulu 30 yayıne-
vi tarafından yayınlanan 
sayısız kitap, kitapse-
verlerin ilgi odağı oluyor. 
Senai Demirci’den Murat 

Menteş’e, Engin Noyan’a 
bir çok ismin söyleşi ve 
imza günleri ile renklen-
dirdiği fuar kitapseverleri 
bekliyor.

K“Çocukça Rama-
zan” konseptiyle 

gerçekleştirilen 
etkinlikler  bu yılda 

geleneksel Türk 
tiyatrosu, ilahi, ezgi 
konserleri ve Üskü-
dar Gençlik Orkest-
rası programlarıyla
Üsküdarlının beğe-

nisini kazanıyor.
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iresun, Ordu, Trab-
zon ve Rize’nin 
çeşitli ilçelerinde 

gerçekleştirilen şenliklere 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara, Başkan 
Yardımcısı Hasan Ekmen, 
Meclis Üyeleri İsmail Tür-
koğlu, Çoşkun Çalık, Fatih 
Korkmaz da konuk oldular. 
Bu yıl 24.sü düzenlenen 
Kümbet Yaylası Şenliği 
kapsamında yaylada şen-
lik ateşi yakıldı, ağalık seçi-
mi gerçekleştirildi. Yöresel 
halk oyunlarının oynandığı, 
yöresel lezzetlerin tadıldı-
ğı festivallerin ikinci durağı 
ise Çanakçı Kuş Dili Şenli-
ği oldu. Festival kapsamın-
da kuşdili ile konuşma ya-
rışması da yapıldı.
Görele Kemençe 
Festivali’nde ise Görele 

Belediye Başkanı Ertuğ-
rul Melikoğlu Üsküdar Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Kara’ya bir kemençe hedi-
ye ederek desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. Kara 
ise Melikoğlu’na misafir-
perverliklerinden dolayı te-
şekkür ederek bir tablo he-
diye etti.
Bir diğer şenlik ise bu yıl 6.sı 
düzenlenen Espiye Pide 
Şenliği oldu. Pide yeme ya-
rışması düzenlenen ve pi-
desiyle meşhur olan Espi-
ye Pide Şenliği’nde konuş-
ma yapan Üsküdar Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kara 
Giresunlularla birlikte ol-
maktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Kara ve 
Ekmen festivallerin ardın-
dan Piraziz ve Bulancak il-
çelerini de ziyaret etti.

Trabzon’da ise Kadır-
ga, Eskala, Aktaş, Sis 
Dağı ve Şalpazarı Yayla 
Şenlikleri’nde de Üsküdar 
rüzgarı esti. Kasımağzı 
köyünde yaptırılan 
camiinin açılışını 
yapan ve hem-
şehrileriyle bu-
luşan Mustafa 
Kara horon 
tepti, yöre-
sel oyunları 
izledi. İçiş-
leri Bakanı 
İdris Naim 
Ş a h i n ’ i n 
de katıldığı 
Ordu Per-
şembe Şen-
l i k l e r i n d e 
güreş mü-
sabakalarını 
izleyen Kara 

ve Ekmen Perşembeliler 
ve pehlivanlarla hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Üsküdarlı Neredeyse Başkan Orada<<
GÜsküdar Belediye 

Başkanı Mustafa 
Kara, önceki yıllar-

da olduğu gibi bu 
yıl da Karadenizli 
Üsküdarlıların da-

vetlerine icabet etti 
ve yayla şenlikle-

rine katılarak mut-
luluklarına ortak 

oldu.
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aşbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
ilk olarak Üskü-

dar Belediyesi Kandilli 
Geleneksel El Sanatla-
rı Merkezi’nin açılışında 
müjdesini verdiği proje, 
milletin değerlerine düş-
man çevrelerin ve bun-
ların tetikçisi medyanın 
kara propagandasına 
maruz kalınca Üsküdar 
Belediye Başkanı Musta-
fa Kara harekete geçerek 
tüm basın yayın organ-
larını Çamlıca’ya davet 
edip projeyi canlı yayın-
larla kamuoyuyla paylaş-
tı. Camii yapımı gündeme 
geldikten sonra televizyon 
kanallarının Çamlıca’ya 
çıkarak yeşil alandan 
“Bu güzel yeşillik elden 
gidiyor, çamlar kesiliyor” 
sözleriyle yayın yaptıkla-
rını ifade eden Üsküdar 
Belediye Başkanı Mus-

tafa Kara, “Oysa cami-
nin yapılacağı alanda hiç 
ağaç yok. Daha kuzeye 
kalan bölüm... 250 bin 
metrekarelik bir alandan 
bahsediyoruz. 15 bin met-
rekaresine cami yapıla-
cak. Yani yüzde 6’sı cami 
alanı... Geri kalan yüzde 
94’ünde ise rekreasyon 
alanı var, turizm alanı 
var, TRT kule alanı var. 
Bu olayı sadece bir cami 
yapılıyor olarak görmeye-
lim. Turizm alanında ise 
günü birlik tesisler olacak. 
Bugün vatandaşın kulla-
namadığı mezbelelik ve 
döküm alanı olarak duran 
büyük bir alanda projeyle 
vatandaşın kullanımına 
açılacak. Böylece Çamlı-
ca tepesinde vatandaşın 
yeşil alanı azalmak şöyle 
dursun bugüne göre 3 kat 
artacak.” dedi. 
 Üsküdarlıların bugün-

lerde çok heyecanlı ve 
istekli olduğunu da kay-
deden Kara bunun ne-
denini ise şöyle açıkladı: 
“Çamlıca’daki verici ante-
ni ve kulelerden kurtula-
caklarına çok seviniyorlar. 
Bu çirkin kulelerden, kirli-
likten kurtulacağız. Rek-
reasyon alanımıza kavu-
şacağız.” 
 Çamlıca’daki caminin 
devlet tarafından TOKİ’ye 
yaptırılacağı yönündeki 
iddiaların yanlış olduğunu 
da kaydeden Üsküdar Be-
lediye Başkanı Mustafa 
Kara, Ataşehir’deki Mimar 
Sinan Camii’ni TOKİ’nin 
yapmadığını, bedelinin 
hayırsever vatandaşların 
kurulan bir dernek çatısı 
altında karşılandığını söy-
ledi. Kara, “Çamlıca’da 
yapılacak cami de benzer 
bir şekilde inşa edilecek” 
dedi.

BÜsküdar Bele-
diye Başkanı 
Mustafa Kara 

kamuoyuna Yeni 
Çamlıca Tepesi 

Proje ve Camiisi-
ni tanıttı.

<<Yeni Çamlıca Tepesi ve Cami Projesi
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Projeyle birlikte Çamlıca tepesi radyasyon 
yayan vericilerden kurtulacak

Çamlıca’da yapılacak olan camii İstanbul’un her yerinden görülebilecek
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Çamlıca’da yapılacak olan camii alanı



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

-12-
SOSYAL BELEDİYECİLİK

AĞUSTOS 2012

sküdar’ın altın 
kızları Türkiye’nin 
gururu oldu

H e l s i n k i  O l i m p i y a t 
Stadyumu’nda yapı-
lan şampiyonada ilk 
olarak bayanlar 3000 
metre engelli finalinde 
yarışan Gülcan Mıngır, 
9:32.36’lık derecesiyle 
altın madalyayı boynu-
na taktı. Kontrollü bir 
yarış koştuğunu belirten 
Avrupa şampiyonu atlet, 

“Son 200 metrede 
hızlı ve 

dayanıklı olan kazana-
caktı, bunu başardım. 
Aileme, Türkiye Atle-
tizm Federasyonu’na, 
kulübüm Üsküdar Be-
lediye Spor’a ve tüm 
Türkiye’ye teşekkür 
ederim” diye konuştu.
Aslı Çakır’dan 1500 
metrede altın madalya

Dünya Salon Atletizm 
Şampiyonaları tarihinde 
Türkiye’ye ilk madalya-
yı kazandıran Aslı Çakır 
Alptekin ise şampiyo-
nanın 5. gününde piste 

çıkarak ülke-

mize bir altın madalya 
daha kazandırdı. 
1500 metre yarı fi-
nallerinde serisin-
de  4:09.44’lük derece-
siyle ikinci olarak finale 
yükselen  Aslı Çakır Alp-

tekin, Pazar günü yapı-
lan final mücadelesinde 
de çok başarılı bir per-
formans sergiledi.  

Helsinki’de Üsküdar Rüzgarı

ÜÜsküdar Beledi-
yesi sporcuları 

Aslı Çakır Alptekin 
ve Gülcan Mıngır 

Helsinki’de yapılan 
Avrupa Atletizm 

Şampiyonası’nda 
ülkemize 2 altın 

madalya kazandı-
rarak ülkemizin gu-

ruru oldular. 
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Avrupa şampiyonu atlet, 
“Son 200 metrede 

hızlı ve 

Türkiye’ye ilk madalya
yı kazandıran Aslı Çakır 
Alptekin ise şampiyo-
nanın 5. gününde piste 

çıkarak ülke-

daha kazandırdı. 
1500 metre yarı fi-
nallerinde serisin-
de 4:09.44’lük derece-
siyle ikinci olarak finale 
yükselen  Aslı Çakır Alp-

lan final mücadelesinde 
de çok başarılı bir per
formans sergiledi. 



Üsküdar’da Yazlık Sinema Keyfi

sküdar Belediyesi 
tarafından gerçek-
leştirilen yazlık sine-
ma organizasyonları 

13 mahallede yapıldı. Fe-
tih 1453 ve Babamın Pen-
guenleri filmi olmak üzere 
her mahallede iki akşam 
gösterilen filmler Üskü-
darlıların büyük beğenisini 
topladı.
Üsküdar Belediyesi göste-
rim sırasında Üsküdarlıla-
ra patlamış mısır ikramı da 
yaptı.

ÜÜsküdarlılar 
Temmuz ayı bo-
yunca yazın key-

fini akşamla-
rı mahallelerinde 
kurulan yazlık si-
nemalarda çıkar-

dı.
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Üsküdar’da 

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ



Boğaziçi Sok. Parke Kaplama 2

Mehmet Akif Cad. Konak Sokak Parke Kaplama

Boğaziçi Sok. Parke Kaplama

Ferah Mah. Yokuş Sokak

Alt Yapı Dönüşümü Devam Ediyor

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

EMNİYET MAH. YUNUS EMRE SK

BULGURLU MAH. DADAŞ Sk.

BULGURLU MAH. BAKİ Sk.

BULGURLU MAH. SİVAS SOKAK

KISIKLI MAH. ALEMDAĞ CAD.

M.AKİF ERSOY MAH. B.NAMAZGAH CAD.

KİRAZLITEPE MAH. MİS SK.

KİRAZLITEPE MAH. ÇALIŞKAN SK.

BURHANİYE MAH. NİZAMİ CEDİT SK.

BAHÇELİEVLER MAH. METE SK

KİRAZLITEPE MAH. BOĞAZİÇİ SK.

MEHMET AKİF ERSOY MAH.
MEHMET AKİF ERSOY CAD.

M.AKİF ERSOY MAH.ÇAMLICA YOLU 
CAD. MEHMET AKİF ERSOY CAD.

KİRAZLITEPE MAH. ITIR SOKAK

KISIKLI MAH. ALEMDAĞ YAN YOL

MURAT REİS MAH. YENİ DERSHANE SK.

MURAT REİS MAH. D. MUSTAFA EFENDİ SK.

MURAT REİS MAH. SİLAHTAR BAHÇE SK.

MURAT REİS MAH. YAN SK

MURAT REİS MAH. HATMİYAN SK

MURAT REİS MAH. BOSTANİÇİ SK

MURAT REİS MAH. ODALAR ÇIK

MURAT REİS MAH. TEKNİK SK

KANDİLLİ MAH. PARAKENDE SK.

VALİDE-İ ATİK MAH. TAHTEREVANCI SK.

VALİDE-İ ATİK MAH. ÇİNİLİ KÜLHAN SK

VALİDE-İ ATİK MAH. AHMETOĞLU
 MUSALLA SK.

VALİDE-İ ATİK MAH. ÇAVUŞDERE CAD

VALİDE-İ ATİK MAH. ZEYNEP KAMİL SK

VALİDE-İ ATİK MAH. ÇİNİLİ MESCİT SK.

VALİDE-İ ATİK MAH. ALACA MİNARE SK.

VALİDE-İ ATİK MAH. LAMİ ÇELEBİ SK

VALİDE-İ ATİK MAH. KARTALBABA CAD 

VALİDE-İ ATİK MAH. VALİDE KAHYASI SK

MİMAR SİNAN MAH. ŞAİR RUHİ SK

MİMAR SİNAN MAH. DURBALİ SK.

A. MAHMUT HÜDAİ MAH. TULUMBACI SK

A. MAHMUT HÜDAİ MAH. HASBAHÇE SK

A. MAHMUT HÜDAİ MAH. VELİOĞLU SK

İCADİYE MAH. KURTÇELEBİ SK

İCADİYE MAH. HACI RAİF SK

İCADİYE MAH. TÜRK KIZI KOLEJİ SK

M.AKİF ERSOY MAH. TEPE SK

M.AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA CAD.

FERAH MAH. YENİ ŞEN SK

FERAH MAH. FİLİZ SK

FERAH MAH. ZARİF SK.

M.AKİF ERSOY MAH. ÇAMLICA YOLU CAD

M.AKİF ERSOY MAH. KONAK SK

M.AKİF ERSOY MAH. ELVAN SK.

ÇENGELKÖY MAH. KALANTOR SK

BURHANİYE MAH. ŞENLER SK

A. MAHMUT HÜDAİ MAH. ŞEMSİPAŞA BOSTAN SK

SELAMİ ALİ MAH. SELAMİ EFENDİ CAD.

BARBAROS MAH. ÇİÇEKÇİ BOSTAN SK

BARBAROS MAH. FERDİ ÜNER SK

BARBAROS MAH. FİKRET MUALLA SK

BARBAROS MAH. SERÇE SOKAK

BARBAROS MAH. FEVZİ ÇAKMAK SK

SELAMİ ALİ MAH. ISIRGAN SK.

SELAMİ ALİ MAH. DOĞRAMACI MEHMET SK.

SELAMİ ALİ MAH. GÜNER SK.

SELAMİ ALİ MAH. KOZANOĞLU SK.

SELAMİALİ MAH. EKMEKÇİBAŞI SK

SELAMİALİ MAH. BABACAN SK

SELAMİALİ MAH. FISTIKAĞACI SK

SELAMİALİ MAH. BIÇAKÇI SK

SELAMİALİ MAH. KATİP ÇELEBİ SK

SELAMİALİ MAH. VAHİ ÖZ SK

Çalışması 
tamamlanan

sokaklar

Bordür-Trotuar ve 
Duvar Yapımı 

Çalışması 
devam eden

sokaklar



Boğaziçi Sok. Parke Kaplama 2

Mehmet Akif Cad. Konak Sokak Parke Kaplama

Alt Yapı Dönüşümü Devam Ediyor
Mehmet Akif Cad. Çamlıca Yolu

Devatı Mustafa efendi sokak Doğramacı Mehmet sokak Güner sokak

Isırgan sokak Kozanoğlu sokak Kuşakçı sokak

S.Ali Efendi Caddesi Selamiali Efendi Cad. Yeni Dershane sokak Silahtarbahçe sokak

Kısıklı Alemdağ Caddesi Mehmet Akif Cad. Elvan Sok. Parke Kaplama

Ferah Mah. Zarif Sokak Parke Kaplama

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

AĞUSTOS 2012
FEN İŞLERİ

-15-

Toplam 11060,12 ton asfalt döşendi.



7 semt pazarı bulunan 
Üsküdar’da pazar alanları 
süpürülerek çöpleri alınıyor 
ve tazyikli su ile yıkanarak 

temizleniyor. 

İbadethane ve Okul Temizliği
Her türlü araç, gereç donanım-
lı 10 işçi personelimizden kurulu 
‘Temizlik Ekibi’ belirli bir program 
dâhilinde ilçemizde bulunan iba-
dethaneler, ilköğretim ve ortaöğ-
retim okulları, kütüphane vb. alan-
ların iç ve dış temizliğini yapıyor.

w w w . u s k u d a r . b e l . t r
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<< Üsküdar Ramazan’ı Tertemiz Karşıladı
1Üsküdar Ra-

mazan ayında 
da temizliği ile 

adından söz et-
tirmeye devam 

ediyor.

AĞUSTOS 2012

1 ayda Temizliği Yapılan İbadet Yerleri Sayısı: 540
1 ayda Temizliği Yapılan Okul Sayısı: 150

Mobil ekiplerimiz tarafından boş arsaların temizliğini 
yaparken, kaldırım üstlerindeki ve boş alanlardaki ya-
bani otların temizliğini de yapıyor.

Her gün cadde ve sokakların 680 km’ si el ile 196 km ’si 
ise makine ile süpürülüyor.



mbalaj atıklarının 
konutlarda ayrı top-
lanması, dağıtılan 

ambalaj atık poşetleri ile iş 
yerleri okul, hastane, gü-
venlikli site ve kurumlarda 
ambalaj atık kutu ve am-
balaj atık konteynerleri ile 
yapılıyor.
Aylık ortalama toplanan 
ambalaj atığı miktarı ise 
470 ton.
Atık yağ oluşturan işyerle-
rinin ruhsatlandırma aşa-
masındaki denetimlerde, 
atık yağ üreticilerinin, Üs-
küdar Belediyesi eleman-
larınca kontrolü yapılıyor.
Aylık ortalama toplanan 
atık yağ miktarı: 14000 kg
Atık piller düzenli olarak 
ayrı toplanarak çevreye 
zarar vermeyecek şekilde 
bertaraf edilmektedir.
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<< Geri Dönüşüm Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

AÜsküdar ilçe-
si genelinde 

Ambalaj Atıkla-
rının Kaynakta 

Ayrı Toplanması 
Çalışması kap-
samında 5 adet 

geri dönüşüm 
aracı ile haftanın 
7 günü çalışıyor. 

AĞUSTOS 2012

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı
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AĞUSTOS / 2012

 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR

Sayı
28. 

• Tüm Okullar

• Muhtarlıklar

• Siteler

• Taksi Durakları

• Özel Firmalar

• Kamu Kurumları

Aylık ortalama toplanan atık pil miktarı: 1200 kg

Bu kapsamda atık pil kutusu bulunan noktalar;

Üsküdar Belediyesi geri dönüşüm 
ve evsel atıklarla ilgili 4 kişilik konu-
sunda eğitimli bilgilendirme ekibimiz 
zabıta eşliğinde 2012 yılı Haziran 
ayı itibarıyla 9177 kişiye ulaştı.



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

-18- AĞUSTOS 2012
PARK VE BAHÇELER

adde ve sokak-
larda çiçeklendir-
me çalışmalarının 
yanı sıra park ve 

refüj çalışmaları da ya-
pan Üsküdar Belediyesi 
grafiti çalışmalarıyla da 
Üsküdar’da adeta renk 
cümbüşü yaşatıyor.

CÜsküdar Be-
lediyesi yeşile 

yaptığı yatırım-
larla ferah alanlar 

oluşturmaya 
devam ediyor. 

Daha Fazla Yeşil Daha Fazla Huzur

Zeynep Kamil Kaya Bahçesi

ESKİ YENİ

Çengelköy Beynun Akyavaş Cad. grafiti çalışması

Balaban Tekkesi iç bahçe düzenleme

Yeşil alan  düzenlemelerii
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Daha Fazla Yeşil Daha Fazla Huzur
Altunizade Fahrettin Kerim Gökay Parkı

YENİESKİ

YENİESKİ

Üsküdar Belediyesi Yavuztürk  kreş bahçesi

Çengelköy Beynun Akyavaş Cd . refüj  düzenleme

YENİESKİ

Okul bahçeleri bakım çalışmaları



u yıl üçüncüsü dü-
zenlenen şenliğe 
Üsküdar Belediye 

Başkan Yardımcısı Ali Rıza 
Şenbabaoğlu,İstanbul 
Büyük Şehir Belediyesi 
Başkan Danışmanların-
dan Zekeriya Erdim, Bilgi 
Evi yöneticileri, Bilgi Evi 
ailesinin 480 üyesi katıldı. 
Üsküdar İskelesinden ha-
reketle başlayan etkinlikte 
üyeler, velileriyle birlikte, 
Bilgi Evi öğretmenlerinin 
rehberliğinde simitlerini 
martılarla paylaşmanın 
mutluluğunu yaşadılar. 
Üsküdar’dan hareket 
eden vapurda martılarla 
neşe dolu bir yolculuğa 
çıkan grup boğazın se-
rin esintisi ve Üsküdar 
Belediyesi’nin ikramlarıy-
la keyiflerine keyif kattı. 
Üsküdar Mehmet Naci 
Aköz Uçurtma Müzesinin 
kurucusu ve uçurtma dün-
yasının duayeni Mehmet 
Naci Aköz’ün de konuk 
olduğu etkinlikte, Aköz’ün 
üyelerle birlikte uçurduğu 

martı figürlü uçurtma et-
kinliğe renk kattı.
Bir vapur gezisi gelene-
ği haline gelen, boğazın 
beyaz ve daimi yolcula-
rıyla olan dostluğu pekiş-
tiren martılara simit atma 
eylemini, geleneksel bir 
şenliğe dönüştüren Üs-
küdar Bilgi Evleri, gerçek-
leştirdiği etkinlikle üyele-
rine hem doğa sevgisini 
aşılıyor hem de onlarda 
Üsküdar’lı olma farkında-
lığı oluşturarak keyifli bir 
hatıra biriktirmelerine ola-
nak sağlıyor. 

BÜsküdar Beledi-
yesi Bilgi Evleri 

“Geleneksel Mar-
tılara Simit Atma 
Şenliği”ni üye ve 
velilerinin yoğun 

katılımıyla gerçek-
leştirdi. 

Simidimizi Martılarla  Neşemizi Dalgalarla Paylaştık <<<<
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Üsküdar’dan hareket 
eden vapurda martılarla 
neşe dolu bir yolculuğa 
çıkan grup boğazın se
rin esintisi ve Üsküdar 
Belediyesi’nin ikramlarıy
la keyiflerine keyif kattı. 
Üsküdar Mehmet Naci 
Aköz Uçurtma Müzesinin 
kurucusu ve uçurtma dün
yasının duayeni Mehmet 
Naci Aköz’ün de konuk 
olduğu etkinlikte, Aköz’ün 
üyelerle birlikte uçurduğu 



sküdar Validebağ 
Korusunda Bilgi 
Evleri yaz okulu öğ-

rencileri ve Bilgi Evi öğ-
retmenlerinin katılımıyla 
gerçekleşen piknikte dolu 
dolu geçen bir yaza veda 
edildi. 
Tam bir ay devam eden 
yaz okulu programında 
eğlenerek öğrenen bil-
gi evi üyeleri, program 
sonunda gerçekleştiri-
len piknikte hem doyası-
ya eğlenceye devam etti-
ler hem de güzel bir etkin-
liğe veda ediyor olmanın 
hüznünü yaşadılar. Yo-
ğurt yeme, yumurta taşı-
ma, halat çekme, top sek-
tirme, sandalye kapma-
ca ve çuval yarışmaların-
da kıyasıya rekabet eden 
üyeler, futbol, voleybol 
oyunları ve bisiklet turla-

rına katılarak aktiviteden 
aktiviteye koşmanın he-
yecanını yaşadılar. 2012 
Eğitlence Yaz Okulu anı-
sı için hazırlanan afiş bo-
yama etkinliğine de katı-
lan üyeler afişe yazdıkla-
rı duygu ve düşünceleriy-
le veda pikniğine güzel bir 
renk kattılar.
Üyeleri için sürekli ken-
dini yenileyen Bilgi Evle-
ri başarıyla tamamladığı 
Yaz Okulu programının 
ardından yeni eğitim dö-
nemi için gerçekleştirece-
ği etkinliklerin planlama-
sına başlarken, üyelerinin 
üçüncü adresi olarak hiz-
metlerine hız kesmeden 
devam edecek.

ÜÜsküdar Beledi-
yesi Bilgi Evle-

ri, 2012 Eğitlence 
(Eğitim-Eğlence) 

Yaz Okulu’nu ger-
çekleştirdiği piknik-

le noktaladı. 

Eğitlence (Eğitim-Eğlence) 
Yaz Okulunda Piknikli Veda
<<
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