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Boğaz Artık Daha Temiz“ 10.
sayfa

Camiilerimizde 
Restorasyon Sevinci“ 08.

sayfa

Ramazan Etkinliklerimize
Yoğun İlgi“ 20.

sayfa

Bereketi Paylaştık
Ramazan’da

İstanbul’un En
Sevilen Başkanı 
MUSTAFA KARA

994 yılında ilk kez ramazan çadırı geleneğini başlatan Üsküdar Belediyesi her geçen yıl artırdığı bereket halkalarıyla 
günlük 25 bin kişiye iftar sevincini yaşatıyor. Ramazanın her anında Üsküdarlıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşa-

dıklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara “600 bin nüfuslu bir ilçede herkesi görmeniz mümkün değil, bu 
anlamda ramazan ayı bizim için büyük bir fırsat. Sokak iftarlarında, teravihlerde, ev ziyaretlerinde her gün binlerce vatan-
daşımızla yüz yüze gelip hasbihal etme imkanına kavuşuyoruz. Ramazan her işimizi bereketlendirip kolaylaştırıyor” dedi. 
Bu yıl ilk iftariye dağıtımı AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Andy-Ar Araştır-
ma şirketine göre 
Türkiye’nin yerel 
seçimler öncesin-
de en sevilen Be-
lediye Başkanları 
anketinde İstanbul 
Anadolu Yakası 
Belediye Başkan-
ları arasında Üskü-
dar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara 
ilk sırada yer aldı.

Mustafa Kara’nın 
beğenilme oranı 
yüzde 60,6 iken 
kısmen beğenilme 
oranı ise yüzde 
19,6 oldu. Kısmen 
beğenilme oranla-
rı da eklendiğinde 
Mustafa Kara, yüz-
de 80.2’lik oran ile 
İstanbul genelinde 
en beğenilen Bele-
diye Başkanı oldu.
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amazan süresince 
her gün 25 bin ki-
şiye iftarlık yemek 

dağıtmakta olan Üsküdar 
Belediyesi’nin sokak iftar-
larına ilgi bir hayli büyük 
oldu.  
10 Temmuz Çarşamba 
günü Ünalan Mahallesin-
de başlayan ve 31 ma-
hallede gerçekleştirilen 
sokak iftarlarına her gün 
ortalama 2 bin 500 kişinin 
katılıyor.

Üsküdar Belediye Baş-
kanı Mustafa Kara, 

sokak iftarlarının 
her gün fark-
lı mahallede 
iftarlar dü-
zenlendiğ in i 

ve mahalle iftarlarıyla 
birlik, beraberlik, kar-
deşlik ve dostluğun de-
vamını amaçladıklarını 
ifade ederken 1996 yı-
lında Üsküdar’da başla-
yan iftar geleneğinin tüm 
Türkiye’ye yayıldığının 
altını çizdi. Geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilen sokak 
iftarlarına çocuklarıyla 
birlikte katılan ailelere de 
teşekkür eden Kara, ço-
cukların büyüdüklerinde 
kendi çocukluklarındaki 
sokak iftarlarını özlemle 
hatırlayacaklarını ve ken-
di çocuklarına da yaşat-
mak için çaba göstere-
ceklerini altını çizdi. 

Üsküdar, Sokak İftarları İle Bereketlendi<<
RÜsküdar Bele-

diyesi, Rama-
zan etkinliklerini, 

Osmanlı’dan günü-
müze Üsküdar’da 

yaşanan Ramazan 
gelenekleri ışığın-

da zengin kültür 
ve medeniyet biri-
kiminden ilhamla 
gerçekleştiriyor. 

Sokak iftarları sonrası çocuk eğlenceleri ile eski Ramazanları yaşıyoruz
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gemen Bağış, Ramaza-
nın ilk gününde Rama-
zan çadırı geleneğini 

Türkiye’de ilk kez başladığı 
Üsküdar’da Belediye Başkanı 
Mustafa Kara ile birlikte iftari-
yelik dağıtırken vatandaşlarla 
birlikte ilk iftar yemeğini yedi.  
Artık gelenekselleştiği üzere 
Üsküdar’daki dubada boğaz 
manzarası eşliğinde iftarı bek-
leyen vatandaşların Ramazan-
larını kutlayan Egemen Bağış, 

burada yaptığı konuşmada 
“Ramazanın hazzını du-

yamayan ülkelere ve 
Müslüman kardeşle-
rimize Allah kolay-
lık versin. Bugün 
Suriye’de,  Mısır’da, 
Keşmir’de, Gazze’de 
maalesef Ramazanı 

sıkıntılarla karşılayan 
kardeşlerimiz var. Bu 

Ramazanda onları da 
düşünelim. Onlar için de 

dua edelim. Ramazan sadece 
aç kalmak değil, Ramazanın 
anlamı başkasının derdini 
yüklenebilmek, empati kura-
bilmektir. Ramazanın gerçek 
anlamı budur” diye konuştu.
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara ise yaptığı 
konuşmada,  Ramazan’da 
çadır geleneğinin 1994 yı-
lında Üsküdar’da başladığını 
belirterek bu geleneğin başka 
ilçelere, Türkiye’nin her yeri-
ne ve ardından da tüm dün-
yaya yayıldığını söyledi. 19 
yıl önce başlayan Ramazan 
çadırı geleneği dâhilinde etli 
nohutlu pilav, çorba, ayran ve 
tulumba tatlısı menüsünün o 
zamandan bu yana hiç değiş-
meden sürdüğünü ve her gün 
25 bin kişiye ulaştığını belir-
ten Mustafa Kara, Ramazanın 
ikinci gününden itibaren sokak 
iftarlarına başlayacaklarının 
altını çizdi.

Ramazan, Müslüman Kardeşimizin Derdini Paylaşabilmektir<<
EAvrupa Birliği Bakanı 

ve Başmüzakere-
ci Egemen Bağış, 

Ramazan’ın ilk 
iftarını Üsküdar’da 

karşıladı.

<< Bu mutfaktan hergün 25 bin kişiye yemek ulaşıyor
00 metrekare alanda 
hizmet veren Aşevi 
mutfağında Rama-

zan ayı süresince her gün 
20 kazan yemek pişiyor. 
Ramazan ayına girilmesiyle 
birlikte, 280 kişilik organizas-

yonuyla Aşevi mutfağından 
her gün Üsküdar genelinde 
25 bin kişiye meşhur etli pi-
lav, nohut, ayran, tulumba 
tatlısı ve hurmadan oluşan 
sıcak yemek dağıtımı yapı-
lıyor. Aşevi mutfağında Ra-

mazan ayı süresince günlük 
1,5 ton et, 1,5 ton pirinç, 400 
kg kırmızı mercimek, 400 kg 
nohut, 400 kg sıvı yağ, 100 
kg hurma, 1500 kg tulumba 
tatlısı, 20 bin adet su ve 20 
bin adet ayran hazırlanırken 

bu yemekler Üsküdar’daki 
8 ayrı dağıtım noktasından 
vatandaşlara ulaştırılıyor. 
Aşevinde hazırlanan bu 
yemeklerin bedelleri ise 
hayırseverler tarafından 
karşılanıyor.

9Üsküdar Belediyesi, 
Üsküdar kültürüyle 

özdeşleşmiş yar-
dımseverlik duygu-
suna yeni bir anlam 
katabilmek ve yar-
dıma muhtaç olan 

daha fazla kişiye 
ulaşabilmek adına 

yıllardır Selimiye’de 
hizmet veren Aşevi 

mutfağından her 
gün 25 bin kişi fay-

dalanıyor.



Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da rahmet ve bereket ayı Ramazanın 

her anını Üsküdarlılarla birlikte dolu dolu yaşadı.

Ramazan’ın Her Anında,
Üsküdarlının Yanında

ek tek masaları do-
laşarak vatandaş-
larla hasbihal eden 

Kara, aynı zamanda iske-
lede bulunan ve her gün 8 
bin kişiye iftar verilen ra-
mazan sofrasında iftariye 
dağıttı. Her akşam farklı 
bir camide teravih namazı 
kılan Başkan Kara, çıkış-
ta vatandaşlara limonata 
ikram ederek sohbet etti. 
Üsküdar’da 600 bin nü-
fusun yaşadığını herkes-
le makamda görüşmenin 
mümkün olmadığını ifade 
eden Kara: Biz ilk gün-
den itibaren düğünlerde 

nikâhlarda dernek gece-
lerinde Üsküdarlılarla bir 
araya gelip sohbet etmeyi 
dertleşmeyi prensip edin-
dik. Vatandaşın belediye-
ye gelip bizimle görüşme 
imkanı olmayabiliyor gün-
lük telaş içinde, bu ne-
denle biz dışarıda onların 
yanında olmayı önemsiyo-
ruz. Ramazan ayını da bu 
anlamda önemli bir fırsat 
olarak görüyoruz, toplu-
mun her kesimiyle farklı 
etkinliklerde bir araya ge-
liyor Üsküdar’ı konuşuyo-
ruz, dedi.
 

TGündüzleri kuman-
ya ve sıcak yemek 

dağıtımlarında 
haneleri ziyaret 

eden başkan Kara, 
akşamları da sokak 
iftarlarında binlerce 
kişiyle aynı sofrada 

orucunu açtı.
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Limonata’yla 
serin serin teravih

Teravih sonrası Üsküdarlılarla 
sohbet edip sorunlarını dinle-
yen Mustafa Kara ayrıca limo-

nata dağıtımı da yapıyor.
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akıflar Bölge Mü-
dürlüğü tarafından 
yapılan ve oldukça 

önem taşıyan çalışma-
lardan bazıları Mihrimah 
Sultan Camii, Çilehane 
Camii, Selimiye Çiçekçi 
Camii, Aziz Mahmud Hü-
dayi Camii ve Beylerbeyi 
Hamid-i Evvel Camii’dir. 
Bazıları ilçe sakinleri tara-
fından bilinmese de tarihi 
önemi olan bu eserlerde 
yapılmakta olan düzenle-
meleri derleyerek sizlerle 
paylaşmak istedik.
Konuyla ilgili olarak bilgi 
veren Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara, Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü’nün 
yaptığı çalışmaların büyük 
önem arz ettiğini ifade ede-
rek müdürlük yetkililerine 
teşekkür etti. Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’nün çalışmaları 

dışında ilçe genelinde bir-
çok projeye imza attıklarını 
dile getiren Mustafa Kara, 
“Taşınmaz Kültür Varlık-
larının Korunmasına Ait 
Katkı Payına Dair Yönet-
melik” çerçevesinde, İl Özel 
İdaresi fonları ve belediye 
bütçesinden yararlanılarak, 
tarihi önem taşıyan; Burhan 
Felek Bey Köşkü, Şeyh Da-
iresi ve müştemilatı, Nal-
çacı Dergahı, Eski Fransız 
Okulu, Fatma Adeviyye 
Dergahı, Çamlıcalı Meh-
met Efendi Tekkesi, Şehit 
Ahmet Paşa Sıbyan Mekte-
mi, Kaymakçı Tekkesi, Di-
vitçiler Sıbyan Mektebi ve 
Çeşmesi ile Abdullah Ağa 
İbtidai Mektebi’nde  rölöve, 
restitüsyon ve restorasyon 
çalışmalarının başlatıldığı-
nı veya başlatılmakta oldu-
ğunun altını çizdi.

894 depremi sonrası, 
1959, 1961 ve 1965 
yıllarında Mihrimah 

Sultan Cami’nde yapılan ça-
lışmalar sonrası bu yıl yeni-
den restorasyon çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. 
Restorasyon çalışmaları 
dahilinde yapılan bazı uy-
gulamalar şunlar;
1-) Cami kubbeleri, tamburları 
ve minareler yenilendi.
2-) Son cemaat mahallinde 
bulunan ince sütun ve ke-
merlerdeki çürümüş, deforme 
olmuş, işlevini yitirmiş ağaçlar 
yenileri ile değiştirildi, değiş-
meyenler de fırça ile sürme 
yöntemiyle 3 kat emprenye 
edilerek koruma altına alındı. 
3-) Müezzin mahfili mermer 
sütunlar, mihrap ve mermer 

şebekeli minber temizlenerek 
onarımları yapıldı. Minber giriş 
kitabesi temizlenerek orijina-
line uygun zemin boyası ve 
altın varak uygulaması ya-
pıldı. 
4-)  Cami 
içerisindeki 
çimento baz-
lı sıvalar kat-
man katman 
raspa yapıla-
rak tamamen 
temizlendi, 
yapının içe-
riden nefes alması sağlandı.
5-) Cami künde kari kapı ve 
kepenkler sökülüp metal ak-
samları çıkartılarak temizlenip 
ilaçlandı. Çürümüş ve defor-
me olmuş kısımlar yenileriyle 
değiştirildi. 

6-) Mahfil katı çürümüş ve 
deforme olmuş taşıyıcıları 
orijinal malzemesine uygun 
ahşap ile değiştirildi. 
7-) Müezzin mahfili ahşap ta-
van üzerindeki rumi desenli 

Edirnekari 
tezyinatın 
özgün mo-
tifi açığa 
çıkartılarak 
temizlendi, 
tamir edildi. 
Çürüyen ah-
şap bölge-

ler, kendi özgün ahşabına 
göre  (ıhlamur ağacı) yeniden 
yapıldı.
8-) Son cemaat yerinin 
önündeki iki yüzlü ve yirmi 
musluklu som mermerden şa-
dırvan temizlendi. Çürümüş 

ve dökülmüş olan mermer 
parçalar orijinal malzeme ile 
yenilendi.
9-) Cami bünyesinde yer alan 
İbrahim Ethem Paşa Türbe-
sinde ve camii doğu ve güney 
cephe bahçede bulunan ha-
zirelerdeki mezar taşlarının 
onarımları gerçekleştirildi.
10-) Camii içerisindeki tari-
hi değerleri olan pencereler, 
yerlerinden itina ile sökülüp 
temizlikleri yapıldı. 
11-) Cami bahçesinin duvar-
ları yenilendi.
12-) Camide bulunan ortası 
çinko kurşun alaşımı Cihar’ı 
Güzin levhaların ahşap kı-
sımlarındaki deformasyona 
uğramış ve çürümüş olanları 
yerlerinden alınarak orijinaline 
uygun malzeme ile yenilendi. 

Üsküdar’da Tarihi Camiiler Restore Ediliyor
Mimar Sinan’ın Deha Örneği: Mihrimah Sultan Camii

<<
<<V

1
Sağlıklı, yaşanabilir, 
sürdürülebilir, este-
tik kaygılar taşıdığı 
kadar doğal, kültü-
rel, sosyal ve tarihi 
dokunun bir bütün 
olarak korunduğu 
Üsküdar’da, tarihi 

özellikler taşıyan dini 
yapıların geçmişten 

geleceğe taşına-
bilmesi adına çok 

önemli çalışmalara 
imza atılıyor.

Her öğesi Sinan’ın 
dehasının farkını 
yansıtan, mimari 

yenilik taşıyan, do-
ğaya rağmen uyumu 

fısıldayan yani çı-
ğır açan unsurlarla 

dolu bir yapı olan 
Mihrimah Sultan 

Camii’nde restoras-
yon çalışmaları tüm 

hızıyla sürüyor.
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İstanbul Boğazının Temizliği Üsküdar’dan Başladı<<
AÇevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Üskü-
dar Belediyesi’nin 
işbirliği ile “Denizi-

miz Temiz” kam-
panyası dâhilinde 
Üsküdar sahilinde 
denizde çöp top-
lama ve temizlik 

kampanyası baş-
latıldı. Kampanya 

öncesi 8 deniz 
temizleme teknesi 

hizmete girdi.
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öncesi 8 deniz 
temizleme teknesi 

hizmete girdi.

ltı ay sürecek, 8 de-
niz temizleme ge-
misi ile 16 dalgıcın 

görev yapacağı kampanya 
dahilinde Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar ile Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa Kara’nın 
katıldığı temizlik kampan-
yasının ilk gününde deniz-
den laptop, cep telefonları, 
içki şişeleri, araba lastikleri, 
akü ve yarım asırlık soda 
şişesi gibi malzemelerin 
çıktığı görüldü. Denizin di-

binde birçok 
yabancı ob-
jenin ve atık-
ların olması 
dikkat çek-
ti.
Kampan-
ya öncesi 
bir konuş-
ma yapan 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, “Ba-
kanlık olarak, dalgıçları 
ile birlikte kiraladığımız 8 
tekne sayesinde İstanbul 
boğazı bundan böyle daha 
temiz olacak. Dalgıçlar de-
niz dibindeki çöpleri top-
layacak. Aynı zamanda 
görevliler deniz yüzeyini 
temizleyecek” dedi. 
 Bakan Erdoğan Bayraktar, 
yapılan çalışmalarının öne-
mi dikkat çekerek “İstanbul 
Boğaz kirli olursa denize 
girilmez, balık yetişmez 
ve deniz keyfi yapılamaz. 
Esas olan denizi temiz tut-
mak ve çöpleri denize at-
mamaktır.” dedi.
Bakan Bayraktar, 10,5 
sene önce göreve geldik-
lerinde belediyelerin yüz-
de 35-40’ının atık sularının 
arıtıldığını anımsatarak, 

bunu belediye kapsamın-
da yüzde 70’lere çıkardık-
larını, 2023’e kadar tüm 
belediyelerin atık sularını 
arıtacaklarını anlattı. 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara ise kirletme-
meyi öğretmenin önemine 
işaret ederek, “Yıllardır 
maalesef denizlerimizde 
bazı kıyılarımızın çok ciddi 
kirletildiğini görüyoruz. Bo-
ğaz, gerçekten dünyanın 
incisidir. Burada deniz te-
mizliğini çok önemsiyoruz. 
Bakanımıza hassasiyetin-
den dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.
Konuşmaların ardından 
Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Erdoğan Bayraktar’ın 
talimatıyla gemi kaptanları 
ve balık adamlar denizde 
temizlik çalışmalarına baş-
ladı.



Ramazan’da da Durmak Bilmedik<<

ÇAYIRLAR SOKAK ASFALT YOL

OYMACI SOKAK ASFALT YOL YAHYA KEMAL SOKAK PARKE YOL

VEFA SOKAK PARKE YOL
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VALİDE-İ ATİK  MAH.  BOYBEY SK   BORDÜR-TRETUAR
KULELİ  MAH.  ŞİMŞEK SK.  TRETUVAR PARKE YAPIMI  
BURHANİYE  MAH. V ÇAMLICA CAD.  BORDÜR TRERUVAR  
KÜPLÜCE   MAH.  ATLAS ÇİÇEĞİ  BORDÜR TRETUVAR
BULGURLU  MAH. GÜNAYDIN SK  BORDÜR TRETUVAR  
BULGURLU  MAH.  SUNAR SK.  BORDÜR TRETUVAR  
KÜÇÜKSU  MAH.  BRBROSPAŞA SK.  PARKE KAPLAMA   
SULTANTEPE  MAH.  YEŞİLBAŞ BAYIRI SK.  PARKE KAPLAMA   
ACIBADEM  MAH.  YAPRAK SK.  BORDÜR-TRETUAR  
ÜNALAN MAH.  BARAJ ALT YOLU  PRESTİJ     
K.ÇAMLICA  MAH. SAADET-ÇİLEHANE SK.  PRESTİJ

Server çıkmazı parke yolMaçkalı Sokak parke yol Kibar Sokak Taş parke yol Nergis Sokak parke yol

DEVAM EDEN
ÇALIŞMALAR

İCADİYE  MAH.  SİBYECİ SK.  ASFALT      
SALACAK MAH.  N.BAŞI H.CAN SK.  ASFALT      
SELİMİYE MAH.  B.AVNİ ANIL SK.  ASFALT      
Z.KAMİL MAH.  AHÇIBAŞI SK.  ASFALT      
YAVUZTÜRK  MAH.  ORTAKLAR  PARKE KAPLAMA    
KÜÇÜKSU  MAH.  MİLLET CD. TRETUVAR YAPIMI    
KÜÇÜKSU  MAH.  KORKUT SK.  PARKE KAPLAMA    
KÜÇÜKSU  MAH.  ÖZTÜRK SK.  TRETUVAR YAPIMI    
KÜÇÜKSU  MAH.  İHLAS SK.  TRETUVAR YAPIMI    
KÜÇÜKSU  MAH.  MSTF.DÜZGÜNMAN SK.  TRETUVAR YAPIMI    
KÜÇÜKSU  MAH.  ÇINARLIDERE  SK.  TRTUVAR YAPIMI    
KÜÇÜKSU  MAH.  YEŞİM SK.  PARKE KAPLAMA    
FERAH  MAH.  GÜLEN SK.  PARKE  KAPLAMA    
FERAH  MAH.  GİRGİN SK.  TRETUVAR YAPIMI    
FERAH  MAH.  İSTEK SK.  PARKE KAPLAMA    
ÇENGELKÖY MAH.  HUZURTEPE SK.  PARKE KAPLAMA    
ÇENGELKÖY  MAH.  LEKECİ NURİ SK.  PARKE KAPLAMA    
YAVUZTÜRK  MAH.  FUNDALAR SK.  PARKE KAPLAMA    
YAVUZTÜRK  MAH.  ORTAKLAR SK.  PARKE KAPLAMA    
YAVUZTÜRK  MAH.  SİNAN SK   PARKE KAPLAMA    
YAVUZTÜRK  MAH.  DAĞDELEN SK.  PARKE KAPLAMA    
M.AKİF ERSOY  MAH.  B.NAMAZGAH SK.  TRETUVAR YAPIMI    
KÜPLÜCE MAH.  VEFA SK.  PARKE KAPLAMA    
KÜPLÜCE MAH.  İKBAL SK.  PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  YAHYA KEMAL SK. PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  NERGİS SK.  PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  MAÇKA SK.  PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  KİBAR SK.  PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  SERVER ÇIKMAZI  PARKE KAPLAMA    
KİRAZLITEPE  MAH.  BENGÜ SK.  PARKE KAPLAMA    
ÜNALAN MAH.  SOYAK SİTE SK.  BORDÜR-TRETUVAR    
BURHANİYE  MAH.  ŞENLER SK.  BORDÜR-TRETUVAR    
BURHANİYE  MAH.  DOĞAN HOLDİNG BORDÜR TRETUVAR
SULTANTEPE  MAH.  KARGA ZARİFE SK   PARKE KAPLAMA+MERDİVEN    
SULTANTEPE  MAH.  EKMEKÇİBAŞI SK PARKE KAPLAMA+MERDİVEN    
ACIBADEM  MAH.  BAYIR SK  PARKE KAPLAMA + TRETUAR YAPIMI  

Üsküdar Belediyesi Üsküdar’ın çehresini yenilemeye devam ediyor. Ramazan ayında da alt ve üst yapı ça-
lışmalarına devam eden Üsküdar Belediyesi vatandaşların ferah cadde ve sokaklara kavuşmasını sağlıyor.

BİTEN
ÇALIŞMALAR

ACIBADEM  MAH.  GENÇ SK  TRETUAR YAPIMI    
ACIBADEM  MAH.  ÇINAR ÇIK TRETUAR YAPIMI    
SULTANTEPE  MAH.  YEDEKÇİ ÇIK  PARKE KAPLAMA    
VALİDE-İ ATİK MAH.  MİROĞLU SK  BORDÜR-TRETUAR   
VALİDE-İ ATİK  MAH.  TAŞLI MAHMUT SK  PARKE KAPLAMA    
VALİDE-İ ATİK  MAH.  PAZARBAŞI SK  PARKE KAPLAMA    
ALTUNİZADE  MAH.  F.KERİM GÖKAY  ASFALT      
ALTINİZADE MAH.  OKUL SK. ASFALT       
ALTUNİZADE  MAH.  OYMACI SK  ASFALT      
BARBAROS  MAH.  MUSTAFA PEHLİVAN SK.  ASFALT     
BARBAROS  MAH.  PİŞKİNLER SK.  ASFALT     
BARBAROS  MAH.  SERÇE SK.  ASFALT      
BULGURLU  MAH.  ÇAKIRLAR SK.  ASFALT     
BULGURLU  MAH.  ESRA SK. ASFALT     
BULGURLU  MAH.  PELİTÖZÜ SK.  ASFALT     
BULGURLU  MAH.  KIZILOT SK  ASFALT      
BULGURLU  MAH.  AKDENİZ SK.  ASFALT     
BULGURLU  MAH.  YERLİOĞLU SK.  ASFALT     
BULGURLU  MAH.  CAHİT ZARİFOĞLU SK.  ASFALT      
İCADİYE MAH.  YAZMACI SK.  ASFALT      
İCADİYE  MAH.  HACIBAKKAL SK.  ASFALT     
İCADİYE  MAH.  MÜNECCİMBAŞ  ASFALT     
İCADİYE MAH.  MAĞAZACI SK.  ASFALT
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<<Atık Yağ Denetimleri Başladı
evre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 
bitkisel atık yağla-

rın kontrolü yönetmeliği 
kapsamındaki bitkisel 
atık yağ yetki devri Üskü-
dar Belediyesi’ne verildi. 
Bu doğrultuda atık yağ 
üreten lokantalar, sana-
yi mutfakları, oteller, ha-
zır yemek üretimi yapan 
firmalar denetlenerek 
atık yağ polar seviyeleri 
hassas ölçüm cihazı ile 
ölçülerek sınır değerle-
rin üzerindeki işletmele-
re gerekli cezai işlemler 
uygulanıyor. Ayrıca atık 
yağ sözleşmesi bulun-
mayan işletmelere de 
sözleşme yapılarak atık 
yağları periyodik olarak 
toplanıyor.

AĞUSTOS 2013

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı

İletişim: 0(216) 531 30 00    Grafik-Tasarım: Hatice ÇEVİK
Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 
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Mustafa KARA
Genel Koordinatör
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Sorumlu Yazıişleri Müdürü
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Fotoğra�ar
İsa TERLİ - Kenan KOCA

Birol KAVDIR
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ental Retardasyon 
(orta-hafif), Serebral 
Palsi, Otizm,  Spina 

bifida, kas hastalıkları (Duc-
henne Muskuler Distrofi, 
Spina Muskuler Atrofi vb.), 
kafa travması, dikkat eksikli-
ği, PSMG (Psiko-motor geli-
şim geriliği), duruş ve denge 
bozukluklarına sahip engelli 
grupları için uygulanan atlı 

rehabilitasyon hizmetinden 
4–14 yaş arası engelli ço-
cuklar faydalandı.
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara, atlı rehabilitas-
yon eğitiminin temel amacı-
nın engelli çocuklardaki kas 
perdesini normalleştirmek, 
denge tepkilerini geliştirmek, 
vücut kontrollerini sağlamak 
ve koordinasyon duygusunu 

artırarak zihinsel gelişimleri-
ne katkıda bulunmak olduğu-
nu ifade etti. Kara, özellikle 
engelli çocukların aileleri 
tarafından büyük beğeni 
toplayan bu eğitimin yeni 
dönemde de devam etmesi 
konusunda çalışmalar ger-
çekleştirdiklerinin altını çizdi.

<<
Mİstanbul Büyük-

şehir Belediyesi 
Engelliler Merkezi 

(İSEM) ve Üsküdar 
Belediyesi’nin işbirliği 
ile Üsküdar’da yaşa-

yan zihinsel ve be-
densel engelli çocuk-

lara; sosyalleşme, 
fiziksel, duygusal ve 
zihinsel gelişimlerine 
yardımcı olmak ama-
cıyla 6 hafta süreyle 

atlı rehabilitasyon 
eğitimi verildi. 

Engelli çocuklara “Atlı Rehabilitasyon”

6 hafta ve haftada 2 gün süren eğitimlere Üsküdar’dan 24 engelli çocuk ka-
tıldı. Çocuklar eğitime alınmadan önce fizyoterapist, psikolog, hemşire, ko-
ordinatör ile iş ve uğraşı terapistinden oluşan komisyonun onayından geçti.

Atlı rehabilitasyon eğitimi engelli çocuklara verilirken 
aileler de uzmanlar eşliğinde aile terapisine katılıyorlar

Özellikle otistik ve zihinsel en-
gelliler atla uyum sıkıntısı ya-
şarsa tesislerdeki tavşanlar, 
kuşlar ve diğer evcil hayvan-
lar terapiye dâhil ediliyorlar.
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Ü sküdar be-
l e d i y e s i 

Üsküdarlılara yaz 
tatili tadında an-
lar yaşatmak için 
parklar ve yeşil 
alanları artırıyor. 
İstanbul’da yeşile 
doyan Üsküdarlı-
lar ramazan ayın-
da orucun yaşat-
tığı açlık susuzluk 
ve temmuz sıca-
ğının etkilerinden 
yeşilin gölgesiyle 
korundular.

Yaz Sıcağında Yeşilin Gölgesi Üsküdarlıyı Ferahlattı<<

Ahmediye Meydanı

Evlendirme Dairesi

Secaat Parkı

Söğütlüçayır Parkı

F. Kerim Gökay Parkı

Fatma Adeviye Dergahı

Irmak Parkı

Barış Manço Parkı Çocuk Üniversitesi Parkı Cahit Zarifoğlu Parkı

Çamlık Parkı



arihi mekân gezile-
ri ile öğrenciler üstü 
açık gezi araçları 

eşliğinde İstanbul’un tarihi 
mekanlarına yolculuk ya-

pıyor.400 yıl İstanbul’un 
yönetim merkezi olan 
Topkapı Sarayı gezileri 
ile heyecanlanan öğren-
ciler gördükleri tarihi ya-

pılar hakkında oldukça 
heyecanlanarak tarihlerini 
gezerek, görerek öğreni-
yorlar. 
Öğrencilere eşlik eden 

öğretmenleri tarihi yapılar 
hakkında bilgilendirme-
de bulunarak öğrencilere 
tarihleri hakkında bilgiler 
sunuyor. 

er gün için iftariye-
lik bir şekerin yer 
aldığı imsakiyede 
“Ramazan neden 

bu kadar tatlıdır?” sorusu 
sorulurken 30 gün için 30 
ayrı cevap yer alıyor. Böy-
lece çocuklar Ramazan 
ayı hakkında bilgi sahibi 
olurken iftarda yiyeceği 
şeker için de sabretmeyi 
öğreniyor. İmsakiyede iftar 
hangi saatte başlar, sahur 
nedir, kaza orucu nedir, 

bayram namazı saat kaç-
ta kılınır gibi takvim bilgi-
lerinin yanı sıra Ramazan 
ve Bayramla ilgili çocuğun 
dünyasına hitap eden me-
tinler de yer alıyor.
Ramazan Günlüğü ile hayal 
et, yaz ve kazan!..
Çocuklara yönelik Rama-
zan imsakiyesi ile birlikte 
dağıtılan Ramazan Gün-
lüğü ile çocuklar ödüle de 
doyacaklar. 72 sayfadan 
oluşan ve içinde bilmece 

ve bulmacalar, karika-
türler, anketler ile günlük 
yapraklarının yer aldığı 
Ramazan Günlüğünü 30 
gün süreyle dolduran ço-
cuklar için bir de yarışma 
düzenlendi. Çocukların 
kendilerini, ailelerini, sev-
diklerini ve yaşadıklarını 
aktarabilecekleri, çizimler 
yapacakları ve çektikleri 
fotoğrafları yapıştırıp pay-
laşabilecekleri günlük sa-
yesinde çocuklar; dizüstü 

bilgisayar, fotoğraf maki-
nesi, bisiklet, MP4 ve MP3 
çalar ile uçurtma kazanma 
şansını yakalayacaklar. 
 
Üsküdar Belediyesi ta-
rafından hazırlanan Ra-
mazan İmsakiyesi ve 
Günlüğü, Üsküdar Bele-
diyesi Kütüphane Müdür-
lüğü, Bilgi Evleri, Çocuk 
Akademileri ve Çocuk 
Üniversitesi’nden temin 
edilebilir. 

T

H

Üsküdar 
Belediyesi’nin Yaz 
Okulu kapsamında 
düzenlemiş olduğu 
geziler hız kesme-
den devam ediyor.

Çocuklar için yaptığı 
etkinlikler ve basılı 

yayınlarla çocukları 
hayata hazırlayan 

Üsküdar Belediyesi, 
Ramazan ayında da 
çocukları unutmadı 
ve onlar için “şeker 
tadında” Ramazan 

imsakiyesi hazırladı.

Öğrenciler Tarihi Mekânlarla Buluşuyor,  Tarihimiz Konuşuyor

 Üsküdar’da çocuklar için 
Şeker Tadında ödüllü Ramazan!..

<<

<<
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emsipaşa Meyda-
nında düzenlenen 
kültür etkinlikleri ya-

nında Balaban Tekkesi Kül-
tür Evi’nde gerçekleştirilen 
etkinler de büyük ilgi gördü. 
Ramazan boyunca her haf-
ta Salı ve Perşembe gün-
leri Balaban Tekkesi Kültür 

Evi’nde düzenlenen Huzur 
Sohbetlerine Prof. Dr. Mah-
mut Kaya, Prof. Dr. Ahmet G. 
Sayar, Hattat Hasan Çelebi, 
Ahmet Turan Alkan, Emin 
Işık, Prof. Dr. Uğur Derman, 
Memduh Cumhur, Cihan Ak-
taş ve Sadık Yalsızuçanlar 
katıldı. Huzur şehri Üsküdar, 

Ramazan ve huzur gibi ko-
nuların işlendiği etkinlikler 
büyük beğeni topladı.
Ramazan Fasılları
Huzur Sohbetlerinin yanı 
sıra Balaban Tekkesi Kültür 
Evi’nde gerçekleştirilen diğer 
bir etkinlik de Ramazan Fa-
sıllarıydı. Ramazan boyunca 

her Cumartesi Kültür Evi’nin 
bahçesini dolduran musiki 
severler, Neyzen Yasin Öz-
çimi, Kanuni Tuncay Tuncay 
ve Hanende Eray Cinpir’den 
oluşan fasıl grubunun icra 
ettiği tasavvuf müziği kon-
seriyle keyifli bir Ramazan 
geçirdi.  

ŞÜsküdar’da Fasl-ı 
Ramazan etkinlik-
leri bu yıl da özel 

etkinliklerle gerçek-
leştirildi.

Fasl-ı Ramazan’da Huzur Sohbetleri
Balaban Tekkesi’nde

AĞUSTOS 2013
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

-19-

PROF. DR. MAHMUT KAYA HATTAT HASAN ÇELEBİYASİN ÖZÇİMİPROF. DR. UĞUR DERMAN
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eleneksel Türk 
Tiyatrosu’ndan ta-
savvuf konserleri-
ne, şiir dinletilerin-

den Kuran-ı Kerim tilavetine 
Üsküdarlılar iftar sonrasının 
keyfini ve feyzini yaşadı.
Ramazan ayının özellikle son 
yıllarda bir karnaval havasın-
da geçmesine karşı farklı bir 
konsept uygulayan Üsküdar 
Belediyesi, ramazanın ruhu-
na uygun olmayan etkinlikler-
den özellikle kaçınarak halkın 
beğenisini topladı. 
Restorasyonu 1 yıl önce ta-
mamlanan ve açılışını Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı Balaban Tekkesi Ra-
mazan ayında “Huzur Soh-
betleri “ başlığıyla birçok 
önemli ismi misafir etti. Sadık 
Yalsızuçanlar ve Cihan Ak-
taş gibi birçok yazar ve dü-
şünce adamının konuk edil-
diğii sohbetler iftarın hemen 
ardından başladı. 

Geleneklerle Yaşayan Bir Ramazan İçin; Üsküdar
G Üsküdar Bele-

diyesi Ramazan 
ayında her gün 

verdiği 25 bin ki-
şilik iftarların yanı 
sıra bu yıl Üskü-
dar Şemsipaşa 

Meydanı’nda ger-
çekleştirdiği sah-
ne etkinlikleri ile 

de ramazanı dolu 
dolu yaşattı.
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