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 Üsküdar Sempozyumu’nda

 Yıllık Birikim Paylaşıldı

 Üsküdar Sempozyumu nda

ültürel hayata önemli bir canlılık ve dinamizm kazandıran Üsküdar Sempozyumları’nın yedincisi “1352’den 
bugüne şehir” başlığıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in de ka-

tıldığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara: Üsküdar, İstanbul’un 
fethinden 101 yıl önce  Müslüman Türklerin ana yurdu olmuş bir tarih ve kültür şehridir. Kentsel dönüşümün konu-
şulduğu bu günlerde Üsküdar’ın şehircilik birikimi, tecrübesi uygulayıcılar açısından son derece kıymetlidir, dedi.

K

4. sayfa
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üğüne Başbakan 
Recep Tayyip Erdo-
ğan da “Onur Konu-

ğu” olarak katıldı. Erdoğan 
düğünde Alptekin çiftinden 
ileride şampiyon olmak 
üzere en az 3 tane evlat 
istedi.

2,5 yıl önce Antalya’da 
sade bir nikâhla evlenen 
ancak hem maddi sorunlar, 
hem de olimpiyat hazırlıkla-
rı nedeniyle bir türlü düğün 
töreni yapmaya fırsat bula-
mayan Alptekin çifti, sonun-
da muradına erdi. Aslı’nın 
aynı zamanda kulübü olan 
Üsküdar Belediyesi’nin 
üstlendiği düğün törenine 
Başbakan Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan’ın yanısı-
ra Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç, İstanbul Bölge 
Milletvekilleri ile siyaset, 

spor, sanat ve basın cami-
asından çok sayıda davetli 
katıldı. 

Düğün törenine Onur Ko-
nuğu olarak katılan Başba-
kan Erdoğan, Alptekin çif-
tinden en az 3 tane çocuk 
yaparak bunları şampiyon 
atletler olarak yetiştirme-
lerini istedi. Erdoğan yap-
tığı konuşmada; çiftin bu 
anlamlı gününde bir araya 
gelmekten büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederken 
Aslı’nın tarihte bir ilki başar-
dığını, Londra’da elde etti-
ğimiz altın ve gümüş ma-
dalyanın bizlere farklı duy-
gular yaşattığını dile getirdi. 
“Anadolu’nun bağrından 
çıkan bu hayırlı evlatların 
bize güzel duygular yaşat-
mış olması sonrası bizler 
de üzerimize düşeni yapa-

rak söz verdiğimiz ödülleri 
bu hafta inşallah vereceğiz” 
diyen Başbakan Erdoğan, 
2020 Yaz Olimpiyatları için 
iddialı olduklarını ifade etti. 
“2016 Rio Olimpiyatları bi-
zim için bir atlama taşı ola-
cak. 2020 oyunlarını almak 
için elimizden geleni yapı-
yoruz” diyen Erdoğan, Aslı 
Çakır Alptekin’in başarısın-
da büyük emek sarf eden 
Üsküdar Belediyesi ve 
Belediye Başkanı Mustafa 
Kara’ya da teşekkür etti. 

Düğün törenini gerçekleşti-
ren ve Olimpiyatlar sonra-
sı Aslı Çakır Alptekin’e 
elde ettiği başarı 
nedeniyle bir da-
ire hediye eden 
Üsküdar Belediye 
Başkanı Musta-
fa Kara ise yaptığı 

kısa konuşmada “Tarih, 
Kültür ve Hanım Sultan-
lar Şehri Üsküdar”ın artık 
Şampiyonlar Şehri olarak 
da anılmaya başlandığını 
dile getirdi. Mustafa Kara, 
Başbakan Erdoğan’dan 
Bağlarbaşı’ndaki spor sa-
lonunu Üsküdar’a kazan-
dırma konusunda yardım 
isterken, bu salonun hiz-
mete girmesi sonrası baş-
ka şampiyonlar çıkarmak 
konusunda da söz verdi. 

Olimpiyatların Altın Kızına Muhteşem Düğün<<
DLondra 

Olimpiyatları’nda 
1500 metrede ül-
kemize altın ma-

dalya kazandıran 
Aslı Çakır Alptekin 
ile eşi ve antrenörü 

İhsan Alptekin’e 
Üsküdar Belediye 
Başkanı Mustafa 
Kara tarafından 

evliliklerinin üçün-
cü yılında Üsküdar 
Belediyesi’nin Sos-

yal Tesisleri’nde 
muhteşem bir 

düğün töreni dü-
zenlendi. 

Düğün törenini gerçekleşti
ren ve Olimpiyatlar sonra-
sı Aslı Çakır Alptekin’e 
elde ettiği başarı 

fa Kara ise yaptığı 
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stanbul’un fethin-
den bir asır önce 
Türk yerleşimi-
nin görüldüğü ve 

kök salmaya başladığı 
Üsküdar’ın 660 yıllık kül-
tür birikiminin paylaşıldığı 
sempozyumun bu yılki ko-
nusunu, “1352’den Bugü-
ne Şehir” oluşturuyor. 

Üsküdar kültürünü anlatan 
tanıtım filminin sonrasında 
İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili’nin Üsküdar 
Sempozyumları üzerine 
değerlendirme konuşma-
sı ile başlayan 7. Üsküdar 
Sempozyumu’nda Cum-
hurbaşkanlığı Genel Sek-
reteri Prof. Dr. Mustafa 
İsen de bir konuşma yaptı.

Mustafa İsen, ‘Yakın yıllara 
kadar biz kültür ve sanatla 
ilgili politikalarımızı tama-
men merkezi bir yapılanma 
üzerinden yürüttük. Biraz 
da bunu geliştirme, değiş-
tirme, dönüştürme konu-
sunda bir enstrüman ola-
rak değerlendirdik. Oysa 
çağdaş dünyada yine artık 
kültürel faaliyetler özellikle 
planlama ve icra açısından 
büyük ölçüde yerel yöne-
timler eliyle yürümektedir” 
diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara ise sem-
pozyumun yedincisini dü-
zenlemekten duydukları 
memnuniyeti dile getire-
rek, “Bilim kurulumuz çok 
yoğun bir çaba gösterdi. 

Uluslararası ve ulusal bir-
çok tebliğ yapıldı. Onlara 
elimizden gelen desteği 
vermeye çalıştık. Gerçek 
anlamda huzura ulaşa-
bilmemiz için yaşadıkları-
mızı yeni nesillere doğru 
ulaştırmamız gerekiyor. 
Bu sempozyum böyle ola-
nakları sağlayacaktır” diye 
konuştu.

16 oturumdan oluşan sem-
pozyum kapsamında yerel 
bir perspektifle Üsküdar 
ele alınarak,  Üsküdar’ın 
tarih, edebiyat, eğitim, mi-
mari, sanat gibi maddi ve 
manevi kültür birikimleri, 
dün-bugün-yarın bütünlü-
ğü içerisinde gündeme ta-
şındı. 

7. Üsküdar Sempozyumu’nda 660 Yıllık Birikim Paylaşıldı
İ

Sempozyumun 
açılışına Cum-
hurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Mus-

tafa İsen, Üskü-
dar Kaymakamı 
Mustafa Güler, 
Üsküdar Bele-

diye Başkanı 
Mustafa Kara ile 

çeşitli üniversi-
telerin rektör ve 
öğretim üyeleri 

katıldı. 
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ayram namazı-
nı Ferah Merkez 
Camii’nde kıldık-

tan sonra mahalle sakin-
leriyle bayramlaşan Baş-
kan Kara, daha sonra İlçe 
protokolü ve Ak Parti teş-
kilatıyla bayramlaştı. Bay-

ram süresince Kastamonu, 
Sivas, Erzincan, Ordu, Gi-
resun, Trabzon, Rize, Bin-
göl, Diyarbakır, Kars ve Ar-
dahan şehirlerinin hemşeh-
ri derneklerini ziyaret eden 
Kara, sivil toplum kuruluşla-
rının tesis ettiği birlik ve be-

raberlik ortamından duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti. 
Yaklaşık 600 bin nüfusa sa-
hip ve pek çok ilden daha 
büyük bir ilçede herkesi 
her an görmenin mümkün 
olmadığını ifade eden Baş-
kan Kara: Bizler için dini ve 

milli bayramlarımız Üskü-
darlılarla bir araya gelmek 
hasbihal edebilmek için en 
büyük fırsat, hem bayram 
sevincini yaşıyor hem de 
dertleşiyoruz, dedi.    

Bayramda Gönüller Kenetlendi<<
BÜsküdar Belediye 

Başkanı Mustafa 
Kara, her bayram 

olduğu gibi Kurban 
Bayramı coşku-

sunu da başından 
sonuna kadar Üs-
küdarlılarla birlikte 

yaşadı.
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ünlük yaşamımızın bir 
parçası olan asansör-
lerin daha güvenli ve 

konforlu olarak kullanılma-
sını sağlamak amacıyla, 
toplu yaşam alanlarımız-
da asansör konusunda bir 
numaralı sorumluluk sahibi 
olan apartman ve site yö-

neticileri ile asansör bakım 
ve montaj firmaları Asan-
sör Sempozyumu’nda bir 
araya geldi. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Üsküdar Beledi-
yesi, TSE, Elektrik Mühen-
disleri Odası, Makine Mü-
hendisleri Odası, ASGEP, 

AYSAD ve AsansörXPress 
Dergisi’nin işbirliğiyle 13 
Ekim Cumartesi günü Bağ-
larbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
sempozyumda; apartman 
ve site yöneticileri ile bakım 
ve montaj firmalarının so-
rumlulukları, asansörlerin 

montaj, işletme ve bakım 
süreçleri, güvenli bir şe-
kilde kullanıma sunulması 
ve kanuni yükümlülükler, 
cezai müeyyideler gibi ko-
nularda görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Site Yöneticilerine Asansör Güvenliği Sempozyumu<<
GÜsküdar içeresinde-

ki yapılarda bulunan 
asansörleri, can ve 

mal güvenliği yö-
nünden denetleyen, 

bu denetimlerle 
asansörlerin yürür-
lükteki yönetmelik 

ve standartlara 
uygunluğunu kont-

rol eden Üsküdar 
Belediyesi, güvenlik 

ve işletmeye yö-
nelik tespit edilen 

eksikleri gidermek 
amacıyla ilçedeki 
apartman ve site 

yöneticilerini asan-
sör firmalarıyla bir 

araya getirdi. 
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Üsküdar’a Örnek Belediyecilik Ödülü<<
arışma sonunda Üs-
küdar Belediyesi, 
Yapı İşleri Mimari 

Projeler ve Ulaşım Hizmet-
leri kategorisinde “Geçmiş-
ten Geleceğe Yaşayan Üs-
küdar Projesi” ile Jüri Özel 
Ödülü’nü kazandı. Ödülü, 
Üsküdar Belediye Başka-
nı Mustafa Kara, Marmara 
Boğazı Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Başkanı Recep 
Altepe’nin elinden aldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen 
ve altı ayrı kategoride top-
lam 512 katılımla rekor kırı-
lan Altın Karınca yarışması 
kapsamında, ön elemeleri 
geçemeyen veya projesi 
olduğu halde gerçekleşti-
rilemeyen projelerin elen-
mesiyle toplam 203 seçkin 
proje finallere kaldı. 

Prof. Dr. Mikdat Kadı-
oğlu ve Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan’ın Bilim Kurulu 
Başkanlığını yaptığı, 12 
akademisyen ve uygulayı-
cının da jüri üyesi olduğu 
Altın Karınca yarışmasında 
66 proje ödüle layık görül-
dü.

Üsküdar Belediyesi, 
Üsküdar’da yer alan; hal-
kın dini, sosyal, ekonomik 
ve kültürel gereksinimleri-
ni karşılayan, yapıldıkları 
dönemin mimari ve sanat 
anlayışlarını yansıtan anıt-
sal yapılar ile kent ve çevre 
kimliğine katkıda bulunan 

ve yöresel yaşam biçimini 
yansıtan korunması gerek-
li sivil mimarlık örneklerinin 
korunması ve gelecek nesil-
lere aktarılmasını sağlaya-
cak “Geçmişten Geleceğe 
Yaşayan Üsküdar Projesi” 
ile Jüri Özel Ödülü’ne layık 
görüldü.

YYerel yönetim-
ler konusunda 

Türkiye’nin sayılı 
ödüllerinden olan 
ve Marmara Be-

lediyeler Birliği 
tarafından veri-
len ve adı Altın 
Karınca olarak 
değiştirilen Ör-

nek Belediyecilik 
Proje Yarışması 

sonuçlandı. 
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sküdar Belediyesi 
tarafından, kesim ve 
satış yerlerinde dikkat 

edilecek hususlar ile kurban-
lık hayvan alırken nelere 
dikkat edileceğini belirten 
bilgilendirici broşürler va-
tandaşlara dağıtıldı. 

Kötü Koku Lavan-
ta ve Papatya Ko-
kusu İle Giderildi

  Üsküdar’da Küplüce, Çen-
gelköy, Ferah Mahallesi, 
Rasathane Caddesi ve Bar-
baros Mahallesi olmak üzere 
5 ayrı noktada kurban satış 

ve kesim işlemlerinin en 
sağlıklı ortamlarda ya-
pılması için önlemler 
alındı. Yapılan çalış-
malarda, satış ama-
cıyla gelen hayvanlar 

kontrolden geçirilerek veteri-
ner sağlık raporları ve pasa-
portları incelenirken kurban 
satış ve kesim yerlerinde 
günlük dezenfeksiyon ve 
ilaçlama işlemleri düzenli 
olarak gerçekleştirildi. 
Üsküdar Belediyesi, ilçede 
özellikle kurban satış nok-
talarına yakın olan bölge-
lerdeki caddeler, sokaklar 
ve sitelerin içlerini adeta 
lavanta ve papatya koku-
suna bürüdü. Belediyeye ait 
ilaçlama araçları, ilaçlama 
motorlarının haznelerine bu 
kez dezenfeksiyon ilacı değil 
lavanta ve papatya kokusu 
koyarak ilçenin birçok nok-
tasındaki cadde ve sokakları 
çiçek kokusuna bürüdü. 

Lavanta Kokulu Kurban<<
ÜÜsküdar 

Belediyesi’nin aldığı 
tedbirler ve yaptığı 

hazırlıklar sayesinde 
kurban satış ve ke-

sim yerlerinde sorun 
yaşanmadı.

Rasathane Caddesi ve Bar
baros Mahallesi olmak üzere 
5 ayrı noktada kurban satış 

ve kesim işlemlerinin en 
sağlıklı ortamlarda ya
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Çalıntı Düşler” isimli 
oyunda madde bağım-

lılığının gençler üzerindeki 
olumsuz etkileri etkileyici bir 
biçimde ortaya koyuluyor. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücade-
le Şube Müdürlüğü ile Üs-
küdar Gençlik Merkezi’nin 
birlikte organize ettiği oyun 
Üsküdar’da ki tüm lise 1 
öğrencilerini kapsayacak 
şekilde 18 gün boyunca 27 
kez sahnelenecek. Yazar 
ve Yönetmenliğini Dersu 
Yavuz Altun’un yaptığı, da-
nışmanlığını ünlü psikolog 
Prof. Dr. Üstün Dökmen’in 
üstlendiği ve “Tiyatro Ye-
niden” grubu tarafından 

sahnelenecek olan  Çalıntı 
Düşler oyunu, Üsküdar’daki 
26 resmi lisede okuyan 7 
bin 812 öğrenciyi kapsıyor. 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada “ sağlıklı 
ve nitelikli gençler yetiştir-
mek öncellikli hedefimiz. 
Üsküdar Gençlik Merkezi 
geçmişine sahip çıkan, ge-
leceğini şekillendiren bir viz-
yonla hareket ediyor. Bunun 
için tüm bağımlılıklarından 
kurtulmuş, alışkanlık ya-
pan maddelere teveccüh 
etmemiş gençler bizim için 
önemli. Özgürlüklerin kapısı 
bağımlılıklardan kurtulmak-
la açılıyor” dedi.

Üsküdar Gençlik Merkezi’nden 
Bağımlılığa Karşı Mücadele

“Üsküdar Gençlik 
Merkezi madde 

bağımlılığı konu-
sunda gençleri 
bilinçlendirmek 

amacıyla tiyatro 
oyunları sahneli-

yor.
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ünya Büyükler Şam-
piyonu Elif Akyüz’ün 
4. Dünya Gençler 

Şampiyonası’nı da boş geç-
meyerek Jiangshu (İnce Kı-
lıç) stilinde 9.30’luk derece 
yaptığı ve adını bir kez daha 
dünya şampiyonluğuna yaz-
dırdığı şampiyonada bir 
şampiyon da Üsküdar’dan 
çıktı.
Üsküdar Zeynep Kamil Ana-
dolu Sağlık Meslek Lisesi 
12 A Acil Tıp Teknisyenliği 
öğrencisi tüm Üsküdarlıları 
gururlandırdı.  Şampiyona-
nın son gününde,  56 kg’da 
Sümeyye Kayabaşı Dünya 
3.sü oldu ve bronz madalya 
ile ödüllendirilerek ülkemizi 
taçlandırdı.

Üsküdar Wushu’da Dünya 3’üncüsü

D

17 - 25 Eylül 2012 
tarihleri arasında 

Çin’in özerk bölgesi 
Macau’da yapılan 
4. Dünya Gençler 

Wushu Şampiyona-
sının son gününde 

çifte şampiyonluklar 
yaşandı.

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

ünya Büyükler Şam-
piyonu Elif Akyüz’ün 
4. Dünya Gençler 

Şampiyonası’nı da boş geç-
meyerek Jiangshu (İnce Kı-
lıç) stilinde 9.30’luk derece 
yaptığı ve adını bir kez daha 
dünya şampiyonluğuna yaz-
dırdığı şampiyonada bir 
şampiyon da Üsküdar’dan 

Üsküdar Zeynep Kamil Ana-
dolu Sağlık Meslek Lisesi 
12 A Acil Tıp Teknisyenliği 
öğrencisi tüm Üsküdarlıları 
gururlandırdı.  Şampiyona-
nın son gününde,  56 kg’da 
Sümeyye Kayabaşı Dünya 
3.sü oldu ve bronz madalya 
ile ödüllendirilerek ülkemizi 

Üsküdar Wushu’da 
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90 yarışmacıyla 653 
robotun katıldığı ya-
rışmada dört kate-

goride dereceye girenlere 
ödülleri verildi. 

Türkiye’de robot teknolo-
jileri konusunda yapılan 
çalışmaların sergilenme-
sini sağlamak amacıyla 
düzenlenen organizas-
yonda Haydarpaşa Tek-
nik ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencilerinden 
Oğuz ÖZTÜRK ve  Büş-
ra ERÇİN Robot Kulübü 
H-TECH Proje gurubu 
”SUMO Robot Katego-
risinde” Türkiye ikincisi 
oldu.

Öğrenciler ve rehber öğ-
retmen Selahattin IŞIK ya-
rışma ödülü olarak JİCA 

tarafından Japonya’da 
16.12.2012 tarihinde dü-
zenlenecek olan 24. Ja-

pon Robot-SUMO Büyük 
Final Yarışması’na davet 
edildi.

Üsküdarlı Gençler Geleceğin 
Bilim İnsanı Olma Yolunda

7

Her yıl Japonya 
Uluslar arası Ajansı 
(JİCA) ve Milli Eği-

tim Bakanlığı’nın 
birlikte düzen-

lediği Robot 
Yarışması’nın 6’ın-

cısının yıldızı Üskü-
darlı gençler oldu.

goride dereceye girenlere 
ödülleri verildi. 

7

Uluslar arası Ajansı 
(JİCA) ve Milli Eği

Yarışması’nın 6’ın
cısının yıldızı Üskü
Yarışması’nın 6’ın

cısının yıldızı Üskü
Yarışması’nın 6’ın

darlı gençler oldu.
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<<<<
eni dönem atölyeleri-
nin tanıtıldığı, üyele-
rin birbiriyle tanıştığı 

program gençlik merkezin-
de yapıldı. Tanıtım slaytla-
rı ile başlayan programda 
Üsküdar Gençlik Merkezi 
Koordinatörü Tarık Şebik 
bir selamlama konuşması 
yaparak yeni dönem etkin-
liklerinden bahsetti. 
Üsküdar Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı Hasan Ek-
men ise konuşmasında “biz 
gençken önümüzde böy-
le imkanlar yoktu, bu yaşı-
mızda öğrenmeye, kendi-
mizi geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Sizin sahip olduğunuz 
imkanları kıskanıyoruz. Bu-
rası sizin için bir fırsat, so-
nuna kadar kullanmanız 

için her türlü hizmeti suna-
cağız” dedi. Programa ka-
tılan gençler arasında ya-
pılan çekilişle 10 kişiye çift 
kişilik sinema bileti hediye 
edilirken, 20 kişiye de tiyat-
ro bileti hediye edildi. Ayrı-
ca programa katılan herke-
se kitap hediye edildi. 
Atölye üyelerinin Üsküdar 
Gençlik Merkezi kartlarına 
da kavuştuğu programda 
üyelere kartlarını Ülke Tv 
haber spikeri Ersoy Dede 
ve Başkan Yardımcısı Ha-
san Ekmen takdim etti. Ha-
tıra fotoğraflarının çekilme-
sinin ardından Üsküdar 
Gençlik Merkezi Orkestra-
sı sahne alarak gençlere 
harika bir konser verdi.

Gümbür Gümbür Başladık
YÜsküdar Gençlik 

Merkezi Güz Dö-
nemi Atölyeler Açı-

lış Programı’nı 
gerçekleştirdi.
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<<
sküdar Belediyesi 
TOGEM Erçiş ve 
Van merkezde ol-
mak üzere hayır-

sever Bilfen Eğitim Kurum-
ları, Ant Yapı ve TOGEM 
işbirliği ile toplam 24 ders-
likten oluşan 6 okul öncesi 
eğitim birimini Van’da eği-
time kazandırdı. Başba-
kan Recep Tayyip Erdoğan 
Erçiş’teki toplu konut açılış-
ları programındaki konuş-
masının ardından bölge-
de ki okulların yapımında 
emeği geçen iş adamları-
na ve hayırseverlere birer 
plaket verdi.
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan bugüne kadar 
Türkiye’nin çeşitli bölgele-

rine okul öncesi eğitim bi-
rimleri kazandırılmasını 
sağlayan TOGEM başkanı 
Saadet Gülbaran’a yaptık-
ları hizmetlerden dolayı te-
şekkür ederek plaket tak-
dim etti. TOGEM başkanı 
Saadet Gülbaran’dan son-
ra diğer hayırseverlere 
de plaketleri takdim 
edildi. TOGEM’in 
başlattığı ’’Ana-
sınıfsız okul 
kalmasın’’ pro-
jesi kapsamın-
da Türkiye’nin 
çeşitli bölgele-
rine bugüne ka-
dar 363 okul önce-
si eğitim birimi kazan-
dırıldı.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan Togem’e Plaket

ÜBaşbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 

eşi Emine 
Erdoğan’ın hima-

yesinde 2005 yılın-
da Üsküdar’da ku-

rulan Toplumsal 
Gelişim Merkezi 

(TOGEM), Van’da 
eğitim kurumlarına 

destek veriyor.
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sküdar’daki 64 il-
köğretim okulunda 
okuyan yaklaşık 67 

bin öğrencinin sportif olarak 
taranması sonrası seçilen 
minik öğrencilerin müca-
dele ettiği yarışmalara, 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara, İl Gençlik 
Spor Müdürü Numan Gü-
zey ve İlçe Spor Müdürü 
Yavuz Dalkılıç da katılırken 
dereceye giren sporculara 
ödüllerini takdim ettiler.
670 minik sporcunun ka-
tıldığı müsabakalar, Vali-
debağ Korusu kros parku-
runda, minik erkek, minik 
kız, küçük erkek ve küçük 
kız olmak üzere 4 ayrı ka-
tegoride gerçekleştirildi. Mi-
niklerde 400 metre, küçük-
lerde ise 600 metrelik koşu 
parkurunda yapılan birinci 
kademe yarışmaları sonun-

da ikinci kademeye yüksel-
meyi başaran sporcular, 
6 Kasım Salı günü final 
müsabakalarında yarışma 
hakkı elde ettiler. 10 Kasım 
Atatürk’ü Anma Haftası’nda 
düzenlenecek final müsa-
bakaları; 1999, 2000, 2001 
ve 2002 doğumlu 5., 6., 7. 
ve 8’nci sınıflarda okuyan 
kız ve erkek öğrenciler ara-
sında yapılacak.

Final müsabakaları sonra-
sında yapılacak değerlen-
dirme ile küçük ve minikler 
kategorilerinde dereceye 
giren sporcular, Burhan 
Felek Spor Salonu’nda ya-
pılacak salon müsabakaları 

sonrası derece elde eden 
sporcularla birlikte ödülle-
rini alacaklar. Yarışmalar 
sonunda Üsküdar’ın En 
Hızlı, En Dayanıklı ve En 
Güçlü minik sporcuları se-
çilerek atletizm branşında 
geleceğin yeni Aslı Çakır 
Alptekin’leri olmak üzere 

yetiştirilecek.

Ü
Üsküdar 

Belediyesi’nin 
Toplumda Sporu 

Tabana Yayma 
ve Geliştirme Pro-

jesi kapsamında 
2012-2013 Eğitim 
Öğretim yılı içinde 
Üsküdar ilçesinde 
bulunan ilköğretim 
okullarında  “Üskü-
dar Enlerini Arıyor” 

Kros Ligi müsa-
bakalarının birinci 

aşaması Valide-
bağ Korusu’nda 

yapıldı. 

Validebağ Korusu, Minik Sporculara Ev Sahipliği Yaptı<<
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çlerinde öğrenci, öğ-
retmen, doktor, avu-
kat gibi birçok mes-
lek dalından ve ev 

hanımlarından kişilerinde 
olduğu ekip halk oyunları 
dersleri alıyor. İlköğretim ve 
lise öğrencilerinden toplam 
400 öğrenciye halk oyun-
ları dersi veren ÜFTUD, 
Trabzon, zeybek, Bayburt, 
Ankara, Rize, Antep, Bitlis, 
Artvin ve Bolu yörelerinden 
oyunlar öğretiyor.
Geçtiğimiz günlerde Çam-
lıca Huzurevine ziyarete 
giderek orada halk oyunla-
rı gösterisi yapan ÜFTUD, 
geçtiğimiz yıl horonda Tür-
kiye birincisi, Bulgaristan’da 
Balkan Şampiyonu olmuş-
tu. 

İ
Üsküdar Folklor 

ve Turizm Derneği 
(ÜFTUD) kadınlar-
dan oluşan bir folk-

lor grubu kurdu.

Hanımlara Folklor Eğitimi Şampiyon Ekipten<<



Kirazlıtepe Mh. Çalışkan Sk.

Yavuztürk Mh. Sütçüyolu Sk.

Üsküdar’ın Alt Yapısı Baştan Başa Yenileniyor<<
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BİTEN
ÇALIŞMALAR

DEVAM EDEN
ÇALIŞMALAR

CUMHURİYET MAH. AKCAN SOKAK   
CUMHURİYET MAH. ÇİLEK SOKAK  
CUMHURİYET MAH. ACARLI SOKAK
CUMHURİYET MAH. AKÇA SOKAK   
HALİL RÜŞTÜ MAH. İLK ÖGRETİM OKULU  
M.AKİF ERSOY MAH. İLK ÖGRETİM OKULU  
ÜNALAN MAH. SOYAK CAMİİ SOKAK  
ÜNALAN MAH. SERDAR SOKAK   
ÜNALAN MAH. KÖSE SOKAK
ÜNALAN MAH. FİRDEVS SOKAK  
ÜNALAN MAH. ÖZLEMLER SOKAK  
ÜNALAN MAH. FIRAT SOKAK   
ÜNALAN MAH. HAMDİ BEY SOKAK  
ÜNALAN MAH. ÜLGEN SOKAK   
ÜNALAN MAH. KUMRU SOKAK   
ÜNALAN MAH. VAROL SOKAK   
ÜNALAN MAH. ÇAKMAK SOKAK  
ÜNALAN MAH. SAFRAN SOKAK   
ÜNALAN MAH. BİRADERLER SOKAK  
ÜNALAN MAH. CUMHUR SOKAK  
N.FUAT ÖZDAYI İLK ÖGRETİM OKULU 

ASFALT KAPLAMALAR

CUMHURİYET MAH. DERE SK  
YAVUZTÜRK MAH. SÜTÇÜLER YOLU 
BULGURLU MAH. ÖMER SEYFETTİN SK 
KİRAZLITEPE MAH. ÜRKMEZ SK  
GÜZELTEPE MAH. ÇAMLIKTEPE CAD 
BAHÇELİEVLER MAH. METE SK  
KİRAZLITEPE MAH. ÇUHA SK  
KİRAZLITEPE MAH. ÇALIŞKAN SK  
BURHANİYE MAH. NİZAMİ CEDİD SK 
M.AKİF ERSOY MAH. M.AKİF ERSOY İ.Ö.O 
KÜÇÜKSU MAH. DEMİRKOL SK  
KISIKLI MAH. DAMLA SK  
KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK  
FERAH MAH. AKÇAĞ SK  
BAHÇELİEVLER MAH. BAĞATUR SK  
BURHANİYE MAH. YUNUS EMRE CAD 

SELAMİALİ MAH.  YENİ BÜLBÜL SK
KISIKLI MAH. SEFA CAMİ SK
YAVUZTÜRK MAH. SÜTÇÜYOLU SK
KISIKLI MAH. ALEMDAĞ YAN YOL
FERAH MAH. M.AKİF ERSOY CAD
BULGURLU MAH. TURGUT REİS SK
BULGURLU MAH. PİRİ REİS SK
BULGURLU MAH. ÖMER SEYFETTİN SK
BULGURLU MAH. YILDIRIM
BULGURLU MAH. DADAŞ SK
BULGURLU MAH. BAKİ SK
BULGURLU MAH. SİVASLI SK

YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI :

HAVAİ HATLARIN YERALTINA 
ALINMASI VE AYDINLATMA ÇA-
LIŞMALARI:

YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI HAVAİ HATLARIN YERALTINA 
ALINMASI VE AYDINLATMA ÇA-
LIŞMALARI:

BURHANİYE MAH.  YUNUS EMRE SK 
BARBAROS MAH. OYMACI SK  
BARBAROS MAH. KUŞ BAKIŞI CAD  
CUMHURİYET MAH. TUFAN CAD  
CUMHURİYET MAH. Ş. M. AKİF ERSOY 
İCADİYE MAH. BAĞLARBAŞI CAD 
CUMHURİYET MAH. MENTEŞE SK 
BULGURLU MAH. LİBADİYE CAD  
YAVUZTÜRK MAH. TARİH CAD 

CUMHURİYET MAH. ŞAİR M.AKİF ERSOY SK 
ALTUNİZADE MAH. İCADİYE CAD  
ALTUNİZADE MAH. VEYSİPAŞA SK  
MURAT REİS MAH. GÜLSEV SK  
KISIKLI  MAH. B. ÇAMLICA CAD 
ALTUNİZADE MAH. OYMACI SK  
CUMHURİYET MAH. TUFAN SK  
KISIKLI MAH.  T. ÇAMLICA CAD 
BURHANİYE MAH.  YUNUS EMRE CAD 
SELİMİYE MAH. NUMUNE HASTANESİ 
YAVUZTÜRK MAH. TARİH CAD  
ÇENGELKÖY MAH. LEKECİ NURİ SK  
KISIKLI  MAH.  SEFA CAMİ SK  
KÜPLÜCE MAH. ÜRKMEZ SK  
ALTUNİZADE MAH. KUŞBAKIŞI CAD.

BULGURLU MAH. PİRİ REİS SOKAK  
BULGURLU MAH. TURGUT REİS SOKAK  
BULGURLU MAH. SİVASLI SOKAK   
BULGURLU MAH. BAKİ SOKAK   
BULGURLU MAH. YILDIRIM SOKAK  
BULGURLU MAH. ÖMER SEYFETTİN SOKAK 
BULGURLU MAH. AYÇİÇEGİ SOKAK  
BULGURLU MAH. KIRÇİÇEGİ SOKAK  
CUMHURİYET MAH.BOYALI SOKAK   
CUMHURİYET MAH.AHENK SOKAK   
CUMHURİYET MAH.HEKİMOGLU SOKAK  
CUMHURİYET MAH.AKAN SOKAK  
CUMHURİYET MAH.GEDİZ SOKAK   
CUMHURİYET MAH.CENK SOKAK   
CUMHURİYET MAH. İSMAİL BEY SOKAK  
CUMHURİYET MAH. ADİL SOKAK   
CUMHURİYET MAH. MEYDANCIK SOKAK  
CUMHURİYET MAH. DİLAY SOKAK   
CUMHURİYET MAH. MEŞALE SOKAK   
CUMHURİYET MAH. ACAR SOKAK



Yavuztürk Mh. Sütçüyolu Sk.

Burhaniye Mh. Nizami Cedid Sk.Bulgurlu Mh. Ömer Seyfettin Sk.

Asfalt Kaplama Çalışmaları

Üsküdar’ın Alt Yapısı Baştan Başa Yenileniyor

Bulgurlu Mh. Piri Reis Sk.

Ünalan  Mh. Fırat Sk. Ünalan  Mh. Köse Sk.

Halil Rüştü İ.Ö.O Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O Nursen Fuat Özdayı İ.Ö.O

Bulgurlu Mh. Kısacık Sk.
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evre konusunda va-
tandaşların bilgilen-
dirilmesi ve bilinç-

lendirilmesi için başlatılan 
proje Temiz Türkiye’m Pilot 
Eğitim Projesi kapsamında 
yapılıyor. Ankara’da Proje 
Koordinatörleri Toplantı-
sı gerçekleştirilerek, çevre 
konularında yürütülecek 
çalışmalar ve öneriler pay-
laşıldı.
Üsküdar Belediyesi ev sa-
hipliğinde proje kapsamın-
da yapılacak çalışmalar ve 
süreçleri nihai olarak belir-
lendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı öncülüğünde takibi yapı-
lan proje 15 il ve ilçe bele-
diyesi tarafından yapılıyor.
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Çevre Bilinçlendirmesinde  
Anadolu Yakasının Tek Pilot Belediyesi

ÇÜsküdar Bele-
diyesi, Çevre ve 

Şehircilik Bakan-
lığı tarafından 

başlatılan’’Temiz 
Türkiye’m Atılım 
ve Eğitim Proje-
si’’ kapsamında 

görevlendirilen 15 
pilot belediyeden 
İstanbul Anadolu 
yakasında tek…

EKİM 2012

Yeni Atık Cam Kum-
baralarımız Üsküdar’a 
Yakışır Estetikte
Üsküdar Belediyesi var olan 117 
adet 800 lt. hacimli atık cam kum-
baralarına 200 adet daha 400lt. 
hacimli şehir mobilyası estetiğinde 
atık cam kumbaraları daha ekledi.  
Üsküdar’ın her yerine yerleştirilen 
kumbaralar sonsuz defa geri kaza-
nılabilen cam atıkların daha kolay 
ve daha fazla toplanabilmesine 
imkân sağlıyor. 

Hava ve Koku Kirliliği Şikayeti  Öncesi  ve Sonrası

Çevre De-
netimlerini 
artırarak ve 
şikâyetleri 
azaltarak 
sağlıklı ve 
huzurlu bir 
toplumun 
oluşturulma-
sına katkı 
sağlıyoruz.



u kirlenmenin önü-
ne geçebilmek için 
Üsküdar Belediyesi 

tarafından en az 5 lt atık 
yağ biriktiren evlerden atık 
yağlar alınıyor. Üsküdar 
Belediyesi işyeri açma ve 
çalıştırma ruhsatı verirken 
işletmelerin atık yağ proto-
kolü şartı arıyor. Böylelikle 
Üsküdar genelinde tüm iş-
letmelerin atık yağ protoko-
lü bulunuyor. 
Üsküdar sınırları içerisinde, 
aylık ortalama 15 ton bitki-
sel atık yağ toplanıyor.
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<< Temiz Denizler İçin Atık Yağları Dökmeyelim!

Bİşyerlerinde ve 
evlerde kullanı-
lan atık yağların 
lavaboya dökül-
mesiyle oluşan 

su borularının tı-
kanması ve daha 
önemlisi denizle-
rin kirlenmesine 

sebep oluyor.

EKİM 2012

Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı
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Şarjlı Piller Kullanalım!
geri dönüştürülemeyen atık piller, toprağa ve suya 
karışarak insan sağlığını ve çevreyi kirletiyor. bu ne-
denle gelişigüzel atılmaması, özenle ayrı toplanması 
gerekiyor. Ayrı toplanan atık piller Üsküdar Belediye-
si tarafından oluşturulan ilçemizdeki tüm okullarda, 
muhtarlıklarda, sitelerde, taksi duraklarında, kamu 
kurumlarında v.b yerlerde bulunan atık pil toplama 
ünitelerine atılıyor. Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde, 
aylık ortalama 469 kg. atık pil toplanıyor.

Üsküdar’da İlkbahar Gibi  Sonbahar da 
Temizlikle Başladı! 
Sarıdan kızıla, kızıldan kahveye renk  cümbüşünü  Boğaz’ın Üsküdar 
yamaçlarında en muhteşem haliyle  yaşadığımız Üsküdar’da sonba-
har temizliği başladı. Kent yaşamı gereği dökülen yaprakların tamamı 
doğaya karışıp geri dönüşemediğinden özellikle yollardan, kaldırımlar-
dan ve diğer gezinti alanlarından bu yaprakların tıkanıklıklara neden 
olmaması için temizlenmesi gerekiyor. İlkbahar temizliğinde olduğu 
gibi sonbahar temizliğinde de 33 Mahallede program dahilinde tamamı 
kurumsal özellikli, modern araçlarımızla, deneyimli teknik ekibimizle 
- Dökülen yapraklar, budanan dallar toplanıyor, 
- Boş arazilerde ve trotuvarlardaki uzayan yabani otlar  biçiliyor,
- Buharlı sistemle tüm konteynerler yıkanıyor,
- Molozlar alınarak yine dip-köşe temizleniyor.

Elektronik Atıklar 
Geri Kazanılıyor
Hızla eskiyen elektrikli 
ve elektronik aletler, 
makineler toplanarak, geri 
kazanımı sağlanıyor. Ku-
rumlarla birebir görüşmeler 
sırasında

   Sonbahar temizliğimiz Ekim ayı itiba-
riyle başlayıp, Aralık ayında sona erecek.
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Üsküdar Be-
lediyesi yeşili 

koruyup artırma-
ya, çocuklarımıza 

mutlu mekânlar 
sunmaya devam 

ediyor.

Yepyeni Parklar, Mutlu Mekânlar

Bulgurlu Mh. Dostluk Parkı

Murat Reis Parkı
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Yepyeni Parklar, Mutlu Mekânlar

Kısıklı Mh.  Prestij Havuz yapımı

Bulgurlu Mh. Nezih Uzel Parkı

Yenileme  çalışmaları
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0’lı yıllardan eserlerini 
de seslendiren Peker’in 
eskimeyen şarkılarına 

Üsküdarlılar da eşlik etti.

rof. Dr. Osman 
Özsoy’un mode-
ratörlüğünü yap-

tığı söyleşi Altunizade 
Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti.

90’lara Geri Döndük Nazlı Ilıcak Üsküdar’daydı

9 PPop müziğin 
sevilen ismi 

Hakan Peker 
Bağlarbaşı 

Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde 
verdiği konser-
de Üsküdarlıla-

rı mest etti.

Gazeteci-
Yazar Nazlı 

Ilıcak Üsküdar 
Belediyesi’nin 

düzenlediği 
“Üsküdar’ın 

Yüzleri” söyle-
şine katıldı.
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KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

unuculuğunu Reha 
Yeprem’in, oturum 
başkanlığını Harun 

Yöndem’in yaptığı prog-
ramda, yönetmen ve yazar 
Üstün İnanç, yönetmen 
Mesut Uçakan, gazeteci-
yazar Abdurrahman Dili-
pak ve yazar Osman Ata-
lay, hatıralar eşliğinde usta 
oyuncunun kişiliğini ve sa-
natını anlattı. 
İki oturum halinde gerçek-
leşen anma konferansının 
birinci oturumunda Hasan 
Nail Canat’ın kişiliği ve 
dünyaya bakışı, ikinci otu-
rumunda ise isminin yaşa-
tılması adına yapılabilecek 
çalışmalar esas alındı. 
Konferansta Hasan Nail 
Canat’ın “Bir Avuç Ateş” 
isimli eserinden beyaz per-

deye aktarılan ve yönet-
menliğini Mesut Uçakan’ın 
yaptığı, “Çöküş” filminden 
kesitlerin yer aldığı sine-
vizyon gösterisi de yapıldı. 
Hasan Nail Canat, 21 Ekim 
2004 tarihinde Ramazan 
ayının ilk haftasında son 
oyunu olan ‘Aynalar Yolu-
mu Kesti’ isimli oyununu 
Üsküdar Belediyesi İftar 
Vapuru’nda son kez sah-
neleyip Ulaştırma Baka-
nı Binali Yıldırım’dan son 
ödülünü aldı. Canat aldığı 
ödülün ardından Üsküdar 
Belediyesi’nin hatıra def-
terine ‘Bu gece çok güzel 
ve gizemli’ diye yazdıktan 
sonra evine giderek saba-
ha karşı hayata gözlerini 
yummuştu.

Hasan Nail Canat  Üsküdar’da anıldı
S2004 yılında 

aramızdan ay-
rılan şair, yazar 
ve tiyatrocu Ha-
san Nail Canat, 

vefatının seki-
zinci yılında Üs-

küdar Beledi-
yesi tarafından 
düzenlenen bir 
anma programı 

ile anıldı. 
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oğun ilgi gösterilen 
konserde Anjeli-
ka Akbar izleyiciler 
arasından seçtiği 

çocukları sahneye davet 
ederek doğaçlama olarak 
piyano çaldırdı. Üsküdar 
Belediyesi’nin düzenlediği 
ve unutulmaz anlar yaşa-
nan konser büyük beğeni 
topladı.

Piyano O’nunla Dile Geliyor
YPiyanonun du-

ayeni Anjelika 
Akbar Bağ-

larbaşı Kong-
re ve Kültür 

Merkezi’nde 
muhteşem bir 
konser verdi. 
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Hasan Nail Canat  Üsküdar’da anıldı
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