
Üsküdar’ın sosyal paylaşım adresi: facebook.com/uskudarbld Başkan her an karşınızda: twitter.com/mustafakara

Spor Kompleksi                       Bağlarbaşı’nın 
 Çehresini Değiştirecek

974 yılında yapılan ve 40 yıldır çivi çakılmadığı için çürümeye yüz tutan Bağlarbaşı Spor Salonunun imdadına da Üsküdar 
Belediye Başkanı Mustafa Kara yetişti. Çavuşdere arazisi, Yavuztürk okul alanı, Beylerbeyi ve Kısıklı Kavşak Projeleri ile 
Üsküdar Sahil Yolu Geçişi gibi onlarca yıllık problemlerin çözümünün kendi dönemine nasip olduğunu belirten Başkan Kara 

“Bağlarbaşı Spor Salonunu bu gün ki halinden kurtarmakta hayallerimizden biriydi, 2 yıldır kurumları bir araya getirmek ve bu 
projeye hayat vermek için çalışıyoruz. Burayı dar bir ideolojik grup kendi bahçesi olarak kullanıyordu, bizim burayı Üsküdarlılara 
açmamızdan rahatsız oldular ve AVM vs. bir sürü dedikodu iftira kampanyaları yaparak insanları kışkırtmaya çalıştılar. Biz gayet 
şeffaf bir şekilde buranın imar planlarında spor alanı lejantında olduğunu Üsküdarlılara anlattık. Şimdi Havuzu, Spor Salonları, 
Katlı Otoparkı ve Şehir Meydanıyla Üsküdar’a değer katacak bir projeye daha imza atıyoruz” dedi
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porseverlerin gön-
lünde çok özel bir 
yeri olan ve birçok 

hatırayı yaşatan Bağlarba-
şı Spor Salonu, bu gün için 
deprem riski karşısında bü-
yük bir tehlikeyi bünyesinde 
barındırırken aynı zamanda 
mevcut fiziki imkânlarıyla da 
olimpiyatlara sporcu yetişti-
ren Üsküdar’ın ihtiyaçlarına 

cevap veremez hale gel-
di. Bu durumu göz önün-
de bulunduran Üsküdar 

Belediyesi, Sporu Tabana 
Yayma Projesi kapsamında 
Bağlarbaşı Spor Salonunu 
yıkarak yerine dev bir spor 
kompleksi yapmak üzere 
harekete geçti.

Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara, “Bu günkü ha-
liyle salon Üsküdar’a yakış-
mıyor, içler acısı bir durumda 
ve neredeyse çürüdü. 2 yıldır 
kurumları bir araya getirmek 
ve bu projeye hayat vermek 
için çalışıyoruz. Üsküdar’ın 
onlarca yıldır bekleyen so-
runları hamdolsun bizim dö-
nemimizde çözülüyor. Bura-
yı dar bir ideolojik grup kendi 
bahçeleri olarak kullanıyor-
du, bizim burayı Üsküdarlı-
lara açmamızdan rahatsız 
oldular ve AVM vs. bir sürü 
dedikodu iftira kampanyaları 
yaparak insanları kışkırtma-
ya çalıştılar. Biz gayet şeffaf 
bir şekilde buranın imar plan-
larında spor alanı lejantında 

olduğunu Üsküdarlılara an-
lattık, zaten meclisimizden 
de tüm partilerin ittifakıyla 
geçti hazırladığımız proje. 
Projemiz Üsküdar’a sportif 
etkinlikler anlamında büyük 
bir değer katacak, aynı za-
manda arsanın bu gün ki 
durumuna göre çok daha 
fonksiyonel kullanılmasıyla 
Bağlarbaşı semtine yeni bir 
şehir meydanı ve yeraltı oto-
parkı kazandıracağız. Resmi 
süreçlerin tamamlanması-
nın ardından çalışmalara 
başlanacak ve 2 yıl içinde 
yeni kompleks sporcuların 
hizmetine sunulacak” dedi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait 7.262 

metrekare büyüklüğündeki 
arsanın kullanımı Üsküdar 
Belediyesine bırakılarak; 
33.300 metrekare kapalı 
alana sahip çok amaçlı spor 
salonu (Jimnastik-Voleybol-
Basketbol-Hentbol, Yarı 
Olimpik Havuz) ve hakem 
odaları, fitness salonu, resto-
ran ve kafe, atletizm salonu, 
boks salonu, SPA merkezi, 
yakın dövüş sporları için 
salon, otopark, çocuk oyun 
alanı, squash salonu, masa 
tenisi salonları ile voleybol 
antraman salonlarından olu-
şan dev bir kompleks inşa 
edilecek.

40 Yıl Çivi Çakılmayan Salon Spor Kompleksi Oluyor<<
S1974 yılında yapı-

lan Bağlarbaşı Spor 
Salonu yaklaşık 

40 yıllık mazisinde 
Üsküdar’a ve ülkemi-

ze önemli sporcular 
yetiştirdi. 

ESKİ HALİ

İÇ GÖRÜNÜŞ
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sküdar Kaymakamı 
Mustafa Güler, AK Parti 
İlçe Başkanı Sinan Ak-

taş, diğer parti ilçe başkanları 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İlyas Tekin’in de katıldığı tören-
de bir konuşma yapan Üskü-
dar Belediye Başkanı Mustafa 
Kara, ilk ve orta düzeydeki 
okullara İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile işbirliği halinde her 
türlü desteğe devam ettiklerini 
belirtti. Kısıklı’daki Kapalı Spor 
Salonu’nun çok yakın zaman-
da hizmete gireceğini ifade 
eden Kara, sporun sağlıklı 
nesillerin yetişmesi açısından 
önemine değindi. Öğrencilerin 
kapalı spor salonundan mut-
laka faydalanmalarını isteyen 
Mustafa Kara, tarihi öneme 
sahip ancak 40 yıl boyunca 
çivi bile çakılmamış Bağlar-
başı Kapalı Spor Salonu’nun 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 

yapılan anlaşma ile Üsküdar 
Belediyesi’nin öncülüğünde 
yeniden yapılacağı müjdesini 
verdi. 
 
Mustafa Kara öğrencilerin 
gösterilerinden sonra protokol 
davetlileri ile birlikte sınıfları 
gezerek öğrencilerle sohbet 
etti. Kara ayrıca bir sınıf başka-
nın seçimi için gerçekleştirilen 
oylamaya katıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı 
Mustafa Kara Çamlıca İl-
köğretim Okulu’ndaki tören 
öncesi bu yıl hizmete giren 
Kadıköy Erkek İmam Hatip 
Lisesi’nin eğitim öğretim dö-
nemi açılışına katıldı. Burada 
gerçekleştirilen törende bir de 
konuşma yapan Mustafa Kara 
daha sonra kurdele kesimini 
protokol davetlileri ile birlikte 
gerçekleştirdi.

Seçim İçin Değil Gelecek Nesiller İçin Çalışıyoruz<<
ÜÜsküdar Belediye 

Başkanı Mustafa 
Kara, 2013-2014 

Eğitim ve Öğretim 
Döneminin açılışı 

nedeniyle Çamlıca 
İlköğretim Okulu’nda 

düzenlenen törene 
katıldı.  Kara, burada 

yaptığı konuşmada 
“Seçimler için değil, 
gelecek nesiller için 

tüm gücümüzle çalı-
şıyoruz. Yeni eğitim 
öğretim dönemi tüm 
çocuklarımıza hayır-
lı, uğurlu olsun” dedi.
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çıldığı günden bu 
yana açtığı kulüpler, 
atölyeler, düzenle-

diği etkinlik ve organizas-
yonlarla gençlerin gönlünü 
fetheden Üsküdar Gençlik 
Merkezi yeni sezonda daha 

da renklenecek. 
50 adet atölyesine yeni atöl-
yeler ekleyen, genç kadro-
suyla gençlerle bütünleşen 
merkez ferah mekanıyla bir 
cazibe merkezi… Spordan 
bilişime, eğitimden kültüre 

birçok alanda gençlerin ye-
teneklerini keşfedecekleri, 
nitelikli zaman geçirecekle-
ri merkeze kayıtlar devam 
ediyor. Kayıtlar gençlik 
merkezine bizzat başvura-
rak ve internet sitesinden 

yapılabiliyor. 13-25 yaş 
arasındaki tüm gençlerin 
faydalanabileceği Üsküdar 
Gençlik Merkezi ‘ne 0 (216) 
557 71 98 nolu telefondan 
ulaşabilirsiniz.

Üsküdar’a Dünyanın Her 
Yerinden Ödül Yağıyor!

Üsküdar Gençlik Merkezi’ne  
Kaydını Yaptırdın mı?

<<

<<

Ö

A Üsküdar Gençlik
 Merkezi güz

 dönemi kayıtları
 .başladı

Üsküdar Belediyesi 
Vatandaş İlişkileri 

Yönetimi CIRM (Citizen 
Relationship Management) 

Eylül ayında aldığı 3 ayrı ödülle 
başarıdan başarıya koşuyor. 

düllerden ilki her tür ve ölçekteki şirket-
ler için, En İyi Ürün, Yenilikler, Yöne-
tim ve Takımlar, Kadın İş ve Meslekler, 

Halkla İlişkiler ve Pazarlama kampanyaları ko-
nularında yıllık olarak düzenlenen Golden Brid-
ge Ödülleri’nden geldi.

Golden Bridge İş Ödülleri dünya çapında, başarılı 
olmuş kuruluş ve işletmeleri tanıtmak ve olumlu 
katkılar sağlamak için her yıl düzenleniyor. Üs-
küdar Belediyesi CIRM, New Product and Ser-
vices kategorisinde “Altın Ödül”e layık görüldü. 
Ödül töreni San Francisco’da yapıldı. 

Kamu Sektöründe En İyi Uy-
gulama: “CIRM”

CIRM ekibine bir di-
ğer ödül ise dün-

yanın en pres-
tijli halkla 

i l i ş -

k i -
ler ödülleri 
olan Uluslar arası 
Halkla İlişkiler Derne-
ği (IPRA) tarafından verildi. 
Alanında dünyanın en saygın 
ödülü sayılan Altın Küre Ödülleri’nin 
(GWA) 30 ayrı kategorisi bulunuyor. 
300 katılımcının yaptığı başvuru neti-
cesinde Üsküdar Belediyesi Altın Küre 
Ödülü’nü “Kamu Sektöründe En İyi Uygula-
ma” alanında aldı. 

İspanya’nın Ödülü de Üsküdar’a 

Dünya çapındaki iş adamlarının olumlu katkı ve 
başarılarının kamuya tanıtılması için oluşturulan 
Stevie Awards – IBA  (İnternational Business 
Awards) da Üsküdar’ı seçti. Toplamda 3600 pro-
jenin katılımda bulunduğu Stevie ödüllerinde; 
Üsküdar Belediyesi CIRM ekibi Stevie Awards 
- Uluslar arası İş Ödülü İletişim veya Halkla İliş-
kiler Kampanyaları/Yılın Uygulaması – Kamu 
Hizmetleri- Avrupa Kategorisinde bronz ödül 

kazandı.

Stevie ödüllerinin ödül töre-
ni 14 Ekim’de İspanya- 
Barcelona’da gerçekleşe-
cek.

uskudargenclikmerkezi.com 
facebook.com/uskgencmrkz
twitter.com/uskgencmrkz



Üsküdar Belediye Başkanlığı adına İmtiyaz Sahibi 
Belediye Başkanı

İletişim: 0(216) 531 30 00    Grafik-Tasarım: Hatice ÇEVİK ERTÜRK
Baskı: İhlas Gazetecilik A.Ş. Merkez Mah. 29 Ekim Cd. İhlas Plaza No: 11 A/41 
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Birol KAVDIR
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<<Boğaziçinde Lastiklerin 
Yerini Yunuslar Aldı Gürültü Kirliliği İle Savaşıyoruz

Sosyal Baykuş Ödülü Üsküdar’ın!..

Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı 

tarafından başla-
tılan “Denizimiz 

Temiz” kampan-
yası kapsamında 

İstanbul Boğazı 
çöplerden arındı-
rılıyor. Kampan-

yanın İstanbul’da 
başlangıç noktası 

olan Üsküdar’da da 
çalışmalar oldukça 

yoğun bir şekilde 
gerçekleştiriliyor.

Üsküdar Belediye-
si Üsküdar gene-

lindeki tüm gürültü 
kaynaklarında 

ölçümler yaparak 
olumsuzluk tespit 
edilen yerlere izo-
lasyon vb. önleyici 
işlemler önererek 

gürültü kirliliğini 
önlüyor.

Türkiye Araştırma-
cılar Derneği’nin, 

araştırma sektörün-
deki başarılı pa-

zarlama ve sosyal 
araştırmaları ödül-

lendirmek için bu 
yıl ilkini düzenlediği   

“Baykuş Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 
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u yılın temmuz ayın-
da başlayan kıyı te-
mizliği kapsamında 

yapılan çalışmalarda bu-
güne kadar denizden ara-
larında laptop, cep tele-
fonları, içki şişeleri, araba 
lastikleri, yağ tenekeleri, 
aküler gibi birçok obje çı-
karken deniz yüzeyindeki 
kirliliğin en büyük nedenle-
rinden biri de sigara izma-
ritlerinden kaynaklanıyor. 
Öyle ki Üsküdar’da yapı-
lan deniz temizliğinde her 
gün ortalama 5 metreküp 
çöp toplanırken bu çöple-
rin yüzde 38’ini sigara iz-
maritleri oluşturuyor.
Konuyla ilgili bir açıkla-
ma yapan Üsküdar Be-

lediye Başkanı Mustafa 
Kara, “1970’li yıllarda 
Boğaziçi’nde 60 çeşit balık 
yaşarken bu sayı denizin 
kirletilmesi nedeniyle za-
manla 20’ye düştü. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
özellikle son 10 yılda yap-
tığı çalışmalar neticesin-
de bu sayı günümüzde 32 
çeşide yükseldi. Deniz bit-
ki çeşidi sayımız da artış 
gösterdi. Boğaziçi’nin te-
mizlik göstergelerinden biri 
de Yunus balıklarıdır. Ma-
lumunuz yunus balıkları 
temiz denizlerde yaşar ve 
balığın bol olduğu yerlere 
gelerek beslenmeyi tercih 
eder. Memnuniyetle ifade 
etmek istiyorum ki bugün 

itibariyle Boğaziçi kıyıları 
özellikle son dönemlerde 
Yunusların avlanma böl-
gesi haline geldi.
 Unesco’nun 100 tari-
hi sit alanından biri olan 
Boğaziçi’ne 17 km sahil 
şeridi bulunan Üsküdar 
kıyılarında denizimizin 
temizliği için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile 
birlikte son derece verimli 
çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Görevimiz denizimizi 
olabildiğince temizlemek 
ancak burada asıl sorum-
luluk denizi kirletmemek 
konusunda vatandaşları-
mıza düşüyor“ dedi.
Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından tahsis 

edilen 4’ü A tipi, 4’ü de B 
tipi olmak üzere 8 deniz 
temizleme teknesi ile Üs-
küdar kıyılarını temizle-
mekte olduklarının altını 
çizen Mustafa Kara, su 
yüzeyindeki temizlik dı-
şında özellikle deniz dibi 
temizliğine büyük önem 
verdiklerini belirtti. Temiz-
lik çalışmalarına 5 kişilik 
dip tarama dalgıç ekibi-
nin de katıldığını belirten 
Kara, Boğaziçi’ndeki akın-
tıların Çengelköy tarafında 
yoğunlaştığını, gemilerden 
ve teknelerden kaynakla-
nan petrol, yağ gibi kim-
yasal atıkların yayılmasını 
önleyecek tedbirleri aldık-
larını ifade etti. 

oplam 6 kategoride 
63 projenin yarıştığı 
ödül töreninde Üs-

küdar Belediyesi, Sosyal 
Baykuş Kategorisinde 
“Konteyner Analizi Proje-
siyle” ödüle layık görüldü.

Toplum sorunlarını en iyi 
anlayan ve tanımlayarak 
çözüme kavuşturan ku-
rum ve kuruluşlara verilen 
Sosyal Baykuş Ödülü’nü 
Üsküdar Belediye Başkanı 
Yardımcısı Hasan Ekmen 

aldı. 
Gecede, kurum olarak 
araştırmanın etkisine ina-
nan ve karar alma süreç-
lerinde sıklıkla araştırma-
lardan yararlanan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı 

Sayın Fatma Şahin’e ve 
araştırmayı iş yaşamında 
aktif bir şekilde kullanan 
ilk sanatçı olan Gülben 
Ergen’e “TÜAD Bilgi Dostu 
Baykuş” ödülü verildi. 

B

T



Üsküdar Cadde ve Sokaklarıyla Kışa Hazırlanıyor<<

Kirazlıtepe Yaşam Merkezi Çevresi -1

Küçük Çamlıca Saadet Sok

Kirazlıtepe YaşamMerkezi Çevresi -2

Havai Hatların Yeraltına Alınması
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• İCADİYE KURT ÇELEBİ BORDÜR TRETUAR     

• SELAMİALİ KATİBİM AZİZ BEY PARKE KAPLAMA+MERDİVEN  

• ÜNALAN BARJYOLU PRESTİJ YOL YAPIMI     

• ÜNALAN TAYLAN SK BORDÜR TRETUAR     

• FERAH DEMET SK PARKE KAPLAMA     

• İCADİYE MARUF SK BORDÜR TRETUAR     

• YAVUZTÜRK MALATYALI SK BETONARME PERDE DUVAR 

• BULGURLU MAVİ MARMARA SK HAVAİ HATLARIN YER ALTINA 

ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

•  KÜPLÜCE KEVSER SK  HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI 

+ PARKE KAPLAMA    

• KÜPLÜCE MERVE SK HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI + 

PARKE KAPLAMA    

• BURHANİYE ÇAMLICA CAD HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALIN-

MASI +PRESTİJ YOL YAPIMI    

• KÜPLÜCE ATLAS ÇİÇEĞİ SK 

HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI 

+PRESTİJ YOL YAPIMI    

• KÜPLÜCE  GÜZELDERE ALT CAD 

PRESTİJ YOL YAPIMI 

Hz Ali Camii Yeni Yol

Ferah Mah. Su Şehri Sok

Bahçelievler Akı Sok.

Aziz Mahmut Hüdai Eşref saati Sokak

Burhaniye Akşemsettin Sok

Bahçelievler Bağdaşım Sok

Burhaniye Şenler Sok.

Burhaniye Yavuz Sultan Selim Sok.

DEVAM EDEN
ÇALIŞMALAR

• BAHÇELİEVLER AYÇA SK BETONARME PERDE DUVAR 

• İCADİYE İMAM GALİP BORDÜR TRETUAR  

 • K.ÇAMLICA  ÇİLEHANEYOLU SK PRESTİJ YOL YAPIMI

• K. ÇAMLICA  SAADET SK  PRESTİJ YOL YAPIMI  

• FERAH ZEYBEK SK PARKE KAPLAMA   

• FERAH AKINBEY SK PARKE KAPLAMA   

• FERAH ALPEREN SK  PARKE KAPLAMA  

• FERAH ALAÇAM SK  PARKE KAPLAMA   

• BURHANİYE YILDIRIM BEYAZIT SK  BORDÜR TRETUAR 

• BULGURLU GÜNAYDIN SK HAVAİ HATLARIN YER ALTI-

NA ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

• BULGURLU  SUNAR SK HAVAİ HATLARIN YER ALTINA 

ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

• BULGURLU  HUZUR EVLER SK HAVAİ HATLARIN YER 

ALTINA ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

• BULGURLU  ATALAR SK HAVAİ HATLARIN YER ALTINA 

ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

• BULGURLU GÜNAYDIN ÇIKMAZI HAVAİ HATLARIN YER 

ALTINA ALINMASI +BORDÜR TRETUAR    

• BURHANİYE  ŞENLER SK PARKE KAPLAMA+MERDİVEN 

YAPIMI   

• BURHANİYE ŞENLER ÇIKMAZI PARKE 

KAPLAMA+MERDİVEN YAPIMI   

• BULGURLU  ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ

PERDE DUVAR YAPIMI 

BİTEN
ÇALIŞMALAR

A.MAH. HÜDAİ EŞREF SAATİ SK     
M.AKİF ERSOY BAYIR SK     
BAHÇELİEVLER AYLA SK      
BAHÇELİEVLER AKI SK      
BAHÇELİEVLER BAĞIT SK     
BAHÇELİEVLER BAĞDAŞIM SK     
FERAH   SU ŞEHRİ SK     
FERAH   GÖKHAN SK     
FERAH   ZERDALİ SK     
FERAH   GÜNBATTI SK     
GÜZELTEPE K.NAMAZGAH CAD    
KÜÇÜKSU KAMER SK     
KÜÇÜKSU CEVİZ SK     
KÜÇÜKSU  MİLLET CAD     
KÜÇÜKSU ADAŞ SK     
KÜÇÜKSU TÜYLÜOĞLU SK     
KÜÇÜKSU YEŞİM SK     
KÜÇÜKSU KORKUT SK     
KÜÇÜKSU EFLATUN SK     
KÜÇÜKSU METİN SK     
KÜÇÜKSU MAVİ ATLAS SK     
KÜÇÜKSU YANGAÇ SK     
KÜÇÜKSU AKGÜNGÖR SK     
KÜÇÜKSU KİRAZLI SK     
M.AKİF ERSOY B.NAMAZGAH DERESİ    
M.AKİF ERSOY B.NAMAZGAH CAD   
M.AKİF ERSOY ERDAL SK     
M.AKİF ERSOY TURHAN  SK     
M.AKİF ERSOY ULAŞ SK     
M.AKİF ERSOY ANADOLU SK     
M.AKİF ERSOY HAZAR SK     
M.AKİF ERSOY DÜNYA(EVREN)SK    
M.AKİF ERSOY CEMAL GÜRSEL SK    
M.AKİF ERSOY OĞUZLAR  SK     
M.AKİF ERSOY AYDIN SK     
BURHANİYE YUNUS EMRE SK     
BURHANİYE Y.SULTAN SELİM SK    
BURHANİYE G.OSMAN PAŞA SK    
BURHANİYE AKŞEMSETTİN SK

 ASFALT YOL KAPLAMA YAPILAN YERLER
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Ü
sküdar sonba-
har mevsimi-
ne girmemize 

rağmen parkları ve 
yeşil alanları ile her 
daim canlı ve ferah 
kalmaya devam 
ediyor. Çiçeklendir-
me çalışmalarının 
ardından budama 
çalışmalarına baş-
layan Üsküdar Be-
lediyesi parkları da 
daha işlevsel hale 
getiriyor. 

Her Mevsim Yaşayan Bir Üsküdar <<
Form budamasıAhşap bakımı Ağaç dikimi Budama faaliyetleri

Sedef Çiçeği Parkı

Çim biçme
Çavuşdere’ye süs havuzlu ve saat kuleli 
yeni bir park alanı kazandırıyoruz. 

Masa tenisleri parklara indi!
Ağaç dipleri kütük uygulaması
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sküdar Belediyesi, 
sinema alanında 
önemli bir etkinliğe 
imza atıyor. Bele-

diyenin, Film Arası Dergisi 
işbirliğiyle düzenlediği Üs-
küdar Sinema Akademisi, 
5 Ekim’de eğitime başlıyor. 
Kayıtları alınmaya başlanan 
Akademi için son başvuru 
tarihi ise 4 Ekim. 
USTALAR DERSLERE KA-
TILACAK 
Sinema tarihi, temel sinema 
kavramları, film yapım, oyun-
culuk, senaryo, eleştirmen-
lik ve görüntü-kurgu-montaj 
derslerinin verileceği aka-
demi, Türkiye sinemasının 
usta oyuncu, yönetmen ve 
senaristlerinin vereceği work-
shoplarla zenginleştirilecek. 

GENÇ KUŞAK SİNEMACI-
LARDAN EĞİTİM 
Üsküdar Sinema 

Akademisi’nde ustaların yanı 
sıra genç kuşak sinemacılar 
da eğitim verecek. Derslere 
girecek olan isimler ise şunlar;  
Yönetmen Gökhan Yorgancı-
gil, Film Arası Dergisi yazarları 
Suat Köçer, Gülcan Tezcan ve 
Abdulhamit Güler ile oyuncu 
Osman Doğan ve kısa filmci 
Abdulgafur Şahin. 

PRATİK EĞİTİME AĞIR-
LIK VERİLECEK 
Temel hedefi sinema eğiti-
mini pratik biçimde vermek 
olan akademide set ziyaretle-
ri, söyleşi ve pratik ödevlerle, 
bu eğitimin işlevsel hale ge-
tirilmesi hedefleniyor. Sine-
ma akademisi, hafta sonları 
verilecek derslerle, 10 hafta 
sürecek.   

MUSTAFA KARA: SİNE-
MA TUTKUNU GENÇLERİ 
CESARETLENDİRECEK

Klasik belediyecilik hizmet-
lerinin yanında, sosyal be-
lediyecilik alanında da pek 
çok önemli hizmete imza 
attıklarını söyleyen Üsküdar 
Belediye Başkanı Musta-
fa Kara, önemli bir projeyi 
daha hayata geçirmekten 
büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti. Sinemanın çağın en 
etkili ve saygın sanat dalla-
rından biri olduğunu hatırla-
tan Başkan Kara, Üsküdar’da 
eğitim verecek olan Sinema 
Akademisi’nin ilçede önemli 
bir fonksiyon üstleneceğini 
ifade etti. Başkan Mustafa 
Kara, Üsküdarlıların yoğun 
ilgi göstereceğini umduğu Si-
nema Akademisi’nin, gençle-
ri bu alanda cesaretlendire-
ceğinin altını çizdi. 

SUAT KÖÇER: HEDEFİ-
MİZ PRATİK EĞİTİM 
Film Arası Dergisi Yayın Yö-

netmeni ve proje koordinatö-
rü Suat Köçer, Üsküdar Sine-
ma Akademisi’nde, iki aylık 
yoğunlaştırılmış bir eğitim ve-
receklerini söyledi. Verilecek 
temel eğitimle birlikte, pratik 
yoğunluklu bir çalışma yü-
rüteceklerini belirten Köçer, 
eğitim sonrasında, öğrenci-
lerin birlikte bir belgesel film 
çekeceğini söyledi. 

KAYITLAR BAŞLADI! 
Öte yandan, 5 Ekim’de eği-
time başlayacak Üsküdar 
Sinema Akademisi için ka-
yıtlar başladı. Başvurular 
Üsküdar Gençlik Merkezi’nin 
web adresinden yapılabildiği 
gibi, sosyal medya ve telefon 
aracılığıyla da gerekli bilgiler 
elde edilebiliyor. Kayıtlar için 
son tarih ise 4 Ekim 2013. 

Üsküdar Sinema Akademisi Açılıyor!
Ü

Üsküdar Beledi-
yesi ve Film Arası 
Dergisi’nin ortak-
laşa gerçekleşti-
receği Üsküdar 
Sinema Akade-
misi, 5 Ekim’de 

eğitime başlıyor. 
Yedi derste eğitim 

verilecek akade-
mideki derslere 
çok sayıda usta 

isim de katılacak.  
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oğu – Batı arasında 
İslam Birliği İdeali” 
başlığını taşıyan 26 

Ekim 2013’te Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek sempozyum-
da Türkiye’den ve Bosna-
Hersek’ten Aliya’nın düşün-
ce ve hareket dünyasına dair 
çalışmalar ortaya koymuş 
seçkin isimler yer alacaklar. 
 “Kimlik, Kültür ve Hayat”, 
“İslam ve Siyaset” ve “Din 

ve Ahlak” başlıklı oturumlar 
ile son derece kuşatıcı bir 
düşünce turu ortaya koya-
cak sempozyum bir gün süre 
ile 13 tebliğcinin sunumuna 
sahne olacak. 
Üsküdar Belediyesi, hem 
Türkiye hem dünya siyase-
tine yön verev düşüncelerin 
müellifi ve aynı zamanda Üs-
küdarlı bir hanımefendi’nin 
torunu olan Rahmetli Aliya 
İzzetbegovic’i ve düşünce-

lerini bu sempozyumda ele 
alarak yeni nesiller tarafın-
dan tanınmasını, sempoz-
yum çıktılarının bilimsel ça-
lışmalara kaynaklık etmesini 
hedefliyor.
Sempozyum katılımcıları 
arasında, Amina siljak Je-
senkoviç, Kazım Hacımeyliç, 
Alev Erkilet, Aliye Çınar Köy-
süren, Mustafa Aydın, İlhami 
Güler, Tarkan Tek, Mahmut 
Hakkı Akın, Cihangir İslam, 

Faruk Kararslan , 
Hasan Ramazan 
Yılmaz ve Yusuf 
Ziya Gökçek 
isimleri yer alı-
yor. Program 
hakkında de-
taylı bilgiye, 
http://aliya.il-
mietudler.org/   
sempozyum 
web sitesinden 
erişmek mümkün.

“DÜsküdar Belediyesi, 
İlmi Etüdler Derneği 

ile birlikte vefatı-
nın onuncu yılında 

Bosna Hersek’in 
ilk cumhurbaşkanı 

Müslüman önder 
Aliya İzzetbegoviç 
anısına uluslarara-
sı bir sempozyum 

düzenliyor. 

Vefatının 10. Yılında 
Aliya İzzet Begoviç Sempozyumu

9.00 – 10.00
Açılış

Mustafa Kara, Üsküdar Belediye Başkanı
Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı
Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
Ömer Çelik, Kültür Bakanı
Bakir İzzetbegoviç, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı

10.00 – 12.00
1. Oturum – Kimlik, Kültür ve Hayat

Amina Siljak Jesenkovic – Islam Birliği İdealine mülhem 
Genç Müslümanlar Örgütü ve Kadın Kolu
İlhami Güler – Aliya İzzetbegoviç’in “Müslüman” Kimlik 
Tanımı
Faruk Karaarslan  – Medeniyet Tartışmalarına Anti 
Ütopyacı Bir Yaklaşım

12.00- 13.00
Ara
13.00 – 15.00
2. Oturum – İslam ve Siyaset

Mustafa Aydın – Ali İzzetbegoviç’te Ütopya ve Dram
Alev Erkilet – “İslam Dünyasını Yeniden Kurmak: İslamcı 
Bir Dilin ve Hareketin Zemini Olarak Aliya’nın 
Düşüncesi”
Mahmut Hakkı Akın – Aliya İzzetbegoviç’in Siyaset 
Felsefesi ve İslam
Tarkan Tek – Aliya İzzetbegoviç’in Bir Siyasi Projesi 
Olarak SDA

15.00 – 15.30
Ara
15.30 – 17.30
3. Oturum – Din ve Ahlak

Cihangir İslam – İzzetbegoviç’in Ortayol Bağlamında 
Ahlak’a ve Kader’e Yaklaşımı
Kazım Hacımeyliç-  Doğu Batı Arasında Aliya
Aliye Çınar Köysüren – Ali İzzetbegoviç Düşüncesinde 
Din ve İslam
Ramazan Yılmaz, Yusuf Z. Gökçek –Aliya 
İzzetbegovic’in Sanat Anlayışı Ekseninde Aida Bégic 
Sinemasına Bakış

17.30 – 18.00
Kapanış
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ylül’den Mayıs ayı-
na kadar her ay ya-
pılacak olan “Şiirin 

Zirveleri”nde şair-yazar İsmail 
Kılıçarslan ve akademisyen 
Mehmet Çelik yer alacak.  O 
ay ele alınan şairin şiirleri-
nin okunması, şair hakkında 
biyografik-düşünsel bilgilerin 
verilmesi ve kimi şiirlerin şer-

hinden oluşan program Al-
tunizade Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek. İlki 23 Ekim 
Çarşamba saat:20.00’de 
yapılacak olan programda 
Mayıs’a kadar;

• Peygamber şairleri  
• Mevlana Celaleddin-i • 
Rumî

• Hafız-ı Şirazî 
• Molla Camî
• Eşrefoğlu Rumî
• Yunus Emre
• Meleye Ciziri
• Niyazi-i Mısrî
• Fuzuli

s k ü d a r 
Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde 
yapılacak prog-

ramlarda her biri kendi 
alanında duayen olan 
başarılı kadınların, tecrü-
belerini ve bilgilerini genç 
meslektaşlarına, yeni ku-
şaklara aktarması, böy-
lece kuşaklar arasında 
bir sinerji oluşturulması 
hedefleniyor.
Kadınların çalışma haya-
tındaki varlığını ve yerini 
güçlendirmeyi amaçlayan 
programların, Ekim ayı 
konukları Ayşe Böhürler 
(Yeni Şafak), Fadime Öz-
kan (Star), Belma Akçura 

(Milliyet), Saadet Oruç 
(Star) olacak.
Gazetecilik mesleği hak-
kında bilgi sahibi olmak, 
mesleğin görünmeyen 
yönlerini dinlemek is-
teyenler için ilk panel 
10 Ekim Perşembe 
akşamı, saat 20.00’da 
başlayacak. İnteraktif 
olarak gerçekleşecek 
program, Altunizade Kül-
tür Merkezi’nde ilgililerini 
bekleyecek.
Programın sonraki ay-
larda yapılacak bölüm-
lerinde ise öncü doktor 
kadınlar ve öncü siyasetçi 
kadınlar bilgi ve tecrübe-
lerini paylaşacaklar. 

Şiirin Zirvesine Davetlisiniz

Öncü Kadınlar İle Yolun Başındakiler

Üsküdar’da Buluşuyor 

E

Ü

Üsküdar Beledi-
yesi şiir severler 

için “Şiirin Zirvele-
ri” isimli bir prog-
ram düzenliyor. 

Mesleklerinin 
öncü kadınları ile 
henüz meslekte 

yolun başında 
olanları buluştur-
mayı amaçlayan 
“ÖNCÜ KADIN-
LAR ile YOLUN 

BAŞINDAKİLER 
BULUŞUYOR” 

adlı etkinlik start 
alıyor. Üç buluş-
madan oluşacak 
projenin ilk prog-
ramının konuğu 

‘öncü gazeteci 
kadınlar’ olacak. 
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ir hafta boyunca, Kent 
Orman İzci Kampında 
devam eden eğitimleri-

ni başarıyla tamamlayan 35 
üye, katılım sertifikaları ile 
birlikte aday izci unvanı-
nın da sahibi oldu.  Kamp 
süresince uzman eğitimci-
lerden, temel izcilik bilgile-
ri ile teknik iz ve işaretler 
eğitimi alan izciler, ayrıca 
dağcılık, okçuluk, yüz-

me, paint ball, trafik eğiti-
mi ve binicilik sporlarıyla 
ilgili de uygulamalı eğitim 
gördüler. Eğitimleri boyun-
ca oldukça keyifli anlar ya-
şayan izciler Kent Orman 
içerisinde yer alan Elmalı 
Baraj Gölü’ndeki kano tur-
ları ve orman alanı içerisin-
de gerçekleştirilen bisiklet 
turları ile de eğlenceli vakit 
geçirdiler. Açık hava spor-

larının en keyfililerinden 
biri olan Oryantiring yarış-
masında kıyasıya rekabet 
eden üyeler izci kampının 
olmazsa olmazı kamp ateşi 
etrafında da güzel arkadaş-
lık bağları kurdular. Üyeler 
ayrıca, kampın Cezayirli 
konuklarıyla da tanışarak, 
kamp boyunca 
kültürleri-
ni ta-

nıtıcı aktivitelerde bulunan 
Cezayirli öğrencilerle dost 
oldular. Bilgi Evi ve Çocuk 
Akademileri öğretmenleri-
nin rehberliğinde 500 kişilik 
bir eğitim grubunda yer alan 
üyeler aldıkları İzcilik Eği-
timini tamamlamanın haklı 
mutluluğunu yaşadılar.

BÜsküdar Belediyesi 
Bilgi Evleri ve Çocuk 

Akademileri üyele-
ri, her yıl yaz tatili 

bünyesinde Ümra-
niye Kent Ormanda 

gerçekleştirilen izcilik 
eğitimlerini bu yıl da 

başarıyla tamamladı. 

Üsküdar’da İzcilik Eğitimi Kampa Taşındı<<

Şair ve konuları
yer alacak.
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