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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ENGELSİZ 
MÜZİK KOROSU’NDAN ÇOŞKULU 
KONSER

Üsküdar’da yaşayan engelliler, sanatla ve müzikle hayata tutunuyor. 
Üsküdar Belediyesi Engelsiz Müzik Korosu, Engelliler haftasına özel bir 
konser gerçekleştirdi. 
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Dünyanın  ender kuş 
türlerinden biri olan ve 
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 
ebabil kuşu Üsküdar’da 
bulundu. Bir özel okulun 
bahçesine düşen kuş, 
öğretmenler tarafından 
karganın gagasından son 
anda kurtarıldı.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Uçamayan kuş, okuldaki öğretmenlerce Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği’ne getirildi. Ebabil kuşunu kurtarıp veterinere getiren öğretmen, “Sabah 
karganın yakaladığı bir kuş gördük, karganın ağzından aldık. Baya bir mücadele ediyorlardı. Kuşu aldık ve Üsküdar Belediyesi’nin Minik Dostlar Kliniği’ne 
getirdik. Veteriner hekimimiz bunun ebabil kuşu olduğunu söyledi. Baktı kontrol etti, herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Vitamin verdi, ilaç yaptı. Bu 

kuşun yüksek bir yerden uçması gerekiyormuş. Şimdi Çamlıca Camii’ne çıkıyoruz, bu mübarek kuşu oradan bırakacağız 
ve doğal yaşamına geri dönmüş olacak.” dedi. 

Ebabil kuşu tedavinin ardından şehrin en yüksek yerlerinden biri olan Çamlıca tepesine doğaya tekrar salınmak üzere 
götürüldü. Ömrünün çoğunu uçarak geçiren ve uçabilmek için yüksek bir yerden havalanması gereken kuş, Çamlıca 
Camii’nden Üsküdar semalarına doğru salındı.

Dünyanın ender kuş türlerinden biri olan ve Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ebabil kuşu Üsküdar’da bulundu. Bir özel 
okulun bahçesine düşen kuş, öğretmenler tarafından karganın gagasından son anda kurtarıldı.

KUR’AN’DA ADI GEÇEN EBABİL KUŞU MİNİK DOSTLAR 
KLİNİĞİ’NDE TEDAVİ OLDU
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Gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların dostu olan Üsküdar Belediyesi, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların doyasıya eğlendiği bir 
etkinliğe imza attı. Erişkinlerin de çocuklarıyla birlikte farklı etkinliklere katılarak 
sınırsız eğlencenin tadına vardıkları etkinlik, çok renkli görüntülere sahne oldu. 
Çocuklar, Validebağ’da gerçekleşen, tüm gün süren etkinliklerde, aileleriyle 
birlikte eğlenirken, bayramın tadını doyasıya yaşadı.

Çocuklar, geleneksel Çocuk Oyunları, Çocuk Halk Oyunları, Bilim ve Sanat 
Atölyeleri, Sahne Etkinlikleri, Şişme Oyun Grupları, Doğada Sanat, Animasyon 
Ekibi, Çocuk Konseri bölümlerinden oluşan tüm etkinliklere tek başlarına ve 
ebeveynleriyle birlikte katılarak, kendilerine armağan edilen bayramın tadını 
eğlenerek çıkardılar.

Hilmi Türkmen: “Çocuklarımız geleceğimiz için en önemli varlıklarımız”
Üsküdar Belediyesi olarak Gazi Mustafa Kemal’in çocuklara armağanı olan 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları, ebeveynleriyle birlikte 
sınırsız eğlenceyle buluşturduklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Çocuklarımızı, ülkemizin geleceği için en önemli varlıklarımızdan 
biri olarak görüyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak imzamızı taşıyan projelerimiz 
aracılığıyla onlarla kurduğumuz dostluğu her geçen gün pekiştiriyoruz. 23 
Nisan’a özel olarak hazırladığımız bu etkinliğimizle de çocuk dostu bir belediye 
olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Çocuklarımız, etkinliğimiz aracılığıyla 
bayramı eğlenerek ve birbirleriyle iletişim kurarak kutladı. Onların bu mutlu 
gününde doyasıya eğlenmelerine vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

ÇOCUKLAR, 23 NİSAN BAYRAMI’NI ÜSKÜDAR’DA 
SINIRSIZCA EĞLENEREK KUTLADI
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HER ZAMAN 
OTİZM’İN FARKINDA

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunan müzik atölyesinde 
kendini geliştiren öğrencileri aynı zamanda yetiştirenler de 
engelli öğretmenlerden oluşuyor. Ara ara konserler veren 
koro, geçtiğimiz günlerde TRT Müzik kanalına çıkarak şarkı 
söylemişti.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere 
öğrencilerin aileleri de katılım sağladı. 

Engelli çocukların ve gençlerin hayata tutunması ve engellerini 
aşarak normal bir vatandaş gibi yaşaması adına Üsküdar 
Belediyesi 7 gün 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde 
bulundurduğu 24 atölyesi ile hem bedensel hem zihinsel engelli 
vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Engelli vatandaşlarımız, alanında uzman akademisyenler ve eğitimli 
uzmanlarımızla istişare edilerek planlanan Engelsiz Yaşam Merkezimizde, 
bir engelli vatandaşın tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Engelsiz Yaşam Merkezi binasında engelli bireylerin engel durumuna 
göre bay ve bayan olmak üzere iki havuzda Hidroterapi (Su Terapisi), 
özel tasarlanan sınıflarımızda Duyu bütünleme Terapisi, Uzay Terapisi, 
Fizyoterapi, Hipoterapi, Dil ve konuşma Terapisi ve Teknoterapi gibi çok 
özel hizmetler verilmektedir. Ayrıca Özel eğitim gerektiren bireylere 
Bireysel ve Grup Eğitimi, Pedagog hizmeti, Psikolog hizmeti ve Sosyolog 
hizmeti sağlanmaktadır. Beş yıldızlı otel kalitesinde hazırlanan 10 
tane özel hasta bakım odamızda evde yatağa bağımlı engeliler misafir 
edilerek, ailelerine özel işlerini yapma fırsatı verilmektedir. 

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bulunan tüm bu hizmetler alanında 
uzman 75 çalışma arkadaşımız çalışma arkadaşımız tarafından ve 
tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlarımız için tam 
anlamıyla özel bir yaşam alanıdır.

Üsküdar Belediyesi’nin bedensel ve zihinsel 
engellilere verdiği destekle yalnızca bir gün 
değil 365 gün otizmin farkında. İlkleri içerisinde 
barındıran Engelsiz Yaşam Merkezi engelli 
vatandaşlarımıza hiç durmadan hizmet vermeye 
devam ediyor.

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ 
ENGELSİZ MÜZİK 
KOROSU’NDAN 
ÇOŞKULU KONSER

Üsküdar’da yaşayan engelliler, sanatla ve müzikle 
hayata tutunuyor. Üsküdar Belediyesi Engelsiz 
Müzik Korosu, Engelliler haftasına özel bir konser 
gerçekleştirdi. 
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Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi 
Spor Akademisi iş birliği ile  2-3 Mayıs tarihleri arasında  bu yıl 
13. kez düzenlenecek olan “Özel Sporcular Atletizm Şenlikleri” 
malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan meclis 
salonunda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve şenliklere katılacak olan 
okulların eğitimcileri katıldı.

Başkan Türkmen, “Yarışacak özel sporcularımıza şimdiden 
başarılar dilerim. Bu iş bizler için çok önemli aynı zamanda 
yarışacak sporcularımız da bu özel günü heyecanla bekliyorlar. 
Her yıl katılım ve heyecanımız artarak devam ediyor. Sadece 
derece alan değil, yarışmaya katılan tüm sporcularımıza madalya 
takdim edeceğiz. Bu şenlikler kapsamında hem özel sporcularımız 
hem aileleri hem öğretmenleri hem de bizler mutlu olacağız. 
Bu projede bizlerle birlikte hareket eden, bizden desteğini 
esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

İki gün sürecek şenlikler boyunca toplamda 1.800 özel sporcu 
farklı kategorilerde yarışacak. Yarışmaya katılan sporculara 
yarışlardan sonra katılım sertifikası ve madalya takdim edilecek.

13. ÖZEL SPORCULAR
ATLETİZM YARIŞMASI

13. ÖZEL SPORCULAR 
ATLETİZM ŞENLİKLERİ 
MALZEME DAĞITIMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Boğaz turlarında Valide 
Sultan Gemisi sırasıyla, Mithatpaşa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul 
Üsküdar Lisesi, Üsküdar Özel Eğitim 
Meslek Okulu ve Makedonya Tetova 
Üniversitesi ile Zeynep Kamil Mesleki ve 
Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

Eğitim-öğretim sezonu 
boyunca her Perşembe sabahı 
Valide Sultan Gemisi’nde 
düzenlenen Sanat Tarihi 
dersleri devam ediyor. 

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA 
SANAT TARİHİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR
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Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine yönelik 
düzenlenen tarih derslerinin konuğu 28 Mart tarihinde Mithatpaşa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Gemide gerçekleştirilen sanat tarihi dersine Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım 
sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın öğrencilere selamlama 
konuşması gerçekleştirdi ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.
Başkan Hilmi Türkmen, “Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Valide 
Sultan Gemisi’nin adı güzel, kendisi ayrı güzel. Gemimizin bugün 
çok özel misafirleri var. Üsküdarımızın hanım sultanlarını ağırlıyor 
bugün. Ben, gemimiz adına da sizlere teşekkür ediyorum. Rehber 
eşliğinde Boğaz’da eşsiz bir ders işleyeceksiniz. Gözünüz anlatılan 
eserde, kulağınız rehberimizde olsun. Sizlere zihin açıklığı ve başarılar 
diliyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.” dedi.

Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine yönelik 
düzenlenen tarih derslerinin konuğu 4 Nisan tarihinde İstanbul 
Üsküdar Lisesi oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Valide Sultan Gemimize 
hoş geldiniz. Sizler geleceğimizin teminatlarısınız. Eğer lise hayatıma 
geri dönebilmek ihtimal olsa, İstanbul Üsküdar Lisesi’nde okumak 
isterdim. Okul çok güzel tabii ki ama isminiz ayrı güzel. İçerisinde hem 
İstanbul var, hem Üsküdar var. Bizim Valide Sultan Gemimiz gibi

dünyanın hiçbir yerinde bir örneği bulunmuyor. Bulunduğumuz 
gemi aslına bakarsanız bir yüzen okuldur.“ diyerek ders zilini çaldı.

Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde başlayan derste 
uzman rehber Boğaz’daki tarihi yapıları tek tek anlattı.

Verilen teneffüste Başkan Hilmi Türkmen’in öğrencilerle toplu fotoğraf 
çektirmesinden sonra devam eden ders yine Üsküdar’da son buldu.

11 Nisan tarihinde ise tarih derslerinin konuğu Üsküdar Özel Eğitim 
Meslek Okulu ve Makedonya Tetova Üniversitesi oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Valide Sultan Gemimize 
hoş geldiniz. Bu güzel Valide Sultan Gemimiz bugün çok özel 
misafirlerimizi ağırlıyor. Bu gemi ile her Perşembe sabahı bir 
lisenin öğrencileri ile tarihe yolculuk adı altında güzel bir Boğaz 
turu gerçekleşiyor. İstanbul’un en güzel turunu, kültür seyahatini 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Bilmenizi isterim ki, dünyanın en güzel 
şehri İstanbul ve İstanbul’un en güzel yeri de bu güzel boğazımızdır. 
Rehberimiz eşliğinde tarihi eserlerimizi, kültürel mekânlarımızı 
inceleyeceğiz. Gemimiz 20 aydır hizmette ve 600 bin vatandaşımız 
bu gemi ile tura katıldı. Tamamen ücretsiz, kimseden tek bir kuruş 
ücret talep etmiyoruz. ” diyerek ders zilini çaldı. 

Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe öğrencilere yönelik 
düzenlenen tarih derslerinin 25 Nisan tarihinde konuğu Zeynep 
Kamil Mesleki ve Anadolu Lisesi oldu.

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama 
konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ”Genç kardeşlerim, 
Valide Sultan Gemimize hoş geldiniz. Şu anda hepimiz aynı 
geminin yolcularıyız. Her Perşembe sabahı sizler gibi liseli genç 
kardeşlerimizle bu gemide buluşuyoruz. Bu gemi ücretsiz olmakla 
birlikte aynı zaman da çay ve simit ikramlarımız da oluyor. Bugün 
sizlerle tarihe bir yolculuk yapacağız.  Tarihi mekânları ve olayları 
size rehberimiz bir ders gibi sizlere anlatacak. İnşallah sizler için de 
unutulmaz bir Boğaz gezisi olur.” diyerek ders zilini çaldı.

Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde başlayan derste 
verilen teneffüste Başkan Hilmi Türkmen’in öğrencilerle toplu fotoğraf 
çektirmesinden sonra devam eden ders yine Üsküdar’da son buldu.
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29 - 30 Mart tarihleri arasında Ataşehir’de bir otelde düzenlenen 
etkinliğe ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi. Yüzü aşkın firmanın katıldığı 
programda, tekstilden, ev aksesuarına, mücevherattan takıya, kültür 
sanattan çevre dostu söyleşilere ve sağlıklı beslenmeye kadar çok 
sayıda stant ve etkinlik yer aldı. 

Cemre Çarşısı’na gelen binlerce kişi stantlara yoğun ilgi gösterdi. 
Etkinliğin ilk günkü konukları arasında Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da vardı. Emine Erdoğan; gelini 
Reyyan Erdoğan’ın Cemre Çarşısı için tasarladığı elbiseyi inceledi.  
Erdoğan daha sonra etkinlik alanına geçerek katılımcı stantlarını tek 
tek gezdi ve alışveriş yaptı. Erdoğan vatandaşlarla bol bol fotoğraf 
çektirmeyi de ihmal etmedi. Geri dönüşüm hassasiyeti sağlamak, 
sıfır atıkla yaşama bilinci sağlamak, sağlıklı beslenme bilincini 
artırmak, doğal yaşam hassasiyeti sağlamak, ülke ekonomisine 
katkıda bulunmak, kaynakların verimli kullanılması, sorumlu üretim 
ve tüketim bilinci sağlamak gibi önemli hedeflere sahip olan Cemre 
Çarşısı etkinliği, kültür sanat etkinlikleri ile bu bahar bambaşka bir 
coşku ile karşılandı. Elde edilecek gelirin çocuklar için harcanacağı 
etkinliğin ilk gününde Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü sıfır atık 
öncüsü Bea Johnson, 10 yıl önce başlattığı kampanyanın milyonlara 
ulaşacağını tahmin etmediğini söyledi. Etkinlik süresince alanda 
bulunan Dilek Ağacı ile yüz ihtiyaç sahibi tarafından tutulan dilekler 
sürpriz kişiler tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal 
Dayanışma Derneği’nin (TOGEMD-ER) “Sıfır Atık” 
temasıyla düzenlediği ve Üsküdar Belediyesi’nin de 
geri dönüşüm projelerini tanıttığı “Cemre Çarşısı” 
etkinliği büyük ilgi gördü.

GELECEK İÇİN SIFIR 
ATIK BULUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, 
sulu boya sanatçısı Hatice Kübra Kahraman’ın eserlerini Nevmekân Sahil’de 
sanatseverlerle buluşturdu. 15 Nisan akşamı açılışı yapılan “Küpeliağaç” 
isimli sergi, 1 Mayıs tarihinde son buldu.

Açılış programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ebru sanatçısı 
Hikmet Barutçugil, Ressam Erol Deneç ve birçok sanatsever katılım sağladı. 

Başkan Türkmen yaptığı konuşmasında, “Oldukça genç ve başarılı bir 
hanımefendi ile böyle bir sergide buluşmuş oluyoruz. Kendisini tebrik 
ediyorum, ilk sergisini Nevmekân Sahil’de gerçekleştiriyor. Hatice Kübra 
Hanımefendi için de bizler için de çok güzel bir anıdır. Üsküdar’a bu tür 
eserler, hizmetler çok yakışıyor. Üsküdar bir kültür şehridir, İstanbul’un 
kültür yakasıdır. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak tarihe, sanata, sanatçıya 
her zaman destek olmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. ”diye 
konuştu. 

Sergi sanatçısı Hatice Kübra Kahraman’da yaptığı konuşmasında, “Üsküdar 
Belediyesi’ne bizlere vermiş oldukları destek ve böyle bir mekânı bizlere 
sundukları için çok teşekkür ederim. Sulu Boya benim için büyük bir aşk 
diyebilirim. Umarım sizler de burada sergiyi gezerken benim bu aşkımı, 
heyecanımı hissedebilirsiniz. ” dedi.

SERGİSİ NEVMEKÂN SAHİL’DEYDİ
Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, sulu boya sanatçısı

Hatice Kübra Kahraman’ın eserlerini Nevmekân Sahil’de sanatseverlerle buluşturdu. 15 Nisan akşamı 
açılışı yapılan “Küpeliağaç” isimli sergi, 1 Mayıs tarihinde son buldu.

Hatice Kübra Kahraman’ın
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Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “5 Çayı Park Buluşmaları” kapsamında Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Küplüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Hasbal Parkı ve  Ünalan 
Mahalle’sinde bulunan Fidanlık Parkı’nda vatandaşlar ile buluştu.

5 ÇAYI BULUŞMALARI

Bu buluşmalar da mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Başkan 
Türkmen, Ünalan Mahallesi’nde bulunan Fidanlık Parkı’nda, 
“Güzel bir Üsküdar gününde, bu güzel parkımızda siz sevgili 
hemşehrilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hoş 
geldiniz, sefalar getirdiniz. Üsküdarımızın çehresi değişti ve 
tabii ki Ünalan Mahallemiz değişti, değişiyor. Parklarımız, spor 
salonlarımız, yollarımız, caddelerimiz, bilim merkezimiz, bilgi evimiz, 
hastanemiz, aile sağlığı merkezimiz ile birlikte yeni dönemde inşallah 
Ünalan Millet Kıraathanemiz ile birlikte daha nice eserler, projeler 
kazandıracağız. Biz Ünalan’ı çok seviyoruz, eminim ki Ünalanlı 
hemşehrilerimiz de bizleri çok seviyor.” şeklinde konuştu
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Başkan Hilmi Türkmen çocuklarla toplu 
fotoğraf çekimi sonrasında parktaki 
vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Küplüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Hasbal 
Parkı’nda vatandaşlar ile buluşan Başkan Türkmen’e, AK 
Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’da eşlik etti.

Başkan Türkmen burada yaptığı konuşmasında, “Sevgili 
Küplüceli kardeşlerim, hemşehrilerim hoş geldiniz. 
Küplüce’de okulumuzu yapıyoruz ve en kısa sürede 
kültür merkezimiz de geliyor. Okul temeli atıyoruz. Şu 
anda bulunduğumuz Şehit Cengiz Hasbal Parkı’nı yaptık. 
Bu parkımızın eski durumunu en iyi sizler biliyorsunuz. 
Biz diyoruz ki bir eski haline, bir de yeni haline 
bakalım. Kirazlıtepe’de bedava kapalı otopark yaptık. 
Yaptıklarımız saymakla bitmiyor.” dedi.

Başkan Hilmi Türkmen ve Milletvekili Balta çocuklarla 
toplu fotoğraf çekimi sonrasında parktaki vatandaşlarla 
çay eşliğinde sohbet etti.

Keyifli ve eğlenceli geçen park buluşmasına katılan 
mahalle sakinlerine çay ve simit ikram edildi.
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Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 
Üsküdar Liselerarası Basketbol Turnuvası 
finalleri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sinan Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplamda 34 takım ve 340 oyuncunun katıldığı Basketbol Turnuvası’na 
1.000’i aşkın seyirci izledi. Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen 
final maçında Nakkaştepe Bahçeşehir Anadolu Lisesi Koleji ve 
Üsküdar Birey Temel Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. Final 
maçında Nakkaştepe Bahçeşehir Anadolu Lisesi Koleji’ni 64-51 yenen 
Üsküdar Birey Temel Lisesi şampiyon oldu. Üçüncülük, dördüncülük 
müsabakasını ise Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’ni 66-35 yenen 
Üsküdar Amerikan Lisesi kazandı.

Turnuvada 1. Olan takım Üsküdar Birey Temel Lisesi 3.000 TL,
2. Olan takım Nakkaştepe Bahçeşehir Anadolu Lisesi Koleji 2.000 TL, 
3. Olan takım Üsküdar Amerikan Lisesi 1.000 TL, 4. olan takım 
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 500 TL ödül kazandı.

LİSELER ARASI
BASKETBOL
TURNUVASI’NDA
ŞAMPİYON
ÜSKÜDAR
BİREY TEMEL 
LİSESİ OLDU
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Birbirinden önemli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği 
yapan Üsküdar Belediyesi, bu kez dünyaca ünlü perküsyon 
ustası Okay Temiz ve kurucusu olduğu Türk caz grubu 
Oriental Wind’ı ağırladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde ‘Saygı Gecesi’ olarak düzenlenen konsere ilgi 
büyüktü. Gecede, cazın en üretken isimlerinden biri olarak 
gösterilen Okay Temiz ve Oriental Wind kendilerini dinlemeye 
gelen Üsküdarlılar’a muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. 

Perküsyonist ve ritim ustası Okay Temiz’e eşlik eden Oriental 
Wind, Temiz’in önderliğinde uzun zamandır varlığını sürdüren 
bir proje. Adını, 1977 yılında Stockholm’de kaydedilen eski 
Okay Temiz albümünden alan Oriental Wind müzik projesinde 
yıllardır pek çok farklı sanatçı beraber çalıştı. Bu konserde de 
ustaya; sanatçılar Çağdaş Oruç, Ahmet Özden, Aydın Borucu, 
İbrahim Şıra, Selçuk Kahraman, Taner Şahin eşlik etti.
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Üsküdar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen 
Fevziye Meriç Çocuk Destek ve Eğitim Merkezi’nin 1. Yıl dönümü 
çoşkuyla kutlandı. 

Yetim/öksüz çocuklara ve velilerine psikolojik danışmanlık ve eğitim 
verilen merkezin 1. Yıl dönümü kutlama programına Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkan 
Yardımcısı Mete Yapıcı katılım sağladı. 

Yıldönümü programında burada eğitim gören çocuklar şiirler okudu, 
şarkı söyledi ve gösteriler düzenlendiler.

Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, mısır ve birçok ikram sunuldu.

FEVZİYE MERİÇ ÇOCUK DESTEK VE 
EĞİTİM MERKEZİ’NİN 1. YILDÖNÜMÜ 
ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Tasarım ve mimarideki dokunuşlarıyla mekânlara değer katan Sami Savatlı, geleneksel 
sanatlardan ilhamla yaptığı kaligrafik resimleri ile 3 Mayıs Cuma günü Nevmekân Sahil’de 
sanatseverlerle buluşacak.

Tasavvuf felsefesinden ilham alarak ürettiği son dönem sanat çalışmaları ile dikkatleri 
üzerine çeken Sami Savatlı’nın Ramazan ayı boyunca devam edecek sergisinde,42 farklı eseri 
görülebilecek.

Üsküdar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, 9 Haziran tarihine kadar görülebilecek.

SAMİ SAVATLI
“SONSUZ KÖKLER”
SERGİSİ İLE 9 HAZİRAN’A 
KADAR NEVMEKÂN SAHİL’DE
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BU RAMAZAN GÖNÜLLER 
ÜSKÜDAR’DA BİR OLUYOR

Üsküdar Belediyesi,  yıllardır öncüsü olduğu 
sokak iftarları programını genişleterek 
Üsküdarlı vatandaşlara Ramazan ayı boyunca 
Valide Sultan Gemisi’nde iftar veriyor. 

Üsküdar Belediyesi, 2018 Ramazan ayı boyunca günde 40.000 
kişiye iftar veren Üsküdar Belediyesi toplamda ise 1.300,000 
kişiye iftar vermiştir. 

Ramazan ayı boyunca verilen iftar menüsünde tereyağlı 
mercimek çorbası, kavurma, tereyağlı nohutlu pilav, hurma, 
osmanlı tulumbası, ayran, su ve pide bulunmaktadır. 

20 aydır hizmette olan Valide Sultan Gemisi’nde 600 bin 
vatandaş çay ve simit eşliğinde Boğaz turu gerçekleştirdi. 

Gerçekleştirilen bu turlara bir yenisi eklenerek, Boğaz manzarası 
eşliğinde tamamen ücretsiz olarak Ramazan ayı boyunca Valide 
Sultan Gemisi vatandaşlara iftar menüsü ile birlikte hizmet sunacak.    

2019 ENDERUN TERAVİH LİSTESİ
MAHALLE

ÜNALAN MAHALLESİ

SULTANTEPE MAHALLESİ

VALİDE ATİK MAHALLESİ

YAVUZTÜRK MAHALLESİ

FERAH MAHALLESİ

CAMİ

KÜBA CAMİİ

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

VALİDE ATİK CAMİİ

YAVUZ SELİM CAMİİ

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ

TARİH

9 Mayıs 2019 Perşembe

16 Mayıs 2019 Perşembe

23 Mayıs 2019 Perşembe

30 Mayıs 2019 Perşembe

31 Mayıs 2019 Cuma




