


Üsküdar’ı tanıtmaya, imkânlarımızı 
paylaşmaya, yatırımlara devam ediyoruz
Eylül ayı, hareketliliğin, yeni başlangıçların ayıdır. Bizim için de Eylül böyle geçti. 
Okullarımız açıldı. Her zaman yanlarında olduğumuz öğrenci ve öğretmenlerimizin 
heyecanını paylaştık. Belediyemizin kurslarında eğitim görüp üniversiteyi kazanan 
gençlerimizi uğurladık. Topyekûn kış hazırlıklarına başladık. Yazın son güzel günlerinde 
Üsküdarlılarla buluşmaya, konuşmaya devam ettik. Her gününü dolu dolu geçirdiğimiz 
Eylül ayına böylece veda ettik.

Eğitimden turizme, semt buluşmalarından sünnet şölenine her noktada sizlerle 
beraberdik. Geçtiğimiz ayın en anlamlı hizmeti Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nin yeni binasının açılışı oldu diyebilirim. Dönüşümü bütünüyle belediyemizin 
imkanları ile gerçekleşen okulumuzun yeni binasını milletimize hediye ettik.

Mahalle sakinlerimizle buluşmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Gerek parklarda gerek 
Valide Sultan Gemisi’nde düzenlediğimiz buluşmalarımıza bu ay sitelerimizi de ekledik. 6 
mahallede park buluşması gerçekleştirdik, 5 sitede doğrudan site sakinleriyle buluştuk. 
Valide Sultam Gemimizde ise 10 farklı mahalleden yurttaşlarımızı misafir ettik. Üsküdar 
hakkında son gelişmeleri paylaştık, sizlerin sorunlarını, dileklerini dinledik. Geleneksel 
sünnet şölenimizi de yine Valide Sultan Gemisi’nde yüzlerce evladımız ve ailelerinin 
katılımıyla gerçekleştirdik. 

Yeşil alanları artırma sözümüze sadakatimiz sürüyor. Ünalan Fidanlık Parkı’nı da büyük 
bir törenle açtık. 7 dönümlük alana kurulu parkımız Ünalan’a da Üsküdar’a da renk ve 
ferahlık kattı. 7’den 70’e herkesin dinlenme ve eğlenme alanı olan parkımız hayırlı, 
uğurlu olsun.

Sosyal desteklerimize bu ayda da devam ettik, daima da edeceğiz. 5300 aileye nakdi 
yardımlarımız, sizlerin de desteği ile devam ediyor. 2000  noktaya her gün 3 çeşit sıcak 
yemek ulaştırıyoruz. Yaşlı ve yalnız yaşayan büyüklerimizin ihtiyaçlarını takip ediyoruz. 
Üsküdarlıların hak ettiği yaşam kalitesini sağlamak bizim önceliğimiz olmaya devam 
edecektir.

Muharrem ayının 10. günü bu yıl 20 Eylül’e denk geldi. Bu vesileyle 3. Ahmet Çeşmesi 
önünde halkımıza, birlikte yaşamamızın sembolü olan mübarek aşure tatlımızı ikram 
ettik.

Değerli Üsküdarlılar,

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni tamamladık. Nevmekan Sahil’in tamamlanmasına çok 
az kaldı. Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Belediye Hizmet Binamız, Yeni Nikah 
Sarayımız ise bir süredir sizlerin hizmetinizde. Yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım yaptığımız 
bu eserleri Üsküdar Belediyesi’nin öz kaynakları ile tamamladık. Ekim ayında da toplu 
açılış töreniyle bu güzellikleri taçlandıracağız. 

Sizleri muhabbetle selamlıyorum.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Anadolu Ajansı’na verdiği 
röportajda sosyal belediyecilik noktasında yapılan çalışmalara dair 
açıklamalarda bulundu. 

Başkan Hilmi Türkmen “İmkanı 
olmayan vatandaşlarımıza yönelik 
sosyal yardımlarımız birçok alanda 
devam ediyor, vatandaşlarımız 
istediği yiyeceği kendi seçsin diye 
kumanyayı kaldırdık, ihtiyaç sahibi 
olduğunu tespit ettiğimiz 5300 
aileye aylık destek kartı verdik, bu 
kartlara ailenin ihtiyaç durumuna 
göre nakit para yüklüyoruz, bize 
maliyeti ayda 1 milyon liradan 
fazla, Türkiye’de belediye anlamında 
bu boyutta bir nakdi destek yok. 
Bunun dışında çeşitli sebeplerden 
yemek yapamayacak durumda olan 
vatandaşlarımız için de her gün 2000 
noktaya 3 çeşit yemek ulaştırıyoruz, 
ekiplerimiz dolu sefer tasını bırakıp 
bir gün öncenin boşunu alıyor, bu 
hizmeti bilmeyen duymayan, henüz 

tespit edemediğimiz ihtiyaç sahibi 
kişiler varsa da vatandaşlarımızın 
bize bildirmesini bekliyoruz” dedi. 

Evde bakım konusunda da bilgi veren 
Başkan Hilmi Türkmen “Ekiplerimiz 
yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımız 
için hastaneden randevu alma, 
hastaneye götürme getirme, 
saç sakal tıraşı, ev temizliği gibi 
hizmetleri de veriyor” dedi.

Son olarak cenaze hizmetlerine 
değinen Başkan Hilmi Türkmen 
“Cenazesi olan vatandaşlarımıza 
şehir içi şehir dışı ücretsiz otobüs 
sağlıyoruz, hatta Bolu Dağı’nda bir 
tesisle anlaşma sağladık, yemek de 
ücretsiz” diyerek Üsküdar Belediyesi 
farkını ortaya koydu.

SOSYAL 
DESTEKTE 
SINIR YOK
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Ünalan Fidanlık Parkı 19 Eylül Çarşamba günü görkemli bir törenle açıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda Togemder Başkanı Saadet Gülbaran da bir konuşma yaptı. 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında “Böyle güzel projeleri sizin gibi güzel 
kalabalıklarla açmak bizim için en büyük mutluluk kaynağı, bu park artık size emanet, inşallah 
burada gencimiz yaşlımız spor yapacak. Oturma, dinlenme, çocuk oyun ve fitness alanlarıyla, 

diktiğimiz 25 yeni meyve ağacıyla, halı saha ve basketbol sahasıyla, yürüyüş parkuru ve 
fidanlığıyla toplam 7.030 metre karede sadece park değil, başlı başına bir sosyal yaşam alanı 
yarattık. Ünalan Fidanlık Parkımız hayırlı uğurlu olsun. Görev süremiz boyunca kişi başı yeşil 

alan miktarını 5.8 metrekareden 9.8’e çıkardık ki bu hem Türkiye hem de Avrupa ortalamalarının 
üzerinde bir rakam, çevre, sağlık ve spora verdiğimiz önem devam edecek. Ünalan’a Haydarpaşa 

Numune Hastanesi’nin mini bir versiyonunu getiriyoruz,

ÜNALAN FİDANLIK PARKI 
GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE AÇILDI

her branşta hizmet alabileceksiniz. Yine Ünalan’da fark yaratan 
projelerimizden biri de Bilim Merkezimiz. Türkiye’de sadece 
birkaç Büyükşehir Belediyesi’nde var ve bizimki onların da 
üzerinde özeliklere sahip” dedi. Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin de 
tamamlandığı müjdesini veren Başkan Hilmi Türkmen “Nevmekan 
Sahil, Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Belediye 
Hizmet Binamız, Yeni Nikah Sarayımız başta olmak üzere tüm 
projelerimizi Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ekim ayı başlarında 
açacağız inşallah. 
1 milyar lirayı bulan bu eserleri tamamen kendi özsermayemizle 
tamamladık, toplu açılış programına hepinizi bekliyoruz” diyerek 
mahalle sakinlerini açılışa davet etti. Protokol eşliğinde kurdele 
kesim töreninden sonra park içindeki yeni yapılan sahayı teftiş 
eden Başkan Hilmi Türkmen burada oynayan çocuklarla toplu 
halde fotoğraf çektirdi ve açılışa gelen mahalle sakinleriyle sohbet 
etti. Vatandaşlara çay ve simit ikram edilen programda çocuklara 
yönelik yüz boyama, zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştirilirken 
patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da yapıldı.



Binlerce Üsküdarlının katıldığı program Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 
adına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek’e hediye takdimiyle başladı. Başkan Hilmi Türkmen 
konuşmasında “30 Ağustos Zaferimizin 96. yıldönümünü kutladığımız bu güzel 
günde bu tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz, Allah onlardan 
razı olsun” dedi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in selamlama 
konuşmasından sonra dondurma ikramına geçildi. Başkan Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Alpedo Dondurma Yönetim 
Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu birlikte dondurma keserek vatandaşlara 
ikram etti.  Dondurma ikramı müzik eşliğinde geç saatlere dek devam ederken 
vatandaşlar yöresel kıyafetli Kahramanmaraşlı dondurma ustalarıyla fotoğraf 
çektirmeyi ihmal etmedi.
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ÜSKÜDAR’DA

2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali 
kapsamında Kahramanmaraş’tan Üsküdar’a gelen dondurma tırı 
III. Ahmet Çeşmesi önünde vatandaşlara dondurma dağıttı.

FESTiVALi
DONDURMA



ÜSKÜDAR VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE TARİH DERSLERİ BAŞLADI

Geçen yıl eğitim öğretim sezonu boyunca her Perşembe sabahı Valide Sultan 
Gemisi’nde düzenlenen tarih dersleri bu yıl da devam ediyor. Bu sezonun ilk dersi 

Haydarpaşa Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Haydarpaşa Lisesi Müdürü Ömer Faruk Araz ve 
Üsküdar Milli Eğitim İlçe Müdürü Sinan Aydın’ın 
selamlama konuşmalarından sonra kürsüye gelen 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “12. 
sınıf öğrencilerimize yönelik geçen yıl başarıyla 
yürüttüğümüz tarih derslerimizde bu yıl da birlikteyiz, 
bu güzel organizasyonda bizimle iş birliği yapan 
Milli Eğitim Bakanlığımıza ve okul müdürlerimize 
çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, Üsküdar 
Belediyesi olarak eğitime desteğimiz kesintisiz sürüyor, 
yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun, yolunuz 
bahtınız açık olsun” diyerek alkışlar eşliğinde ders 
zilini çaldı ve ilk dersi başlattı. Çay, simit ve peynir 
ikramı eşliğinde uzman rehber anlatımıyla devam eden 
derse Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında ara verildi 
ve Başkan Hilmi Türkmen güvertede öğrencilerle 
toplu olarak fotoğraf çektirdi. Üsküdar Belediyesi’nin 
öğrencilere hediyesi olan üniversite hazırlık setlerinin 
dağıtımıyla tur Üsküdar’da sona erdi.

Belediyemiz tarafından sünnet ettirilen yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte 
Valide Sultan Gemisi’nde ağırlandı. Yoğun bir katılıma sahne olan geleneksel sünnet 
şölenimizde balonlarla süslenen Valide Sultan Gemisi adeta panayır alanına dönüştü.

Sünnet kıyafetleriyle müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklara aileleri de eşlik etti. 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer konuşmasında “Yazdan sonbahara 

geçerken böyle güzel bir günde birlikteyiz, hepiniz hoş geldiniz. Bu sünnet organizasyonumuzda 
bizimle iş birliği yapan hastanelerimize de teşekkür ediyoruz” dedi ve sünnet çocuklarıyla toplu 
olarak fotoğraf çektirdi. Karagöz Hacivat, illüzyon, jonglör gibi birbirinden ilginç gösterilerle ve 
yüz boyama etkinliği ile devam eden programda anne babalara çay ve simit, çocuklara patlamış 

mısır ve geleneksel macun şeker ikramı yapıldı.

Çocukların doyasıya eğlendiği, anne babaların boğaz turunun keyfine vardığı şölen sünnet 
çocuklarına saat hediyesiyle tamamlandı.

VALiDE SULTAN GEMiSi’NDE 
SÜNNET ŞÖLENi
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Selimiye Aşevimizde 5’er kilogram olacak şekilde 
tasnif edilen paketlerin dağıtımı başladı ve 
ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla bayram boyunca 
3000 aileye toplam 15 ton et ulaştırıldı.

Kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
için Katar Hayır Derneği iş birliği ile 
gerçekleştirilen organizasyonda 500 küçükbaş 
hayvan kesildi.

3000 AİLEYE 
KURBAN DESTEĞİ

MACAR 
HEYETİ’NDEN 
ZİYARET
Macaristan Emekliler Derneği ve Macaristan 
Emekliler Sendikası yöneticilerinden oluşan 
heyet Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i 
makamında ziyaret etti.

Türk - Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
Osman Şahbaz’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Hilmi 
Türkmen yaşlılara yönelik hizmetlerimizden bahsetti ve 
heyet üyelerine hediyelerini takdim etti. Toplu fotoğraf 
çekiminden sonra belediyemiz bünyesindeki İkinci Bahar 

Kahvesi’ni ziyaret eden heyet burada coşkuyla karşılandı. 
Macar şarkıları eşliğinde gerçekleşen ziyaretten sonra 
Valide Sultan Gemisi’ne geçen heyet uzman rehber 
eşliğinde Boğaz turuna katıldı ve bol bol fotoğraf çekti.

BELEDİYE BAŞKANLARI 
ÇEKMEKÖY’DE 

BULUŞTU
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Anadolu Yakası Belediye 

Başkanları toplantısına katıldı.

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen toplantının bu ayki ev sahibi Çekmeköy 
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz oldu. Çekmeköy Doğa Parkı’nda gerçekleştirilen 

toplantıda belediye başkanları birbirlerine yeni projelerle ilgili bilgi verirken iş 
birliği yapılabilecek alanları da istişare ettiler.
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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILINDA ÜSKÜDAR’DAKİ 

OKULLARIMIZA DESTEĞİMİZ 
KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Üsküdar’da 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yeni yapılan 
Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde başladı.

Mehter ekibinin gösterisiyle başlayan program saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile devam etti. Kur’an tilavetinden sonra okul müdürü Efkan Özdemir 
ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın birer konuşma yaptı. Halk 
oyunları gösterisinden sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen “Bu bina 15 Temmuz’dan önce ihanet odağıydı, hamdolsun eğitime 

kazandırdık ve Üsküdarımızın eğitim öğretim sezonunu bugün burada 
açıyoruz. Üsküdar eğitimde ülke ortalamasının üzerinde, eğitime desteğimiz 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz sürecek, ücretsiz 
üniversite hazırlık setlerimizi bugün dağıtmaya başlıyoruz” dedi. 

Öğrencileri 3. Havalimanı’nda bu 
hafta düzenlenecek Teknofest’e 
davet ederek konuşmasını 
tamamlayan Başkan Hilmi 
Türkmen’den sonra İstanbul Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da 
bir konuşma yaptı. Öğrencilerden 
kurulu musiki korosunun 
konserinden sonra protokol 
eşliğinde toplu kurdele kesim 
töreni yapılarak okul eğitime 
açıldı.
 
Programa Ak Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan da 
katıldı.
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GAZİLER GÜNÜ İÇİN RESMİ 
TÖREN DÜZENLENDİ

2002 yılında çıkartılan yasa ile 19 Eylül Gaziler Günü olarak belirlenmişti. Gaziler 
Günü kapsamında Üsküdar Şemsipaşa Meydanı’nda resmi bir tören düzenlendi.

Gazilerin ve askeri erkanın 
da katıldığı törende İstanbul 
Vali Yardımcısı Mehmet Ali 
Özyiğit ve Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen anıta 
çelenk koydu. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı ile devam eden 
törene katılan gaziler daha 
sonra Başkan Hilmi Türkmen’in 
davetlisi olarak Valide Sultan 
Gemisi ile Boğaz turuna çıktı.

TASARIM PAZARI 
COŞKUYLA KAPILARINI AÇTI

Üsküdar Belediyesi desteği ile Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 7 Eylül Cuma 
günü açılan Mutlu Şehir Tasarım Pazarı, 11 Eylül 
Salı akşamına kadar coşkuyla devam etti.

Yardımlaşmanın sembolü, altın kalpli şehrin 
vazgeçilmezi haline gelen etkinlikten elde edilecek 
gelirle ihtiyaç sahibi çocukların okul masrafları 
karşılanacak. Etkinlik kapsamında onlarca el işi ürün 
standı etkinlik boyunca ziyaretçilerle buluştu.
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ÜSKÜDAR’I 
GEZİYORUM

Üsküdar’ı Geziyorum programımız vatandaşlardan yoğun 
ilgi görmeye devam ediyor.  

Bugüne kadar 30 bin ziyaretçiyi 
ağırladığımız tam gün süren turda Aziz 
Mahmud Hüdayi Camii ve Külliyesi, 
Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi, 3. 
Ahmet Çeşmesi, Kuşkonmaz Camii, 
Kızkulesi, Gülfem Hatun Camii, Çinili 
Camii, Salih Efendi Türbesi, Beylerbeyi 
Sarayı, Mehmet Akif Ersoy’un evi ve 
şu anda Üsküdar Belediyesi Yedi Güzel 
Adam ve Öncüler Kütüphanesi olarak 
hizmet veren Fatih Sultan Mehmet’in 
yargılandığı mahkeme gibi tarihi yerlerin 
yanı sıra Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi, Nevmekan, Çengelköy 15 
Temmuz Şehitler Çeşmesi, Çamlıca Camii, 
Nakkaştepe 15 Temmuz Şehitler Anıtı 

gibi modern eserler de ziyaret ediliyor.  
Down sendromlu gençlerin sosyalleşerek 
topluma kazandırılması amacıyla açılan 
Tebessüm Kahvesi’ni de ziyaret eden 
vatandaşlar aynı zamanda gençlere ayrı 
bir moral oluyor. Hafta içi turları Üsküdar 
Belediyesi Hizmet binasında hafta sonu 
turları ise Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam 
Merkezi’nde toplu yemek eşliğinde 
tamamlanıyor. Tur bitiminde vatandaşlara 
turda birlikte çekilmiş fotoğraflar, 
Beylerbeyi Sarayı fotoğrafları, Osmanlı 
mezar taşlarının fotoğrafları, Üsküdar’ın 
eski cami ve manzara fotoğrafları, anlatılan 
yerlerin fotoğrafları da gönderilerek günün 
anısı yaşatılmış oluyor.
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ÜSKÜDAR’DA 
PARK 

BULUŞMALARI

Üsküdar’ın parklarında 
düzenlenen akşam çayı 

buluşmaları Eylül ayında 
da devam etti. Çay, simit, 
peynir ikramıyla piknik 

havasında geçen buluşmalarda 
vatandaşlar Başkan Hilmi 

Türkmen ile birebir sohbet 
etme imkânı buldular.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bu 
çerçevede sırasıyla Ahmediye Mahallesi Dönmedolap 
Parkı, Ferah Mahallesi Altıntaş Parkı, Küçük Çamlıca 
Mahallesi Şeker Maslak Parkı, Altunizade Mahallesi 
Aydın Demir Parkı, Valide-i Atik Mahallesi Fıstıklıbayır 
Parkı ve Yavuztürk Mahallesi Papatya Parkı’nda 
vatandaşlarla buluştu.  

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Dönmedolap Parkı’nda yaptığı konuşmada “2 aydır 
yaptığımız akşam çaylarımızda bayramdan önceki 
son buluşmamızda birlikteyiz, bu organizasyonu 
İstanbul’da yapan tek ilçeyiz” dedi. İmar artışı 
konusunda da ada bazında bir araya gelinirse yardımcı 
olunacağı müjdesini verdi. 

Valide-i Atik Mahallesi Fıstıklıbayır Parkı’nda akşam 
çayı buluşması da büyük ilgi gördü. Çay ve simit 
ikramıyla başlayan buluşmaya 26. Dönem Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım da katıldı. Başkanı 
Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada “Üsküdar son 
yıllarda bir eğitim üssü haline geldi, 8 ayrı üniversiteye 
ev sahipliği yapıyoruz, her yaştan 100 bine yakın 
öğrencimiz var” dedi.

Ayın son buluşması ise Yavuztürk Mahallesi Papatya 
Parkı’nda düzenlendi. Başkan Hilmi Türkmen 
konuşmasında “Yavuztürk 30 yıldır ihmal edilmiş 
bir mahalleydi, bizim dönemimizde açığı kapattı, 
eserlerimiz ortada. Kronik hale gelmiş imar sorununu 
kökten çözdük, 4 kat imarı 7.5 kata çıkardık, hisseli 
tapulara da buradan çağrıda bulunuyorum, kendi 
aranızda anlaşın gelin, inşaatınızı maliyetine biz 
yapacağız, ne söz verdiysek arkasındayız. Yavuztürk’te 
2 Bilgi Evimiz var, hamdolsun müthiş talep var, Yavuz 
Selim Camii çeyrek asırdır barakaydı, 5000 kişilik 
muazzam bir cami ortaya çıktı, altına da 56 üniteli diş 
hastanesini açıyoruz inşallah” diyerek müjde verdi. 

Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ikram edilen ve 
zekâ oyunları, yüz boyama gibi etkinliklerle dolu dolu 
geçen buluşmalarda coşku hâkimdi. Mahallelerdeki 
dayanışma ruhunu yansıtan Akşam Buluşmaları 
Üsküdar’ın çeşitli mahallelerinde devam edecek.

Küçük Çamlıca Mahallesi Şeker Maslak Parkı’nda 
düzenlenden buluşmada Başkan Hilmi Türkmen, 
“Üsküdarımız için açılışlarla dolu bir sonbahar olacak, 
inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla toplu bir açılış 
programı gerçekleştireceğiz. Sahil projemizin, belediye 
binamızın, yeni nikâh dairemizin, millet kıraathaneleri 
kapsamında 100 bin kitaplık kütüphanesiyle Nevmekan 
Sahil’in, millet bahçeleri kapsamında Nakkaştepe Mesire 
Alanı’nın, Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi’nin, Ünalan 
Bilim Üsküdar’ın açılışlarını gerçekleştireceğiz inşallah” 
dedi.

Altunizade Mahallesi Aydın Demir Parkı’nda düzenlenen 
buluşmada Başkan Hilmi Türkmen’in “Mahalle 
sakinleri olarak parkın yanından açılacak araç yolunu 
istemediğinizi belirtmiştiniz, planı sadece yaya geçecek 
şekilde revize ettik” diyerek verdiği müjde alkışlarla 
karşılandı. Başkan Hilmi Türkmen mahalle sakinlerini 
Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turuna davet etti.



Üsküdar Belediyesi himayesinde geleneksel 
bayramlaşma programı Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mihrimah Sultan 
Camii İmam Hatibi Kasım Kuzyurt’un Kur’an 
tilavetiyle başlayan program Ak Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan’ın selamlama 
konuşmasıyla devam etti.

Vatandaşlara börek ve baklava ikram edilen 
programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen konuşmasında “Bayramlar dayanışma 
ve paylaşmaya vesiledir, bu çerçevede bayram 
boyunca ihtiyaç sahibi 3000 aileye kurban eti 
dağıtımımız olacak. Bayramlar sadece tatil olarak 
değerlendirilmemeli, aslolan camdan değil candan 
bayramlaşmadır, bu programı da bu yüzden 
her bayram yapmaya çalışıyoruz. Bayramlarda 
mümkün olduğunca büyüklerimizi ziyaret 
etmeliyiz, çocuklarımızı da yanımızda götürerek 
onlara da bu geleneği aşılatmalıyız” dedi.   Bayram 
sonrası seri açılışlarla Üsküdar’da yoğun bir 
Eylül ayı geçirileceğini belirten Başkan Hilmi 
Türkmen’in konuşmasından sonra bayram duası 
ve toplu bayramlaşmaya geçildi. Bayramlaşma 
esnasında vatandaşlar Başkan Hilmi Türkmen ile 
bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.  Üsküdar 
Belediyesi toplu bayramlaşma programı ise hizmet 
binası girişinde yapıldı. Başkan Hilmi Türkmen 
konuşmasında “Bayram öncesi son mesaimizi de 
yaptık, Üsküdar Belediyesi ailesi olarak buradayız, 
bizi bir bayrama daha kavuşturan Cenab-ı Allah’a 
hamdolsun. İnşallah bayramdan sonra dinlenmiş 
olarak yine Üsküdarımıza hizmete devam edeceğiz. 
Şimdiden bayramınız mübarek olsun” dedi.
Daha sonra toplu bayramlaşmaya geçildi ve 
Başkan Hilmi Türkmen tüm personelle tek tek 
bayramlaştı.

GELENEKSEL 
BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMLARIMIZ 
HUZUR 
ATMOSFERİNDE 
YAPILDI
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site 
sakinlerinin taleplerini yerinde dinlemek için site 
ziyaretlerine devam ediyor. 

BAŞKAN
HİLMİ TÜRKMEN’LE
SİTE BULUŞMALARI
DEVAM EDİYOR

Bu ay ilk buluşma 10 Eylül’de gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
Bulgurlu Mahallesi Levent Sitesi ve Barbaros Mahallesi Bahar 
Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Hilmi Türkmen site sakinleriyle 
çay içerek geç saatlere dek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

14 Eylül tarihinde ise Barbaros Mahallesi 100. Yıl, Bahçelievler 
Mahallesi TOKİ Dönüşüm ve Bahçelievler Mahallesi Ata 2 
sitelerini ziyaret eden Başkan Hilmi Türkmen, Ata 2 Sitesi’nde 
kalabalık bir kitleye hitap etti. Başkan Hilmi Türkmen’in 
“Söz verdiğimiz gibi; Bahçelievler Mahallemizde 2B ve 
imar sorununda mutlu sona ulaştık. Ata 2 ve Sultanmurat 
bölgemizde yaklaşık 20 bin hemşehrimizin 30 yıllık rüyası 
gerçek oldu. Hayırlı uğurlu olsun” sözleri alkışlarla karşılandı.

Buluşmaya katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren 
Başkan Hilmi Türkmen’in site ziyaretleri ilerleyen haftalarda da 
devam edecek.
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VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE

DEVAM EDİYOR
BOĞAZ TURLARI

Üsküdar Belediyesi, Valide 
Sultan Gemisi Boğaz turları 
ile yüzlerce Üsküdarlıyı 
ağırlamaya devam ediyor. 
Gemi, Eylül ayında da yoğun 
bir programla denize açıldı.
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Üsküdar’ın mahallerine özel olarak 
gerçekleştirilen turlara bu ay içerisinde 
Yavuztürk, Ünalan, Cumhuriyet, Bulgurlu, 
Çengelköy, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi ve 
Valide-i Atik Mahalleleri katıldı.

4 Eylül’de düzenlenen ayın ilk buluşmasında 
Yavuztürk Mahallesi sakinleri konuk 
edildi. Yavuztürk Mahallesi Muhtarlığı 
önünden belediyemize ait araçlarla toplu 
olarak iskeleye getirilen mahalle sakinleri 
gemide yerlerini aldılar. Yoğun bir katılımla 
gerçekleştirilen turda Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen tek tek masaları 
gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

11 Eylül tarihinde düzenlenen Boğaz turunun konuğu 
ise Bulgurlu Mahallesi oldu. Başkan Hilmi Türkmen 
turdaki konuşmasında biten ve bitmek üzere olan 
projelere de değinerek mahalle sakinlerini Ekim ayı 
başında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak olan 
toplu açılış törenine davet etti.  Uzman rehber eşliğinde 
ecdat yadigarı eserlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı turlar 
neşe içinde sona erdi. Vatandaşlar iskelede kendilerini 
bekleyen midibüslerle tekrar mahallelerine ulaştırıldı.

Başkan Hilmi Türkmen konuşmasında “Valide Sultan 
Gemisi 13. Ayını doldurdu, dünyada böyle bir proje yok, 
340 bin vatandaşımız faydalandı ve tamamen ücretsiz” 
dedi. Yavuztürk’te imar sorunlarının da çözüldüğünü 
belirten Başkan Hilmi Türkmen, Yavuz Selim Camii altına 
yapılan Anadolu Yakası’nın en büyük diş hastanesinin 
yakında açılacağı müjdesini verdi.

Ünalan Mahallesi sakinlerinin katıldığı Boğaz turunda 
Başkan Hilmi Türkmen, “Ünalan’daki Bilim Merkezi Eylül 
ayı sonunda hazır hale geliyor, Türkiye’de alanında en 

iyi proje olan bu merkezimizde gençler ve çocuklarımız 
bilimle buluşacak. TÜBİTAK’la koordinasyon halinde 
yaptığımız bu merkezde planetaryum, gözlem kulesi 
gibi özel alanlar da var. Ünalanımıza değer katan bir 
proje oldu” diyerek sözlerini tamamladı. 7 Eylül’de 
ise Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Boğaz turundaydı. 
Midibüslerle Cumhuriyet Mahallesi’nden Valide Sultan 
Gemisi’ne getirilen Üsküdarlılara çay ve simit ikramı 
yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Baran İş Merkezi’nin İmam 
Hatip Okulu olarak açılacağı müjdesini verdi.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Paylaşmanın, bereketin, birlikte yaşamanın 
sembollerinden olan Aşure Günü’nde tarihi, manevi bir atmosferde bir aradayız, 
hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek aşure kazanının başına geçti ve 

vatandaşlara aşure dağıttı. Yoğun bir katılıma sahne olan organizasyonda Ak Parti 
İstanbul Milletvekilleri Belma Satır, Pervin Tuba Durgut ve Osman Boyraz da yer aldı. 
Vatandaşlar Başkan Hilmi Türkmen’in elinden aşurelerini alırken fotoğraf çektirmeyi 

de ihmal etmediler. Binlerce vatandaşa aşure ikram edilen organizasyon hava kararana 
dek devam etti.

III. AHMET ÇEŞMESi’NDE 

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10’una karşılık gelen
Aşure Günü’nde Üsküdar III. Ahmet Çeşmesi önünde vatandaşlara 

aşure ikramında bulunuldu.

AŞURE iKRAMI


