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Üsküdar’ın yeni eserleri 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıldı
 
“Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar’da oturan bir kardeşiniz olarak bu ilçenin 
gönlümde müstesna bir yeri vardır. Ömrümüz oldukça Üsküdar hep gönül 
tahtımızın baş köşesinde yer alacaktır” sözleriyle Üsküdar’ı selamlayan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 8 Aralık Cumartesi günü 
düzenlenen büyük bir törenle eserlerimizin açılışını gerçekleştirdi. Çavuşdere 
Belediye Meydanı’nda binlerce Üsküdarlı ile birlikte tarafından karşıladığımız 
Cumhurbaşkanımız 470 milyon liraya mâl olan 9 büyük projemizi hizmete açtı.
 
Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi, 
Nakkaştepe Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz 
Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, 
İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projelerimiz böylece tüm 
Üsküdarlıların ve tüm İstanbulluların hizmetine sunuldu.
 
Yılın son ayını yine hizmetle, icraatla, açılışlarla, temel atma törenleriyle 
tamamladık. Hizmetlerimizin birini tamamlarken diğerine başlıyoruz. Aralık 
başında, Din Görevlileri Yaşam Merkezimizin temelini attık. 2019 sonunda 
tamamlamayı hedeflediğimiz bu yapı, özverili din görevlilerimiz için sosyalleşme 
mekânı, Üsküdarlılar için yeni bir kültür merkezi olacak. Bir diğer temel 
atma törenimiz ise Ferah Mahallesi’nde oldu. Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve 
Spor Merkezi’nin temelini, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun teşrifiyle attık. Bu yapı, sadece Üsküdar’ın değil Türkiye’nin 
en önemli kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapan, Türkiye’nin değerli 
kurumlarından İSAM’ın şu anda başkanlığını yapan Raşit Küçük Hocamıza bir 
saygı duruşu niteliği taşıyor.
 
Nevmekân Sahil’de kültür sanat devam ediyor. Aralık ayı konuklarımızdan biri 
de Kültür ve Milli Eğitim eski bakanımız Prof. Dr. Nabi Avcı oldu. Siyasetçiliğinin 
ve akademisyenliğinin yanında iyi bir kültür-sanat takipçisi olan Nabi Avcı, 
gençlerle sohbet etti. Bu bilgi ve fikir dolu keyifli sohbete Nabi Avcı Anadolu 
Lisesi öğrencileri de katıldı.
 
İstanbul’da kültür ve sanatın yeni odak noktası olan Nevmekân Sahil’in bir diğer 
konuğu da Mazhar Alanson oldu. Alanson buradaki söyleşi ve imza gününün 
ardından başka bir günde de Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bir konser verdi.
 
Eğitim şehri Üsküdar’a yakışan bir etkinlikte ise öğretmenlerimizle buluştuk. 
Bünyemizdeki Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Bilgi Evleri, Çocuk Akademileri, Genç 
Enderun, Gençlik Merkezi ve Gençlik Akademisi’nde görev yapan 250 öğretmen 
ile 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle kahvaltı programı düzenlendik. 
Öğretmenlerimiz sayesinde bugün Üsküdar eğitimdeki gücüyle anılıyor. 
Kendilerine her daim teşekkür ediyoruz.
 
Boğaz gezilerimize, site ziyaretlerimize ve tarih derslerimize bu ayda da devam 
ettik. Cumhuriyet, Bulgurlu ve Ferah Mahallerimizin sakinleri Boğaz turlarına 
katıldılar. Biz de Çamlıca, Barbaros ve Altunizade Mahallelerindeki siteleri 
ziyaret ettik. Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluştuk. Üsküdar 
olarak 2018’i hizmetle dolu bir şekilde tamamladık. Çalışmalarımıza, sizlerin de 
desteğiyle 2019’da da devam edeceğiz. 
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ÜSKÜDAR’I GELECEĞE TAŞIYACAK 

CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
TARAFINDAN HİZMETE AÇILDI

DEV PROJELER
Türkiye’ye örnekle gösterilen projeleri kazandıran Üsküdar, Cumhurbaşkanımız

 Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladı. Çavuşdere Belediye Meydanı’nda Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve binlerce Üsküdarlı tarafından karşılanan 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, toplam yatırım maliyeti 470 milyon lira 
olan projeleri hizmete açtı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak 
belediyeciliğin okulunu kurduklarını 
söyledi: “Çeyrek asırdan fazladır 
Üsküdar’da oturan bir kardeşiniz olarak 
bu ilçenin gönlümde müstesna bir yeri 
vardır. Üsküdar’daki her gelişmeyi çok 
daha yakından takip ediyorum. Bugün 
toplu açılışını yapacağımız eserlerin hayırlı 
olmasını diliyorum. Belediye hizmet 
binamız 800 araçlık otoparkı ve pek çok 
özelliği ile İstanbul’a yakışan bir eser oldu. 
15-20 yıl önce neydi buraların hali, şimdi 
nerelerden nerelere geldi. Bunun adı AK 
Parti Belediyeciliği’dir. Sanat var, temizlik 
var, hizmet var.”

“BELEDİYECİLİĞİN 
OKULUNU 
KURDUK”

Açılışı yapılan projelerin yatırımlarının 
toplam değerinin 470 milyon lira 
olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü:

 “Bu seçimin dev projelerinden biri millet 
kıraathaneleri. Kıraathane, okuma evidir. 
Biz gençlerimizi kötü alışkanlıklarından 
çekelim, kıraathanelerde kitaplardan alıp 
okusunlar, derslerini orada çalışsınlar 
ücretsiz çayını içip kekini yesinler 
istiyoruz.

“ONLARDA 
CENTRAL PARK 
VARSA BİZDE DE 
NAKKAŞTEPE VAR”

Ne devlet, ne belediyeler bunu bir lütuf olarak yapmıyor. Bu milletin bize verdiği görev. Üsküdar Belediyemiz şimdi 
size burada bu hizmeti veriyor. İstanbul Nakkaştepe Millet Bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde 
mekânlarından olmaya aday. Onlarda Central Park varsa, bizde de Nakkaştepe var. En önemli bilim merkezi, Üsküdar’da 
önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesi’nin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi. Valide 
Sultan Gemisi geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Toplam yatırım bedeli 470 milyon 
lirayı bulan bu eserleri yapan, başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hizmetleri olanları kutlamak istiyorum. Ömrümüz 
oldukça Üsküdar hep gönül tahtımızın baş köşesinde yer alacaktır.”

Üsküdar’ı geleceğe taşıyacak olan Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Nevmekân Sahil Millet Kıraathanesi, Nakkaştepe 
Millet Bahçesi, Üsküdar Bilim Merkezi, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı, Çavuşdere 
Spor Sarayı, İstanbul Resimleri Müzesi ve Valide Sultan Gemisi projeleri toplu açılışla birlikte Üsküdar ve tüm 
İstanbulluların hizmetine sunuldu.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ise şunları söyledi:  “Bugün kadim şehrimiz 
Üsküdar’a belediyemiz tarafından 
kazandırılan toplam 9 projenin açılışı töreni 
için bir aradayız. Üsküdar’a kazandırdığımız bu 
güzel eserlerin tamamı sosyal belediyeciliğin, 
hizmet belediyeciliğinin ve en önemlisi gönül 
belediyeciliğinin en önemli eserleridir. 

Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm 
eserlerimizi tamamen Üsküdar Belediyesi’nin 
öz kaynaklarıyla hayata geçirerek bir ilke 
imza attık. 1990’da Üsküdar’a geldiğimizde 
İstanbul Üniversitesi’ne gitmek için belediye 
otobüsleri kalkmıyordu, çöpler toplanmıyordu. 
Bugün çöplerin toplanmadığı bir ilçeden bilim 
merkezlerinin, millet kıraathanelerinin, millet 
bahçelerinin, engelsiz yaşam merkezlerinin 
hizmete açıldığı bir Üsküdar’a kavuşmuş 
durumdayız. Millet Kıraathaneleri’nin, Millet 
Bahçeleri’nin en güzel örneğini Üsküdar’a 
kazandırmanın huzurunu yaşıyoruz.”

“BELEDİYENİN
  ÖZ KAYNAKLARIYLA   
  YAPTIK”

Bulgurlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, hizmet anlamında 
Türkiye’de ilk ve tek olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi 
hizmete başladı. Merkezde engelli bireylerin rehabilitasyonu 
için tüm ayrıntılar düşünüldü. Kadın ve erkeklere yönelik 2 ayrı 
hidroterapi havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun eğlence 
odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, kafeterya, fizyoterapi ve 
müzikli terapi odaları, kütüphane, spor salonu, resim atölyeleri 
ile hizmet verecek olan merkezimiz özellikleri itibariyle 
sahasında bir ilk. 10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana 
birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını 
emanet ederek kendi gündelik işlerini yapabilecek. Engelli 
birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak, 
engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi görecek olan merkez 
yeşillikler içinde ve modern bir tasarımla inşa edildi.

İstanbul’da kültürün kalbi yepyeni bir mekânda daha atmaya 
başladı. 2018 yılı itibariyle Üsküdar’ın eski evlendirme dairesi 
binasında kurulan Nevmekân Sahil, İstanbul kültürünün ve 
İstanbul’u yaşama sanatının önemli mekânlarından biri oldu. 
İlk olarak 2016 yılında Bağlarbaşı’nda eski İETT garajının 
restorasyonuyla açılan Nevmekân aynı zamanda Millet 
Kıraathanesi fikrinin de en güzel örneklerinden biri. Aynı 
zamanda Üsküdar Belediyesi tarafından İstanbul kültürüne 
yeni bir sembol hediye etme vizyonuyla kurulan Nevmekân 
Sahil, 50 bin kitaplık kütüphanesiyle, sergi salonuyla, sanat ve 
kültür etkinlikleri imkânıyla Üsküdar sahilinde İstanbullulara 
ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor. Nevmekân Sahil 
aynı zamanda 00:00’dan sonra üniversite öğrencilerine açık 
olmakla birlikte çay ve çorba ikramı sunuyor.

50.000 metrekarelik bir alanda kurulan Nakkaştepe Millet 
Bahçesi’nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, macera 
adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, biyolojik 
gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini 
spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp alanları, 
okçuluk alanları yer alıyor.  Üsküdar’ı güzelleştirmek ve yeşil 
alan miktarını artırmak için son yıllarda büyük projelere imza 
atıldı. 46 yeni park yapıldı, 65 park yenilendi. Hemşerilerimize 
binlerce meyve fidanı dağıtıldı. Kişi başına düşen yeşil alan 
miktarı 4,8 m2’den 9,5 m2’ye çıkarıldı. 2019’daki projelerle bu 
oranın 10m2’ye çıkarılması planlanıyor.

ÜSKÜDAR ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ:

NEVMEKÂN SAHİL 
MİLLET KIRAATHANESİ:

NAKKAŞTEPE MİLLET 
BAHÇESİ:

ÜSKÜDAR VE İSTANBUL’A BÜYÜK DEĞER KATACAK OLAN

DEV PROJELER
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1 Ağustos 2017’de denize indirdiğimiz Valide Sultan Gemisi, Üsküdar 
Belediyesi’nin en özgün, en sevilen sosyal projelerinden biri oldu. 
Gemimiz ile düzenlediğimiz ücretsiz turlarla başta Üsküdarlılar 
olmak üzere tüm İstanbulluları Boğaz’ın güzellikleriyle buluşturmayı 
hedefliyoruz. Tuzla’da yerli ve millî imkânlarla üretilen gemimiz 500 
kişi kapasiteli ve tüm Boğaz turu seferlerimizde ücretsiz çay, simit 
ikramı yapılıyor. Uzman rehberler eşliğinde yapılan turlar sayesinde 
bugüne kadar 400.000’den fazla kişi ücretsiz kültür turuna katıldı. 
Her Perşembe, Üsküdar’daki lise son sınıf öğrencileri Sanat Tarihi 
dersini gemimizde işliyor. Valide Sultan Gemisi haftanın altı günü 
hizmet vermektedir.

Üsküdar Belediyesi Evlendirme dairesinde 450 kişilik 2 adet salon, 
300 kişilik kokteyl salonu, 2 adet kutlama ve takı salonu, 2 adet gelin 
odası, 150 m²’lik sergi salonu, 350 kişilik yemek salonu, bekleme ve 
misafir salonu, fotoğraf stüdyosu yer alıyor.

Çavuşdere Spor Sarayı’nda yarı olimpik bay - bayan havuzlar, 
fitness salonları, basketbol ve voleybol salonu yer alıyor.

Tüm birimlerin tek çatı altında toplandığı yeni modern binada 
Üsküdarlılar çok daha kolay ve daha hızlı hizmet alıyor.

Halkımız ve resim sanatında müstesna eserleri olan Mehmet Çebi 
öncülüğünde düzenlenen İstanbul Resim Müzesi, butik müzecilik 
yaklaşımının özel örneklerinden biri konumundadır.

VALİDE SULTAN GEMİSİ:

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
NİKÂH SARAYI:

ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI:

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
HİZMET BİNASI:

İSTANBUL RESİMLERİ MÜZESİ:

Üsküdar Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip 
bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır 
ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur.  Bilim ve teknolojinin 
önemini toplum gözünde artırmayı hedefleyen; deneysel ve uygulamalı 
etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik 
eden,  Üsküdar Bilim Merkezi ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, 
dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunmayı 
planlamaktadır. Bu bağlamda bireylere günlük olaylara bilimsel bir 
bakış açısıyla yaklaşabilme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme 
özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Planetaryumun yanı sıra 
Uygulamalı Atölyeler, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji – 
Robotik Kodlama Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, 
Parçalara Ayır Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi olmak üzere toplam 
7 farklı temada birçok atölye ile ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 
öğrencilere belirli bir müfredat eşliğinde eğitim verilecektir.

ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ:

LİSELERARASI BASKETBOL TURNUVASINDA
ŞAMPİYON ÜSKÜDAR

BİREY TEMEL LİSESİ OLDU
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Basketbol Turnuvası finalleri Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplamda 39 takım 156 oyuncunun katıldığı Basketbol 
turnuvasını 1.000’i aşkın seyirci izledi. Çavuşdere Spor 
Sarayı’nda gerçekleştirilen final maçında Hacı Sabancı 
Anadolu Lisesi ve Üsküdar Birey Temel Lisesi öğrencileri 
karşı karşıya geldi. Final maçında Hacı Sabancı Anadolu 
Lisesi’ni 25-14 yenen Üsküdar Birey Temel Lisesi 
şampiyon oldu. 

Üçüncülük, dördüncülük müsabakasını ise Acıbadem 
Bilim Doğa Koleji’ni 23-11 yenen Bahçeşehir Koleji 
Anadolu Lisesi kazandı. Turnuvada 1. olan takım Üsküdar 
Birey Temel Lisesi 3.000 TL, 2. olan takım Hacı Sabancı 
Anadolu Lisesi 2.000 TL, 3. olan takım Bahçeşehir Koleji 

Anadolu Lisesi 1.000 TL, 4. olan takım Acıbadem Bilim 
Doğa Koleji 500 TL ödül kazandı.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 
ve geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Üsküdarlı vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞLARLA 
BULUŞTU

NAKKAŞTEPE MİLLET 
BAHÇESİ’NDE 

BAŞKAN TÜRKMEN

Başkan Türkmen, “Nakkaştepe 
Millet Bahçenize hoş geldiniz. 
Bu güzel Millet Bahçemiz, 
İstanbul’a ve Üsküdarımıza 
hayırlı uğurlu olsun. Bu alan 
adeta 7’den 70’e herkese 
hitap ediyor.Burada iki bin kişi 
aynı anda hiç kimse kimseyi 
rahatsız etmeden piknik 
yapabilecek. 

Çocuklarımız için de hem 
kapalı hem açık alanda 
oyun parklarımız mevcut. 
Macera parkurlarımız, tenis 
kortumuz var. Kısacası 
bir gününüzü rahatlıkla 
değerlendirebileceğiniz devasa 
bir park inşa ettik. Hepimize 
hayırlı uğurlu olsun” diye 
konuştu. Başkan Türkmen 
konuşmalarının ardından tek 
tek vatandaşlarla ilgilenip 
sohbet etti. Nakkaştepe’deki 
buluşmaya katılan 
vatandaşlara çay, simit ve 
peynir ikram edildi.
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Temel atma töreninde konuşan 
Başkan Türkmen, “Burası 
aslında Üsküdarımızın merkezi 
konumunda. Temelini attığımız 
bu güzide merkezimiz, inşallah 
eğitim ve kültür alanında çok 
hayırlı işlere imza atacaktır. 
Üsküdarımıza hizmet eden 
din görevlilerimizin buluşma 
mekânı olacak ve Allah’ın izniyle 
2019 yılı bitmeden burayı 
tamamlayacağız” diye konuştu.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilecek olan “Din Görevlileri 
Yaşam Merkezi” temel atma töreni 
vatandaşların da katılımı ile gerçekleşti.

Mihrimah Sultan Camii yanında yapılacak olan 
Yaşam Merkezi temel atma törenine Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Müftüsü 
Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın ve Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Köse katıldı. 

OĞUZHAN CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kur’an tilaveti ile başlayan temel atma töreninde konuşan 
Başkan Türkmen, “Bizler her şeyden önce inanan insanlarız. Allah 
izin verdiği müddetçe cami açmaya devam edeceğiz. Bilindiği 
üzere Üsküdarımız bir camiler şehri. Hem tarihi camilerimiz, 
hem de böyle yeni camilerimiz mevcut. Bu camilerimiz 
medeniyetimizin mührüdür. Tabii ki bu camilerimizi Üsküdar 
Belediyesi’nin önderliğinde Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve 

elbette ki hayırsever 
vatandaşlarımız ile 
birlikte yapıyoruz” 
diye konuştu. İlçe 
Müftüsü Çakmak 
da konuşmasında 
Üsküdar Belediyesi 
ve Başkan Türkmen’e 
Üsküdar’da camilere 
verilen değerden 
dolayı teşekkürlerini 
iletti.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan “Oğuzhan Camii 
Temel Atma Töreni” vatandaşların da katılımı ile gerçekleşti.

NİJER ORTA ÖĞRETİM BAKANI
ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ’NDE

Ziyarette Nijer Ortaöğretim Bakanı’na, Üsküdar Belediye 
Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın da eşlik etti. Bilim Merkezi’nde 
incelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerin bulunduğu 
sınıflar da ziyaret edildi. Öğrencilerin neler yaptıklarını 
inceleyen ekip daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf 
çektirdi. Daha sonra planetaryumu incelemeye geçen ekip 
burada hep birlikte “Astronot” adlı kısa belgesel filmi izledi. 
Geziden çok memnun kaldığını belirten Nijer Ortaöğretim 
Bakanı Samro, “Türkiye’de böyle bir Bilim Merkezi olduğunu 
görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Üsküdar 
Belediyesi’nin çocukları teknolojik ve bilimsel faaliyetlere 
yönlendirmesi çok önemli, bu durumdan çok mutlu kaldım” 
diye konuştu. Gezinin ardından Üsküdar Belediye Başkan 
Yardımcısı Mete Yapıcı, Bakan Samro’ya Üsküdar’ın eski 
fotoğraflarının yer aldığı bir albüm hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde 1. faz açılışı gerçekleştirilen Üsküdar Bilim Merkezi’nin 
önemli misafirleri vardı. Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi 

Elhadji SAMRO Bilim Üsküdar’ı ziyaret etti. DİN GÖREVLİLERİ YAŞAM 
MERKEZİ TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burhaniye Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilecek olan Oğuzhan Cami temel atma törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve hayırsever vatandaşlar katılım sağladı. 
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TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ KAPSAMLI 

ÜSKÜDAR’DA AÇILDI

ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ 

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye’nin en geniş 
kapsamlı engelsiz yaşam merkezi Bulgurlu’da hizmete açıldı. 

İlkleri içinde barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı otel konforunda odaları bulunan ve engelli 
bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntıların düşünüldüğü merkezde; 2 ayrı hidroterapi havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme terapisi, dil ve 
konuşma terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunuyor. 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Usta,  AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Osman Boyraz, İsmet Uçma, Türkiye Beyazay Derneği 
Onursal Başkanı Lokman Ayva, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar Eski Belediye 
Başkanı Mustafa Kara ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı.

Başkan Türkmen, 
Alzheimer hastalığının 
başlangıç seviyesinde 
olan hastalarımız ve 
onların yakınlarına 
yönelik de bir eğitim 
çalışması yapacağımız 
okul açtık” bilgisini 
verdi. Merkezdeki 
tüm hizmetlerin 
ücretsiz olduğuna 
dikkati çeken Türkmen, 
belediyenin yaşlılar için 
evde bakım hizmeti, 
cenaze için taziye 
hizmeti, yenidoğan 
için bebek tebrik ekibi 
gibi tüm hizmetlerinin 
de bu merkezde 
sürdürüleceğini belirtti. 

Merkezle ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sözlerini şöyle 
sürdürdü, “5 katlı merkezimiz 5 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare de açık alana 
sahip. Başka hiçbir kamu alanında olmayan terapi havuzlarımız var. 7 yıldızlı otel 
konforunda, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı odalar 
bulunuyor. Evde engelli çocuğu olan aileler bize telefon edecek. Onları gidip evlerinden 
alacağız. Çocukları merkezde uzmanlar gözetiminde istirahat ederken anneler ve babalar 
kendileri için zaman ayırabilecekler. Alışveriş, hasta ziyareti, piknik yapabilecekler ya da 
bir dost meclisine katılma fırsatı bulabilecekler.”  

Açılışta down sendromlu bağlama üstadı 
Çağatay Aras, notaların otizmli dâhisi 
Rabia Aytek, görme engelli Emre Kandemir 
de unutulmaz bir konser verdi.  Down 
sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm 
Kahvesi’nin standının da yer aldığı açılışta 
filografi, kaligrafi, ahşap boyama, mehter, 
ritim, bağlama ve ses, resim, ebru, nikâh 
şekeri ve konser çalışmalarını içeren 
atölyelerin sergileri de gerçekleştirildi.

BİREYSEL EĞİTİM
GRUP EĞİTİMİ
FİZYOTERAPİ
PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK
PEDAGOG
DİL VE KONUŞMA 
TERAPİSİ
DUYU BÜTÜNLEME 
TERAPİSİ
UZAY TERAPİSİ
HİDROTERAPİ 
SPORTİF 
REHABİLİTASYON
HASTA BAKIM 
HİZMETİ
ALZHEİMER OKULU 
HOBİ MERKEZİ
EVDE SAĞLIK HİZMETİ
KONFERANS SALONU 
ENGELSİZ KÜLTÜR 
MERKEZİ
ÇOCUK OYUN ODASI
ENGELSİZ PARK
HOBİ BOSTANI

YAŞLILAR BİRİMİ
KUAFÖR HİZMETİ
TAZİYE BİRİMİ
ENGELLİLER 
KOORDİNASYON 
BİRİMİ
ENGELSİZ PARK
FİLOGRAFİ
KALİGRAFİ
AHŞAP BOYAMA
MEHTER
FOLKLOR
RİTİM
BAĞLAMA VE SES
KONSER 
ÇALIŞMALARI
RESİM
EBRU
NİKÂH ŞEKERİ
AHŞAP YAKMA VE 
DAĞLAMA
HÜSN-Ü HAT

ÜSKÜDAR ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’NDE YER ALAN HİZMETLER



17www.uskudar.bel.tr / Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  / Ocak 201916

VALİDE SULTAN 
GEMİSİ

KONUKLARINI
AĞIRLAMAYA 
DEVAM EDİYOR
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VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA
SANAT TARİHİ DERSLERİ 
DEVAM EDİYOR
Eğitim öğretim sezonu boyunca her Perşembe sabahı Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen 
Sanat Tarihi dersleri devam ediyor. 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Boğaz 
turlarında Valide Sultan Gemisi sırasıyla, 22 Kasım tarihinde Halide Edip Adıvar Anadolu 
Lisesi, 29 Kasım tarihinde Üsküdar Okul Meclis Başkanları, 6 Aralık tarihinde Çağrı Bey 
Anadolu Lisesi, 13 Aralık tarihinde Burhan Felek Anadolu Lisesi’ni ve 20 Aralık tarihinde ise 
Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe 
lise öğrencilerine yönelik düzenlenen sanat 
tarihi dersi programlarında konuşan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “ Her hafta bir 
okulumuzdan öğrenciler ile Valide Sultan Gemimizde 
buluşuyoruz. Bu haftada sizlerle bir boğaz turu 
gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İçinde 
bulunduğumuz Valide Sultan Gemisi’nin 14 ayda 
400 bini aşkın ziyaretçisi oldu. Gençler; sizlere 
değer veriyoruz. Üsküdar’da 2014 yılında 100 bin 
öğrencimiz vardı. 2’li eğitim gören öğrenci sayımız 
%46 idi. Şu anda Üsküdar’da 2’li eğitim gören 
öğrenci sayımız %6’ya düştü. Sadece belediye 
olarak 6 tane okul yaptık ve hala da yapıyoruz. 
Bilgi Evleri, Çocuk Akademisi, Çocuk Üniversitesi 
bunlardan bazıları. Okullar konusunda da İstanbul’un 
en iyi ilçelerinden biriyiz. Bugün sizler için de farklı 
bir gün olmasını diliyoruz, sınav stresinden biraz 
da olsa uzak kalmanızı isterim. Ama tabii ki dersleri 
aksatmayıp, sınavınızda başarılı olmanızı temenni 
ediyorum. Allah yardımcınız olsun.” diye konuştu.

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. 
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MAHALLE SAKİNLERİ İLE 
BOĞAZ TURU PROGRAMI, 
YENİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Gerçekleştirilen buluşmalarda 
servislerle mahallelerden gemiye 
ulaştırılan vatandaşlara çay 
ve simit ikram edildi.  Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
“Sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş 
geldiniz. Hep birlikte muhteşem 
bir Boğaz turu gerçekleştireceğiz. 
Şunu açık yüreklilikle 
söyleyebilirim ki, böyle bir gemi 
ile Boğaz Turu İstanbul’da bugüne 
dek olmamıştır. Böyle bir proje ne 
dünyada ne de Türkiye’de mevcut 
değil” dedi.  Nakkaştepe Millet 
Bahçesi’nden de bahseden Başkan 
Türkmen, “İstanbul’da böyle 
güzel manzaralı Millet Bahçesi 
yok. İnşaatını bitirdik, inşallah 
Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 
açılışını gerçekleştireceğiz” diye 
konuştu.  Boğaz turu tarihçi uzman 
rehber anlatımıyla devam etti ve 
gezi bitiminde vatandaşlar yine 
servislerle mahallelerine ulaştırıldı.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirilen “Mahalle Sakinleri 
ile Boğaz Turu” kapsamında bu ay içerisinde sırasıyla Cumhuriyet 
Mahallesi, Bulgurlu ve Ferah Mahalleleri ile Boğaz’da rehber eşliğinde 
gezi gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlerinin konuğu ünlü karikatürist ve oyuncu Hasan 
Kaçan oldu. Kaçan’ın sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Bir Gemi Dolu Hikâye” programına 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NİN KONUĞU OLDU

Özellikle bir döneme damgasını vuran ve Üsküdar’daki 
Kuzguncuk Mahallesi’nde çekilen Ekmek Teknesi televizyon 
dizisinde oynadığı “Herodot Cevdet” karakteriyle anlattığı 
hikâyeler ile hafızalara kazınan oyuncu, etkinlikte de 
sevenlerine birçok hikâye anlattı.

Programda konuşan Başkan Türkmen, “Kıymetli dostumuz 
Hasan Kaçan’ı ve siz sevenlerini Valide Sultan Gemimizde 
ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz. Hoş geldiniz. Boğaz 
Turu’na daha evvel katılmış olanlarınız elbette vardır. Ancak 
bu gemide böyle bir tur yapmak doyumsuz bir haz. Üzerine 
bir de Hasan Kaçan’ın sohbetleriyle böyle bir gezi yapmak 
daha büyük bir haz olacaktır.” diye konuştu.  Başkan 

Türkmen’e düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini belirten 
Kaçan ise, “Hilmi Türkmen Başkan’ımız gerçekten çok 
büyük projelere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Nevmekân 
Sahil’e birçok defa gittim. Etkinliklere katıldım. İnanın, 
İstanbul’da böyle bir yapı görmedim. Hilmi Başkan uçmuş 
dedim. Her yerde söylüyorum bunu, ilerleyen zamanlar da 
Üsküdar’ın sembol mekânlarından bir tanesi olacaktır. Aynı 
zamanda içinde bulunduğumuz Valide Sultan Gemisi’ne ilk 
defa geliyorum. Yine diyorum, “Hilmi Başkan uçmuş.” diye 
konuştu. ”İstanbul Hikâyeleri” anlatan Kaçan daha sonra 
programa katılan sevenleri ile soru-cevap şeklinde programı 
devam ettirdi. Üsküdar’dan başlayan program, boğaz turu 
sonrasında yeniden Üsküdar’da son buldu.

ÜNLÜ SANATÇI
HASAN KAÇAN
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Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 
kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir konser verdi. 

“Yandım Yandım”, “Sarı Laleler”, “Ah Bu Ben”, “Ele Güne Karşı” gibi unutulmaz 
eserlerini seslendiren Mazhar Alanson, seyircilere “Ara verelim mi?” diye sordu. 

Seyircilerden gelen “Hayır” yanıtı üzerine Mazhar Alanson aralıksız iki saat sahnede 
kaldı. Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

MAZHAR 
ALANSON

BAĞLARBAŞI KONGRE 
VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 
SEVENLERİYLE BULUŞTU
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Sahnede şarkıların hikayesini de anlatan Mazhar 
Alanson “Yandım şarkısını Medine’de yazdım. İlk gün 
çıktım ‘Yandım’ satırını not ettim. İkinci gün ‘Ah Ki Ne 
Yandım’ı ekledim. Derken bir bakıyorsun arkasından 
‘Bana Şarkılar Söyleten Kadın’ geliyor. Sonra şarkılar 
söyleten bir kadın olmuş herhalde. ‘Baka Baka 
Doyamadım Hem Kokladım da’ tamamen Kabe’ye 
yazılmıştır. Şarkılarımı satır satır toplarım. Sezen gibi 
15 dakikada yazamam, 3-4 ayda yazarım ben. Bu 
satırları bir araya getirmek de fakirin işi. Onu da ben 
yapabiliyorum. Yaşamadığım hiçbir şeyi satırlarıma 
geçirmedim” dedi.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ise Alanson’a şu sözlerle teşekkür etti: “Bu 
salonda çok programlar yaptık. İlk kez böylesine büyük 
bir coşku görüyorum. 

Üç kuşağın sevgisini kazanmış ve gurur kaynağımız 
olan Mazhar Alanson’u Üsküdar’da ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduk.”  Alanson konser sonunda 
dakikalarca ayakta alkışlandı.
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BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN, 
SİTE BULUŞMALARI İLE 

ÜSKÜDARLILARIN
SESİNE KULAK VERİYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site sakinlerinin taleplerini dinlemek için site 
ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Türkmen, sırasıyla 20 Kasım tarihinde Çamlıca Sarı Konaklar 

Sitesi, 22 Kasım tarihinde Barbaros Mahallesi’nde bulunan Mavi Konak Sitesi, 27 Kasım 
tarihinde Altunizade Aykent Sitesi ve Barbaros Mahallesi’nde bulunan Mesa Yeşil Vadi Sitesi, 
4 Aralık tarihinde Altunizade Mahallesi’nde bulunan Selçuklu Konakları Sitesi’ni ve 18 Aralık 

tarihinde ise Altunizade Mahallesi’nde bulunan Site 61’i ziyaret etti.
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Site ziyaretleri programı kapsamında 
yaptığı konuşmalarda Başkan 
Türkmen, konuşmasına site 
sakinlerini Valide Sultan Gemisi’ne 
davet ederek başladı. Türkmen, “15 
ayda 400 bini aşkın vatandaşımız 
gemimizde Boğaz turu yaptı. 
Siz değerli site sakinlerimizi de 
evlerinizin önünden alarak götürüp, 
gezi sonrası tekrar getireceğiz.” dedi. 
Daha sonra çöplerin ayrıştırılması 
konusunda bilgi veren Türkmen, 
“Üsküdar olarak, günde 2 milyon 
hareketli nüfusumuz olmasına 
rağmen İstanbul’daki en temiz 
ilçelerin başında geliyoruz.” Başkan 
Türkmen daha sonra ayrıştırma ve 
dönüştürme konularına da değindi 
ve yapılan çalışmaları anlatarak 
site sakinlerini bilgilendirdi. Başkan 
Türkmen, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen toplu açılış 
töreninden ve açılışı gerçekleşen 
Nakkaştepe Millet Bahçesi, 
Nevmekân Sahil, Engelsiz Yaşam 
Merkezi, Bilim Üsküdar gibi önemli 
projelerden de bahsetti.

Başkan Türkmen, “Bizleri o güzel 
günde yalnız bırakmadığınız için 
teşekkür ederiz. Güzel ve çok önemli 
bir tören ile İstanbul’da hatta 
Türkiye’de örneği bulunmayan 
projelerimizin açılışını yaptık. 
Nakkaştepe Millet Bahçesini herkesin 

gidip görmesi gerekiyor. Ailece 
vakit geçirebileceğiniz devasa, 
muhteşem bir manzara ile sizleri 
bekliyor. Nevmekân Sahil’i ise adeta 
gençlerimize tahsis ettik. Millet 
Kıraathanemiz aynı zamanda 24 
saat açık bir kütüphane. İkramlarımız 
bulunuyor.” diye konuştu.  Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nden bahseden 
Başkan Türkmen, “Bulgurlu’ da bir 
Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. 
Buranın Türkiye’de şuanda örneği 
yok. Binamızda hidroterapi havuzu 
var. Ve burada engelli çocuklarımız 
hocalarımız eşliğinde yüzerek, terapi 
oluyorlar. Binamızı tam kapasiteli 

olarak hizmete açık. Birçok konuda 
engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine 
yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda 
engelli bir çocuğu olan anne, bizi 
aradığında ekiplerimiz çocuğunu 
evden alıyor ve Yaşam Merkezi’nde 
her türlü ihtiyacını karşılayabiliyoruz. 
Bu sayede aileler gün içerisinde 
sosyal bir zaman kazanıyor.” diye 
bahsetti.

Başkan Türkmen çay eşliğinde ve 
sohbet havasında geçen buluşmada 
site sakinlerinin sorularını da tek tek 
cevapladı.
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Kültür, sanat ve eğitim hakkındaki düşüncelerini anlatan Avcı, 
kendisine yöneltilen soruları da cevapladı.  Başkan Türkmen, Prof. 
Dr. Nabi Avcı’nın konuşmasının ardından kendisine “Su Yüzünde 
Sanat” isimli kitabı takdim etti. Programa aynı zamanda “Nabi 
Avcı Anadolu Lisesi” öğrencileri de katıldı ve toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildikten sonra Nevmekân Sahil’de bulunan Ara Güler 
fotoğraflarından oluşan sergi hep birlikte gezildi.

NEVMEKÂN 
SAHİL’İN KONUĞU
PROF. DR. 
NABİ AVCI 
OLDU
Üsküdar Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen buluşmalarda  Nevmekân Sahil’in konuğu, 
konuğu Kültür ve Milli Eğitim eski Bakanı 
Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Söyleşinin yanında müzik dinletisinin de yapıldığı buluşmaya 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. Üsküdar ile 
ilgili düşüncelerini belirten Prof. Dr. Avcı, “Üsküdar, İstanbul’un en 
özel semtlerinden bir tanesi ve bu güzel semtte böyle bir Millet 
Kıraathanesi olan Nevmekân Sahil’i görmek beni çok mutlu etti” 
diyerek sözlerine başladı.
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Üsküdar Belediyesi, kültür, sanat ve spor aktivitelerini herkes için ulaşılabilir hale 
getirmek için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Üsküdar Belediyesi 
tarafından projelendirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi’nin temeli, 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla atıldı.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ben İstanbul 
Fatih’te doğdum, büyüdüm. Avrupa yakasında 
İstanbul’u temsil eden simgelerden biridir Fatih. 
Yine Anadolu yakasında da Üsküdar’dır. Bu 
anlamda Fatih’i Üsküdar’dan, Üsküdar’ı Fatih’ten 
ayırmak mümkün değildir. O anlamda Üsküdar 
benim de semtimdir. Bu vesileyle Üsküdarımıza 
kazandırılacak olan bu tesisin açılışında da bir 
arada oluruz. Ve buna benzer nice tesisleri 
Bakanlığımızın imkanlarıyla da Üsküdar’a 
kazandırma noktasında kararlılığımızı, inancımızı 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizdeki son 16 
yılda spor tesisleşmesi, dünyanın tesisleşmesine 
kıyasla rekor seviyeyi gösteriyor. Bundan 
sonraki süreçte tesislerimizi insanlarımızla 
doldurarak her yaştan insanımızı bu tesislerde 
sporla uğraşırken görmek istiyoruz. Bu tesisler 
sizler içerisinde olduğunda anlam ifade ediyor. 
Önümüzdeki dönemde Üsküdarımıza farklı tesisleri 
kazandıracağız. Bunun planlarını yapıyoruz” dedi.

Üsküdar Belediyesi olarak hayata geçirdikleri 
projeler aracılığıyla ilçeyi kentin kültür-sanat ve 
spor merkezi haline dönüştürdüklerini kaydeden 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
temeli atılan Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor 
Merkezi’yle de İstanbul’a dünya standartlarında 
bir kültür ve spor merkezi kazandırdıklarını ifade 
etti.

Hilmi Türkmen, şunları söyledi: “Projemiz 
tamamlandığında üstleneceği vazife, görev hem 
de adıyla çok güzel bir proje oldu. Mahallemize 
ve Üsküdarımıza yakıştı. Bu güzel kültür ve spor 
merkezini inşallah tabii ki öncelikle bu güzel 
mahallelerimiz olmak üzere Üsküdarımıza, 
gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, 
yetişkinlerimize armağan ediyoruz. Çamlıca 
Camii, Çamlıca Tepesi ve sol tarafı Adalar 
manzaralı bu güzel mahallemize adeta park 
yapıyoruz. Üsküdarımız yaptığımız projelerle 
son yıllarda adeta kültür ve spor merkezi haline 
geldi. 2005-2006 yıllarına kadar Üsküdarımızda 
toplantı yapacak salonumuz yoktu. Bugun bütün 
mahallelerimizde birer ikişer kültür merkezi, 
yüzme havuzları ve en önemlisi gençlerimizin, 
kadınlarımızın devam ettiği çok amaçlı kursların 
olduğu muazzam bir kültür merkezi var. 
Doğrusu Üsküdarımızın bu bölgesi Çamlıca’nın 
arka kısmının böyle bir projeye ihtiyacı vardı. 
Bu kültür merkezi 2014 seçimleri öncesi seçim 

vaadlerimizden biriydi. Ve bizim 2014’te söz 
verip de yapamadığımız tek işimiz burası kalmıştı. 
Sayın Bakanımızın da destekleri ve katkılarıyla bu 
güzel projeyi sevgili Ferah ve Kısıklı mahallelerimiz 
için 10 ay içerisinde tamamlıyoruz. Prof. Raşit 
Küçük Hocamızın adını verdik. Sebebi de şu, Raşit 
Hocam çok muhterem bir büyüğümüz. O hem 
bilim adamı hem de gönül insanı, en önemlisi de bu 
mahallemizde oturuyor. Sayın Bakanımızın doğum 
gününde de kültür merkezinin temelini atmak 
bizim için de ayrı bir mutluluk oldu.”

Bilim ve ilim dünyasına çok önemli katkıları 
bulunan çok değerli bilim ve ilim insanı Prof. Dr. 
Raşit Küçük’ün adını taşıyan merkez; yarı olimpik 
yüzme havuzu, 750 kişilik çok amaçlı salon, fuaye 
ve sergi alanı, bilgi evi, fitness salonu, gezilebilir 
teras, kafeterya ve 70 araçlık otoparkıyla tüm 
İstanbulluların hizmetine sunulacak.

PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK 
KÜLTÜR VE SPOR 

MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI
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Üsküdar Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Nevmekân Sahil’in özel konuğu ünlü 
sanatçı Mazhar Alanson oldu. Alanson’un “Mazhar Olmak” kitabı için düzenlenen imza günü 

sohbet eşliğinde devam etti.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen sohbette Alanson 
kendisinin de bir Üsküdarlı olduğunu belirtti. Tasavvuf 
ve dini sohbet üzerine yaptığı konuşmasında “Ben 
şarkılarımı yazarken basit anlatıyorum. Konuyu 
uzatmadan direkt olarak söylüyorum. Dini anlatanlar 
da bu şekilde anlatmalı. Basit ve anlaşılır bir şekilde 
anlatılmalı” dedi. Alanson dört defa umre ziyaretinde 
bulunduğunu belirtirken, “Önce Leyla’dan geçme 
faslında oluyorsun. Sonra Mevla’dan tekrar Leyla’ya 
geçiyorsun. Fakat Mevla’dan sonra Leyla’ya bakışın 
başka oluyor. İnsanları kırmamaya, gönül kırmamaya 
gayret ediyorsun. Leyla’da kaldık şimdilik, ama 
Mevla’yla da aram iyidir hamdolsun” diye konuştu.  
Alanson, Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen 
buluşmanın sonunda “Mazhar Olmak” kitabını 
hayranları için imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirirken 
21 Aralık tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde bir konser gerçekleştireceğinin de 
müjdesini verdi.

MAZHAR ALANSON 
NEVMEKÂN SAHİL’DE
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Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Üsküdar Çocuk 
Üniversitesi, Bilgi Evleri, Çocuk Akademileri, Genç Enderun, Gençlik Merkezi ve Gençlik 

Akademisi’nde görev yapan 250 öğretmen ile 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle 
kahvaltı programı düzenlendi. 

Düzenlenen programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen de katıldı. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin 
öneminden vurguyla bahseden Başkan Türkmen, “24 Kasım 
çok önemli bir gün elbette, hepinizin öğretmenler gününü 
kutluyorum. Ancak öğretmenler yalnızca bir gün değil, her 
gün önemlidir. Üsküdar’da eğitim anlamında görev süremiz 
boyunca çok önemli işler başardık. Hepinizden Allah razı 
olsun, gece gündüz demeden çalıştınız. Önce Allah’ın, sonra 
da sizler sayesinde başardık. Toplamda 200’ün üzerinde 
öğretmenimiz mevcut. Anadolu’da çoğu ilçenin öğretmen 
sayısından fazlayız. Aynı zamanda çoğu belediye bizi örnek 
alıyor. Hamd olsun bu durum ile iftihar ediyoruz. Ve bilmenizi 
isterim ki, bana göre belediyemizde yapılan en önemli işler 
sizin yaptıklarınızdır. Her iş gelir, geçer. Ancak öğrencilerimize, 
geleceğimizin temellerine dokunan işlerin asla gelir geçer bir 
noktası yok” diye konuştu. Konuşmasının ardından Gençlik 
ve Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere hediye 
takdiminde bulunan Başkan Türkmen, kahvaltıya katılan 
öğretmenlerle toplu fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN TÜRKMEN 24 KASIM’DA 
ÜSKÜDARLI ÖĞRETMENLER 

İLE BULUŞTU




