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2019 büyük icraatlar ile anılacak ama
Üsküdar’ın asıl hedefi 2023
 
Ayların en kısası Şubat, bizim için yine dopdolu geçti. Üsküdarlılar için Şubat, uzun 
bir ay oldu. Çünkü birkaç ayın icraatını, hizmetini ürettik. Açılışlardan açılışlara 
yorulmadan koşturduk. Üsküdar gelecek yıllara şimdiden hazır ve insan odaklı 
belediyecilik anlayışımızla tüm Türkiye’de yükselmeye devam ediyoruz. 

Yüksek tempoyla geçen ilk beş yıllık dönemimizde Üsküdar’a çok önemli eserler 
kazandırdık. Üsküdar Belediyesi’nin fedakâr çalışanları, paydaşlarımızın gayretleri 
ve sizlerin büyük desteği ile bugünlere geldik. Şimdi de ekibimizle, hizmet aşkımızla, 
yeni projelerimizle ikinci beş yılımıza hazırız. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel 
seçimlerin halkımızın yüksek demokrasi bilinciyle ve huzur içinde katılacağını bilmek 
bize büyük bir gurur veriyor. Hemşerilerimizin devam kararını hak etmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere hedef olarak 
gösterdiği “Gönül Belediyeciliği” ilkemizin içini dolduran çalışmalarımız bütün 
hızıyla sürüyor. Hemşerilerimizle 360 derece iletişim mantığı ile 7/24 mahallelerde, 
sokaklarda, tesislerdeyiz. 

Mahalle buluşmalarımız kesintisiz devam ediyor. Bu buluşmaların en güzel yanı, 
doğrudan iletişim sayesinde bize ulaşan talepleri hızla çözmemiz. Böylece Üsküdar’ın 
yaşam kalitesi de hizmet kalitemiz de her geçen gün yükseliyor. Üsküdar Belediyesi’ni 
milletimizle el ele yönetmeye devam ediyoruz. 

Üsküdar’a yatay ve dikey olarak her yönde kulak vermek bizim işimiz. Semtler 
ve mahalleler, okullar, hemşeri dernekleri, meslek grupları, kadınlar ve çocuklarla 
görüşüyoruz, herkesi dinliyoruz. Üsküdar bugün bu yönetim gelenekleri sayesinde 
örnek bir belediyeciliğin merkezi konumunda. 

Üsküdar’da Şubat ayı bir yandan da çok kıymetli büyüklerimizi ağırladık. Hemşerimiz 
Cumhurbaşkanımız Hacı Harun Ekşi Camii’nin ibadete açılış törenine katıldı. 5. 
Üsküdar Kitap Fuarı’nın onur konuğu olan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın 
da şehrimize şeref verdi. Üsküdar’da yaşayan, Türkiye’nin ve Türkçenin yüz akı olan 
edebiyatçı-yazar Beşir Ayvazoğlu da fuarımızın onur yazarı oldu. 

14 Şubat’ta ise bize büyük bir mutluluk kaynağı olan konuklarımız vardı. Aşk Engel 
Tanımaz adıyla düzenlediğimiz programımızda engelli yurttaşlarımızla buluştuk ve 
sevginin gücüyle yazılmış hikayelerine şahit olduk. 

Bu ay bir de ülke çapında başlayan bir modelin parçası olduk. Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla başlayan tanzim satış modeline Üsküdar olarak biz de katıldık. 11 Şubat 
itibariyle Üsküdar Meydan ve Kirazlıtepe Şenol Güneş Parkı’nda başlattığımız tanzim 
satışlarımız sürüyor. Tanzim satış çadırımız her hafta bir mahallede kuruluyor ve 
vatandaşlara uygun fiyatla satış yapmaya devam ediyor. 

Halkımızın günlük hayatını ve ekonomisini zora sokan piyasa ahlakının dışına çıkan 
çabalara karşı biz de denetleyici ve dengeleyici olma rolümüzle sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. Üsküdar da bizim, İstanbul da bizim, Türkiye de bizim ve biz de tüm 
imkânlarımızla Türkiye’den yana saf tutmaya devam edeceğiz. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum.
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5YILDA
YILDIZLI

ESERLER
30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sizlerin tercihiyle seçilmiş, 3 Nisan günü mazbatamızı alarak 

göreve başlamıştık. O gün yaptığım açıklamada ise sizlere şöyle seslenmiştim: 

“Bugünden itibaren tüm Üsküdarlıların belediye başkanı olarak 
önümüzdeki 5 yıl hizmet vereceğiz. Bu hizmet anlayışımızda, 
Üsküdar’ın tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini asla tahrip 

etmeden, ona yakışır ve ona yaraşır, her hizmetimizde insanı öne 
çıkararak, hizmetimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Seçim öncesi 

verdiğimiz sözler ve vaatlerin sonuna kadar arkasındayız.”

Geçen 5 yıl boyunca, bu ilk açıklamama sadık kaldım ve şimdi huzurunuza yeniden aday olarak 
çıkmanın mutluğunu yaşıyorum. Sizlerin desteği, partimizin tercihi, ekibimin özverili çalışmaları, 

belediye çalışanlarımızın gayretleri birleşince neleri başarabildiğimizi hep beraber gördük.

“Üsküdar aşkıyla” çıktığımız yolda geçen 5 yılda yorulmadan çalıştık. Türkiye’de ve dünya yerel 
yönetim çevrelerinde konuşulan projelere imza attık. Önce kronikleşmiş, 30 yıllık imar ve arsa 
sorunlarını çözmekle başladık. Altyapıdan eğitime, şehircilikten kültüre, sosyal hizmetlerden 
sağlığa her alanda kalıcı çözümler sunduk. Üsküdar’ın geleceğini, geleceğin Üsküdarlılarını 

düşünerek hareket ettik.

Dolu dolu geçen bu ilk beş yılımızda verdiğimiz bütün sözlerimizi tuttuk. Ayrıca bunlarla 
yetinmeyip sözlerimizi de aşarak Üsküdar’a yepyeni hizmetler sunduk. Çünkü Üsküdar hep daha 
fazlasını hak eden bir şehir. Bu yüzden geldiğimiz nokta Üsküdarımız için yeterli değil. Üsküdar 
için yapılacak daha çok iş var. Üsküdar bizim büyük sevdamız ve sevdası olan uyumaz. Dün ve 
bugün olduğu gibi yarın da Üsküdar’ı düşünmeye, Üsküdar’ı yaşamaya devam edeceğiz. İkinci 
beş yılımızda da bu çözüm, hizmet ve icraat zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Bizim için en 

gerçekçi anket, en gerçek seçim sonucu yüzlerinizdeki tebessüm. 

Gönlümüzü ve aklımızı birlikte kullanarak sizlere yakışır bir 
belediyecilik bizim en büyük vaadimizdi. Bunu başardık. İkinci 
beş yılımızda da inşallah Üsküdar aşkıyla çalışmaya, üretmeye, 

paylaşmaya devam edeceğiz.

SEVDASI OLAN 
YORULMAZ

Sevgili Hemşehrilerim;
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Burhaniye Mahallesi’nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii açılış törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram 

Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

KATILIMLARIYLA İBADETE AÇILDI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 

HACI HARUN EKŞİ CAMİİ
CUMHURBAŞKANIMIZ

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camii, Cuma namazı sonrasında 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle ibadete açıldı. 

Cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki 
Hacı Harun Ekşi Camisi’nin açılışında, 

Burhaniye ve Emniyet Mahallesi 
sakinleriyle komşu oldukları belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buralardaki 
ibadethanelerde beraber ibadet 

yaptığı kişilerin Cumasının mübarek 
olmasını diledi. Merhum Hacı Harun 

Ekşi’nin adına ailesinin böyle bir eseri 
inşa ettirmelerinin onu ebedi âlemde 

kalıcı kılacağını ifade eden Erdoğan, 
Peygamberimizin  “Rabbimiz kim benim 

için dünyada bir mescit inşa ederse 
ben kendilerine cennette bir bina inşa 

ederim” dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutulmamak 
için atılacak adımları hayır için atmak 

gerektiğini söyleyerek, 

Böyle 2 bin 100 kişilik bir caminin yapılması 
mahallemize ayrı bir zenginlik kattı” dedi. 
Erdoğan, bunlarla birlikte şadırvanı, tuvaleti 
ve çevresinin düzenlenmesiyle toplamda 2370 
metrekarelik alan içerisinde böyle bir eserin 
inşa edilmesinin mahalleye ayrı bir zenginlik ve 
güç kattığını dile getirdi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yaptığı konuşmasında, 
“Bugün bizler için çok önemli bir gün. Öncelikle mübarek Cuma 

gününde ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel 
hatıralarının olduğu bir mahallede bu güzel camiyi ibadete açmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Camimizin yapımında emeği geçen merhum 
Hacı Harun Ekşi Beyefendiyi rahmet, şükran ve minnetle yâd 

ediyoruz. Son 5 yılda Üsküdar’da 63 tane camimizi yenileyerek 
yeniden ibadete açtık. Üsküdar’da yaklaşık 200 cami var, 3’te 1’ini 

yeniledik. Bu çalışmalarımızda gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü, gerek 
hayırsever vatandaşlarımız ve Üsküdar Belediyesi olarak bizlerin de 

desteğiyle her mahallemizde neredeyse 1 veya 2 camimizi yenilemiş 
olduk. İnşallah kalanları da yenilemek nasip olur” diye konuştu. 

Camiyi mahalleye kazandıran iş adamı Mahmut 
Ekşi ve ailesine teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, merhum Hacı Harun Ekşi’ye rahmet 

diledi. Başkan Erdoğan’ın konuşmasının 
ardından dua edildikten sonra kurdele kesim 

töreni gerçekleştirildi.

“Zira unutulmamak istiyorsak ya bu tür yerler inşa edeceğiz ya hayırlı 
evlatlar yetiştireceğiz, ya da köprü gibi yatırımlar yapacağız. Bunlar 
kaldığı sürece biz de unutulmayız. 
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Fuarda 130 yayınevi ile 250’den fazla yazarı ağırlayacaklarını ifade eden Başkan Hilmi Türkmen, “Türkiye’de son 
yıllarda ciddi bir entelektüel üretim söz konusu. Türkiye’nin büyük ivmesiyle doğru orantılı bir gelişme bu. Millet 

Kıraathaneleri, kütüphaneler, müzeler, kültür merkezlerinin açılması hızlandı. Bağlarbaşı Nevmekân ve Nevmekân 
Sahil’deki Millet Kıraathanesi’nde 100 bin kitap, 20 bin dijital kitaba sahibiz. Kitapta KDV düzenlemesi yapıldı. Kültür 

sanat kanalı TRT 2, 22 Şubat’ta yeniden açılıyor. Bütün bunlar millî bir siyasetin, devletimizin kültür-sanat alanında 
attığı güçlü kurumsal adımların sonucu. Fuarımız da bu büyük dönüşümün bir parçası. Türkiye bilgiye, kültüre eşit 

koşullarda ulaşan bir ülke olma yolunda ilerliyor” dedi.

Kitap fuarlarının genellikle 
şehre uzak yerlerde 
olduğunu söyleyen 

Başkan Türkmen, konum 
itibariyle Üsküdar’ın 

kolay ulaşılabilirliğini 
anımsattı ve fuarla 

gençlerin kitaba, yazarlara 
erişimlerini kolaylaştırmayı 

hedeflediklerini belirtti. 
17 Şubat’a kadar devam 

eden, stantların tıklım tıklım 
olduğu 5. Üsküdar Kitap 

Fuarı’na özellikle gençler 
büyük ilgi gösterdi.

Fuarın onur konuğu olan 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın açılışta 
yaptığı konuşmada “Türkler 

okumaz diye bir şehir 
efsanesi var. Belki nitelik 
ve sayı olarak istediğimiz 

noktada değiliz ama bu 
doğru değil. Son 15-16 

yılda her yaştan her kesimin 
kitaba erişimi kolaylaştı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
başlattığı Millet 

Kıraathaneleri seferberliği 
de hem nicelik hem de nitelik 

yönünden dönüşüme çok 
ciddi katkılar yapacak” dedi.

 
Her yıl sürekli artan bir ilgiyle 

karşılaştıklarını ve özellikle 
gençlerin kitaba olan ilgisinin 

kendilerini mutlu ettiğini 
söyleyen Üsküdar Belediye 

Başkanı Hilmi Türkmen 
ise 4 yılda 400 bin kişiyi 

ağırladıklarına dikkat çekti.

İstanbul’un en büyük kitap fuarlarından biri olan olan ve bu yıl 9-17 Şubat tarihleri arasında beşincisi 
düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Üsküdar 

Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Vedat Demiröz, 66 yılda 66 kitap yazan ve aynı zamanda fuarın onur yazarı olan Beşir Ayvazoğlu ve 
kitapseverler katıldı.
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ÜSKÜDAR’DA 
TANZİM MEYVE 
VE SEBZE SATIŞI 
BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan 
tanzim satış modelinin startı Üsküdar’da da verildi. Son 
zamanlarda artan meyve sebze fiyatlarına önlem getirmek 
amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 
destekleriyle tanzim satış kararı alınmıştı.

11 Şubat itibariyle Üsküdar Meydan ve Kirazlıtepe Şenol Güneş 
Parkı’nda doğrudan tanzim meyve sebze satışları başladı. 
“Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında gerçekleştirilen 
tanzim uygulaması her hafta bir mahallede kurularak devam edecek. 
Pazar ve market fiyatlarından yüzde 40 ila yüzde 50 civarında 
indirimli olan tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, 
portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 
3,5 liradan alıcı buluyor.  Vatandaşlarda tanzim uygulamasından 
dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
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VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE “AŞK ENGEL 
TANIMAZ” PROGRAMI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Engellileri yıkan projeleriyle Türkiye çapındaki belediyeler arasında örnek 
gösterilen Üsküdar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel gerçekleştirdiği 
etkinlikle “Aşk Engel Tanımaz” dedirtti.

Üsküdar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde 
“Aşk engel tanımaz” diyerek engelli çiftleri bir araya getirerek, koşulsuz sevginin en güzel 
örneklerinden birini gözler önüne serdi. 

Etkinlik kapsamında Valide Sultan Gemisi’nde bir araya gelen 
125 engelli çift, Sevgililer Günü’nün keyfini Boğaz turu eşliğinde çıkardı. Engellilerden 
oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla eğlenen çiftler, bu anlamlı günde bir kez daha 
engellere karşı meydan okudu.  Sevgililer Günü’nde engelli çiftleri bir araya getirerek, 
sevginin şartlar ne olursa olsun engel tanımadığını ortaya koyan çok önemli bir etkinliğe 
imza attıklarını kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgililer Günü; 
Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günleri gibi özel günlerin en anlamlıları arasında yer 
alıyor. Bu anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı buluşturarak, koşulsuz sevginin önemini 
bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün burada biraraya gelen çiftlerimiz, her türlü 
engeli yıkıp, birbirlerini koşulsuz severek bize çok büyük bir örnek oluyorlar. Hayatın tüm 
zorluklarına rağmen birbirlerinden asla vazgeçmeyen bu çiftlerimizden alacağımız çok 
büyük dersler var. Hepsine büyük bir saygı duyuyoruz” diye belirtti.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mahalle Buluşmaları kapsamında Üsküdar’da bulunan 33 
mahalleyi tek tek ziyaret ederek vatandaşlar ile buluştu. Gerçekleşen buluşmalarda Üsküdar’da yapılan 

parklar, kültür merkezleri, sosyal tesisler, spor salonları, restorasyonlar, okullar, camiler, yurtlara ait 
bilgilerin paylaşımı ve yapılan kültürel çalışmaları aktararan Başkan Hilmi Türkmen, Valide Sultan 
Gemisi, Nevmekân Sahil, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Bilim Üsküdar ve 

Üsküdar Meydan gibi projelerin tüm Türkiye’ye örnek olacak projeler olduğunu vurguladı.

BAŞKAN TÜRKMEN’İN KATILIMI İLE
MAHALLE BULUŞMALARI

DEVAM EDİYOR

29 Ocak tarihinde ise Ferah Mahallesi’nde konuşan Başkan 
Türkmen vatandaşlara Çamlıca Camii ile ilgilide bir müjde 
iletti, “Dünya’nın en büyük camisini inşa ettiğimiz bu 
güzel mahallemize bir müjde vermiş olalım. Allah nasip 
ederse, Mart ayının ilk günlerinde ve muhtemelen Regaip 
Kandili’nde ibadete açıyoruz. Ferah Mahallesi’ne aynı 
zamanda bir de kültür merkezi yapıyoruz. Prof. Dr. Raşit 
Küçük Kültür ve Spor Merkezimizin geçtiğimiz aylarda 
temelini attık. Yarı olimpik yüzme havuzu, 750 kişilik çok 
amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, bilgi evi, spor salonu 
gibi birçok kullanım alanıyla bu merkezimizin açılışını da 
inşallah 1 yıl içerisinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu. 
Başkan Türkmen, 30 Ocak Çarşamba akşamı ise Güzeltepe 
Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Buluşmada konuşan 
Başkan Türkmen, “Güzeltepe Mahallemizde Üsküdar 
Belediyesi olarak şu ana kadar birçok proje gerçekleştirdik. 
Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi, Güzeltepe Bilgi Evi, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi gibi önemli eserleri kazandırdık. 
Aynı zamanda birçok camiyi restore ettik ve cami inşa 
ettik” diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Mahalle Buluşmaları kapsamında 24 Ocak Perşembe akşamı 
Üsküdar Bilim Merkezi konferans salonunda Ünalan Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Ünalan 

buluşmasında konuşan Başkan Türkmen, “Bilim merkezimiz, geleceğimizin Türkiye’si ve geleceğimizin 
Türkiye’sini emanet edeceğimiz yavrularımızın daha donanımlı, daha bilgili, çağı daha yakından okuyabilen, 

tanıyabilen, yaşayabilen gençlerimizin yetişmesine önemli bir zemin ve önemli bir katkıda bulanacağına 
inancımız tam. Haftanın her günü Üsküdar’da bulunan okullarımızdan yaklaşık 300-350 öğrencimiz gelerek 

burada vakit geçiriyorlar” diye konuştu. 

Başkan Türkmen, 6 Şubat Çarşamba akşamında Yavuztürk 
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmada imar 
konusunda önemli konulara değinen Başkan Türkmen, 

“Göreve geldiğimizde sıkıntılar, sorunlar vardı. Çözeceğiz 
dedik. 2014 yılından itibaren 2016 yılının Eylül ayına 
tam anlamıyla Üsküdar’da bir imar ihtilâli yaptık. Bu işin 
teknik anlamda uzmanı olanlar da bizle aynı kanaatte. Öyle 
kimsenin kolay kolay gerçekleştiremeyeceği bir imar planı 
yaptık. Aynı zamanda Üsküdar’da şu anda imarı en iyi ve 
en çok olan Yavuztürk Mahallesi’dir. Aslında yaşanılan 
sıkıntılar belediyeden kaynaklı olmuyor. Asıl sebep tapular. 
Hisseli tapular mevcut. Tapular hisseli olunca ne yazık ki tek 
başınıza karar verip, evi yapamıyorsunuz” diye konuştu.

Başkan Türkmen, 8 Şubat Perşembe akşamı ise Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Konferans Salonu’nda 
Kandilli, Kuleli ve Küçüksu Mahallesi sakinleriyle bir araya 
geldi. Buluşmada imar hakkında bilgiler veren Başkan 
Türkmen, “Aslına bakarsanız bu konuda işin en zor kısmını 
geçtik. Buralarda imarı 7.5 kata çıkarttık.  Burada da 
söz, yetki tamamıyla tapu sahibi olarak sizin. ‘Başkanım 
mahallemize kentsel dönüşüm ne zaman gelecek?’ diye 
devamlı olarak sorular alıyorum. Sevgili hemşehrilerim 
buna sizler karar vereceksiniz. Burada karar tapu kimlerin 
veya kimin ise onun” diye konuştu.

Başkan Türkmen imar hususunda yeni seçim sloganını da 
açıkladı; “İMARI BÜYÜTTÜK, PARSELLERİ KÜÇÜLTECEĞİZ.” 

Başkan Türkmen, 9 Şubat Cuma akşamı Üsküdar Belediyesi Nikâh Sarayı’nda Selimiye, Valide-i Atik ve Zeynep Kamil 
Mahallesi sakinleriyle biraraya geldi. Başkan Türkmen, 3 mahalle ile birarada gerçekleştirilen buluşmada yaptığı 
konuşmada, “Sizler merkez mahallelerimizin sakinleri olarak buraya çok yabancı değilsiniz. Belediye binamız, nikâh 
sarayımız ve hemen yan tarafta bulunan Çavuşdere Spor Sarayımız adeta sizler için hizmette. Şu an burada biliyorum, 
gelenleriniz var. Sadece buraya değil, Üsküdarımızın her yerine spor salonu yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 
9 tane kapalı spor salonu ve kültür merkezi inşa ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz nikâh salonu biliyorsunuz daha 
evvel Şemsipaşa’da bulunuyordu. Artık burada daha modern bir yapıda hizmette ve eski yerine benzersiz bir eser ortaya 
koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Millet Kıraathânesi’ tabirine uygun bir şekilde inşa edilen Nevmekân Sahil’i mutlaka 
ziyaret edin” dedi.
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Başkan Türkmen, 11 Şubat Pazartesi akşamı Burhaniye 
Gençlik Merkezi’nde Burhaniye Mahallesi sakinleriyle bir 
araya geldi. Başkan Türkmen, “Burhaniye Mahallemizin 
imar sorunu kalmamıştır. 35 yıldır devam eden 
imar sorununu çözmüş bir Belediye Başkanı olarak 
karşınızdayım. Bu mahallemizde imarı 2 kattan 5 kata, 
emsali 0.30’dan 1.25’e çıkardık ama hisseli tapu konusu 
ayrı bir konu, siz kendi aranızda anlaşmadıkça bu konuda 
bizim yapabileceğimiz bir şey yok” şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen, 12 Şubat Salı akşamında ise Bahçelievler 
Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Türkmen 
buluşmada, “Bu toplantılar bizler için çok verimli oluyor. 
Sizlerin görüş, öneri ve teşekkürlerinizi aracısız almış 
oluyoruz. Üsküdar Belediyesi ilçemizin 35 yıllık imar 
sorununu çözmüş bulunmakta. Şu anda evlerimizde kat 
sayımız 2 iken yeni imar planımıza göre 7,5 kata kadar 
çıkabileceğiz” dedi.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen Mahalle Buluşmaları kapsamında 14 Şubat 
Perşembe günü Altunizade, Barbaros ve Acıbadem 
Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Üsküdar’ın tüm 
mahallelerinde yapılan bu toplantıların dolu dolu olduğunu 
ve tüm vatandaşların katıldığını dile getiren Başkan Hilmi 
Türkmen konuşmasında 5 yılda yapılan icraatları tek tek 
anlattı. 

Başkan Türkmen, “Yavuztürk’te bulunan Yavuz Selim 
Camii’ni yeniden inşa ettik. Ancak sadece cami olarak 
bırakmadık. Genelde camilerin altlarına başka şeyler yapılır. 
Ancak biz boş bırakmadık camimizin altına bir diş hastanesi 
yaptık. Mart ayının ortalarına doğru bu noktada Anadolu 

Yakası’nın en büyük diş hastanesi açıyoruz. Sizlere de yakın 
bir lokasyonda bulunuyor. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin” 
dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Şubat 
Cuma günü Mahalle Buluşmaları toplantısında Murat 
Reis ve Selami Ali Mahallesi sakinleri ile bir araya 
geldi. Konuşmasına Üsküdar’da yapılan parklar, kültür 
merkezleri, sosyal tesisler, spor salonları, restorasyonlar, 
okullar, camiler, yurtlara ait bilgilerin ve yapılan kültürel 
çalışmaları aktaran Başkan Hilmi Türkmen,  Valide Sultan 
Gemisi, Nevmekân Sahil, Nakkaştepe Millet Bahçesi, 
Engelsiz Yaşam Merkezi, Bilim Üsküdar ve Üsküdar 
Meydan gibi projelerin tüm Türkiye’ye örnek olacak 
projeler olduğunu vurguladı. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, son olarak 
16 Şubat Cumartesi akşamında Mahalle Buluşmaları 
kapsamında İcadiye, Kuzguncuk ve Sultantepe Mahallesi 
sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Türkmen, “İnşallah 
yeni dönemde ağırlık verip, zaman ayıracağımız üç önemli 
mesele var. Yeşil alan, otopark ve dönüşüm diyoruz. 
Özellikle dönüşüm konusunun üzerinde duracağız. Otopark 
konusu da hassas bir konu, ulaşımda sıkıntılar mevcut. 
Yollarımızın yarısından fazlası otopark olarak kullanılıyor. 
Neden, çünkü otopark yok. Bu konu gündemimizden 
düşmeyecek. Birçok mahallemizle ilgili projelerimiz 
de mevcut” diye konuştu.   Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen Mahalle Buluşmaları’nda gerçekleştirdiği 
konuşmaların ardından vatandaşlardan gelen soru, dilek ve 
talepleri dinleyerek istişarelerde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site sakinlerinin taleplerini dinlemek için ziyaretlerine devam 
ediyor. Başkan Türkmen, sırasıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Çengelköy Sitesi’ni ve 

Çengelköy Mahallesi’nde bulunan Demirland Sitesi’ni ziyaret etti.

Site ziyaretleri programı kapsamında Başkan Türkmen 
yaptığı konuşmasına site sakinlerini Valide Sultan Gemisi’ne 
davet ederek başladı. Türkmen, “19 ayda 500 bini aşkın 
vatandaşımız gemimizde Boğaz turu yaptı. Siz değerli 
site sakinlerimizi de evlerinizin önünden alarak gemimize 
ulaştırıp, gezi sonrası tekrar evlerinize geri getireceğiz” 
dedi. 

Başkan Türkmen, “Sizleri sadece gemiye değil, Nakkaştepe 
Millet Bahçemize, Nevmekân Sahil’e, Bilim Üsküdar’a 
davet ediyorum.  Üsküdar’a böyle eserler kazandırmak 
çok önemli, gemisi, Millet Bahçesi, Nevmekân’ı ile güzel 
eserlere imza attık. İnşallah 31 Mart’tan sonra daha 

nice eserler kazandıracağız. Aynı zamanda Pazar günleri 
öğleden sonra Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Üsküdarlı 
vatandaşlarımız ile buluşuyoruz. Nakkaştepe adeta 7’den 
70’e herkese hitap ediyor. İki bin kişi aynı anda hiç kimse 
kimseyi rahatsız etmeden piknik yapabilecek. Çocuklarımız 
için hem kapalı hem de açık alanda oyun parklarımız 
mevcut. Macera parkurlarımız, tenis kortumuz var. Kısacası 
bir gününüzü rahatlıkla değerlendirebileceğiniz devasa 
bir park inşa ettik. Yeri geliyor çorba, çay, simit bazen 
de salep ikram ediyoruz” diye konuştu.  Çay eşliğinde ve 
sohbet havasında geçen buluşmalarda, Başkan Türkmen 
konuşmasının ardından site sakinlerinin sorularını tek tek 
cevapladı.

BAŞKAN TÜRKMEN’İN KATILIMI İLE
SİTE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
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Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine yönelik 
düzenlenen tarih derslerinin konuğu 7 Şubat tarihinde Üsküdar İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen öğrencilere hitap ettiği 
konuşmada, “Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Her Perşembe 
okullarımızdan öğrencilerimizi ağırlıyoruz, bu hafta da sizlerle 
birlikteyiz. Üsküdar’daki okullarımız son yıllarda birçok alanda 
başarılar kazanıyor. Sadece İstanbul değil, Türkiye çapında adından 
söz ettirir hale geldiler. Bu okullardan birisi de sizlersiniz. Yemek ve 
karate alanlarında birincilikleriniz mevcut. Sizleri tebrik ediyorum” 
dedi.

Valide Sultan Gemisi, 14 Şubat Perşembe günü ise Mihrimah Sultan 
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’ni ağırladı. Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın, selamlama konuşmasında öğrencilere başarı 
dileklerinde bulundu. 

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, Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mihrimah Sultan 
Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığı konuşmada, “Her Perşembe olduğu gibi bugün de sizlerle birlikte 
Boğaz’da Sanat Tarihi dersi yapacağız. Biliyorsunuz Üsküdar Hanım Sultanlar şehri ve Valide Sultan Gemisi de bugün 
ayrı bir mutlu, siz Üsküdar’ın hanım sultanlarını ağırlıyor. Vatandaşlarımızın Boğaz’da Valide Sultan Gemisi ile kültür 
turu yapması bizim için çok anlamlı. Ama sizin gibi sevgili gençlerin Perşembe günleri Sanat Tarihi dersi yapması daha da 
anlamlı. Öğrencilik yılları çok önemlidir, en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekir. Sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Hilmi Türkmen, ders zilini çalarak öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve 
öğrencilerle tek tek ilgilendi. Uzman rehber eşliğinde İstanbul’un sarayları, camileri ve müzeleri hakkında tarihi ve önemli 
bilgiler verildi.
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Açılış programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, hat sanatının usta ismi Hasan Çelebi, Ebru 
sanatçısı Hikmet Barutçugil ve birçok sanatsever katılım 
sağladı. Başkan Türkmen yaptığı konuşmasında, “Bizler 
Nevmekân Sahil’de tüm sanatlarımıza ev sahipliği 
yapıyoruz. Üsküdarımız başlı başına bir kültür sanat 
şehridir. Tezhibin, Hat sanatının ve Ebru sanatının da 
merkezidir. Üsküdar sanata, sanat da Üsküdar’a çok 
yakışıyor. Tezhip sanatının çok köklü bir geçmişi vardır. 
Hem süsleme sanatı olarak çok değer verilir hem de biz 
Müslümanlar için de Kur’an-ı Kerim’e olan sevgi ve saygısı 
gereği Kur’an süslemelerinde de çokça kullanılan ve her 
geçen gün değeri, kıymeti anlaşılan bir sanat dalıdır. Bu 
sanatı sevenler için bir sanat şöleni olarak değerlendirsek 
de özellikle bu alanda ilgisi olan ve henüz işin başında 
olanlar içinde aslında teşvik edici bir sergi olacaktır. Bu 
yönüyle de Eda Şahan hanımefendiye de çok teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.  Sergi sanatçısı Eda Şahan da 
yaptığı konuşmasında, “Öncelikle sizlerin varlığı ile bu 
serginin oluşmasında emeği geçen herkese ve Başkanımız 
Hilmi Türkmen’e çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki 
sanat ve sanatçı destek olmadan iyi noktalara gelemez. 

Bizler adım adım ilerlerken, böyle destekler ile daha hızlı 
ilerliyoruz. Bu serginin oluşmasında 25 senelik bir emeğim 
söz konusu. Baktığımızda burada kocaman bir hayatın 
özetini görüyorum” dedi. Sergide, tezhip sanatının en ince 
detayları gözler önüne seriliyor. “Aşk ile Gör”, el yazması 
kitap sayfalarından hat levhalara, hilye-i şeriflere, ferman 
ve tuğralara dokunan tezhip sanatının en güzel örneklerini 
ziyaretçilere sunuyor.

AŞK İLE GÖR TEZHİP SERGİSİ 
NEVMEKÂN SAHİL’DE AÇILDI

Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, tezhip sanatçısı Eda Şahan’ın 
eserlerini Nevmekân Sahil’de sanatseverlerle buluşturuyor. 13 Şubat akşamı açılışı yapılan “Aşk ile Gör” isimli 

sergi, 3 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Mehmet Ağa Camii Salonu’nda 
gerçekleştirilen buluşmada konuşan 
Başkan Türkmen, “Sevgili Küplüceli 
hemşehrilerim, öncelikle hepiniz hoş 
geldiniz. İstanbul’un incisi Üsküdarımıza 
5 yılda çok değerli eserler kazandırdık. 
Bunlardan bir tanesi Valide Sultan 
Gemisi, sadece bir gemi değil adeta 
yüzen bir kültür merkezi. Burada 
elbette daha önce gemi ile birlikte 
yolculuk yapmış hanımefendiler 
vardır. Ancak ayrıca siz Küplüceli 
hanımefendilerimizi hep birlikte en 
kısa zamanda Valide Sultan Gemimizde 
Boğaz turuna davet ediyoruz” diye 
konuştu.

Başkan Türkmen, daha sonra 5 yılda 
gerçekleştirilen hizmetleri ve yapılacak 
yeni projeleri anlattı. Türkmen, 
Küplüceli kadınların taleplerini 
dinleyerek istişare etti.  Aynı zamanda 
bir müjde veren Başkan Türkmen, 
“Sizlere bu buluşmada duyuralım, 
Küplüce Mahallemize de çok güzel bir 
millet bahçesi yapacağız” dedi.

BAŞKAN TÜRKMEN KÜPLÜCELİ 
KADINLAR İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Küplüce Mahallesi’nde ikâmet eden 
kadınlar ile kahvaltıda bir araya geldi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Üsküdar’daki 
Nakkaştepe Millet Bahçesi, soğuk havaya rağmen vatandaşların akınına uğruyor. 

Genel Başkan Yardımcısı Kaya da yaptığı konuşmasında, “Gönül 
belediyeciliği diyerek çıktığımız bu yolda, bu güzel millet bahçemiz gibi 
daha nice güzel hizmetleri İstanbul’a ve Üsküdar’a kazandırmak üzere 31 
Mart’ta hepinizden dua ve destek istiyoruz. Biz 1994’te İstanbul’da hizmet 
belediyeciliğini Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başlattık. 94 öncesi 
çöp, çamur ve çukur içinde bir İstanbul vardı. Bugün gururla buradayız. 
Dünyanın en güzel manzarasını vatandaşına açmış ve bu dünyanın en 
güzel manzarasında vatandaşlarına sıcak çorba dağıtan bir Üsküdar 
Belediyesi var. İyi ki Üsküdar var, iyi ki AK Parti var diyoruz” dedi. Burada 
Boğaz manzarasına karşı sıcak çorbalarını içen Dönmez, Kaya ve Türkmen, 
vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
FATİH DÖNMEZ VE AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

FATMA BETÜL SAYAN KAYA, 
NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ’NDEYDİ

Nakkaştepe Millet Parkı’nda vatandaşlara seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Şu anda 
bulunduğumuz alan sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un bir millet bahçesi. Çünkü İstanbul’un değişik 

yerlerinden, özellikle karşı taraftan herkesin kolaylıkla ulaşabildiği, kış şartlarına rağmen özellikle hafta 
sonları dolup taşan 50 bin metrekarelik Nakkaştepe Millet Bahçesi’ndeyiz. Sayın Bakanım, siz de aslında 
Üsküdarlı, Çengelköylüsünüz. Bu güzel bahçemize teşrif ederek bize zaman ayırdınız. Size Üsküdarlılar 

adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne gelen 
vatandaşlara, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan çorba 
dağıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Fatma Betül Sayan Kaya da kazanın başına 
geçerek eşlik etti.

Bakan Dönmez ise, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 8 Aralık’ta buranın 
açılışını yapmıştı. Bugün gezmek bize nasip 
oldu. Bir Üsküdarlı olarak sadece biz değil, 
yurt içi ve yurt dışından bu güzel beldeye 
gelen birçok misafirimiz de hayranlıklarını 
ifade ediyorlar. Ben bu güzel hizmetten 
dolayı sayın Başkan ve ekibine teşekkür 
ediyorum. Bugün Millet Bahçeleriyle, Millet 
Kıraathaneleriyle gündeme geliyoruz. Bu 
güzel hizmetlerin işletmeye alınmasında 
emeği geçen herkese canı gönülden 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in, sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından 
Üsküdarlı vatandaşlar Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN TÜRKMEN HAFTA SONU 
VATANDAŞLARLA NAKKAŞTEPE 
MİLLET BAHÇESİ’NDE BULUŞTU

Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, “Çok 
değerli hemşehrilerim gerek Üsküdar’dan 

gerekse İstanbul’un diğer ilçelerinden Millet 
Bahçemize, daha doğrusu kendi bahçenize 

hepiniz hoş geldiniz. Gösterilen bu ilgi 
bizleri çok mutlu ediyor. Ancak görüyorum 
ki sizler kendi araçlarınızla buraya gelirken 

zorluk çekiyorsunuz. Bunun için de ilerleyen 
günlerde Üsküdar’ın belirli noktalarından 

araçlar kaldırarak sizleri sıkıntısız bir şekilde 
Nakkaştepe Millet Bahçemize ulaştıracağız. 

Üsküdar’a böyle eserler kazandırmak çok 
önemli, Valide Sultan Gemisi, Millet Bahçesi, 

Nevmekân’ı ile güzel eserlere imza attık. 
İnşallah 31 Mart’tan sonra daha nice eserler 

kazandıracağız” diye konuştu.

Başkan Türkmen, vatandaşlarla tek tek 
ilgilenerek sohbet etti ve daha sonra 

Nakkaştepe’ye gelen vatandaşlara salep 
ikram etti. Başkan Türkmen, vatandaşlara 

salep dağıtımı sonrasında “salep bahane birlik, 
beraberlik, muhabbet şahane” dedi.
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BAŞKAN TÜRKMEN ÜSKÜDAR KAPALI ÇARŞI VE 
MERKEZ ÇARŞI ESNAFIYLA KAHVALTIDA BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar Kapalı Çarşı ve Merkez esnafı ile düzenlenen kahvaltı 
programına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. 

Kahvaltı öncesi vatandaşlara konuşan Başkan Türkmen, 
“Sevgili hemşehrilerim kahvaltı buluşmamıza iştirak 
ettiğiniz için teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Bu tarz 
buluşmalar ile vatandaşlarımızla tanışma, sorunları 
çözmek için bir fırsat elde ediyoruz. Biliyorsunuz ki 
Üsküdar sahili yeniden yapılandırarak Harem’den 
Üsküdar’a kadar yaklaşık 2 km’lik yaya yolu, bisiklet 
yolu ve dinlenme alanları düzenledik. Üsküdar’ı 
meydanlar şehri yapacağız. Üsküdar sahilden yeni 
belediye binamızın olduğu noktaya kadar olan 
bölümden bir meydan projesi daha ortaya çıkarttık. 
Eski belediyemizin olduğu noktaya da 1.000 araç 
kapasiteli bir otopark yapıyoruz. Aynı zamanda 
otoparkın üstüne de çok güzel bir meydan yapıyoruz. 
Gelecek 100 yıla Üsküdarımızın merkezi inşallah böyle 
şekillenecek” diye konuştu. Başkan Türkmen, kahvaltı 
sonrasında vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

ABDULLAH TİVNİKLİ TARAFINDAN YAPTIRILAN 
CENNET CAMİİ KÜPLÜCE’DE AÇILDI

Üsküdar Belediyesi ile rahmetli hayırsever Abdullah Tivnikli ve ailesinin destekleriyle yeniden yaptırılan 
Küplüce Cennet Camisi, törenle ibadete açıldı.

15 Şubat günü Cuma namazı sonrası düzenlenen açılış 
törenine,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat 
Demiröz, İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya ve İsmet 
Uçma, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar 
Eski Belediye Başkanı Mustafa Kara, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Tivnikli Ailesi ve vatandaşlar 
katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış töreninde 
konuşan  Başkan Türkmen, “Öncelikle Cumanızı tebrik 
ediyor, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 
güzel bir mabedin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla bir 
aradayız. Bu caminin banisi rahmetli  Abdullah Tivnikli 
ağabeyimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.  Tivnikli 
ailesinin, İslam dünyasının güzel eserlerinin inşasına 
yönelik sevgisini, hamiyetperverliğini biliyoruz. Sadece 
bu camimiz değil, Üsküdar’da başta Marmara İlahiyat 
Camisi olmak üzere yaptığı eser ve hayırları Allah 
kabul etsin” dedi. Tivnikli ailesi adına konuşan Ebubekir 
Tivnikli ise “Rahmetli Abdullah Tivnikli’nin buranın en 

ufak taşında bile emeği var. En son anına kadar gelerek 
burayı ziyaret etti. Ama açılışı yapmak bize nasip oldu. 
Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Açılış 
töreni kurdele kesim töreni sonrasında sona erdi.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gerçekleşen açılışta yaptığı konuşmada ‘’Üsküdar bir kültür, 
bir tarih şehri, medeniyetin beşiği aynı zamanda sempozyumlar şehri. Biz kısaca ‘Kitap Şehir Üsküdar’ 

diyoruz. Çok anlamlı ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak bu güzel şehrimiz 3 Mart’a kadar 50’den 
fazla yayınevi ve 100’den fazla yazar, akademisyen ve ilim adamını ağırlayacak. Bunun gelenek haline 

gelmesinden dolayı mutluyuz’’ diye konuştu. Programa Başkan Türkmen’in yanı sıra Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 

’de katılım sağladı.

Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar, Kuveyt olmak üzere dünyanın 
birçok ülkesinden katılımın da gerçekleşeceği ‘’ 4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri;’’ çeşitli seminer, 

konferans ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. ’4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Üsküdar Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘’4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür 
Günleri’’, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.  T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi öncülüğünde, Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve 
Hâşimî Yayınevi ortaklığıyla düzenlenen etkinlik, bu yıl “Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler” 

temasıyla gerçekleşecek.
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Kü l tü r  &  Sana t  E tk i n l i k l e r i

Detaylı Bilgi İçin 
https://www.uskudar.bel.tr/tr/etkinlikler

16 MART
CUMARTESİ

20 MART
ÇARŞAMBA

25 MART
PAZARTESİ

19 MART
SALI

21 MART
PERŞEMBE

22 MART
CUMA

27 MART
ÇARŞAMBA

ÜLKEMİZİN SEÇKİN HAFIZLARINDAN KUR’ÂN ZİYAFETİ
HATİMLERİMİZ, DUALARIMIZ VE YÜREĞİMİZ KAHRAMAN 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZLE
HAFIZLAR DERNEĞİ
/19.30
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

“TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ”
NECDET KAYA
KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

KAHRAMANLARIN TÜRKÜLERİ & HİKÂYELERİ
TUĞRULHAN ŞEN & KADİR BEKAR
KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

ÇALGICILAR VE YORUMLAR
KONSER /20.00
_____

ALTUNİZADE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ
CENGİZ ÖZKAN 
KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

POP MÜZİK KONSERİ
BAHADIR TATLIÖZ
KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

FİLM GÖSTERİMİ
KOD ADI: K.O.Z
/19.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

“BİR HİLÂL UĞRUNA”
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA ÖZEL KONSERİ
MEHMET KEMİKSİZ & 
AYSUN GÜLTEKİN 
/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
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MART  2019

04 MART
PAZARTESİ

09 MART
CUMARTESİ

14 MART
PERŞEMBE

05 MART
SALI

11 MART
PAZARTESİ

13 MART
ÇARŞAMBA

15 MART
CUMA

KADIN ELİ DEĞMİŞ ŞARKILAR
SOLİST: DİLEK TÜRKAN
KONSER /20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

HİKMET BARUTÇUGİL
SERGİ / AÇILIŞ 19.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

ELİF’İN SEDASI
SOLİST: AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

ENVAR 
KONSER- ŞİİR - MUHABBET
ÖZCAN UÇARER & FATİH YILDIZ
KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

POP MÜZİK KONSERİ  / TARIK MENGÜÇ
KONSER /20.00
_____

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI

POP MÜZİK KONSERİ  / BURAK KUT
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

OKAY TEMİZ VE ORIENTAL WIND
SAYGI GECESİ/KONSER/20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

360° KONUŞMALARI
ŞERMİN YAŞAR “OYUNCU ANNE”
“ÇOCUKLUĞUMDAN ÇOCUĞUMA”
SEMİNER/SÖYLEŞİ/19.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

RÛBERÛ
COŞKUN KARADEMİR & DERYA TÜRKAN
DİNLETİ /20.00
_____

NEVMEKÂN/BAĞLARBAŞI




