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HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

15 yaşındayken Trabzon Maçka’da PKK'lı teröristler tarafından 
açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün hayatını anlatan 
“Kesişme İyi Ki Varsın Eren” filmi belediyemiz tarafından 
ücretsiz olarak Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 29 -30 
Ocak tarihlerinde gösterime girdi. 

Yoğun katılımın olduğu filmin 29 Ocak tarihindeki ilk gösterimine 
filmin oyuncuları Rahman Beşel,  Ahmet Eren Taşdelen, Alayça 
Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Kemal Balıbaş katılım sağladı. 

Başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Hatırlarsanız şehit yavrumuz 
Eren Bülbül’ün son bir paylaşımı 
vardı. Biri de çıkıp demiyor ki 
“iyi ki varsın Eren!” işte bugün 
bu salonda bulunan bizler, 
filmin yapımında emeği geçen 
senaristler, yönetmenler, 
oyuncular, set emekçileri yani 
hepimiz bugün burada “İyi ki 
varsın Eren” diyoruz.” şeklinde 
konuştu.

İzleyiciler tarafından gözyaşları 
içinde ve soluksuz izlenen 
film, gösterimi yapılan 2 
gün boyunca Üsküdarlılara  
duygusal anlar yaşattı.

“KESİŞME İYİ Kİ VARSIN EREN” FİLM GÖSTERİMİ 
İLE ÜSKÜDARLILAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
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Geleneksel olarak düzenlediğimiz Üsküdar Kitap Fuarı’nın 
7.’sini 19-27 Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirdik.

Türk hikâyeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu’nun onur 
yazarı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın 
konuşmacı olarak katıldığı fuarın açılışına İskender Pala’dan 
Erol Göka’ya Mukadder Gemici’den Beşir Ayvazoğlu’na kadar 
çok sayıda yazar da katılımlarıyla destek verdi.  

Türkiye'nin önde gelen 120 yayınevi ve markasından 450 
değerli yazarın okurlarla buluştuğu 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın 
açılışına Üsküdar ve İstanbul’un dört bir yanından binlerce 
kitapsever akın etti.

Başkanımız Hilmi Türkmen kapanış programında,  “7. Kitap 
Fuarı, kapısında oluşan kuyruklar, söyleşi ve etkinliklerde 
yaşanan yoğun katılımlarla bu yılı da başarıyla tamamladı. 

Fuarımızda her kesimden okuru yeni çıkan kitaplar, yazarlar 
ve yayınevleriyle buluşturduk. 

9 gün boyunca Üsküdar’ın kalbi kitap diye attı. Kitap kokusu, 
boğazın, denizin kokusuna karıştı. 

Çok sayıda gencimizi, kitapseverimizi binlerce çeşit kitap ve 
yüzlerce yazarımızla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
İyi ki Üsküdar var!” dedi.

ÜSKÜDAR 7. KİTAP FUARI’NDA 9 GÜNDE
 250 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLADIK
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Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle "Temiz Üsküdar, Temiz 
Çevre, Temiz Deniz" sloganıyla 29 Ocak tarihinde Çengelköy 
Sahili’nde düzenlediğimiz etkinlikte deniz dibi ve kıyı şeridi 
temizliği yaptık. 

Dalış ekipleri, aramaları sonucunda denizden çoğunluğu cam 
şişe olmak üzere TIR lastiği, otomobil lastiği, makas, telefon, 
çatal, bıçak, maske, gibi atıklar çıkardı. Su altından çıkarılan 
atıklar etkinlik alanındaki stantlarda sergilendi. 

Başkanımız Hilmi Türkmen “Amacımız bilinçlilik düzeyini en 
üst noktaya çıkartıp denizlerimizin daima temiz kalabilmesini 
sağlayabilmek. Bunun için canlı bazı görseller gösteriyoruz.
 
Doğaya ve denize atılan plastik ve poşetler 1000 yıl, kauçuklar 
150 yıl,  cam atıklar da tam 4 bin yıldan önce çözülemiyor. 

Ve bir adet sigara izmaritinin 7 metre küp suyu kullanılamaz 
hale getirdiğini, metallerin ömrünün de aynı şekilde olduğunu 
söylemek sanırım durumun ciddiyetini daha açık bir şekilde 
ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

ÇENGELKÖY SAHİLİ’NDE 
DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILDI
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ÜSKÜDAR'DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM
HIZLA DEVAM EDİYOR

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla yürüttüğümüz ve 
depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirdiğimiz 
kentsel dönüşüm faaliyetlerine hız kesmeden devam 
ediyoruz.

Belediyemiz tarafından başlatılan kentsel dönüşüm 
seferberliği ile Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah ve Mehmet Akif 
Ersoy Mahallerini içine alan bölgede geliştirilen Çamlıca 
Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 2. etaba 
başladık. Projenin inşaat aşaması, depreme dayanıksız 
binaların yıkılmasıyla başladı. Bu kapsamda Mehmet Akif 
Ersoy Mahallesi, Şehit Osman Sokak’ta yer alan 32 bina 
ve 122 bağımsız bölümün yıkımı, 6 Ocak Perşembe günü 
düzenlenen törenle tamamlandı.

Şehit Osman Sokak'taki binaların yıkımı öncesinde mahalle 
sakinleriyle bir araya gelen başkanımız yıkım töreninde 
yaptığı konuşmada, “3 etap halinde devam eden ilk etabının 
teslimlerini hak sahiplerine teslim ettiğimiz projemizin 
devamı olan 2. ve 3. etap inşaatlarımız devam ediyor. 
Kirazlıtepe’deki dönüşüm projemiz tamamlandığında 
toplamda 180 bin metrekarelik bir alanı dönüştürmüş 
olacağız. Böylece yaklaşık 2 bin bağımsız bölümü 

vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu dönüşümün 2. ana 
ayağını Mehmet Akif Ersoy, Küplüce ve Ferah Mahallelerimiz 
oluşturuyor. Türkiye’nin başka bir yerinde böyle avantajlı 
bir dönüşüm yoktur. Bu proje ile vatandaşlarımıza tarihi bir 
fırsat sunuyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce bu fırsattan 
yararlanmaya davet ediyoruz. " ifadelerini kullandı.
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2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminin ilk Pazartesi 
gününde Dilaver Cebeci İlkokulu’nun yeni hizmet binasını 
eğitime açtık. Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı.

Başkanımız açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Okulumuza 
yeniden kavuştuk. Bugün bir taraftan 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılının 2. dönemine başlıyoruz. Ama bir taraftan da 
bu güzel okulun güzel çocukları olarak yeni okulunuzda eğitime 
başlamış oluyorsunuz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde 
konuştu.

Murat Reis Mahallemizde bulunan Dilaver Cebeci İlkokulu’nun 
21 derslikli yeni hizmet binası başkanımız Hilmi Türkmen ve 
öğrenciler tarafından kesilen kurdele ile hizmete açıldı.

Gerçekleşen açılış ve bayrak töreninin ardından başkanımız 
ve yetkililer sınıfları ziyaret ederek öğrencilere hediye kitap 
dağıtımında bulundu.

GENİŞLEYEN AMBULANS 
FİLOMUZ İLE HASTANEYE 
ÜCRETSİZ VE GÜVENLİ 
ULAŞIM

DİLAVER CEBECİ 
İLKOKULU'NUN YENİ 
HİZMET BİNASINI EĞİTİME 
AÇTIK

Üsküdar Belediyesi olarak yatağa bağımlı, yürümekte 
zorluk çeken ve hastaneden taburcu olan vatandaşlarımızın 
hastaneden-eve, evden-hastaneye güvenle ulaşımını 
genişleyen ambulans filomuz ile sağlamaya devam ediyoruz.

İlçemizde ikamet eden hasta vatandaşlarımızı evlerinden 
sedye ile alarak gidecekleri hastaneye kadar eşlik ediyoruz. 
Vatandaşlarımız aldıkları ambulans hizmeti sayesinde 
ulaşım sıkıntısı yaşamadan ve güvenle ulaştıkları hastanede 
muayene, kontrol gibi işlemlerini rahatlıkla yaptırabiliyorlar.

Hastaneden taburcu edilen ve yürüme sıkıntısı yaşayan 
hastalar için de verdiğimiz nakil hizmeti ile hastaların güvenle 
evlerine ulaşımını sağlıyoruz.

Ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 
evden naklin gerçekleşmesi halinde 5 iş günü, hastaneden 
taburcu olmaları durumunda aynı iş günü içerisinde Üsküdar 
Belediyesi 444 0 875 numaralı telefonu arayarak randevu 
alabilirler.
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Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde toplanan kâğıt, metal, 
plastik ve ahşap gibi atıklar kendi içlerinde sınıflandırılıp 
işlemlerden geçerek ekonomik değere dönüşüyor. 
Dönüşümden elde edilen gelir sayesinde Üsküdar Belediyesi 
olarak yüzlerce engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 
binlerce kişiye sıcak yemek, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 
burs yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere destek kart, yiyecek, 
giyecek ve kışlık yakacak yardımı ile minik dostlarımıza yuva 
ve mama desteği sağlayarak adeta çöpten hayır çıkarıyoruz.

Site sakinlerine, okul idarecilerine, ev hanımlarına ve 
muhtarlara sokak sokak, mahalle mahalle anlattığımız proje 
kapsamında geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza ve 
gençlerimize bu anlayışla yetişebilmeleri için özellikle geri 
dönüşümle ilgili bilgi aktarımı sağlıyoruz. 

Böylece belediyemiz tarafından uygulanan “Dönüşümde 
Üsküdar Modeli” ile Üsküdar’da çöp kavramı değişerek bazen 

engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye, bazen sabahın 
erken saatlerinde işine, okuluna giden vatandaşımıza sıcak 
çorba ya da yaşlı ve kimsesiz yaşlılarımızın evine sıcak aş 
olarak giden bir hayır işine dönüştü.

GERİ DÖNÜŞEBİLİR ATIKLAR 
ÜSKÜDAR İÇİN İYİLİĞE DÖNÜŞÜYOR

2021 yılının sonunda açılışını gerçekleştirdiğimiz Haluk 
Dursun Kütüphanesi’nde öğrencilerimizi, sağlıklı, güvenli 
ve konforlu bir alanda ders çalışabilmeleri ve sınavlarına 
hazırlanabilmeleri için 7 gün 24 saat ikramlarla ağırlıyoruz.

Günün her saatinde dolup taşan kütüphanemizde öğrenciler; 
ücretsiz internet ağından faydalanabiliyor, 40 bin basılı kitap 
sayesinde araştırmalarını yapabiliyor, sessiz ve sakin bir 
ortamda kitap okuyabiliyor ve ikram saatlerimizde çorba, 
kahve, kek ve çay alarak mola verebiliyorlar.

Başkanımız Hilmi Türkmen kütüphanemizi sık sık ziyaret 
ederek öğrencilerle sohbet etme imkânı buluyor ayrıca 
zaman zaman getirdiği tatlı ikramlarıyla öğrencilerin yüzünü 
güldürüyor. 

Belediye hizmet binamızın alt katında bulunan 
kütüphanemizin bahçesinde aynı zamanda sosyalleşme 
olanağı bulan gençlerimiz çaylarını yudumlayarak bu güzel 
mekânın keyfini yaşıyor.

HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ'NİN KAPILARI
7/24 ÖĞRENCİLERİMİZE AÇIK

Belediyemiz tarafından 6 yıl önce hayata geçirilen “Dönüşümde Üsküdar Modeli” projesi ile geri dönüşebilir 
atıkların dönüşümünden elde edilen gelir ihtiyaç sahipleri ve minik dostlarımız için iyiliğe dönüşüyor.
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Din Görevlileri Eğitim Merkezi'ni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla 25 Aralık tarihinde hizmete açtık.

Mihrimah Sultan Camii yanında bulunan merkezin açılış 
törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, AK Parti 
İstanbul Milletvekilleri Eyüp Özsoy ve Osman Boyraz, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Hattat Hasan Çelebi, Hafız İlhan Tok, 
projenin mimarı Ali Yılmaz ve Üsküdarlılar katılım sağladı.

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Diyanet 
İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak faaliyet alanlarımızdan 
en yoğun olanı okumak, okutmak, öğretmek. Çünkü bizim 

medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlk 
inen sure oku diye başlıyor." ifadelerini kullandı.

Başkanımız Hilmi Türkmen ise yaptığı konuşmada, "Hepimizin 
bu güzel mekânda, bir tatlı anısı vardır.Elli yıllık bir geçmişi 
olan bu bina hayatımızda izler bırakan, çok güzel anlamlı 
buluşmalara vesile oldu. Kur'an okundu. Kur'an öğretildi. 
Hayatımıza dair güzel hikâyelerimiz oldu. 

Din Görevlileri Eğitim Merkezi adı altında ama içerisinde 
birçok fonksiyonu barındıran çok güzel bir eseri Cenabı 
Allah'ın lütfuyla tamamlamış olduk. Hayırlı, uğurlu olsun." 
diye ifade etti.

DİN GÖREVLİLERİ EĞİTİM MERKEZİ’Nİ HİZMETE AÇTIK 

MUSTAFA KAVSAR BABA CAMİİ'Nİ YENİDEN İBADETE AÇTIK

Restorasyonunu tamamladığımız ecdat yadigari Mustafa Kavsar Baba Camii’ni 
31 Aralık tarihinde yeniden ibadete açtık.

Açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz ve Hulusi Şentürk, 
Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, başkanımız Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Cemal Kalyoncu katıldı.

Başkanımız;"Üsküdar Belediyesi olarak hayırsever iş adamlarımız ve 
vatandaşlarımızın katkılarıyla bu güzel camiyi restore ettik. Üsküdarımızda 
restore ettiğimiz ve yenilediğimiz cami sayısı 87’e ulaştı." şeklinde konuştu.

Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı tarafından yapılan duanın ardından Mustafa 
Kavsar Baba Camii kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı.
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Üsküdar Belediyesi olarak İstanbul’da yaşanan olumsuz kış 
şartlarına karşı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için toplamda 
732 personel ve 203 araçla canla başla çalıştık. Kar yağışının 
etkili olduğu süre boyunca gündelik hayatın ve ulaşımın sekteye 

uğramaması için yaptığımız çalışmalarla ilçe genelinde yüzde 85 
oranında yol açıklığı sağlayan belediyemiz don tehlikesine karşı 
gece de çalışmalarını sürdürdü.

1789 noktada kar küreme işlemi gerçekleştirerek yolda kalan 
vatandaşların evlerine ulaştırılması konusunda destek sağlayarak 
43 evsiz vatandaşımızı da Üsküdar ve çevre ilçelerdeki otellere 
yönlendirdik.

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 375 kg mama dağıtımı yaptı, 27 
kedi ve 13 köpeğe müdahale ederek yaşamlarını kurtardı.

Sosyal Destek Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından Üsküdar’da 
ikamet eden yaşlı, yatağa bağlı, kimsesiz ve kovid hastalığı geçiren 
vatandaşlarımızın 2 öğün sıcak yemek ihtiyacı karşılandı. Aynı 
zamanda odun dağıtımı da yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık 
yakacak ihtiyacını ücretsiz olarak adreslerine teslim ettik. 

Başkanımız sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “4 
gündür günde 18 saat mesai, 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve 
bile gidemedi ama açmadık cadde ve sokak bırakmadılar. Sokaktaki 
her bir can için canla başla çalıştılar. Üsküdarımızın gönül elçileri ile 
balık ziyafetinde buluştuk. Allah sizden razı olsun.” dedi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA 
YÜRÜTEN GÖNÜL ELÇİLERİNE BALIK ZİYAFETİ

KDV DENETİMİ SEFERBERLİĞİ

Üsküdar Belediyesi olarak hükümetimiz tarafından 
enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerine 
getirilen %7’lik KDV indirimine yönelik market denetimleri 
zabıta ekiplerimiz tarafından tek tek denetleniyor. 
Denetimlerde ürünlerin etiket, raf ve kasa fiyatları 
karşılaştırılmalı olarak kontrolden geçiriliyor.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbulut denetimlerle 
ilgili, “Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak 
zincir marketler başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin 
satışlarını yapan dükkânlarda fiyat denetimine başladık. 
Düzenlemeden önceki raf fiyatlarıyla indirimli fiyatları 
karşılaştırılmalı olarak denetliyoruz. 

Bu kapsamda reyon fiyatıyla kasa fiyatını da 
değerlendirmeye alıyoruz. İndirim yapılıp yapılmadığına 
yönelik tespite, indirimden önceki fiyatlarla KDV indirimli 
fiyatların karşılaştırmasının yanı sıra kasadan aldığımız 
irsaliye faturalarına bakarak ulaşıyoruz. 

Bizim görevimiz uygunsuz durumları tespit edip Ticaret İl 
Müdürlüğü’ne bildirmek. İlgili işlemler Ticaret İl Müdürlüğü 
vasıtasıyla yapılıyor.” dedi.
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Kültürel psikiyatri, ergen psikiyatrisi uzmanlığıyla 
kamuoyunda bilirkişi unvanına sahip olan Prof. Dr. Kemal 
Sayar ile başta İslam medeniyeti olmak üzere medeniyetler 
konusundaki entelektüel birikimiyle büyük saygınlık 
uyandıran Prof. Dr. Sadettin Ökten’i Nev Sohbet etkinliğinde 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir 
araya getirdik.

Etkinlikte konuşma yapan Prof. Dr. Kemal Sayar, “Bu 
salonlarda çok konuşmalar yaptık fakat araya uzun bir 
pandemi girdi ve henüz içinden çıkmış değiliz. 

Bu tür etkinlikleri özledik, buluşmayı özledik, sohbet etmeyi 
özledik.” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Sadettin Ökten, “Merhum Mahir bey “gönül 
ihtiyarlamaz.” derdi. O zaman o yetmiş küsur yaşındaydı 
ben de otuzumdaydım. Herhalde latife ediyor derdim. 
Ama hakikaten gönül ihtiyarlamıyor. Benim genç dostlara 
söyleyeceğim şey gönlünüzü ihtiyarlatmayın.” dedi.

Söyleşinin sonunda başkanımız Hilmi Türkmen, “Saadettin 
hocamız çok muhterem bir büyüğümüz, değerli bir ilim 
adamımız. Aynı zamanda teknik bir insan… Hepimizin sağlığı 
için muazzam bir hazine, muazzam bir zenginlik. Bizim için 
büyük bir kazanım, böyle bir değerimizin olması büyük bir 
zenginlik. 

Allah uzun ömürler versin, ömrüne bereket, vücuduna 
sağlık diliyoruz. Genç arkadaşlarımız, üniversiteli, liseli 
gençler buraya  İstanbul’un her ilçesinden gelmişler. Belli ki 
gençlerimiz bu işi ciddiyetle takip ediyorlar. Biz zaman zaman 
hocamızı gençlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 

Bu akşam gençler tarihe tanıklık ettiler. Kemal Sayar hocamıza 
ve herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

PROF.DR KEMAL SAYAR VE PROF DR. SADETTİN ÖKTEN 
TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Üsküdar Belediyesi olarak hem ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak hem de girişimcilere destek olmak amacıyla yeni bir 
projeye daha imza attık. 

Belediyemizin proje sahibi olduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansı 
2021 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 
hibe desteği almaya hak kazandığı E-Hub Üsküdar Projesi 
faaliyetlerine başladı. 

Proje kapsamında ilk seminer 10 Şubat Perşembe günü Atölye 
Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde yapıldı. Seminer, 
KÜP Projesi üyesi olan ve el emeği ürünlerini Üsküdar’ın farklı 
pazarlarında ve belediyemizin hizmet binasının giriş katında 
bulunan dükkânda müşterileri ile buluşturan 60 girişimci 
kadının katılımı ile gerçekleşti. Kadın girişimciler sanal pazar 
yerlerinin kendilerine sundukları imkânları ve ulusal-uluslararası 
pazaryerlerinde işlem yapmayı uygulamalı olarak öğrendiler.

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ DÜNYAYA AÇILIYOR
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SELİMİYE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ'Nİ 
HİZMETE AÇTIK

Yenileme çalışmlarını tamamladığımız Selimiye Çocuk 
Kütüphanesi’ni düzenlenen açılış töreni ile hizmete açtık.  

Açılış programında konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Üsküdar Belediyesi olarak Kültür Bakanlığımızla yaptığımız 
protokolle kütüphanemizi tamamen yeniledik. İçerisini yeni 
kitaplarla doldurduk. Tamamen çocukların istifade edeceği 
güzel bir kütüphane oldu. 

7 ila 16 yaş arasındaki öğrenci grubuna hitap edecek ve 
haftanın 6 günü çocuklarımıza hizmet vermeye devam edecek. 
Çocuklarımız üye olmak kaydıyla kitaplar ödünç alabilecek. 
Bu tarz kütüphane çalışmaları bizleri de mutlu eden projeler. 
Amacımız kütüphaneleri çocuklar ile doldurmak. Buraların 
çocuk sesleriyle dolmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediyesi olarak her yıl kış aylarında olduğu gibi 

bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize kışlık yakacak yardımı 

yapmaya devam ediyoruz.

Atık Yönetim Merkezi’nde ekiplerimiz tarafından ayrıştırılan 

eski mobilya, ahşap ürünleri, atık tahta ve ağaç parçaları her 

bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan ayrıştırma sonucu 

ihtiyaç sahibi aileler için kışlık yakacak haline getiriliyor.

İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tek tek tespit 

edilmesinin ardından hazırlanan yakacak paketleri ailelerimizin 

adreslerine ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Tespitlerin haricinde kışlık yakacak yardımı almak isteyen 

vatandaşlarımız Üsküdar Belediyesi 444 0 875 numaralı 

telefonu arayarak kayıt için detaylı bilgi alabilirler.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLELERE ODUN DAĞITIMI YAPIYORUZ
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İlçemizde 7 Şubat tarihinde Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede 
Sokak’ta 4 katlı bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. 
Binanın en üst katında meydana gelen patlama ile binada 
büyük çaplı hasar oluştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen ve belediye ekiplerimiz patlamadan 
hemen sonra olay yerine intikal ettiler. Gerçekleşen patlama 
sonrası öncelikle can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 
binada yaşayan vatandaşlarımızı derhal çevredeki otellere 
yerleştirdik.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından ağır hasar gören 
binanın belediyemiz tarafından yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım 
sırasında da can güvenliği önlemlerini en üst seviyeye 

çıkararak patlamadan etkilenen çevre binalarda yenileme 
çalışmalarını hemen başlattık. 

Elde edilen tespitlerin bina ve dairelerde acil onarım süreci 
gerektirmesi sebebiyle yıkımı gerçekleştirilen bina ile birlikte 
toplam 5 adet yapıda 43 bağımsız birim nüfusunun tahliyesini 
gerçekleştirdik. Bu binalarda patlamadan dolayı herhangi bir 
temel ve yapısal hasar görülmediği tespit edildi. Daire içi 
taşıyıcı olmayan duvar, pencere ve çatı bölümlerinde meydana 
gelen hasarlarla ilgili gerekli tespitler yapıldı ve onarıma süratle 
başlandı. Tahliye edilen diğer 4 bina için altyapı hizmetleri 
sağlanıyor. Taşınmaz maliklerinin dairelerine yerleşimlerini 
de 8 Şubat tarihinde tamamladık. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla 
patlama nedeniyle hasar meydana gelen ve sonrasında 
yıkımını gerçekleştirdiğimiz binanın 1 yıl içinde yeniden 
yapımını gerçekleştirip hak sahiplerine bu süre zarfında kira 
yardımı yaparak evlerini teslim edeceğiz.

Başkanımız Hilmi Türkmen yaşanan olayla ilgili yaptığı 
açıklamalarda, “Hemşehrilerimizi bu yıl bitmeden yeni 
evlerine taşıyarak bu acı olayın izlerini tamamen sileceğiz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden 
milletimizin emrinde olmaya devam edeceğiz.” şeklinde 
konuştu.

DOĞALGAZ PATLAMASINDA ZARAR GÖREN 
VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

ÜSKÜDARIMIZIN
HANIM SULTANLARIYLA 
KAHVALTIDA BULUŞTUK

Belediyemizin spor merkezlerinde ücretsiz pilates derslerine 
katılan Üsküdarımızın hanım sultanlarıyla Çavuşdere Spor 
Sarayı’nda her yıl gelenekselleşen kahvaltı buluşmamızda  bir 
araya geldik.

Pilates eğitimi alan 700 hanım sultanın buluştuğu programda 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Güzel Üsküdarımızın 
vefakâr, çalışkan, fedakâr, gönlü güzel, kalbi güzel hanımlarının 
özellikle spora, sağlığa önem vermeleri ayrı bir güzellik. Üsküdarımız 
için zenginlik diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Spor merkezlerimizde uzman eğitmenler gözetiminde 
gerçekleştirilen ve yalnızca kadınlara özel ücretsiz pilates dersleri 
veriyoruz.

Kayıt yaptırmak isteyen hanım sultanlarımız 444 0 875 numaraları 
hattımızdan bilgi alabilirler.
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90'ların efsane isimlerinden olan Hazal, Mansur Ark, Ragga 
Oktay, DJ. Fikret Kocamaz eşliğinde belediyemiz tarafından 
28 Ocak tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen konserde sahne aldı.

Konser öncesi açıklamada bulunan sanatçı Ragga Oktay, 
“Çok güzel hissediyoruz. Üsküdar Belediyesi'nin etkinliğine 
katılacağız. Doksanlı yıllar partisi olacak. Biliyorsunuz 
zaten havalar da karlıydı. Direkt arkasından böyle sıcak 
bir etkinliğin olmasından dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini 
kullandı.

Sahne alan bir diğer değerli sanatçı Mansur Ark, 
“Belediyemizin böyle bir etkinliği çok güzel. Koronadan, 
hastalıklardan, soğuktan, kardan, kıştan sonra insanların 
motivasyona ihtiyacı var. Biz de hem eğlenmek hem 
eğlendirmek için buradayız.” şeklinde konuştu.

90'ların popüler şarkıcılarından olan Hazal, “Büyük bir 
katılım var. Bugün Ragga Oktay ve Mansur Ark arkadaşım 
ile ben sahne alıyoruz. Güzel bir konser olacak. Her zamanki 
gibi.” dedi.

TRT İstanbul Radyosu sunucusu Banu Karakuş’un sunumu 
ile gerçekleşen konserde sanatçılar, bir dönemin dillerden 
düşmeyen, en sevilen şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi.

90'LARIN EFSANE 
İSİMLERİYLE 

ÜSKÜDAR'DA NOSTALJİ

MANUŞ BABA SEVİLEN 
ŞARKILARINI ÜSKÜDAR'DA 

SESLENDİRDİ

Üsküdar Belediyesi olarak kültür- sanat dünyasının efsanelerini 
Üsküdarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Sahne adıyla 
sevenlerinin sempatisini kazanan, sevilen şarkılarıyla kısa 
sürede müzik listelerinde yer alan Manuş Baba, Çavuşdere 
Spor Sarayı’nda sahne aldı.

Sanatçı “Bu Havada Gidilmez”, “Eteği Belinde”, “Dönersen 
Islık Çal” gibi en sevilen şarkılarını seslendirerek Üsküdar’da 
İstanbullulara müzik ziyafeti yaşattı.
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Üsküdar Belediyesi olarak 5 Ocak tarihinde Kızılay ve Emeğe 

Saygı Platformu işbirliğinde taksicilerin başrolde olduğu bir 

kan bağışı seferberliği başlattık.  

Bu kapsamda Üsküdar’daki yüzlerce taksici Harem sahilinde 

kurulan Kızılay çadırı önünde kan vermek için uzun kuyruklar 

oluşturdu. Düzenlenen bağış seferberliğine katılım sağlayan 

başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar Belediyesi olarak 

Kızılay’ın kan stoklarının azaldığı bilgisini aldığımız andan 

itibaren çorbada bizim de tuzumuz olması için hızla harekete 

geçtik.

Başlattığımız seferberlikle hiç tanımadığımız insanlara 

kan veriyoruz. Bu anlayış, bizi biz yapan değerlerin bir 

yansımasını oluşturuyor. Bu anlayış, yarınlara umutla 

bakmamızı temin ediyor. Bir ünite kan en az 3 kişiye can 

oluyor. Taksici kardeşlerimizin bu yöndeki duyarlılığını çok 

kıymetli buluyoruz. 

Çünkü onlar İstanbul’da her anın bekçileri. Yaşamın 

gündemini onlar takip ediyor. Seferberliğimiz taksici 

kardeşlerimiz aracılığıyla dalga dalga yayılacak, yaratmak 

istediğimiz kan bağışı farkındalığımız da giderek daha geniş 

kitlelere ulaşacak. 

Hem Kızılayımızı hem Emeğe Saygı Platformumuzu hem 

de bu seferberlikte emeği geçen taksici kardeşlerimizi canı 

gönülden tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR’DA 
YÜZLERCE TAKSİCİ 

KAN VERDİ

Sokaktaki canlarımızın sağlığı ve güvenliği için Minik Dostlar 
Kliniği’ne bağlı ekiplerimiz gece-gündüz çalışmalarına devam 
ediyor.

Her gün vatandaşlarımızdan gelen yüzlerce talebi karşılayan 
Minik Dostlar Kliniği ekibimiz 3 nakil aracı ve 1 hayvan 
ambulansı ile evcil hayvanların yanı sıra yabani hayvanların 
da tedavilerini büyük bir titizlikle yürütüyor.

Belediyemize bağlı bulunan barınakta enfeksiyonlu kedi 
bölümü, engelli kedi bölümü ve her tür hayvana özel kafesli 
bölümler ile minik dostlarımızın tedavi ve rehabilitesi 
gerçekleştiriliyor.

Gönüllü olarak destek veren vatandaşlarımız ve hayvansever 
derneklerimiz ile birlikte haftasonu barınak temizliği yapıyor, 
üniversitelerde çalıştay, okullarda eğitimler veriyoruz.  
Sanatçılarımızın da katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
sokaktaki canlarımıza dikkat çekiyoruz.

Hasta ve kaza geçirmiş minik dostlarımızın tedavileri için 444 
0 875 numaralı telefondan belediyemizin çağrı merkezini 
arayarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze talepte bulunabilir 
ya da minik dostlarımızı kliniğimize getirerek destek 
alabilirsiniz.

MİNİK 
DOSTLARIMIZIN

SAĞLIĞI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Merkezleri 
işbirliğinde yürütülen eğitim ve iş odaklı projelere yeni bir boyut 
getiren belediyemiz çok sayıda genci eğitim ve iş imkanlarıyla 
buluşturacak.

Proje kapsamında ailevi sebeplerden veya başarısızlıktan 
liseye devam edemeyen, sınıfta kalan öğrencilerin eksik 
eğitimleri tamamlanıyor. Lise diploması alan öğrenciler, ustalık 
belgeleriyle de işyeri açma imkanına erişiyor. 

Belediyemizin ev sahipliğinde Boğaziçi Yaşam Merkezimizde 
gerçekleşen protokol programına MÜSİAD Başkanı Mahmut 
Asmalı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
başkanımız Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın,  
öğrenciler ve veliler ile çok sayıda eğitim görevlisi katılım 
sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen programda yaptığı konuşmada, 
"Bu akşamki toplantımızın amacı Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'yle birlikte yapacağımız protokol imzası. Çok önemli 
ve bir o kadar hassas bir programda beraberiz. 

Sıradan bir iş değil, gelir geçer bir konu değil. Aslında her 
annenin, babanın rüyası, hedefi olan, Allah'tan niyazda 
bulunurken birinci sıradaki talebi olan konuyu konuşuyoruz.  

İş o kadar önemli ki toplumun huzurunu, ailenin saadetini direkt 
ilgilendiren bir konu. Bu projeyle esnafımıza ekonomik olarak 
bir yük yüklenmeyecek. 

Devlet masraflarını karşılayacak. Çocuklarımız bir taraftan 
çalışacak meslek sahibi olacaklar. Hem para kazanacaklar, hem 
zanaat sahibi olacaklar hem de lise diplomalarını alacaklar." 
şeklinde konuştu. 

ÜSKÜDAR'DAN HEM İŞİM VAR HEM OKULUM 
PROJESİNE TAM DESTEK

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HALK OYUNLARI
EKİBİ ÜFTUD, İKİ KUPA KAZANDI

Üsküdar Belediyesi Folklor ve Turizm Derneği (ÜFTUD) Halk 
Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) 
tarafından gerçekleştirilen yarışmadan iki kupayla döndü.

Belediyemizin ilçemizdeki okullarda başlattığı “Ücretsiz 
Halk Oyunları” projesi kapsamında çalışmalarına devam 
eden Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi 
İstanbul genelinde düzenlenen okullar arası halk oyunları 
yarışmasından galibiyetle ayrıldı.

Üsküdar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. 
olurken Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi ise 
2.’liği elde ederek Mart ayında Tekirdağ’da yapılacak olan 
bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 



"Yetimin, Mazlumun Bir Gülüşüne 4 Mevsim Sığar” anlayışıyla 
soğuk kış şartlarında İdlib’de çadırlarda yaşayan savaş mağdurları 
için başlattığımız seferberliğimizle 75 TIR yardım malzemesi 
toplandı. Toplanan gıda, ayakkabı, terlik, ev tekstili, battaniye 
ve muhtelif giyim eşyası gibi temel ihtiyaçların yer aldığı yardım 
malzemeleri 20 Şubat 2022 Pazar günü dualar eşliğinde 75 TIR’a 
yüklenerek İdlib'deki yaraları sarmak üzere Harem Otogarı'ndan 
hareket etti.

TIR’ları uğurlamaya Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen'in yanı sıra İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, STK temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

Törende konuşan başkanımız; "Bu TIR’larda aslında sadece 
yardım ürünleri değil Üsküdarlı hemşerilerimizin sevgisi, 
şefkati ve merhameti var. Oradaki mazlumların, çaresizlerin, 
kardeşlerimizin yanında olma duygusu var. Yardımlaşmanın 
zirveye çıktığı bir anı yaşadık. Belediyemizin öncülüğünde 
hayırsever vatandaşlarımız, STK'larımız, derneklerimiz ile birlikte 
15 gün içerisinde toparladığımız yardımlarımızı toplamda 75 
TIR’a yükledik ve yola çıkardık." dedi.

20 Şubat tarihinde yola çıkan yardım malzemesini İdlib’de 
bulunan çadır kentlere ulaştırdık. Soğuk kış şartlarında çadır 
kentlerde yaşayan savaş mağduru kardeşlerimize bizzat başkan 
yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz tarafından yardımlar 
dağıtıldı. Mazlumların ve çocukların yüzlerini güldürerek 
Üsküdar’dan İdlib’e gönül köprüsü kurduk.

75 TIR’LIK YARDIM KONVOYUMUZU
İDLİB’E TESLİM ETTİK


