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2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM 
YILININ İLK ZİLİ BELMA GÜDE 
ORTA OKULU’NDA ÇALDI
2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılışı Belma Güde Orta Okulu’nda yapılan 
törenle gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan katılım sağladı.
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BELEDİYE BAŞKANI

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı açılışı Belma Güde Orta Okulu’nda yapılan törenle gerçekleştirildi. Gerçekleşen programa Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve AK Parti 
Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan katılım sağladı.

Aynı zamanda çocuklara ve gençlere daha iyi bir eğitim sağlanması amacıyla mevcut okul bahçesine yeni 
inşa edilen 15 derslikli yeni hizmet binasının açılışı da gerçekleşen Belma Güde Orta Okulu 15’i yeni hizmet 
binasında, 15’i eski hizmet binasında olmak üzere toplam 30 derslikle eğitim ve öğretim yılına başladı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,  2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemin 
herkes için hayırlı olmasını temenni ederek öğrencilere başarılar diledi. Programın ardından sınıfları 
ziyaret eden Başkan Türkmen öğrencilerle sohbet edip çeşitli tavsiyelerde bulundu.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ
İLK ZİLİ BELMA GÜDE ORTA OKULU’NDA ÇALDI
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Üsküdar Belediyesi, Türkiye’de bugüne kadar hiç bir kamu kurumu 
tarafından yapılmamış bir etkinliğe daha imza attı. Türkiye 
çapından çok sayıda e-sporcunun katıldığı E-SPOR FESTİVALİ 
sayesinde, gelişen teknolojiyle birlikte sporun dijital ortamda 
yarattığı etkileşim gözler önüne serildi. Ebeveynlerin de davetli 
olduğu etkinlikle, e- spora merak duyan babalar ve çocukları 
birbirleriyle kıran kırana mücadele etti.  

Etkinlik sırasında yaptığı konuşmada Üsküdar Belediyesi 
olarak kamunun ilk E-spor tesisini kurma hazırlıkları içerisinde 
olduklarının müjdesini veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın E-Spor takımları 
var. Biz de Üsküdar’da, Üsküdar E-Spor Takımı kuralım” dedi.

Sosyal medyada Tonbalıklımakarna adıyla tanınan e- spor spikeri 
Christopher Leo Willekens’ın sunumuyla, E-spor liginin önde gelen 
takımlarından Galakticos ile oyun dünyasının influencerları Elwind, 
Thaldrin, Trix ve Duygu Köseoğlu’nun katılımıyla düzenlenen 
festivalde, genç e-sporcular, birbirleriyle kıyasıya yarışırken, 
sporun bilinmeyen boyutunu keşfe çıktılar.

Kamu tarihinin ilk e- spor festivaline imza attıklarını vurgulayan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları söyledi:
Hilmi Türkmen:
“Gençlerimizle aynı dili konuşmamız lazım”

“Festival ile milletimizin ortak isteği olan bir konuya çözüm 
getirmek istiyoruz. Bugün diyoruz ki hepimiz, ‘Bu gençlik nereye 
gidiyor? Gençlerle iletişim kanallarını neden bulamıyoruz?’ Hâlbuki 
gençlerle iletişim kanallarını bulmak, biz yetişkinlerin diliyle olmaz 
bu işler ki, olmuyor. Görüyoruz da, olmadı. Gençlerimizle aynı 
dili, aynı heyecanı, aynı sevinci ya da aynı üzüntüyü yaşamamız 
lazım. Gelişen teknolojiyle bilgisayarlar futbol gibi dünyada 
milletler arasında, gençler arasında bir iletişim kanalı olmaya 
başladı. Gençlerimizi, çocuklarımızı arkamıza alıp onlarla aynı dili 
konuşup, onlarla aynı dünyayı yaşamamız lazım. Çocuklarımızın 
dilini yakalama adına bu festival önemli. Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş’ın E-Spor takımları var. Biz de Üsküdar’da, Üsküdar 
E-Spor Takımı kuralım. İnşallah bu dönemde Üsküdar E-Spor 
Merkezi kuracağız” dedi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, KAMUNUN İLK E-SPOR 
FESTİVALİNE İMZA ATTI
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Üsküdar Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle 
aşevinde 41 çeşit malzemeyle dev kazanlarda yapılan aşureler, 
Mihrimah Cami önünde dağıtıldı. Nohut, fasulye, buğday, şeker 
gibi temel malzemelerin yanı sıra, kilolarca kuru incir, kuru 
kayısı, kuru üzüm, nar, tarçın, ceviz, fındık, kuş üzümü, kuru 
dut, hindistan cevizi gibi 41 çeşit malzeme kullanılarak aşevinde 
yapılan kazanlar dolusu aşure, İstanbullulara ikram edildi. 

Gerçekleşen aşure dağıtımına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve 
Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak katılım sağladı.

Bereketin sembolü Aşure ayı ile milli birlik ve beraberlik 
duygusunun toplumun her kesimine aşılamayı hedeflediklerini 
belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen;

 “Mübarek Muharrem ayında evlerimize bereket getiren 
aşureleri tüm İstanbullularla paylaşarak, kardeşliğimizin, birlik 
ve beraberliğimizin önemini yansıtmayı vazife edindik. Bu 
sayede milli değerlerimizin birleştirici gücünün pekiştirilmesine 
vesile olacağımıza inanıyoruz. İnşallah, daha nice Muharrem 
aylarının güzelliklerini milli birlik ve beraberlik içerisinde 
hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Bu önemli ayda 
çocuklarımıza geleneksel değerlerimizi aşılamak için elimizden 
geleni yapacağız. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Bizden sonra 
onlar da bu mübarek ayın damaklarda lezzet bırakan geleneğini 
yarınlara taşıyacaklar. ” şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR MEYDANI’NDA 
10 BİN KİŞİYE AŞURE 
DAĞITILDI

Üsküdar Belediyesi tarafından Dünya Alzheimer Günü 
farkındalığını arttırmak, toplum bilincini ve dayanışmasını 
sağlamak amacıyla Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 
gerçekleştirilen etkinliğe Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Sarıkaya 
Amerika'dan 4.5G canlı yayın bağlantısı ile katıldı. 

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Alp Beyaz’ın 
açılış konuşması ardından etkinliğe katılan hasta yakınları 
sorularını nörolog uzmana videokonferans aracılığıyla iletti. 
Soruları cevaplayan Uzman Dr. Sarıkaya alzheimer hastalığı ile 
ilgili Amerika'da yapılan çalışmaları ve tedavi süreçlerini anlattı.

Dünyada hızla artan ve sebebi henüz bilinmeyen bu hastalığı 
önlemek için neler yapılması gerektiği hakkında katılımcılara 
bilgi verdi.

Üsküdar Belediyesi, alzheimer hastaları için Üsküdar Engelsiz 
Yaşam Merkezi'nde kurduğu hobi merkezi ile ebru, el işleri, resim, 
ahşap ve taş boyama gibi sanatsal faaliyetlerle hastaların tedavi 
sürecine destekte bulunup aynı zamanda hasta yakınlarına 
psikolojik destek veriyor. 

Etkinlikte Alzheimer hastalarının yaptığı sanatsal ürünler de 
sergilendi.

ÜSKÜDAR ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ'NDE 
DÜNYA ALZHEİMER 
GÜNÜ ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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BOĞAZİÇİ MEHTAPLARI KONSERLERİ 
ÜSKÜDAR’IN YENİ GELENEĞİ OLDU

Üsküdar Belediyesi, Boğaz ve Klasik Türk Müziği 
tutkunları için Valide Sultan Gemisi’nde ‘Boğaziçi 
Mehtapları’ konseri düzenledi. Gerçekleşen 
konsere ilgi büyüktü. Binlerce Üsküdarlı ücretsiz 
düzenlenen etkinliğe katılmak için konserden 
saatler önce uzun kuyruklar oluşturdu. 

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda görevli 
hanendeler; Aybige Demir Okan, Hüseyin Kıyak; sazendeler 
Mahinur Özüstün ( Kemençe), Serap Çağlayan ( Kanun), Volkan 
Ertem ( Viyolonsel), Özata Ayan ( Tanbur) yaklaşık iki saat süren 
konserde Üsküdarlılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
Boğaz’ın sularını, İstanbul’un ışıklarını Dede Efendi’nin, Münir 
Nurettin Selçuk’un notalarıyla buluşturduklarını için büyük 
mutluluk duyduklarını dile getirdi. Başkan Hilmi Türkmen ‘’Boğaziçi 
Mehtapları, Osmanlı dönemine özgü bir İstanbul eğlencesidir. 
Başta Boğaziçi sakinleri olmak üzere İstanbul’un uzak, yakın 
semtlerinden insanlar bu mehtaplı gecelerde teknelerde Boğaz’ın 
sularına açılır ve musîkimizin o büyük şarkılarını dinlerdi. İstanbul’u 
yaşayan ve İstanbul’u anlatan birkaç büyük yazarımızdan biri 
olan ve soyadını Rumelihisarı’ndan almış olan Abdülhak Şinasi 
Hisar, ‘Boğaziçi Mehtapları’ eserinde bu geceleri yoğun bir şekilde 
anlatır. Biz de bu geceleri yeniden hatırlamak ve yaşamak için 
yazarın bu kitabını rehber edindik. Valide Sultan Gemisi’nin bize 
sunduğu imkan sayesinde İstanbullular için bu geleneği yeniden 
canlandırdık’’ şeklinde konuştu.

İki haftada bir Çarşamba akşamları gerçekleştirilen konser Eylül 
ayı içerisinde üç kez düzenlendi. Boğaziçi Mehtapları Konseri 
her seferinde daha da artan katılımı ile Valide Sultan Gemisi'nde 
musîki severlerle buluşmaya devam edecek.

ÜSKÜDAR BİLGE 
ÇOCUKLAR OKULU 
ÜNALAN’DA AÇILDI

Yaptığı eğitim faaliyetleriyle her yaş grubundan öğrenciye destek 
olan Üsküdar Belediyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile 
birlikte 2012 yılından bu yana üstün zekâlı öğrenciler üzerinde 
faaliyet gösteren Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin ardından parlak 
zekâlı öğrenciler için Bilge Çocuklar Okulu projesiyle 3. kampüsünü 
açtı. 

Türkiye’nin ilk YÖK onaylı çocuk üniversitesi olma özelliğini taşıyan 
Üsküdar Çocuk Üniversitesi, özel yetenekli ve üstün potansiyelli 
çocuklara üniversite ile etkileşim içinde yaparak, yaşayarak, 
eğlenerek eğitim veriyor. Çocuk Üniversitesi’ne zekâ ve yetenek 
testleri uygulanarak seçilen öğrenciler geleceğe milli ve manevi 
değerleri benimseyerek hazırlanıyor.  Korkut Özal ve Fuat Sezgin 
Kampüsü olarak iki kampüsünde faaliyet gösteren Üsküdar Çocuk 
Üniversitesi, Bilge Çocuklar Okulu adıyla üçüncü kampüsünü 
Ünalan’da açtı. Öğrencilerin zekâ ve yetenek seviyelerine göre 2 
yıllık bir eğitim sunmayı hedefleyen Bilge Çocuklar Okulu, birinci 

ve ikinci kademe eğitimlerden oluşmaktadır. 

Birinci kademe eğitimler; Zihin Haritaları, Eğitici Drama, 
Temel Elektrik, Farkındalık Atölyesi, FKB Deney Atölyesi gibi 
atölyelerden oluşurken ikinci kademe eğitimleri; Bilişim Atölyesi, 
Akıl Oyunları, Duygu Eğitimi, Tasarım Atölyesi, Düşünme Araçları 
ve Yeni Fikirler Atölyesi’nden oluşmaktadır. 

Ayrıca öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan, öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyacına yönelik çeşitli kulüp faaliyetleri de bulunmaktadır.   
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Üsküdar Balıkçılar Çarşısı; Osmanlı’dan günümüze kadar 
varlığını sürdürmüş birçok esnafı bir arada tutan ve Üsküdar’ın 
vazgeçilmez alışveriş mekanlarından biri. Balıkçılardan aktarlara, 

unlu mamullerden çerezcilere lokantalara kadar esnaf çeşitliliği 
olan çarşı  Üsküdar sakinlerinin yanı sıra birçok yerli ve yabancı 
turistin ziyaret ettiği bir konumda.

Üsküdar Belediyesi zaman içinde yıpranan tarihi çarşısının alt yapı 
tesislerini yeniden yaptı.Hem Üsküdarlıların hem çarşı esnafının 
mağdur olmaması için gündüz ticari faaliyetleri etkilemeden 
geceleri hızlı ve sistematik bir şekilde iki hafta gibi kısa bir 
sürede tamamlanan çalışma kapsamında balıkçıların atık sularını 
toplamak amacıyla yüzeysel yağmur suları kanalları yapıldı. Çarşı 
içinde bulunan yaya yolu doğal malzeme kullanılarak yenilendi.

Düzenleme çalışmaları sırasında çarşı esnafını sık sık ziyaret eden 
ve çalışmaları yerinde inceleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen çalışmaların tamamlanmasından sonra çarşı esnafıyla 
kahvaltılı bir programla bir araya geldi. Esnafın teşekkürlerini 
ilettiği kahvaltı programında bol bol hatıra fotoğrafı da çekildi. 
Yeni görümü ile Balıkçılar Çarşısı ziyaretçilerini ağırlamayı 
devam ediyor.

ÜSKÜDAR BALIKÇILAR ÇARŞISI ALT YAPI 
ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

VALİDE SULTAN GEMİSİ’NDE SANAT 
TARİHİ DERSLERİ YENİDEN BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda her Perşembe sabahı Valide Sultan Gemisi'nde 
düzenlenen sanat tarihi dersleri bu yıl da devam ediyor.  2019-
2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk konuğu Çamlıca Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

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

Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, ‘’Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bu sezonun ilk sanat 
tarihi dersinde siz sevgili öğrencilerimiz ile buluşuyoruz. Valide 
Sultan Gemisi ile birlikte Boğaz’da bir ders, bir kültür turu, bir 
sanat tarihi dersi yapmak şu anda sadece İstanbul’da, Türkiye’de 
değil dünyada örneği olmayan bir aktivite. Dünyada böyle bir 
organizasyon yok dünyada böyle bir gemi de yok işin doğrusu. 
Bu güzel İstanbulumuza bir de Boğaz’dan denizden bakmak 
şöyle güzel tarihi eserleri rehberimiz eşliğinde temaşa etmenin 
gerçekten Allah’ın bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Sizleri çok 
seviyoruz. İnşallah, hepiniz için başarılarla dolu, güzel bir eğitim-
öğretim sezonu olur.’’ şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen, konuşmasının ardından ders zilini çalarak 
öğrencilerle toplu bir fotoğraf çektirdi.

Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla başlayan derste uzman 
rehber Boğaz’daki tarihi yapıları tek tek anlattı. 
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RAP MÜZİĞİN SEVİLEN İSMİ ‘CEZA’ 
ÜSKÜDAR’DAKİ ÇOCUKLUĞUNU ANLATTI

Türk Rap müziğinin sevilen ismi Ceza (Bilgin Özçalkan) 
çocukluğunun ve gençliğinin Üsküdar’ını Nevmekân 
Bağlarbaşı’nda anlattı. Kendisini yakından takip edenler çok iyi 
bilir. Ceza Üsküdar’da doğup büyümüş ve uzun yıllar burada 
yaşamış bir Üsküdar sevdalısıdır.

Bu sevdayı şöyle ifade eden Ceza, ‘’Üsküdarlı olduğum için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. Maddi ve manevi açıdan çok 
şey öğrendim. Üsküdar bana çok şey öğretti ve birçok şeyi de 
Üsküdar’da kaybettiğim için yeri bende her zaman ayrı olacak.’’ 
dedi.

Ayrıca ‘’Biz Üsküdarlılar Zeynep Kamil’de doğup elli metre arayla 
Karacaahmet’e geçeriz’’ diyerek Üsküdarlı olmayı manevi ve 
tarihi değerleriyle özdeşleştirerek özetledi.

Dönemin eski İETT garajı olan Nevmekân Bağlarbaşı’nın Ceza 
için ayrı bir anısı var. 1989-1990 yıllarında çocukluğunun geçtiği 
bu çevrede okula gidip gelirken tamir atölyesi olarak kullanılan 

bu mekândaki anısını paylaştı;  ‘’Burada robot yapıldığına dair 
bir söylenti vardı. Çocuk aklı işte. Dışardan geçerken zaten ne 
olduğunu bilmediğimiz tramvay ve trenleri görüyorduk. Bir gün 
kaçak olarak içeri girip burada dolaşmıştık. Tabi robot olmadığını 
anlamıştık.’’ dedi.
Müzik hayatına başlamadan önce yedi sene boyunca özel bir 
elektrik firmasında teknisyen olarak çalışan Ceza; ‘’Üsküdar’da 
bütün sokakların elektrik kontrolünü ben yapardım. Üsküdar 
ilçesinde gitmediğim sokak girmediğim apartman ve ev yoktur.’’ 
diyerek Üsküdar’ın her bir köşesinde hatıralarının olduğunu 
belirtti.

‘‘Hayat Bildiği Gibi Gelsin’’ şarkısında Üsküdar’dan esinlendiğini 
ve rahmetli annesinden bahsettiğini belirten ünlü rap sanatçısı 
‘’Üsküdar çok özel bir yer. Bunu çok iyi bilen insanlardan biriyim. 
’’ şeklinde konuştu.

Doğal, samimi sohbeti ve kendine özgü farklı çizgisiyle Ceza’ya 
Üsküdar Belediyesi olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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ANNE VE ANNE ADAYLARI, ÜSKÜDAR’DA 
EMZİRME ŞENLİĞİ’NDE BULUŞTU!

Üsküdar Belediyesi, Emzirme Haftası dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı 
ve TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği’nin 
desteğiyle, tüm anneleri ve anne adaylarını Emzirme Şenliği’nde 
bir araya getirdi. 

Anne ve bebek sağlığıyla ilgili doğru bilgilendirmelerin yapıldığı 
şenlikte, birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 
Türkiye’nin örnekle gösterilen millet bahçesi,  Üsküdar 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte, bebekler 
arasında yapılan emekleme yarışı sonucunda, kazanan bebeğin 
annesine hediyeler verildi. 

Etkinliğin bir diğer yarışmasında ise çarkı çeviren anneler, 
sorulan sorulara verdikleri yanıtlarla sürpriz hediyeler kazandı.
Başkan Türkmen etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Etkinlikte 
yaptığı konuşmada dünyanın en kutsal duygularından olan 
annelik makamına erişen anne ve anne adaylarına şükranlarını 
iletirken, çocukların gelişiminde anne sütünün önemini 
vurguladı. Anne sütü ile beslenen ve büyüyen bebeklerin daha 
güçlü olduğuna dikkat çeken Türkmen, “Anne sütü insanlığın 
en eski ama hiç eskimeyen gıdası. Bizim yapı taşımız. Allah-ü 
Teala Bakara Suresi’nde anneler bebeklerini iki yıl emzirirler 
der. Bu bizim için ilahi bir ölçüdür. Nitekim tüm dünyadan 
bilim insanlarının da buna uygun tavsiyeleri var. Bu demek 
oluyor ki anne sütü kutsaldır, emzirmek kutsal bir iştir. Ancak 
iyi hatırlıyorum. 70’lerde ve 80’lerde küresel mama firmaları 
anne sütünün yerine mamayı ikame etmeyi denediler. Bir süre 
insanlar daha faydalı diye mamayı tercih ettiler. Sonra bunun 
zararları anlaşıldı. Toplumlar ve devletler büyük bir toplumsal 
maliyetle karşılaştılar. Fıtrata karşı gelemeyiz.’’ dedi. 

Türkmen, sözlerini sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Şimdi çok şükür, insanlık mutabakata vardı. Emzirmek bugün 
tartışılan bir konu değil. Yine de bu bilinci aşılamaktan geri 
durmuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın 2016’da yayınladığı harika 
bir rehber var. Türkiye Beslenme Rehberi 2015 olarak biliniyor. 
Ne olur bulup okuyun. Bize gıdalar konusunda yol gösteren 
muhteşem bir rehber. Burada ana sütü ile ilgili de bir bölüm var. 
Faydaları, önledikleri hepsi orada yazıyor. Bilim insanlarının, 
uzmanların sözleri, ilahi ikaz ile tam bir uyum içinde. Evlatlarımız 
bizim geleceğimiz. Onların bugünü çok önemli.. Emzirilen bebekler 
daha sağlıklı oluyor, bunu söylememe gerek yok. Annelerimiz 
çok şükür her şeyin farkında. Bu farkındalığın sürmesi için de 
bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız 
devam edecek.”

Şenliğe katılan anne ve babalar Üsküdar Belediyesi'ne böyle bir 
etkinlik yaptığı için teşekkür ettiklerini söylediler.
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Nevmekân Sahil’de Akustik Muhabbet'in konukları  Eda - Metin 
Özülkü çifti oldu. 90'lar pop müziğine damgasını vurmuş olan çift, 
sevenleri ile sohbet havasında geçen buluşmada aynı zamanda 
en sevilen parçalarını da seslendirdi. Etkinliğin sunuculuğunu 
Banu Karakuş gerçekleştirdi.Yoğun katılım sağlanan buluşmaya 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'de katılım sağladı.

Nevmekân Sahil’i dolduran Üsküdarlılarla birlikte unutulmaz 
şarkılarını söyleyen Metin Özülkü, yaklaşık 30 yıl önce yazdığı 
ve Ajda Pekkan’ın seslendirdiği ‘’Eğlen Güzelim’’ şarkısının 
hikayesini de anlattı:

“90’lı yıllardı. Eda çok güzel yemekler yapmıştı. Eve geç gittim. 
Kapıyı çaldım çaldım açılmadı. Uzun süre bekledikten sonra kapıyı 
açtı. Sonra bana hiçbir şey demeden gidip yattı. Mutfağa gittim, 
yemekler duruyordu. Bir de sitem dolu bir mektup vardı masanın 
üzerinde. Sabaha kadar uyumadım. Mektubu şarkı sözü yaptım. 
Kahvaltı hazırladım. Kahvaltıda dizinin dibine oturup mektubunu 
şarkı olarak ona söyledim. Eğlen Güzelim şarkısı böyle doğdu. 
Ajda Pekkan şarkıyı okudu daha da güzel oldu’’ dedi.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, “Öncelikle herkese hoş 
geldiniz demek istiyorum. Bu güzel etkinlikte çok güzel ve 
çok özel iki sanatçımız sözleriyle, sanatlarıyla, kişilikleriyle, 
yaşam tarzlarıyla sizlerle olacak. Tabi Eda ve Metin Özülkü çifti 
gerçekten Türk Pop müziğine altın harflerle isimleri yazılmış çok 
önemli iki isim. Onların bestelerinde bir İstanbul yaşanmışlığı 
var.” dedi.

Başkan Türkmen konuşmasının ardından Özülkü çiftine Üsküdar 
ile özdeşleşen Katip ve Katibe bebekleri hediye etti. Etkinlikte 
keyifli saatler geçiren ve İstanbul’un dört bir yanından gelen 
katılımcılar, Akustik Muhabbetler’in değerli konukları Eda-Metin 
Özülkü çifti ile fotoğraf çektirmeyi de unutmadı.

'Akustik Muhabbetler' önümüzdeki aylarda sürpriz isimlerle 
devam edecek.

NEVMEKÂN SAHİL’DE AKUSTİK MUHABBET’İN 
KONUĞU EDA - METİN ÖZÜLKÜ ÇİFTİ OLDU

"HAREM SAHİL YOLU 
HALK KOŞUSU" 
YOĞUN KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 
sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru 
ile tüm Üsküdarlıları davet ettiği, "Harem 
Sahil Yolu Halk Koşusu" İstanbul’un en güzel 
manzarasında gerçekleşti.

Şemsipaşa Meydanı’ndan başlayan koşuya Başkan Türkmen ve 
7'den 70'e bir çok Üsküdarlı vatandaş katılım sağladı.

Isınma hareketlerinin ardından halk koşusunun startını veren 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bir Pazar sabahında 
Üsküdar’da gerçekleştirdiğimiz halk koşumuza katılmış 
olmanızdan mutluluk duyuyorum. Düzenlemiş olduğumuz bu 
koşuları devam ettireceğiz inşallah.“ şeklinde konuştu.

Katılımın oldukça yoğun olarak gerçekleştiği koşunun ardından 
Başkan Türkmen, vatandaşlar ile birlikte Nevmekân Sahil’de çay, 
simit ve peynir ikramları eşliğinde kahvaltı yaptı.
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HİLMİ TÜRKMEN 
PROF. DR. FAHRETTİN 
KERİM – NİLÜFER 
GÖKAY HUZUREVİ'Nİ 
ZİYARET ETTİ

İKİNCİ BAHAR KAHVESİ 
MASA TENİSİ EKİBİ 
ULUSLARARASI 
TURNUVADA YARIŞACAK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
– Nilüfer Gökay Huzurevi’ni ziyaret ederek ‘Üsküdar’ın Çınarları’ nın 
elini öptü. Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi kurmuş olan 
büyüklerimizle hal hatır sorup sohbet eden Başkan Hilmi Türkmen 
onlardan hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.

Başkan Hilmi Türkmen  "Yaşlılarımız baş tacımızdır. Yaşlısına 
sahip çıkmayan, hürmet etmeyen bir toplum güçlü olamaz. 
Üsküdar Belediyesi olarak yaşlılarımıza hizmeti bir borç 
biliyoruz" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Fahrettin Kerim – Nilüfer Gökay Huzurevi sakinleri 
Başkan Hilmi Türkmen’in ziyareti ile gördükleri ilgiden çok 
memnun kaldılar. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşanırken 
Başkan Hilmi Türkmen huzurevi sakinleriyle fotoğraf çektirerek  
bu anları ölümsüzleştirdi.

Emekli vatandaşlarımızın boş zamanlarını değerlendirebilmesi, sosyal 
ve kültürel etkinliklere katılabilmesi amacıyla Üsküdar Belediyesi 
Tarafından kurulan İkinci Bahar Kahvesi ücretsiz bir şekilde hizmet 
veriyor.

Kahvede emeklilerin gazete ve kitap okumak dışında hangi aktiviteleri 
yapabileceklerine dair araştırma yapan İkinci Bahar Emekliler Kahvesi 
sorumlusu Fatma Önerge, uzmanlarla yaptığı toplantılar dâhilinde 
masa tenisinin aktif hayata yarar sağladığı bilgisini edindiğini sonraki 
süreçte  Üsküdar Belediyesi’nin katkıları ile gerekli malzemeler temin 
edilerek İkinci Bahar Kahvesi’nde masa tenisi salonu kurulduğunu 
aktardı. Yoğun talep gören bu aktivite her Çarşamba günü 16 genç 
çınar tarafından hem spor hem de eğlenceli bir etkinliğe dönüştürüldü. 

Masa Tenisi sporunu uzun yıllar önce profesyonel olarak da oynayan 
Nedim Kalyoncu ve Ahmet Yıldız Uluslararası alanda yapılacak bir 
yarışma için kolları sıvadı. Yıllar sonra masa tenisi ile İkinci Bahar 
Emekliler Kahvesi’nde yolu kesişen Nedim Bey ‘’Bir kamu kuruluşunda 
memur olarak çalışırken aynı zamanda masa tenisi hocalığı 
yapıyordum. Türkiye liglerinde yarışmalara katıldım. Emeklilikten 
sonra bir arkadaş tavsiyesi ile İkinci Bahar Kahvesi ile tanıştım. Kahvede 
masa tenisi ile ilgili aktivite fotoğraflarını görünce uzun yıllar sonra 
tekrar oynamaya başladım. Ahmet Yıldız’la beraber özel bir kulüp 
aracılığıyla Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası’na Üsküdar Belediyesi 
İkinci Bahar Kahvesi adına katılacağız. 19 Ekim 2019 Cumartesi günü 
saat 10.00’da gerçekleşecek yarışma için antremanlarımız son hızla 
devam ediyor. Hem burda hem de Pazar günleri Veteranlar Derneği’nde 
antremanlarımızı yapma imkanımız oluyor. Bir maçı almanın bedeli 
antremandır. Antreman olmadan hiçbir spor olmaz. Spor güzel bir şey 
sporun yaşı yok. Devamlı spor yapalım sağlıklı olalım’’ dedi.

İngiltere, Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerin katılacağı Uluslararası 
Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası’nda İkinci Bahar Kahvesi Masa Tenisi 
Ekibi’ne yarışmadan güzel bir derece ile dönmesini temenni ederek 
başarılar diliyoruz.
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Üsküdar Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’nin ilk 
havacılık uzay ve teknoloji festivali olan  Teknofest İstanbul’a 
katıldı. Türkiye Teknoloji Takımı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdiği festival 
etkinlik, yarışma alanları ve hizmet noktaları ile İstanbul ve 
farklı illlerden gelen teknoloji severlerle buluştu. 7’den 70’e 
yoğun katılım sağlanan festivalin açılışı Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Bayraktar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından 
gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi, 1 milyon kişinin katılımı beklenen festivalde 
iki ayrı stant ile yerini aldı. Bilim Üsküdar standında genç 
mucitlerin uzmanlardan aldıkları eğitimler sonucu hayata 
geçirdikleri icatları  inceleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen resmi açılışın ardından, Solo Türk uçaklarının uçuş 
gösterisini izledi. Stantları dolaşan Türkmen, gençlerle sohbet 
ederek icatları hakkında bilgi aldı ve fotoğraf çektirdi.

Başkan Hilmi Türkmen, ‘’Her geçen gün Türkiye’deki gelişmenin 
gözle görülür bir şekilde arttığını görmek bizi mutlu ediyor. 
Geçen seneye göre daha çok katılım, daha güzel eserler ve uçuş 
gösterileri var. Türkiye’de bu işlerin önü açıldıktan sonra inşallah 
çok daha güzel yerlere geleceğiz. Bu festival savunma sanayimiz 
açısından da çok önemli. Dünyada sözünüzün geçebilmesi, gür 
bir şekilde sesinizin çıkabilmesi işte buradaki başarıya bağlı. 
Maalesef yıllarca asıl odaklanmamız gereken işlere zaman 
ayıramadığımız için daha işin başındayız. Ama hızla açığımızı 
kapatıyoruz. Dünyanın en önemli coğrafyasındaki Türkiye’nin 
özellikle hava savunma sanayi ve hava sistemleri konusunda 

çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Son 1 yılda özellikle 
güneydoğuda ve güneydeki komşularımızda süre gelen terörle 
mücadele kapsamında elde ettiğimiz başarılar işte bu festivalin 
anlayışından geçiyor. İnsansız hava araçları ile dışa bağımlılıktan 
kurtulduk. Eskiden ‘Heron’lar vardı şimdi ‘İHA’lar ve ‘SİHA’lar 
ile birlikte çok daha bağımsız bir Türkiye bizim olacaktır.’’ diye 
belirtti.

Teknofest İstanbul; havacılık uzay ve teknoloji alanında 
yarışmalar, Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt 
Timleri, TB2 ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler, etkinlikler, 
sergiler, eğitici atölyeler ve konferanslar ile 17-22 Eylül tarihleri 
arasında Atatürk Havalimanı’nda yer aldı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TEKNOFEST 
İSTANBUL’A KATILIM SAĞLADI
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret 
eden İmamoğlu, “Ortak akılla, İstanbul’un hafızasına iyi işleri, 
inşallah hep beraber yaparız” dedi.

Başkan Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, “İstanbul neresi? 
Bize göre Üsküdar; İstanbul. Üsküdar’a yapılacak işler, aslında 
sadece Üsküdar’la sınırlı değil, tüm İstanbul’u ilgilendiriyor. 
Sabit nüfusumuz 550 bin civarında, günlük hareketli nüfusumuz 
2 milyon. Burası, Anadolu Yakası’nın son ilçesi, Avrupa. Yakası’na 
geçişin ilk ilçesi. Bizim günlük topladığımız çöp miktarı 750 ton. 
Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla büyükşehir belediyemiz, ilçe 
belediyemiz ve hükümetimiz ile birlikte güzel işler yapacağız. 
Zaten yapılıyor da. Önemli projelerin başlayıp bittiği yer burası. 
Devam eden işlerimiz var. İnşallah toparlarız” diye konuştu.

Başkan Türkmen’in ardından konuşan İmamoğlu, “Toparlayacağız 
tabi ki. İstanbul’da hem biz hem siz, onun için seçildik. Hep beraber 
toparlayacağız. Hem entegre işler hem de mevcutta hedefler 
koymak lazım. Üsküdar, İstanbul’un en eski semtlerinden biri. 
Yakın dönemde de hızlı yapılaşmış ve kentsel dönüşüm için de 
önemli bir merkez Üsküdar” dedi.

Makam odasındaki ziyaretin ardından Türkmen ve İmamoğlu 
geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Üsküdar’ın hali hazırda devam eden projeleri ele 
alınırken Türkmen, “İBB’nin Üsküdar’da devam ettiği işler var. 
Onları sizlere son haliyle görselleri ile beraber sunmak isterim. 
Ayrıca vatandaşlarımızın 5 yıllık, 10 yıllık isteklerini dikkate 
alarak bir takım yapılması gereken işler var, vaatler var. Onları 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizin de vâkıf olduğunuz Kirazlıtepe 

Mahallemizde bir kentsel dönüşüm meselesi var. Herkes bir şey 
söylüyor. Bir de biz konuyu net bir şekilde doğrusunu sizlere 
anlatmak isteriz. Son olarak da spesifik özel konular var, onları 
sizle paylaşacağız.”  şeklinde konuştu.

İmamoğlu da “Bu bizim ilk masamız, bir bilgilenme masası. Bizim 
isteğimiz şu: Bundan sonra ilgili arkadaşlarımız, süreci pratik bir 
şekilde devam ettirsin” diyerek şunları söyledi: “Dolayısıyla burası 
bir münazara masası değil, tartışma masası değil. Daha sonra 
da arkadaşlarımızın süreci hızlıca takip etmelerini isteyeceğiz. 
Aynı zamanda sizler de süreçlerin takipçisi olacaksınız. Ruhuna 
uygun hareket edelim diye söylüyorum. Yani ‘‘sizin dediğiniz 
bizim dediğimiz’’  ‘’sizdeki bilgi-bizdeki bilgi’’ değil. Münazara 
yapılacaktır  ama kendi uzmanlık alanı içerisinde yapılsın. 
Örneğin; bir sonraki buluşmada Kirazlıtepe çok konuşulduğu 
için söylüyorum uzman arkadaşlarımız bir araya gelsinler. 
Ben, sürecin hızla toparlanmasını istiyorum. Oradaki insanların 
mağdur olmasını istemiyorum. Sizin getirdiğiniz yerden sonra, 
bizim de itekleyeceğimiz tarafı varsa, toparlayalım. Bir an önce 
oradaki sorun tartışılmaktan çıkarılsın. Temennimiz, isteğimiz 
budur” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ’NE ZİYARETTE BULUNDU
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Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği toplu sünnet şöleni Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezinde büyük bir şölenle yapıldı. 

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde sünnet şöleni düzenlendi. Yüzlerce çocuk sünnet 
olarak erkekliğe ilk adımını atarken kurulan eğlence alanlarında 
doyasıya eğlendi. Gerçekleştirilen sünnet şölenine,  Üsküdar 
Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz katılım sağladı.

Başkan Yardımcısı Şanlıer,  ‘’Sünnet geleneği hem Üsküdar’ımızda 
hem ülkemizde bizim birlik ve beraberliğimizi sağlayan güzel 
geleneklerden bir tanesi. Üsküdar Belediyesi olarak bizler 
bu geleneği sürdürüyoruz. Her yıl hastanelerimizle beraber 
Üsküdar’ımızda bulunan tüm devlet ve özel hastanelerimizle 
beraber imece usulü çocuklarımızın sünnet işlemini 
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 1000 çocuğumuzu sünnet 
ettirdik. Okulların açılmasının hemen öncesinde de güzel bir 
şölenle bunu taçlandıralım istedik. Çocuklarımızı kıyafetleriyle, 
hediyeleriyle, sürpriz eğlenceleriyle, ikramlarıyla beraber 
doyasıya bir gün yaşasınlar istedik.’’ ifadelerini kullandı. 

Öte yandan çocukların sünnet, hastane masraflarının yanı sıra 
kıyafet ve hediyeler de Üsküdar Belediyesi tarafında karşılandı. 
Aynı zamanda şölene katılan çocuklar Karagöz – Hacivat gösterisi, 
şişme oyun parkuru ve birçok etkinlikle doyasıya eğlendi.

TARİHİ SELİMİYE 
HAMAMI YENİ 
NEVMEKÂN OLMAYA 
HAZIRLANIYOR

1000 ÜSKÜDARLI ÇOCUK 
SÜNNET ŞÖLENİNDE 
DOYASIYA EĞLENDİ

Üsküdar'da bulunan 217 yıllık Selimiye Hamamı daha önce 
Bağlarbaşı Nevmekân ve Şemsipaşa’da bulunan Nevmekân Sahil 
kütüphane kafe konseptiyle millet kütüphanesi olarak hizmet 
vermeye hazırlanıyor.

Sultan III. Selim tarafından 1802 yılında Nizam-ı Cedit 
askerlerinin yıkanması için Selimiye Kışlası ile birlikte yaptırılan 
tarihi hamamın restorasyonunun tamamlanması adına son hızla 
çalışmalar devam ediyor. Restorasyonu devam eden tarihi eserle 
ilgili açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
“Selimiye Hamamı bizlerin çok dertlendiği yüzlerce yıllık bir 
eserdi. Tahsis aldık, restorasyona başladık, ince bir çalışma, 
çok da uzun sürdü ama inşallah sona yaklaştık. Aslına uygun 
olarak yeniden yapıyoruz. Nevmekân Bağlarbaşı’nın ardından 
biliyorsunuz ki Nevmekân Sahil’i açtık. Allah izin verirse bu 
güzide noktaya da Nevmekân Hamam’ı açıyoruz.” şeklinde 
konuştu.



ÇOCUK TİYATROSUKÜLTÜR VE
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14

07

19

EKİM

EKİM

Pazartesi

KÜLTÜR SANAT SEZON AÇILIŞI
FATİH ERKOÇ

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Bilim Üsküdar

EKİM

10 15

21

EKİM EKİM
Perşembe Salı

ÜMİT SAYIN

Konser / 20:00Konser / 20:00

Konser / 20:00 Konser-Söyleşi / 20:00

Konser / 20:00

BAHADIR TATLIÖZ

USTALARDAN SESLER
Moderatör: YAĞIZ GÖNÜLER
Konuk: ÖZER ÖZEL

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Nevmekân / Bağlarbaşı

Şiir Dinletisi / 14:00

ŞİİR MEDENİYETİ
PROF. DR. NURULLAH GENÇ
Konuk: İBRAHİM SADRİ

Üsküdar Valide Sultan Gemisi

Söyleşi / 19:30

DÜNDEN BUGÜNE CUMHURİYET
PROF. DR. İLBER ORTAYLI

Nevmekân Sahil
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15

1816-18 EKİMEKİM
Cuma

Konser / 20:00

MİRAS
YAPRAK SAYAR & ÜNAL ZORER

2. ULUSLARARASI ÇOCUK 
KÜTÜPHANELERİ SEMPOZYUMU
Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem

Sempozyum / 10:00 - 18:00

Altunizade Kültür ve Sanat MerkeziBağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

EKİM EKİM

EKİM

22 23 24
Konser / 20:00 Konser / 20:00 Konser / 20:00

GÜLAY NEV NEFES
SERKAN ÇAĞRI
Konuk: ELİF BUSE DOĞA

EMİN IŞIK ANMA PROGRAMI 
Konuşmacı: AHMET ŞAHİN, HÜSEYİN 
TOP, İRFAN GÜNDÜZ, AMİR ATEŞ

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Nevmekân Sahil

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

ESKİ KÖKLER, YENİ YAPRAKLAR 
MAHSA VAHDAT, MARJAN VAHDAT, 
ÇOŞKUN KARADEMİR

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 18:00



YÜZLERCE BİSİKLETLİDEN
‘BİZİ FARK EDİN’ TURU

Üsküdar Belediyesi yüzlerce bisikletliyle, bisiklet kazalarının 
önüne geçmek ve bisiklet kullananların güvenliğine dikkat 
çekmek için büyük bir farkındalık turu düzenledi. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Üsküdar-Beykoz arası 
gerçekleştirilen 25 km’lik tura bisikletiyle katıldı

İstanbul’da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor. Ancak 
İstanbul trafiğinde çevre kirliliği yaratmayan, ucuz ve 
sağlıklı bir ulaşım aracı bisikleti kullanmak ise her geçen 
gün zorlaşıyor. Bisiklet sürücüleri çoğu zaman motorlu taşıt 
sürücüleri tarafından yok sayılıyor, otomobilden inerken 
dikkatsizce açılan kapılar nedeniyle yaralanmalar yaşanıyor. 
Üsküdar Belediyesi bu tür olası kazaların önüne geçmek, 
bisiklet kullananların güvenliğine dikkat çekmek ve farkındalık 
yaratmak için 60’a yakın grubun oluşturduğu Bisikletliler 
Meclisi ile birlikte ‘Bizi Fark Edin’ turu düzenledi. 

Farkındalık Turu’na 7’den 70’e yüzlerce bisikletli katıldı. 
Sabah erken saatlerde alanı dolduran bisikletliler, ‘Trafikte 
biz de varız, bizi fark edin’ mesajı verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise ‘Maalesef 
trafikte araç sürücülerinin bisikletlilere karşı duyarlılığı 
konusunda istediğimiz noktada değiliz. Araç sürücülerinin 

bu konuda biraz daha hassas olmalarını ve bisikletli 
vatandaşlarımızı dikkate alarak trafikteki seyirlerini 
sürdürmelerini arzu ediyoruz. Bisikletliler de trafikte, onları 
fark edin’’ diye konuştu.

Üsküdar’dan başlayan ve Beykoz Belediyesi önünde son 
bulan 25 km’lik farkındalık turuna Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen de bisikletiyle katıldı.


