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ÜSKÜDAR'DAN 100 METRELİK 
DEV BAYRAKLA CUMHURİYET 
YÜRÜYÜŞÜ
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı, Üsküdar'da 
büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın 
katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte 100 metrelik 
dev Türk Bayrağı açıldı.
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Kültür Sanat etkinlikleri 
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Barındırdığı kültürel 
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Üsküdar Belediyesi, 
daha iyi bir gelecek 
için Sıfır Atık projesiyle 
“Dönüşümde Üsküdar 
Modeli”ni başlattı. 
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İstanbul - Tel: 0216 531 30 00

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Nevmekân Sahil'de gerçekleştirilen "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu 
söyleşi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ağırladı. Nevmekân Sahil’de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katıldığı programda, 
saatler öncesinden gelen yüzlerce kişi salona sığmayınca dışarıda kalan kalabalık söyleşiyi dev led ekranın kurulduğu bahçede izledi.
Üsküdarlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yakın tarihe ve cumhuriyetin kuruluşuna ilişkin bilgiler veren Ortaylı, İstanbul'un, 
Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun güvenliğinin Yunan ordusuna teslim edilmesini öngören projenin başarısız sonuçlandığını ifade etti.

Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yapmış Fransız General Franchet d'Esperey'in Türk 
ordusuna saygısı olan biri olduğunu ve bu projeye karşı çıktığını söyledi. Lozan anlaşmasıyla Hatay 
ve KKTC hariç bugünkü Türkiye'nin sınırlarının tespit edildiğini anlatan Ortaylı, "Bu tespitin üzerine 
Cumhuriyet kurulmuştur. Cumhuriyet niye kuruldu bu son derece muammadır. Mustafa Kemal'in 
eğer başından ilişkileri saltanat makamıyla hayırhah olsa muhtemelen yine meşrutiyet devam ederdi. 
Çünkü TBMM adeta yetkili bir meşruti meclis gibi işliyordu" değerlendirmesini yaptı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, söyleşinin ardından İlber Ortaylı'ya Üsküdar'ı temsil eden 
el yapımı "katip" ve "katibe" kitre bebeklerini hediye etti.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI İLE “DÜNDEN 
BUGÜNE CUMHURİYET” SÖYLEŞİ PROGRAMI 

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
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Üsküdar Belediyesi, sezon boyunca düzenleyeceği çok özel 
etkinlikler ve projelerle tüm İstanbulluları, şehrin kültür yakası 
Üsküdar’da buluşturmayı sürdürecek. 

Üsküdar’da 2019-2020 Kültür - Sanat Sezonu açılışı, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat 
Sefa Demiryürek, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 
Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı, Üsküdar 
İlçe Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Sultanbeyli Kaymakamı Metin 
Kubilay, kültür sanat camiasından davetliler ve Üsküdarlıların 
yoğun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Fatih Erkoç konseri öncesinde, “Gravürlerde Üsküdar” adlı 
sergi kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı. Üsküdarlılar, 
sergi alanını gezerek gravür eserlerini inceledi. Ardından 
Üsküdar Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda imza attığı Kültür-
Sanat etkinliklerinin görüntülerini içeren kısa film gösterime 
sunuldu. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gerçekleştirdiği 
konuşmasında, “2019- 2020 sezonuna çok iyi hazırlandık. Tüm 
İstanbulluların hizmetine sunduğumuz yeni merkezlerimiz 
aracılığıyla kültür sanatın kalbi, Üsküdar’da atmaya devam 
edecek.  İstanbul’un kültür yakası olarak çok güzel bir sezonu 
daha doya doya yaşayacağız. Kültür ve sanat, yaşam şifrelerinin 
çözümü için anahtardır. Kültür sanatın beşiği Üsküdarımızda 
gerçekleştirdiğimiz çok özel etkinliklerle, kültür sanat ete ve 
kemiğe bürünmüştür. Yeni sezonda imza atacağımız etkinlikler 
ve projelerle bu konumunu güçlendirecektir.” şeklinde konuştu.

Üsküdar’ın sahip olduğu muazzam kültür zenginliğini gün 
yüzüne çıkarmak üzere yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını 
vurgulayan Türkmen, “2019- 2020 sezonuyla yeniden 
başlamanın ilk adımını atıyoruz. Bu sezonda da yine ‘İyi ki 
Üsküdar var!’ dedirteceğiz.” diye belirtti. 

Başkan Hilmi Türkmen’in konuşmasının ardından, 90’lar pop 
müziğinin sevilen sanatçısı Fatih Erkoç büyük bir coşku ve 
alkış ile sahne aldı.   

Erkoç konser repertuvarında "Anı", "Ellerim Bomboş", "Sensiz 
Olamam", "New York, New York", "Güllerim Soldu", "Uzun İnce 
Bir Yoldayım" ve "Aşkın Aldı Benden Beni" gibi farklı türlerden 
yerli ve yabancı eserlere yer verdi.

Fatih Erkoç, “Kültür ve sanat sezonunun açılış konserinden ve aynı 
zamanda Üsküdarlılarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Konserde ağırlıklı olarak Fatih Erkoç şarkılarını dinleyecekler ama 
aynı zamanda söyleyeceklerini zannediyorum. Çünkü genelde 
neredeyse bütün şarkılarıma katılıyor dinleyenler. Ben de bundan 
büyük bir haz duyuyorum. 1992’den bu yana birçok şarkımı 
hala söylediklerinde bazen inanamıyorum. Çok büyük bir gurur 
duyuyor insan. 27 yıldır şarkıları dillerde dolaşan bir şarkıcı, 
besteci ve müzisyen olarak çok keyifliyim” diye konuştu.

Birbirinden güzel ve sevilen şarkılarını seslendiren Fatih Erkoç 
yıllara meydan okuyan performansı ile dikkat çekti.
Konser sonrası Başkan Hilmi Türkmen, Fatih Erkoç’a Üsküdar 
ile özdeşleşen kitre tekniğiyle yapılan Katip ve Katibe 
bebeklerinden hediye etti.

KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ 
ÜSKÜDAR'DA ATIYOR!
2019 - 2020 SEZONU BAŞLADI 

Üsküdar’da 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu, sanat dolu etkinliklerle Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde başladı. Geçmişten bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Üsküdar’da, 2019- 2020 
Kültür Sanat Sezonu, Gravürlerde Üsküdar Sergisi ve Fatih Erkoç Konseri ile başladı. 
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Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu'nun 2'ncisi bu yıl 
"Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem" temasıyla Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 

Açılışı gerçekleşen sempozyuma, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ,Üsküdar 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Marmara Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve Sempozyum Başkanı 
Prof. Dr. Asiye Kakırman katıldı.

Sempozyumda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
"Bu yılki sempozyumda özel bir konu daha seçilmiş, okul öncesi 
dönem. Gerçekten çok özel bir sempozyum bu yönüyle. İşin 
içerisinde çocuk var, kitap ve kütüphane var, bir de okul öncesi 
daha doğumdan örgün eğitime kadar dönemi kapsayan çok özel bir 
dönem var. Dijital dünya kitapların, kütüphanelerin biraz saltanatını 
sallar gibi yapsa da kitabın yerini hiçbir şey tutamaz. Bu işte sadece 
bakanlık, üniversiteler, milli eğitim gibi kurumların değil toplum 
olarak hepimizin işin içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu 
işin bir diğer ayağı da yerel yönetimler. Üsküdar Belediyesi olarak 
Nevmekân Kütüphanelerimiz hamd olsun güzel bir örnek teşkil 
ediyor. Ve İnşallah sayısını arttırmaya devam edeceğiz. 2020 yılının 
ilk aylarında Nevmekân Kütüphanelerimizin 3.'sünü açıyoruz. 
Selimiye Hamamı'nı Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden tahsis aldık. 
Şu anda restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Oraya da inşallah 
Nevmekân Selimiye adıyla güzel bir kütüphane açacağız.  Şimdiden 
hayırlı olsun. Bizler biliyoruz ki belediyeler yol, park, temizlik yapar. 
Ama bizim için bunlardan daha önemlisi çocuklarımızın geleceğine 
dair yaptığımız hamlelerdir. Biz bu anlayışla görevlerimizi 
sürdürmeye çalışıyoruz. Bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, YÖK 
onaylı Çocuk Üniversitemiz var. Çocuklarımız, ailelerimiz mutlu, 
bizler de mutluyuz" şeklinde konuştu.

Seminerler, atölyeler ve resim sergileri ile sempozyum 16-18 
Ekim 2019 tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi'ndeydi.

BİLİM ÜSKÜDAR’DA 
‘AŞIKLAR ŞÖLENİ’
Üsküdar Belediyesi tarafından Bilim Üsküdar'da Aşıklar Şöleni 
düzenlendi. Kars ve Ağrı yörelerinin birbirinden değerli Aşıkları, 
konserde Türk Halk Müziği sevenleriyle biraraya geldi. Konsere 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve eski 
Kars Valisi Günay Özdemir katıldı.

Anadolu’nun bağrından kopup gelmiş halk ozanları Aşık Maksut 
Feryadi, Aşık Alirıza Ezgi, Aşık Bayram Denizoğlu, Aşık Erol 
Şahiner, Aşık Dursun Doğan adeta sazlarını konuşturdular.

Program açılışında Amerika’dan ülkemize gelip saz çalmayı 
öğrenen Jamaika’lı Aliya Aziz, saz eşliğinde ‘Altın Hızma’ 
türküsünü söyledi. Ülkemizin değerlerine gösterdiği önem ile 
tüm kıtaları buluşturan Aliya Aziz büyük alış aldı.

Konserde türkülerin yanı sıra aşık atışmalarını dinleyen 
Üsküdarlılar adeta müzik ziyafeti yaşadı. Kafkas dansı gösterisi 
de katılımcılardan beğeni topladı.

2. ULUSLARARASI ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ 
SEMPOZYUM U ÜSKÜDAR’DA
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1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR 
GÜNÜ KUZGUNCUK 
BOSTANI’NDA 
KUTLANDI

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN 
HER PAZARTESİ FARKLI 
BİR OKULDA BAYRAK 
TÖRENİNE KATILIYOR

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Üsküdar Belediyesi 
tarafından Kuzguncuk Bostanı'nda düzenlenen pikniğe İkinci 
Bahar Kahvesi çınarlar ve mahalle sakinleri katıldı. Piknikte 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kaymakam Murat 
Sefa Demiryürek ve Belediye Meclis Üyesi Sevgi Aydın hazır 
bulundu.

Başımızın tacı büyüklerimizin bir araya gelip keyifli saatler 
geçirdiği piknikte sanatçı Emre Altınok sevilen şarkılarını 
seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
‘’İnsan kendini kaç yaşında hissediyorsa gerçek yaşı odur. 
Buradaki herkes kendini genç ve zinde hissediyor. Dolayısıyla 
bu güzel günde gençler olarak Dünya Gençler Günü diyoruz, 
Yaşlılar Gününü kabul etmiyoruz. 1 Ekim Dünya Gençler Günü 
en güzel Üsküdar'da Kuzguncuk Bostanı'nda kutlanır. Bizim de 
kendimize göre dertlerimiz var kafamızda bin bir türlü işler var 
ama inanın ki geldim, arabadan indim sizlerin bu mutluluğunu 
alana girer girmez görünce hepsi kapının dışında kaldı. Bütün 
dertlerimizi unutturuyorsunuz. İyi ki varsınız. Ben çok teşekkür 
ediyorum. Hem İkinci Bahar Kahvesi sorumlusu Fatma Hanım'a 
hem de sizlere. Burada çok güzel bir aile ortamı oluştu. Bunlar 
güzel şeyler. Her şey gidecek hoş seda, muhabbet, sevgi, saygı 
kalacak. Biz bunlara inanıyoruz." şeklinde konuştu. Başkan 
Türkmen etkinlik sırasında Uncular Caddesi'nin trafiğe kapanıp 
tamamen yayaların rahatça kullanabileceği bir cadde haline 
getirileceği müjdesini de verdi.

İkramlar eşliğinde muhabbet edip şarkılar söyleyen değerli 
büyüklerimiz etkinlik sonrası Başkan Hilmi Türkmen ile bol bol 
fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim sezonu boyunca her Pazartesi 
sabahı farklı bir okulda İstiklal’den İstikbal’e anlayışıyla yapılan 
Bayrak Törenleri bu ay sırasıyla Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Zeynep Kamil İlkokulu, Necmiye Güniz 
İlkokulu ve Fatma Nuri Erkan İlkokulu’nda gerçekleşti. 

7 Ekim tarihinde  Üsküdar'daki tek Denizcilik Okulu olan Hacı 
Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen 
Bayrak Töreni’ne Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın ve Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak katıldı.

Programda konuşan Başkan Hilmi Türkmen, " Sevgili gençler 
burası müfredatı, içeriği ve siz yakışıklı, güzel gençleri itibariyle 
çok özel bir okul. İstanbulumuzda bu tür okulların sayısı nedir 
bilmiyorum ama Üsküdar’da başka yok. O yüzden siz çok 
özelsiniz. Üsküdar biliyorsunuz bir deniz ilçesi. İstanbul’da sahile 
en uzun kıyısı olan ilçe Üsküdar’dır. Dolayısıyla okulumuz da 
buraya yakıştı. Sizlere başarılar diliyorum’' dedi.

Törenin ardından Başkan Türkmen Müftülüğün okullara dağıttığı 
kitaplardan öğrencilere takdim etti .

14 Ekim tarihinde Zeynep Kamil İlkokulu’nda Bayrak Töreni’ne 
katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kaymakam 
Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın 
okulun eğitim kadrosu ve öğrencilerine hitap ettiler. Başarı 
dileklerinde bulundular. 21 Ekim tarihinde Necmiye Güniz 
İlkokulu’nda, 28 Ekim tarihinde ise Fatma Erkan İlkokulu’nda 
gerçekleşen Bayrak Törenlerinin ardından sınıfları ziyaret eden 
Başkan Hilmi Türkmen ve yetkililer öğrencilerle sohbet ederek 
bol bol fotoğraf çektirdi.
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Üsküdar Belediyesi’nin Sosyal Belediyeciliğin en güzel projelerinden 
biri olarak hayata geçtiği günden  itibaren binlerce kişiye ev sahipliği 
yapan Valide Sultan Gemisi'nde her Perşembe sabahı düzenlenen 
Sanat Tarihi dersleri bu yıl da devam ediyor. Lise öğrencilerinin katılımı 
ile gerçekleştirilen Boğaz Turlarında Valide Sultan Gemisi sırasıyla, 
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Validebağ Fen Lisesi, Tenzile 
Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altunizade Fen Bilimleri Lisesi 
ve Cumhuriyet Mesleki ve Teknik  Anadolu Lisesi ’ni ağırladı.

Valide Sultan Gemisi'nde Sanat Tarihi derslerinin 3 Ekim tarihinde 
Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi konuğu  oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgili gençler, çok 
kıymetli Milli Eğitim Müdürü vekilimiz, okul müdürümüz, öğretmen 
arkadaşlarım ve çok sevgili genç kardeşlerim. Hepinizi gönüllerce 
muhabbetle selamlıyorum. Valide Sultan Gemisi'ne hoşgeldiniz 
sefalar getirdiniz. Sevgili gençler, Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Türkiye'de çok özel bir okul. Sadece İstanbul’da,  Üsküdar'da 
değil bize göre ülkemizin en önemli en özellikli okullarından birisi. Bu 
okulumuz bir taraftan hat sanatı diğer taraftan musîki bana göre en 
önemlisi hafızlık proje okulu ve mesleki derslere yönelik çalışmaları 
ile birlikte gerçekten göz bebeği bir okulumuz. Hocalarımızdan 
öğrendiğime göre gemimizde 30-40'a yakın hafız olduğu söylendi. 
Gerçekten hafızlığı seçen gençlerimizi tebrik ediyorum. Allah sizleri 
annenize, babanıza, ülkemize ve milletimize bağışlasın" şeklinde 
konuşarak öğrencilere nasihatte bulundu.

24 Ekim tarihinde Valide Sultan Gemisi'nde Sanat Tarihi dersi 

Altunizade Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile 
gerçekleşti.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yeditepe 
Üniversitesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ve yazar 
Prof. Dr. Mahmut Çamdibi katılım sağladı.

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili öğrenciler her Perşembe Valide 
Sultan Gemisi'nde farklı bir okulu ağırlayarak Boğaz'ın eşsiz tarihine 
yolculuk yapıyoruz. Her hafta yaptığımız bu programla gençlerimiz 
çok mutlu oluyorlar. Eminim sizler de bu gezi ile unutamayacağınız 
bir gün yaşayacaksınız." dedi.

Valide Sultan Gemisi’nde 31 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mesleki 
ve Teknik  Anadolu Lisesi’nin katılımı ile Sanat Tarihi dersi 
gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında " Valide 
Sultan Gemisi, Osmanlı Dönemi’nden itibaren padişahların 
annelerine, eşlerine verilen addır. Üsküdar Hanım Sultanlar ve Valide 
Sultanlar şehridir. Bu güzel gemimiz 27 aydır hizmette. Yaklaşık 1 
milyon kişi bu gemide Boğaz turu yaptı. Gemimiz bugünkü kadar 
mutlu bir tur yapmadı sanıyorum. Çünkü çok güzel Hanım Sultanlar 
gemimizde bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışı birçok misafiri gemimizde 
ağırlıyoruz. Ama her Perşembe sizlerle, öğrencilerle yaptığımız 
geziler bir başka güzel oluyor’’ diyerek ders zilini çaldı. Çay, simit 
ikramı ile kahvaltı eden lise öğrencileri verilen teneffüste Boğaz 
manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA
SANAT TARİHİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR
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Üsküdar Belediyesi'nin Üsküdar'a kazandırmış olduğu İmrahor 
ve Kuzguncuk Bostan'larında parsel kullanımı için kura çekilişleri 
gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleşen kura 
çekilişinde 1 yıl boyunca vatandaşlar kendilerine ait parselde 
istedikleri bitkiyi yetiştirebilecekler. Hobi bahçesi amacını taşıyan 
uygulama vatandaşlara organik meyve, sebze ve binbir çeşit bitkiyi 
ekip biçme imkanı sunuyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde bulunan İmrahor Bostanı'nda 

konuşan Başkan Hilmi Türkmen; "Sevgili komşularımız hepinize 
hayırlı sabahlar hayırlı pazarlar diliyorum.  Şimdi burada kurada 
çıkan komşularımız diledikleri gibi ekip biçecekler" dedi.

Konuşmasının  ardından Başkan Türkmen kura çekilişini başlattı. 
Çekilişten sonra Başkan Hilmi Türkmen kazanan vatandaşları tebrik 
etti ve talihlilerle toplu fotoğraf çektirdi.

İkinci çekilişin gerçekleştiği Kuzguncuk Bostanı'nda konuşan 
Başkan Hilmi Türkmen; " Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli 
hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar hepinize güzel bir 
pazar günü ve haftasonu diliyorum. Biz biraz önce  Üsküdarımız'ın 
bir başka güzel bahçesi, güzel bir bostanı olan İmrahor Bostanı'nda 
yine sizler gibi komşularımızla, mahalle sakinlerimiz ile birlikte bir 
kura çekimi gerçekleştirdik. Oradan buraya geldik. Üsküdarımız'da 
ki iki bostanımızdan birisi burada Kuzguncuk'ta. Diğeri de Aziz 
Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde İmrahor Bostanı. Buralar bir hobi 
bahçesi aynı zamanda bostanı . Böyle güzel, küçük küçük parseller 
haline getirerek siz değerli hemşehrilerimizin yıl boyunca sebze, 
meyve ekip biçmesi için oluşturduk. Aynı zamanda komşularınızla 
dostlarınızla birlikte güzel bir aktivite yapmanıza vesile olsun 
diyelim." şeklinde konuştu.

Kazanan parsel sahipleri Başkan Hilmi Türkmen'le fotoğraf çekimi 
ardından bostanı dolaştı.

NEVMEKÂN SAHİL’İN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE 
SÜRPRİZ ETKİNLİK

Nevmekân Sahil'in 1.yıl dönümü Karmate grubunun konseri ile 
kutlandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in  gün içinde 
sosyal medya hesaplarından sürpriz bir şekilde duyurduğu 
konser yoğun katılımla gerçekleşti.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Karmate grubu 
sevilen şarkılarının yanı sıra dillerden düşmeyen türkülerle 
izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Alkışların susmadığı konserde seyirciler gruba horonlarla eşlik 
ettiler. Grup, Karadeniz Türküleri ile izleyenleri adeta coşturdu.
Renkli anların yaşandığı konserin sonunda Üsküdar Belediye 
Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sevilen grup Karmate'ye 
çiçek takdim etti. Başkan Hilmi Türkmen'in selamını ileterek 
Üsküdar'da unutulmaz bir gece yaşattığı için Karmate grubuna 
teşekkür etti.

İMRAHOR VE KUZGUNCUK BOSTANI'NDA YENİ 
HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ
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Özel bir kanalda yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması 
MasterChef Türkiye’nin, bölüm çekimlerinden biri Tebessüm 
Kahvesi’nde gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi’nin sosyal 
sorumluluk projesi olan Tebessüm Kahvesi’nde çalışan down 
sendromlu gençler MasterChef’in jürisi oldular. Birbirinden 
iddialı yarışmacılar Tebessüm menüsünün en güzel yemeklerini 
jüriye tattırmak için kıyasıya yarıştılar. 

10 down sendromlu gencimiz MasterChef’in sevilen yarışmacıları 
ve alanında uzman şefleri ile heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli 
bir gün geçirdi. Hayranı oldukları şefler, yarışmacılar ile tanışma 
ve gönüllerince sohbet etme fırsatını yakalamaları onlar kadar 
MasterChef Türkiye ekibini de mutlu etti.

TV programının disiplinli ve dobra kişiliği ile bilinen şefi Mehmet 
Yalçınkaya Tebessüm Kahvesi’ni daha önce duyduğunu hatta 
MasterChef’in geçen yıl burada bir etkinlik düzenlediğini ve 
çok mutlu olduğunu belirtti. Türkiye Aşçılar Federasyonu’nda 
çalıştığı dönemde down sendromlu gençlere yiyecek, içecek 
eğitimi verdiklerini ifade ederek ‘’ Tebessüm Kahvesi’ni 
duyduğum andan itibaren beni heyecanlandıran bir proje 
olmuştur. Bugün de burada bir çekim yaptık. Burayı gastronomi 
anlamında duyuyorduk. Geldiğimiz de buradaki ürünlerin taze ve 
kalite olduğunu gördük. Çok memnun olduk. Biz de buraya katkı 
sağlamaya çalıştık. Emin olun burada oturacak yer kalmayacak. 

Gençlerimizin dobralıkları çok iyi. Hiç hesapsız konuşuyorlar. Bir 
tanesi benle sabahtan beri tokalaşmıyor mesela sinir olduğu için. 
Onların doğal hali. İnsanlara hesap kitap yapmadan konuşmuş 
olmaları çok değerli bence. Keşke biz de başarabilsek. Çünkü 
insanlarla konuşurken bir önyargımız var’’ diye ekledi.

İtalyan Şef Danilo Zanna eğlenceli kişiliği ve samimi tavırlarıyla 
çekim esnasında gençlerimizi motive ederek heyecanlarını 
yenmesini sağladı. Tebessüm Kahvesi’ne eşiyle birlikte daha 
önce geldiğini belirten Danilo, ‘’Öncelikle biz Tebessüm Kahvesi’ni 
çok sevdik ve dedik ki burası çok önemli.  İnsanlarla paylaşmak 
istedik çünkü televizyondan onlara bir mesaj gönderebiliriz 
dedik ve aynı zamanda bu tarz bir ortamı görmek yarışmacılar 
için de çok faydalı olabilir. Burada öğrenecek çok şey var. Hem 
mutfak içerisinde hem mutfağın dışında gerçekten bambaşka bir 
ortam söz konusu. Proje o kadar güzel, o kadar özel ki çocuklar 
ve bizim için çok özel bir gün yaşıyoruz. Kesinlikle bunu çok net 
söyleyebiliriz ki bu çocuklar işini tutkuyla yapıyor. Biz restoran 
sektöründe aslında bunu göremiyoruz. Bu öğrenilemez, 
öğretilemez, öğretemiyorsun. Bütün gün burada kucaklaşabiliriz. 
İtalya’da da insanlarla ilk tanıştığımız zaman sarılırız. İşte bu 
hava burada da var.’’ diyerek duygularını paylaştı.

Down sendromlu gençlerimiz çekim boyunca MasterChef 
Türkiye ekibi, şefleri ve yarışmacıları ile keyifli saatler geçirdi.

SEVİLEN YARIŞMA PROGRAMI 
MASTERCHEF’TEN ANLAMLI BİR ‘TEBESSÜM’
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GÜLAY KONSERİ 
BAĞLARBAŞI 
KONGRE VE KÜLTÜR 
MERKEZİ'NDE YOĞUN 
İLGİ GÖRDÜ

SERKAN ÇAĞRI İLE "NEV 
NEFES" PROGRAMININ 
KONUĞU ELİF BUSE 
DOĞAN OLDU

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Türk 
Halk ve Pop Müziği'nin güçlü sesi sanatçı Gülay Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen konseri izlemek isteyenler 
boş koltuk bulmakta zorlandı.

Sanatçı sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş'tan türkülerde 
söyledi. "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım" türküsünü 
mükemmel ses performansı ile söyleyerek izleyicilerden büyük 
alkış aldı.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
ikinci konserini verdiğini belirten sanatçı Gülay, Başkan Hilmi 
Türkmen'e teşekkürlerini iletti.

Başkan Hilmi Türkmen gecenin sonunda sanatçı Gülay’a çiçek 
takdim ederek "Bu sezona güzel başladık. Salonlarımız tıklım 
tıklım doluyor. Yıllardır duruşu, sesi, şarkıları, güzelliği ve 
hanımefendiliği ile sevenlerinin gönlünde taht kurmuş değerli 
sanatçımız Gülay Hanım’ı tüm İstanbullularla buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Bugün burada, sanat eserlerinin aradan 
yıllar geçse de değerini her zaman koruduğunu hep birlikte 
gördük. Hanımefendinin unutulmayan şarkılarına birlikte 
eşlik ettik. Böyle değerli eserlerin ülkemize kazandırılmasını 
diliyorum" dedi.

Dillerden düşmeyen 'Sen Gelmez Oldun', 'Cesaretin Var mı Aşka', 
'Ellerini Çekip Benden' gibi bestelerin sahibi sanatçı Gülay, 
'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısını yoğun istek üzerine iki kez 
söylerken salonda izleyenlerin tek bir ağızdan sanatçıya eşlik 
etmesi unutulmaz anlar yaşattı.

Nevmekân Sahil'de Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında "Nev 
Nefes" programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü klarnet ustası Serkan Çağrı, yüreklere dokunan 
"Vazgeçtim" parçası ile giriş yaparak izleyicileri adeta büyüledi. 
Piyano ve klarnet eşliğinde icra etikleri, "Hasretinle Yandı Gönlüm", 
"Telli Turnam, "Oy Asiye", "Çarşamba'yı Sel Aldı" gibi dillerden 
düşmeyen türkülerle izleyicilere müzik ziyafeti yaşattılar.

Böyle bir etkinlikte yer aldığından dolayı mutlu olduğunu 
belirten sanatçı Serkan Çağrı, "Bu yıl ilk kez burada sahne alıp, 
söyleşi yaptık. Üsküdarlılarla buluşmaktan müzik severleri 
burada ağırlamaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Bu akşam 
Elif Buse Doğan ve piyanosuyla Şevket bizlere eşlik etti. 
Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat çalışmalarına İstanbul'da çok 
köklü ve esaslı olarak yürüten ender bir belediye. İstanbul'a 
nefes aldırdıklarını düşünüyorum biz de nefes vermeye geldik." 
şeklinde konuştu. 

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 24.Dönem 
AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş katılım 
sağladı. Başkan Türkmen yaptığı konuşmasında, "Nevmekân 
Sahil'de iki genç ve başarılı sanatçımızla güzel bir kubbenin 
altındayız. Bizler bu dünyaya bir şeylere sahip olmaya değil, 
şahit olmaya geldik. Hem şu anda bulunduğumuz kubbenin hem 
de gök kubbenin altında Allah bizlere güzel şeylere şahit olmayı 
nasip etsin. Her ay geleneksel olarak düzenleyeceğimiz “Nev 
Nefes” buluşmalarında farklı sanatçılarımızı tüm İstanbullularla 
buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu kapsamda 
her ay, ülkemizin farklı kültürlerinden doğan nadide eserleri, 
vatandaşlarımızla buluşturacağız. Üsküdar’da sanatın her türlüsü, 
farklı bir güzelliklerle, tüm İstanbulluların katılımıyla bir kültür ve 
müzik şölenine dönüşecek.” diyerek sanatçılara çiçek takdim etti.

İkili alkışlar eşliğinde "Şinanari" parçası ile geceyi noktaladı.
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Nostalji Kraliçesi olarak bilinen ülkemizin sevilen 
Türk Sanat Müziği yorumcusu, sanatçı Muazzez 
Ersoy, Üsküdar Belediyesi’nin sosyal sorumluluk 
projesi olan Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret etti.

Tebessüm Kahvesi’nin down sendromlu çalışanlarından Emrah 
Kuru’nun sosyal medya üzerinden yaptığı daveti kırmayıp gelen 
sanatçı, Emrah’ın sevgisi ve içtenliğiyle kendisine servis ettiği 
ıhlamuru tattı.

Sanatçı Muazzez Ersoy, Tebessüm Kahvesi Sosyal Sorumluluk 
Projesi hakkında çok güzel, yerinde ve çok doğru bir proje 
olduğunu belirterek, ‘’ İnanılmaz güzel canlarla birlikte olduk. 
Emrah’ımızla inşallah baş başa birgün yemek de yiyeceğiz. Sosyal 
sorumluluk projelerine katkıda bulunmak sadece sanatçıların 
değil herkesin görevi olmalı. Herkes elinden geldiğince elini taşın 
altına koyarsa zaten sıkıntı diye birşey olmaz, bütün setler aşılır. 
Tebessüm Kahvesi’ndeki gençlerimizin hepsi çok özel ve özel 
olmak herkese nasip olmaz. İlk kez down sendromlu gençlerimizin 
birarada olduğu ve çalıştığı bir yerdeyim. Böyle bir atmosferde 
ve alanda olmak içimizi, yüreğimizi ve duygularımızı coşturuyor. 
O kadar güzel düşünülmüş bir proje ki inşallah devamı gelsin. 
Özel çocuklarımızın olması aslında bizim için bir ayrıcalıktır.’’ 
dedi.

Keyifli anların yaşandığı ziyarette sanatçı Muazzez Ersoy 
gençlerle sohbet ederek, sevilen şarkılarını söyledi. Hatıra olarak 
gençlere imza dağıttı ve bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal 
etmedi.

Üsküdar Meydan Projesi kapsamında restorasyonu 
gerçekleştirilen, 1506 yılında Selman Ağa tarafından yaptırılan 
Selman Ağa Camisi’nin tekrar ibadete açılmasına sayılı günler 
kaldı.

Etrafındaki çarpık yapıların arasında kaybolmak üzere olan 
ecdat yadigârı cami, Üsküdar Meydan Düzenleme Projesi 
kapsamında çevresindeki yapılaşmadan kurtarılarak yeniden 
görünür hale getirildi. Yıllar içinde dört bir yanına iş yerleri 
yapılan caminin sadece girişindeki çeşmesi ve tuğla minaresi 
görünür durumdaydı.

Restorasyonu ve çevre düzenlenmesi bitmek üzere olan 513 
yıllık cami Üsküdar tarihine yakışır şekilde yeniden Üsküdarlılarla 
çok yakında tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

SELMAN AĞA CAMİİ 
RESTORASYONUNDA 
SONA YAKLAŞILIYOR

MUAZZEZ ERSOY 
TEBESSÜM 
KAHVESİ’Nİ ZİYARET 
ETTİ
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ÜSKÜDAR'DAN 100 METRELİK DEV 
BAYRAKLA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı, Üsküdar'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın 
katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte 100 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları 
kapsamında belediye önünden Şemsi Paşa Meydanı’na 
kadar gerçekleştirilen yürüyüşe; Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek, 15. Füze Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan 
Basri Meşe, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, 
gaziler, öğrenciler, belediye çalışanları ve çok sayıda 
vatandaş katılım sağladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalarda, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen dev Türk bayrağını 
öğrencilerle birlikte taşıdı. 

Dev bayrak ve bando takımı eşliğinde ilerleyen yürüyüşün 
ardından Şemsi Paşa Meydanı’nda resmî tören gerçekleştirildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Atatürk anıtına 
çelenk bırakıldı. Gerçekleştirilen tören Üsküdar Belediyesi 
Folklör Ekibi’nin halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.
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Üsküdar Belediyesi tarafından 150 yıllık ömrü olan fıstık çamının 
tarihiyle özdeşleşen Fıstıkağacı semtinde fidan dikimi ve dağıtımı 
yapıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu katıldı.

Etkinlikte konuşan Başkan Türkmen; "Saygıdeğer hemşehrilerim, 
çok kıymetli Mikdat hocam. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Bu anlamlı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz. Anlamlı etkinlik dememin sebebi; tarihe saygı, 
geçmiş, günümüz ve geleceğimiz arasındaki bağlantıyı kurma 
olarak düşündüğümüzden gelmektedir. Bu etkinliği sadece bir 
fidan dikme etkinliği olarak düşünmemek lazım. Aynı zamanda 
kültürümüze, medeniyetimize, tarihimize, büyüklerimize 
olan bağlılığımızın bir nişanesidir. Fıstık ağacı semte adını 
veren ağaçtır. Tarihî kaynaklara baktığımızda yeri tam olarak 
bilinmemekle birlikte bu bölgede bir ağaç varmış. Bir rivayete 
göre Fıstıkağacı Kafe’nin karşısında bir yerde olduğu belirtiliyor. 

Biz Mikdat Hocamla uzun zamandır tanışırız. Sağ olsun kendisinin 
ülkemize iklim bilimi ve depremsellik konusunda kattığı güzel 
araştırmaları ve çalışmaları var. Kendisine de çok teşekkür 
ediyoruz. Hocamız günün birinde bir tweet atmıştı. Burada 
bir fıstık çamı olduğunu hatırlatıp, çam fidanı dikimi yapılması 
konusunda fikir vermişti. Bizler de arkadaşlarla konuştuk hem 
doğaya katkıda bulunması hem kuşlara böceklere yuva olması 
sebebiyle fidan dikim aylarından olan Ekim ayını bekleyip bu 
etkinliği gerçekleştirdik.’’ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu Başkan Hilmi Türkmen’e bu 
faydalı etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı teşekkürlerini 
iletti.Konuşmaların ardından Fıstıkağacı Metro İstasyonu 
önünden başlayarak cadde boyunca 15 adet fıstık çamı dikimi 
Üsküdarlılarla birlikte gerçekleştirildi. Mahallenin semt 
pazarında da vatandaşlara yüzlerce fıstık çam fidanı dağıtımı 
yapıldı.

ÜMİT SAYIN BAĞLARBAŞI 
KONGRE VE KÜLTÜR 
MERKEZİ'NDE SEVENLERİ 
İLE BULUŞTU

FISTIK ÇAMI FİDANI 
DİKİMİ VE DAĞITIMI 
'FISTIKAĞACI'NDA 
GERÇEKLEŞTİ

Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Türk 
Pop Müziğinin başarılı sanatçısı Ümit Sayın'ı Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşturdu.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen konserde sanatçı Ümit Sayın 
90'lı yıllara damgasını vurmuş olan “Gül Beyaz Gül”, “Gönül Yareler 
İçinde”, “Gitme”, “Gülendam” gibi şarkılarını seslendirdi. “Barış 
Pınarı Harekatı” dolayısıyla Suriye'de savaşan Mehmetçiğimize 
“Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Bir Başkadır Benim Memleketim” 
şarkılarını armağan eden usta yorumcu; "Her şey milletimiz, her 
şey vatanımız için. Şu anda orada cephede olan Mehmetçiğimize 
dualarımızı, türkülerimizi ve aynı zamanda moral gönderiyoruz. 
Onların yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bu memlekette her daim 
türküler söylenecek, şarkılar söylenecek ve ezanlar okunacak. Bunu 
da bütün dünya duysun." diye belirtti.

Aynı zamanda bir Üsküdarlı olan sanatçı; Üsküdar'da yaşamaktan 
çok mutlu ve huzurlu olduğunu, Üsküdar'daki Ramazanların 
kendisine çocukluğunu hatırlattığını belirten Ümit Sayın, "İyi ki 
Üsküdarlıyım" dedi.

Konsere katılan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya 
Şanlıer sanatçıya çiçek takdim etti. Keyifli saatler geçiren 
müzikseverler konser boyunca şarkılara eşlik edip unutulmaz 
bir gece yaşadılar.
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İkinci Bahar Emekliler Kahvesi’nin çınarları hobi olarak 
kurdukları masa tenisi takımıyla Üsküdar Belediyesi’ni temsil 
ederek Uluslararası Veteranlar Turnuvası’na katıldı.

Antremanlarını İkinci Bahar Kahvesi'nde gerçekleştiren 
Ahmet Yıldız ve Nedim Kalyoncu yarışmaya sıkı hazırlandı. 
19-20 Ekim 2019 tarihleri arası düzenlenen turnuvada, 
Emekliler Kahvesi’nin çınarları kıyasıya mücadele etti.

İkinci Bahar Kahvesi masa tenisi ekibi ilk kez katıldıkları 
uluslararası turnuvada çeyrek final ve sonrasında yarı finale 
yükselerek büyük bir başarı gösterirken tribünlerde en çok 
konuşulan takım oldu.

Üsküdar Belediyesi olarak emek ve gayretleri ile turnuvada 
başarı gösteren İkinci Bahar Kahvesi masa tenisi ekibine 
teşekkürlerimizi iletiyoruz.

“ŞEHRİN İYİ HALİ” 
ETKİNLİKLERİ 
KAPSAMINDA KEDİ VE 
KÖPEK EVLERİ YAPILDI

İKİNCİ BAHAR 
KAHVESİ ÇINARLARI 
ULUSLARARASI 
VETERANLAR 
TURNUVASINDA  
MÜCADELE ETTİ

Üsküdar Belediyesi, Akbank ve Haytap iş birliği ile “Şehrin İyi 
Hali” etkinlikleri kapsamında kedi ve köpek evleri yapıldı.

Minik Dostlarımız için yapılan yuvalar gönüllüler tarafından 
rengarenk boyalar ile süslendi.

Üsküdar Belediye Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe öğrenci ve 
Akbank çalışanlardan oluşan 150’ye yakın gönüllü katılım sağladı.

Kış mevsimlerinde zor bir durum oluşturan hava şartlarına önlem 
almak adına sokak hayvanları için gerçekleştirilen etkinlikte 
yapılan tüm evler Üsküdar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 
hayvanlara dağıtılacak.

19 - 20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kıymetli olan birlikte yapmak, 
bu farkındalığı birlikte geliştirmek... “Şehrin İyi Hali” etkinliği 
çerçevesinde kedi evi yapım atölyesine katılan tüm hayvansever 
dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki Üsküdar var! İyi ki Minik 
Dostlarımız var!” dedi.



ÇOCUK TİYATROSUKÜLTÜR VE
ÜSKÜDAR’DA ATIYOR!SANATIN KALBİ KASIM 2019
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PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL'A SAYGI GECESİ



ÇOCUK TİYATROSUKÜLTÜR VE
ÜSKÜDAR’DA ATIYOR!SANATIN KALBİ KÜLTÜR & SANAT ETKİNLİKLERİ
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
GERİ DÖNÜŞÜM HAREKETİNİ “DÖNÜŞÜMDE 

ÜSKÜDAR MODELİ” İSMİYLE BAŞLATTI

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir kent 
vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için 
Sıfır Atık projesiyle “Dönüşümde Üsküdar Modeli”ni başlattı. Proje 
kapsamında 900 kişiden oluşan dev ekip, tüm Üsküdar’da kapı kapı 
dolaşarak özellikle ev hanımlarına ve aile bireylerine geri dönüşümün 
önemini ve geri dönüşüm kapsamında evde yapılabileceklerini içeren 
eğitimler verecek. Türkiye’nin en büyük ekonomisi haline gelen geri 
dönüşümün ev hanımlarına, okul müdürlerine, öğrencilere, site 
yöneticilerine ve muhtarlara uygulamalı olarak anlatılacağı projede, 
“Ayrıştırma nasıl olmalı, çöpleri ayrıştırırken nelere dikkat edilmeli? ” 
sorularına yanıt verilecek.

Üsküdar Belediyesi, proje kapsamında geliştirdiği “Dönüşümde 
Üsküdar Modeli” ile çöpten ayda yaklaşık 1 milyon TL’lik gelir 
elde edecek. Projeyle ayda 5 bin ton atığın geri kazandırılması 
hedefleniyor. Daha temiz bir Üsküdar için başlatılan bu “Geri 
Dönüşüm Modeli” ile aynı zamanda çöpe giden milyonlarca 
liranın, ihtiyacı sahiplerine gıda, giyecek, eğitim desteği gibi 
pek çok sosyal imkanların sağlanmasına vesile olacak. 

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan “Dönüşümde Üsküdar 
Modeli”nin lansmanı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 
katılımıyla, Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Lansman sırasında 50 ev hanımı, yaklaşık 100 site yöneticisi, 
okul müdürlerine merkezde ayrıştırma eğitimleri verildi. Projede 
görevlendirilen 900 kişilik dev ekip, tüm Üsküdar’da eğitimlere 
sokak sokak devam edecek.

Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Saadet Gülbaran katılım sağladı.

Çöplerin atık olmaktan çıkarak ekonomik bir değer haline 
dönüştüğünün altını çizen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
“Çöp, artık para ve enerji demek.. Değerli Cumhurbaşkanımız ve 
hükümetimiz bu milli meseleyi büyük bir ciddiyetle ülke gündemine 
bu sebeple getirdi. Bu bilinçle, vatanımızın her köşesini kapsayacak 
şekilde Cumhurbaşkanlığımız ve ilgili bakanlıklar tarafından çevre 
seferberliği ilan edilmişti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin bu 
konudaki hassasiyetleri ve öncelikleri de Türkiye adına önemli bir 
kazanım sağlamıştır. Çevre sağlığı ve atıkların dönüşümü toplumun 
ve bürokrasinin gündemine daha güçlü bir şekilde girmiştir.

Üsküdar Belediyesi olarak biz de ekonomik ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir bir atık yönetimi için 2016’da harekete geçmiştik. 
Şimdi bu projemizi, devletimizin başlattığı büyük proje ile uyumlu 
bir şekilde yeniden tanımladık. Biz Üsküdar Belediyesi olarak Salı 
ve Cuma günleri sadece geri dönüşebilen atıkların toplanması, 
diğer günlerde ise evsel atıklar dediğimiz çöplerin toplanması 
esasına dayalı toplama sistemi geliştirdik. 2016 yılından önce 
aylık geri dönüşebilir atık tonajımız 400-500 ton civarındaydı. 
2016’da 1.200 tona çıktık. Zaman içinde 2000 tona ulaştık. Bugün 
5000 tonu hedefliyoruz. Maddi olarak önemli bir ekonomik değer 
üretmiş olduk ama bundan daha önemlisi geleceğe daha temiz bir 
çevre bırakmış olacağız.” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetim Merkezi’nde; 
kâğıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen her türlü atığı 
ayırarak geri dönüştürüyor. Tesiste her gün 500 tondan fazla çöp 
dönüştürülüyor. 500 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren 
tesiste ayrıştırılan atıkların yüzde 70’ i kâğıt ve karton atıklarından, 
yüzde 30’u metal, plastik atıklarından oluşuyor.


