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6. KİTAP FUARI’NA
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN

Üsküdar Belediyesi, Kültür- Sanat dünyasının dikkat çeken isimlerini İstanbullularla buluşturmaya 
devam ediyor. Sesiyle gönüllere dokunan İpek Açar ile ünlü besteci, müzisyen ve aranjör Alper 
Kömürcü, 18 Şubat Salı günü, Nevmekân Sahil’de Akustik Muhabbet temasıyla düzenlenen 
konserde sahne aldılar.
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Üsküdar Belediyesi tarafından, çocukları sınava hazırlanan velileri bilgilendirme amacıyla "LGS Veli Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. 

Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri tarafından Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ile yüzlerce veli katılım sağladı.

Kahvaltı eşliğinde yapılan toplantıda, LGS kursları ve velilere sınava hazırlık sürecinde çocuklarına nasıl davranılması gerektiği konular 
hakkında bilgiler verildi.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmasında, "Bizim Üsküdar Belediyesi olarak ve Üsküdarlı bir hemşehriniz olarak en önemli işimiz, en değerli 
konumuz, çocuklarımız ve eğitimleridir. Çocuklarımızın 1 yıl değil 1 gününü dahi erteleyemeyiz. Şu anda Türkiye'de eğitimle, kültürle, 
sanatla ve sporla bizim kadar ilgilenen başka bir belediye yok. Bizim işimiz gücümüz eğitim. Ve biz gençlerimizi, çocuklarımızı, iyilerle, 
iyiliklerle arkadaş etmek istiyoruz. Çocuklar ve gençler için belediye olarak güvenilir mekân oluşturmak istediklerini söyleyen Türkmen, "Bu 

alanda bilgi evlerimiz, gençlik merkezlerimiz, çocuk akademilerimiz, Nevmekân kütüphanelerimiz sizin 
güvenilir mekân ihtiyacınıza cevap vermek için yaptığımız projelerimiz. Sizin güveniniz olmazsa biz bu işi 
yapamayız. Çocuklarımızı geleceğe hazırladığımızda sizler kadar bizler de mutlu olacağız. Çocuklar, bu 
aziz milletin de en büyük manevi zenginliğidir" ifadelerini kullandı.

Üsküdar'ın lise ve üniversite giriş sınavlarında başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının 10 puan 
üzerinde olduğunu söyleyen Başkan Türkmen, "Bunların hepsi sizin emeğiniz, sizin gayretiniz. Üsküdar 
bir eğitim ve kültür şehridir.” dedi.

Türkiye'de örneği olmayan bir projenin de müjdesini veren Türkmen, "Çocuk köyü projemiz var. Beykoz sınırına 
yakın 80 dönümlük bir arazi. Şu anda projemizi bitirme aşamasındayız. Yakında yapımına başlayacağız. 
Çocuklarımız, gençlerimiz, orada şehir içerisinde köy hayatı yaşayacaklar. Tarlalar olacak, çocuklar tarla 
kazacaklar. Küçükbaş, büyükbaş hayvanlar olacak. Süt sağacaklar, ağaçlardan meyve toplayacaklar. 
Çocuklarımızı hem köklerinden, geleneklerinden kopmasınlar hem de geleceğe hazırlansınlar diye böyle güzel 
projelerle gençlerimize ve ailelerine olan hizmetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ailelere sınav sürecinde çocuklarına baskı yapmaması gerektiğini söyleyen Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal 
Sayar, "Bu dönem öğrencilerimiz için çok stresli bir dönem. Bu stresi azaltmak anne ve babaların elinde. 
Sizin yaptığınız şeyler onların daha iyi sınava hazırlanmasını sağlayabilir. Ben psikiyatri mesleğinde 30 
seneyi devirdim. "En iyi okulu bitirenler, en iyi yerlere gelir" diye bir şey yok. Çok fazla hırs yapmayın. 
Sadece çocuğunuzun elinden geleni yapmasını sağlayın. Anne, babalar için temel ilke, fazla hırs yapmamak, 
çocuklarımızı sorumluluk alması yönünde heveslendirmek, çaba harcamak" diye konuştu.
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Hayata geçirdiği etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat 
merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 
Üsküdar 6. Kitap Fuarı, alanında lider 120 yayınevi ve marka, 
250 yazar ve 200 bin rekor ziyaretçinin katılımıyla adeta bir 
edebiyat şölenine dönüştü. 9 gün boyunca 2 bin metrekarelik 
alanda gerçekleşen 350 söyleşi ve imza günü aracılığıyla da 
İstanbulluları kültür ve edebiyat dolu bir yolculuğa çıkardı. 200 
bin rekor ziyaretçi ağırlayan fuarda düzenlenen imza günlerinde, 
katılımcılar uzun kuyruklar oluşturdu. 

Onur Konuğu, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Onur Yazarı Teoman 
Duralı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’in katılımıyla 8 Şubat 

tarihinde açılışı yapılan fuara, İstanbul’un her bölgesinden 
yoğun bir ziyaretçi akını gerçekleşti. Her kesimden katılımcıları, 
2 bin metrekarelik alanda bir araya getiren fuar, bu yönüyle 
Üsküdar Belediyesi’nin her insana dokunan, kapsayıcı yönünü 
bir kez daha vurguladı. 

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı’nın, 
yayıncılığın en seçkin aktörlerini okurlarla buluşturduğunu 
vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konuya 
ilişkin şu açıklamada bulundu:

Hilmi Türkmen:
“Geleceğe yatırım misyonumuzun bir yansıması”
“Üsküdar Belediyesi olarak gelenekler zincirimize bir halka 
olarak eklenen Üsküdar Kitap Fuarı ile bu sene İstanbul’un her 
noktasından 200 bin ziyaretçiyi, yayıncılığın en seçkin aktörleri 
ile bir araya getirdik. Rekor bir katılımla düzenlenen fuarımızda, 9 
gün boyunca alanında lider 120 yayınevi, 250 yazarın katılımıyla 
350 söyleşi ve imza günü düzenledik. Türkiye’de özellikle genç 
nesil tarafından kitabın okunmasını, yeni kitapların yazılmasını, 
kitaba erişimi her zaman yeni çözümlerle kolaylaştırmamız 
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle her sene geleneksel olarak 
düzenlediğimiz fuarımız, bizim en önemli projelerimizden 
biri! Üsküdar Belediyesi olarak her çocuğun elinde bir kitap 
görmek istiyoruz. Onların okuduğu her kitap, Türkiye’nin 
geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımdır. Kitap fuarlarımız, 
Üsküdar Belediyesi olarak geleceğe yatırım misyonumuzun bir 
yansımasıdır. 

9 Günde, 120 Yayınevi, 250 Yazar, 200 Bin Ziyaretçi İle 350 Söyleşi Ve İmza Günü Etkinliğine Damga 
Vurdu! Üsküdar 6. Kitap Fuarı, Tüm İstanbulluları Kültür Ve Edebiyat Yolculuğuna Çıkardı.

REKOR KATILIM!
6. KİTAP FUARI’NA
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
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ÇÖLYAK HASTALARI 
İLE “GLUTENSİZ YAŞAM 
PROGRAMI” VALİDE 
SULTAN GEMİSİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14 ŞUBAT SEVGİLİLER 
GÜNÜ'NDE “AHMET 
ÖZHAN’LA YEŞİLÇAM 
GECESİ”

Üsküdar Belediyesi Çölyak hastalığına dikkat çekmek için 
Valide Sultan Gemisi’nde Glutensiz Hayat Derneği ile ortaklaşa 
"Glutensiz Hayat " programı düzenledi. 

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra, 
Glutensiz Hayat Derneği İstanbul Avrupa Yakası Çölyak Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği, Çölyak’la Yaşam Derneği'ne bağlı Gluten 
hassasiyeti bulunan üyeler ve davetliler katılım sağladı.

Tura katılanlar kahvaltı eşliğinde boğaz turunun keyfini 
çıkarttılar.

Programda konuşan Başkan Türkmen, kış aylarını yaşadıklarını 
ve dışarıda havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek, bu zor 
şartlara rağmen davetlerini kırmayıp gelenlere teşekkür etti. 

Gluten hassasiyeti bulunanların çok özel misafirleri olduğunu 
söyleyen Başkan Türkmen, ''Sizin hayat şartlarınız, hayat 
tarzınız ayrı bir yaşam şekli gerektiriyor, alışmak lazım. Arzu 
ediyoruz ki insanlar bulundukları ortamlarda mutlu olmasını, 
huzurlu olmasını başarabilsinler. Burada toplumun her kesiminin 
destek olması gerekir. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak 
toplumdaki her kesime, her sınıfa, her gruba, gencine, yaşlısına, 
engellisine herkese imkânlar ölçüsünde hizmet etmek istiyoruz. 
Sizin hayatınızı kolaylaştıracak, sizlere yardımcı olabilecek 
etkinliklerde, faaliyetlerde bulunmak isteriz. Her zaman 
yanınızda olmayı arzu ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Valide Sultan Gemisi’ndeki Boğaz turu esnasında etkinliğe 
katılan üyelere içerisinde  glutensiz tereyağı, çikolata, kaşar, un 
gibi ürünlerin bulunduğu koli dağıtımı da gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Türk Sanat 
Müziği sanatçısı Ahmet Özhan'la Yeşilçam Gecesi'ni Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Konsere Özhan’ın sevenlerinin yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen’de katılım sağladı.

Başkan Türkmen konuşmasında, “Değerli Üsküdarlılar, değerli 
müzikseverler, hoş geldiniz. Sayın Özhan bizim hemşehrimizdir. 
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde yetişmiştir. Aynı cemiyette bugün 
emek vermeye devam ediyor. Bu akşamın konser teması ise 
bir başka güzel. Yeşilçam şarkıları ile gönül telimiz titreyecek. 
Yeşilçam’da iyisiyle kötüsüyle sayısız film yapıldı. Bunların bazıları 
unutulmaz filmler. Bir de bunları unutulmaz yapan şarkılar var. 
Bunları Ahmet Bey’in sesiyle, yorumuyla dinlemek büyük saadet." 
şeklinde konuştu.

Ahmet Özhan, Türk sanat müziğinden eserler seslendirirken, rol 
aldığı filmlerdeki şarkılardan da örnekler sundu. Seslendirdiği 
şarkılarla salonu dolduran davetlilerden bol bol alkış alan Ahmet 
Özhan, yaptığı kısa sohbetlerde, "İşlerinde vakit ayırarak böylesine 
güzel sanat etkinliklerini gönüllü olarak organize eden dostlara, 
katılan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. "dedi. 

Sanatçı yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini belirterek 
Üsküdar Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarak konseri tamamladı.
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Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen, sanatçı Emel Basut 
Gemici’nin “Renklerin Sırrı” ismini verdiği sergi Nevmekân Sahil 
sergi salonunda açıldı.

Emel Basut Gemici tarafından hazırlanan 60 çini eserinin yer 
aldığı serginin açılışı Üsküdar  Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 
katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen sergiye sanatsever 
Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Başkan Türkmen, "Güzel bir Nevmekân 
Sahil akşamındayız. Bu akşam Nev Galeri’de çok güzel eserler 
sergileniyor. 3 Mart’a kadar devam edecek olan Çini sanatının 
ülkemizde en başarılı temsilcilerinden Emel Basut Gemici 
hanımefendinin sergisi Renklerin Sırrı sergimizin adı. Gerçekten 
birbirinden değerli ve güzel 60'ın üzerinde eser var. Çini sanatı tabii 
ki çok önemli çok güzel bir sanat, çini sanatını görünce kendimizi 
bizi görüyoruz. Çini sanatı biz demek, öyle düşünüyoruz. Her bir 
parça eser aslında tarihi bir belgedir. Hepsinin bir hikâyesi vardır. 
Yapılan sanatta bir hikâye var, tarihi bir olay var ve çok kalıcı 
bir sanattır. Taşa, toprağa, havaya, suya ve ateşe atılan imzadır 
çini sanatı. Sağ olsun Emel Hanım kendisini bu işe adamış adeta 
sanatıyla pişmiş bir sanatçı diyoruz. Bugün çok güzel bir katılım 
var. Sergimiz 3 Mart'a kadar devam ediyor. Herkesi buraya davet 
ediyoruz " şeklinde konuştu.

Çini sanatçısı Emel Basut Gemici, “Üsküdar Belediyesinin 

düzenlemiş olduğu bu güzel mekânda açmış olduğumuz sergide 
çinilerimiz de atalarımızın başlatmış olduğu bir geleneği devam 
ettirmeyi amaçlıyoruz. Burası boğaza yakınlığı denize yakınlığı 
dolayısıyla sergide kullandığımız çinilerde genellikle martıları, 
balıkları kullandık. İstanbul’un koşturmacası içerisinde renkleri 
unutmuş bizler durup biraz nefes almak, biraz hayat bulmak için 
bu tür sanat etkinliklerine katılmak veyahut da denize bakmak 
ve kuşların sesini dinlemeyi hatırlatmayı amaçlıyoruz. Sergimiz; 
3 Mart’a kadar ziyaret edebilirler. Bize imkân sağlayan Üsküdar 
Belediyesine sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Birbirinden güzel çini eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverler 
tarafından beğeni toplarken sergi 3 Mart tarihine kadar Nevmekân 
Sahil’de gezilebilecek.

ÇİNİ SERGİSİ NEVMEKÂN SAHİL’DE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Eğitim öğretim sezonu boyunca her Perşembe sabahı Valide 
Sultan Gemisi'nde düzenlenen Sanat Tarihi dersleri devam 
ediyor. 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Boğaz 
turlarında Valide Sultan Gemisi sırasıyla; Mihrimah Sultan Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bülent Akarcalı  Anadolu Lisesi’ni 
ağırladı. 

Valide Sultan Gemisi'nde her Perşembe lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu 13 Şubat tarihinde 
Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

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

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, öğrencilere yönelik 
yaptığı konuşmada “Her Perşembe olduğu gibi bugün de sizlerle 
birlikte Boğaz’da Sanat Tarihi dersi yapacağız. Biliyorsunuz 
Üsküdar hanım sultanlar şehri ve Valide Sultan Gemisi’nde 
bugün ayrı bir mutlu, siz Üsküdarın hanım sultanlarını ağırlıyor. 
Vatandaşlarımızın Boğaz’da Valide Sultan Gemisi ile kültür turu 
yapması bizim için çok anlamlı. Ama sizin gibi sevgili gençlerin 
Perşembe günleri Sanat Tarihi dersi yapması daha da anlamlı. 

Öğrencilik yılları çok önemlidir, en iyi şekilde değerlendirmeniz 
gerekir. Sizlere başarılar diliyorum. “diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Başkan Türkmen, ders zilini çalarak 
öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve öğrencilerle 
tek tek ilgilendi. Öğrencilere rehber eşliğinde İstanbul’un sarayları, 
camileri ve müzeleri hakkında tarihi ve önemli bilgiler aktarıldı.

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA 
SANAT TARİHİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR



7

İBRAHİM SADRİ NEVMEKÂN BAĞLARBAŞI'NDA 
SEVENLERİ İLE BULUŞTU

Sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri, 19 
Şubat Çarşamba akşamı Nevmekân Bağlarbaşı'nda sahne aldı. 
Düzenlenen İbrahim Sadri "Ve Aşk..." özel etkinliği vesilesi 
ile Üsküdarlı şiirseverler, şiir dünyasının büyüleyici kapılarını 
aralama fırsatı buldu.

Şiirin yanı sıra muhabbetin de bol olduğu buluşmada İbrahim 
Sadri, salonu hıncahınç dolduran tüm Üsküdarlılara ayrıca 
teşekkürlerini sundu.

İbrahim Sadri “Siz olunca şiirler de şarkılar da güzelleşiyor.” 
yorumunda bulundu.

Üsküdar Belediyesi, eğitim ve kariyer hayatıyla parmakla 
gösterilen çok değerli isimleri gençlerle buluşturmaya devam 
ediyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, 22 
Şubat Cumartesi günü Nevmekân Sahil’de “Gençlerle Buluşma” 
söyleşisinde İstanbullularla bir araya geldi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de gerçekleşen etkinliği 
öğrencilerin arasından takip etti.

Kariyer yolculuğunda imza attığı başarılarla The Times Gazetesi 
tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 Müslüman kadınından biri 
seçilen Prof. Dr. Gülnur Aybet, eğitim ve kariyer hayatı boyunca 
kat ettiği çok önemli kilometre taşlarını ve örnekle gösterilen 
başarı hikâyesini gençlere aktardı. 

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet yaptığı 
konuşmasında, “Türkiye’ye 2013 yılında geldiğimde; devlette 
çalışacağımı, darbe girişimini göreceğimi, Batı’da yıllardır 
tanıdığım insanların aslında bilgisiz ve kasıtlı olarak bilgi kirliliği 

yaptığına şahit olacağımı söyleselerdi, inanmazdım. Benim için 
çok daha toz pembe bir dünya vardı kafamda, daha çok akademik 
kariyerime odaklanmıştım. 3 senedir Cumhurbaşkanımızın 
Başdanışmanlığı’nı yapmaktayım. Hemen hemen uluslararası 
tüm seyahatlerinde yanındayım.” dedi.

Kısa sürede çok hızlı bir şekilde tanınırlığının arttığını belirten 
Prof. Dr. Gülnur Aybet, “Sizlerle tanışmamız yani daha doğrusu 
sizlerin beni tanıması zannediyorum ki sosyal medya sayesinde 
gerçekleşti. Bu kadar insanın beni bir anda tanıyacağı aklıma 
gelmezdi. Tanımadığım insanlardan destek mesajları alıyorum, 
inanın bu çok güzel bir şey.” şeklinde konuştu.

Aybet, konuşmasının ardından söyleşiye katılan öğrencilerin 
sorularını tek tek cevapladı.

Söyleşi sonrası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya 
Şanlıer, Prof. Dr. Aybet’e teşekkür ederek Üsküdar ile özdeşleşen, 
kitre tekniğiyle yapılan Katip ve Katibe bebeklerden hediye etti.

PROF. DR. GÜLNUR AYBET, ÖRNEK BAŞARI 
HİKÂYESİYLE GENÇLERE İLHAM OLDU
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Üsküdar Belediyesi, Kültür - Sanat dünyasının dikkat çeken 
isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Sesiyle 
gönüllere dokunan İpek Acar ile ünlü besteci, müzisyen ve aranjör 
Alper Kömürcü, 18 Şubat Salı günü, Nevmekân Sahil’de Akustik 
Muhabbet temasıyla düzenlenen konserde sahne aldılar.

Sanatçıların Banu Karakuş moderatörlüğünde sohbet edip 
şarkı söylediği etkinlikte, izleyiciler de sanatçılarla sohbet 
etme imkanı da buldu. 

Müzisyen İpek Açar, "Üsküdar'a bu ikinci gelişimiz. Nevmekân 
Sahil'i ilk defa görüyoruz ve hayran kaldık. Çok güzel, özel bir 
mekânmış. Ben takip de ediyordum. Çok güzel bir kütüphanesi 
olduğunu biliyordum, sergiler olduğunu biliyorum ama hiç 
gelmek nasip olmamıştı. Çok gururlandık, mutlu olduk biz de. 
Şarkılar söyleyeceğiz, sohbet edeceğiz. Hep birlikte gelenlerle 
de şarkı söyleyeceğiz. Güzel bir gece olacak" şeklinde konuştu.

Nevmekân Sahil'i dolduran müzikseverler İpek Açar'ın söylediği 
şarkılara eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren gecede İpek Açar, Türk müziğinin unutulmaz 
bestelerini seslendirirken Alper Kömürcü de kemanıyla eşlik etti.

"NEVMEKÂN'DA AKUSTİK 
MUHABBET"İN KONUĞU 
İPEK AÇAR VE ALPER 
KÖMÜRCÜ OLDU

MELİHAT GÜLSES İLE 
“NEVMEKÂN’DA HOŞ 
BİR SÂDA”
Türk sanat müziğinin sevilen sesi Melihat Gülses Üsküdar Belediyesi 
Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında “Nevmekân’da Hoş Bir Sâda” 
konser ve söyleşi programıyla sevenleriyle buluştu.

Ünlü sanatçı "Akşam Olunca Yarelerim Sızlar", "Başka Söz 
Söylemem Aşktan Yana Ben", “Sallasana  Sallasana Mendilini”, 
"Değdi Saçlarıma Bahar Gülleri", “Sorma”, “Çok Aşığın Var 
Diyorlar” gibi eserleri seslendirdi.

Aynı zamanda Gülses, programa katılan minik hayranlarını 
sahneye çıkartarak hep birlikte “Ali Baba’nın Çiftliği” isimli çocuk 
şarkısını seslendirdi.

Gerçekleştirilen konser programına Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen’de katılım sağladı.

Programda konuşan Başkan Türkmen, “Hiçbir şey tesadüf 
değildir. Melihat Gülses şu anda bir isimse, bunun arka planında 
büyük bir emek, azim, gayret ve sabır söz konusu diyebiliriz. 
Aynı zamanda Melihat Hanım, bir Üsküdarlı. Onun burada sahne 
alması ve sizlerle buluşması bizler için de çok güzel ve özel, 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen konuşmasının ardından, günün anısına Gülses’e 
Üsküdar ile özdeşleşen Katip ve Katibe bebeklerinden hediye etti.
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Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat dünyasının alanında öncü 
isimlerini İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Rap 
müziğinin en hızlı çıkış yapan isimlerinden olan Eypio, milyonlar 
tarafından en çok dinlenilen şarkılarını, Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde, 7’den 70’e her yaştan 
katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Şarkılarıyla gençlerin sesi olan Eypio’nun gençlerin ruhunu 
yansıtan şarkıları, Üsküdar’dan çocuklar, gençler ve erişkinlerin 
sesiyle tüm İstanbul’da yankılandı.

Her yaştan ve her kesimden yoğun bir katılımın gerçekleştiği 
konserde; çocuklar,  gençler ve erişkinler birlikte “Umudum 
Kalmadı”, “Gömün Beni Çukura”, “Yoksun Başımda”, “Günah 
Benim”, “Ay Kızım” gibi sevilen şarkılarını coşkulu kalabalıkla 
hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sırasında çocukları sahneye 
davet eden Eypio, sahnede onlarla birlikte dans ederek şarkılarını 
söyledi. Maltepe Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrenciyi 
sahneye davet eden Eypio, kendisine siyah deri ceketini hediye 
etti.

Eypio kendisine takdim edilen çiçekten sonra konserin en yaşlı 
katılımcılarından birinin önünde saygıyla eğilerek, kendisine 
hediye etti.

EYPİO, 7’DEN 70’E HER YAŞTAN İNSANI 
ÜSKÜDAR’DA BULUŞTURDU

PROF. DR. KEMAL SAYAR 
VE SEDAT ANAR’DAN  
“ŞİİR VE MÜZİK” 
Prof. Dr. Kemal Sayar ve müzisyen Sedat Anar “Şiir ve Müzik” 
söyleşi ve dinleti programı ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.  

15 Şubat Cumartesi günü düzenlenen program 6. Üsküdar 
Kitap Fuarı’na denk gelmesi nedeniyle 19.00’da Prof. Dr. Kemal 
Sayar’ın imza etkinliği ile başlayarak, 19.30’da salonda yoğun 
bir katılımla devam etti.

12 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlayan sanatçı 
Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin 
Anar ve Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı, yazar Prof. Dr. Sayar’ı 
sevenleri ilgiyle takip etti.

Program Sayar’ın seslendirdiği şiirler ve Anar’ın kendisiyle 
özdeşleşen "Santur"u ile dinleyicileri adeta mest etti.

Duygu dolu, şiir dolu bir akşam olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Sayar, "Sedat'ın müziğinin sıkı bir takipçisiyim. Müzik ve şiir bir 
araya gelince çok yoğun bir atmosfer oluyor. Ruhlarımızın buna 
ihtiyacı var. Çok fazla günlük olaylar bizi örseliyor, üzüyor. Şiir, 
müzik ve sanat bize nefes alacak bir ortam sağlıyor." dedi.

Sayar programda, "Montreal Mektupları", "Sessiz Oturabilir 
miyiz Seninle" ve "Ruknettin'in Kalbi İçin Kehanetler" isimli 
şiirlerini okurken, santuri Sedat Anar ise santuruyla şiirlere eşlik 
etti ve aynı zamanda Yunus Emre'nin şiirlerini söyledi.
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Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren 
Üsküdar Belediyesi, renklerin ahenkle cisimlerden 
yansıdığı suluboya eserleriyle resme farklı bir boyut 
kazandıran sanatçı Tuncay Çınar’ın Suyun Rengi 
Sergisi, 21 Şubat tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde açıldı.

Çınar’ın yaşamın en temel kaynaklarından olan suyun rengiyle 
İstanbul’un güzelliklerini buluşturduğu sergisi, İstanbul’dan 
izler taşıyan yönüyle sanatseverleri kısa bir İstanbul turuna 
çıkarıyor.

Gerçekleştirilen sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Ebru 
sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Üsküdarlı sanatseverler katılım 
sağladı.

Tuncay Çınar’ın suluboyanın kendi dinamizmi ile birlikte 
hassasiyet, kararlılık, zamanlama, yerindelik, denge, uyum gibi 
unsurlarını fırça darbeleriyle eserlerine yansıttığı Suyun Rengi 
Sergisi, 21 Şubat tarihinden itibaren, 4 Mart’a kadar Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Sergide, sanatçının 
esin kaynağı olan İstanbul’un suyla bütünleşen güzellikleri 
gözler önüne serilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen esnaf ve pazar 
ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Esnafa bol ve hayırlı kazançlar dileyen Başkan Türkmen, Cuma 
Pazarı’nı tek tek dolaşarak pazarcı esnafına özel olarak tasarlanan 
pazar önlükleri ve yeleklerinin dağıttı. Esnafın yüzünü güldürdü.

Pazarda tezgâhları tek tek ziyaret eden Başkan Türkmen, 
vatandaşların dilek ve taleplerini de dinledi. Aynı zamanda 
alışveriş yapmaya gelenler için tezgâhın başına geçerek meyve 
sebze tarttı.

BAŞKAN TÜRKMEN 
PAZAR ZİYARETLERİNDE 
ESNAFA ÖNLÜK VE 
YELEK DAĞITTI

SERGİSİ BAĞLARBAŞI KONGRE 
VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
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Üsküdar’da Haşim Öztürk 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nun 
açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla yapıldı. 
Açılış törenine Erbaş’ın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar İlçe Müftüsü 
Ali Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta, kursun minik öğrencileri Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu, 
dualar edildi. 

Kur'an Kursu açılış programında konuşan Üsküdar Belediye 

Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün anlamı muhteviyatı derinliği 
itibariyle çok özel çok önemli bir müessesenin bir kursun açılışını 
yapıyoruz. Elbette ki bu işler nasip işi herkese nasip olmaz. 
Burada iki tane ciğerparemiz ilk inen ayetleri okudular. Birisi 
okudu diğeri meâlini verdi. Bence anlayan için inanan için bu sahne 
bu tablo bile dünyalara bedel. Başka bir şey yapmaya gerek bile 
yok. Eğer inanıyorsanız, işin ehemmiyetini kavrayabiliyorsanız, 
olay budur. Dolayısıyla emeği geçen bu güzel kursumuzu 
çocuklarımızın hizmetine sunan hayırseverimize çok teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Düzenlenen Kur’an Kursu açılış programında konuşan Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bugün gerçekten en mutlu 
olduğum anlardan birisini idrak ediyoruz. Çünkü burada Kur’an-ı 
Kerim’in ifadesiyle “Hiç bilenler ile bilmeyenler bir olur mu” emri 
gereğince çocuklarımızdan başlayarak insanların hakikatleri 
Kuran’ın ilkelerini, Allah Resulü efendimizin insanlara kazandırdığı 
değerleri öğrenmeyle hayata başlayacak çocuklarımızı 
yetiştireceğiz. Ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını burada 
çocuklarımız üzerinden görmeye çalışacağız. O yüzden önemli 
bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizin ayaklarından birisi 
de işte burası Haşim Öztürk 4-6 Yaş Kur’an kursumuz. Emeği 
geçen herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kursun açılışı 
gerçekleştirilerek, Başkan Hilmi Türkmen ve Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş ile Kur’an kursunda gezerek öğrencilerle tek 
tek muhabbet etti.

Üsküdar Belediyesi Kültür - Sanat etkinlikleri kapsamında 
hazırlanan şiir dinletisi programı ‘’Şiir Medeniyeti’’ 11 
Şubat  Salı günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nurullah Genç’in sunumu ile gerçekleştirilen programın 
bu ayki konuğu ünlü program sunucusu Bekir Develi oldu. 

Yoğun bir katılım sağlanan etkinlikte Nurullah Genç’in 
unutulmaz şiiri “Rüveyda” yı okuyan Develi, unutulmaz bir gün 
yaşattı.

Etkinliğe katılan sevenleri, Nurullah Genç’in şiirlerini ve Bekir 
Develi’nin eşsiz ve keyifli sohbetini merakla ve ilgiliyle takip 
ettiler.

HAŞİM ÖZTÜRK KUR’AN KURSU DİYANET İŞLERİ 
BAŞKANI ALİ ERBAŞ’IN KATILIMIYLA AÇILDI

NURULLAH GENÇ İLE “ŞİİR MEDENİYETİ” 
PROGRAMININ KONUĞU BEKİR DEVELİ OLDU
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CUMHURBAŞKANIMIZ SN. RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 
ÜSKÜDAR’DA BULUNAN BURHAN FELEK ATLETİZM 

SALONU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Üsküdar’da Burhan Felek Atletizm 
Stadı ve Çalışma Salonları Açılış Töreni'nde açıklama yaptı.

Gerçekleştirilen Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları Açılış 
Töreni’ne Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’de katılım 
sağladı.

Uluslararası Atletizm Federasyonu standartlarında yapılan yeni 
atletizm pistinde, doğal çim saha ve 8 kulvarlı atletizm pistinin 
yanı sıra, 60 metre uzunluğunda 5 kulvarlı ısınma pisti, bin 800 
metrekare kapalı atletizm salonu ve 2 bin 425 seyirci kapasiteli 
kapalı tribün de bulunuyor.

Spor kompleksi olma özelliğine sahip tesiste ayrıca, sporcu, 
hakem ve idari görevliler için odalar da yer alıyor.

Sporcu sağlığı ve gelişimi için de gerekli alanların bulunduğu 
tesis, engelli atletizm sporcuları için de salon ve rehabilitasyon 
merkezine sahip.

Farklı spor dallarına hizmet verecek olan tesiste, karate, 
tekvando, judo ve temel jimnastik salonları da bulunuyor.

Gerçekleştirilen açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tesislerin, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vereceğini 
vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin istinasız her şehrini 
stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, 
kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. 
Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım 
rakamı 9.5 katrilyon liradır eski rakamla. Bir başka daha önemli 
karar alarak, yüzme havuzlarımızı günün 24 saati açık hale 
getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların 
atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: Olimpiyatlarda ülkemizi temsil 
edecek sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız devrim niteliğinde bir adım attı. Yetenekli 
gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Anlaşma 
sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve 
öğretim görebilecek.” şeklinde konuştu.

Cuma Pazarı’nı ziyaret eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kadınlara 
çiçek dağıttı. Başkan Türkmen, “Üsküdar merkezde Cuma 
Pazarı’ndayız. Hemşehrilerimiz ile selamlaştık. Pazarcı 
dostlarımıza özel tasarladığımız pazar önlükleri ve pazar 
yeleğimizi dağıtırken, kendileri de birer çiçek olan kadınlarımıza 
günün anlam ve önemine binaen çiçeklerimizi hediye ettik.” 
şeklinde konuştu.

BAŞKAN TÜRKMEN
14 ŞUBAT’TA ÜSKÜDARLI 
HANIMLARI UNUTMADI
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Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan “Elden Ele, Gönülden 
Gönülle,  Üsküdar'dan İdlib'e” Kampanyası ile ilçe sakinleri 
tarafından toplanan yardım malzemeleri onlarca tır dolusu 
boyuta ulaştı. 

Yardımları taşıyan tırlar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  Kızılay, 
Milli Eğitim Bakanlığı, İnsani Yardım Vakfı İHH, Sadakataşı 
Derneği, Deniz Feneri Derneği, Aziz Mahmud Hüdai Vakfı ve 
Togem-Der kuruluşlarının temsilcileri ile Üsküdarlılar tarafından 
Harem Otopark Meydanı’ndan İdlib’e dualar eşiğinde uğurlandı. 

Uğurlama töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, İdlib’teki mazlum halka yardımın hem insani hem de 
dinimizin gereği olduğunu söyledi:

‘’Bu sefer menzilimizde İdlib var. Milyonlarca mazlum ve 
çaresiz Suriye vatandaşı, sonu gelmek bilmeyen bir vekalet 
savaşının ortasında, bombalardan, saldırılardan, tecavüzlerden 
kaçarak İdlib’de toplandılar. İdlib neresi biliyor musunuz? 
Hatay’a 50 kilometre mesafede. Şöyle izah edeyim. Harem 
Gebze arası da 50 kilometre. Yani İdlib bizim kapı komşumuz. 
Ve burada bugün itibariyle en büyük insanlık dramlarından biri 
yaşanıyor. Savaştan önce 1,5 milyon insanın yaşadığı İdlib’te 
şimdi 4 milyondan fazla insan açlıkla, soğukla, ölümle mücadele 
ediyor. Zalim ve katil bir kukla diktatörün hırsı, halk düşmanlığı 
yüzünden milyonlarca insan öldü. Daha da ölsün istiyorlar. Acı 
olan şu ki; bu insanların bizden başka kimsesi yok. Böylesi bir 
tabloya yürek mi dayanır? 2011 yılından beri Türkiye milletiyle, 
devletiyle bu tabloda mazlumdan yana durdu, duruyor.’’

‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca 

dile getirdiği gibi Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız’’ 
diyen Başkan Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Devletimiz bir çözüm için gece gündüz çalışırken biz de boş 
durmamalıyız dedik. En azından yaraya bir pansuman yapsak, 
biraz su versek, ekmeğimizi, paltomuzu paylaşsak dedik ve 
hemşehrilerimize çağrıda bulunduk. Üsküdar olarak İdlib'deki 
insanlık dramına karşı başlattığımız Elden Ele, Gönülden Gönüle, 
Üsküdar'dan İdlib'e adlı yardım kampanyamızı tamamladık. 7’den 
70’e Üsküdarlılar, İstanbullular ellerini bize uzattılar. İşte bugün 
TIR'larımız yola çıkmak için dualarımızı bekliyor. Bilgi Evleri'ne, 
kültür merkezlerimize veya doğrudan belediyemize getirdiğiniz 
yardımlara, biz de tüm imkânlarımızla kendi yardımlarımızı 
ekledik. Başka şehirlerden, şehrimizin, ülkemizin firmalarından, 
Üsküdar esnafından, kurumlardan gelen yardımlar oldu. Onları 
da ekledik. İblib’de kadınların ve çocukların, gazilerin, yaşlıların 
bir nebze olsun yüzü gülse bizim için bu dünyalara bedeldir. 
TIR’larımızın yolu açık olsun.’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Harem Otopark Meydanı’nda toplanan 
onlarca TIR dualar ve korno sesleri eşliğinde yola çıkarıldı. İlk 
TIR’ın koltuğuna ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
oturdu. 

Türkmen otopark meydanına toplanan Üsküdarlıların alkışları 
eşliğinde yardım TIR’ını yola çıkardı. 

Battaniyeden kuru bakliyata, oyuncaktan sobaya kadar her 
türlü yiyecek, giyecek, barınma ve yaşam malzemesi 80 TIR’la 
İdlib’e ulaştırıldı. Üsküdar Belediyesi ayrıca 300 adet briket ev 
yapımı için gerekli maddi imkânı da yine Kızılay aracılığı ile İdlib 
halkına gönderdi.

“ELDEN ELE GÖNÜLDEN GÖNÜLLE, ÜSKÜDAR'DAN İDLİB'E” 
KAMPANYASI İLE TOPLANAN YARDIM MALZEMELERİ, 

HAREM’DEN İDLİB’E DOĞRU YOLA ÇIKTI
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Üsküdar’da risk taşıyan binaların, kentsel dönüşüm kapsamında 
yıkımı gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi, risk taşıyan yapıların dönüşümü konusunda 
vatandaşları bilgilendirerek, onlara gerekli desteği veriyor.

Bu kapsamda önceki gün Burhaniye, Kirazlıtepe, Ahmediye ve 
Yavuztürk Mahallelerindeki riskli binalarda belediye ekiplerimizin 
gözetiminde yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

İstanbul’da 26 Eylül 2019 günü meydana gelen 5,7 
büyüklüğündeki deprem sonrası binalarında hasar gören 
vatandaşların talebi üzerine Üsküdar Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kontrol ekipler 821 adet 
yapıda incelemeler gerçekleştirdi.

İnceleme yapılan binaların pek çoğunda kolon ve kirişlerde meydana 
gelen çatlaklar görülmüşse de depremde oluşan kuvvetlerden 
kaynaklı bir hasara rastlanılmamıştır. Bu durumda olan yapılarının 
hangi performans düzeyinde olduğunun belirlenebilmesi için Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum, kuruluş veya 
Üniversitelerin ilgili bölümlerine müracaat etmeleri gerektiği 
hususunda uyarı yazıları belediye ekiplerince gönderilmiştir.

İnceleme yapılan binalar içinde 23 adet yapıda deprem 
esnasında meydana gelen kesme kuvvetlerinden kaynaklı kolon 
ve kirişlerde kesme çatlakları ve kırılmalar olduğu görülerek, bu 
yapılar öncelikle nüfustan tahliye edilerek mühürlenmiştir. 

Mühürlenmenin ardından yapı sahiplerine tebligatlar yapılarak 
eşya tahliyesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup mühürlenen 
taşınmazların 14 tanesinde yapı sahiplerince risk tespiti yapılıp, 
6306 sayılı kanun kapsamına alınarak yıkım işlemleri mal 
sahiplerince yapılmaktadır.

Yapı sahipleri tarafından yıkım işlemleri yapılmayan 9 adet yapı 
için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından 3194 sayılı 
İmar Kanunu 39.maddesine göre tehlikeli durumdan statik 
raporlar ekiplerimiz tarafından düzenlendi. Yapı sahiplerine 
tebligatları yapılıp, tebligat süreleri tamamlanan yapılar yıkım 
işlemlerinin başlatılması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 
gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

Yıkıma başlamadan önce her bina için ayrı ayrı Asbest Raporları 
düzenlenmiştir. Asbest içerikli yapı malzemesi bulunmayan 
binalarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak öncelikli olarak bina 
içerisindeki malzemelerin sökümü yapılmış ve yapı yıkıma hazır 
hale getirilmiştir.

Yıkım esnasında gerek yıkılacak derecede tehlikeli yapının 
içerisinde gerek çevresinde yıkım ekiplerince gerekli güvenlik 
önlemleri alındı. Çevresi, yaya ve araç güvenliği açısından risk 
teşkil eden aşağıdaki yapılar bu kapsamda yıkılarak tehlikeli 
durum ortadan kaldırıldı.

Üsküdar Belediyesi ve Emaar Akvaryum’un yaptığı iş birliği ile 
öksüz ve yetim çocuklar için ücretsiz olarak “Sudaki Hayatı Keşfe” 
çıkartıyor.

Ücretsiz Emaar Akvaryum Sualtı Hayvanat Bahçesi Gezisi 4 Şubat 
itibariyle başladı. Ebeveyn kaybı yaşamız çocuklarımızın geziye 
ücretsiz katılımı ve detaylı bilgi almak için 0 216 531 30 00 / 2968 
dahili koduyla birlikte Fevziye Meriç Çocuk Destek Eğitim Merkezi 
ile iletişime geçilebilmektedir.

ÇOCUKLARIMIZLA 
“SUDAKİ HAYATI 
KEŞFE” ÇIKIYORUZ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ RİSKLİ BİNALARI TAHLİYE 
EDEREK, YIKIM İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI
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ÜTALKS BULUŞMALARININ İLK KONUĞU 
BAŞARILI GAZETECİ CÜNEYT ÖZDEMİR OLDU

İmzasını taşıyan etkinliklerle tüm İstanbulluları bir araya getiren 
Üsküdar Belediyesi, başarıları ve uzmanlıklarıyla parmakla gösterilen 
isimlere “ÜTalks” ile mikrofon uzatıyor. Nevmekân Sahil’de her ay 
geleneksel olarak düzenlenecek “ÜTalks”ın ilki, başarılı haberci Cüneyt 
Özdemir ile başladı. Son dönemde sosyal medyada oldukça popüler hale 
gelen isimlerden biri olan ünlü haberci, meslek hayatındaki tecrübeleri 
kendine has iletişim dilini kullanarak tüm İstanbullularla paylaştı. 

Saat 18:00’de başlayan etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
de katılım sağlayarak Özdemir’i dinleyenler arasında yerini aldı.

Uzun süredir Amerika’da yaşayan gazeteci Cüneyt Özdemir, 
“Youtube’da yayın yapmaya başladım ve Youtube’da çok genç bir 
kitle olduğunun farkına vardım. Bu kitlede kravatlı, takım elbiseli ciddi 
şeyler konuşan insanları çok fazla haz etmiyorlar. Ciddiye almıyorlar, 
dinlemiyorlar. Siyaset anlatıyorum zaten hiç ilgilenmiyorlar siyaset 
ile. Siyaset dinlemek, izlemek istemiyor. O yüzden ben biraz yavaş 
yavaş o dili yakalamaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Özdemir, “Gazetecilikte 30’uncu yılımdayım. Gazetecilikte mecra 
değişiyor. Şu anda mesela sosyal medya revaçta olmaya başladı. Bence 
önümüzdeki birkaç yılda artırılmış gerçeklik ya da yeni teknolojiler 
hayatımıza girecek. Belki biz de 3 yıl sonra bambaşka bir şekilde bir 
şeyler anlatıyor olacağız. Ama şu değişmeyecek. Biz aslında bir hikâye 
anlatıcılarız. Ama bizim anlattığımız hikâyeler gerçek hikâyeler, bunlar 
değişmeyecek” ifadelerini kullandı.

Neden Amerika’da yaşıyorsunuz sorusuna Özdemir, “Dönüyorum. 
Çünkü çok özledim Türkiye’yi.” şeklinde cevap verdi. 

Programın sonunda Cüneyt Özdemir'e Üsküdar'ın simgesi olan Kâtibe 
ve Kâtip bebeklerini hediye eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, gençlere hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bu tür 
programlar inşallah Üsküdar’da devam edecek. Her düşünceden, her 
sesten, her sözden burada duyacaksınız. Cüneyt Özdemir gerçekten 
bir marka isim. Tüm Türkiye’de, dünyada ismini duyurmuş önemli bir 
gazeteci. 32. Gün’den tanıyoruz. 5N1K zaten kendisi ile özdeşleşmiş. 
Şimdi sosyal medyada çok önemli kaynakları var, röportajları var. Geldi 
burada 1 saat tecrübelerini, önemli olaylarını anlattı. Bu konuşulanların, 
anlatılanların kime zararı var. Gençler sizin bu ilgi ve alakanız ile biz 
bunu aşacağız. Sevgili gençler bu programlar bir tecrübeye bir ilgiye 
bir değerler manzumesine dayalı programlar olacak. Herkes buraya 
gelerek yaşadıklarını, hayatını anlatacak.” dedi.

Üsküdar Belediyesi, her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek “Üsküdar 
Talks” programında;  alanında öncü, başarılı, uzman ve  ünlü isimleri 
Nevmekân Sahil’de ağırlamayı sürdürecek.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “İmarı Büyüttük, 
Parselleri Küçültüyoruz.” Mahalle Buluşmaları kapsamında 5 
Şubat Çarşamba akşamı Yavuztürk, 12 Şubat  Küplüce, 19 Şubat 
Çarşamba akşamı ise Güzeltepe ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşen 
programlara Salı ve Cuma günleri uygulanan geri dönüşüm kısa 
film gösterimi ile başlandı.

Başkan Türkmen geri dönüşümde Üsküdar Modeli'nin önemini 
vurgulayarak vatandaşların desteğini istedi.

Konusu kentsel dönüşüm olan toplantılarda, mahallelerin imar 
planları, parsel bazında incelenerek Başkan Türkmen tarafından 
vatandaşlara anlatıldı.

Başkan Türkmen, Bu toplantılarımız ile sizlerle birlikte bir 
çalışma toplantısı yapacağız. Sizlerin bu akşam buradan iyi ki 
buraya geldik diyerek ayrılmanızı istiyoruz. Biz seçim öncesi 
de buralara gelip imar konusunu konuştuk. Seçim sonrası 
yaklaşık 6 ay boyunca işin mutfağında çalıştık. Şimdi sahada 

bu işi sizlerle paylaşma zamanı geldi. Biz, bunu size sunacağız 
siz de harekete geçeceksiniz. Seçim öncesi "İmarı Büyüttük, 
Parselleri Küçülttük" diye sloganımız vardı. Bu sloganı sizler 
de biliyorsunuz. 2014 seçimlerinde ise Boğaz bölgesindeki 
16 mahallemizde imar yapacağız dedik ve imarı 2016 yılında 
bitirdik. Bu mahallelerin imarı 2 kattan 6 kata çıktı. Şimdi 2020 
yılına geldik. Diyorsunuz ki hala inşaata başlayamadık. Biz de 
diyoruz ki parseliniz de, hissedarınız da çok, anlaşın ki dönüşüm 
gerçekleşebilsin. Çünkü kentsel dönüşüm yasası gereği en az 
23 çoğunluk gerekiyor. Bize dediniz ki evde 2 çocuğumuzla 
anlaşamıyoruz diğer hissedarlarla nasıl anlaşalım. Biz de 
hissedarlarla kolay anlaşabilmeniz için imarı büyütüp, parselleri 
küçülterek sizlere yardımcı olma sözü verdik. İşte şimdi sıra 
tam da buraya geldi. Mahallelerdeki parseller üzerinde çalıştık. 
Bu parseller üzerinden örneklendirerek sizlere dönüşümü nasıl 
gerçekleştireceğimizi anlatacağız. şeklinde konuştu.

Slayt gösterimi ile parsel bölüşümünü ayrıntılı olarak anlatan 
Başkan Türkmen, programların sonunda vatandaşlardan gelen 
soruları tek tek yanıtladı.

“İMARI BÜYÜTTÜK, PARSELLERİ KÜÇÜLTÜYORUZ.” 
MAHALLE BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Üsküdar Belediyesi olarak bir Osmanlı vakıf geleneği olan su 
sebilleri Valide-i Cedid Camii’nin önündeki Ab-ı Kevser Sebil’inde 
13 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yeniden canlandırılmıştı.

İslam âlemi için önemli üç ayların ilki olan Recep ayının ilk 
Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecesi Regaip Kandili'nde öğle 
namazı sonrası Ab-ı Kevser Sebili'nden vatandaşlara şerbet 
ikramı yapıldı.

REGAİP KANDİLİ 
DOLAYISIYLA VALİDE-İ 
CEDİD CAMİİ'NDE 
ŞERBET İKRAMI 
YAPILDI

“SOKAK HAYVANLARI 
İSTİŞARE
TOPLANTISI”NIN İLKİ 
ÜSKÜDAR’DAYDI

İstanbul'dan 31 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleşen “Sokak 
Hayvanları İstişare Toplantısı”nın ilki Üsküdar Belediyesi ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediyelerin etkinlikleri, talep ve 
önerileri konuşularak farklı sorunlar ele alındı.

Programda, İstanbul’da artan hayvan popülasyonu, canlıların yaşam 
alanlarındaki değişiklikler, ilçe belediyelerinde yaşayan insanlarla 
sokak hayvanlarının etkileşimleri, sokak hayvanlarında popülasyon 
artışı konusunda alınabilecek tedbirler, ilçe belediyelerdeki 
sokak hayvanı tedavi çalışmaları, şehir içi yabani hayvanların 
durumu, barınakların aktif kullanımı ve yapılacak çalışmaların 
değerlendirilmesi ile ilgili fikir paylaşımı yapıldı. Toplantının ardından 
konuklar Minik Dostlar Kliniği'ni ziyaret ettiler.
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EZBERLENECEK MISRALAR
PROF. DR. İSKENDER PALA

11 MART
Çarşamba

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 18:00

İSTANBUL SAZENDELERİ

10 MART
Salı

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Konser / 20:00

ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BEYİN 
GELİŞİMİ
PSİKOLOG ŞEHADET SÖĞÜT

Bulgurlu Semt Konağı
Seminer - Söyleşi / 13:30

11 MART
Çarşamba

MODERATÖR: GÜLSEN GÜLER
KONUK: PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN
SOLİST: İBRAHİM SUAT ERBAY

17 MART
Salı

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Söyleşi - Dinleti / 20:00

ES- SÜKÛNÇANAKKALE ÖNÜNDE SAYGIYLA 
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA 
ÖZEL KONSERİ

16 Pazartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

MEHMET KEMİKSİZ & AYSUN GÜLTEKİN
TEKBİRLER, SALÂLAR, MARŞLAR, AĞITLAR, 
MERSİYELER VE ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ İLE

MART

İSTİKLAL'İN ÖKSÜZÜ

17 Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Yetişkin Tiyatro / 19:00

TAVEO YAYINLARI

MART

CAN VEREN PERVANELER
HAYATİ İNANÇ

23 MART
Pazartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 20:00

PROF. DR. ACAR BALTAŞ

KADIN LİDERLİĞİ

25 MART
Çarşamba

Nevmekân Sahil

Söyleşi / 19:00

ÜFTUD ERZİNCAN (EĞİN),
ELAZIĞ, MALATYA GECESİ

22 Pazar

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

MART

OSMANLI SARAY VE ŞEHİR SEMİNERLERİ
KENDİ ŞEHRİNİ GEZEN ADAM:
İSTANBUL VE PADİŞAH
PROF. DR. ZEYNEP TARIM
KONUK: HALİL SOLAK

Balaban Tekkesi Kültür Evi
Seminer - Söyleşi / 16:00

12 MART
Perşembe

HER ÇİÇEĞİN BİR HİKÂYESİ VAR

06 MART
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Sergi / 19:00

ZEYNEP GÖKTÜRK
MEVLİD ŞERHİ

06 MART
Cuma

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Seminer - Söyleşi / 18:30

ÖMER TUĞRUL İNANÇER
SİNEMA DİLİYLE EĞİTİMDE
LİDERLİK VE REHBERLİK
İBRAHİM ZEYD GERÇİK

05 MART
Perşembe

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Seminer - Söyleşi / 19:00
HER PERŞEMBE
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YUNUS EMRE PANELİ
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HASAN KAMİL YILMAZ
KONUŞMACILAR: PROF. DR. MUSTAFA KARA,
PROF. DR. MUSTAFA UZUN, BEŞİR AYVAZOĞLU
KONSER: ENDER DOĞAN
YUNUS EMRE İLAHİLERİ

06 MART
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Panel - Konser / 19:00

AŞIK VEYSEL TÜRKÜLERİ
COŞKUN KARADEMİR

20 MART
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

ÇANAKKALE'DE BİR GÜN

22 MART
Pazar

Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi

Tiyatro Gösterimi / 12:00 - 14:00

TİYATRO GİLİMA

5. ULUSLARARASI TÜRKİYE ARAPÇA 
KİTAP VE KÜLTÜR GÜNLERİ

28 MART
Perşembe

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Kültür Günleri 

MÜZİK ŞEHİRLER VE HATIRALAR

25 MART
Çarşamba

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Konser / 20:00

HAZIRLAYAN VE SUNAN: İNCİLA BERTUĞ
SOLİST: ÇİĞDEM YARKIN KEMENÇE: BİNNAZ 
ÇELİK KANUN: GÜNAY ÇELİK
VİYOLONSEL: EMRULLAH ŞENGÜLLER

SERKAN ÇAĞRI
KONUK: ZEKAİ TUNCA

NEV NEFES

26 MART
Perşembe

Nevmekân Sahil

Konser - Söyleşi / 20:00

AYDİLGE

13 MART
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

ESAT KABAKLI

18 MART
Çarşamba

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

MAZİNİN SESLERİ
TAŞ PLAKLAR
HAZIRLAYAN VE SUNANLAR:
AZİZ ŞENOL FİLİZ - CEMAL ÜNLÜ

Balaban Tekkesi Kültür Evi
Söyleşi - Dinleti / 19:00

09 MART
Pazartesi

İSTANBUL'DAN ÜSKÜDAR'A 
MÜZİĞİN ARKEOLOJİK YOLCULUĞU
ETNOMÜZİKOLOG DOÇ. DR. MEHTAP DEMİR
NEY: AZİZ ŞENOL FİLİZ KANUN: FOTINI KOKKALA 
KEMENÇE: HRISTOS PSOMIADIS LAVTA: NIKOS 
PAPAGEORGIOU

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Konser / 20:00

07 MART
Cumartesi

ÖMÜR BOYU MEŞK ÇALIŞMA GRUBU 
İLE HASAN LÜTFİ RAMAZANOĞLU 
BESTELERİ

31 MART
Salı

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Konser / 20:00

TASAVVUF MÛSIKÎSİETKİNLİK TARİHİ: 28 MART- 05 NİSAN
ZİYARET SAATLERİ: 10:00 - 21:00

İŞ İLE DÜŞ ARASINDA

13 MART
Cuma

Nevmekân Sahil

Sergi / 19:00

SABRİ ÖZTÜRK
MERHAMET
PROF. DR. KEMAL SAYAR

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Seminer - Söyleşi / 19:00

12 MART
Perşembe



Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları 
tamamlanan Afgan Tekkesi hizmete açıldı.

Tasavvufi, eğitim, kültür ve bilim konularında vatandaşlara 
hizmet verecek olan Afgan Tekkesi Murat Reis Mahallesi 
Silahtar Bahçe Sokak'ta bulunuyor.

18. yüzyılda inşa edilen Afgan Tekkesi'nin, 2013 yılında 
Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilmek üzere 
çalışmalarına başlanmıştı. 

Afgan Tekkesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları 
tamamlandı. Tekke, tasavvufi olmak üzere eğitim, kültür ve 
bilim merkezi olarak yapılan açılışla birlikte hizmete açıldı.

Gerçekleşen açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Marmara İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse ve çok sayıda davetli katılım 
sağladı.

Çinili Camii İmamı Hafız Dursun Şahin'in Kur'an Tilaveti ile 
başlayan program açılış konuşmasıyla devam etti. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı 
konuşmasında,  Afgan Tekkesi’nin 1700'lü yılların sonunda 

yapıldığını belirterek, "Aslında burası sadece bir konaklama 
yeri değil bir irfan merkezidir. Misafirlerin burada hayatlarını 
dolu dolu, kültürü, bu medeniyeti tanımaları adına yaşamlarını 
sürdürdükleri bir tekke bir medresedir. 200 küsur yıl önce 
yapılmış bu tekke. Malumunuz 1925'li yıllarda tekkeler 
kapatıldı, burası da kapandı. 42'de bu tekkenin tamamına 
yakını yandı. Tabii aradan geçen bir asır sonra, bu tekkeyi 
bir kültür sanat, eğitim merkezi olarak yeniden hizmete 
açmak, ihya etmek, burada lisans ve lisansüstü eğitim alan 
gençlerimizin, çocuklarımızın klasik okumalarını yapacağı, 
medeniyetimizin kodlarını daha iyi anlayabilecekleri bir 
anlayışla, bir heyecanla bir motifle adeta bir eğitim merkezi 
olarak yeniden hizmete açıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise yaptığı 
konuşmasında, "Bugün böyle bir açılışın inşallah güzel bir 
icraatın şahidi olmaktan son derece memnunum. O yüzden 
değerli Üsküdar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 
Çünkü böyle bir tarihi ve kültürel mirasın tekrardan yaşayan 
bir çevreye dönüştürülmesi son derece kıymetli. Ve tabi 
burayı bir kültür ve düşünce merkezi olarak klasik düşünce 
okuluna tahsis etmesi de ayrı bir güzellik" diye konuştu.

Kurdele kesimi ile tekkenin açılışının ardından Mahir Ünal 
ile Başkan Türkmen ve beraberindekiler, hizmete açılan 
tekkeyi ziyaretçilerle birlikte gezdiler.

RESTORASYONU TAMAMLANAN AFGAN 
TEKKESİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


