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Üsküdar Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak kurulan Nevmekân Sahil, 20 bini dijital olmak üzere 100 bin kitap kapasiteli 
kütüphanesi, sergi salonu, sanat ve kültür etkinlikleri ile Üsküdar sahilinde İstanbullulara ve dünya vatandaşlarına hizmet veriyor.
Bulunduğu yer itibari ile oldukça güzel bir noktada olan Nevmekân Sahil'in aynı zamanda dört bir yanı da ulaşım ağları ile örülü. 
Avrasya Tüneli ile Harem üzerinden mekâna ulaşım sağlanabiliyor. Marmaray ile Avrupa'nın bir ucundan gelinebiliyor ve Üsküdar- 
Ümraniye metrosuyla da Anadolu Yakası’nın bir diğer ucundan buraya kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

“Çorbaya Kal Büte Kalma” sloganıyla başlatılan proje kapsamında öğrencilere mekânda çorba, kek, çay ve kahve ikramı da yapılıyor. 
Günde iki kez ücretsiz çay ve kek ikram edilirken, gece saat 00.00 – 01.00 arası çorba dağıtımı sonrası gece boyu saat 01.00’den 
sabah 07.00’ye kadar da çay, kahve ve kek ikramı yapılılıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, her fırsatta Nevmekân 
Sahil kütüphanesini ziyaret ederek 
öğrencilerle bir araya geliyor. 
Yılbaşı gecesini öğrencilerle birlikte 
geçiren Başkan Türkmen, saatler 
00.00’ı gösterdiğinde sıcak çorba 
dağıtımında bulunarak “Nasıl bir 
yıl geçireceğimiz şimdiden belli 
oldu. Herkese tekrardan hayırlı, 
bereketli, en önemlisi sağlıklı bir yıl 
diliyorum.” dedi.

Kapılarını ziyaretçilerine saat sınırı 
olmaksızın açan Üsküdar Belediyesi, 
Nevmekân Sahil ile birlikte hem 
öğrenciler hem de İstanbullular için 
bu imkânı 7 gün 24 saat boyunca 
sağlıyor.

NEVMEKÂN SAHİL KÜTÜPHANESİ 
7/24 ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
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Üsküdarlı vatandaşlar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’in sosyal medya hesaplarından  “Depremin Yaralarını 
Hep Birlikte Sarıyoruz.” şeklinde yaptığı çağrıya katkıda 
bulunmak için Üsküdar Belediyesi’nin Çavuşdere’de bulunan 
binasına adeta akın etti.

Başkan Türkmen paylaştığı yazıda, “Depremin yaralarını birlikte 
saracağız. Battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması dolu 
TIR Üsküdar’dan hızla Elazığ’a doğru yola çıkıyor. Teyakkuzdayız; 
battaniye, kışlık kıyafet, hazır gıdalar başlıca olmak üzere, acil 
yardımlarınızı Belediye binamıza getirebilirsiniz.” dedi.

3 gün süren kampanya da vatandaşların, gece gündüz ayırt 
etmeksizin belediye binasına getirdiği malzemeler, belediye 
personeli ve gönüllü vatandaşlar tarafından tasnif edilip, 
kolilenerek yolculuğa hazır hale getirildi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün destekleri ile 
sürdürülen yardım kampanyasında acil ihtiyaçlar başta olmak 
üzere mont, bot, battaniye gibi kışlık kıyafetler ve aynı zamanda 
bebek bezi gibi malzemeler de toplandı.

Yardımlar ile doldurulan tırlar sırasıyla, AFAD Koordinasyonunda 
deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Başkan Türkmen, “Personelimiz, halkımız; hepimiz bir olduk. 
Belediyemizde toplanan acil yardımlar hep birlikte tasnif edildi, 
kutulandı ve yüklendi. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim 
etsin. Aldırmayın bu toplumun mayasını anlayamayan felaket 
tellallarının söylediği boş laflara. Ayrılıklar, kavgalar ne olursa 
olsun, tek nefes olmak için hazır kıta bekleyen bir milletiz biz. 
Tüm arkadaşlarıma, halkımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

ÜSKÜDAR’DAN ELAZIĞ’A GÖNÜL KÖPRÜSÜ 
“DEPREMİN YARALARINI HEP BİRLİKTE SARIYORUZ.”
Elazığ’da yaşanan ve tüm Türkiye’yi derinden üzen 6.8 şiddetinde ki deprem sonrasında depremzedeler 

için Üsküdar Belediyesi yardım kampanyası başlattı.
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SEDAT ANAR KONSERİ 
ÜSKÜDARLILARDAN 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ÜSKÜDARLILAR YENİ 
BİR KÜLTÜR SANAT 
MERKEZİNE DAHA 
KAVUŞUYOR

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Sedat Anar konseri Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

12 yıl önce sokak şarkıcılığı ile müzik hayatına başlayan sanatçı 
Sedat Anar, kendisine def ile eşlik eden kardeşi Selahattin Anar 
ile birlikte dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Santuru’yla Türkiye'de ve yurt dışında konserler veren sanatçıyı 
dinlemeye gelen katılımcılar salonda boş koltuk bulamayınca 
sahnenin arka tarafında oturdu. Konsere katılım sağlayan 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sanatçılara 
teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Yoğun ilgi ve katılım sağlanan konserde kendi albümünden 
bestelerine yer veren Anar, kendisiyle özdeşleşen "Santur"u ile 
dinleyicileri adeta mest etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam 
eden Afganlar Tekkesi Afganistan’dan gelen göçmenler 
tarafından 1792-1793 yılları arasında inşa edilmişti.

Murat Reis Mahallesi'nde olan tekke; şeyh evi, selamlık köşkü, 
tevhidhane ve hamamdan oluşuyor. Yıllar içerisinde eskiyen ve 
yıpranan yapı tarihi dokusu bozulmadan Üsküdar Belediyesi 
tarafından restore ediliyor.

Kadim şehir Üsküdar’ın her köşesinde bulunan ecdat yadigârı 
eserler titizlikle ve özüne yakışır şekilde korunuyor. Eğitim, 
kültür ve sanata önem veren Üsküdar Belediyesi Afganlar 
Tekkesi ile ilçeye yeni bir merkez daha kazandırıyor.

Restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Afganlar 
Tekkesi eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği 
merkez olarak önümüzdeki aylarda Üsküdarlılarla buluşacak.
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BEN
SEN
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Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar 
Belediyesi, Türkiye’nin mermerlerini kullanarak, eserlerine 
figüratif bir boyut kazandıran Heykeltıraş Dinçer Güngörür’ün 
insana dokunan "Ben, Sen, O" Heykel Sergisi’ni İstanbullularla 
buluşturdu.

Nevmekân Sahil’de açılışı yapılan sergiye Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet 
Uçma ile çok sayıda sanatsever katılım sağladı.

Heykeltıraş Dinçer Güngörür’ün farklı insan figürlerinden 
yola çıkıp, bireysel farklılıklarımızla birlikte toplumsal 
zenginliğimize dikkat çektiği 62 mermer heykelden oluşan 
"Ben, Sen, O" Heykel Sergisi, İstanbullularla buluştu. Nev 
Galeri Nevmekân Sahil’de düzenlenen görkemli bir açılışla 

sanatseverler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan sergi, 
katılımcıları adeta büyüledi.

Başkan Türkmen, “Nevmekân Sahil, yine güzel bir sergiye, 
güzel bir sanata ev sahipliği yapıyor. Ben de huzurlarınızda 
genç ve başarılı sanatçımız Dinçer Bey’e teşekkür ediyorum. 
Heykel sanatı son yıllarda daha çok tanınır, bilinir hale gelmeye 
başladı. Dinçer gibi başarılı ve genç sanatçıların bunda emeği 
ve katkısı oldukça çok. Burada yaklaşık bir ay boyunca bu sergi 
açık kalacak. Sanatseverlerin dikkatini çekeceği ve çok kolaylıkla 
ulaşabileceği bir lokasyon burası. Sanatseverlerin uğrak yeri 
olacağına inanıyorum. ” diyerek sanatçıya hediye takdim etti.

"Ben, Sen O" Heykel Sergisi, Nev Galeri Nevmekân Sahil’de 6 
Şubat tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

HEYKEL SERGİSİ SANATSEVERLERİ NEVMEKÂN 
SAHİL’DE BULUŞTURUYOR
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Üsküdar Belediyesi'nin yüzen Kültür Merkezi Valide Sultan 
Gemisi'nde her Perşembe öğrencilere yönelik düzenlenen Sanat 
Tarihi derslerinin bu ayki konukları sırasıyla Bağlarbaşı Mesleki 
ve Teknik Lisesi, Burhan Felek Anadolu Lisesi ve Hakkı Demir 
Anadolu Lisesi oldu.

Valide Sultan Gemisi’nde 2 Ocak tarihinde gerçekleşen Sanat 
Tarihi Dersi Bağlarbaşı Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinin 
katılımı ile gerçekleşti.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl Milli 
Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın katılım sağladı.

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili Öğrenciler her Perşembe lise 
öğrencileri ile Boğaz'da Sanat Tarihi dersi projesinin bugünkü 
konukları sizlersiniz. İnsan yaşadığı şehri ne kadar iyi tanırsa hem 
çok sever hem de oraya aidiyeti artar. Bu yüzdendir ki her Perşembe 
Valide Sultan Gemisi'nde gerçekleşen Sanat Tarihi dersi sözde 
değildir. Rehberimiz anlatımıyla hem Anadolu hem Avrupa yakası 
kıyılarının tarihi geçmişini dinleyecek ve canlı canlı göreceksiniz. 

Gemimiz 2 yıldır hizmette olup yaklaşık 1 milyon 400 kişi Valide 
Sultan Gemisi ile Boğaz turu yapmıştır." şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen'in ders zilini çalması ile uzman rehber, Boğaz'ın 
eşsiz tarihini öğrencilere aktardı. Çay ve simit ikramıyla Boğaz 
turu yapan öğrenciler verilen teneffüste bol bol fotoğraf çektirdi. 
Valide Sultan Gemisi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen 
Sanat Tarihi derslerinin 9 Ocak tarihindeki konuğu Burhan Felek 
Anadolu Lisesi oldu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın selamlama konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde 
bulundu. Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde 
başlayan derste uzman rehber Boğaz'daki tarihi yapıları tek tek 
anlattı. Verilen teneffüste öğrenciler Boğaz’ın eşsiz güzelliğine 
karşı bol bol fotoğraf çektirdi.

Valide Sultan Gemisi’nde 16 Ocak tarihinde gerçekleşen Sanat 
Tarihi Dersi Hakkı Demir Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı 
ile gerçekleşti. Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama 
konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Çay ve 
simit ikramı ile kahvaltı yapan 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 düzenlediği Kültür Sanat etkinlikleri 
kapsamında, sanat dünyasının usta ismi Mustafa Keser’i ağırladı. 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
konserde, usta sanatçının seslendirdiği şarkılar, sevenlerinin 
eşliğinde tüm Üsküdar’da yankılandı. Şarkı geçişlerinde 
dinleyicilerle sohbet eden Mustafa keser, sevenlerine müzik ve 
sanatın buluştuğu kahkaha dolu anlar yaşattı.

Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda 
vatandaş katılım sağladı. Başkan Türkmen, “Üsküdar Belediyesi 
olarak tüm İstanbulluları ağırladığımız konserlerimizden birini 

gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sanat dünyasının usta 
isimlerinden Mustafa Keser, bu gece bize sanat ve eğlence dolu bir 
konser yaşattı. Böyle usta sanatçıları Üsküdarımızda ağırlamaktan 
şeref duyuyoruz.” diyerek sanatçıya Üsküdar ile özdeşleşen kitre 
tekniğiyle yapılan Katip ve Katibe bebeklerinden hediye etti.

Konsere büyük bir alkış tufanı ile başlayan usta sanatçı, 
“Lütfen şarkılarıma siz de eşlik edin. Bilmeyenler için bir tüyo 
vereyim. Ben okurken birinci mısraları dikkatli dinleyin. Çünkü 
ikinci mısralar birincinin hep tekrarı olur” diyerek, sanat güneşi 
Zeki Müren’in “Bir Gönül Hikâyesi Anlatırdı Gözlerin” şarkısını 
katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Seslendirdiği şarkılar ve esprili kişiliği ile sanat dünyasına adını 
yazdıran usta sanatçı Mustafa Keser, hiç dinmeyen sahne 
enerjisi ile de hayranlık uyandırdı. Bir izleyicinin “Mendiliniz 
nerede?” sorusu üzerine sanatçı “Ha yaşa! Ben de neyim eksik 
diyordum” diyerek yanından hiç ayırmadığı mendiliyle konsere 
devam etti. Anlattığı fıkralarla izleyenleri kahkahaya boğan 
Mustafa Keser, Azerbaycan'lı bir izleyicinin isteği üzerine bir 
Azerbaycan'lı türküsü de seslendirerek sevenlerinin gönlünü bir 
kez daha fethetti.

ÜSKÜDAR’DA MUSTAFA KESER RÜZGÂRI ESTİ

BAŞKAN TÜRKMEN HENTBOL MÜCADELESİ 
DEVRE ARASINDA GENÇ VE KÜÇÜK 

ŞAMPİYONLARA KUPALARINI TAKDİM ETTİ
Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, İzmir 
Büyükşehir ile oynadığı Hentbol Kadınlar Süper lig mücadelesi 
11 Ocak tarihinde Çamlıca Spor Okulu'nda gerçekleşti.

Üftud Folklör Ekibi'nin halk oyunları gösterisi ile başlayan 
karşılaşmayı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye 
Hentbol Federasyon Başkanı Bilal Eyüpoğlu ve Üsküdar Belediye 
Başkan Yardımcıları Zekeriya Şanlıer ile İsa Doğan hep birlikte 
takip etti. Devre arası düzenlenen kupa töreninde Başkan Hilmi 
Türkmen, İstanbul Şampiyonu olan Üsküdar Belediyesi Altyapı 
Hentbol Ligi Gençler ve Küçükler takımına kupa ve madalyalarını 
takdim etti.

Başkan Türkmen, "Heyecanlı bir maçın devre arasında çok mutlu 
olduğumuz bir tablo ile karşı karşıyayız. Hem A takımındaki 
kızlarımızı hem de İstanbul şampiyonu olan küçük ve genç 
takımdaki kızlarımızı kocaman alkışlamanızı rica ediyorum. 
Üsküdar Belediyesi olarak özellikle çocukların ve gençlerin 
sporla daha çok meşgul olmaları ve başarılı olmaları adına 
altyapı, tesisleşme ve yönetim şeklindeki bu üçgeni en iyi 
şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Yeni gelen yönetimimiz ve 

arkadaşlarımızla elbette ki başarılı kızlarımızla birlikte hem 
Üsküdar ölçeğinde hem Türkiye ölçeğinde geleceğin en başarılı 
sporcularını yetiştireceğimize inancımız tamdır. Bugün sizlerin 
huzurunda İstanbul şampiyonu olan genç ve küçük takımını 
tebrik ediyorum. Yöneticileri ve hocalarımızı tebrik ediyorum." 
şeklinde konuştu.

Madalya töreni ardından Başkan Hilmi Türkmen, küçük 
şampiyonlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.
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TÜRKİYE’DEKİ İLK VE 
TEK UÇURTMA MÜZESİ 
ÜSKÜDAR’DA
"Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi" 
2008 yılında Kültür Bakanlığı’nın başlattığı “Çocuk Dostu Müze 
Projesi”ne uygun konsepti ile Türkiye'nin ilk ve tek uçurtma 
müzesi olarak Üsküdar’da bulunuyor.

3 yaş itibari ile ziyaretçi kabul eden müzede, bünyesinde 
barındırdığı anaokulu öğretmenlerinden oluşan eğitimcileriyle 
her yaş grubu muhatabının anlayacağı bir dil kullanarak rehberlik 
yapılıyor.

2 ayrı müze salonu, 3 ayrı atölye bölümü ile aynı anda 200 
öğrenciye hizmet verebilecek toplamda 500m²’lik alana sahip 
olan müzede, hiçbir ürün cam fanuslar arkasında gizlenmemekte, 
uzman eğitimci rehberleri ile birebir her ürün için ayrı hikâyeler, 
tarihi bilgiler, çeşitli belgeler ve görseller eşliğinde sunum 
yapılmaktadır.

2011 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı ve 
kültür gezileri çerçevesinde İstanbul’da ki okullara tavsiye ettiği 
“Müzeli Eğitim Projesi”ne uygun konseptiyle Üsküdar Belediyesi 
Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar 
uçurtma atölyelerine katılarak ülkemizi temsil eden uçurtma 
modellerini uzman eğitimcilerin destekleri ile kendilerinin 
yapabileceği tek müzedir.

Uçurtma kültürünü daha yakından tanımak veya benzeri çalışmalar 
yapmak isteyen amatör veya profesyonel araştırmacılar için tüm 
imkanlar sunulmaktadır. Bu çerçevede, talep eden ziyaretçiler için 
müzemizdeki “Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi” tüm ofis 
imkanlarıyla birlikte ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

"Üsküdar Belediyesi Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi" Pazar 
hariç tüm mesai günleri 09.00-17.00 saatleri arası açık olup 
ziyaretçilerden giriş ücreti talep edilmemektedir.

Üsküdar Belediyesi, yatağa bağımlı vatandaşların hastaneye 
ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ambulans hizmeti 
sunmaktadır.

Üsküdar’da ikamet eden ve yatağa bağımlı vatandaşlar için 
uygulanan çalışma ile hastaneye ulaşımı kolaylaştırarak hasta 
ve hasta yakınlarına ücretsiz destek sağlanıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından sedye ile nakil edilmesi gereken 
hastalar, evden hastaneye güvenli bir şekilde ambulans aracı ile 
nakil ediliyor.

Üsküdar genelinde hizmet veren hasta nakil ambulanslarından 
faydalanmak için Süper Hizmet hattını 444 0 875 nolu 
numaradan arayarak randevu alabilirsiniz.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
HASTA NAKİL AMBULANSI 
İLE ÜCRETSİZ HİZMET 
VERİYOR
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Mahalle Buluşmaları" 
kapsamında sırasıyla Burhaniye, Kirazlıtepe ve Küçüksu 
Mahallesi sakinleri ile buluştu.

7 Ocak Salı akşamı Burhaniye Mahallesi sakinleri ile Üsküdar 
Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Başkan Türkmen, "Bu toplantımız 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 2/3 çoğunluk gerekiyor. Bize 
dediniz ki evde 2 çocuğumuzla anlaşamıyoruz diğer hissedarlarla 
nasıl anlaşalım. Bizde hissedarlarla kolay anlaşabilmeniz için 
imarı büyütüp, parselleri küçülterek sizlere yardımcı olma 
sözü verdik. İşte şimdi sıra tam da buraya geldi. Mahalledeki 
2 parsel üzerinde çalıştık. Bu akşam da bu 2 parsel üzerinden 

örneklendirerek sizlere dönüşümü nasıl gerçekleştireceğimizi 
anlatacağız." şeklinde konuştu.

Mahalle buluşmalarının 14 Ocak tarihindeki durağı Kirazlıtepe 
Mahallesi oldu. Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen 
toplantıya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra 
kalabalık vatandaş grubu katılım sağladı.

Başkan Türkmen 21 Ocak tarihinde Küçüksu Mahalle sakinleri ile 
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
bir araya geldi.

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

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN BURHANİYE, 
KİRAZLITEPE VE KÜÇÜKSU MAHALLESİ’NDEKİ 

KOMŞULARI İLE BULUŞTU
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SERKAN ÇAĞRI VE 
GÖKSEL BAKTAGİR İLE 
ÜSKÜDAR’DA BÜYÜLÜ 
BİR MÜZİK ŞÖLENİ 
YAŞANDI

PROF. DR. KEMAL 
SAYAR İLE 
"DEPRESYON RUHUN 
EN KARANLIK GECESİ" 
SÖYLEŞİSİ

Üsküdar Belediyesi’nin İstanbulluları sanat ve sohbetle 
buluşturduğu mekânı, Nevmekân Sahil’de her ay farklı bir konuğunu 
ağırlayan Serkan Çağrı, geliştirdiği çok özel bir teknikle dünyanın en 
önemli kanun icracılarından biri olan Göksel Baktagir’i konuk ettiği 
programıyla sevenlerine unutulmayacak bir akşam yaşattı.

“Nev Nefes” temasıyla düzenlenen buluşmada, sözlü ve 
enstrümantal olarak 400’den fazla esere imzasını atan Göksel 
Baktagir ile klarnet ustası Serkan Çağrı, klarnet ve kanundaki 
ustalıklarını birleştirerek katılımcılara benzersiz seremoni sundular. 
Baktagir’in “Oyun Bitti”, “Yalnız Sen”, “Dermanın Sensin”, “Keyif”, 
“Hatırla Sevgili”, “Akdeniz”, “Atlantis”, “Katibim” gibi şarkılarına 
eşlik eden katılımcılar, konser sırasında koro görevi gördü. 

Buluşma sırasında katılımcılara kanun icra etmeye nasıl başladığını 
aktaran Göksel Baktagir, “10 yaşındayken, babam bana bağlama 
aldı. Sonra onu başka bir çocuğa verince, evde kanun vardı. Böylece 
kanun ile müzik yolculuğuma devam ettim” dedi.

Üsküdar’da klarnet ve kanundaki ustalığın buluştuğu ve coşkunun 
hiç dinmediği programda alkışlar tüm Üsküdar’da yankılandı.

Kültür Sanat etkinlikleri ile birbirinden değerli uzmanları 
Üsküdarlılarla buluşturan Üsküdar Belediyesi 14 Ocak Salı 
akşamı Prof.Dr.Kemal Sayar'ı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde ağırladı.

Prof.Dr.Sayar "Depresyon Ruhun En Karanlık Gecesi" söyleşisi 
ile katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 1500 kişilik salonda boş 
koltuk kalmayınca ikinci salon açılarak sinevizyon gösterimi 
yapıldı.

Yaşadığımız dönemi "Antidepresan Çağı" olarak tanımlayan 
Sayar, depresyonun oluşum ve gelişim sürecini anlattı.  Karamsar 
ve kötü düşünceler yüzünden nice hayatların karardığını belirten 
Sayar, bu durumu ruhun çökmesi olarak adlandırdı.

Toplumumuzda, hüzün ve depresyon kavramlarının karıştırıldığı 
ve günlük sıkıntıları gidermek için antidepresan kullanılmasının 
yanlış olduğunu belirten Prof.Dr.Kemal Sayar, ilaç alınabilmesi 
için klinik depresyonun 2 haftayı geçkin bir süre devam etmesi 
gerektiğinin üzerinde durdu. Uzman psikiyatrist düzenli spor 
alışkanlığının orta düzey depresyon riskini engelleyerek kişinin 
daha olumlu ve enerjik hissetmesine etki ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşi sonrasında Kemal Sayar 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
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Üsküdar’ı, şehrin kültür ve sanat merkezi haline getiren 
Üsküdar Belediyesi, yazma ve dokuma sanatındaki eserleriyle 
Anadolu’nun kültürel zenginliğini modern yaşama kazandıran 

Doç. Dr. Naime Didem Öz’ün “Yazma ve Dokumada Çağdaş 
Yorumlar Sergisi”ni İstanbullularla buluşturdu.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve çok 
sayıda davetli katılım sağladı.

Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Anadolu’nun kültürel 
motiflerini yansıtan dokuma ve yazma sanatına gönül veren 
sanatçımızın eserlerini Üsküdarımızda sergilemekten ötürü 
büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Bu sergi yeni 
nesillere geleneksel kültürümüzün aktarılması, toplumumuzda 
etkili bir tarih bilinci oluşturulması noktasında çok büyük bir 
kazanım sağlayacak. Geleneksel kültürlerimize ışık tutacak sergi 
ve etkinliklerimizle bu kazanımları daha da ilerilere taşıyacağız.” 
şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Naime Didem Öz’ün yazma ve dokuma sanatlarının 
ana vatanı olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini modern çağın 
ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hazırladığı eserlerden oluşan 
sergi, 4 Şubat tarihine kadar sanatseverleri Anadolu'nun en eski 
dönemlerine uzanan tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi programına 
katılmak için Ankara’ya giden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen aynı zamanda önemli ziyaretlerde de bulundu. 

Ankara Valisi Vasip Şahin’i ziyaret eden Başkan Türkmen, 2018 
Ekim ayından itibaren Ankara Valiliği görevine gelen Şahin ile 
makamında görüştü. Üsküdar’da yapılan çalışmalar hakkında 
aktarımlarda bulunan Başkan Türkmen özellikle “Üsküdar’da 
Geri Dönüşüm Modeli”ni Vali Şahin’e anlattı.

Görüşmeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve 
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katılım sağladı.
Üsküdar’da birçok sağlık yatırımına destek veren Sağlık Bakanı 
Dr.Fahrettin Koca ile de görüşen Başkan Türkmen, 2020 yılı 
hedef ve çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Koca’ya bilgi verdi. 

Üsküdar’da var olan sağlık hizmetleri hakkında görüşen Türkmen 
ve Koca, çalışmaların geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde 
bulundular.

Başkan Türkmen destekleri dolayısıyla Fahrettin Koca’ya 
teşekkürlerini iletti.

YAZMA VE DOKUMADA ÇAĞDAŞ YORUMLAR 
SERGİSİ ANADOLU’NUN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE 

IŞIK TUTUYOR

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN ANKARA’DA ÖNEMLİ 
ZİYARETLERDE BULUNDU
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Down sendromlu atlet Merve Uzun Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’e ziyarette bulundu. 

Geçtiğimiz Temmuz ayında Dünya Down Sendromlular Atletizm 
Şampiyonası'nda uzun atlamada bronz madalya kazanan Uzun, 
31 Mart - 7 Nisan arası Antalya’da düzenlenecek şampiyonada 
ülkemizi temsil edecek. 

Başkan Türkmen ile bir araya gelen sporcu Merve Uzun,  “Çok 
çalışıyorum, altın madalyayı kazanacağım Başkanım.” dedi.
Başkan Türkmen ile spor hayatı üzerine sohbet eden Merve 

Uzun, azimle ve istikrarla devam ettiği çalışmalarını aktardı.

Engelli bireyleri hayatın her alanında destekleyen Başkan 
Türkmen, ziyareti için Merve Uzun’a teşekkürlerini iletirken spor 
hayatında başarılar diledi.

Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
edebiyatçı, şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu’nu okurlarıyla 
bir araya getirdi. Türkiye’de biyografi kitaplarının akla ilk 
gelen yazarlarından Ayvazoğlu, son kitabı “Tevfik”i Nevmekân 
Bağlarbaşı’nda anlattı.

Üsküdar Belediyesi, araştırmaya dayalı kitapları ve akıcı 
diliyle toplumun her kesimi tarafından takdir gören yazar 
Beşir Ayvazoğlu’nu İstanbullularla buluşturdu. Servet-i Fünun 
döneminin ölümsüz şairi Tevfik Fikret’i anlattığı son kitabı 
“Tevfik”i okurlarıyla paylaşan Ayvazoğlu, derin tarih bilgisiyle 
kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Tevfik Fikret’in hayatının dönüm noktalarına değinen Ayvazoğlu, 
kitabı 3 senede tamamladığını dile getirdi. Geçmişte olsa kitabı 6 
senede tamamlayabileceğini belirten Beşir Ayvazoğlu, yazarken 
dijital çağın nimetlerinden yararlandığının da altını çizdi. 

Şu anda 1776 sayfalık bir kitap okuduğu, kalın kitapları okumayı 
çok sevdiğini belirten Beşir Ayvazoğlu, “Gençler kalın kitap 
görünce okumaktan korkuyorlar. Okumayı seven insan korkmaz, 
kitap başlayınca biter. O an sıkılsan, sonra eline alır tekrar okur 
sevecek bir şey bulursun” dedi. 

Söyleşinin sonunda Üsküdar Belediyesi’ne teşekkür eden Yazar, 
“Tevfik” adlı kitabını okuyucuları için imzaladı.

USTA YAZAR BEŞİR AYVAZOĞLU ÖLÜMSÜZ 
ŞAİR TEVFİK FİKRET’İ ANLATTI

SPORCU
MERVE UZUN BAŞKAN 
HİLMİ TÜRKMEN’İ 
ZİYARET ETTİ
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Üsküdar Belediyesi, 2014 yılından bu yana “Çorbaya Kal Büte 
Kalma” sloganı ile üniversitelerin vize ve final haftalarında 
öğrencilere çorba ikramında bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl yapılan çorba dağıtımı 
bu yıl da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde 14 Ocak Salı sabahı 
üniversite girişine kurulan standlarda gerçekleştirildi. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çorba dağıtımına 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üniversite Rektörü 
Cevdet Erdöl katılım sağladı.

Öğrenciler Başkan Türkmen’in elinden çorbalarını alarak 
kendisine teşekkürlerini ilettiler ve bu uygulamadan çok 
memnun olduklarını belirttiler.

Sabahlara kadar ders çalışan öğrencilerin yüzünü güldüren 
dağıtım ile sınav öncesi sıcak çorbalar öğrenciler tarafından 
yudumlandı.

ELDEN ELE 
GÖNÜLDEN GÖNÜLE 
ÜSKÜDAR'DAN
İDLİB'E

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNİ 
UNUTMUYOR

Üsküdar Belediyesi, Türk Kızılayı ve Sadakataşı Derneği 
öncülüğünde "Elden Ele Gönülden Gönüle Üsküdar'dan İdlib'e" 
yardım kampanyası başlatıldı.

Suriye'de devam eden savaşta İdlib'teki halk yoğun saldırı altında 
zor koşullarda, çadır kentlerde yaşayarak yaşam mücadelesi 
veriyor. 

Kampanya ile İdlib'e 100 TIR gıda, çadır, hijyen malzemesi, soba, 
giyecek ve battaniye yardımı gönderilmesi hedefleniyor.

Suriye’nin İdlip kentinde artan insani dram ile milyonlarca kişi 
göçe zorlanıyor. Yardımların acil bir şekilde ulaşması için Üsküdar 
Belediyesi seferber oldu. En önemli ve en acil ihtiyaç olan 1000 
adet soba, İdlib'e ulaşmış olup çadır kentlere dağıtıldı.

Seferberliğe katılmak için evlerde kullanılmayan ya da fazla 
durumda olan sağlam, temiz kışlık giyecek, battaniye gibi 
eşyalar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Bilgi Evleri ve Kültür 
Merkezleri’nde toplanmaktadır. Detaylı bilgi için 444 0 875 
numaralı telefondan çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.
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2019-2020 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILI DÖNEM 
SONU KAPANIŞ TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇAVUŞDERE SPOR 
SARAY'INDA BECERİ 
GELİŞİMİ VE EĞİTSEL 
OYUNLAR SPOR 
ŞÖLENİ YAPILDI

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 
yarıyıl tatiline giren öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karnelerini 
aldılar. 

Sanat Tarihi dersi ile her Perşembe günü Valide Sultan Gemisi’nde 
öğrencilerle bir araya gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, karne gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı.

Kapanış töreninin gerçekleştiği Bulgurlu Milli Eğitim Vakfı 
Ortaokulu’nda karne dağıtım töreni öncesi Başkan Türkmen 
sınıfları tek tek ziyaret etti.

Törene, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve çok sayıda veli de katılım 
sağladı.

Başkan Türkmen, “2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk 
dönemini tamamladık. Hepiniz çok çalıştınız tatili hak ettiniz. 
Karneler şahane, hepinize bol bol dinleneceğiz ve okuyacağınız 
bir yarıyıl tatili diliyorum.” diyerek sahneyi öğrencilere bıraktı.
Kafkas dansı gösterisi yapan öğrenciler, Başkan Hilmi Türkmen’in 
dağıtımı ile karnelerini aldılar.

Üsküdar Belediyesi, bünyesinde bulunan spor merkezleri ile 
7’den 70’e tüm Üsküdarlılara spor yapma imkânı sunmakta.  
Yaz ve Kış Okulları, çocukların, gençlerin fiziksel ve zihinsel 
gelişimleri için farklı spor branşları ile yıl boyu hizmet veriyor.

Spor Merkezlerinde, Beceri Gelişim ve Eğitsel Oyunlar branşı 
ile spor yapan 4-6 yaş arası 2000 çocuk için Çavuşdere Spor 
Saray'ın da spor şöleni düzenlendi. Düzenlenen şölene, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Başkan Türkmen, ”Üsküdarımıza çok güzel spor merkezleri, 
yüzme havuzları yaptık hamdolsun. 9 spor merkezimizde her 
insanımız yaz, kış spora ara vermiyor. Bugün de burada spor 
merkezlerimizde hem beceri hem de fiziksel gelişimleri için spor 
yapan 4-6 yaş arası 2000 çocuğumuz için spor şöleni düzenledik. 
Amacımız küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazanmalarına imkân 
sağlayarak topluma ve geleceğin Türkiye’sine sağlıklı bireyler 
yetiştirmektir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim önceliğimiz. El 
birliği ile onların eğitimi ve sağlığı için gereken ne ise yapacağız.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan yarışmada başarı gösteren 
çocuklara kupalarını takdim eden Başkan Türkmen, miniklerle 
bol bol fotoğraf çektirip, velilerle tek tek sohbet etti.
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ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İLE ÜSKÜDAR 
ENGEL TANIMIYOR

Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık 2018 tarihinde açılışı 
gerçekleştirilen "Türkiye’nin En Kapsamlı" Engelsiz Yaşam 
Merkezi Bulgurlu Mahallesi’nde hizmet vermektedir.

İlkleri barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli 
çocukların günübirlik konaklayacağı 7 yıldızlı otel konforunda 
odalar bulunuyor. Aynı zamanda engelli bireylerin rehabilitasyonu 
için tüm ayrıntıların düşünüldüğü merkezde; Alzheimer Hobi 
Merkezi, Fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, kütüphane, spor 
salonu, resim atölyeleri, pedagog ve psikolojik danışmanlık, duyu 
bütünleme ve dil terapisi, uzay terapisi, sportif rehabilitasyon, 
kuaförlük hizmeti, hobi bostanı, çok amaçlı salon, kadın ve 
erkeklere yönelik 2 ayrı hidroterapi havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma 

salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunmaktadır.

10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana sahip Engelsiz Yaşam Merkezi, 
terapi, eğitim, sosyalleşme, rehabilitasyon, danışmanlık, özel bakım, 
konaklama gibi dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Engelli vatandaşlar, alanında uzman akademisyenlerle istişare 
edilerek planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, bir engelli vatandaşın 
tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bina 5 katlı, 4 bin metrekare inşaat 
alanı, engelsiz parkı, engelsiz yaşam bahçesi, engellilere özel hobi 
bostanı ve 50 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. 

Merkez, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek 
tamamen “ENGELSİZ” bir bina olarak tasarlanmıştır.
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Üsküdar Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlanan lise son 
sınıf öğrencilerine online hazırlık modülü dağıtımı gerçekleştirildi.
Üsküdar Belediyesi öncülüğünde Üsküdar Kaymakamlığı ve 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Ahmet Keleşoğlu 
Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Bayrak Töreni ardından online soru 
bankası öğrencilere dağıtıldı.

Dağıtım törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ının yanı sıra çok sayıda öğretmen ve 
öğrenci katıldı.

Online eğitim uygulaması şifrelerini alan gençler evde, okulda, toplu 
ulaşımda, teneffüste ve hayatın her noktasında cep telefonlarından 
veya tabletlerinden uygulama sayesinde tüm derslere ait 

üniversite hazırlık sorularını çözebilecekler. Üsküdar Belediyesi 
tarafından gençlere yönelik sağlanan program katkısıyla gençler 
kişi başı yıllık 40 kg soru bankası kitabını çözerek çöpe atıyorken 
online modül uygulaması ile ilçe genelinde 6 bin liseli öğrenciden 
sağlanan geri dönüşüm sayesinde yaklaşık bin adet çam ağacı 
çevreye kazandırılmış olacak.

Gençlere yönelik online uygulama hakkında açıklamalarda bulunan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar'da bütün 
lise son sınıf öğrencilerine, üniversiteye hazırlık çalışmalarında destek 
olsun diye önemli bir projeyi, önemli bir uygulamayı gençlerimize 
hediye ediyoruz. Bu programımız online üniversiteye hazırlık modülü 
yani e-soru bankasıdır. Bu soru bankasında 140 bin soru var, 5 yayın 
evinden ayrı ayrı hazırlıklar yaparak elde ettik. Bu soruların tamamı 
üniversite sınavında çıkacak sorularla aynı karakterde ve tüm dersleri 
kapsıyor. Bugün çocuklarımıza hediye ettik. Liseli gençler Haziran 
ayına kadar cep telefonlarına, tabletlerine bu programı indirerek bu 
sorulara ulaşabilecekler. Kişiye özel bir şifresi var, bu bandı kaldırarak 
şifreyi girerek uygulamaya bağlanabilecekler ve bu uygulamaya her 
yerde yanlarında taşıyabilecekler. Herkesin cep telefonu var, tableti var 
istedikleri zaman, yemek yerken, teneffüste arkadaşları ile dinlenirken, 
tatilde, otobüste, otobüs beklerken kullanabilecekler. Üniversiteye 
hazırlık uzmanları ve gençlerden aldığımız verilere baktığımızda en iyi 
çalışma soru çözmektir. 140 bin soru çok önemli bir soru sayıdır. Aşağı 
yukarı bu soruları çözenler tüm konulara hakim olacaklardır. Bundan 
dolayı 140 bin soru çok önemli." şeklinde konuştu.

Bayrak töreninin ardından Başkan Hilmi Türkmen öğrencilerle 
sohbet edip, bol bol fotoğraf çektirdi.

ONLİNE SORU BANKASI İLE
ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE YOLUNDA
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
KİMSESİZ YAŞLILARA 
EV TEMİZLİĞİ DESTEĞİ 
SAĞLIYOR

ÜSKÜDAR SEMT 
PAZARLARINA 
ÜCRETSİZ SERVİS 
İLE VATANDAŞA 
ULAŞIM KOLAYLIĞI 
SAĞLANIYOR

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’da yaşayan kimsesiz yaşlılara ev 
temizliği hizmeti sağlayarak baş tacı büyüklerimize desteğini 
eksik etmiyor.

Yalnız yaşayan, ev işlerinde yetersiz kalan ve kimsesi olmayan 
yaşlılarımızın evlerine periyodik olarak gelen ekipler ile hanelerin 
temizliğini yaparak yaşlılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya 
yardımcı olunuyor.

Ücretsiz yapılan destek ile amaçlanan çocuğu, akrabası, kimsesi 
olmayan vatandaşlara sahip çıkılarak, yaşam kalitelerini yükselterek 
mutlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkân sağlamaktır.

Üsküdar’da kimsesi olmayan ve temizlik ihtiyacı göremeyen 
vatandaşlar için 444 0 875 numaralı Süper Hizmet Çağrı 
Merkezi'ni arayarak Üsküdar Belediyesi’ne ulaşabilir ve bu 
kişiler için talepte bulunabilirsiniz.

Üsküdar Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz servis hizmeti 
ile vatandaşlar semt pazarlarına daha kolay ulaşım sağlıyor.

Üsküdar sakinlerine sağlanan bu hizmetle her gün farklı bir 
mahallede kurulan pazar yerlerine gidiş - gelişi kolaylaştırarak 
konforlu araçlarda yolculuk imkânı sunulmaktadır.

Mayıs 2018’den beri düzenlenen ring seferleri ile vatandaşlar 
uzak mesafede yer alan pazarlarda hem ulaşım noktasında hem 
de pazar yüklerini taşımada zahmet çekmeden alışverişlerini 
yapabilmektedirler.

Ücretsiz seferler; Ahmediye, Bahçelievler, Bulgurlu, Çengelköy, 
Ferah, Güzeltepe, Kirazlıtepe, Selami Ali, Sultantepe ve Ünalan 
Mahallerine semt pazarı günlerinde 14.00-18.30 saatleri arası 
ring yaparak hizmet vermektedir.
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ÜSKÜDAR TALKS
CÜNEYT ÖZDEMİR

03 ŞUBAT
Pazartesi

Nevmekân Sahil

Söyleşi / 18:00

BEDEL
PROF. DR. TUFAN GÜNDÜZ

05 ŞUBAT
Çarşamba

Nevmekân Bağlarbaşı

Söyleşi / 19:00

GENÇLERLE BULUŞMA
PROF. DR. GÜLNUR AYBET

22 ŞUBAT
Cumartesi

Nevmekân Sahil

Söyleşi / 18:00

... VE AŞK
İBRAHİM SADRİ

19 ŞUBAT
Çarşamba

Nevmekân Bağlarbaşı

Şiir Dinletisi / 19:30

ES- SÜKÛN

20 ŞUBAT
Perşembe

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

Söyleşi - Dinleti / 20:00

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

ŞİİR MEDENİYETİ
PROF. DR. NURULLAH GENÇ
KONUK: BEKİR DEVELİ

11 ŞUBAT
Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Söyleşi / 16:00

NEVMEKÂN'DA AKUSTİK MUHABBET

18 ŞUBAT
Salı

Nevmekân Sahil

Konser - Söyleşi / 20:00

BANU KARAKUŞ
KONUKLAR: İPEK AÇAR & ALPER KÖMÜRCÜ

EYPİO

24 ŞUBAT
Pazartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

KÜÇÜK KARABALIK
OSMAN ALINCA
(BALON KUKLA TİYATROSU)

Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi
Tiyatro / 12:00-14:00

02 ŞUBAT
Pazar

RENKLERİN SIRRI
(SECRET OF THE COLOURS)

EMEL BASUT GEMİCİ
ÇİNİ SERGİSİ

Nevmekân Sahil
Sergi / 19:00

10 ŞUBAT
Pazartesi

İSTANBUL'DA YAŞAMA SANATI

22 Cumartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 15:00

KIŞ MEVSİMİ VE EĞLENCELERİ
PROF. DR. ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK

ŞUBAT

ETİKET OKURYAZARLIĞI
GIDA DEDEKTİFİ MUSA ÖZSOY

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 17:00

12 ŞUBAT
Çarşamba

MUSTAFA DÜZGÜNMAN 100 YAŞINDA
YÖNETEN: UĞUR DERMAN
KONUK: ALPARSLAN BABAOĞLU 

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
Anma Gecesi / 19:00

12 ŞUBAT
Çarşamba
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NEV KUBBEDE HOŞ BİR SÂDA
MELİHAT GÜLSES

21 ŞUBAT
Cuma

Nevmekân Sahil

Konser / 20:00

SÜHEYL ÜNVER'İ ANMA PROGRAMI

22 ŞUBAT
Cumartesi

Üsküdar Valide Sultan Gemisi

Anma Programı / 14:00

KONUŞMACILAR: PROF. DR. F. ÇİÇEK 
DERMAN, PROF. DR. AHMET GÜNER SAYAR, 
PROF. UĞUR DERMAN
REZERVASYON İÇİN: 444 0 875

KAHRAMAN UZAYLILAR
(ESCAPE FROM PLANET EARTH)

27 ŞUBAT
Perşembe

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Film Gösterimi / 19:00

YÖNETMEN: CAL BRUNKER YIL: 2013
TÜR: ANİMASYON, BİLİMKURGU, MACERA
BİLGİ VE REZERVASYON: 444 0 875

MÜZİK ŞEHİRLER VE HATIRALAR

26 ŞUBAT
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

BAHADIR TATLIÖZ

26 ŞUBAT
Çarşamba

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Pop Müzik Konser / 20:00

AHMET ÖZHAN'LA
YEŞİLÇAM GECESİ

14 ŞUBAT
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

YER GÖK KİTAP
AÇILIŞ: 8 ŞUBAT CUMARTESİ
ZİYARET SAATLERİ: 10:00-20:00

08 ŞUBAT
Cumartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Kitap Fuarı / 13:00

ANNE İLE ÇOCUK ARASINDAKİ BAĞ:
GÜVENLİ BAĞLANMA
HATİCE KÜBRA TONGAR

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Seminer - Söyleşi / 13:00

06 ŞUBAT
Perşembe

SUYUN RENGİ 
(COLOR OF WATER)

TUNCAY ÇINAR
SULUBOYA SERGİSİ

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Sergi / 19:00

21 ŞUBAT
Cuma

ÇOCUĞUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ OYUN
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
AHMET KAYA

Bulgurlu Semt Konağı
Seminer - Söyleşi / 13:30

05 ŞUBAT
Çarşamba

PROF. DR. KEMAL SAYAR
SEDAT ANAR

15 ŞUBAT
Cumartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Söyleşi - Dinleti / 19:30

ŞİİR VE MÜZİKCAN VEREN PERVANELER 

15 Cumartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Söyleşi / 13:00

HAYATİ İNANÇ

ŞUBAT

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YÖNETMEK

16 Pazar

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Söyleşi / 17:00

PROF. DR. ACAR BALTAŞ

ŞUBAT




