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Sporun ve spora gönül verenlerin yanında olan Üsküdar 
Belediyesi tarafından aralıksız devam eden yenilenme 
çalışmaları sonucu Beylerbeyi Stadyumu’nun açılışı Gençlik ve 
Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı 
ile gerçekleşti.

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen,  Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, AK Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz ve İYİ Parti Milletvekili Vedat Bayram ile 

davetliler katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen 
açılış konuşmasında, “Sınırlı 
kapasitesine rağmen İstanbul’un 
en meşhur statlarından biri 
olan Beylerbeyi Stadyumu’nu 
yeniden sizlerle buluşturduk. 
En meşhur diyorum çünkü 
İstanbul’un en yoğun noktasında. 
Boğazı gören muhteşem bir 
konumu var. Her gün milyonlarca 
insanın gördüğü,  bildiği bir 
stat. Bu stat biliyorsunuz, 
1997‘de açıldı. O zaman İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
olan Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla 
tamamlanmıştı. Beylerbeyispor 

Kulübü’ne çeşitli spor, müzik, kültür, sanat organizasyonlarına ev 
sahipliği yapan stadımızı bir süre önce ciddi bir onarıma almıştık. 
Nihayet tamamlandı, hayırlı uğurlu olsun. Değerli Üsküdarlılar, 
tesisleşmede örnek bir noktadayız.  Üsküdar sporun da başkenti 
derken işte bunu kastediyoruz. Üsküdarlılar sağlıklı bir yaşam 
için tesislerimizde spor yapabiliyorlar.  Amatör veya profesyonel 
sporcular için stat ve spor salonlarımız, yüzme havuzlarımız 
halkımızın hizmetinde. Spor bizim için eğitim, kültür, sanattan 
ayrı düşündüğümüz bir konu değil. Hepsi birbiriyle bağlantılı. 
Hepsi de sağlıklı nesiller ve yükselen bir Üsküdar için gerekli 
adımlar. Biz de bu adımları atmaya devam edeceğiz. “ şeklinde 
konuştu.

İstanbul’un en meşhur statlarından biri olan Beylerbeyi 
Stadyumu’nun puan tahtası, aydınlatma direkleri ve 
aydınlatmaları ile suni çimi yenilenerek, protokol ve engelli 
tuvaletleri, 2 katlı yatakhane binası, kulüp binası tefrişatı ile 
ses ve kamera sistemi yapılarak yeniden spor ve sporseverlerin 
hizmetine açıldı.
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Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen eşlik etti.

Açılışa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK 
Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve 
Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz katılım sağladı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan Üsküdar’ın 3. Millet Kıraathanesi 
olma özelliğini taşıyan ve tarihi bir mirasa sahip olan Nevmekân 
Selimiye’yi gezerek incelemelerde bulundu.

Sultan 3.Selim tarafından Selimiye Kışlası ile beraber 
1800-1801 yıllarında Nizâm-ı Cedid askerlerinin kullanması 
için yaptırılan Selimiye Hamamı; belediyemiz tarafından 
restore edildi. Tarihi miras, Nevmekân Selimiye olarak Millet 
Kıraathanesi, bahçesi ve yaklaşık 25.000'i dijital olmak üzere 
toplamda 45.000 kitap kapasiteli kütüphanesi ile günümüze 
taşınmış oldu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat tarihinde restorasyonu biten Nevmekân 
Selimiye’nin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN
NEVMEKÂN SELİMİYE’NİN AÇILIŞINI YAPTI
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ÜSKÜDAR ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİ YENİ 
DÖNEM KAYITLARI 
BAŞLADI

HER PAZARTESİ
FARKLI BİR OKULDA 
BAYRAK TÖRENİ

Üsküdar Belediyesi ve Medeniyet Üniversitesi işbirliği ile 2012 
yılından beri faaliyet gösteren Üsküdar Çocuk Üniversitesi 2021 
yılı yeni dönem kayıtlarını almaya başladı.

Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı çocuk üniversitesi olan kurumda 
üstün yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilere bilim, teknoloji, spor 
ve sanat gibi çeşitli alanlarda ücretsiz özel eğitimler veriliyor.

Korkut Özal Kampüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü ve Bilge 
Çocuklar Kampüsü olarak 3 kampüsten oluşan üniversitenin yeni 
dönem kayıtları 22 - 30 Mart tarihleri arasında www.usgem.org 
adresinden alındı.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından paylaşım yaparak, “Geleceğin dahilerini 
yetiştirdiğimiz, Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı çocuk 
üniversitesi, Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin yeni dönem 
kayıtları başlıyor. 22 Mart-30 Mayıs tarihleri arasında kaydınızı 
yaptırmayı unutmayın!” diyerek hatırlatmada bulundu.

1 Mart 2021 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı 
karar doğrultusunda başlayan yüz yüze eğitimler ile öğrenciler 
okullarına kavuştu. Kademeli olarak başlayan eğitimler ile her 
Pazartesi düzenlenen bayrak törenleri de yeniden başlamış oldu.
Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için 
Üsküdar Belediyesi tarafından özel hazırlanan dezenfektan 
ile sınıflar, koridorlar, tuvaletler, öğretmenler odası  gibi 
öğrencilerin temasta bulunabilecekleri her alan en ince detayına 
kadar hijyenik hale getirildi.

15 Mart Pazartesi sabahı Sabri Artam Vakfı İlkokulu’nda 
gerçekleşen bayrak törenine Üsküdar Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı.

Başkan Türkmen, “Biliyorsunuz uzun bir aradan sonra yüz 
yüze eğitim 1 Mart’ta tekrar başladı. Biz de her Pazartesi 
sabah katıldığımız bayrak törenlerine başladık. Bugün Sabri 
Artam Vakfı İlkokulu’ndayız. Özlemişiz çocuklar sizleri.” diyerek  
öğrencileri selamladı.

Törenin ardından Başkan Hilmi Türkmen öğrencilerle sohbet 
edip fotoğraf çektirdi.

Her Pazartesi farklı bir okulda düzenlenen bayrak töreni 22 Mart 
tarihinde Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Dalgılıç 
Ortaokulu Ve Üsküdar İmam Hatip Ortaokulu’nda, 29 Mart 
tarihinde de İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu’nda  gerçekleşti.
Törene Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar  İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın katıldı.

Törenin ardından Başkanımız sınıfları dolaşarak öğrencilere 
online liseye hazırlık modülü dağıttı.
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Üsküdar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen “ İstiklâl Marşımızı Güzel Okuma” yarışmasının finali 
Gençlik Merkezinde gerçekleşti.

Final törenine Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, okul yöneticileri, 
öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Türkmen, “Mehmet Akif 
Ersoy’un kahraman ordumuza ithaf ettiği ve milletimize, bizlere 
hediye ettiği İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılını kutluyoruz. 
Bu yıl aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edildi. 2021’i 
bu duygularla bu güzel vesileyle geçirmek nasip olsun inşallah. 
İstiklal Marşı elbette yazıldığı dönemin etkilerini taşır ama 
sadece oraya hapsetmek mümkün değil. Bu marş, milletimizin 

tarihteki yolculuğunu da özetleyen epik bir metindir. Aruz 
vezninin en güzel örneklerinden biridir. 20. Yüzyıl Türk şiirinin 
en önemli eserlerinden biridir. Edebiyat tarihimiz için de milli 
kimliğimiz için de önemi tartışılmaz bir eserdir İstiklal Marşı. 
Böyle güzel bir şiiri, güzel okumak da elbette hem milli hislerimizi 
canlı tutuyor hem de ruhumuza ferahlık veriyor. Bu güzelliği 
teşvik etmek için, İstiklal Marşı kalplerimizde bir kere daha 
yankılansın diye düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan sevgili 
yarışmacıları şimdiden tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen yarışmanın ilk üç finalistine hediyelerini 
takdim etti. İstiklâl Marşı’nı birbirinden güzel okuyan öğrenciler 
arasından Şehit Kader Sivri Ortaokulundan Yağmur Uçar 
birinciliği kazanırken Milli Eğitim Vakfı Ortaokulundan Ramazan 
Türk ikinci ve Mehmetçik Ortaokulundan M.Arda Altaş üçüncü 
olarak yarışmayı tamamladı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN İSTİKLÂL 
MARŞINI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

Belediyemiz tarafından ecdat yadigârı çeşmelerimiz tarihine 
uygun bir şekilde restore edilmeye devam ediyor. 2021 yılında 
da devam edecek restorasyon çalışmaları ile Üsküdar’ın tarihine 
sahip çıkan Üsküdar Belediyesi olarak çeşmelerin bakımı ve 
temizliğini de titizlikle gerçekleştiriyoruz.

Şeyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Çeşme Haziresi, 
Bekardere Çeşmesi, Çengelköy Ahmet Ağa Çeşmesi gibi birçok 
tarihi çeşme yenilenirken 2021 projeleri kapsamında 30 
çeşmenin daha restore edilmesi hedefleniyor.

Zaman içinde tahribata uğrayan ve aşınan ecdat yadigârı 
çeşmelerimiz  aslına uygun olarak yenileniyor. Yenileme işlemi 
sonrası suyla buluşturulan çeşmeler Üsküdarlıların 
hizmetine sunuluyor.
 

TARİHİ ÇEŞMELER 
RESTORE EDİLMEYE 
DEVAM EDİYOR
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BAŞKANIMIZ
HİLMİ TÜRKMEN’DEN 
NEVMEKÂN SELİMİYE’DE 
BASIN TOPLANTISI

ÜSKÜDAR MİNYATÜR 
YARIŞMASI SERGİSİ 
NEVMEKÂN 
BAĞLARBAŞI’NDA

III. Selim tarafından 1802 yılında İstanbul Üsküdar’da yaptırılan 
tarihi Selimiye Hamamı 3 yıl süren restorasyon çalışmaları ardından 
Nevmekân Selimiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılmıştı.  

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Nevmekân Selimiye’de 
basın toplantısı düzenleyerek 220 yıllık tarihi mekânı basın 
mensuplarına tanıttı.

Başkan Türkmen; “3 yıl süren hummalı bir çalışmanın ardından 
dünyada bir ilki gerçekleştirerek tarihi Selimiye Hamamı’nı 
Nevmekân Selimiye’ye dönüştürmeyi başardık. Dünyada tarihi bir 
hamamın aslına uygun bir şekilde restore edilerek kütüphaneye 
dönüştürüldüğü başka bir konsept yapı bulunmuyor. Merkezimiz 
sahip olduğu bu konseptle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak 
gösteriliyor.”  şeklinde konuştu.

Nevmekân Selimiye, 2000 metrekare kapalı, 180 metrekare açık 
alan ve 300 kişi ağırlama kapasitesine sahip olarak Üsküdar’ın 3. 
Nevmekân’ı oldu. Millet kıraahanelerinin en güzel örneklerinden 
olan Selimiye’nin kütüphanesinde Türk ve Dünya edebiyatından 
çocuk kitaplarına, felsefe ve tarih kitaplarından kişisel gelişim, 
sosyal bilimler, hukuk ilahiyat ve tıp gibi alanlardaki kaynaklara 
kadar, 25 bini dijital olmak üzere, toplam 45 bin kitap bulunmaktadır.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Üsküdar Minyatür Yarışması Sergisi 19 Mart 
tarihinde Nevmekân Bağlarbaşı’nda sanatseverler ile buluştu.

Serginin açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş, yarışmaya katılan 
profesyonel ve amatör sanatçılar ile davetliler katılım sağladı.

Başkan Hilmi Türkmen açılış konuşmasında; “Üsküdar diğer bütün 
sanatlarda olduğu gibi minyatürün önemli şehirlerinden biri olmuş, 
güzellikleri ile nakkaşlara, ressamlara ilham vermiştir. Bu tarihsel 
mirası bugün de yaşatmayı, bugünün ve yarının sanatçılarını bu 
sanata teşvik etmeyi önemsiyoruz. Üsküdar Minyatür Yarışması’nı 
tam da bu nedenlerle düzenledik. Tamamen el emeği, göz nuru 
çalışmalardan oluşan sergimizde her biri birbirinden kıymetli ve 
güzel eserler bulunuyor. Bizim gözümüzde hepsi birinci, hepsi övgüye 
layık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. ” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Başkan Türkmen yarışmada dereceye 
giren eser sahipleri Gülşen Eryüksel, Serap Onur ve Berrin 
Satılmış’a plâketlerini takdim etti. Geleneksel minyatür sanatının 
Üsküdar ilhamlı eserlerinin sergilendiği Üsküdar Minyatür Yarışması 
Sergisi 23 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
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Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen moderatörlüğünü Ferman Akgül’ün yaptığı 
Pazar günlerinin vazgeçilmezi  “Nevi Şahsına Münhasır” söyleşi 
programının Şubat ve Mart ayı konukları Okan Bayülgen, Kubat 
ve Mazhar Alanson oldu.

Valide Sultan Gemisi’nde Boğaz turu eşliğinde 7 Şubat tarihinde 
gerçekleşen programda Okan Bayülgen “Uzun yıllardır 
televizyon dünyasındayım fakat hiç böyle bir ortamda program 
yapmadım. İki yanımız deniz, biz ortada oturuyoruz. Gerçekten 
çok iyi düşünülmüş ve hayata geçmiş bir fikir.” diyerek Valide 
Sultan Gemisi ile ilgili düşüncelerini aktardı.

1,5 saat süren programda takipçilerden gelen soruları da 
yanıtlayan Okan Bayülgen, “Valide Sultan Gemisi gibi güzel bir 
projeyi hayata geçirip, bu gemide Türkiye’nin sevilen insanlarının 

ağırlandığı bir program yapıldığı için öncelikle Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’e ve Üsküdar Belediyesi’ne teşekkürlerimi 
iletiyorum.” şeklinde konuştu.

7 Mart tarihinde yayınlanan “Nevi Şahsına Münhasır” programına 
konuk olan Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Kubat, “Gemiye 
bayıldım. Hiç böyle bir ortamda yayına katılmamıştım. Tam beni 
anlatıyor. Bir yanım Anadolu, bir yanım Avrupa..” diyerek gemi 
ile ilgili duygularını paylaştı.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiği hakkında bilgi veren Kubat, resim 
yaparak kendini bu süreçte geliştirdiğini ve evinin balkonunda 
bir atölye kurduğunu belirtti.

Müzik çalışmalarına devam ettiğini pandemi süreci dolayısıyla 
sahnelere zorunlu ara verdiğinden bahseden Kubat, yeni 
albüm hazırlığı içinde olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz yıllarda 
Üsküdar’da  “Kâtibim Şenlikleri” kapsamında konser verdiğini 
söyleyen başarılı sanatçı, “Umarım en kısa zamanda pandemi 
biter ve sahnelere geri döneriz” dedi.

21 Mart tarihinde yayınlanan programın konuğu ise Mazhar 
Alanson oldu. Usta sanatçı pandemi sürecinin sanat yaşamını 
nasıl etkilediği konusunda aktarımlarda bulundu. “Bu süreç şarkı 
sözlerime etki etmedi fakat evde oturmaktan artık sıkıldım” dedi. 
Şarkı sözlerinin yaşadıklarından yola çıkarak oluştuğunu fakat 
istisna olarak “Ali Desidero” şarkısı gibi hayali şarkı sözleri de 
yazdığını belirterek bu şarkının hikâyesini anlattı. Müzik hayatını 
ve MFÖ grubunun nasıl doğduğunu anlatan Alanson, Anadolu 
Pop ve Rock müziğinin ülkemizde çıkış noktalarından bahsetti.
Yaklaşık 1,5 saat süren programın sonunda Ferman Akgül, 
Mazhar Alanson’un “Yazan Aşık” şarkısını seslendirdi.

“NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR” PROGRAMININ 
KONUKLARI OKAN BAYÜLGEN, KUBAT VE 

MAZHAR ALANSON  OLDU
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Kültür ve Sanat’ın şehri Üsküdar yeni bir sergiye ev sahipliği 
yapıyor. 

Ahşaba gönlüyle ve emeğiyle şekil veren sanatçı Suat Yazıcı’nın, 
40 yılı aşan eşsiz birikimiyle sanatseverleri ahşabın tarihsel 
derinliğinde bir yolculuğa çıkaran “Ağaçla Bir Ömür” sergisinin 
açılışı 5 Mart tarihinde Nevmekân Sahil’de gerçekleşti. 

Usta sanat Suat Yazıcı’nın ağaca şekil vererek, insanlığın en 
eski uğraşlarından ve en eski sanatlarından biri olan sergisi 
ile ilgili Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal 
medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Ahşap sanatçısı Suat 

Yazıcı’nın, tabiat sevgisi ve sanatçı duyarlılığıyla şekillendirdiği 
seçkin eserlerden oluşan “Ağaçla Bir Ömür” sergisi Üsküdar’a 
çok yakıştı. 3 Nisan’a kadar Nevmekân Sahil Galeri’de ziyaret 
edebilirsiniz.” diyerek sanatseverlere davette bulundu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında açılışı yapılan sergi 3 Nisan 
tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yeni normalleşme süreci ile birlikte kafe ve restoranların 
açılmasının ardından Nevmekân Sahil'in kütüphane kısmı da 15 
Mart tarihi itibariyle yeniden hizmete açıldı.

Üniversite öğrencilerinin rahatlıkla ders çalışabildiği konforlu 
ve sakin bir ortama sahip olan Nevmekân Sahil'in kütüphanesi; 
maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gençlerimizi 
ağırlıyor.

İkramlar eşliğinde saat 10.00-18.00 arası kapılarını açan 
kütüphane ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Nevmekân Sahil’in 
çalışma alanını açtık arkadaşlar! Şimdiden anlaşalım; şimdilik 

10-18 arası açık. Uzunca bir süre fotoğraftaki gibi kalabalık 
olmayacak. Görevlileri dinleyelim. 14.00’te o çok özlediğiniz 
meşhur ikramlar var. Ve tabi ki maske hiç çıkmayacak.” diyerek 
gençlere müjdeyi verdi.

NEVMEKÂN SAHİL'İN 
KÜTÜPHANESİ YENİDEN 
HİZMETE BAŞLADI

SUAT YAZICI’NIN “AĞAÇLA BİR ÖMÜR” SERGİSİ 
NEVMEKÂN SAHİL’DE AÇILDI
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Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Tv100 kanalında 
yayınlanan sunuculuğunu Okan Bayülgen’in yaptığı “Nokta” 
programının konuğu oldu.

16 Şubat akşamı canlı yayınlanan programda Başkan Türkmen, 
Bayülgen’in sorularını yanıtladı. Trabzon Şalpazarı’nda doğup, 
çocukluğunu ve gençliğini orada geçirdikten sonra üniversite 
öğrenimi için geldiği İstanbul’da ilk ayak bastığı yer olan 
Üsküdar’la tanışma hikâyesini anlatarak, “Kim derdi ki bir gün 
yolunu bile bilmediğimiz bu şehirde belediye başkanı olacağız. 
Üsküdar benim için kaderdir.” dedi.

Başkan Türkmen belediyeciliğin tanımını doğumdan ölüme kadar 
vatandaşa hizmet olarak açıkladı. Sosyal belediyecilik anlayışının 
1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başladığını ve 
günümüzde daha da gelişerek devam etmek zorunda olduğunun 
altını çizdi.

“Çalıştıkça motive olan bir ekibiz.” ifadelerini kullanan Başkan 
Türkmen, vatandaşın her sıkıntısında başvuracağı kurum 
belediye olduğu için mesai kavramı olmadan haftanın yedi günü, 
günün yirmi dört saati her an çalışmaya hazır bir anlayışla 
hareket ettiklerini belirtti.

Üst üstte iki dönem Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilen 
Başkan Türkmen, Üsküdar’a kattığı eserler ve hizmetler 
hakkında da bilgi verdi. Özellikle millet kıraathanelerinin en güzel 
örneklerinden olan Nevmekân’lar ve dünyada bir ilk olan Valide 
Sultan Gemisi projesi gibi Üsküdarlılara ayrıcalık katan değerleri 
anlatarak 7’den 70’e her yaşa hitap eden nitelikli merkez, mekân 
ve hizmetlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Z kuşağı ile iletişimin günümüzde çok önemli olduğunu ve 
Üsküdar Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok tesis ve 

merkezin Üsküdar’a kazandırıldığını belirten Başkanımız Hilmi 
Türkmen; en önemli ilkelerinden birinin gençlerle arkadaş olmak 
olduğunu ifade etti. Başkan Türkmen, “Gençleri iyilikle arkadaş 
etmek, kültürdür, sanattır, iştir, eğitimdir, iyi insanlardır, 
doğadır, hayvanlardır.” diyerek bu temelde gençlere ulaşmaya 
çalıştıklarını belirtti. Üsküdar Belediyesi’nin Bilim Üsküdar ve 
E-Spor Merkezi gibi projelerinden bahseden Başkan Türkmen, 
belediye başkanlarının yeni işlere açık, girişimci ve cesur olmaları 
gerektiğini söyledi. 

Yaklaşık 1,5 saat süren programın sonunda Üsküdar’ın en hayır 
dualı projelerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi, çok özel bir 
proje olan Tebessüm Kahvesi ve Üsküdar’ın baş tacı büyüklerine, 
emeklilerine hediye edilmiş İkinci Bahar Kahvesi projelerine de 
değindi. 

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN OKAN BAYÜLGEN’İN
KONUĞU OLDU
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İmzamızı taşıyan projelerle Türkiye’de örnekle gösterilen 
Üsküdar Belediyesi olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla yaptığımız bir 
törenle yeni bir gençlik ve spor merkezini daha İstanbullulara 
kazandırdık.

Üsküdar Ferah Mahallesi'nde yer alan merkezimizde gerçekleşen 
törene, Prof. Dr. Raşit Küçük, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve davetliler katılım 
sağladı. Açılış sırasında Başkanımız Hilmi Türkmen, Gençlik ve 
Spor Bakanımız Kasapoğlu'na hediye takdiminde bulundu.

Açılış töreninde Üsküdar'ın sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin 
sembolü olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu güzel beldemize böyle güzel 
bir imkânı kazandırmak bizler için ayrı bir onur. Bu güzel tabloda 
katkısı olan başta belediyemize, değerli çalışma arkadaşlarıma 
ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu değerli eser 
Üsküdar'a ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlik 
için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret 
gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen açılış konuşmasında, “Herhangi bir 
sıkıntı yaşamadan bu güzel günü bizlere yaşatan Rabbimize 
hamd ediyoruz. Üsküdarımızda gençlik ve spor hizmetleri adına 

tüm mahallelerimizde imkânlarımız ölçüsünde eserler yapmaya, 
çocuklarımızı, gençlerimizi sporun güzel ahlakıyla buluşturmaya 
gayret ediyoruz. Bu çabamızda bizleri yalnız bırakmayan başta 
Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm 
bakanlık personeline huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.“ 
şeklinde konuştu. 

Yarı olimpik yüzme havuzu, 600 kişilik salon, fuaye ve sergi 
alanı, fitness salonu, Bilgi Evi ve ÜSMEK kurs merkezi, seminer 
salonu, kafeterya ve teras ile kapalı otoparktan oluşan geniş 
bir kompleks olarak tanımlanan Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik 
ve Spor Merkezimiz, zengin donanımıyla benzer yapılanmalara 
örnek teşkil edecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZ SAYIN
MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU İLE TEMELİNİ 
ATTIĞIMIZ PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK GENÇLİK VE 

SPOR MERKEZİMİZİN AÇILIŞINI YAPTIK
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Kızılay’ın kan bağışı çağrısına destek olan Temizlik İşleri 
Müdürlüğümüze bağlı 800 personelimiz kan vermenin önemini 
arttırmak ve kan stoklarına katkı sağlamak adına bağışta 
bulundular.

Temizlik İşleri Müdürümüz Mustafa Aktaş kan bağışında bulunan 
personelimize, “Kızılay’ın en büyük ihtiyacı kan stoğudur. 
Dolayısıyla Kızılay’ın en büyük destekçisi de doğa dostu 
personeller olarak biziz. Bugün de bize ihtiyaç var. Kızılay’a 
ciddi bir kan bağışında bulunacağız. Bu konuda desteklerinizi 
esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederiz.” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Çok teşekkürler kıymetli 
arkadaşlarım. Bu yaptığınız o kadar önemli, örnek bir davranış 
ki. İyi ki varsınız, iyi ki Üsküdar var!” ifadelerini kullandı.

DOĞA DOSTU, ÇEVRE TEMİZLİK PERSONELLERİMİZ 
KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Üsküdar’ın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, meslek sertifikalı 
ÜSMEK kurslarımızda kadınlarımız öğrenmeye ve üretmeye 
devam ediyor.

12 farklı kurs merkezimizde eğitimlerine devam eden ÜSMEK 
yüzlerce kursiyerinin meslek sahibi olabilmesi için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.

Müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Kişisel Gelişim, 
Seramik ve Cam, El Sanatları, Giyim-Üretim Teknolojileri, 
Diksiyon ve Yabancı Dil başta olmak üzere 18 alan 256 farklı 
programda eğitim veren ÜSMEK kursları köklü bir geleneği 
sürdürerek ücretsiz olarak faaliyet gösteriyor. Altunizade, 
Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Ferah, Fıstıkağacı, Güzeltepe, 
Kirazlıtepe, Küplüce, Ünalan, Yavuztürk ve Aziz Mahmut 
Hüdayi Mahallelerimizde bulunan ÜSMEK kurs merkezlerimiz 

ile Üsküdar’ın Hanım Sultanları hayat boyu öğrenmeye devam 
edecek.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından , “Bir konuda uzmanlaşmak, Milli Eğitim 
Bakanlığı onaylı meslek sertifikası sahibi olmak isteyen 
binlerce hemşehrimiz, ÜSMEK ile hayallerine bir adım daha 
yaklaşıyor. 12 farklı kurs merkezimizde, 256 farklı programla 
eğitimlerimize devam ediyoruz.” şeklinde paylaşımda bulundu.

ÜSKÜDARLI HANIMLAR ÜSMEK 
KURSLARIMIZDA ÜRETİME DEVAM EDİYOR

Üsküdarımızın tertemiz olması için gece gündüz demeden 
çalışan Üsküdar Belediyesi doğa dostu personellerimiz Kızılay’ın 
kan bağışı kampanyasına destekte bulundular.
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SOKAK HAYVANLARI 
İÇİN DÖNÜŞÜMDEN 
GELİR SAĞLANIYOR
Üsküdar’da yürütülen “Sıfır Atık” projesi kapsamında 
belediyemizin atölyelerinde üretilen Mobil Atık Getirme 
Merkezleri ilçede uygun noktalara yerleştirilmeye devam ediyor. 
Toplanan atıkların dönüşümünden elde edilen gelir ile sokak 
hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor.

Belediyemiz tarafından vatandaşların kolay ulaşım 
sağlayabilecekleri yerlere yerleştirilen Mobil Atık Getirme 
Merkezleri kâğıt/karton, cam, plastik, metal, pil gibi atıklar için 
ayrı bölmelerden oluşuyor. Üsküdarlıların biriktirdikleri atıkları 
rahatlıkla atabilecekleri mobil merkezler sayesinde sokaktaki 
canlarımızın tüm ihtiyaçları giderilecek.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kendi atölyemizde 
ürettiğimiz Mobil Atık Getirme Merkezlerini uygun olan yeni 
noktalara yerleştirmeye devam ediyoruz. Buradan elde edilen 
maddi gelirin bütünüyle sokak hayvanları için kullanıldığını 
unutmayalım.” diyerek Üsküdarlılara hatırlatmada bulundu.

5,5 yıldır lösemi tedavisi gören Furkan’a moral desteği vermek 
isteyen dayısı belediyemiz ile irtibata geçti.

Haftalardır hastane odasında annesiyle birlikte kalan ve 
tedavisine devam edilen Furkan kardeşimiz pandemi koşulları 
sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen hastanenin camından 
dayısına sadece el sallayabiliyor.

Kimseyle görüşemediği için moral desteğine ihtiyaç duyan 
Furkan için belediyemiz ekipleri tarafından hastane önündeki 
trafonun üzerine bir afiş asıldı.

Furkan kendisi için, “Furkan Seni Çok Seviyoruz. Bir An Önce 
İyileşip Aramıza Dön”  yazılı pankartı ve fotoğrafını görünce çok 
mutlu oldu. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bu mutlu anları 
sosyal medya hesaplarından, “Furkan’ın dayısı bizi aradı ve 
hastanede tedavi gören yeğenine moral vermek için destek 
istedi. Yavrumuzu biraz olsun mutlu edebildiysek, ne mutlu bize. 
Hastalığı yeneceğine dair inancımız sonsuz. Dualarımız Furkan 
ve şifa bekleyen tüm hastalarımızla..” diyerek bu mutlu anların 
videosunu paylaştı.

BELEDİYEMİZDEN 
FURKAN' MORAL 
DESTEĞİ
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Çelenk bırakma törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
askeri yetkililer ve çok sayıda gazi ve vatandaş katılım sağladı. 
Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na protokolün 
çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu sonrası İstiklâl 

Marşımızın okunması ve günün anlam ve önemine dair yapılan 
konuşmaların ardından sona erdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Çanakkale’de serden 
geçen, şehadete koşan, vatan toprağını ezdirmeyen, bayrağını 
düşürmeyen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve dualarla andık. Ant olsun 
ki, bu vatanı kimseye yâr etmedik, etmeyeceğiz!” ifadelerini 
kullandı.

BEŞİKTAŞLI OKAN’A SÜRPRİZ HEDİYE

Dillere destan bir Beşiktaş taraftarı olan engelli kardeşimiz Okan’ın 
yüzü Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in sürpriz 
hediyesi ile güldü.

Kirazlıtepe Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Okan koyu bir Beşiktaş 
taraftarı. Okan’ın annesi oğlunun çok sevdiği Beşiktaş formasına 
kavuşması için Başkanımız Hilmi Türkmen’e ulaşarak yardım 
istedi. 

Konu bir engelli evladımızın hayali olunca Üsküdar Belediyesi olarak 
harekete geçtik. Başkanımız Hilmi Türkmen’in görevlendirdiği 
ekip, Beşiktaş formasının yanı sıra sürpriz hediyelerin olduğu bir 

paketle Okan’ın evine gitti.
Hediye paketini açan Okan’ın mutluluğu görülmeye değerdi. 
Beşiktaş formasını annesinin yardımı ile giydi. Sürpriz hediyeler 
olan atkı, bere ve maskesini de takan Okan, kartal pençesi yaparak 
objektiflere poz verdi.

Okan ve annesi Başkan Türkmen’e selam ve teşekkürlerini iletti. 
Başkanımız Türkmen de sosyal medya hesaplarından Okan’ın 
mutluluğunu paylaşarak, “Kirazlıtepe Mahallemizden engelli 
kardeşim Okan, dillere destan derecede bir Beşiktaşlı. Tüm 
Dünyası Beşiktaş. Annesi ulaştı bize ve Okan’ın sizden bir isteği 
var Başkanım dedi.  Yüzündeki gülümsemeyi mutlaka izleyin, 
mutluluğu dünyalara bedel.” diyerek o anların videosunu paylaştı. 

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ’NDE
ŞEHİTLERİMİZ ANILDI 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yılı vesilesiyle Üsküdar Şemsipaşa Meydanı’nda resmi tören düzenlendi.
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İstanbul’da Şubat ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar 
yağışından sokaktaki minik dostlarımızın etkilenmemeleri için 
Minik Dostlar Kliniği saha ekiplerimiz alınan önlemler ile görev 
başındaydı.

Minik Dostlar Kliniği saha ekiplerimiz tarafından yağıştan 
etkilenmeyecek yerlere yerleştirilen mama odaklarına 
sürekli mama takviyeleri yapıldı. Aynı zamanda kedilerin 15 
dakika boyunca ısınmalarının hayati önem taşıması sebebiyle 
vatandaşlardan apartman kapılarının açık bırakılması konusunda 
Üsküdar Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru 
yapıldı.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen de konuya dikkat 
çekmek için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. 
Başkan Türkmen, “Kedilerin 15 dakika sıcak bir yerde durmaları 
bile onlar için çok önemli. Apartman kapılarını ara ara açık 

bırakarak minik canlara büyük bir iyilik yapabiliriz.” ifadelerini 
kullandı.

Kar yağışının etkili olduğu günlerde vatandaşların Yavuztürk 
Mahallesi’nde dere yatağına düşen bir köpeği donmak üzereyken 
bulup Üsküdar Belediyesi Çağrı Merkezi’ni araması ile harekete 
geçen saha ekiplerimiz, Minik Dostlar Kliniği Ambulansımız 
ile yaralı köpeği kliniğe getirdi. Yapılan tedavi ve kontroller 
sonrasında minik dostumuzun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bir hafta süren kar yağışı boyunca Minik Dostlar Kliniği saha 
ekiplerimiz nöbetleşe olarak mama takviyelerine devam ederek, 
hasta ve yaralı minik dostlarımızın tedavilerini gerçekleştirdi.
Üsküdarlı hemşehrilerimiz sokaktaki canlarımızla ilgili acil 
durumlarda Üsküdar Belediyesi Çağrı Merkezi’ni 444 0 875 
numaralı telefondan arayarak Minik Dostlar Kliniği’nden ücretsiz 
yardım alabilirler.

Hentbol Bayanlar Süper Ligi’nde mücadele eden Üsküdar 
Belediyesi Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımımız galibiyetten 
galibiyete koşuyor.

Süper Lig’de emin adımlarla ilerleyen Üsküdar’ın Altın Kızları ligin 
15. haftasında Sivas Belediyespor Kulübü’nü deplasmanda 27-
25 mağlup etti. Üsküdar Belediyespor puanını 17’ye çıkararak 
ligde 4.sıraya yerleşti.

Sivas Belediyespor üstünlüğü ile Süper Lig'in 5. haftasında 
ertelenen Üsküdar Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor maçına 
23 Şubat tarihinde çıkan Altın Kızlar deplasmanda  Konyaaltı 
Belediyespor’u da 28-26 mağlup ederek Üsküdarlılara gurur 
yaşattı. Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal 
medya hesaplarından yaptığı paylaşımda , “Avrupa Avrupa 
duy sesimizi, işte bu Üsküdar’ın ayak sesleri! Bugün de Antalya 

Konyaaltı Belediyesi’ni kayıpsız geçen altın kızlarımızı tebrik 
ediyorum.” diyerek Üsküdar’ın altın kızlarını kutladı.

MİNİK DOSTLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

ÜSKÜDARIMIZIN ALTIN KIZLARI HENTBOL SÜPER 
LİGİ’NDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
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Belediyemiz tarafından yatağa bağımlı hastaların güvenle 
ulaşımını sağlamak için ücretsiz ambulans hizmeti sağlıyoruz. 
Hastaların evlerinden sedye ile alınıp gidecekleri hastaneye kadar 
eşlik edilmesiyle gerçekleşen hizmet sayesinde hemşehrilerimiz 
ulaşım sıkıntısı yaşamadan muayene, kontrol gibi işlemlerini 
rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Hastaneden taburcu edilen ve 
yürüme sıkıntısı yaşayan hastalar için de verilen nakil hizmeti ile 
hastaların güvenle evlerine ulaşımını sağlıyoruz.

Üsküdar genelinde yatağa bağımlı hastalar ve yürümekte zorluk 
çeken yaşlılar için hizmet veren hasta nakil ambulansımız pandemi 
sürecinde de steril bir şekilde hasta ve hasta yakınından HES 
kodu alınmak şartı ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 
Ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen hemşehrilerimiz 
evden naklin gerçekleşmesi halinde 5 iş günü, hastaneden 
taburcu olmaları durumunda aynı iş günü içerisinde Üsküdar 

Belediyesi 444 0 875 numaralı telefondan Çağrı Merkezi’ni 
arayarak randevu alabilirler.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde bulunan kültür, spor ve sağlık 
merkezlerimizi Üsküdarlılara daha iyi bir hizmet vermek için 
yeniliyoruz.

Hemşehrilerimizin daha iyi fiziki şartlarda, konforlu ve sağlıklı 
hizmet alabilmesi için mevcut tesislerimizde yenileme çalışmaları 
başlattık. Pandemi süreci dolayısı ile geçici olarak faaliyetleri 
durdurulan merkezlerimizde tadilat yapılarak salgın sonrası 
yeniden hizmete başlayabilecekleri güne kadar çalışmaların 
bitirilmesi hedefleniyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, Çengelköy Mehmet 
Çakır Spor ve Kültür Merkezi, Nakkaştepe Millet Bahçesi gibi 
tesislerimiz başta olmak üzere tüm tesislerimizde bakım, onarım 
ve yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde Üsküdarlı 
hemşehrilerimiz kültür-sanat, spor, sağlık gibi alanlarda 
ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek, rahat ve konforlu 
merkezlerde hizmetlerden yararlanabilecekler.

TESİSLERİMİZ YENİLENİYOR

HASTA NAKİL AMBULANSI İLE HASTANEYE GÜVENLİ ULAŞIM
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Üsküdar Belediyesi’nin daha iyi bir gelecek sloganıyla hayata 
geçirdiği “Dönüşümde Üsküdar Modeli” projesi ile Üsküdar Atık 
Yönetim Merkezimizde her ay 1640 ton çöp ayrıştırılarak gelir 
elde ediliyor.

Proje kapsamında Salı ve Cuma günleri toplanan atıkların tesiste 
ayrıştırılmasıyla elde edilen gelir ile Üsküdar’daki engelli ve 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlanıyor.

Çöp kavramının değiştiği “Sıfır Atık” projesi ile plastik, cam, 
karton, ahşap, metal, elektronik eşya gibi atıklar türlerine 
göre ayrılıyor. TRT Belgesel kanalında yayınlanan “Sıfır 
Atık” programından sunucu Doğan Akdoğan atık türlerinin 
ayrıştırılması noktasında sokak deneyi yaparak, atıkların 
türlerine göre ayrılıp ayrılmadığını yerinde görmek için Üsküdar 
Atık Merkezi’ne konuk oldu.

Deneyin sonucunu görmek için boşaltılan atık kutusu cam, 
plastik ve kâğıt bölmelerinden karışık bir şekilde dökülen atıklar 
merkezde ayrışma işlemi görmek zorunda kaldı. Atıkların 
türlerine göre ayrılarak atılmasının önemini vurgulayan sunucu 
Doğan Akdoğan, Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürümüz 
Mustafa Aktaş ile tesiste ayrışma sisteminin nasıl gerçekleştiğini 
inceledi.

Daha temiz bir Üsküdar için geri dönüşüm günleri olan Salı ve 
Cuma’yı her hafta Üsküdarlılara sosyal medya hesaplarından 
hatırlatan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen  
paylaşımında, “Üsküdar’ın sadece taşı toprağı değil, çöpü bile 

altın diye boşa söylemiyoruz. Üsküdar’ın mis gibi olması artık 
bize yetmiyor. Bu tesisimizde ayda 1 milyon lira çöp olmaktan 
kurtulup, millete kaynak oluyor.” şeklinde konuştu.

ATIK YÖNETİM MERKEZİMİZDE AYDA
1640 TON ÇÖP AYRIŞTIRILIYOR
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Daha güçlü bir toplum için her zaman kadınlarımızın yanında 
olan Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma 
Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan açılış programına, 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Milliyetçi Hareket 
Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Güngör Karaali, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Abdullah 
Atmaca ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri katılım 
sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen açılış konuşmasında; “Bugün 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü. Bütün dünyada kutladığımız bir gün. 
Biz de bu anlamlı merkezimizi bugün açmak istedik. Güçlü bir 
toplum istiyoruz. Bireyler tek tek güçlü olsun istiyoruz. Eğitimli, 
kendi ayakları üstünde duran, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı 
bireylerle ancak bir gelecek kurabileceğimizi biliyoruz. Bunun 

da yolu kadınlardan geçiyor. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz 
güçlü olursa biz de güçlü oluruz. Üsküdar Belediyesi olarak, ilgili 
bakanlıklarımız olsun, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal hizmet 
ve sosyal dayanışma kurumlarımız olsun bu konuda devrim 
niteliğinde adımlar attık. Son yirmi yılda kaydettiğimiz ilerlemeyi 
toplumun hafızasına kaydettik.  Ama durmak yok. Özellikle 
destek gereksinimi olan, hukuki, sosyal, psikolojik destek almak 
isteyen, meslek sahibi olmak isteyen kadınlar için bir merkez 
tasarlamıştık. Bugün bu da gerçekleşmiş oldu.” şeklinde konuştu.

Başkanımız Türkmen’in konuşması ardından kurdele kesimi 
yapılarak merkez hizmete açıldı. Üsküdar Kadın ve Aile Dayanışma 
Merkezi duyarlı ve nitelikli bir ekiple Üsküdarlı hemşehrilerimize 
hizmet verecek olmanın yanı sıra; meslek atölyeleri, çocuk 
atölyeleri, hukuki destek, psikoloji destek ve ekonomik destek 
gibi yönlendirmeler ile kadınlarımıza her anlamda yardımcı olan 
bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürecek.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE ÜSKÜDAR 
KADIN VE AİLE DAYANIŞMA MERKEZİMİZİ AÇTIK
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DOWN SENDROMLU 
GENÇLERİMİZDEN 
ANTEN KULE ZİYARETİ
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen 21 Mart Down 
Sendromu Farkındalık Günü vesilesi ile Tebessüm Kahvesi 
çalışanımız 10 Down Sendromlu gencimizle birlikte Küçük Çamlıca 
Anten Kulesi’ni ziyaret etti.

Pandemi süreci dolayısıyla evlerinde kalan gençlerimiz uzun bir 
aradan sonra bir araya gelerek Başkan Hilmi Türkmen ile buluştu. 
Anten Kule’nin 35. Seyir katına çıkarak İstanbul manzarasını 
izleyen gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

“Yükseklik korkumuz yok” diyen gençler 369 metrelik yükseklikten 
Emrah’ın yazdığı şiir eşliğinde İstanbul’un eşsiz manzarasını 
seyretti. Başkan Hilmi Türkmen; Tebessüm Kahvesi, Çamlıca 
Camii ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü işaret ederek gençlere 
gösterdi.

Başkan Türkmen ve gençlere Küçük Çamlıca Anten Kulesi’nin 
Genel Müdürü Ahmet Selami Söğüt eşlik ederek Kule hakkında 
bilgiler verdi.

Keyifli bir ziyaret ile 21 Mart Down Sendromu Farkındalık 
Günü’ne dikkat çekmek isteyen Başkan Türkmen, sosyal medya 
hesaplarından güne dair, “Meleklerimize bugün bizden ne 
istediklerini sorduk, kuleye çıkalım dediler. Çamlıca Anten Kulesi 
bir daha bu kadar mutlu olur mu, bilmem.” diyerek paylaşımda 
bulundu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
ÇALIŞMALARI DEVAM 
EDİYOR

Barındırdığı kültürel mirasa sahip çıkarak Üsküdar’a yeni bir 
kent vizyonu kazandıran Üsküdar Belediyesi, kentsel dönüşüm 
çalışmalarında hızla ilerliyor. 

16 mahalleyi kapsayan dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi 
veren Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcımız Abdullah Ayaz, 
“Dönüşüm için esaslı bir plân yaptık. O plân yaklaşık 5 senedir 
işliyor. 2000’in üzerinde mevcut yapıyı dönüştürdük.” şeklinde 
konuştu.

Üsküdar'ın tarihi dokusunun ve eşsiz atmosferinin korunduğu 
proje hakkında konuşan Başkanımız Hilmi Türkmen; “Üsküdar’da 
16 mahalleyi ilgilendiren dönüşüm planlarında hiçbir sorun 
yoktur. Çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz.” şeklinde 
konuştu.
İstanbul’un önemli deprem noktalarından biri olması nedeniyle 
harekete geçen Üsküdar Belediyesi kentsel dönüşüm 
çalışmalarına “yerinde ve gönüllü dönüşüm” anlayışıyla devam 
ediyor.
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BAŞKANIMIZ HİLMİ 
TÜRKMEN’DEN
TAKSİ DURAKLARINA 
ZİYARET

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen normalleşme süreci 
ile birlikte vatandaş ve esnaf ziyaretlerine başladı.

Başkan Hilmi Türkmen Doğancılar ve Selimiye Çiçekçi taksi 
duraklarını ziyaret ederek taksi şoförleri ile sohbet etti. Düzenli 
olarak esnaf ziyaretlerine devam eden Başkan Türkmen pandemi 
dolayısıyla ziyaretlere ara vermişti. Kısıtlamaların gevşetilmesi 
ile birlikte kurallara uygun olarak yeniden ziyaretlere başlayan 
Türkmen esnafı dinleyerek çözüm noktasında destek olacaklarını 
belirtti.

Üsküdar’ın ulaşım ihtiyacı noktasında önemli bir yere sahip olan 
taksi durakları için Başkan Türkmen sosyal medya hesaplarından, 
“Selimiye ve Doğancılar taksi duraklarımızda esnafımızla 
muhabbet ettik. Salgın süresince fedakârca hizmet vermeye 
devam eden bir meslek grubumuz da taksici esnafımız. Elimizden 
geldiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz.” diyerek 
paylaşımda bulundu.

PAZAR YERİ ZİYARETİ
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Küplüce 
Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlar 
ve pazar esnafıyla sohbet etti.

Pandemi süreci dolayısıyla ziyaretlere ara veren Başkan 
Türkmen, normalleşme süreci ile birlikte kurallara uygun olarak 
esnaf ve vatandaş ziyaretlerine başladı.

Başkan Türkmen selam vererek, hal hatır sorduğu vatandaşlara 
“Sizleri özledik” diyerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 
Başkan Türkmen sosyal medya hesaplarından, “Pazar 
alışverişimizi yaptık, komşularımıza, esnafımıza selam verdik, 
muhabbet ettik. Daha ne isteriz...” diyerek o anlara ait görüntüleri 
paylaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın düzenlediği 
"Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri Töreni" Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde gerçekleşti. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Ankara’da 
gerçekleşen ödül törenine katılım sağladı.

Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı 
ödül törenine 1075 başvuru yapıldı. 9 kategoride dereceye 
girenler "jüri" ve "halk oylaması" yöntemiyle ayrı ayrı 
belirlendi. Üsküdar Belediyesi olarak Erişilebilir Yerel Yönetim 
Hizmetleri Kategorisinde halk oylamasıyla birinci olduk.

250 bin vatandaşın oy kullandığı yarışmada Üsküdar Engelsiz 
Yaşam Merkezi en çok oyu alarak Üsküdar Belediyemize 

büyük bir gurur yaşattı. Birincilik ödülünü Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen’e Emine Erdoğan Hanımefendi 
takdim etti.

Başkanımız Hilmi Türkmen, ödül töreni ile ilgili sosyal 
medya hesaplarından paylaşım yaparak; “Halkımız için 
çok önemli ve temel bir hizmetin değerlendirildiği, 250 bin 
vatandaşımızın oy kullandığı büyük bir yarışmada, birincilik 
ödülünü almak için Ankara’dayız. Çok mutluyuz. Gururumuzu 
tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız.  Aile, Çalışma ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmada tüm 
muadillerini geride bırakarak 1. olan merkezimizdeki çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hız kesmeden devam” 
şeklinde konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİMİZ
“TÜRKİYE ERİŞEBİLİRLİK ÖDÜLÜ”NÜN

SAHİBİ OLDU


