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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK BÜLTENİDİR YIL: 3 SAYI: 29   

200 BİN HANEYE VE 
ÜSKÜDAR’DAKİ TÜM 
İŞYERLERİNE 2 MİLYON 
MASKE DAĞITILDI

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
LGS VE YKS HAZIRLIK 
KURSLARI YÜZ YÜZE 
EĞİTİME AÇILDI 

ÜSKÜDAR'DA EBA’YA GİREMEYEN 
ÖĞRENCİ KALMAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri için yayına açtığı EBA TV sayesinde 
tüm öğrenciler pandemi süreci boyunca eğitim ve öğretimlerine ara vermeden evden devam 
ediyorlar. Üsküdar Belediyesi tarafından kesintisiz online eğitimin devamı için tableti olmayan 
ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlanacak.

ÜSKÜDAR SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ 
KURSLARI EKİM AYINDA AÇILIYOR

S.11



2

Üsküdar Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele eden kahramanları unutmadı. Salgın sürecinde büyük bir fedakârlık yaparak 
seferber olan sağlık çalışanlarına özel düzenlenen “Sağlık Çalışanları ile El Ele” etkinliği ile evlilik arifesinde olan 10 sağlık çalışanı 
dünyaevine girdi.

24 Ağustos Pazartesi akşamı, düzenlenen “Sağlık Çalışanları ile El Ele” etkinliği sırasında çekiliş ile belirlenen 10 sağlık çalışanı çiftin; 
nikâh, kokteyl, gelinlik, damatlık, kına gecesi, saç, makyaj, ulaşım, balayı, boğaz turu, fotoğraf, ses, ışık/ orkestra organizasyonunun 
tamamı, sektörün önde gelen firmalarının işbirliğiyle ücretsiz olarak Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Pandemi koşullarına uygun olarak alınan önlemlerle gerçekleşen gecede nikahları Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Etkinliğe Tanju Çolak, Afrikalı Ali, Hayko Cepkin, Murat Kurşun, Faik 
Öztürk gibi ünlü simaların yanı sıra birçok davetli katılım sağladı. 

Başkan Türkmen gecede yaptığı konuşmada, “Bu akşam hepimiz ev sahibiyiz. Hepimiz düğün 
sahibiyiz. Burada çok özel bir işbirliği var. Huzurlarınızda başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm 
sağlık çalışanlarına millet olarak teşekkür edirim. Onlar bu sürecin kahramanları.” şeklinde konuştu.

GENEL KOORDİNATÖR
ZEKERİYA ŞANLIER

HALKLA İLİŞKİLER
HÜSEYİN HİLMİ ERDEM
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

MEDYA İLETİŞİM
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BASIN YAYIN
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
basin@uskudar.bel.tr
Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar - 
İstanbul - Tel: 0216 531 30 00

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

COVİD-19’UN KAHRAMANLARINA 
ANLAMLI JEST
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Kültür ve Sanat’ın şehri Üsküdar’da tam 11 merkezde 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları olan ÜSMEK kapılarını 
Üsküdarlılara açmaya hazırlanıyor.

Üsküdar Belediyesi olarak köklü bir geleneği devam ettirmek 
adına Üsküdarlılara ücretsiz olarak verilecek eğitimler ile 
uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler ile yetkinlik 
kazanan bireyler kurs sonunda sertifika almaya hak 
kazanacaklar.

ÜSMEK’in açılacağını sosyal medya hesaplarından duyuran 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Müjdemiz var! 
Müzik, enstrüman, el işi, zanaat, aşçılık, ebru, bilgisayar, 

yabancı dil, ses eğitimi, iğne oyası, resim ve daha nicesi..
Üsküdar Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nı, Ekim’de 19 
merkez ile açıyoruz! Köklü bir gelenek, ÜSMEK ile devam 
edecek. Takipte kalın.” diyerek Üsküdarlılara müjdeyi verdi. 

ÜSMEK Altunizade, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, 
Fatih, Fıstıkağacı, Güzeltepe, Kirazlıtepe, Küplüce, Ünalan, 
Yavuztürk kurs merkezleri ile toplam 11 yerde eğitimlerine 
Ekim ayında başlayacak. Kayıt olmak isteyen vatandaşların 
Üsküdar’da ikamet etmesi gerekiyor.

Başvurular www.usmek.org adresinden online olarak kabul 
edilecek. 

ÜSKÜDAR SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ 
KURSLARI EKİM AYINDA AÇILIYOR
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ÇÖLYAK HASTALARINA 
GLUTENSİZ ÜRÜN 
PAKETİ HEDİYESİ

4 YAŞINDAKİ YİĞİT’İN 
HAYALİ GERÇEK OLDU

Üsküdar Belediyesi Çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. 
Üsküdar’da bulunan Çölyak hastaları için hazırlanan glutensiz 
ürünlerden oluşan koliler Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kapı kapı dolaşılarak 
vatandaşların evlerine bırakılıyor. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Birçok insanımızın yaşadığı 
önemli bir rahatsızlık Çölyak. Bu kardeşlerimizin buğdaydaki 
glutene hassasiyetleri var ve yediklerinde ciddi sağlık sorunları 
yaşıyorlar. Uygun ürünler kolay bulunmuyor, bulunsa da hayli 
pahalı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz onları da 
unutmuyor.” diyerek Çölyak hastalığına dikkat çekti.

Üsküdar’da ikâmet eden Çölyak hastalarının glutensiz ürün 
paketi alabilmeleri için Üsküdar Belediyesi 444 0 875 numaralı 
çağrı merkezini arayıp başvuru yapmaları gerekmekte. 

Üsküdar Küplüce Mahallesi’nde ailesiyle ikamet eden 4 yaşındaki 
minik Yiğit’in hayali gerçek oldu. 

Annesinin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal 
medya hesabından '' Oğlum rahatsızlığından dolayı yürümekte 
zorluk çekiyor, garip ama onu heyecanla yürüten tek şey çöp 
kamyonunun sesi '' diye yazmasından sonra harekete geçen 
Üsküdar Belediyesi Yiğit'e sürpriz hazırladı. Yiğit temizlik 
ekibi personelleri yardımıyla evlerinin önüne park edilen çöp 
kamyonunda direksiyon başına oturtuldu. Kendisi için hazırlanan 
hediyeleri heyecanla açtı.

Yiğit’in annesi ve babası başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen olmak üzere Üsküdar Belediyesi’ne bu özel günü 
hazırladıkları için teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından yaptığı 
paylaşımda, “ Yiğit'in annesi bize sosyal medyadan ulaştığında bir 
çocuğun mutluluğu için tüm işler bekleyebilir dedik ve bu güzel 
yavrumuzu sevindirmek istedik. Çöp kamyonu belli aralıklarla 
Yiğit’in olacak.” diyerek güzel haberi verdi.

BİLİM ÜSKÜDAR 
TEKNOFEST'TE

Birbirinden yetenekli öğrenciler hayallerini gerçekleştirmek 
için Bilim Üsküdar’daki imkânlardan yararlanarak Teknofest 
yarışmasına katıldılar. Bilim Üsküdar’daki uzman eğitmenler 
bilim ve teknoloji alanında her türlü alt yapı ve materyal desteği 
ile geleceğin bilim insanlarına yardımcı oluyor.

Bilim Üsküdar’da pandemi süreci boyunca gönüllü olarak 
3D yazıcı ile maske üretimi yapan eğitmenler Üsküdar’daki 
hastanelerin ve Teknofest katılımcılarının maske ihtiyacını 
karşıladı. Bilim Üsküdar’ın web sitesi www.bilimuskudar.org 

aracılığıyla paylaşılan Bilim Takvimi ile öğrenciler bilimsel olayları 
eğlenceli şekilde öğrenirken her ay yapılacak çevrimiçi atölyeler 
için başvuru yapabiliyorlar.
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Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne çıkararak 
Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar 
Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı’nın eserlerinden 
oluşan ‘’Madenin İhtişamı Sergisi’’ ile Osmanlı motiflerini 
madenle buluşturdu. 70’ten fazla eser bulunan serginin açılışı 
Nevmekân Sahil’de gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde, sosyal 
mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen Tombak sergisi açılışına, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakan Cavit Kavak, iş 
adamı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sergiye sahip olduğu 
eserleriyle katkı veren Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl 
Kutoğlu,  Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi Türkiye’nin 
iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katılım sağladı.

Sergi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Tombak sanatı özellikle 16’ncı yüzyılda zirveye çıkmış 
ve bütün ihtişamıyla ortaya çıkmış ve o dönem hayatın her 
anlamında kendini göstermiş ve bir medeniyetin değişimine ve 
dönüşümüne ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’de özellikle evlerde ve 
saraylarda tombak sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. 
Ne yazık ki 19’uncu ve 20’inci yüzyıla geldiğimizde bu sanat, 
bu zenginliğimiz ihtişamını kaybetmiş, neredeyse unutulmaya 
yüz tutmuştur. Bu sergi ile birlikte bugün burada kuşaklar 
arası kültürel bağı bir kez daha perçinlemek, güçlendirmek için 
önemli bir adım atıyoruz. Bugünün gençleri ve bugünün ne 
yazık ki yetişkinleri arzu ettiğimiz seviyede haberdar değiller. 
Dolayısıyla bu sergi ile beraber tarihi köklerimize yeniden 
dönmeyi, köklerimizle olan bağlantıyı yeniden kuvvetlendirmeyi 

ve sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sergide eserleriyle bizleri 
geçmişe götüren bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı da bu 
sanatın yaşayan en önemli isimlerindendir. Ancak bir sonraki 
kuşaklarda bu sanata ilginin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. 
İnşallah bu sergi bize tarihimizi yeniden hatırlatacak ve belki de 
yeni ustalar ortaya çıkacaktır. Ben huzurunuzda Kaya Usta’ya 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Açılış töreni ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri 
incelediler. Köklü bir medeniyetin kapılarının İstanbullulara açan 
“Madenin İhtişamı” Sergisi 18 Ekim tarihine kadar Nevmekân 
Sahil’de sergilenecek.

NEVMEKÂN SAHİL’DE SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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Üsküdar’a müstesna bir değer katacak Küçük Çamlıca Anten 
Kulesi’nin açılışı için geri sayım başladı. Turizm ve haberleşmenin 
çekim merkezi olacak kuleyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan yapımı devam eden proje ile ilgili incelemelerde 
bulunup yetkililerden bilgi aldı.

Eylül ayı içerisinde Küçük Çamlıca Anten Kulesi’nde başlayan 
100 radyonun yayını ile dünyada bir ilk gerçekleştirildi. Yapılan 
test yayınlarının başarıyla gerçekleşmesi ile Çamlıca Tepesi’nde 
bulunan tüm radyo ve televizyon vericileri kaldırılmaya başlandı. 
Tüm vericilerin Anten Kule’de toplanması ile radyo ve televizyon 
yayınları tek merkezden yapılacak.

İstanbul’da dağınık halde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan 
vericileri kaldırıp Çamlıca Anten Kulesi sayesinde İstanbul'a 
turizm değeri olan, yeni bir çevreci alan kazandırılmış olacak.

KÜÇÜK ÇAMLICA ANTEN 
KULESİ İLE YAYIN HAYATINDA 
YENİ BİR DÖNEM

NESLİCAN TAY’IN 
HATIRASI NAKKAŞTEPE 
MİLLET BAHÇESİ’NE 
DİKİLEN ERGUVAN 
AĞACI İLE YAŞIYOR

Sosyal medya aracılığıyla sesini tüm Türkiye’ye duyuran Neslican 
Tay zorlu hayat mücadelesi ile adını hafızalara kazıdı. Rize’de 
yaşayan ve kanser hastalığı nedeniyle bacağı kesilen hayat dolu 
Neslican bir yıl önce yaşam savaşını kaybetmişti.

Yürek burkan bu hikaye ile 21 yaşındaki genç kız bütün Türkiye’ye 
azmini ve başarısını son nefesine kadar gösterdi. Üsküdar Belediyesi 
olarak Neslican kardeşimizin adının yaşaması ve Üsküdar’da bir 
hatırası olması için 14 Mart’ta, doğum gününde Nakkaştepe Millet 
Bahçesi’ne dikilen erguvan ağacı onun aziz hatırasına hediye edilmişti.

Neslican’ın ölüm yıldönümü olan 20 Eylül tarihinde sosyal medya 
hesaplarından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Sosyal medyadan tanımıştık Neslican Tay’ı. Mücadelesi, 
azmi ile hepimize örnek olmuştu. Aramızdan ayrılalı 1 yıl olmuş 
bugün. Doğum günü olan 14 Mart’ta, Nakkaştepe’ye onun için 
bir erguvan ağacı dikmiştik. Gördükçe onu hatırlayacağız. Güzel 
kızımızı rahmet ve dua ile anıyorum.” diyerek üzüntüsünü paylaştı.
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Üsküdar Belediyesi çöp kavramını tamamen değiştirip 
Üsküdarlıları geri dönüşebilir atık ile tanıştıran “Dönüşümde 
Üsküdar Modeli” projesinden elde ettiği gelir sayesinde ihtiyaç 
sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yüzlerce engelliye tekerlekli 
sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz ve yoksul 
çocuklara eğitim bursu, kitap-defter, ihtiyaç sahiplerine yiyecek 
ve giyecek sağlayarak adeta çöpten 
hayır çıkarıyor.

Proje kapsamında bin kişiden oluşan 
dev ekip, tüm Üsküdar'da kapı kapı 
dolaşarak özellikle ev hanımları, 
muhtarlar ve okul müdürlerine 
geri dönüşüm için yapılabilecekleri 
anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, belediyenin Atık Yönetim 
Merkezi’nde düzenlediği basın 
toplantısında geri dönüşüm tesisinde 
elde edilen kazanımları örnekleriyle 
anlattı. Geri dönüşüm tesisinin 1 
Kasım 2019 yılında aktif olarak çalışmaya başladığını belirten 
Türkmen, " Hedefimiz günde 150 ton ayrıştırılmış çöp toplamaktı. 
Bu ayda ortalama 5 bin ton, yılda 60 bin ton ayrıştırılmış çöp 
demektir. Bunun ekonomik karşılığı ise yılda yaklaşık 25 milyon 
lira, eski parayla 25 trilyondur. Bu önemli bir kaynaktır. Geri 

dönüşüm olmasa, milli ekonomi ve ülke için kayıp demektir. 
Geri dönüşümden elde edeceğimiz ekonomik girdi, kesinlikle 
belediyenin altyapı, fiziki yapımında kullanılmayacak. Buradan 
elde edilen gelirlerin tamamını, sosyal belediyecilikte ihtiyaç 
sahibi, dezavantajlı, engelli, dar gelirli olan vatandaşlarımız için 
kullanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi geri dönüşümden elde edilen 

gelirle kumanya kolileri ile kuru gıda 
hizmeti sunuyoruz. Üsküdar'da 
ayda 5 bin aileye ya kumanya ya 
da destek kart dediğimiz alışveriş 
kartına, hesaplarına nakit para 
yatırıyoruz. Geçimlerine faydası 
oluyor. Sefer taslarını da hazırlıyoruz, 
her gün Üsküdar'da yılın 12 ayı 
yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi, yaşlı ve 
yatalak hastaya sefer taslarından 3 
kap adreslerine sıcak yemek teslim 
ediyoruz. İlçe sınırlarında engellilere 
tekerlekli ve akülü araç olmak üzere 
elde edilen gelirden hemşehrilerimize 
bu hizmetleri sunuyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Salı Cuma günleri toplanarak yılda yaklaşık 20 bin ton çöpü 
ayrıştıran Üsküdar Belediyesi Türkiye'ye örnek olan geri 
dönüşüm modeli ile hem çevreyi korurken hem de binlerce insana 
umut oluyor.

ÇÖPTEN HAYIR ÇIKARAN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYE 

DEVAM EDİYOR

19 Eylül Gaziler Günü Üsküdar Şemsi Paşa Meydanı’nda 
düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek,  askeri yetkililer, çok sayıda 
gazi ve Üsküdarlı katılım sağladı.

Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na protokolün 
çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu sonrası İstiklâl 
Marşı’nın okunması ve günün anlam ve önemine dair yapılan 
konuşmaların ardından sona erdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, “Gaziler Günümüzü vatan toprağını 
canından aziz bilmiş çok değerli gazilerimiz ile beraber kutladık. 

Tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete irtihal 
eden tüm kahramanlarımızı dua ve rahmetle anıyorum.” 
İfadelerini kullandı.

GAZİLER GÜNÜ RESMİ 
TÖRENLE KUTLANDI
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Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği 
ile Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı biten Sağlıklı Hayat 
Merkezi açıldı.

Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK 
Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, İstanbul İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan katılım sağladı.

Sağlıklı yaşamın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı pandemi 
sürecinde Üsküdar’a yeni bir sağlık merkezinin kazandırılmış 
olması ile Üsküdarlılar'ın neredeyse her mahallede kolayca 
ulaşıp, hizmet alabileceği merkezlerin artırılması hedefleniyor.

Törende konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “Biliyorsunuz, biz 
yaklaşık 20 yıldır “Önce sağlık, daha fazla sağlık” diyorduk. 

Enerjimizin, kaynaklarımızın büyük bir bölümünü sağlık 
hizmetlerine ayırıyoruz. 2020 yılında bunun ne kadar önemli 
olduğu herkesçe bir kere daha anlaşıldı. Tüm dünyayı etkileyen 
koronavirüs salgınını en az kayıpla karşılayan ülkelerden biri 
olduk. Özellikle batıda sağlık sistemleri çökerken biz ayakta 
kaldık. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın hüzünlü bir 
hatırası vardır. Kendisi gençken ve merhum babası hastayken 
onu sırtında hastane, hastane taşımış ve o gün ahdetmiştir. 
Bu millete adil, kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışacağım 
demiştir. Elhamdülillah bu hüzünlü hatıradan bugün milletçe 
yüzlerimizin güldüğü bir noktaya geldik. Bizler yerel yönetimler 
olarak bu büyümeye katkıda bulunuyoruz. Üsküdar Belediyesi 
olarak yaptığımız sağlık yatırımlarımızla bütün Üsküdarlılar 
olarak gurur duyuyoruz. Bu yeni sağlık merkezimiz de bu büyük 
zincirin yeni halkası oldu. Ama son değil, inşallah Üsküdar’a, 
İstanbul’a olan hizmetlerimize gücümüz oldukça devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Sağlıklı Hayat 
Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılış sonrası yetkililer merkezi 
gezerek incelemelerde bulundu.

“ÜSKÜDAR SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ” AÇILDI
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Fenerbahçe'li futbolcular Süper Ligin yeni sezonuna Valide 
Sultan Gemisi’yle boğaz turu yaparak moral depoladı.

Boğaz turuna Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Fenerbahçe Spor Kulübü 
Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticileri ile Ozan 
Tufan, Emre Belezoğlu, Sinan Gümüş, Deniz Türüç, Gökhan 
Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare gibi 

Fenerbahçe'nin kıymetli futbolcuları ve aileleri katılım sağladı.
İkramlar eşliğinde geçen turda takıma yeni katılan futbolcular 
İstanbul Boğaz’ının güzelliğine hayran kaldılar.

Başkan Hilmi Türkmen, Kaymakam Murat Sefa Demiryürek 
ve Fenerbehçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç’un selamlama 
konuşmalarının ardından canlı müzik eşliğinde boğaz turu yapan 
Fenerbahçe' liler keyifli bir akşam geçirdiler.

Millet Kıraathaneleri’nin en güzel örneğini Üsküdar’da temsil 
eden Nevmekân’ların üçüncüsü için geri sayım başladı. 1802 
yılında Sultan III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedid askerlerinin 
yıkanması amacıyla Selimiye Kışlası ile beraber yaptırılan hamam, 
Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek “Nevmekân 
Selimiye” olarak Millet Kıraathanesi’ne dönüştürülüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, restorasyon 
çalışmaları devam eden tarihi yapıyı ziyaret ederek çalışmaları 

bizzat yerinde inceledi. Başkan Türkmen, Nevmekân Selimiye 
hakkında Twitter hesabında, ”220 yıllık Selimiye Hamamı 
belirsiz durumdaydı, metruktu. Tahsis aldık, ince ve uzun bir 
restorasyon süreci geçirdi. Araya Koronavirüs süreci girdi ama 
sona yaklaştık. Nevmekân Selimiye çok güzel oluyor arkadaşlar! 
Ne dersiniz Allah nasip ederse bitirip açalım mı artık?“ şeklinde 
paylaşım yaparak açılış tarihini sonbahar olarak işaret etti.

NEVMEKÂN SELİMİYE ÜSKÜDAR’A ÇOK YAKIŞACAK

FENERBAHÇE'Lİ FUTBOLCULAR
VALİDE SULTAN GEMİSİ'NDE MORAL DEPOLADI 
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Kültür ve Sanat’ın şehri Üsküdar yeni bir sergiye ev sahipliği 
yapıyor. Kendini denizlerin büyülü dünyasının sırlarını 
keşfetmeye adamış su altı fotoğraf sanatçısı Ateş Evirgen’in 
“Su Altında Nefes Sergisi” 23 Eylül tarihinde, Üsküdar’da 
Nevmekân Bağlarbaşı Galeri’de sanatseverlerle buluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında açılışı yapılan sergiye 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılım sağladı. 
Konuklar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sırayla içeri 
alındı.Denizaltı dünyasını fotoğraflayan sanatçı Ateş Evirgen, 
fotoğrafları inceleyen Başkan Hilmi Türkmen ve konuklara 
birbirinden ilginç karelerin hikâyesini anlattı. Evirgen, “Su 

altında fotoğraf çekmek, bu içimizdeki keşif duygusunun 
bir sonucu. Daha çok dalmak, daha fazla bilinmeyen ile 
karşılaşmak, farklı dünyanın canlıları ile tanışmak ve onları 
dış dünya ile tanıştırmak. Su altında fotoğraf çekmenin 
amacı bu olsa gerek. “şeklinde konuşarak bu büyülü dünyayı 
yorumladı.

Kuzey Kutup ve Antarktika sularını fotoğraflayan ilk Türk 
olan Ateş Evingen, 33 eserinden oluşan sergi ile sırlarla dolu 
denizleri keşfe çağırıyor. 8 Kasım tarihine kadar sürecek 
sergi, dünyanın sularla kaplı bölümlerinden en ilginç deniz 
canlıları ve bitkilerinin geçidine sahne oluyor.

FOTOĞRAF SERGİSİ NEFES KESTİ

ATEŞ EVİRGEN
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs 
salgını sonrası başlayan “yeni normal" 
dönemin en önemli ve birincil ihtiyacı olan 
maske kullanımı için Üsküdar Belediyesi 
2 milyon maske üretimi yaparak kendi ürettiği maskeyi 
vatandaşına ücretsiz dağıtan ilk ilçe belediyesi olarak bir başarıya 
imza attı.

Titizlikle ve hijyen kurallarına uygun olarak üretilen maskeler 
10’lu kutular halinde hazırlanarak dağıtıma hazır hale getirildi. 
Vatandaşların başvuru yapmasına gerek kalmaksızın ekipler 
tarafından tüm Üsküdar kapı kapı dolaşılarak 2 milyon maske 
200 bin haneye teslim edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Koca koca ülkelerin 
maske için diplomatik krizler yaşadığını yeni gördük. Özellikle 
zor zamanlarda millet için hizmet, bizim için bir ibadet gibi. 
Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN
HİLMİ TÜRKMEN 
ÜSKÜDAR'DA 
BULUNAN HASTANE 
BAŞHEKİMLERİ İLE
BİR ARAYA GELDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Üsküdar’da bulunan 
özel ve devlet hastaneleri başhekimleri ile bir araya geldi.

Pandemi süreci boyunca kendi sağlıklarını hiçe sayıp canla 
başla çalışan sağlık çalışanlarının konuşulduğu toplantıya 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar’daki hastanelerin kıymetli 
başhekimleri katılım sağladı.

Başkan Türkmen gerçekleşen toplantıya dair yaptığı sosyal 
medya paylaşımında, “Değerli hocalarımızın sizlerden çok 
önemli bir talebi oldu;  Maske, Mesafe, Temizlik” notunu 
paylaşarak vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
LGS VE YKS HAZIRLIK 
KURSLARI YÜZ YÜZE 
EĞİTİME AÇILDI 

200 BİN HANEYE VE 
ÜSKÜDAR’DAKİ TÜM 
İŞYERLERİNE 2 MİLYON 
MASKE DAĞITILDI

Üsküdar Belediyesi LGS ve YKS kursları ile birçok öğrenciyi lise 
ve üniversite sınavlarına hazırladığı Çocuk Akademileri, Bilgi 
Evleri ve Gençlik Akademisi merkezlerini uzmanlarla yapılan 
istişare sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği ve pandemi 
kurallarına uygun olarak yüz yüze eğitime açtı. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından, “Uzun süredir vermek istediğimiz haberi çok 
şükür bugün verebiliyoruz. Uzmanlarla istişare ederek ve 

gerekli tüm önlemleri alarak Lise (LGS) ve üniversite (YKS) 
hazırlık kurslarımızı yeniden başlattık. Evlatlarımızın geleceği 
için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” diyerek 
merkezlerin açılışını duyurdu.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yapımı devam eden  
proje yerlerini gezerek çalışmaları yerinde inceledi. İlk durağı 
81 dönümlük vizyon bir proje olan “Çocuk Köyü” oldu.  Pandemi 
dolayısıyla yapımı bir süre ertelenen “Çocuk Köyü Projesi" için 
Üsküdar Belediyesi kolları sıvadı. Başkan Türkmen, “Dünyada 
eşi olmayan bir işe başlıyoruz. Her çocuğun bir köyü olacak!” 
şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen’in ikinci durağı Küçüksu Hekimbaşı’nda yapımı 
devam eden bağlantı yolları oldu. Nato yolu ile Küçüksu’yu 
bağlayacak bu yol ile büyük bir ihtiyaç karşılanmış olacak.

Başkan Hilmi Türkmen Güzeltepe Birlik Camii’nin hemen altında 
yürütülen “Erguvan Evleri” kentsel dönüşüm projesini de 

ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Türkmen Twitter 
paylaşımında “30 yıl sonra yaptığımız imar ile çok güzel bir 
fırsat yakaladık, Üsküdar’da vatandaşlarımızın en güzel evlerde 
oturmasını istiyoruz. El ele verip bunu başaracağız!” şeklinde 
konuştu.

Burhaniye Mahallesi’nde yapımı devam eden Oğuzhan Cami 
inşaatını gezen Başkan Türkmen yetkililerden bilgi aldı. Alt 
katında 5 derslikli Kuran kursu, konferans salonu, AFAD Eğitim 
Merkezi, lojmanı ve yanındaki 150 kişilik öğrenci yurdu ile cami 
bu yıl sonu hizmete girmeye hazırlanıyor.

Başkan Türkmenin sonraki durağı içinde yarı olimpik yüzme 
havuzu, çok amaçlı salon, fuaye, sergi alanı, bilgi evi-kütüphane, 
kafeterya, otopark alanı olan Ferah Mahallesi’nde bulunan Prof.
Dr.Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi'ydi. Merkezin kısa süre 
sonra hizmete girmesi hedefleniyor.

Son olarak Başkan Hilmi Türkmen eski belediye binasının istimlak 
çalışmaları ile yıkımı yapılarak 17 bin metrekarelik yeni bir alan 
kazandırılan altı 1000 araçlık otopark üstü de Üsküdar’a yeni bir 
nefes olacak Mimar Sinan Meydanı’nı ziyaret ederek yerinde 
incelemelerde bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BİRBİRİNDEN 
DEĞERLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN 

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR
Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve proje halinde olan bütün işler için çalışmalar 

son hızla devam ediyor.
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YAMAN DEDE MEHMET 
EFENDİ CAMİİ CUMA 
NAMAZI İLE İBADETE 
AÇILDI

Tüm Türkiye’yi derinden üzen felakette Giresun’da etkili olan 
sağanak yağış 7 ilçede sele sebep oldu. Özellikle Dereli ilçesi ağır 
kayıplar verdi. Felakette 2’si asker 9 kişi hayatını kaybetti. 17 
binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü Dereli ilçesi ve çevre 
ilçelerde  yapılan arama kurtarma çalışmalarına AFAD, AKUT ve 
UMKE ekiplerinin yanı sıra özel dalgıç timleri katıldı.

Giresun’da meydana gelen bu elim felaket sebebiyle Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Üsküdar olarak biz de 3 iş makinası ve 3 kamyon ile Giresunlu 
hemşehrilerimizin yardımına koştuk. Devletimizin hızlı 
müdahalesi ile sel felaketinin yaşandığı tüm ilçelerde hasarlar 
kısa sürede giderilerek  hayat normale döndü.

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ’NDEN 
GİRESUN’A GEÇMİŞ 
OLSUN DESTEĞİ

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yaman Dede 
Mehmet Efendi Camii 11 Eylül Cuma günü ibadete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan caminin açılışına İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çok 
sayıda davetli ve Üsküdarlı vatandaşlar katılım sağladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreni yetkililerin 
konuşmaları ardından İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin 
Maşalı'nın dualarıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi.
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Koronavirüs salgınının Türkiye’de ilk başladığı günden itibaren covid-19 ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Üsküdar 
Belediyesi, halkın huzuru ve sağlığı için tedbiri elden bırakmadan çalışmalara devam ediyor.

• Çöp Konteyner Dezenfekte Çalışmaları
• Yol ve Yol Kenarları Dezenfekte Çalışmaları
• Boş Bina Dezenfekte Çalışmaları
• Meydan Dezenfekte Çalışmaları
• Kamu Binaları Dezenfekte Çalışmaları
• Otobüs Durakları Dezenfekte Çalışmaları
• Ticari Araç Dezenfekte Çalışmaları
• Kamu Binaları Dezenfekte Çalışmaları

• Mahalle Dezenfekte Çalışmaları
• Kurban Kesim Alanı Dezenfekte Çalışmaları
• Okul Dezenfekte Çalışmaları
• Kısıtlama Sürecinde Sahil Denetimi
• Kronik Hastalar İçin Yemek Dağıtımı
• Vefa Ekibi Alışveriş Desteği
• Üsküdarlı Hemşehrilerimize ve Esnafımıza Maske Dağıtımı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA 
ÜSKÜDARLILAR'IN SAĞLIĞI İÇİN ÇALIŞTI

Üsküdar'da 200 bin haneye kapı kapı dolaşılarak 2 milyon maske dağıtımı yapıldı.
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Kültür ve Sanat’ın şehri Üsküdar’da Kültür Sanat sezonu ilk çevrimiçi etkinlik Prof. Dr. 
Kemal Sayar ile gerçekleşen “Salgın Sürecinde Öğrendiklerimiz” söyleşisi ile açıldı. Etkinlik 
5 Ekim Pazartesi akşamı Üsküdar Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak 
yayınlandı.

Pandemi sürecini anlatan Kemal Sayar bu süreçte neler öğrendiğimiz hakkında konuştu. 
Toplum psikolojisini ayrıntılarıyla değerlendiren Sayar, insanların salgını dikkate alarak 
tedbiri elden bırakmadan hareket etmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Dünya ölçeğinde 
birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açan salgının bilimsel olarak değerlendirilmesinin 
olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti. Panik tepkisini bırakıp gerçeği kabullenmenin 
hem kendimizin hem de toplum yararına olacağını söyleyerek empatik tepki kurmamız 
gerektiğinin altını çizdi.

Yüzlerce takipçinin ilgiyle dinlediği canlı yayın Üsküdar Belediyesi sosyal medya 
hesaplarımızdan canlı yayınlarımızı takit edebilirsiniz

ÜSKÜDAR KÜLTÜR SANAT SEZONU ÇEVRİMİÇİ 
ETKİNLİĞİ İLE AÇILDI 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
MİNİK DOSTLARIN EN 
SICAK YUVASI
Minik Dostlar Kliniği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 
Kedi ve köpeğin yanı sıra her türlü canlının tedavisinin yapıldığı 
Minik Dostlar Kliniği’nde şimdiye kadar kartal, baykuş, ebabil 
kuşu, karga, martı, güvercin, serçe, kumru, şahin, doğan, kirpi, 
koyun, at, kaplumbağa, tavşan, hamster, leylek, iguana, sincap 
gibi aralarında yabani hayvanların da bulunduğu minik dostlar 
tedavi edilip tekrar doğaya bırakıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter hesabında "Nat 
Geo Üsküdar! Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza 
çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim." notuyla paylaştı.

Minik dostlarımız ile ilgili taleplerinizi 444 0 875 numaralı 
Üsküdar Belediyesi Çağrı Merkezine iletebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokul, ortaokul ve lise dersleri için yayına 
açtığı EBA TV sayesinde tüm öğrenciler pandemi süreci boyunca 
eğitim ve öğretimlerine ara vermeden evden devam ediyorlar. Üsküdar 
Belediyesi tarafından kesintisiz online eğitimin devamı için tableti 
olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği sağlanacak.

Bu anlamlı kampanya ile Nevmekân Sahil, Nevmekân Bağlarbaşı, 
Nakkaştepe Millet Bahçesi ve Tebessüm Kahvesi’ni hafta sonu 
ziyaret eden Üsküdarlılar ödedikleri her ücret ile bir çocuğun yüzünü 
güldürecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu sosyal tesislerimizi her ziyaretiniz, 
içtiğiniz her çay, yediğiniz her yemek son kuruşuna kadar ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimize tablet olacak demiştik. Başta yetim ve öksüz 
çocuklarımız olmak üzere; Üsküdar’da tableti olamayan öğrenci kalmasın 
diyor, bekliyoruz.” diyerek kampanyayı Üsküdarlılara duyurdu.

ÜSKÜDAR'DA EBA’YA 
GİREMEYEN ÖĞRENCİ 
KALMAYACAK
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Yaşamını minyatür sanatına adayan sanatçı Taner Alakuş ve 
ekibinin hazırladığı sergi minyatür sanatının inceliklerini gözler 
önüne seriyor.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açılışı gerçekleştirilen 
sergiye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda 
davetli katılım sağladı.

Başkan Hilmi Türkmen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 
“Bugün Üsküdar'da gelenekli sanatlarımızın en önemlilerinden 
biri olan minyatür sanatının ustalarının eserleri olan bir sergi 
açıyoruz. Nevmekân Bağlarbaşı'nın alt katında galerimiz var, 
yeni açtığımız bir galeri. Burada birbirinden değerli, birbirinden 

güzel eserler sergileniyor, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 
Minyatür aslında bizim tasvir, nakkaş, nakış dediğimiz sanatın 
günümüzdeki adı, modern Batı’daki adı minyatür. Minyatür 
sanatının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisi, 
ustası Taner Alakuş ve onun öğrencilerinin hazırladığı bir sergi. 
Sanatseverlerin, minyatür severlerin mutlaka gezmelerini 
görmelerini arzu ederiz. Hem mekân çok özel, hem de eserler 
muhteşem. Minyatür sanatının zirvesi Üsküdar'da diyebiliriz.” 
şeklinde konuştu.

Nevmekân Bağlarbaşı Galeri’nin ev sahipliğini yaptığı “Duruş 
Sergisi” 18 Eylül tarihine kadar sürdü.

Üsküdar’ı, şehrin Kültür Sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi sanatseverleri
“Duruş Sergisi” ile Nevmekân Bağlarbaşı Galeri’de buluşturdu.

MİNYATÜR SERGİSİ “DURUŞ” 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve kıymetli rektörlerin katılım sağladığı toplantıda 
geleceğin gençleri için birlik, beraberlik içerisinde neler 
yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Türkmen sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, 
“Üsküdar tam bir eğitim, kültür, sanat şehri ve bunda elbette 
üniversitelerimizin varlığı, katkısı çok önemli. Üsküdarımızda 
faaliyet gösteren üniversitelerimizin kıymetli rektörleri ile 
buluştuk. Gençlerimize hizmet yolunda, iş birliği alanlarımızı 
daha da genişleteceğiz.” diyerek eğitim ve öğretim hayatına tam 
desteğin devam edeceğini belirtti.

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN ÜSKÜDAR’DAKİ 
ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HASTA VE KİMSESİZ 
YAŞLILARA HİZMET ÖNCELİĞİNE DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi Aşevi'nde usta aşçılar tarafından özen ve 
titizlikle pişirilen yemekler kimsesiz yaşlılara dağıtılarak sıcak 
yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler tarafından kapı kapı 
dolaşılarak dağıtımı sağlanan sıcak yemek hizmeti ile binlerce 
yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzü gülüyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yaşlı ve yatalak ihtiyaç sahibi 
hastalara hasta bezi ücretsiz olarak temin ediliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarında yaptığı paylaşımda “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir. Üsküdar’da yaşlı, yalnız, tek başına, yemek 
yapamayacak durumdaki komşularımıza her gün sıcak yemek 
ulaştırıyoruz. Hasta ve yaşlılarımıza hizmet önceliğimiz; pandemi 

sürecinde de hiç ara vermeden, hasta ve yaşlı bezlerini ihtiyaç 
sahibi Üsküdarlı hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Böyle bir ihtiyaç sahibini bilip bize iletmiyorsanız vebali sizde, 
bilip de gereğini yapmıyorsak bizde.” diyerek Üsküdarlıları 
duyarlı davranmaya davet ederek Üsküdar Belediyesi olarak da 
konuyla ilgili üstlendikleri sorumluluğu dile getirdi.

Üsküdar’da ikâmet edip yardım desteği alamayan İhtiyaç 
sahiplerini bildirmek için 444 0 875 numaralı çağrı merkezi 
numarasından Üsküdar Belediyesi’ne ulaşabilirsiniz.
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BARBAROS GÜZEL 
SANATLAR AKADEMİSİ 
ÖĞRENCİLERİMİZLE 
GURUR DUYUYORUZ

Üsküdar Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce hizmete 
açılan Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi ilkokul, ortaokul, lise 
ve üniversite öğrencilerine güzel sanatlar alanında eğitimler 
vererek yetkinlik kazanmalarını sağlıyor.

Keman, gitar, piyano, bağlama, koro, karakalem, resim, anime 
gibi sanat eğitimleri ile çocukları ve gençleri konservatuar 
sınavlarına hazırlıyor. Uzman eğitimciler ile tamamen ücretsiz 
olarak verilen dersler ilkokul çağından itibaren genç yetenekleri 
geleceğe hazırlamaya yardımcı oluyor.

Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi’nden eğitim alarak girdikleri 
sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimiz çeşitli Güzel Sanatlar 
Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim hayatlarına 
devam edecekler.

ÜSKÜDAR 
BOSTANLARINDA
HASAT ZAMANI
Üsküdar Belediyesi’nin, Üsküdar’a kazandırmış olduğu 
Kuzguncuk ve İmrahor Bostanlarında hasatlar toplandı.

Bostanların bulunduğu mahallelinin kura çekilişi ile parsel 
kullanımı hakkı kazanarak organik sebze ve meyve yetiştirme 
olanağına sahip olduğu bostanlar pandemi sebebiyle geçici 
olarak vatandaşların kullanımına kapatılmıştır. Vatandaşların 
pandemi öncesi ektiği ürünler Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri tarafından toplanarak hasat ediliyor. 

Toplanan organik ürünleri Üsküdar'daki kimsesiz yaşlılara 
dağıtılıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün bostanlarımızda 
hasat günüydü. Memleketin her yerinden nimet, bereket 
fışkırıyor Allah’a şükür. Yarın büyüklerimize, amcalarımıza, 
teyzelerimize servis olacaklar. Şifa olsun.” diyerek sosyal medya 
hesaplarından paylaşım yaptı.



19

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi’nde yapılacak 
olan Çocuk Köyü projesi ile Üsküdar’da çocuklar doğal hayatı 
tanıyarak şehrin göbeğinde köy hayatını yaşayarak büyüyecek.
81 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Çocuk Köyü’nde tarlalar, 
küçük ve büyükbaş hayvanlar, meyve ağaçları ile yemyeşil ortamda 
kendi elleriyle sebze meyve toplayıp süt sağacak olan çocuklar 
bilmedikleri bir dünya ile tanışmış olacaklar.

Sosyal medya hesaplarından projenin ilk taslak görsellerini 
paylaşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Küçüksu 
Mahallemizde 81 dönümlük büyük bir arazi üzerine kuracağımız 
Çocuk Köyü’nün ilk taslak proje görsellerini Dünya Çocuk Günü’nde 
paylaşalım istedim. Şu kadarını söyleyeyim; dünyada eşi benzeri 
olmayan bir proje üzerine çalışıyoruz. Çocuklarımıza rüya gibi bir 
yer yapacağız.” diyerek projenin ilerleme kaydettiğini paylaştı.

ÇOCUK KÖYÜ PROJESİ İLE ÜSKÜDAR’DA 
ÇOCUKLAR DOĞAL ORTAMDA BÜYÜYECEK

15 Temmuz 2016 gecesi Türk Telekom binasını korumak için 
hain darbecilere karşı direnirken şehit düşen Acıbadem Mahalle 
Muhtarı Mete Sertbaş’ın en büyük hayali Üsküdar Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanan park ile gerçek oldu.

Merhum Mete Sertbaş hayattayken Türk Telekom binası 
yanındaki boş arazinin park olmasını istiyordu. Bu bilgiyi öğrenen 
Üsküdar Belediyesi, parkın yapımını tamamladı.

Resmi açılışı henüz yapılmayan ve 6 dönüm üzerine kurulan 
parkta, gezi alanları, yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları 

mevcut. Sosyal medya hesaplarından 
paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, “Şehit muhtarımızın adı, 
aziz hatırası Acıbadem Mahallemizde 
ilelebet yaşayacak. Mahallemize, 
Üsküdarımıza hayırlı, uğurlu olsun.” 
ifadelerini kullandı.

ŞEHİT METE SERTBAŞ’IN HAYALİ GERÇEK OLDU 



TEMiZ
ÜSKÜDAR!

Harem - Küçüksu arasındaki sahil hattı boyunca çekrdek ve 
kabuklu kuruyemiş yemek artık yasak. Çevrenin temizliği 
ve korunması kapsamında sahil hattı boyunca başta 
çekirdek olmak üzere kabuklu yemiş yenmesi yasaklandı. 
Banklarda ve sahilde sürekli yere atılan çekirdek kabuklarının 
görüntü kirliliği oluşturması ve yapılan uyarıların, alınan 
önlemlerin sonuç vermemesi üzerine özellikle bu konu ile ilgili 
vatandaşlarla yapılan yüz yüze görüşmeleri değerlendiren 
Üsküdar Belediyesi, Harem ve Küçüksu arasındaki sahil hattı 
boyunca çekirdek ve kabuklu yemiş yenmesine artık izin 
vermeyecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesabından, “Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu; 
Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda 
çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış 
ve işbirliği bekliyoruz.” diyerek yasakla ilgili bir de kısa film 
yayınladı.

Başkan Türkmen, Salacak Sahil’de medya mensuplarıyla 
yaptığı röportajda, ”İki yıldır biz bu sahil bandında 
vatandaşlarımızla hem görüşüyor hem konuşuyoruz. Çekirdek 
kabuğunu kaldırımlara atanlar bile bu kararı destekliyor. ‘Bir 
kural koyarsanız biz uyarız' diyenler de var. Yüzde 92'lik bir 
kamuoyu desteği var. Dünyanın en güzel yerindeyiz. Böyle 
bir yerin temiz olması lazım. Kabuklu yiyecek ve çekirdeklerin 
büfelerde satışı da yasaklandı. Yiyenlere kabahatler kanunu 
gereği 61 TL para cezası yazıyoruz. Üç kişi oturup yerse üçüne 
de ayrı ceza yazılacak. Bu parayı engelli vatandaşlarımız için 
yaptığımız harcamalarda kullanacağız. Arzu ederiz ki kimseye 
ceza yazmayalım. Biz bundan çok mutlu olmuyoruz. Ama 
bu şehrin, sokağın, kaldırımların temiz olmasını istiyoruz." 
şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK 
İÇİN SAHİL BOYUNCA ÇEKİRDEK YASAĞI GETİRDİ


