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Etkinliğe katılan başkanımız 
Hilmi Türkmen, “Bir Perşembe 
sabahı daha, hasret bitti, 
beklenen gün geldi.  Valide 
Sultan Gemimizde ders 
zili yeniden çaldı. Liseli 
gençlerimizle buluştuk.  Çok 
özlemişiz, çok… 

Üniversite hazırlık modüllerini 
teslim ettik, bir daha ayrı 
kalmamak üzere sözleştik. 
Sizi çok seviyoruz gençler.” 
diyerek yeniden öğrencilerle 
buluşmanın heyecanını belirtti.

Valide Sultan Gemisi'ndeki
Sanat Tarihi derslerine, 
sırasıyla;

7 Ekim tarihinde, Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 14 Ekim tarihinde Tenzile Erdoğan Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 21 Ekim tarihinde ise Bülent Akarcalı Anadolu 
Lisesi konuk oldu.

Çay ve simit ikramıyla, kahvaltı eşliğinde başlayan derste 
uzman rehber Boğaz'daki tarihi yapıları tek tek anlattı. 

Verilen teneffüste Başkanımız Hilmi Türkmen'in öğrencilerle 
toplu fotoğraf çektirmesinden sonra devam eden ders yine 
Üsküdar'da son buldu.

Valide Sultan Gemimizde her Perşembe lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen Sanat Tarihi dersleri kaldığı yerden devam 
ediyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla pandemi sebebi ile ara 
verilen derslere, 23 Eylül tarihinde Haydarpaşa Anadolu Lisesi 
son sınıf öğrencilerinin katılımıyla Valide Sultan Gemimizde 
yeniden başladı.

VALİDE SULTAN GEMİSİ’NDE SANAT TARİHİ 
DERSLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
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Kültür sanatın kalbi, sanatın ve sanatçının dostu Üsküdar 
Belediyesi olarak 2021- 2022 Kültür ve Sanat Sezonunun 
açılışını dünyaca ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko konseri ile 
yaptık.

Evgeny Grinko konseri için Üsküdarlılar ve çeşitli semtlerden 
gelen 40 bin İstanbullu konser alanını saatler öncesinden 
doldurdu. 

Konser, belediyemizin sosyal medya hesaplarından da canlı 
olarak yayınlandı ve binlerce kişi de buradan takip etti

Kendisini dinlemeye gelenleri, Türkçe olarak "Benim adım 
Evgeny Grinko, işte benim arkadaşlarım" diyerek selamladı.

Konser öncesi sahneye çıkan başkanımız Hilmi Türkmen;  
“Üsküdarlılar, aziz İstanbullular, sevgiler gençler, değerli 

sanatseverler dünyanın önde gelen müzisyenlerinden Evgeny 
Grinko konserimize hoş geldiniz. 

2021-22 kültür ve sanat sezonumuzu şimdi muhteşem bir 
konserle açıyoruz. Bu yıl İstanbulluları Üsküdar’da konserler, 
sergiler ve söyleşilerle dolu olağanüstü bir kültür-sanat sezonu 
bekliyor. 

Resimden heykele, sanat atölyelerinden konserlere, kitaptan 
ufuk açan söyleşilere kadar tüm alanlarda Üsküdarlılar sanata 
ve kültüre doyacaklar. 

Bu yıl Üsküdarlıları dolu dolu ve aynı zamanda derinlikli bir 
kültür ve sanat sezonu bekliyor. Tüm Üsküdar ve İstanbullularla 
bu etkinliklerde buluşmayı heyecanla bekliyoruz.” şeklinde 
konuştu.

2021-2022 KÜLTÜR SANAT SEZONUMUZU 
DÜNYACA ÜNLÜ RUS MÜZİSYEN EVGENY 

GRİNKO’NUN MUHTEŞEM KONSERİ İLE AÇTIK
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Üsküdar Belediyesi olarak pandemi nedeniyle getirilen 
kısıtlamaların kaldırılmasının ardından sanat dünyasının 
sevilen isimlerini yeniden İstanbullularla buluşturmaya 
devam ediyoruz. İstanbul'un mücevheri olarak gösterilen 
Nakkaştepe Millet Bahçemizde düzenlediğimiz konserlerle 
deyim yerindeyse boğazı salladık. 

Otopark alanına kurulan dev sahnede 29 Ağustos Cuma 
akşamı başlayan Gripin konseri öncesi binlerce Üsküdarlı 
erken saatlerden itibaren Nakkaştepe Millet Bahçesi’ndeki 
konser alanını doldurmaya başladılar. Ükemizin sevilen müzik 
gruplarından Gripin, sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte 
söyledi.

Gripin konseri İstanbullulara 
unutulmaz bir akşam yaşattı

Derya Uluğ'un şarkıları Nakkaştepe 
Millet Bahçesi'nde yankılandı

YAZ KONSERLERİMİZLE NAKKAŞTEPE’DEN
BOĞAZI SALLADIK

Nakkaştepe Millet Bahçemizdeki açık hava konserlerimizin 
konuğu, 18 Eylül tarihinde ünlü popçu Derya Uluğ oldu.

Sevilen sanatçı kendi şarkılarının yanı sıra birbirinden değerli 
sanatçılara ait parçalardan oluşan repertuvarı ile izleyenlere 
müzik ziyafeti çekti. 

Derya Uluğ’un muhteşem sahne performansıyla göz doldurduğu 
konserde sevenleri de şarkılarına eşlik etti.

Müzik ve sohbet dolu gecede Derya Uluğ, muhteşem sahne 
performansı ve güzel sesiyle alkışları topladı.
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90'ların Efsane Kadrosu İle Nostalji 
Rüzgarı Boğaz'dan Esti

Resul Dindar Karadeniz 
Ezgileriyle Coşturdu

Üsküdar Belediyesi olarak 19 Eylül tarihinde İstanbullulara 
nostalji yaşatacak bir konsere imza attık. 

Radyo ve TV programcısı Banu Karakuş’un moderatörlüğünde, 
Nakkaştepe Millet Bahçemizde 90'ların efsane isimleri Bora 
Öztoprak, Hazal, Mansur Ark, Reyhan Karaca, Sibel Alaş 
ve Ümit Sayın’ı bir araya getirdik. 90’ların hit şarkılarıyla 
İstanbullulara nostalji dolu anlar yaşatan usta sanatçılar, 
yıllardır hiç bozulmadan süren dostluklarını bu buluşma ile 
tekrar taçlandırdı.

Konserde sevilen sanatçılar; Bora Öztoprak Seni Seviyorum, 
Gidiyorum, Cüzdan, Hazal Elden Yar Olmaz, Sürgün Aşkımız, 
Bozuyorum Yeminimi, Sevgili, Mansur Ark Maalesef, Gazla 
Gitsin, Yarim, Reyhan Karaca Sevdik Sevdalandık, Gidesim 
Gelmiyor, Tam 12’den, Aldatıldık, Sibel Alaş Adam, Fem, 
Bende Hüküm Sür, Ümit Sayın Hicran, Ben Tabii ki, Dön 
Bebeğim şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar’ı 25 Eylül 
akşamı Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluşturduk.

Açık hava konserleri ile her hafta farklı bir sanatçıyı ağırladığımız 
Nakkaştepe Millet Bahçemiz bu kez de Resul Dindar sevenleri 
ile dolup taştı. 

Üsküdarlıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Resul Dindar 
Karadeniz'e özgü eserlerini seslendirerek hem çoştu hem 
çoşturdu. 

Başkanımız Hilmi Türkmen'in de ifade ettiği üzere "Nakkaştepe 
Millet Bahçesi İstanbulun kültür sanat vadisi oldu."
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İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline dönüşen   
Üsküdarımızda resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf 
ve baskı sanatının en güzel örnekleri “2. Uluslararası Yaz Vakti 
Sergisi”nde bir araya geldi. 

Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, 
farklı sanat dallarında başarı hikâyeleri yazan yerli ve yabancı 
sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediyesi olarak Nevmekan Sahil Galeri’de, 13 Ağustos 
- 19 Kasım 2021 tarihleri arasında yer alan 2. Uluslararası 
Yaz Vakti Sergisi'nde ressam, hattat ve şair kişiliğiyle resim 
sanatına kalıcı değerler kazandıran İran’ın bağımsız, öncü, 
tanınmış ve çağdaş sanatçılarından Alireza Mojabi, heykelde 
yılın sanatçısı ödülünün sahibi Cem Sağbil, baskı sanatının 
temsilcilerinden Demir Kardaş, seramik sanatında ödüllerle dolu 
başarı hikayeleri yazan Evren Daşdağ ile Kadir Demir, minyatür 
sanatının tarih yolculuğunda ulaştığı son noktanın aktörlerinden 
Gülümser Sarıalioğlu, cam sanatında yerelden globale uzanan 
başarılar elde eden Mustafa Ağatekin, sanat hayatını akademik 
başarılarıyla destekleyerek resim sanatının gelişimine yön veren 
Reyhan Uludağ, cam festivali belgeseliyle camın sanatın elleriyle 
şekillenişine projeksiyon tutan usta fotoğrafçı Serhat Özdemir, 
ahşabı heykelle buluşturan heykeltıraş, ressam, şair, kaligrafist, 
modern sanat araştırmacısı Seyed Davoud’un eserlerinden 
oluştu.

“2. ULUSLARARASI YAZ VAKTİ SERGİSİ” 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU
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Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar sınırları içerisindeki doğal, 
tarihi ve kültürel güzelliklerin fotoğraf sanatı aracılığıyla 
yaygınlaştırılması ve görsel hafızaya katkı sunması amacıyla 
Türkiye Fotoğraf Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ödüllü 
“İyi ki Üsküdar Var” Fotoğraf Yarışması’nda 2500’e yakın 
fotoğraf yarıştı. Alanında uzman jürimizin seçimiyle ödül 
kazanan ilk 3 fotoğraf ve sahipleri;

Birinci olan fotoğraf:
Yusuf Derinöz: Rum Mehmet Paşa Camii

İkinci olan fotoğraf:
Osman Topçu: Beylerbeyi ve Çamlıca

Üçüncü olan fotoğraf:
Necla Özarslan: Salacak’ta Gün Batımı

Yarışmamıza katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.

Ayrılmaz bir ikili olan su ile medeniyetin birbirine en 
güzel yakıştığı, birbirini en güzel biçimde yücelttiği ve 
bu birlikteliğinin muhteşem bir tutkuya dönüştüğü şehir 
İstanbul’dur. 

Suyun insanlarla buluştuğu yer ise çeşmelerdir. Üsküdar’ın 
dokusunun en önemli parçalarını ve en zarif unsurlarını 
oluşturan çeşmelere yeniden hayat veren Üsküdar Belediyesi 
olarak restorasyon çalışmaları ile Üsküdarımızın tarihine 
sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Restorasyon Projesi kapsamında Bekardere Çeşmesi, 
Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi, Gazanfer Ağa (Hafız İsa Ağa) 
Çeşmesi, Ümmügülsüm Çeşmesi, Haseki İsmail Ağa Çeşmesi, 
Beylerbeyi Çeşmesi, Haminnine Çeşmesi, Hacı Halil Efendi 
Çeşmesi, Kassam Çeşmesi, Kaptanpaşa Çeşmesi (Yeni Çeşme), 
Sultan II. Mahmut Çeşmesi (Kuru Çeşme), İbnül Emin Ahmet 
Ağa Çeşmesi, Abacı Dede Türbesi, Fatih Çeşmesi, Mahpeyker 
Kösem Valide Çeşmesi, Yesarizade Çeşmesi, Arslan Ağa 
Çeşmesi, Şehzade Numan Çeşmesi, Kasım Ağa çeşmelerinin 
restorasyonunu yaparak tekrar su ile buluşturduk.

Proje kapsamında devam eden Başkadın Çeşmesi, İbrahim 
Paşa Çeşmesi, Şehzade Seyfettin Çeşmesi, Bulgurlu Köyü 
Çeşmesi, Şeyh Selami Ali Çeşmesi, Abbas Ağa Çeşmesi, Türk 
Kız Koleji Sokağı Çeşmesi restorasyon çalışmalarımızı da en 
kısa zamanda bitirip İstanbul’un tarihi değerlerini yaşatmaya 
devam edeceğiz.

"İYİ Kİ ÜSKÜDAR VAR" 
FOTOĞRAF 

YARIŞMASININ 
SONUÇLARI BELLİ OLDU

TARİHİ ÇEŞME 
RESTORASYONLARIMIZA 

YENİLERİNİ EKLEDİK
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Şehriban Hatun Kur’an Kursu gerçekleştirilen törenle 20 Eylül 
tarihinde hizmete açıldı.

Açılış törenine başkanımız Hilmi Türkmen’in yanı sıra Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve 
Üsküdarlı vatandaşlarımız katıldı.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla açılışın yapıldığı törende 
konuşma yapan başkanımız Türkmen, ‘’ Böyle önemli ibadet 
merkezlerini açmak herkese nasip olmaz. Bugün burada 
bu açılışı bizlere nasip eden Allah’a şükürler olsun. Emeği 
geçen, bu güzel kursumuzu hizmete sunan hayırseverlerimize 
teşekkür ediyorum. Bizler inananlar olarak Kur’an’ı okumakla ve 
hayatımıza uygulamakla mükellefiz. Rabbim Kur’an’ın ışığında 
yol alanlardan olmayı nasip etsin’’ dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kursun açılışı 
gerçekleştirildi ve kurs merkezi ziyaret edildi.

ŞEHRİBAN HATUN 
KUR’AN KURSU 
HİZMETE AÇILDI

Üsküdarımızın tarihi ve tabii zenginliklerini anlatmak amacıyla 
ücretsiz olarak sunduğumuz ‘Üsküdar’ı Geziyoruz’ etkinliğimiz 
yenilenen rotası ile yeniden başladı.

Üsküdar sınırları içerisinde bulunan tarihi binaların yanı sıra 
yapımı tamamlanan projelerimizi yerinde inceleme imkânı 
tanıyan “Üsküdar’ı Geziyoruz” programı gerçek bir kültür turu 
olarak göze çarpıyor.

Etkinliğe katılım sağlayan Üsküdarlılar; Üsküdar Belediyesi 
Hizmet Binası, Valide-i Cedid Camii, Nevmekân Sahil, Tebessüm 

Kahvesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, 15 
Temmuz Şehitler Anıtı ve Müzesi, Beylerbeyi Sarayı, Çengelköy 
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi ve Çamlıca Cami’ni görme fırsatını 
elde ediyor.

“Üsküdar’ı Geziyoruz” etkinliğine katılmak isteyen 
vatandaşlarımızın 444 0 875 numaralı telefonumuzdan çağrı 
merkezimizi arayıp randevu almaları yeterli.

 “ÜSKÜDAR’I GEZİYORUZ” 
PROGRAMI YENİDEN BAŞLADI



9

Belediyemiz tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumunun 11.'si 15 - 17 Ekim  
tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. 

165 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan, sempozyumu’a AK 
Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, başkanımız Hilmi Türkmen, Kültür 
ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala ve çok 
sayıda davetli katılım sağladı.

Sempozyum öncesi Nevmekân Bağlarbaşı’nda Gülen Kesova 
ve öğrencilerinin 'Rengarenk Diyalog Çini Sergisi'nin açılışı 
gerçekleşti. 

Üsküdar'ı anlatan kısa film gösterisiyle başlayan program, 
İstanbul Sazendeleri konseri ile devam etti. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun açılış 
töreninde konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da 
tarihi değerlerimiz, geleneksel sanatlarımız, kültürel  
zenginliğimiz her geçen gün gün yüzüne çıktıkça biz de mutlu 
oluyoruz. İşte bunlardan birinin daha yaşandığı bir akşam oldu. 
Bir taraftan çok güzel çini eserlerini misafir ettik. 

Diğer taraftan 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nun 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Dile kolay bir ilçe ölçeğinde 
düşündüğümüzde 11 kez sempozyum düzenlemek ve bini 
aşkın tebliğ sunmak gerçekten önemli bir derinlik gerektirir. 
Çok zengin bir ilçede yaşıyoruz. Üsküdar’daki sosyal hayat, 
Üsküdar’daki kültürel zenginlikler, tarihin eserlerin gün yüzüne 

çıkarılması adına çok güzel bir çalışma. Biz de bu çalışmalardan 
adeta ilham alıyoruz. Bizim ilham kaynağımız bu. Buradan 
aldığımız önerilerle, tavsiyelerle, birikimle güzel Üsküdar’ımıza 
hizmet etmeye çalışıyoruz. Sempozyumlar bizim için adeta 
bir ışık, fenerdir.  Yolumuzu aydınlatıyor. O aydınlanan yoldan 
devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

11. ULUSLARARASI ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU İLE 
ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE UZANDIK
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Üsküdar Belediyesi olarak 20 Ekim tarihinde, 12 Roman çiftin düğün 
hayalini gerçekleştirdik. 

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi bahçesindeki törende,çiftlerin 
nikâhını başkanımız Hilmi Türkmen kıydı. Nikâh şahitliğini, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Valisi 
Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın yaptığı nikâh 
merasiminin ardından başkanımız Hilmi Türkmen yaptığı konuşmada, 
“Bugün Üsküdar’da çok özel bir günü yaşıyoruz. 

Bizler görevimiz gereği elbette ki çok nikâhlı düğünlere katıldık, çok 
mutluluklara şahit olduk. Ancak bugün özel bir gün. Üsküdarımızın 
da, İstanbulumuzun da, ülkemizin de olmazsa olmazı sevgili Roman 
kardeşlerimizin toplu nikâh merasimi dolayısıyla bir aradayız. Bu 
mutlu günde bizleri ve evlenen çiftlerimizi yalnız bırakmadığınız için 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Ali Yerlikaya nikâhları kıyılan çiftleri tebrik ederek, “Bu güzel 
tören için belediye başkanımızı ve kaymakamımızı tebrik ediyoruz. 
Bizim memlekette anneannemin ettiği bir dua vardı. Bu duayı burada 
tekrar edelim. 

Bu güzel çiftlerimizi Allah oğullarıyla ordu, kızlarıyla komşu eylesin. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman Roman 
vatandaşlarımızın yanında, onları gerçekten Allah için seven bir gönül 
olduğunu biliyorum. Ama onun bir büyük olarak bir öğüdü, isteği, 
arzusu var. Bütün huzurda diyor ki, 3 olsun en az diyor ama 5 olursa 
daha iyi diyor. 
Biz şimdi büyüğümüzün ricasının peşinden Allah sağlıklı imanlı evlatlar 
versin diyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplu nikâh töreninin ardından Roman ezgileri eşliğinde dans eden 
çiftler dünya evine uğurlandı.

ÜSKÜDAR’DA
ROMAN DÜĞÜNÜ
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Ülkemizin başarılı şeflerinden olan Ömür Akkor aynı zamanda, 
binlerce yıldır Anadolu’da kullanılan mutfak aletleri ile 
Anadolu’nun enfes lezzetlerini aynı anda sunduğu “Anadolu’nun 
Binlerce Yılı” adlı canlı yemek sergisi ile 11-12 Eylül tarihlerinde 
Nevmekan Selimiye'nin konuğuydu. 

Başkanımız Hilmi Türkmen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 
“İstanbulluları Anadolu’nun lezzetli bir kültür yolculuğuna 
çıkarıyoruz. Tarih kitapları aracılığıyla tarihimiz hakkında çok 
sayıda bilgi edinebiliyoruz. Ama yemek kültürümüz sadece bir 
çorbadan ibaret değil. Bu kültürün arkasında binlerce yıllık bir 
geçmiş var. 

Buradan hareketle Şef Ömür Akkor’un öncülüğünde   
“Anadolu’nun Binlerce Yılı” adlı sergimiz ile tüm İstanbulluları, 
Anadolu’nun lezzetli kültür yolculuğuna çıkarıyoruz. 

Anadolu’nun yemek kültürü konusunda çalışmalarıyla bu konuda 
öncü adımlar atan şefimiz, yazdığı kitapları, işlettiği mekânları, 
söyleşileriyle nadide çalışmalar yapıyor. Kendisi sergimizde hem 
yemek yapacak hem de Anadolu’nun mutfak tarihi hakkında bizi 
aydınlatacak. 

Üsküdar olarak biz de bu tür çalışmaların yanında olmaya, yeni 
alanlar açmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gastronomi tarihini ve kültürünü kayıt altına aldığı nadide 
parçaları sergi aracılığıyla tanıtmaktan ve bu kültürün binlerce 
yıllık geçmişe sahip lezzetlerini gün yüzüne çıkarmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirten şef, yazar Ömür Akkor, “Üsküdar 
Belediyesi’nin girişimiyle Üsküdar’da başlayan sergimiz ile her 
kesimden insana ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim. Ülkemizde 
ilk olarak Üsküdar Belediyesi’nin bu yöndeki girişimi sayesinde 
Anadolu’nun yitmeye yüz tutan lezzetleri yeniden 
hayat bulacak.” dedi.

ŞEF VE YAZAR ÖMÜR AKKOR İLE 
“ANADOLU’NUN BİNLERCE YILI” CANLI YEMEK SERGİSİ 

Ömür Akkor, Anadolu’nun en eski mutfaklarına 
uzanan zaman yolculuğuna çıkardı.



12

6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününde, Üsküdar Sahili'nde bisiklet 
turu etkinliği düzenledik. 100'e yakın Serebral Palsili çocuğumuz 
bu özel günde pedal çevirdi.

Belediyemiz ve SEPARİNDER (Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim, 
Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve 
Sosyal Yardımlaşma Derneği) tarafından etkinlikte Serebral 
Palsili çocuklar 200 metre pedal çevirerek yarıştı. Etkinliğe 
Üsküdarlılar kadar il dışından katılım sağlayan vatandaşlar da 
yoğun ilgi gösterdi.

Başkanımız Hilmi Türkmen etkinliğe katılım gösteren aile ve 
çocuklarla sohbet ettikten sonra bisiklet yarışına katıldı. O anlar 
ise renkli görüntülere sahne oldu. Yarış sonrası başkanımız 
bisiklet yarışında dereceye giren çocuklara madalya takdim etti.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün 6 Ekim 
Dünya Serebral Palsi Günü. Bu rahatsızlıkla mücadele eden 
çocuklarımızın, ailelerimizin yanında olmak ve toplumsal 
anlamda farkındalığı bütün vatandaşlarımıza duyurmak, üzere 
hem İstanbul'dan hem İstanbul dışından vatandaşlarımızla bir 
program tertip ettik. 

Kısa bir bisiklet yarışından sonra çocuklarımızı Valide Sultan 
Gemimizde boğaz turunda ağırlayacağız. 

Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden hasta sayısı öyle 
azımsanacak bir rakam değil. Türkiye'de 850 binin üzerinde 
çocuğumuz bu rahatsızlıkla mücadele ediyor aileleri de maalesef 
dezavantajını yaşıyorlar. 

Sadece kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları olarak 
değil, toplum olarak da birey olarak da hepimizin yanlarında 
olduğumuzu, onlara karşı hepimizin görevleri olduğunu anlatmak 
için Üsküdar Meydanı'nda toplandık. 

Çocuklarımıza Üsküdar'a hoş geldiniz diyorum. Sağlık, afiyet 
diliyorum" şeklinde konuştu.

SEREBRAL PALSİ FARKINDALIĞI İÇİN
PEDALLAR ÇEVRİLDİ
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4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın final 
maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak 
Anadolu Lisesi arasında 25 Ekim tarihinde gerçekleşti. Kıyasıya 
süren mücadelede Çağrıbey Anadolu Lisesi galip gelerek turnuvanın 
şampiyonu oldu.

Üsküdar belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Gençlik ve Spor   İlçe Müdürlüğü'nün 
katkıları ile gerçekleştirilen 4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor 
Turnuvası'nın final maçı, Küplüce Cengiz Hasbal Parkı Halı Sahası'nda 
düzenlenen final maçında Çağrıbey Anadolu Lisesi rakibini 5-4 mağlup 
ederek turnuvanın şampiyonu oldu. 

Turnuva sonucunda birinci takıma 3000 TL, ikinciye 2000 TL ve ödül 
olarak spor malzemeleri hediye edildi.

Final maçını izleyen Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
"Gerçekten bugün Üsküdar'da liseler arası futbol turnuvamız çok 
güzel, çok renkli, çok başarılı ve çok çekişmeli geçti. 
Toplamda 27 okulumuz 27 ayrı takımla çok güzel bir mücadelenin 
sonunda şampiyonumuz, belli oldu. Bu turnuvanın kaybedeni yok. 
Bütün gençlerimiz, bütün okullarımız kazandı.

Birinci olan takımımız Çağrıbey Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyorum. 
İkinci olan takımımız Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu 
Lisemiz ve katılan okullarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. 

Bizim bu turnuvada amacımız gençlerimizin hem fiziken hem de 
ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak hem de takım oyunu 
alışkanlığı kazandırmak. 

Tatlı bir rekabet oldu ve kazanan Üsküdarlı gençler oldu, tebrik 
ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sporcular turnuva sonunda kupa ve madalyalarını alarak hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

4. GELENEKSEL ÜSKÜDAR LİSELER ARASI
FUTBOL TURNUVASININ ŞAMPİYONU

ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ OLDU
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Gülnihal Gül Mamat koordinatörlüğünde yürütülen Hat 
Atölyesi'nin çalışmalarından oluşan sergide Kur'an-ı Kerim'in 
yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan "Kûfi 
yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, kompozisyon, tasarım ve 
uygulamasıyla oluşan özgün hat tasarımları yer aldı.

Gülnihal Gül Mamat’In yanı sıra Betül Türkan Kurtoğlu, Elif Betül 
Ersan, Erdinç Sezen, Esra Sucu, Funda Alaybeyi, Leyla Şen, 
Mesrur Yersel, Müzeyyen Uçkun, Nurten Anılmış, Şevval Betül 
Güran, Öznur Bayoğlu, Tuba Koç, Yasemin Keskin, Yeşim Karamık 
Jandar, Zehra Anılmış, Zehra Yıldız gibi hat sanatına gönül veren 
isimlerin eserlerinin buluştuğu sergi, özgün hat çalışmalarından 
önemli örneklerini İstanbullulara sundu. 

17 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında Nevmekân Bağlarbaşı 
Galeri’de  ziyaret edilebilen sergi açılışında konuşan başkanımız 

Hilmi Türkmen; "Üsküdar Belediyesi olarak hat sanatının en 
nadide örneklerinin sunulduğu bir sergiye ev sahipliği yapmaktan

gurur duyuyoruz. Böylesi anlamlı bir sergiyi Üsküdarımıza, 
İstanbulumuza kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. 

Sergimizde Kur'an-ı Kerim'in yazı tarzı, İslam'ın ilk yazı çeşidi 
olarak tanımlanan "Kûfi yazı"nın temel kaideleri, imla kuralları, 
kompozisyon, tasarım ve uygulamasıyla oluşan özgün hat 
tasarımları yer alıyor. 

Bu açıdan bizim için çok önemli bir sergi anlamı taşıyor. Sergimiz 
ile dinimizin kültürel ögelerini İstanbullulara sunuyoruz. Yeni 
nesil, belediyemiz ile kültürüne sahip çıkıyor.” dedi.

HAT SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİ 
ÜSKÜDAR’DA BULUŞTU
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Yapımını tamamladığımız Kısıklı Abdipaşa Parkımızın açılışını 
21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirdik.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği park açılışına 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen katılım sağladı. 

Başkanımız Hilmi Türkmen, “Kısıklı ve Ferah Mahallelerimizin 
buluşma noktasında daha önce metruk bir alan olan bu alanı
kamulaştırma yaparak içindeki yapıları temizledik, düzenledik 
ve mahallemiz için çok güzel bir parka, yeşil alana dönüştürdük. 

Kısıklı Abdipaşa Parkı mahallemize hayırlı, uğurlu olsun. 
Milletimizin mutluluğu için karıncalar gibi çalışmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkanımız parkta oynayan çocuklarla toplu halde fotoğraf 
çektirdi ve açılışa gelen mahalle sakinleriyle sohbet etti. 
Vatandaşlara çay ve simit ikram edilen programda çocuklara 
yönelik zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştirildi.

YAPIMI TAMAMLANAN KISIKLI ABDİPAŞA 
PARKIMIZIN AÇILIŞINI YAPTIK
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21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 
Türkiye’nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 
TEKNOFEST’e katılan Üsküdar Belediyesi olarak, Atölye 
Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Bilim Üsküdar 
stantlarında yeni nesil ürün ve çalışmalarını gençlerle 
buluşturduk.

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan 
kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivalinden ödüllerle dönen Üsküdar Belediyesi 
Atölye Üsküdar katılımcılarımızı tebrik eden Başkanımız Hilmi 
Türkmen; bilim ve teknolojiyi üreten girişimci gençlerimizin 
her daim yanında olduğunu belirtti. 

Bilim ve teknolojiye ilgi duyan ve gelişmeleri yakından takip 
eden gençlerimizin fikirlerini hayata geçirebilmeleri ve 
çalışabilmeleri adına ortamlar oluşturduklarını ve her türlü 
desteği sağladığını söyleyen başkanımız, Bilim Üsküdar 
ve Atölye Üsküdar birimleri ile gençlerimize bu hizmetleri 
sağladıklarını ifade etti. 

Başkan Türkmen ayrıca “Gençlerimizi yaptıkları çalışmalarda 
motive edip desteklemeye devam ederek, onlardan aldığımız 
enerji ile de çalışmalarımıza yön vereceğiz." şeklinde konuştu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Atölye 
Üsküdar takımlarından LAGARİ takımı;  “Savaşan İnsansız 
Hava Araçları” yarışmasının Sabit Kanat kategorisinde 
birincilik ödülünü, TEAM IMU FW takımı; “İnsansız Hava 

Araçları” yarışmasının Sabit Kanat Yerlilik kategorisinde 
üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. 

Gökmen UAV Team takımı ise  “Uluslararası İnsansız Hava 
Aracı ve Savaşan İnsansız Hava Aracı” yarışmalarında Döner 
Kanat kategorisinde finalist olmaya hak kazandı.

Belediyemiz tarafından ISTKA 2018 Girişimcilik Mali 
Destek Programı ile hayata geçirilen Atölye Üsküdar, 
yenilik ve girişimcilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine 
yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 

Ülkemizde teknoloji ve bilimin gelişmesini destekleyen bir 
ekosistem olma özelliği taşıyan ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek olan Atölye 
Üsküdar, girişimciler için birçok olanak sunuyor. 

Proje, ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ile yeni nesil 
teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin hayat bulacağı bir 
Ar-Ge laboratuvarını bünyesinde barındırıyor.

GENÇ GİRİŞİMCİLER
TEKNOFEST’TE BULUŞTU
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 99. 
YIL DÖNÜMÜNDE ÜSKÜDAR’DA KUTLANDI

SABAH ÇORBASI BELEDİYEMİZDEN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük 
zafer 30 Ağustos, 99. yıl dönümünde Üsküdar Şemsi Paşa 
Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.

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

Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakan 
protokol daha sonra Üsküdarlılarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
kutladı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen “99 yıl önce bugün aziz milletimiz ve 
kahraman ordumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 
düşmanı vatanımızdan söküp atmıştı. Milli mücadelemizin 
şehitlerini, gazilerini asla unutmayacağız. 30 Ağustos Zafer 
Bayramımız kutlu olsun” diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
bir kez daha kutlayarak önemini vurguladı.

Üsküdar Belediyesi olarak tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutluyor, Milli mücadeleye katkıda bulunup bu 
uğurda can veren başta Gazi Mustafa Atatürk ve şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz.

Yıllardır devam eden ve gelenek haline gelen hafta içi her gün 
06:00 - 08:00 saatleri arasındaki çorba ikramımız yeniden 
başladı.

Üsküdar Belediyesi olarak sabah saatlerinde işe yetişme   
telaşında olan İstanbullulara, okula yetişmeye çalışan   
öğrencilere  sıcak  çorba  ikramında  bulunuyoruz.

4 Ekim Pazartesi sabahı başlayan çorba ikramına başkanımız 
Hilmi Türkmen de katılım sağladı. 

Başkanımız, “Siz sabahları işe, okula giderken sıcak sıcak çorba 
içmeyi, ısınmayı, biz de sizlerle buluşmayı, muhabbeti çok 
özlemiştik. 

Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Üsküdar’ın şifalı çorbası 
yeniden kaynamaya başladı çok şükür. 

Hafta içi her sabah saat 06.00 itibariyle Üsküdar İskelesi’nde 
olacağız.” şeklinde konuştu.
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4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde minik dostlarımıza 
çok özel bir etkinlik düzenledik. Bu özel günde hayvanseverler ile 
Minik Dostlar Boğaz Turu gerçekleştirdik. Özel tur için Üsküdar 
İskelesine gelen hayvanseverler, minik dostlarıyla birlikte Valide 
Sultan Gemisi’ndeki yerlerini aldılar.

Boğaz turu sırasında misafirlere seslenen Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi’nin sevimli minik 
dostlarını şehrin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Bizler 
minik dostlarımızla mutluyuz. Onlarla yaşarsak, hayat güzel 
demektir. 

Üsküdar Belediyesi olarak hayvanların sağlığı ve mutluluğu 
için yoğun şekilde çalıştığımızı belirten başkanımız, “Sevimli 
dostlarımız için hepinizin bildiği üzere her türlü imkâna sahip 
Minik Dostlar Kliniğimizi hizmete açmıştık. 

Çok sayıda noktaya kedi ve köpeklerin barınabilmesi için özel 
barınaklar yerleştirdik. Hekimbaşı’ndaki hayvan barınağımızda, 
özel bakıma muhtaç minik dostlarımızı misafir ediyoruz. 

Minik Dostlar Kliniği'nin hemen yanında ileri teknoloji ve imkânlara 
sahip ameliyathanemizi sevimli dostlarımız için hizmete açtık. 

Acil ambulansımız mevcut. Yaralı ve hasta hayvanlarımızı direkt 
olarak evlerinden alarak tedavi edebiliyoruz.
Minik dostlarımızın sağlığı ve mutluluğu bizler için çok önemli. 

Onlara yılda sadece bir gün değil, her gün, gece gündüz sahip 
çıkıyoruz. Özel ekiplerimiz, ambulansımız ve özel araçlarımız 
Üsküdarımızın her köşesine hizmet veriyor. “ şeklinde konuştu.

İki saati aşan boğaz turuna katılan minik dostlarımız arasında çok 
özel bir isim de vardı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde 
son anda boğulmaktan kurtarılan “Ice Bozkurt” isimli köpek de 
sahibiyle birlikte boğaz turuna katıldı.  

Ice Bozkurt, sevimli hareketleriyle gemideki tüm 
hayvanseverlerin neşe kaynağı oldu.  Boğaz turu sonunda
minik dostlarımıza yaş ve kuru mamalar hediye edildi.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ’NDE MİNİK 
DOSTLARIMIZI VALİDE SULTAN GEMİSİ’NDE AĞIRLADIK

"Minik Doslarımız Şehrin Bir Parçası"
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Üsküdar Belediyesi ve Limit Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle 
Beylerbeyi Sahili’nde düzenlenen etkinlik kapsamında dalgıçlar 
dip temizliği yaparak denize atılan atıkları çıkardı. 

Bu sırada belediyemizin temizlik personelleri de kıyı şeridindeki 
çöpleri topladı. Dalış ekipleri, aramaları sonucunda denizden 
çoğunluğu cam şişe olmak üzere makas, telefon, çatal, bıçak, 
maske, gibi atıklar çıkardı. 

Su altından çıkarılan atıklar etkinlik alanındaki stantlarda 
sergilendi. Belediyemiz  tarafından hazırlanan stantlarda, 
duyarlı olunmaması halinde denizlerin gelecek yıllarda nasıl 
bir görünüme kavuşacağı gösterilerek deniz temizliğine dikkat 
çekildi.

Temizlik İşleri Müdürümüz Mustafa Aktaş, ''Temiz çevre, 
temiz Üsküdar, temiz deniz'' isimli etkinliğimizde Üsküdar'lı 

hemşehrilerimizin çevre temizliğine karşı hassasiyetlerini 
en üst noktaya çıkartıp denizlerin daima temiz kalabilmesini 
sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. 

Biz sayın başkanımız Hilmi Türkmen'in talimatıyla her gün 
parklarımızda 5 çayı buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Burada 
çocukların tamamına ve vatandaşlarımıza kauçukların 150 
yılda çözülemediğini, bir adet sigara izmaritinin 7 metre küp 
suyu kullanılamaz hale getirdiğini, metallerin ömrünün de aynı 
şekilde olduğunu ve cam atıklarının da 4 bin yıldan önce, poşet 
atıklarının 1000 yıldan önce çözülemediğini, aynı şekilde plastik 
atıklarının da bu 1000 yıllık süreye tekabül ettiğini net bir şekilde 
anlatıyoruz." dedi.

Etkinlikte aynı zamanda denizin altını temizleme çalışmaları ile 
denize atılan atıklar su altı kamerasıyla görüntülendi.

TEMİZ ÜSKÜDAR, TEMİZ ÇEVRE, 
TEMİZ DENİZ
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Belediye başkanımız Hilmi Türkmen, 19 Ekim Muhtarlar 
Günü vesilesiyle Üsküdar’da görev yapan 33 mahallenin 
muhtarlarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıya Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da 
katılım sağladı.

Üsküdarımızın mahalle muhtarlarını belediyemizde ağırlayan 
başkanımız muhtarlara Üsküdar’da  devam eden ve yapımına 
başlanacak olan projeler hakkında bilgi verdi.

Muhtarlardan gelen soruları da yanıtlayan başkanımız, 
daha yaşanabilir bir Üsküdar için neler yapılması gerektiği 
konusunda Üsküdarlı muhtarlarımızla istişarede bulundu.

Başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da 33 mahallemiz var. 
Bu da 33 iletişim noktası demek. Biz bunun çok değerli bir 
kaynak olduğunun bilincindeyiz. 

Başarılı bir yerel yönetimin yollarından biri de muhtarlarla 
güçlü iletişimden geçiyor. 

Bu nedenle sizlerle omuza omza çalışmaya devam edeceğiz. 
Bugün de yarın da... Gününüz kutlu olsun.” şeklinde konuştu.

MUHTARLAR GÜNÜNDEN 
"OMUZ OMUZA 

ÇALIŞMAYA DEVAM" 
MESAJI

Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar'a değer katacak Katlı 
Otopark, Pazar Yeri ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projesi için 
geri sayımı başlattık.

Çocukların daha yeşil bir ilçede yaşayabilmeleri için park ve yeşil 
alanları yenileyip büyütürken diğer yandan da topluma yeni 
yaşam alanları kazandıran belediyemiz neredeyse her mahallede 
olmasını planladığı otopark, yüzme havuzu, yeşil alan, park 
gibi sosyal alanlar oluşturarak hızla hedeflerine yaklaşıyor.

Dev gibi eserler üretmek için karıncalar gibi çalışan belediyemiz 
üstü yemyeşil park olacak olan 350 araçlık zemin altı katlı 
otoparkı, pazar yeri, spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu 
kompleksi ile büyük bir ihtiyacı karşılayacak ve vatandaşlarımızın 
derdine derman olacak bir büyük eseri daha Üsküdarlılarla 
buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

KARINCALAR GİBİ 
ÇALIŞIP, DEV GİBİ 
ESERLER ÜRETMEYE 
DEVAM! 



21

İşitsel-sözel terapinin temel amacı iletişim için gerekli olan konuşma 
dil becerilerinin kazanılmasıdır. Bu terapi süreci, dinleme yoluyla 
öğrenmeyi ve doğal dil gelişimini maksimum dinleme ile bireye özgü 
seanslarla ilerler.

Karşılıklı konuşma temelli ve sohbet havasında ilerleyen işitsel terapi 
yönteminde işitme kayıplı çocuklara oyunlar, resimler, öyküler, 
karşılıklı konuşmalar, kısaca yaşantılar yolu ile dili öğrenebileceği 
doğal ortamlar sağlanmaktadır. 

Çocuk böyle bir ortamda işitme cihazı ile desteklenerek, işitsel ve yüz 
ifadelerine dayalı görsel uyaranlar aracılığı ile dili öğrenmektedir.

Bu süreç grup eğitimleri şeklinde değil bireysel ilerlemelidir. Özel 
merkezlerde hayli masraflı bir hizmet olan İşitsel-Sözel Terapiyi 
Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdarlı hemşehrilerimize ücretsiz 
sağlıyoruz. Terapiden faydalanmak isteyen hemşehrilerimiz Üsküdar 
Engelsiz Yaşam Merkezimize başvurabilirler.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİMİZDE
 İŞİTSEL-SÖZEL TERAPİ BAŞLADI
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ÜSMEK merkezlerimize 13 Ekim tarihi itibariyle Cumhuriyet 
Kurs Merkezimizin açılışını yaparak bir yenisini daha ekledik.

Açılışa başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdarlılar katılım sağladı.

Başkanımız açılış konuşmasında, “ÜSMEK dediğimiz Üsküdar 
Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarımız bugün Cumhuriyet 
şubemizle birlikte 14 merkezde halka hizmet veriyor.  ÜSMEK’i 
hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında kurduk. 

Siz hemşehrilerimizin hayatlarına dokunmak, sizler için 
bir fayda üretmek adına titizlikle dizayn ettiğimiz patentli 
bir yetişkin eğitim projesidir. Kurumumuzun, katılımcıların 
meslekî ve sanatsal bilgilerini geliştiren bir müfredatı ve 
yaklaşımı var. 

İstihdam imkânlarını artıran, yeni gelir imkânları sağlayan, 
sertifikalı yani belgelendirilebilir eğitimler sunuyoruz.” 
diyerek Küplüce ve Ünalan Mahallelerimizde açılacak olan 
kurs merkezlerimizin de müjdesini verdi.

Üsküdar’da yaşayan herkesin hayatına dokunabilmek 
amacıyla titizlikle planlanan patentli bir eğitim projesi olan 
ÜSMEK’te yeni dönem başladı. 

Millî Eğitim Bakanlığı onaylı 72 Alan 3700 farklı programa 
sahip olan 14 ÜSMEK Merkezimize 8 bin kişi ön kayıt yaptırdı. 

Yıl içerisinde 2 merkezi daha hayata geçecek 16 merkezle 
yoluna devam edecek olan ÜSMEK’in yeni projelerinden olan 
ÜSMEK Mağazası ve ÜSMEK Yiyecek-İçecek Hizmetleri Okulu 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

ÜSMEK AİLESİNİN YENİ FERDİ 
CUMHURİYET KURS MERKEZİ
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı, Üsküdar'da büyük bir 
coşkuyla kutlandı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen 
yürüyüşte 100 metrelik dev Türk Bayrağı açıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı kutlamaları kapsamında 
belediye önünden Şemsi Paşa Meydanı’na kadar gerçekleşen 
yürüyüşe; Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, askeri yetkililer, siyasi 
parti ve sivil toplum temsilcileri, gaziler, öğrenciler, belediye 
çalışanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalarda, başkanımız Hilmi 
Türkmen dev Türk bayrağını öğrencilerle birlikte taşıdı.

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

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Atatürk anıtına çelenk 
bırakıldı.Gerçekleştirilen tören halk oyunları gösterisinin 
ardından sona erdi.

100 METRELİK DEV BAYRAKLA 
CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ
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İSTİKBAL’DEN İSTİKLAL’E BAYRAK TÖRENİ HER 
HAFTA FARKLI BİR OKULDA GERÇEKLEŞİYOR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Bayrak Töreni Gerçekleşti
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı açılışı 6 Eylül Pazartesi günü 
Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda yapılan törenle gerçekleşti. 
Uyum eğitiminin başarıyla tamamlanmasının ardından  
okullarımız tüm öğrenci ve öğretmenlerine kavuştu. 

Bayrak törenine Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağladı.

Tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanan 
okullarda çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda 
eğitim alabilmeleri için Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanan 
dezenfektan ile sınıf, koridor, tuvalet, öğretmen odaları gibi 
öğrencilerin temasta bulunabilecekleri her alan en ince detayına 
kadar hijyenik hale getirildi.

İlk bayrak töreninin yapıldığı Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda 
konuşan belediye başkanımız; “Üsküdar’ın zarif ağabeyi Cahit 
Zarifoğlu çocukları çok severdi. 

Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nu da çocuklarımız çok sevecek. 

Yapımı biten Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda ilk ders zilinde 
sizlerin heyecanını paylaşıyorum. Yeni eğitim öğretim yılı 
Üsküdarımıza, çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olsun. 

Üsküdar’da 7 yıl önce %42 olan ikili eğitimi %2’ye düşürdük. 
Önümüzdeki yıl yeni yapılacak derslikler ile Üsküdar’da ikili 
eğitim (sabahçı-öğlenci) sona erecek. 

Sevgili öğrenciler sizleri çok özlemişiz. Bugün açılışını yaptığımız 
Küplüce Cahit Zarifoğlu İlköğretim Okulu’nda sizlerle, 
öğretmenlerinizle, ailelerinizle yeni bir eğitim ve öğretim yılına 
merhaba dedik. 

Bizler  her eğitim öğretim yılında olduğu gibi bayrak 
törenlerimizde her hafta bir okulumuzda öğrenci 
ve öğretmenlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Törenin ardından yetkililer okulu gezerek incelemelerde bulundu. 
Sınıfları dolaşan başkan Türkmen öğrencilere hediye vererek 
yeni öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu.

Bayrak törenleri sırasıyla, Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu, 
Beylerbeyi İlkokulu ve Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Nezahat Ahmet Keleşoğlu Ortaokulu,  Yılmaz Soyak 
İlkokulu ve Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde gerçekleşti.

Başkanımız her pazartesi Üsküdarımızın farklı bir okulunda 
bayrak törenine katılmaya devam edecektir.
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Üsküdar Belediyesi olarak pandemi nedeniyle getirilen 
kısıtlamaların kaldırılmasının ardından parklarımızda 
geleneksel 5 çayı buluşmalarımıza yeniden başladık.

Başta Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen olmak 
üzere başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin 
halkımızın talep ve isteklerini dinlediği 5 çayı buluşmamızın 
ilki 1 Eylül tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Recep 
Büyük Parkı'nda gerçekleştirildi. Buluşmamıza mahalle 
sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Buluşmada bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen; ”Bu buluşmalarımızı geçtiğimiz dönem başlattık.
Çok verimli ve çok güzel oldu. 

Bu buluşmalarda taleplerinizi belediye başkanı olarak bana, 
başkan yardımcılarımıza ve müdürlerimize ulaştırma imkânı 
bulacaksınız. 

Bugün en önemli işimiz sizlerle olmak ve sizlerin taleplerini 
dinleyip onlara çözüm üretmektir.'' şeklinde konuştu.

Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine 
çay ve simit, çocuklara yüz boyama etkinliği ve balon 
hediyeleriyle birlikte pamuk şeker ve patlamış mısır ikram 
edildi.  Çocuklara, onların da kolayca anlayabileceği eğlenceli 
anlatımlarla geri dönüşümle alakalı neler yapılabilecekleri 
anlatıldı.

Üsküdar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla bir araya 
geldiğimiz geleneksel 5 çayı buluşmalarımızın ikinci durağı 
3 Eylül tarihinde Valide-i Atik Mahallemizde bulunan 
Pazarbaşı Parkı, 7 Eylül tarihinde Aziz Mahmut Hüdayi 
Mahallemizde bulunan İmrahor Bostanı, 9 Eylül tarihinde 
Ünalan Mahallemizdeki  Şehit Timur Aktemur Parkı, 15 Eylül 
tarihinde Kiralıtepe Mahallemizdeki Şenol Güneş Parkı, 16 
Eylül tarihinde Selami Ali Mahallemizdeki Necmettin Öztürk 
Parkı, 28 Eylül tarihinde Bulgurlu Mahallemizdeki Dostluk 
Parkı, 29 Eylül tarihinde Kısıklı Mahallemizdeki Salih Solman 
Parkı, 5 Ekim tarihinde Güzeltepe Mahallemizdeki Halil 
Kantarcı Parkı, 7 Ekim tarihinde Burhaniye Mahallemizdeki 
Tunuslu Mahmut Paşa Parkı’nda gerçekleşti.

Bundan sonraki buluşmalarda çocuklara 3 soru karşılığı 3 
tablet hediye edeceklerini söyleyen başkanımız, buluşmaya 
katılan Üsküdarlı hemşehrilerimizin talep, istek ve 
şikâyetlerini dinleyerek çözüm noktasında yardımcı oldu.

PARKLARIMIZDA GELENEKSEL BEŞ ÇAYI 
BULUŞMALARIMIZ YENİDEN BAŞLADI
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Belediyemizin ve Üsküdar Müftülüğü’nün birlikte düzenlediği 
yaz Kuran kursları kapanış programı 20 Ağustos tarihinde 
Çamlıca Camii’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, başkanımız Hilmi Türkmen, 
Üsküdar İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve Üsküdarlı çocuklarla aileleri 
katıldı.

Program, öğrenci Muhammed Esed Can’ın Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı. Üsküdar Müftülüğü Çocuk Korosunun 
birbirinden güzel ilahiler seslendirdiği programda konuşma 
yapan başkanımız Hilmi Türkmen, ‘’Bugün Asrın mührü Çamlıca 
Camii’nde yaz Kur’an kursuna devam eden sevgili evlatlarımızın 
sevincine ortak olmak, onlarla birlikte kapanış programını 
gerçekleştirmek üzere bir aradayız. 

Çocuklarımızın küçük yaşlarda bu yaz kurslarına gitmeleri 
çok önemli. Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz. 
Camilerimizde çocuk seslerinin devam etmesini işte bu kurslara, 
eğitim faaliyetlerine borçluyuz. Başta Üsküdar Müftülüğümüze 
ve emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘’Kur’an’ı öğrenmek ve 
öğretmek en hayırlı iştir. 90 bin camide 40 bine yakın Kur’an 
kursumuzda 2 milyona yakın çocuğumuz bu yıl Kur’an eğitimini 
tamamladı. 

Ne mutlu sizlere hayatınızın en hayırlı anlarını geçirdiniz. 
Çocuklarımız, yaşları ilerlediği zaman bugünleri hayırla 
hatırlayacaklar.’’ ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren programda, öğrenciler tarafından şiirler 
seslendirildi, hadis sunumları yapıldı. Çocuklar, eğlenceli sahne 
etkinlikleri, çocuk oyunları, şişme oyun parkurları ile gönüllerince 
eğlendiler. 

ÇAMLICA CAMİİ’NDE YAZ KURAN KURSLARI 
KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ
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CUMHURİYETİN COŞKUSU 
ÜSKÜDAR’DA YAŞANDI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’nci yıldönümü, tüm yurtta 
olduğu gibi Üsküdar'da da coşkuyla kutlandı. 

Üsküdar Belediyesi olarak 28 Ekim Perşembe akşamı ülkemizin 
sevilen sanatçıları Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş’ı bir araya 
getirdiğimiz Cumhuriyet Bayramı Konseri ile İstanbullulara 
unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduk.

Harem Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, girişte HES kodu 
kontrolü yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

DJ müziği ile başlayan konser şöleni, 90’lı yıllardan beri sevilerek 
dinlenen ve adını Türk Pop Müziğine yazdıran Rafet El Roman ve 
gençlerin hayran olduğu sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın sahne 
performansıyla devam etti. 

Ardından Üsküdar Belediyesi’nin 29 Ekim için hazırladığı özel 
film Harem Meydanı’nda kurulan dev ekrandan yansıtıldı. 

Kalabalığın hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği konserde 
Cumhuriyet Bayramımızın coşkusu Üsküdar'dan tüm İstanbul'a 
yayıldı.



Sağlık Bakanlığı ile birlikte Türkiye’de ilk, dünyada ise örneği 
çok az olan bir projeye daha imza attık. 

Tanı, tedavi planlama, tedavi takip ve ailelere özel eğitimlerle 
Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olan Otizm Merkezi, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Memişoğlu ile başkanımız Hilmi Türkmen'in katılımıyla 
düzenlenen törende hizmete açıldı.

Otizmli çocuklar ve ailelerinin de katıldığı törende, Üsküdar 
Belediyesi’nin herkes için “ulaşılabilirlik” ve “fırsat 
eşitliği” gözeterek geliştirdiği Otizm Merkezi ile sosyal 
belediyecilikteki başarısını zirveye ulaştıracağı vurgulandı.

Belediyemizi sosyal belediyecilikte öncü adımlar attığı için 
kutlayan İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, “Bu merkezle 
ailelerin omuzlarındaki yük bir nebze de olsa alınmış olacak. 
Bu anlayışla inşa edilen bu merkezin manevi hazzında çok 
güçlü bir malzeme var. Biz ona karşılıksız sevgi diyoruz. 
Bunu esirgemeyen Üsküdar Belediye Başkanımızı yürekten 
alkışlıyoruz” dedi.

Otizm Merkezi ile sosyal belediyecilikte bir ilki daha 
gerçekleştirdiklerine dikkat çeken başkanımız Hilmi Türkmen, 
açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığımızın destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün 
katkılarıyla hayata geçirdiğimiz projemiz, Türkiye’de ilk 
olması itibariyle bundan sonraki projelere ilham olacak.

Sağlık Bakanlığımızın tecrübesi ve Dünya Bankası’nın 
imkânlarıyla projemizi tamamladık. 2000’li yılların başında 
her 250 çocuğa otizm teşhisi konulurken, bugün bu sayı 40’a 
kadar düştü. Tehlike çanları çalıyor. Toplumu bilinçlendirmek, 
ailelere yol göstermek adına eğitimin önemine inanıyoruz. 
Profesyonel ekibimiz ve uzman doktorlarımızın gayretleriyle 
merkezimiz İstanbul’da önemli bir ihtiyaca cevap verecek. 

Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile koordineli olarak çalışarak 
otizm konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirecek. 
Merkezimiz otizmli bireylerimize ve ailelerine bir çare kapısı 
olacak.”dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI VE GELİŞMİŞ 
OTİZM MERKEZİ ÜSKÜDAR’DA AÇILDI


