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Üsküdar Belediyesi olarak 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü 
vesilesiyle fidan dikme etkinliği düzenledik.

Ünalan Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil Lisesi’nde gerçekleşen 
törene başkanımız Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan 

Aydın, Şeyh Şamil Lisesi idari 
kadrosu ve öğrencileri katılım 
sağladı.

Törende konuşan başkanımız, “Millet ve devlet olarak tüm 
Türkiye’ye seslenen büyük bir orman seferberliği başlattık. 11 
Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ile ağaç ve toprak sevgisinin, 
bilincinin artmasını hedefliyoruz. Yarınlara daha yeşil bir miras 
bırakmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerle birlikte ağaç fidanlarını dikip ilk can sularını veren 
başkanımız Hilmi Türkmen, öğrencilerle sohbet edip bol bol 
fotoğraf çektirdi.
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HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ KÜLTÜR VE
TURİZM BAKANIMIZ MEHMET NURİ ERSOY 

TARAFINDAN HİZMETE AÇILDI

Elim bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman Türkiye’nin 
kültür bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un 
adını taşıyan kütüphanemiz 16 Aralık tarihinde Kültür ve Turizm 
Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından belediye hizmet 
binamızın giriş katında hizmete açıldı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, 
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, merhum Haluk Dursun'un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay 
Dursun, iş adamı Mehmet Kalyoncu ve akademisyenlerin yanı 
sıra Dursun'un sevenleri ve talebeleri katılım sağladı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri 
Ersoy, “Öğrenmeye, öğretmeye, ülkesine ve milletine hizmet 
üretmeye adanmış bir ömrün adı, bugün burada bir kez daha 
kendisine yakışan bir eserle bütünleşiyor. Prof. Dr. Ahmet Haluk 
Dursun gençlerin önünü açmaya, onların özgüvenli, donanımlı, 
sorumluluk alan ve fark oluşturan bireyler olmasını sağlamaya çok 
önem veriyordu. Yine bu yüzden kütüphaneleri hayatınızın her 
anında karşınıza çıkabilecek şekilde yaygınlaştırıyoruz. Üsküdar 
Belediyesi bu noktada diğer belediyelerin yanında hemen her 
kuruma örnek olabilecek işlere imza atmıştır ve atmaya devam 
etmektedir. Nevmekânlar, imza niteliğindeki bu özgün çalışmalar 
içinde gerçekten göz doldurmaktadır. Bugün de bu silsileye bir 
yenisini eklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Haluk hocamızın idealinde 
her şeye hep güzel tarafından bakmak vardı. Biz Türkiye'nin 

hikayesi hep anlatılsın istiyoruz. Bunun tek yolu var, yeni Haluk 
Dursun'lar yetiştirmek. İşte bu kütüphaneleri 7 gün 24 saat 
açık tutmak, o idealleri yakalamaktır. O da işte bu güzel Türkiye 
mektebinden mezun oldu. Bizler Üsküdar Belediyesi olarak 
merhum hocamızın anısını yaşatmak, ismini yaşatmak, ideallerini 
hep canlı tutmak için bu güzel kütüphaneyi milletimize, özelde 
gençlerimize armağan ediyoruz.” şeklinde konuştu.

40 bin baskılı, 25 bin dijital kitabın yer aldığı Haluk Dursun 
Kütüphanesi, aynı anda 200 gencin ders çalışmasına imkân 
sağlıyor. Gençlerin 7 gün 24 saat ders çalışabilecekleri, sınavlara 
hazırlanabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan kütüphane, 
aynı zamanda sosyalleşme olanağı da sunuyor. Gençlere çay, 
simit, çorba, kek gibi ikramların da yapılacağı kütüphane, Prof. 
Dr. Ahmet Haluk Dursun'un doğum günü olan 16 Aralık tarihinde 
faaliyetlerine başladı.
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HATTAT HASAN 
ÇELEBİ MESCİDİ 
İBADETE AÇILDI

ÖĞRETMENLERİMİZLE 
BULUŞTUK

Üsküdar Belediyesi olarak Selçuklu mimarisi tarzında yeniden 
inşa ettiğimiz toplam inşaat alanı 150 m² olan ve aynı anda 200 
kişinin ibadet edebileceği Hattat Hasan Çelebi Mescidi’ni 26 
Kasım Cuma günü ibadete açtık.

Açılış törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen ve mahalle sakinleri katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen açılış konuşmasında, “Üsküdarımıza 
hak ettiği değerde, güzellikte camiler, mescitler kazandırmaya 
devam ediyoruz.  Hattat Hasan Çelebi Mescidi’ni bugün ibadete 
açıyoruz. Başta hayırseverimiz “Güneri Ailesi” olmak üzere, 
böyle özel bir eseri Ferah Mahallemize kazandırmamızda emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Hattat Hasan Çelebi 
Mescidi kılınan Cuma namazı ile ibadete açıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle belediyemizin Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk 
Üniversitesi, Bilgi Evleri, Çocuk Akademileri, Genç Enderun, 
Gençlik Merkezi ve Gençlik Akademisi’nde görev yapan 
öğretmenlerimizle kahvaltı programı düzenlendik.

Programa katılan başkanımız Hilmi Türkmen programda 
yaptığı konuşmada, “24 Kasım’lar bize Türkiye’nin geleceğini 
anımsatıyor. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek insanlar bu 
sıralarda, sizlerin emeği ile yetişiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca 
eğitimin genel bütçeden en çok payı aldığı bir dönemdeyiz. 
İnşallah bunun olumlu sonuçlarını gelecek nesiller bizden çok 
daha iyi fark edeceklerdir. Bu vesileyle görevi başındayken şehit 
olan öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Gününüz kutlu 
olsun. Gününüz aydın olsun.” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gençlik ve Eğitim Merkezlerinde görev 
yapan öğretmenlere hediye takdiminde bulunan başkanımız, 
kahvaltıya katılan öğretmenlerle toplu fotoğraf çekimi de 
gerçekleştirdi.
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Üsküdar Belediyesi olarak çocukların sosyo-kültürel gelişimlerine 
katkı sunmak, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı 
sağlamak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için kapsamlı bir 
tadilatla yenilediğimiz Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi' ni 
yeniden çocuklarımızla buluşturduk. 

2 katlı binası, 2 salonu ve 13.000 kitap ile 3-14 yaş grubuna hitap 
edecek Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, pazar günleri hariç 
haftanın 6 günü 08.30 -18.00 saatleri arası hizmet verecek. 
Çocuklarımız kütüphanede kitap okuma alışkanlığı kazanmanın 
yanında hayal güçleri ve becerilerini de geliştirecek. Mihrimah 
Sultan Çocuk Kütüphanesi'nde etkinlik alanı, okuma salonu, 
resim, boyama etkinlik alanı, masal anlatıcılığı etkinlik alanı, 
strateji-zeka oyun alanı, öğrencilerin görsel ve işitsel algılarının 
gelişmesine katkıda bulunacak alanlar yer alırken aynı zamanda 
velilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

Üsküdarlı çocukların şarkılar ve şiirler seslendirdiği açılışta 
konuşan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Sanat akademilerimizin öğrencileri, sevgili çocuklar burada 
şarkılar söyledi. Bildiğiniz gibi belediyemizin bünyesinde 
çocuk üniversitelerimiz, bilgi evlerimiz var ve şimdi çocuk 
kütüphanelerimiz de oldu. İlçemizdeki ilk çocuk kütüphanesini; 
Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi’ni açıyoruz. Yakın zamanda 
Çinili Çocuk Kütüphanesi'ni de açacağız. Orası da Mihrimah Sultan 
Çocuk Kütüphanesi gibi tarihi bir eser. Daha sonra Selimiye 
Mahallemizdeki Selimiye Çocuk Kütüphanesi' ni açacağız ve 
böylece bir çocuk kütüphanesi dizimiz olmuş olacak. Buralara 

anneleriniz, babalarınızla geleceksiniz. Siz kütüphanedeyken 
onlara da yan tarafındaki kütüphanelerde hizmet sunulacak. 
Sevgili çocuklar sizler burada kitaplarınızı okurken simitlerinizi, 
çöreklerinizi yiyecek, meyve sularınızı içeceksiniz ve hesabı 
başkan amcamız ödeyecek diyeceksiniz.” dedi.

Konuşma ve açılış merasiminden sonra Mihrimah Sultan Çocuk 
Kütüphanesi'ni misafirlere ve çocuklara tanıtan başkanımız 
çocukların etkinliklerine katıldı ve hep birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirildi.

YENİLENEN MİHRİMAH SULTAN 
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ AÇILDI
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VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE SANAT 
TARİHİ DERSLERİ
Valide Sultan Gemimizde her Perşembe lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen Sanat Tarihi dersleri buluşmalarımızın 
konukları 4 Kasım tarihinde Ünalan Biltek Koleji, 11 Kasım 
tarihinde Kandilli Kız Lisesi, 25 Kasım tarihinde Aziz Mahmut 
Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri oldu.

Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sinan Aydın'ın katılım sağladığı programlarda çay ve simit 
ikramıyla, kahvaltı eşliğinde başlayan derste uzman rehber 
öğrencilere boğazdaki tarihi yapıları tek tek anlattı.

Başkanımız programda yaptığı konuşmada, “Valide Sultan 
Gemimiz özel bir proje ve özel bir gemi. Valide Sultan Gemisi 

yaklaşık 4 yıl önce 2017 yılının Ağustos ayında hizmete başladı. 
Gemimizle 4 yılda 3 milyon kişi ücretsiz Boğaz turumuza 
katıldı.” dedi.

Derslerini Boğaz’a karşı keyifle yapan öğrenciler kendilerine 
böyle bir imkân sunduğu için başkanımıza teşekkürlerini ilettiler.

HEM ÇİFTÇİYE HEM İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK 
İÇİN PATATES VE ELMA DAĞITIMI YAPTIK

Üsküdar Belediyesi olarak ''ÜRETİCİDEN, ARACISIZ, 
KOMİSYONSUZ, DOĞRUDAN ÜSKÜDAR'A '' projemiz kapsamında 
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden temin edip ihtiyaç sahibi 
ailelere gönderdiğimiz sebze, meyve kasalarında olduğu gibi 
bu kez de Niğde’den direkt çiftçiden alımını gerçekleştirdiğimiz 
patateslerin dağıtımını tamamladık.

Yerel üreticiye destek için ülkemizin çeşitli illerinden aracısız 
olarak temin ettiğimiz sebze ve meyve dağıtımlarında bu sefer 
Niğde’nin Çiftlik ilçesine gittik. Tarım üreticilerinden direkt temin 
ettiğimiz patatesleri en kısa sürede 10 bin ihtiyaç sahibi ailemize 
ulaştırdık.Hem ihtiyaç sahibi ailelerimize hem de çiftçiye destek 
amaçlı projemiz ile tırlara yüklenen tonlarca patates ekiplerimiz 
tarafından birer çuval halinde önceden ihtiyaç sahibi olduğu 

Sosyal Destek ve Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından tespiti 
gerçekleştirilen haneler kapı kapı gezilerek teslim edildi.

Amasya’nın Elmaları Üsküdarlıların Sofrasında

Üsküdar Belediyesi olarak tarım üreticilerine destek olmak 
amacıyla bu kez de Amasya’dan aracısız olarak elma tedariği 
gerçekleştirdik. 

Amasyalı çiftçilerin emeğiyle toplanan taze elmalar emekçiler 
tarafından kasalara yüklenerek doğrudan Üsküdarlı ailelerimize 
belediye ekiplerimiz tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtıldı. 
Üsküdar Belediyesi olarak üreticiden tüketiciye doğrudan 
ulaştırdığımız taze sebze ve meyveleri hemşehrilerimizin 
sofrasına taşımaya devam edeceğiz.
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BAŞKANIMIZ
HİLMİ TÜRKMEN'DEN 
ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE;
''KIŞ BOYU DOĞALGAZ 
FATURALARI 
BELEDİYEMİZDEN.''

Üsküdar Belediyesi olarak yeni parklar inşa ederek ve mevcut 
parklarımızı yenileyerek hemşehrilerimize yeşil alanlar 
kazandırmaya devam ediyoruz.

“Gönül Gönüle Güzelleşiyor Üsküdar” sloganımızdan hareketle 
baştan aşağıya yenilediğimiz Zeynep Kamil Parkımızın açılışını 
gerçekleştirdik.

Başkanımız Hilmi Türkmen açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
“Bu güzel parkımızı Üsküdar Belediyesi olarak baştan aşağı, 
tepeden tırnağa yeniledik ve bugün siz sevgili hemşehrilerimizin 
ve çocuklarımızın hizmetine açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” 
şeklinde konuştu. 

Sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahiplerinin her zaman 
yanında olan Üsküdar Belediyesi olarak bu kez de Üsküdar’da 
ikamet eden üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası için 
destek vereceğiz.

Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından yaptığı 
“öğrencilerimize müjdemiz var” paylaşımı sonrasında merakla 
beklenen müjdenin ayrıntılarını bir öğrenci evi ziyareti esnasında 
Üsküdarlı öğrencilerimize duyurdu.

Soğuk kış günlerinde öğrencilerimizi ısıtacak bir destek sağlayan 
belediyemiz üniversite eğitimi için il dışından İstanbul’a gelen 
ve Üsküdar’da ikâmet eden üniversite öğrencilerinin doğalgaz 
faturasına 400 TL katkıda bulunacak.

Başkanımız, “Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve 
Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz 
var demiştim.  Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyemize 
başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz 
ödeyeceğiz.” şeklinde sosyal medya hesaplarından açıklama 
yaparak öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Belediyemizin sağlayacağı fatura desteğinden yararlanmak 
isteyen öğrenciler https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/
ogrenci_yardim adresinden başvuru yapabilirler. 

YENİLENEN ZEYNEP 
KAMİL PARKIMIZIN 
AÇILIŞINI YAPTIK
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Her Pazartesi farklı bir okulda düzenlenen bayrak töreni 1 
Kasım tarihinde İcadiye Mahallesi’nde bulunan İstanbul Üsküdar 
Lisesi’nde gerçekleşti.

İstikbal’den İstiklal’e adıyla gerçekleşen bayrak töreninde 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Lisesi kadrosu ve 
öğrencilerine hitap ettiler.

Başkanımız konuşmasında, “Değerli okul müdürüm, öğretmen 
arkadaşlarım, sevgili öğrenciler hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Her hafta bir 
okulumuzun bayrak törenine katılıp okullarımızın ihtiyaçlarını 
yerinde görüyoruz. Bu haftaya da Üsküdar Lisesi’nde 
gençlerimizle beraber merhaba dedik. “ şeklinde konuştu.

Kısıklı Şehit Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu Bahçesini 
Genişleterek Yeni Alanlar Kazandırdık

Belediyemiz tarafından Kısıklı Mahallesi’nde bulunan Şehit 
Hüseyin Dalgılıç Ortaokulu’nun bahçesinde kalan binalar 
istimlak edilerek açtığımız yeni alanları okulumuza kazandırarak 
öğrencilerimizin rahatça oynayabileceği bir bahçe haline getirdik. 

Başkanımız Hilmi Türkmen, törende yaptığı konuşmada, “Burayı 
istimlak ettik, binaları yıktık. Ve bu güzel okulumuza, siz sevgili 
çocuklarımıza kazandırmış olduk. Laf aramızda çok da güzel 
oldu. Çok yakıştı. Tribünümüz de, bahçemiz de var. Hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi.

İSTİKBAL’DEN 
İSTİKLAL’E BAYRAK 
TÖRENİ HER HAFTA 
FARKLI BİR OKULDA 
GERÇEKLEŞİYOR

29 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Mahallesi’nde yan yana 
bulunan Yaman Dede İmam Hatip Ortaokulu ve Rauf Orbay 
İlkokulu’nda bayrak töreni öncesi Üsküdar Belediyesi olarak 
yapımını tamamladığımız ve iki okulun ortak kullanım sağlayacağı 
kapalı spor salonunun açılışı başkanımız Hilmi Türkmen, yetkililer 
ve okul öğrencilerinin eşliğinde kurdele kesimi ile gerçekleşti.

Törende konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, “Haftaya 
gençlerimiz için yaptığımız bir eseri daha açarak başlamanın 
mutluluğu tarifsiz. Rauf Orbay İlkokulu ve Yaman Dede İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin artık çok güzel bir spor salonu 
var. Güle güle kullanmaları dileğiyle.” şeklinde konuştu.

YAMAN DEDE İMAM 
HATİP ORTAOKULU 
KAPALI SPOR 
SALONU AÇILIŞINI 
GERÇEKLEŞTİRDİK
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Anma törenine Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, 15. Füze 
Üs Komutanı Üsküdar Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral 
İbrahim Galip, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
askeri erkân, değerli gazilerimiz, öğrenciler ve Üsküdarlılar 
katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen konuşmasında, “Cumhuriyetimizin 
kurucusu, hem asker hem devlet adamı olarak büyük zorlukların 
üstesinden gelmiş olan ve en önemlisi bugün milletimizin ortak 
değeri olarak gördüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 83. yılında saygıyla yâd ediyorum.” şeklinde konuştu.

Tören Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk 
bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunması ile sona erdi.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSUCUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YAPILAN YAPILAN 

RESMİ TÖRENLE ANILDIRESMİ TÖRENLE ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Şemsi 

Paşa Meydanı’nda yapılan resmi törenle yâd edildi.
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“Rüyadan Dünyalar” Mozaik Sergisi’nde 33 Kadının 
Eserleri Sergilendi 

Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin ve 32 öğrencisinin 
eserlerinden oluşan “Rüyadan Dünyalar Mozaik Sergisi” 6 
Kasım Cuma akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
sanatseverler ile buluştu.

Serginin açılış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare 
Aydın, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetli katılım 
sağladı.

Mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin açılış konuşmasında, “Bu 
sergide 33 kadının 78 eseri yer alıyor. Opak camla yapılan 
eserlere yer verdik. Haftanın 2 günü Üsküdar'daki atölyemizde 
yaptığımız derslerimizde hayallerini gerçeğe aktaran 33 kadın 
olarak oluşturduğumuz mozaik sergimize herkesi bekleriz.” dedi.
Başkanımız Hilmi Türkmen serginin açılış konuşmasında, 
“Meyçem Ezengin Hanım günümüz mozaik sanatında üslubuyla, 
tavrıyla yeni bir çizgiyi temsil ediyor. Atölyesindeki eğitim 
çalışmalarıyla da bu sanatın geleceği için karınca gibi çalışıyor. 
Epeyce sabır gerektiren, hatta emreden bir sanat olduğunu 
biliyorum. Başta sanatçımız Meyçem Hanım olmak üzere 
bu sabrı, tahammülü gösteren bütün sanatçılara teşekkür 
ediyorum." dedi.

“Rüyadan Dünyalar” mozaik sergisi Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde 5-28 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini 
ağırladı.

Azerbaycan’lı sanatçı Hicran Alioğlu'nun sulu boya 
eserlerinin yer aldığı “Öykülerim” resim sergisi 
19 Kasım Cuma akşamı Nevmekân Bağlarbaşı 
Galeri'de açıldı. 

Serginin açılışına çok sayıda davetli katılım sağladı. 

Şehrin tüm güzelliklerini gözler önüne seren eserlere 
sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 

Hicran Alioğlu, “Sulu boya, gözde sanatlar içinde en zor olanlardan 

KÜLTÜR SANATIN ŞEHRİ ÜSKÜDAR 
SANATSEVERLERİ BULUŞTURDU
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biridir. Dokuz senedir sulu boya yapıyoruz. Bu bizim kaçıncı 
sergimiz oldu hatırlamıyorum ama Üsküdar Belediyesi'ndeki ilk 
sergimiz. Gayet memnunum. Çok güzel ağırladılar sağ olsunlar. 
Sergi de çok güzel geçiyor. Sanatçı arkadaşlarım, hocalar, 
tanıdığım dostlar, tanımadığım herkese teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

“Öykülerim” Sulu Boya Resim Sergisi, 19 Kasım- 16 Ocak 
tarihleri arasında, Nevmekân Bağlarbaşı Galeri'de sanatseverleri 
ağırlayacak.

Mustafa Cemil Efe “Cevher Hüsn-i Hat Sergisi” ile 
Nevmekân Sahil’de

Hüsn-i hat sanatının en manalı örneklerini 26 Kasım Cuma akşamı 
Nevmekân Sahil’de açılış törenini düzenlediğimiz Mustafa 
Cemil Efe’nin Cevher Hüsn-i Hat Sergisi’nde bir araya getirdik.

Serginin açılış törenine çok sayıda davetli katılım sağladı.

Sergide, farklı sanat disiplinleriyle ortaya çıkarılmış, bazıları 
200 yaşından fazla antika çerçeveler içerisinde yer alan hüsn-i 
hat eserleri bulunuyor. İzleyicisine ilginç bir sanat deneyimi 

yaşatmayı hedefleyen ve varlığın özündeki mana olan cevhere 
vurgu yapan serginin küratörlüğünü Meyçem Ezengin 
üstleniyor. 

Serginin açılışında konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, “Bu 
değerli sergi Üsküdarımızın en güzel mekânlarından biri olan 
Nevmekân Sahil’de yer alıyor. Değerli sanatkârımız Mustafa 
Cemil Efe’nin çok sayıda eserinden oluşan Hüsn-i Hat Sergisi 
gerçekten herkes tarafından görülmeye değer. Sergide yer alan 
her bir eser insanı bambaşka duygulara götürüyor. Sergi 9 Ocak 
tarihine kadar açık kalacak. Başta Üsküdarlılar olmak üzere tüm 
İstanbulluları birbirinden değerli onlarca eserin yer aldığı bu 
güzel sergiyi görmeye ve gezmeye davet ediyorum.“ dedi.

Şişenin Dibi Sergisi İle Alkol Bağımlılığının Zararlı 
Etkilerine Dikkat Çektik

Üsküdar Belediyesi olarak “15-21 Kasım Alkol Bağımlılığı 
Farkındalık Haftası” dolayısıyla Yeşilay tarafından düzenlenen 
“Şişenin Dibi Sergisi”ne ev sahipliği yaptık.

Alkol bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkat çekilen sergide, 
alkolün verdiği zararlar çarpıcı bir şekilde yansıtıldı. Hizmet 
binamızın sosyal hizmet alanında ücretsiz olarak ziyarete açılan 
sergi ile alkol bağımlılığının toplum vicdanını sarsıcı etkileri gün 
yüzüne çıkarıldı.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Uzanan Bir Dönemin En 
Nadide Cami Projeleri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Sergilendi

Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bir dönemin en nadide 
cami projelerini modern bir formda tanımlayan Mehmet 
Osmanlıoğlu’nun Cami Projeleri Sergisi'nin açılışını 6 Aralık 
tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezimizde 
gerçekleştirdik.

Açılış törenine çok sayıda davetli katılım sağladı.
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Açılışta konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar'da, 
Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nin fuaye alanında çok özel bir 
sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Mimar ve yazar Mehmet 
Osmanlıoğlu'nun cami projeler sergisi. Çok özgün çizgileri olan 
güzel cami projeleri içerisindeyiz. Özellikle bu projeyi gençlerin 
ve üniversite tahsilini mimarlık, mühendislik üzerine yapanların 
ya da yapmak isteyenlerin görmelerini arzu ederim. Camiler 
bizim hem medeniyetimizin hem inancımızın, değerlerimizin 
vazgeçilmezidir. Camisiz bir hayat asla düşünülemez. Bizim 
camilerimizin bir taraftan estetik olması lazım, güzel olması lazım. 
Müslümanın toplu ibadet yaptığı mekânlar en güzel mekânlar 
olmalı ve aynı zamanda fonksiyonel olmalı yani insanların 
camilere çok kolay girip çıkabilmesi lazım. Engellisi var, yaşlısı 
var, hastası var. Vatandaşlarımızın bu camilere çok kolaylıkla 
girip çıkabilecek tarzda, bir mimaride yapılması gerekir. Mehmet 
Osmanlıoğlu Beyefendinin eserlerinde bu özellik var.” şeklinde 
konuştu.

Mehmet Osmanlıoğlu’nun 39 yıllık mesleki tecrübesiyle abidevi 
mimari alanında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği 53 cami 
ve külliye projesinden bir bölümünün yer aldığı; aynı zamanda 
Selçuklu, neo-klasik ve geç dönem Osmanlı mimarisinin kısmen 
güncellenmiş örneklerinin bulunduğu sergi 13 Aralık tarihine 
kadar ziyaretçilerini ağırladı.

Üsküdar Belediyesi olarak kültür sanat dünyasının yaşayan 
efsanelerini Üsküdarlılarla buluşturmaya devam ediyoruz. 
“Buzdan Şato” ve “Değmesin Ellerimiz” şarkılarıyla kısa sürede 
müzik listelerinde ilk sıraya yükselen Fatma Turgut, Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde sahne aldı.

Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarını Üsküdarlı müzikseverler 
eşliğinde seslendirdi. Konsere gelenler şarkılar ile coşkulu anlar 
yaşadı. Üsküdarlılar konsere yoğun ilgi gösterdi. 

ÜSKÜDAR’DA FATMA 
TURGUT İLE ROCK 
COŞKUSU YAŞANDI
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Fatıma Ana Şifa Vakfı 
işbirliğiyle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve etkin 
katılımları konusunda gelecek fikirler ile farkındalığı artırmak 
amacıyla düzenlediğimiz “Engelsiz Fikirler Çalıştayı”nın ikincisini 
24 Kasım tarihinde Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdik.

5 oturumda gerçekleşen çalıştaya konuşmacı olarak Profesör 
Doktor Mim Kemal Öke, Profesör Doktor Esra Macaroğlu Akgül, 
Öğretim Görevlisi Tuna Şahsuvaroğlu ve Diyetisyen Ahmet 
Akbulut ile ev sahibi olarak Üsküdar Belediye Başkan Yardımcımız 
Zekeriya Şanlıer katılım sağladı.

Ebeveynler, özel gereksinimli bireylerde müzik terapisi, gastro-
terapi, rehabilitasyon danışmanlığı gibi konularda bilgilendirildi.
Özel gereksinimli bireylerde müzik terapisi hakkında konuşan 
Profesör Doktor Mim Kemal Öke, "Ben müzikten anlamayan, 
müzik terapisti olmayan, özel eğitimi de bilmeyen bir insanım. 
Ama ben babayım. Özel gereksinimli bir çocuğum var. Yıllar 

içerisinde onu depresyondan çıkarmak, hayata ve topluma 
yeniden kazandırmak için ritmin ne kadar önemli olduğunu 
bana söylemişlerdi. Ritim dersleri almaya başladıktan sonra 
korolara birlikte gitmeye başladık. Daha sonra beraber folklör 
yaptık. Buradaki tecrübelerimizi, bir bilim adamı olduğum için 
de tarihteki kadim bilgeliğimizden elde ettiğimiz bilgilerle de 
hemhâl edip bir anda kendimi özel gereksinimli çocuklarla bir 
sınıfta buldum. Onlara çok güzel bir program uyguluyoruz. O 
programı bu çalıştayda, bununla ilgilenen ebeveynlere ve özel 
eğitim uzmanlarına aktarmak istiyoruz." dedi. 

ENGELSİZ FİKİRLER 
ÇALIŞTAYI

ÇOCUK ZİRVESİ’NDE MİNİKLER KÜRSÜYE ÇIKTI

Üsküdar Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediğimiz Çocuk 
Zirvesi 25 Kasım tarihinde Nevmekân Sahil’de gerçekleştirdik.

Kardeşlik, akranlık ve arkadaşlık konulu araştırmanın yön verdiği 
zirve, çocuk temalı kısa film gösterimi ile başladı. Zirvenin 
“Çocuklar Konuşuyor” başlıklı oturumunda çocuklar, kardeşlik, 
akranlık ve arkadaşlık konularına ilişkin görüşleriyle katılımcılara 
seslendi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürü Levent Yazıcı’nın katıldığı zirvede akademisyenler de 
konuşmalarıyla farklı konuları ele aldı. Zirvede kardeşlik, akranlık 
ve akrabalık temaları çerçevesinde çocukların gereksinimleri, 
ailelerin ve diğer sosyal çevrelerin karşılaştıkları zorluklar 
ve bu konularda politika yapıcılara veri oluşturacak öneriler 
değerlendirildi.

Kürsüden hitap eden başkanımız Hilmi Türkmen, “Çocuklar 
Allah’ın bizlere büyük bir lütfu. Çocuklar gerçekten dünya 
hayatının süsü. Üsküdar Belediyesi olarak bu dönemin en önemli, 
en çılgın projesi olarak Çocuk Köyü yapıyoruz. Beykoz sınırında, 
Küçüksu Mahallemizde Çocuk Köyü projemiz var. Bu projenin 
dünyada örneği yok. Bence çocuklarımız da daha doğal bir hayatı, 
köy ve mahalle hayatını özlüyorlar ve merak ediyorlar.” dedi.
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Üsküdar Belediyesi olarak her kış yürüttüğümüz çalışma ile 
ekiplerimiz tarafından toplanan mobilya ve ahşap atıkları geri 
dönüşüm atölyesinde ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi aileler için 
odun haline getiriyoruz.

Havaların soğumasıyla harekete geçen ekiplerimiz çöpe atılan 
eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçları 
toplayarak geri dönüşüm atölyesinde ayrıştırıyor ve elde edilen 
odun parçalarını kışlık yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtıyor.

Temizlik İşleri Müdürümüz Mustafa Aktaş, “Koltuk, kanepe, 
dolap ne varsa yaz boyu biriktirilir, bir kısmı sonbaharda 
çıkarılır ki amaç onları hayra vesile kılmak. Üsküdarlıların 
belediyemizi arayarak bildirdiği atık mobilyaların uygun olan 
parçalarını ayırıyoruz satın alımını yaptığımız odunları da içine 
katarak bunları ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediyoruz. 
Yaklaşık 2500-3000 haneye kış boyunca yakacak dağıtımı 
gerçekleştireceğiz. Amacımız kimse üşümesin, çocuklar huzurlu 
ve mutlu olsun. Aile başına ortalama 20 çuval vereceğiz. 
İhtiyaç halinde rakamı artırabiliyoruz. Başkanımız Sayın Hilmi 
Türkmen'in talimatı üzerine amacımız hiçbir aile kesinlikle soğuğa 
maruz kalmayacak, ihtiyaç olan hiçbir evi açıkta bırakmayacağız. 
Kış boyu bu hizmetimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

MOBİLYA ATIKLARI 
KIŞLIK YAKACAĞA 
DÖNÜŞÜYOR

Geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası'nı (Eski adıyla Yassıada) her Perşembe ziyarete gidiyoruz.

Başkanımız Hilmi Türkmen in twitter hesabından “Sizlere anlamlı 
bir haberim, müjdem var. Bundan böyle her Perşembe 12:00’de 
Yassıada’ya, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na 
gideceğiz. Bu “Demokrasi Yolculuğu”na hepiniz davetlisiniz.”diye 
duyurduğu yolculuğa ücretsiz kayıt yaptırmak için  4440875’i 
arayabilirsiniz.

Toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir açık hava 
müzesi haline getirilen adada; Adnan Menderes, Hasan Polatkan 
ve Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıraları yaşatılırken Yassıada'nın 
tarihine de ışık tutuluyor.

Bünyesinde yer alan müze, tarihi tescilli yapılar, restoran, 
kütüphane ve açık hava sanat eserlerinin ziyaret edilebildiği 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na giderek yakın tarimize 
yerinde ışık tutuyoruz. Unutulmamalıdır ki rahmetli 
Menderes’i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve 
onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman 
silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının 
milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen yıl daha da 
güçlenerek hep devam edecektir.

DEMOKRASİ VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
ADASI’NA “DEMOKRASİ 
YOLCULUĞU” BAŞLADI
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Üsküdar Engelsiz 
Yaşam Merkezimizin 3'üncü yaşını şenliklerle kutladık.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan başkanımız 
Hilmi Türkmen, "Bugün Dünya Engelliler Günü.  Engelsiz 
Yaşam Merkezimizi tam üç yıl önce bugün hizmete sunmuş 
idik. Üç yıldır burada engelli kardeşlerimize, vatandaşlarımıza 
hizmet sunuyoruz. Bütün engel gruplarına hizmet veriyoruz 
ve bu hizmetler tamamen ücretsiz. Kimseden hiçbir kuruş 
talep etmiyoruz. Engelliler günü dolayısıyla düzenlediğimiz 
etkinliklerde vatandaşlarımız hem eğleniyorlar, hem 
öğreniyorlar, hem de moral, motivasyon kazanıyorlar. Engelsiz 

Yaşam Merkezimiz çok özel bir merkez, Türkiye'de örneği yok. 
Bu merkezin demirden, tuğladan, betondan yapıldığı gözükse de 
temelinde sevgi var, şefkat var, merhamet var, dayanışma var, 
hoşgörü var, yardımlaşma var, fedakârlık var. Merkezimizden 
hizmet alan çocuklarımız ve aileleriyle birlikte 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla bir araya geldik. Hep birlikte Engelsiz 
koromuzdan şarkılar dinleyip,sergiledikleri folklor gösterilerinin 
keyfini çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan 
edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye Erişilebilirlik 
Ödül Töreni”nde “Sürdürülebilirlik” alanında açık ara farkla 1.’lik 
ödülünü alan merkezimizde engelli bireyler ve ailelerine yönelik 
renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NİN 3’ÜNCÜ YAŞINI 

ŞENLİKLERLE KUTLADIK
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Üsküdar Belediyesi olarak bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, 
mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek ve istihdama katkı 
sağlamak amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunduğumuz 
ÜSMEK ailesi gün geçtikçe büyüyor.

Belediyemiz tarafından 4 Kasım tarihinde Yavuztürk ve 2 Aralık 
tarihinde Aziz Mahmut Hüdayi Kurs Merkezlerimizin açılışını 
gerçekleştirerek toplamda 16 şubeye ulaşan ÜSMEK kurs 
merkezleri, daha fazla insanın hayatına dokunmak hedefiyle 
çalışmalarını hızlandırdı.

ÜSMEK kurs merkezlerimizde müzik ve gösteri sanatları, 
sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, 
giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 
programda verilen eğitimler sürüyor. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen açılış töreninde 
yaptığı konuşmada," Değerli dostlarım biliyorsunuz İSMEK’ler 
Cumhurbaşkanımızın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu dönemde özellikle hanım kardeşlerimize yönelik 
çok güzel bir meslek edindirme, kişisel gelişim kursları olarak 
başlamış ve bütün İstanbul’a, bütün Anadolu’ya yayılmış önemli 
bir eğitim merkeziydi. Özellikle 2009’a kadar İSMEK’lee sadece 
bir eğitim merkezi, bir kurs merkezinden öte aynı zamanda bir 

sosyal, kültürel eğitim merkezi olarak da program ve fonksiyon 
icra ediyordu. Gerçekten de taraflı tarafsız herkesin koşarak 
takip ettiği ve böylesine güzel merkezlerden hizmet almanın 
mutluluğunu yaşadığı eğitim merkezleri, eğitim, kültür noktaları 
olarak hizmet veriyordu. Ancak ne yazık ki değerli dostlarım 
sizlerle bazı gerçekleri paylaşmamız lazım. Hala anlayamadığımız 
sebeplerle İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi İSMEK’leri 
kapatmaya gitti. Yeni dönemde büyükşehir belediyesi 13 bin 
118 İSMEK kursunu kapattı. Yaklaşık 2 bin 500 İSMEK çalışanını 
işten attı. 2 bin 74 öğretmeni mağdur etti. İSMEK’te öğretmenlik 
yapan hocalarımızı ve ne yazık ki en acısı da 227 bin kursiyeri 
mağdur etti." şeklinde konuştu.

ÜSMEK AİLESİNİN İKİ YENİ FERDİ ÜSKÜDARIMIZA 
HAYIRLI OLSUN 
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Üsküdarımıza çok yakışan Nevmekân 
Bağlarbaşı, Sahil ve Selimiye’den sonra tarihi 
mirasımıza sahip çıkarak restore edeceğimiz 
Kandilli’deki Glavany Köşkü ve İcadiye’deki 
Dağ Hamamı, yeni Nevmekân’lar olarak yerini 
almaya hazırlanıyor.

Üsküdarımızın kültür miraslarından olan, 
yapım yılı 1893 olan Kandilli Glavany Köşkü ve 
yapım yılı 1854 olan İcadiye Dağ Hamamı’nı 
aslına uygun şekilde restore ederek geçmişten 
geleceğe köprü kuruyoruz. 

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da 
uğrak noktası olan Nevmekân’lar; sergi 
alanları, yeme-içme bölümü, hem dijital hem 
basılı kitapların yer aldığı kütüphaneleri, 
kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılan 
söyleşi, konser, sergi, seminer ve davetleri ile 
7’den 70’e herkesi buluşturuyor.

Millet Kıraathanelerinin en güzel örneği olarak Üsküdar’da hayat bulan Nevmekân’ların sayısını 5’e çıkarıyoruz.

YENİ NEVMEKÂNLAR İLE GEÇMİŞTEN 
GELECEĞE KÖPRÜ KURUYORUZ
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Üsküdar Belediyesi olarak gelenekselleşen 5 çayı 
buluşmalarımızda 9 Kasım tarihinde Altunizade Mahallesi'nde 
bulunan Aydın Demir Parkı'ndaydık. 

Dokunmadık gönül kalmayana kadar mahalle mahalle, sokak 
sokak hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi hedeflediğimiz park 
buluşmasında başkanımız Hilmi Türkmen vatandaşlarımızın 
taleplerini dinledi.

Keyifli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay 
ve simit ikram edildi. Çocuklarla çeşitli etkinlikler yapıldı, oyunlar 
oynandı.

Küplüce Şehit Cengiz Hasbal Parkı’na Yeni Fidanlar 
Diktik

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesi ile Şehit Cengiz Hasbal 
Parkı’nda düzenlenen 5 çayı buluşmasında mahalle sakinleriyle 
birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik.

Başkanımız Hilmi Türkmen, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma 
Günü. Geleceğimize nefes olsun diye ülkemizin birçok noktasında 
fidan dikimi seferberliği var. Bizler de bugün burada fidanlarımızı 
toprağa ekerek bu anlamlı projeye destek vereceğiz. Hepinizi 
fidan dikim alanımıza davet ediyorum." şeklinde konuştu.

12 Kasım tarihindeki buluşma adresimiz Bahçelievler 
Mahallesi'nde bulunan Rahmi Gökcan Parkı oldu.

Başkanımız Hilmi Türkmen park buluşmasında yaptığı konuşmada, 
“İki amacımız var. İki önemli gerekçeyle park buluşmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Birincisi bizim size anlatacaklarımız var. 
Sizlerle paylaşacaklarımız var. Aracısız sizlere söyleyeceklerimiz 
var. İkincisi de tabi ki sizin de bize iletecekleriniz var.” şeklinde 
konuştu.

Park Buluşmalarımız Salep ve Çikolata İkramıyla 
Devam Ediyor

Havaların soğuması ile 28 Kasım tarihindeki park buluşmamızı 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde salep ikramıyla gerçekleştirdik.

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da bulunduğu buluşmada 
Başkanımız Hilmi Türkmen uzun kuyruklar oluşan salep ve 
çikolata ikramına eşlik etti.

Vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden başkanımız Nakkaştepe 
Millet Bahçesi’nin eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çektirmeyi 
ihmal etmedi.

PARKLARIMIZDA 
GELENEKSEL 5 ÇAYI 
BULUŞMALARIMIZ
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TEBESSÜM KAHVESİ’NDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Üsküdar Belediyesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 
Down Sendromlu gençlerimizi Türkiye’nin ünlü isimleriyle 
buluşturduk. 

Down Sendromlu gençlerimizin görev aldığı Tebessüm 
Kahvesi’nde düzenlediğimiz etkinlikte spor, sanat ve sosyal 
medya dünyasından Ekin Uzunlar, Berkcan, Doğan Kabak, 
Gökhan Ünver, Ümit Erdim, Arda Turan, Burcu Binici, Reşat 
Hacıahmetoğlu, Onur Akbay, Furkan Aksoy, Mustafa Akan ve 
Naletbebe gibi Türkiye’nin ünlü isimleri Üsküdar’da adeta geçit 
töreni yaptı. 

Unutulmaz anların yaşandığı etkinlikte Down Sendromlu 
gençlerimiz bir araya gelme hayali kurdukları ünlü isimlerle 
sohbet etme ve fotoğraf çektirme şansı elde etti. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in katılımıyla, 
belediyesi hizmet binamızda yer alan Tebessüm Kahvesi’nde 
gerçekleşen etkinlik hayli neşeli ve hareketli geçti.

Başkanımız Hilmi Türkmen, "Hepsi birer melek, asla yanlış iş 
yapmazlar, işlerine gönülden bağlıdırlar. Ne zaman moraliniz 
bozuldu, ne zaman canınız sıkıldı, mutluluğu uzakta değil, 

Çavuşdere'de Tebessüm Kahvesi'nde arayabilirsiniz" dedi.

Etkinliğin sonuna doğru ise ünlü isimler, başkanımız Hilmi 
Türkmen ve Down Sendromlu gençlerimiz Tebessüm Kahvesi’nin 
önünde hep birlikte horon teptiler. Down Sendromlu gençlerimizin 
mutluluğu yüzlerine yansıdı.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara’da 
düzenlenen “Tam Bana Göre Festivali”ne Üsküdar Belediyesi 
olarak spordan, eğitime gençlere yönelik birçok projemizle 
katılım sağladık.

16-21 Kasım tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde 
düzenlenen festivalin açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta “Gençlik Projeleri Yarışması” kapsamında 
belediyemizin hazırlamış olduğu projeye verilen ödülü 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. 
Başkanımız Hilmi Türkmen, “Genel Merkez Yerel Yönetimler 

Başkanlığımızın düzenlediği “Gençlik Projeleri Yarışması”nda 
ödülümüzü, yenilikçi vizyonuyla hem bizler hem de 
gençlik üzerindeki desteklerini her an hissettiğimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımız’dan almanın mutluluğunu yaşıyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Festival kapsamında tüm Türkiye'den gençleri ağırlayan 
festivalde 150'nin üzerinde büyükşehir il ve ilçe belediyeleri 
stant açarak projelerini tanıttı.

Belediyemiz bu kapsamda ÜSMEK öğrencilerinin eserlerinin 
yer aldığı bir sergi de açtı. Aynı zamanda Üsküdar e-spor 
takımımız düzenlenen e-spor turnuvasına katılım sağladı.

“GENÇLİK PROJELERİ YARIŞMASI” ÖDÜLÜMÜZÜ 
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDIK


