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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK BÜLTENİDİR       YIL: 3 SAYI: 33

ORGANİK KÖY 
ORTAMINI KUZGUNCUK 
BOSTANINA TAŞIDIK

BELEDİYEMİZDEN 
20.000 FİDAN
BAĞIŞI

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ACIBADEM 
MUHTARIMIZ
METE SERTBAŞ’IN İSMİ 
YAPIMINI TAMAMLADIĞIMIZ 
PARKLA YAŞAYACAK

5 BİNDEN FAZLA AİLEYE
30 TON KURBAN ETİ 
DAĞITTIK

GENÇLERE 
MÜJDE
E-SPOR
MERKEZİ
AÇILDI

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
TEŞRİFLERİYLE ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ VE KUR’AN 

KURSU’NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK
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Manzarası ve donanımıyla ön plana çıkan ve İstanbul’un en 
gözde yerlerinden biri olan Nakkaştepe Millet Bahçemizi 
yeniledik. Üsküdar Belediyesi olarak aylardır hummalı bir 
çalışma yürüttüğümüz Nakkaştepe Millet Bahçemizi yeni haliyle 
İstanbulluların hizmetine açıtık.

50 bin metrelik alan içinde; boğaz manzaralı mesire alanı, piknik 
alanları, spor alanları, tenis kortu, biyolojik göleti, açık ve kapalı 

çocuk oyun alanı, doğa kaşif 
atölyesi, macera parkuru, uçan 
yol ve manzara seyir terası ile 
hizmet veren Nakkaştepe Millet 
Bahçemiz, 50 bin metrekareden 
90 bin metrekareye yükseldi. 

Çorak, metruk bir alan daha bahçeye dönüştürüldü. Nakkaştepe 
Millet Bahçemiz, yeni haliyle İstanbullu hemşehrilerimizi 
ağırlamak için bekliyor.

Alan İçerisinde;
• 90 bin metrekarelik Boğaz Manzaralı Mesire Alanı
• Piknik Alanları
• Gezinti ve Dinlenme Alanları
• Yürüyüş Parkuru
• Macera Parkuru
• Açık ve Kapalı Çocuk Oyun Alanları
• Fitness Alanları
• Tenis Kortu
• Zipline mevcuttur.

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

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ YENİ HALİYLE 
İSTANBULLULARI BEKLİYOR!
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Altı yılda hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği 
hizmetlerle ilklere imza atan ve fark yaratan Üsküdar 
Belediyesi olarak, Açılışını tamamlayacağımız 15 eserden 
biri olan Şehriban Hatun Camii ve Kur’an Kursumuzun açılışını 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirdik.

Cuma namazını Şehriban Hatun Camii'nde kılan 
Cumhurbaşkanımıza, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman 
Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
“Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa edilen caminin tüm 
müslümanlara hayırlı olmasını diliyorum. Devleti ricali olarak 
bizler de tüm müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört 
bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam 
ediyoruz, devam edeceğiz. Yavrularımız için de bu mescitler, 

camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak. Şehriban 
annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun 
yanında tüm imkânı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde 
olmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen, “Şehriban Hatun Camimizin 
açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirdik. Yoğun gündemlerine rağmen 
bizleri yalnız bırakmayarak, bu müstesna eserin açılışında 
Üsküdarlı komşularının yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
tüm hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum. Allah onu bu 
milletin başından eksik etmesin.” Şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış duasını 
etmesinin ardından; kütüphane, insan vakfı ve belediyemizin 
ortaklaşa yapımını tamamaladığı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun 
Erkek Öğrenci yurdu, Kur'an Kursu, şadırvan, imam ve müezzin 
lojmanları, Üsküdar Afet Koordinasyon Merkezi ile birlikte 2200 
metrekarelik bir külliye olan Şehriban Hatun Camii  kesilen 
kurdele ile hizmete açıldı.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
TEŞRİFLERİYLE ŞEHRİBAN HATUN CAMİİ VE KUR’AN 

KURSU’NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK
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12 YILDIR ARALIKSIZ 
DEVAM EDEN
“HOŞ GELDİN BEBEK” 

AŞEVİNDE KAZANLAR 
KAYNAMAYA DEVAM 
EDİYOR

Üsküdar Belediyesi olarak 12 yıldır aralıksız devam ettiğimiz 
''Hoş geldin bebek'' uygulamamız ile hemşehrilerimizin ailelerine 
katılan minik Üsküdarlılarımızı tebrik için gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerimize devam ediyoruz.

2021 yılı Ocak ayından itibaren 3650 ailemize ulaşarak 
bebeklerimize özel hazırlanmış hediye paketiyle bu mutlu 
günlerinde de yanlarında olduk.

Ailelerimiz yeni doğanlara özel bebek bezi, ıslak mendil, hastane 
çıkışı zıbın takımı, bebek battaniyesi, alt açma bezi, dijital 
ateş ölçer, emzirme rehberi ve annelere özel hazırlanmış 
broşürlerimizi teslim alırken mutluluklarını dile getiriyorlar.

Siz de Üsküdar’da ikâmet ediyor ve yeni bebek sahibi 
olduysanız   444 0 875 numaralı telefondan Üsküdar Belediyesi 
Çağrı Merkezi’ni arayarak ''Hoş geldin bebek'' için kayıt 
oluşturabilirsiniz.

Üsküdar Belediyesi Aşevimizde titizlikle yürütülen çalışma 
ile ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemekler haftanın 7 günü 
ekiplerimiz tarafından evlerine kadar teslim ediliyor. 

Üsküdar Belediyesi olarak yıllardır devam eden sıcak yemek 
hizmetimiz ile Ramazan ayı ve pandemide ara vermeden ihtiyaç 
sahiplerinin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sabahın 
erken saatlerinde dağıtıma başlayan Aşevi çalışanlarımız 
Üsküdar’da bulunan yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarında yaptığı paylaşımda “Bazı kolay işler vardır, 
oradan gelen duayla diğer tüm zor işler oluverir! O zaman 
tekrar duyuralım; Üsküdar’da yaşlı, yalnız, tek başına 
yemek yapamayacak durumda bir ihtiyaç sahibini bilip bize 
iletmiyorsanız vebali sizde, bilip de gereğini yapmıyorsak bizde.” 
diyerek Üsküdar Belediyesi olarak konuyla ilgili üstlendiğimiz 
sorumluluğu dile getirdi. 



5

Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdarımızın her noktasında sosyal 
hayata destek verecek projeler üretmeye devam ediyoruz.

Uncular Caddesi'nde yapımına başladığımız "Gastronomi 
Sokağı" projemiz bir bütün olarak Balık Pazarı ve Selmani Pak 
Caddesi’nin çıkışına kadar Prestij Caddesi olarak devam edecek. 
Proje kapsamında caddedeki tüm binaların dış cephelerini 
yenileyip, balkonlarını çiçeklendirip, kaldırımlarını genişlettik. 

Üsküdar Belediyesi olarak şehir ve yaşam kültürüne katkı 
sunacak projelerimizden biri olan Uncular Caddesi, Anadolu 
ve Avrupa Yakası'nın en önemli geçiş merkezi olan Üsküdar’ın 
gastronomi noktası olarak bütün İstanbullulara hizmet verecek. 
Trafiğe kapalı olacak Uncular Caddesi; yeme, içme kültürünün 
yeni adresi olarak hem mideye hem de göze hitap edecek.  
Başkanımız Hilmi Türkmen yaptığı sosyal medya paylaşımında  
“Üsküdarımızın her noktasında, sosyal hayata destek verecek 
projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

ÜSKÜDARIN GASTRONOMİ SOKAĞI UNCULAR 
CADDESİ OLACAK 
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Ayrılmaz bir ikili olan su ile medeniyetin birbirine en güzel 
yakıştığı, birbirini en güzel biçimde yücelttiği ve bu birlikteliğin 
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 (Hafızisa Ağa) Çeşmesi, 
Ümmü Gülsüm 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), İbn'ül Emin Ahmet Ağa Çeşmesi, Abacı 
Dede Türbesi çeşmelerinin restorasyonunu yaparak tekrardan 
su ile buluşturduk.

Proje kapsamında devam eden Fatih Çeşmesi, Başkadın Çeşmesi, 
İbrahim Paşa Çeşmesi, Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi, 
Yesarizade Çeşmesi, Şehzade Numan Çeşmesi, Şehzade 
Seyfettin Çeşmesi, Arslan Ağa Çeşmesi, Şehzade Süleyman 
Çeşmesi, Kasım Ağa Çeşmesi, Türk Kız Koleji Sokağı Çeşmesi 
restorasyon çalışmalarımızı da en kısa zamanda bitirip Üsküdarlı 
hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.

ECDÂT YADİGÂRI 
ÇEŞMELERİMİZİ 
RESTORE ETMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Müftülüğü ve Safa Vakfı’nın 
katkılarıyla aslına uygun şekilde yeniden inşası gerçekleştirilecek 
olan ecdat yadigârı Kavak İskelesi Camii için temel atma töreni 
düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, Safa 
Vakfı yöneticileri ile vatandaşlar katılım sağladı.

Temel atma töreninde konuşan Başkanımız Hilmi Türkmen, 
"Bugün burada tarihi zenginliğimiz olan bir eserin ihyası için ilk 

adımı atıyoruz.  1666’da Hazinedar Lala Beşir Ağa yaptırdığı 
Kavak İskelesi Cami’yi önce İngilizler yıktı. Cennetmekân 2. 
Abdulhamid Han restore etti, tekrar ibadete açtı. Sonra depo 
yapıldı ve komple yıkıldı. Bugün ise ecdat yadigârı Kavak 
İskelesi Camii’nin temelini atarak aslına uygun biçimde tekrar 
inşasına başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız 
tamamlamayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

Açılış duası sonrası şantiye önüne geçen davetliler eşliğinde 
temel atma töreni gerçekleşti.

ECDAT YÂDİGARI KAVAK İSKELESİ CAMİİ’NİN 
TEMELİNİ ATTIK
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AFET KOORDİNASYON 
MERKEZİ AÇILDI
Deprem başta olmak üzere yaşanabilecek afet durumu 
karşısında etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve 
Üsküdar'ı afetlere hazır bir ilçe haline getirmek adına Üsküdar 
Afet Koordinasyon Merkezimizi açtık.

Üsküdarlıların yaşamlarını güvence altına alan Üsküdar 
Belediyesi olarak, doğal afetler sonrasında yaşanabilecek 
olumsuzluklarla mücadele edebilmek amacıyla projelendirdiğimiz 
Afet Koordinasyon Merkezi’ni tamamladık. Olağanüstü 
doğal afetler sonrasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklarla 
etkin mücadele edebilmek için tasarlanan merkezimiz, üstün 
donanımından aldığı güçle diğer merkezlerden ayrışıyor. 
Burhaniye Mahallesi’ndeki Şehriban Hatun Camisi’nin alt katında 
yer alan merkezin toplam kullanım alanı yaklaşık bin metrekare. 
Merkezin içerisinde, 55 kişilik eğitim salonu, toplantı odası, 
haberleşme odası, malzeme deposu ve ofisler bulunuyor.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ımızın tam 
orta yerinde, lokasyon itibariyle Üsküdar’ın çoğrafi şekline 
baktığımızda orta mahallemiz Burhaniye Mahallesi. Buradan 
sahile, Çamlıca’ya, arka mahallelere ulaşım kolay. Bu sebepten 
dolayı bu bölgeyi seçtik ve bu merkezimiz tam teşekküllü bir 
afet yönetim merkezi oldu. Allah göstermesin, bir acil durumda 
nasıl olaylara hemen müdahale edilir, en az zararla nasıl 
atlatırız bu süreci diye tam tekmil hazırlığımız var ama inşallah 
ihtiyaç duyulmaz. Tabi inşallah böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya 
kalmayız ama biz işimizi kış tutalım yaz çıkarsa bahtımıza 
diye planladık. Merkezimizi afet yönetim merkezinden ziyade 
bir afet eğitim merkezi olarak konumlandırdık. Üsküdar’daki 
gençleri, öğrencileri, üniversitelileri, vatandaşlarımızı belli bir 
program dahilinde eğitime alacağız. Deprem anında, deprem 
öncesinde, deprem sonrasında, nasıl hareket edilebileceğini ve 
neler yapılabileceğini hem simülasyonlarla çocuklara pratikte 
anlatacağız hem de bu işin uzmanları tarafından çocuklara 
eğitimler vereceğiz. Üsküdar'ımıza hayırlı olsun.” şeklinde 
konuştu.

TARLADAN TAZE TAZE 
TOPLANAN ÜRÜNLER
ÜSKÜDARLILARIN 
SOFRASINA TAŞINDI

Tarım emekçilerinin tarlasından kendi elleriyle topladıkları en 
taze sebze ve meyveler Üsküdarlı hemşehrilerimizin sofralarına 
ulaşıyor. Hem çiftçilerin kazandığı hem de ihtiyaç sahibi ailelerin 
destek gördüğü proje sayesinde tarım emekçileri ile Üsküdarlı 
hemşehrilerimiz arasında gönül köprüsü kuruldu.

Çiftçiler tarafından gece hasatı yapılan ürünler sabahın erken 
saatlerinde Üsküdar’a doğru yola çıkıyor. Taze sebze ve 
meyveler gün kaybı yaşamadan aynı gün içerisinde belediyemiz 
tarafından dağıtımı yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine 
kadar ulaştırılıyor.

Belediyemizin ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile yılın 
12 ayı boyunca devam edecek proje sayesinde haftada iki kez 
1 kasa organik ürünün dağıtımı sağlanarak hemşehrilerimizin, 
taze sebze ve meyve ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen şimdiye kadar 
1500 aileye ulaşılan proje ile ilgili sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşımda, “Tarlasından alıyoruz, doğrudan köylümüz 
kazanıyor, Üsküdarlı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de en 
tazesini, doğalını doya doya yemiş oluyor. Her gün yüzlerce 
hanemize kasa kasa meyve, sebze ulaştırmaya başladık. Projemiz 
12 ay kesintisiz bir şekilde devam edecek.” ifadelerini kullandı.
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Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye’nin sayılı bostanları arasında yer 
alan Kuzguncuk Bostanı’na köy toprağının bereketini getirdik. Eskişehir 
Sarıcakaya ilçesinde herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan köylü 
kadınlar ve çiftçiler tarafından yetiştirilen ve tarladan koparılıp getirilen 
katkısız ve organik ürünler bostanda belediyemiz tarafından kurulan 
Köy Pazarı ile 10 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00 itibariyle tüm 
İstanbullulara satışa sunuldu.

Üsküdar Köy Pazarı açılışımıza Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, 
Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve çok sayıda Üsküdarlı 
katılım sağladı.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Köy 
Pazarı Projesi’ni Sarıcakaya-Üsküdar iş birliğiyle hayata geçirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Üsküdar Belediyesi olarak 
her alanda olduğu gibi vatandaşlarımızın özellikle sağlığına, huzuruna, 
mutluluğuna vesile olacak birçok projeye hep birlikte imza atıyoruz. 

Özellikle son yıllarda pandeminin getirmiş olduğu sonuçları dikkate 
alarak sağlıklı beslenmenin de ancak doğal ürünlerle mümkün 
olabileceğini artık hepimiz çok yakından görmüş olduk. Sarıcakaya 
Belediyesi ile olan tanışıklığımız aslında tesadüfen oldu. Sonuç 
muazzam bir noktaya gelmiş durumda. Üsküdar Belediyesi olarak 
vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmeleri 
adına bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Sarıcakaya aslında Üsküdar’a 
çok uzak değil. Mütevazi bir Anadolu ilçesi ama günde 100 bin kasa 
sebzenin üretilerek ülkemizin çeşitli noktalarına gönderildiği toprakları 
muazzam verimli bir ilçe. Bu bir başlangıç. İnşallah Üsküdar’da başka 
semtlerde, Anadolu’nun başka köylerinden gelecek ürünlerle yeni 
pazarlar kurulacaktır.” şeklinde konuştu.

Her hafta Cumartesi günü kurulacak Üsküdar Köy Pazarı’nda köylü 
kadınların ve çiftçilerin emeğiyle yetiştirilen ürünler, Kuzguncuk 
Bostanı’nda 15 ayrı tezgâhta yine köylü kadınlar tarafından satışa 
sunuldu.

ORGANİK KÖY ORTAMINI KUZGUNCUK 
BOSTANINA TAŞIDIK
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Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ile hemşehrilerimiz 
Kurban Bayramı’nın birinci günü Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde  
bayramlaştılar.

Başkanımız Hilmi Türkmen konuşmasında, “Kurban Bayramı 
biz müslümanlara bir hediye. Paylaşmanın en güzel örneklerini 
yaşadığımız zamanlar. Müslüman olarak her birimiz bir  
diğerimizden mesulüz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir 
Hadis-i şerifiyle  bizlere örnek olur. Biz de Kurban Bayramı 
vesilesiyle Üsküdar'da evine et girmeyen hemşehrimiz kalmasın 
diyerek kıymetli hayırseverlerin de desteğiyle 5 bin ihtiyaç 

sahibi aileye 30 ton kurban eti dağıttık. Ekiplerimiz bizzat  
hanelerine kadar gidip bayramlaştılar ve kasaplar tarafından 
usulüne uygun kesilen kurban etlerini teslim ettiler. Bundan çok 
memnunuz. Allah bize her yeni bayramda yeni vesilelerle bir 
araya gelmeyi, tazelenmeyi nasip etsin. Bayramımız mübarek 
olsun. İbadetlerimiz, kurbanlarımız Allah katında makbul olsun 
inşallah.“ dedi. 

Bayramlaşmaya birçok Üsküdarlı hemşehrimiz katılım sağladı.
Bayramlaşma merasiminin ardından vatandaşlarımız  İstanbul’un 
en güzel manzarasına sahip olan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde 
başkanımızla bol bol fotoğraf çektirdiler.

ÜSKÜDARLILAR NAKKAŞTEPE MİLLET 
BAHÇESİ'NDE BAŞKANLARIYLA BAYRAMLAŞTI
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Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini 
yitirmek üzere olan Validebağ Korusu, belediyemizin başlatacağı 
“Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi” ile adeta cennetten 
bir köşeye dönüşecek. 1 metreküp beton bile kullanılmadan 
gerçekleştireceğimiz projenin tanıtımı için Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen’in katılımıyla Nevmekân Bağlarbaşı’nda basın 
toplantısı düzenlendi.

Başkan Türkmen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak yine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Türkiye’de örnek gösterilen 
güzel bir projeye daha imzamızı atacağız. Yaklaşık 200 yıl 
önce 3’üncü Selim tarafından annesi Mihrişah Valide Sultan 

adına yaptırılan, bugün bakımsızlıktan ve kontrolsüzlükten 
ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusu’nu 
adeta cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Korumuzda 
bakımsızlıktan kuruyan ağaçlara can vereceğiz. Açık atık sular, 

korudaki tüm canlıların yaşamını tehlikeye atıyor. Kontrolsüz 
köpeklerin saldırısı yüzünden her ay 150’den fazla yaralanma 
olayı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına alacağız. Üsküdar 
Belediyesi olarak 1999 yılında o zaman İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın girişimiyle sit alanı ilan edilen korumuzu, bu 
konumuna uygun şekilde kurtarmak için harekete geçiyoruz. 
İstanbul’a taahhüt ediyoruz ki, doğal hayat aşkıyla Validebağ 
Korusu’nu cennetten bir köşeye dönüştüreceğiz. Projemizi 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden uzmanlarla 
birlikte yapıyoruz. Tüm doğal güzellikleri koruma altına alarak 
İstanbullularımız için şehrin merkezinde doğayla iç içe bir alan 
haline dönüştüreceğiz. Bunu yaparken de projemizde 1 metreküp 
dahi beton kullanmayacağız. Doğal taş, ahşap ve toprak dışında 

hiçbir yapı malzemesi kullanmayacağız. Tek bir beton mikseri 
dahi koruya sokulmayacak. Proje tamamlandığında araç girişine 
ve mangal yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Atıl haldeki 
Validebağ Korusu, hem burada yaşayan canlılar hem de yeşil 
alana hasret İstanbullular için çok büyük anlam ifade ediyor. 
Biz de buradaki doğal dokuyu koruyarak, insanların ve tüm 
canlıların doğanın güzelliklerini özgürce yaşayabilecekleri bir 
atmosfer yaratacağız. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile 
birlikte 7 bin fidanı korumuza kazandırarak daha da yeşil bir koru 
yaratacağız. Böylece Validebağ Korusu, hem korunup gelişecek 
hem de tüm İstanbulluların şehrin yoğun stres ve gürültüsünden 
kaçabilecekleri en yakın ve en doğal adresi olacak." "Bakım ve 
rehabilitasyon çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp 
bitirmek istiyoruz. 2022’nin ilk aylarında inşallah projeyi bitirip 
herkesin kullanımına sunmuş oluruz. Proje tamamlandığında 
60 temizlik 30 kadar da güvenlik görevlisi tahsis edilecek. Tüm 
Üsküdar ve İstanbullular cennet gibi bir koruda huzur içinde 
vakit geçirebilecekler; buranın keyfini yaşayabilecekler" şeklinde 
konuştu.

İSTANBUL VE ÜSKÜDAR ANADOLU YAKASININ 
EN GÜZEL KORUSUNA KAVUŞACAK
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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Üsküdar'da şehit düşen 
kahraman mahalle muhtarımız Mete Sertbaş'ın ismini, çalışmaları 
tamamlayarak hizmete açtığımız parka verdik.

15 Temmuz gecesi Üsküdar'daki Türk Telekom binasını basmaya 
çalışan vatan hainlerine karşı cesurca “Millete kurşun sıkmayın. 
Silahlarınızı teslim edin.” çağrısında bulunan ve mahalle sakinleriyle, 
hainlere karşı korkusuzca direnirken sırtından vurulan şehit Mete 
Sertbaş’ın yaşamını kaybettiği yer, onun adıyla yaşayacak. 

Şehit Mete Sertbaş Parkı'nın açılış törenine Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Başkanımız Hilmi 
Türkmen'in açılış konuşması sonrası kesilen kurdele ile sona erdi. 
Program sonrası Şehit Sertbaş’ın aile yakınlarına hediyeler takdim 
eden Başkanımız Hilmi Türkmen, açılışı gerçekleştirilen parkı gezerek 
vatandaşlarla sohbet etti. 

“Şehit muhtarımızın ismi burada yaşayacak”

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Acıbadem Mahallemiz 15 Temmuz’da hedef haline gelen 
mahallelerden biriydi. Hainler için burası stratejik bir noktaydı. Burada 
bulunan Türk Telekom binasını ele geçirip tüm haberleşme ağlarını yok 
etmeyi planladılar. Bu hain planlara karşılık başta Acıbadem Mahalle 
Muhtarımız Şehit Mete Sertbaş ve halkımız canlarını verdiler ama 
buraları vermediler. 15 Temmuz gecesi Acıbadem’de 6 şehidimiz 
oldu. Biz de şehitlerimizin isimlerini yaşatma ve hatıralarını asla 
unutturmama adına bir takım projeler yapma durumundayız. Üsküdar 
Belediyesi olarak muhtarımızın şehit olduğu bu noktada yaptığımız 
parka şehidimizin ismini verdik. Muhtarımızın ismi burada yaşamaya 
devam edecek. Bu parka gelen çocuklar, burada şehidimizin adını 
görünce Mete Sertbaş kimdir sorusunun cevabını aramaya başlayacak. 
Bu sayede çocuklarımızın 15 Temmuz ruhunu algılayacakları, 
zihinlerinde taşıyacakları bir proje olmuş olacak. Parkımız hayırlı 
olsun.” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ACIBADEM MUHTARIMIZ
METE SERTBAŞ’IN İSMİ YAPIMINI 

TAMAMLADIĞIMIZ PARKLA YAŞAYACAK
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Şehit Eren Bülbül adını taşıyan parkımız, Eren Bülbül’ün 
annesinin ve ailesinin de katılımıyla yoğun bir ilgiyle Üsküdar ve 
İstanbulluların hizmetine sunduk.

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in yanı 
sıra, Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve ailesi, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Maçka Belediye Başkanı 
Dr. Koray Koçhan ve çok sayıda protokol ile vatandaşlar katılım 
sağladı.

Törene katılan ve parkın girişinde basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe 
Bülbül, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde 
yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
"Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar 
insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun" 
şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen de, diğer 
tüm şehitlerin olduğu gibi Eren Bülbül isminin de asla 
unutulmayacağına vurgu yaparak, "Mehmet Akif Ersoy 

Mahallesi'nde bir park yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın 
oynayabileceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında şehit 
olan Eren Bülbül'ümüzün adını verdik." dedi.

Açılışa şehidimizin annesi ve yakınlarının teşrif etmesinden 
dolayı mutlu olduklarını belirten Türkmen, "Onlara çok teşekkür 
ediyorum. Eren'imizi de rahmetle, şükranla yâd ediyoruz. 
Eren'imizin adı burada kıyamete kadar yaşayacaktır, hayırlı, 
uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılış için Trabzon'dan gelen Maçka Belediye Başkanı Koray 
Koçhan da, "İyi ki varsın Eren" demek için burada olduklarını 
söyleyerek, "Erenimizin ismi burada hem çocuklara, gelecek 
nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan parkta çok sayıda 
vatandaş bir araya gelirken, parkın çevresindeki apartmanlara 
da Türk bayrağı ve "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldı.

Kurdele kesimi sonrası Başkanımız Hilmi Türkmen Şehit Eren 
Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e günün anısına, üzerinde Şehit 
Eren Bülbül’ün adının yazılı olduğu hat hediye etti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKINI AÇTIK
Üsküdar Belediyesi olarak 15 yaşındayken Trabzon Maçka’da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş 
sonucu şehit olan Eren Bülbül’ü unutmadık. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde tamamladığımız parka 

şehidimiz Eren Bülbül’ün adını verdik.
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Üsküdar’ın büyük gönül seferberliği hız kesmeden devam 
ediyor. Alışveriş kartı, erzak kolisi, sıcak yemek, taze sebze 
meyve ve Çölyak hastalarımız için dağıtıma çıkardığımız 
paketlerle hemşehirilerimizin kapılarını çalmaya devam ediyoruz.

Dayanışma ve kardeşliğin simgesi olan Üsküdarımızda ihtiyaç 
sahibi tek bir aile bırakılmadan sokak sokak, kapı kapı gezen ekipler 
ailelere alışveriş kartı ve erzak kolisi dağıtımında bulunuyor. 

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen dağıtımla ilgili 
sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, “Erzak kolileri 
ve alışveriş kartı dağıtımımız devam ediyor. Üsküdar’ımızda 
ihtiyaç sahibi tek ev, elimizin değmediği tek gönül kalmayana 
kadar devam.” diyerek  paylaşmanın önemini belirtti.

Üsküdar Belediyesi olarak Çölyak hastası hemşehrilerimizi 
de unutmuyoruz. Üsküdar’da ikamet eden komşularımıza 
hazırladığımız glutensiz ürünlerden oluşan koliler Üsküdar 
Belediyesi Sosyal Destek ve Hizmetleri Müdürlüğümüz 
tarafından adreslerine teslim ediliyor.

Günümüzde hızlı bir artış gösteren Çölyak hastalığı birçok 
insanın yeme içme alışkanlıklarının değişmesine sebep 
olmakta. Glutensiz beslenmesi gereken Çölyak hastaları bu 
ürünleri bulmakta hem zorlanıyor hem de ödemede sıkıntı 
yaşayabiliyorlar. 

Önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları görevli 
personelimiz tarafından Başkanımız Hilmi Türkmen’in selamı ile 
çalınıyor. Koli ve kart dağıtımı ardından memnuniyetlerini dile 
getiren hemşehrilerimiz Başkan Hilmi Türkmen’e ve Üsküdar 
Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
Çamlıca Tepesi’nde düzenlenen dev Türk Bayrağı dikme 
töreninde coşkuyla kutladık. Törene Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Osman Nuri Kabaktepe de katılım sağladı.

Asrın mührü Çamlıca Camii ve Çamlıca Anten Kulesi ile birlikte 
Üsküdar’ın simge sembollerinden biri olarak yerini alan dev 
Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesi törenine Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla 
birlikte butona basarak göndere çektiği dev Türk Bayrağı ile ilgili 
gençlere ve çocuklara hitaben “Türkiye’nin en güzel yerlerinden 
biri olan İstanbul’da Çamlıca Tepesi’nde nazlı nazlı dalgalanan 

bayrağının altında güvende olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Çamlıca tepesinde 
dalgalanacak olan dev bayrakla ilgili, “Yakın zamana kadar anten 
kuleleri ile dolu olan Çamlıca Tepesi’nde artık sadece dünyanın en 
büyük Türk Bayrağı dalgalanıyor. Dalgalandığı yerde ne hüzün 
ne keder.” şeklinde konuştu.

111 metre büyüklüğündeki Türkiye’nin en büyük bayrak direğine 
çekilen 1000 metrekarelik Türk Bayrağı ile Çamlıca yepyeni bir 
çehreye kavuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
TÜRK BAYRAĞI ÇAMLICA 
TEPESİ’NE DİKİLDİ

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ALIŞVERİŞ KARTI, 
ERZAK KOLİSİ VE GLUTENSİZ ÜRÜN PAKETİ 

DESTEĞİ SAĞLIYORUZ
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Üsküdar Belediyesi olarak 1250 koyundan oluşan rekor 
kurban kesimiyle 30 ton kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahibi 5 
binden fazla ailenin yüzünü güldürdük.

Her yıl ihtiyaç sahibi binlerce aileye kurban eti dağıtımı  
geleneğimizi bu yıl daha da yukarıya taşıdı. Hayırseverlerin 
de desteği ile 1250 adet kurbanlık satın alarak 30 tonu bulan 
kurban etini daha önceden belirlenen Üsküdar’daki 5 binden 
fazla aileye tek tek ulaştırdık.

Kesilen kurbanlıklar Üsküdar Selimiye’deki aşevinde parçalara 
ayrılarak 6’şar kiloluk paketler halinde hazırlandı. Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen aşevindeki çalışmaları 
yerinde inceleyerek dağıtımın titizlikle sürdürülmesi için 
denetimde bulundu. Aşevinin uzman kasapları tarafından 
parçalara ayrılan ve paketlenen kurban etleri özel olarak 
temin edilen klimalı soğuk zincir mobil araçlarla gün boyunca 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.     

Başkanımız Hilmi Türkmen, 5 binden fazla aileye iki gün 
içinde 30 ton kurban etini dağıtmanın ciddi bir organizasyon 

gerektirdiğini söyleyerek "Bayram paylaşmak, kucaklaşmak, 
sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü zirveye çıkarmaktır. Kurban aynı 
zamanda bir ibadet ve Allah’a yaklaşma vesilesi. Her sene 
olduğu gibi bu sene de kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızı unutmamaya gayret gösterdik. Bu yıl 
1250 tane küçükbaş hayvan aldık. Bunların her biri yaklaşık 
25 kilo et veriyor. 30 ton eti Üsküdar’da kurban kesemeyen 
ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Bugün ve yarın 
Üsküdar’da 5 bin haneye bu etleri parçalanmış, hazır ve taze 
bir şekilde ileteceğiz. Soğuk hava deposu olan araçlarımızla 
et dağıtımını yapıyoruz. Havaların çok sıcak olması sebebiyle 
kurban etlerinin soğuk zincirle hızlı bir şekilde teslim edilmesi 
gerekiyor. Bu yardımda hayırsever vatandaşlarımızın da 
destekleri çoktur. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın 
destekleri ve belediyenin imkânlarıyla aldık. Ben kurbanlarını 
bağışlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul 
etsin, hemşehrilerimize daha nice sağlıklı, huzurlu bayramlar 
diliyorum." şeklinde konuştu.

5 BİNDEN FAZLA AİLEYE
30 TON KURBAN ETİ DAĞITTIK
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İstanbulluları doğanın içinde sosyalleşebilecekleri, temiz 
havaya doyabilecekleri alanlara, bir yenisini ekleyerek Küplüce- 
Beylerbeyi Mesire Alanı’nı halkın kullanımına açtık. Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in katılımıyla düzenlenen 
tören aracılığıyla açılışı yapılan yeni mesire alanı, temiz havası, 
bol yeşil alanı ve muhteşem manzarasıyla tüm İstanbulluları bir 
araya getirecek.

Açılışta yaptığı konuşmada yeşil dostu belediye olarak imza 
atılan sosyal projeler ile İstanbullular için kalıcı değer taşıyan, 
her kesimden insanı bir araya getiren oluşumları hayata 
geçirdiklerini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, şunları söyledi:

Hilmi Türkmen:
“Şehrin yeni çekim merkezi olacak”

“Üsküdar Belediyesi, halkının yanında ve onların ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayan bir belediye olarak tüm Türkiye’de 
örnekle gösteriliyor. Her projemiz bizim için ayrı bir gurur 
kaynağı elbette. Ancak İstanbulumuzun en güzide yerlerinde 
hayata geçirdiğimiz mesire alanları ve parklar, şehrin yeni 
çekim merkezleri olması itibariyle bizim için çok kıymetli. 
Üzerinde titizlikle çalışarak halkımızın kullanımına açtığımız 
Küplüce- Beylerbeyi Mesire Alanı’nın şehrimizin yeni çekim 
merkezi olacağına inanıyoruz. Tüm İstanbullular bu alanda 
sevdikleriyle birlikte sosyalleşirken temiz hava ve yeşile 
doyacaklar.” dedi.

KÜPLÜCE - BEYLERBEYİ 
MESİRE ALANIMIZ 
İSTANBULLULARIN 
KULLANIMINA AÇILDI

VALİDE SULTAN GEMİSİ 
YENİDEN SEFERLERE
BAŞLADI
Belediyemiz tarafından yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’de bir ilk 
olarak hem Üsküdarlı hemşehrilerimizin hem de İstanbulluların 
hizmetine açtığımız Valide Sultan Gemisi, normalleşme 
koşullarına uyarak Boğaz Turlarına yeniden başladı.

Valide Sultan Gemisi ile İstanbul’un incisi Boğaz’ı gezen 
hemşehrilerimiz yaz günlerinde çay-simit ikramlı turlar 
sayesinde keyifli bir gün geçirme imkânı buluyor. Normalleşme 
şartlarına uygun olarak yeniden seferlerin başladığı Valide Gemisi 
için sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Başkanımız 
Hilmi Türkmen, “Milletimizle bir araya gelmeyi çok özlemiştik. 
Gemimiz HES kodu, maske, mesafe ve 5’te1 kapasite kullanımı 

ile seferlerine başladı. Buradan bir de müjde verelim; önümüzdeki 
aylarda Demokrasi ve Özgürlükler Adası Yassıada’ya “Bilinç ve 
Şuur” turları da düzenleyeceğiz.” diyerek müjde verdi.

Valide Sultan Gemisi turlarına katılmak isteyenlerin 
belediyemizin çağrı merkezi 444 0 875 numaralı telefonunu 
arayarak randevu almaları yeterli.
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BELEDİYEMİZDEN 

20.000

LİBADİYE’YE DEĞER 
KATACAK PROJE İÇİN 
GERİ SAYIM BAŞLADI
Üsküdar Belediyesi olarak Libadiye’ye değer katacak Katlı 
Otopark, Pazar Yeri ve Yüzme Havuzu Projesi için geri sayıma 
başladık.

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.

Temelini atığımız olan Libadiye Katlı Otopark, Pazar Yeri ve 
Yüzme Havuzu Projesi için Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen 
sosyal medya hesaplarından proje alanının videosunu paylaşarak 
“Hızlıca başlayıp bitireceğimiz onlarca projeden sadece biri. 350 
araçlık yer altı otoparkı, orta kısmı pazaryeri, üst katı yemyeşil 
yürüme alanıyla çocuk parkı, yanında yarı olimpik havuz ile 
müjdemizi verelim; başladık. “ ifadelerini kullandı.

Ülkemizin İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin birçok noktasında çıkan orman yangınları hepimizin 
ciğerini yaktı.

Yangınlara karşı devletimizin tüm imkânlarıyla mücadelesi 
sürerken, ağaçlandırmada Avrupa’da 1. sırada olan ülkemizi 
gönül gönüle daha yeşil hale getirmek için Tema Vakfı tarafından 
başlatılan fidan bağışı kampanyasına Üsküdar Belediyesi olarak 
20.000 fidanla destek verdik.

Konuyla alakalı açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen, “Bu cennet vatan bizim. Üsküdar Belediyesi 

olarak yaralarımızı sarmak için bütün gücümüzle biz de varız 
diyor, kaybettiğimiz ormanlarımız için açılacak kampanyaya 
20.000 fidan bağışlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen aynı zamanda sosyal medya 
hesaplarından, yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine 
gönüllü olarak motosikletiyle su taşırken geçirdiği kaza 
sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir için, 
“Merhametin kalpleri, gönülleri kuşatsın cennet yüzlü çocuk. 
Rabbinin yarattıklarını korumak, kurtarmak isterken Rabbine 
gittin. Mekânın cennet, şehadetin kabul olsun.” mesajını 
paylaştı.

FİDAN BAĞIŞI
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“Hayatı paylaşmak için engel yok” diyerek, Üsküdar’da akülü 
aracı olmayan engelli vatandaşımızın kalmaması için koleksiyoner 
Yusuf İyilik’in kendi koleksiyonundan seçtiği eserlerin satışı için 
düzenlediğimiz “İyilik Müzayedesi” ni iş insanlarının katılımıyla 
Nevmekân Sahil’de gerçekleştirdik.
Sunuculuğunu Ünlü Şef Ömür Akkor’un yaptığı müzayedeye, 
Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve 
çok sayıda bağışçı katılım sağladı.

Yusuf İyilik’in bağışladığı 50 adet eserin satışından Üsküdar’a 
bereket yağdı. Gecede 745 akülü sandalye için bağış toplandı. 
Gecenin açılış konuşmasını yapan Başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Millî dayanışma, bilhassa bu küresel salgın döneminde varlığı, 
değeri daha çok anlaşılmış bir duygu. Devlet ve toplum olarak 
hem ülkemizin her şehrinde, her sokağında insanlara nasıl 
ulaştığımızı hem de dünyanın farklı ülkelerine nasıl yetiştiğimizi 
tüm dünya gördü. Bu onur bizim evlatlarımıza bırakacağımız 
bir mirastır. Yardımlaşmanın, dayanışmanın büyüğü, küçüğü 
olmaz. Yerini bulan, bir derde çare olan her yardım amacına 
ulaşmış demektir. Bu noktadan hareketle bugün yardımlaşma 
geleneğimizin bir parçası olarak bu anlamlı müzayedeyi düzenlemek 
istedik. Maksadımızın ne olduğu aşikâr ve herkesin malumu. Bizler 

hayırda yarışmakla mükellef bir toplumuz. Bugünkü müzayedemiz 
de inşallah hayırlara vesile olacaktır.” dedi.

Ve İyilik Müzayedesi aracılığıyla toplanan bağışlar engellilere 
umut oldu. Hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bağışla alınan 
engelli akülü araçlar, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde törenle 
sahiplerine teslim edildi. Oldukça duygusal anlar yaşanan 
törende, uzun süredir akülü araç sahibi olmayı bekleyenler, bu 
hayale kavuşmanın verdiği mutlulukla gözyaşlarını tutamadı.

“Hayatı paylaşmak için engel yok” cümlesinin bir slogandan 
öte, yaşam biçimi olduğunun vurgulandığı törende 
konuşan Başkanımız Hilmi Türkmen “Bugün, Türkiye’de 
bir ilk olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla 
vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 
yaptığımız çalışmalardan birini hayata geçirmenin mutluluğu 
içerisindeyiz. Hepinizin bildiği gibi ‘Hayatı paylaşmak için 
bir engel yok’ diye bir slogan var. Ancak bu cümleyi bir 
slogandan öte bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bir milletin 
engelli vatandaşları, şehit yakınları, gazileri, topyekûn o 
millete emanettir. Eğer bir milletin engellilerine, hastalarına, 
bakıma muhtaç olan vatandaşlarına sahip çıkacak bir anlayışı 
yoksa millet olma özelliğini kaybeder. Türk milleti 7’den 70'e  
zenginiyle, fakiriyle yaşlısıyla genciyle herkes topyekûn bu 
özel vatandaşlarımızın hizmetinde olma adına adeta seferber 
olmuştur. Bugün bu seferberliğin çok önemli bir sonucunu 
elde ettik Buradan elde edilecek gelirle Üsküdar’ımızda, 
İstanbul’umuzda ya da Anadolu’muzda acil akülü araca 
ihtiyacı olanlara bunu temin edeceğiz dedik. Elde ettiğimiz 
3,5 milyon TL’lik bağışla akülü araçsız hiçbir vatandaşımız 
kalmasın diye bugün startı verdik. Bu vesile ile devlet- millet 
kaynaşmasının en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Bu 
araca ihtiyacı olup da sahip olamayan kalmayacak şekilde 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

ENGELLİLERİN HAYALLERİNİ İYİLİK 
MÜZAYEDESİ İLE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK 

İnsan odaklı projeleriyle her kesimden insanın sevgisini kazanan Üsküdar Belediyesi olarak, engellilere yönelik 
girişimlerimizle de hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi sürdürüyoruz. 
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Koleksiyoner Yusuf İyilik’in üç kıtaya yayılmış antikacılardan, 
ailelerden toplayıp restore ettiği kaybolmaya yüz tutan 
Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren 
eşyalardan oluşan “Kalbe Dokunan İlmek Sergisi” Nevmekân 

Sahil’de sanatseverler ile buluşmuştu. Nevmekân Sahil’e 
ziyarette bulunan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi sergiyi 
gezerek incelemelerde bulundu. Hanımefendiye Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen eşlik etti.

Yusuf İyilik’ten koleksiyondaki tekstil ürünleri ve objelere ilişkin 
bilgi alan Emine Erdoğan Hanımefendi kumaş örneklerini de 
inceledi.

Ziyaret sonunda Emine Erdoğan Hanımefendi, Türkmen ve İyilik 
ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ
“KALBE DOKUNAN İLMEK” SERGİSİNİ GEZDİ

Üsküdar Belediyesi olarak Nevmekân Sahil ve Selimiye’den 
sonra, Nevmekân Bağlarbaşı’nın da kütüphanesini baştan sona 
yeniliyor ve büyütüyoruz.

Lise, üniversite kısaca okuyan bütün gençlerimizi ağırladığımız 
Nevmekân Sahil ve Nevmekân Bağlarbaşı’nın kütüphanelerinde 
kitaplarımızı çeşitlendirerek daha verimli hale getirmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Onbinlerce yeni kitap, 
tamamen yenilenen, büyüyen harika bir kütüphane…
Nevmekân Sahil ve Selimiye’den sonra, Nevmekân 

Bağlarbaşı’nın da kütüphanesini baştan sona yeniliyor, 
büyütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

NEVMEKÂN 
BAĞLARBAŞI BÜYÜYEN 
BİR KÜTÜPHANE



19

Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar'da ikâmet eden 
vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal yardım projelerimize son 
sürat devam ediyoruz. 

Belediyemizin çağrı merkezine gelen bir talebi değerlendiren 
ekiplerimiz ihtiyaç sahibi Hüseyin Amca ve birlikte yaşadığı 
engelli oğlu için kolları sıvadı.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen konuyla bizzat 
ilgilenerek Hüseyin Amca ve oğlunun oturduğu evin daha 
kullanılabilir bir hale gelmesi için onarımını yaptırdı. Evine 
yapılan tadilat için teşekkürlerini ileten Hüseyin Amca, “İki 
haftada evimi yaptılar, bir şey aldırmadılar bana.” diyerek 

memnuniyetini dile getirdi. Onarımı biten ev ekipler tarafından 
pırıl pırıl temizlenerek Hüseyin Amcamıza teslim edildi. 

Hüseyin Amca ve oğlunu ziyaret eden Başkanımız Hilmi 
Türkmen, “Hüseyin Amcamızı ziyaret ettik. Yıllardır bebek gibi 
baktığı engelli evladıyla, yeni evinde mutlu, rahat. İhtiyaç sahibi 
büyüklerimizi bize bildirmeye devam eden tüm komşularıma 
teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz başımızın tacı. Tüm gücümüzle 
yanlarındayız.” şeklinde konuştu.

HÜSEYİN AMCA 
VE OĞLUNA 
BAŞKANIMIZDAN 
BÜYÜK SÜRPRİZ

11 yaşındaki Üsküdarlı genç yeteneğimiz Nurbanu İzgi'nin 
resimlerinden oluşan "Büyük Gün" sergisi  Nevmekân 
Bağlarbaşı’nda sanatseverlerle buluştu.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılan 
sergiye Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, davetliler 
ve sanatseverler katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen, “Çok özel bir sergimiz var. Biz 
Üsküdar’da biliyorsunuz her alanda birçok sergiye ev sahipliği 
yapıyoruz. Üreten, düşünen, sanata gönül veren herkesin buluşma 
noktasıyız. Hem sanatçılar hem sanatseverler için Üsküdar güçlü 
bir sembol. Bu sergimiz ise Üsküdar’ın sergi anlayışını genişleten, 
zenginleştiren bir sergi. Büyük Gün sergisi, Nurbanu İzgi’nin ilk 

sergisi. O da çok heyecanlı biz de. Çok özel bir sergi demiştim. 
Özelliği Sayın İzgi’nin henüz çok genç olması ve yaşını aşan 
nitelikli eserlere imza atması. Nurbanu 11 yaşında. Üsküdar’da 
doğdu, Üsküdar’da büyüyor. Adını Valide Atik Camii’ni yaptıran 
Nurbanu Sultan’dan almış. Her şeyiyle tam bir Üsküdarlı. 
Resimlerinde de Üsküdar’ı, Üsküdarlıları çiziyor.  Üsküdar’ın 
bugününü gelecekteki çocuklar ve büyükler için resmetmesi 
şehrimiz adına, resim sanatımız adına çok güzel.  İnanıyorum 
ki Nurbanu İzgi büyüdükçe resmi de büyüyecek. Daha güçlü, 
daha zengin resimler yapacak. Yolun açık olsun Nurbanu, ailen 
gibi biz Üsküdarlılar da seninle gurur duyuyoruz.” şeklinde 
konuştu.

GENÇ YETENEK NURBANU İZGİ’DEN
“BÜYÜK GÜN” RESİM SERGİSİ 
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Üsküdar Belediyesi olarak pandemi nedeniyle getirilen 
kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kültür - sanat 
dünyasının sevilen isimlerini yeniden İstanbullularla 
buluşturmaya başladık. Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından 
Zakkum, Nakkaştepe Millet Bahçemizde gerçekleştirdiğimiz 
açık hava konserinde Üsküdarlılara unutamayacakları bir 
akşam yaşattı.

Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin otopark alanına kurulan dev sahne 
özel ışık gösterileriyle süslendi. 9 Temmuz Cuma akşamı saat 
21:00’de başlayan konser öncesi binlerce Üsküdarlı ellerinde 
sandalyeleriyle erken saatlerden itibaren Nakkaştepe Millet 
Bahçesi’ne gelmeye başladılar.

Konser, Nakkaştepe’nin insanı mest eden yeşilliği, 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nün muhteşem görüntüsü ve sahnenin 
rengarenk ışıltısıyla adeta büyülü bir atmosferde başladı. 
“Anason”, “Ben Ne Yangınlar Gördüm”, “Ahtapotlar” gibi 
şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan alternatif rock grubu Zakkum, 
en sevilen şarkılarını doyumsuz Üsküdar manzarası eşliğinde 
sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Nakkaştepe Millet Bahçesimize gelen binlerce hemşehrimize 
seslenen Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
pandemi yasaklarının kalkması sonrası gerçekleşen ilk 
konserin devamının da geleceğini belirterek, ‘’Biliyorsunuz 

uzunca bir süre pandemi sebebiyle bu konserleri yapabilmemiz 
mümkün olamamıştı. Milletçe aldığımız önlemlerle bu 
sıkıntıdan da hep birlikte kurtulacağız inşallah. Ama 
kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte özellikle gençlerimizle 
yeniden böyle güzel konserlerde, etkinliklerde buluşma 
imkânımız doğdu. Nakkaştepe Millet Bahçemizin eşsiz boğaz 
manzarası eşliğinde bu güzel şarkıları birlikte dinlemek 
hepimizi mutlu ediyor. Bu daha ilk konserimiz. Görüyorum ki 
sizler de bu etkinlikleri hayli özlemişsiniz. Bu yoğun ilgi bunu 
gösteriyor. Yaz boyunca Üsküdarlılarla, Üsküdarlı gençlerle 
buluşacağımız konserlerimiz sürecek. Üsküdar her zaman 
olduğu gibi, mutluluğun, huzurun, sevincin, kardeşliğin şehri 
olmaya devam edecek.’’ şeklinde konuştu.

AÇIK HAVADA ZAKKUM GRUBU İLE MÜZİK 
ZİYAFETİ YAŞANDI



21

Geçmiş yıllarda Türkiye’de bir kamu kurumu olarak ilk kez ve 
görkemli bir şekilde e-spor eğlencesini düzenleyen Üsküdar 
Belediyesi olarak bu kez de e-spor merkezi projesiyle bir ilke 
daha imza attık.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in desteği ile ilk kez 
bir kamu kuruluşu tarafından kullanıma sunulan e-spor merkezi 
olma özelliği taşıyan ve oyun severlerin kıyasıya mücadele 
edeceği bu merkez, Çavuşdere Spor Sarayı’nın asma katında 
son teknolojik cihazlarla donatıldı.

Açılıştan sonra aynı zamanda büyük bir müsabakaya ev sahipliği 
yapan merkez, sosyal medya fenomenleri ve Üsküdarlı gençleri 
bir araya getirerek en sevdikleri oyunları oynama fırsatı sundu. 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen de e-sporcu 
gençlerin arasına katılarak, gençlerle birlikte oyun oynadı.

Gençlerle bolca vakit geçiren Üsküdar Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen çok keyif aldığını belirterek, “Böyle bir merkezi 
Üsküdarlı gençlerin hizmetine sunmuş olmanın heyecanı ve 
mutluluğu içerisindeyim. Bu gençlerin hızına yetişmek mümkün 
değil. Zaten e-spor merkezlerinin en önemli özelliği de çok hızlı 
olmasıdır. Burası aynı zamanda bir akademi bir eğitim merkezi 
olacak. Burada önemli kavramlarımız; hız centilmenlik, tatlı bir 
rekabet, kolektif akıl. Gençler burada  takım arkadaşları ile 
birlikte ortak akıl yürütecekler ve çok hızlı karar verecekler. 
Burada en önemli kavram hız. E-spor merkezleri, çocukların 
ve gençlerin zamanını öldürmez. Aksi tartışmalara kesinlikle 
katılmıyorum. Gelip görsünler ki gençler burada hızlıca karar 
verip başarı yakalama adına, mantıklı işlerimizi nasıl yürütürüz 
onun mücadelesini veriyorlar.” diye konuştu. E-spor akademiye 
kayıt yaptırmak isteyen gençler https://uskudarbldespor.com/ 
adresinden başvuru yapabilirler.

GENÇLERE MÜJDE E-SPOR MERKEZİ AÇILDI
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Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren 
belediyemiz, düzenlediği sergilere bir yenisini daha ekledi. Bu 
kapsamda bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine 
katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, meslekî ve 
sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdâm sağlamak amacıyla 
hizmete sunduğu ÜSMEK kursiyerlerimizin el emeği göz 
nuru eserlerini Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezimizde 
İstanbullularla buluşturdu.

Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam, El Sanatları gibi alanlarda 
geliştirilen eserlerin sergilendiği Üsküdar’da ÜSMEK Yıl Sonu 
Sergisi ve Festivaline Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ÜSMEK kursiyerlerimiz ve 
davetliler katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen konuşmasında; ”İstanbul’da 
İSMEK’ler kapatılınca biz Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar 
ölçeğinde, ÜSMEK adı altında 2020 yılının Eylül ayında bir proje 
başlattık. Bu programımızın bugün yıl sonu finali olarak burada 
kursumuza devam eden kursiyerlerimizin el emeği göz nuru 
eserlerinden oluşan bir sergi açtık. Yaklaşık 5 bin kursiyerimiz 
var. 16 ayrı branşta, 256 ayrı programdan oluşan bir 8 ay 
geride kaldı. İnanılmaz bir talep var. Bu kursların çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Sonuca baktığımızda da çok doğru bir proje 
olduğunu görüyoruz. Üsküdar’da şu an 11 ayrı kurs merkezi var. 
Önümüzdeki sene 14’e çıkaracağız. Bu ürünlerin satılması için 
önümüzdeki aylarda bir satış ofisi de açacağız.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Barbaros Güzel Sanatlar 
Akademisi Gençlik Korosu tarafından yapılan müzik dinletisiyle 
konuklar keyifli anlar yaşadı. Program sonunda kursiyerlerimize 
sertifikaları takdim edildi.

EL EMEĞİ GÖZ NURU SANAT ESERLERİ 
İSTANBULLULARLA BULUŞTU
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Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdarlılar her 
hafta boğazın en güzel manzarası eşliğinde Üsküdar meydanı 
- Harem arasında pazar koşusu yapıyor. Koşu sonrası etkinliğe 
katılanlar hep birlikte Üsküdar sahildeki Nevmekân’ın bahçesinde 
kahvaltıda buluşuyor.

Sağlığa, çevreye ve yaşama dair hayata geçirdiği sayısız proje 
ve etkinlikte adından sıkça söz ettiren Üsküdar Belediyesi olarak 
her hafta düzenlemeye başladığımız halk koşusu ile de tüm 
Üsküdarlıları harekete davet ediyoruz.  

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, belediye başkan 
yardımcıları, müdürler ve belediye çalışanları ile çok sayıda 
vatandaş saat 08.00 sıralarında Üsküdar meydanında bir araya 
geliyor. Koşu, Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak, Şemsipaşa, 
Kızkulesi ve Salacak üzerinden Harem’e kadar devam ediyor. 
Ardından koşarak yeniden Üsküdar Meydana geliniyor. 
Başkanımız Hilmi Türkmen de dahil yapabilenler aynı mesafeyi 
ikinci kez koşuyor.  Hayli neşeli geçen yazar koşusuna, sadece 
belediye çalışanları ve vatandaşlar değil zaman zaman Üsküdar’ın 
sevimli sokak hayvanları da eşlik ediyor. 

Bir saat kadar süren koşu sonrası Başkanımız Hilmi Türkmen, 
belediye yöneticileri ve vatandaşlar Nevmekân Sahil’in 
bahçesinde buluşarak doyumsuz boğaz manzarası eşliğinde 
Pazar kahvaltısı yapıyor. Etkinlikle Üsküdarlılar hem spor ve 
koşuyla hareket etme hem de birlikte hoş vakit geçirme imkanı 
bulyor.

Pazar koşusunu bir gelenek haline getirmeye çalıştıklarını 
söyleyen başkanımız Hilmi Türkmen, “Pandemi sebebiyle 

biliyorsunuz uzun süre herkes evlerinde kaldı ve toplu 
etkinliklerimizi yapabilme imkânımız neredeyse hiç kalmadı. 
Birçok vatandaşımız da ne yazik ki, spordan uzak, evlerinde 
hareketsiz bir yaşam sürdürmek zorunda kaldı. Şimdi 
kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlarımızla güzel bir 
gelenek başlattık. Her zaman, benimle birlikte belediyedeki 
mesai arkadaşlarım ve çok sayıda vatandaşımız sabah 
saatlerinde Üsküdar meydanında buluşarak Harem’e kadar 
koşuyoruz. Yapabilenler bunu iki tur olarak gerçekleştiriyor. 
Tabi bu halk koşumuzun bir diğer özelliği dünyanın belki de 
en güzel manzarası eşliğinde olması. O doyumsuz manzara 
eşliğinde hep birlikte koşmak gerçekten insana büyük 
bir mutluluk ve keyif veriyor. Koşu sonrası Üsküdarlılarla 
Nevmekân Sahil’in bahçesinde bir araya geliyoruz, kahvaltı 
eşliğinde harika sohbetler ediyoruz. Tüm Üsküdarlıları bu 
keyifli Pazar koşusuna bekliyoruz.” dedi.

İSTANBUL’UN EN KEYİFLİ KOŞUSU HER PAZAR 
ÜSKÜDAR’DA ÖNCE KOŞU, ARDINDAN BOĞAZ 

KIYISINDA KAHVALTI
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V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Üsküdar 
Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği 
paydaşlığında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Sempozyuma Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Marmara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erol Özvar, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail 
Hakkı Turunç, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
konuşmacı olarak yer aldılar.

Karacaahmet, Küplüce ve Çengelköy Mezarlıkları 
ziyaret edilerek Başkan Hilmi Türkmen tarafından aziz 
şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okundu. 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde dimdik ayakta duran Gazi Çengelköy 

ÜSKÜDAR’DA “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ 
BİRLİK GÜNÜ” ETKİNLİKLERİ

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıldönümü 
Üsküdar’da yapılan anma programları ile idrak edildi.
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Polis Karakolu yetkililer tarafından ziyaret edildikten 
sonra Acıbadem Mahallesi’nde darbeci hainler tarafından 
şehit edilen kahraman muhtarımız Mete Sertbaş’ın adının 
verildiği belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan 
parkımızın açılış töreni gerçekleşti. 

Üsküdar Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe girişimini 
anlatan "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı. Sergi 
kapsamında darbe girişimini öğrendiği anda iki kuzenini de 
alarak yola çıkan, kalabalığa aldırmadan ilerleyen tanklarla 
karşılaşınca kendini son anda araçtan çimlere atarak 
kurtaran Yasir Çiftçi'nin tank tarafından ezilen aracı da 
sergilendi.

Başkanımız Hilmi Türkmen darbe gecesinde yaşananların 
unutulmayacağına işaret ederek, "İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü, hainleri derdest 
ettikten sonra 16 Temmuz günü bizden hainleri hesaba 
çekmek üzere müdürlüklerimize götürmek için nakliye 
araçları istediler. Birkaç gün sonra nakliye araçlarımızı 
kullanan şoför arkadaşlarımız, 15 Temmuz darbe girişiminin 
bildirisini getirdiler. Bu hainler bizim araçlarda o bildiriyi 

ya bilerek veya bilmeyerek unuttular veya bıraktılar 
bilemiyoruz. Değerli dostlarım inanın tüyler ürpertici, 
alçaklığın, kalleşliğin zirvesi... Aslında darbenin başlangıç 
saati gece 03.00 civarı olarak planlanmış. 'Darbeden sonra 
İBB başkanı, valisi, garnizon komutanı kim olacak?' gibi her 
şeyi isim isim yazmışlar. Sabah 06.00 itibariyle bütün deniz, 
kara ve otoyolları kapatılacak ve benzeri gibi planlamalar 
yapmışlar. Ama en önemli ve en acısı ne biliyor musunuz? 
Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri 
aksatılmayacak' diye yazmışlar. Yani milleti katletmek için 
gözlerini kırpmadan bütün hesaplarını yapmışlar. Allah bu 
hainlere fırsat vermesin, eğer fırsat bulsalar gözümüzün 
yaşına bakmazlar." şeklinde konuştu.

Gece boyu tüm camilerde süren Kur’an tilaveti ve duaların 
yanı sıra ilerleyen saatlerde Çengelköy 15 Temmuz Şehitler 
Çeşmesi’nde şehitlerin aziz hatırası için şerbet ikramı 
yapılarak dualar okundu. Gece yarısı itibariyle ülkenin dört 
bir yanından okunan selalar eşliğinde başlayan “Demokrasi 
Nöbeti” sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.
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Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla hız kesmeden yürütülen 
ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen 
kentsel dönüşüm çalışmaları, meyvelerini vermeye başladı. 
Üsküdar Belediyesi olarak başlattığımız kentsel dönüşüm 
seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde geliştirilen 
ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde mutlu 
sona ulaştık. Belediyemiz, 250 milyon TL yatırım bedeliyle 
336 daireden oluşan, içerisinde havuz, kapalı otopark, fitness 
salonu, çocuk oyun alanları bulunan projeyi söz verdiği tarihte 
tamamlayarak kat maliklerine teslim etti. 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi 
olarak hayata geçirdiğimiz Erguvan Evleri anahtar teslim 
törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, MHP Üsküdar İlçe Başkanı 
Güngör Karaali, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, 
Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları ile daire hak sahipleri ve çok 
sayıda semt sakini katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
“Üsküdar’da artık imar sorunu diye bir sorun yok. Kentsel 
dönüşüm çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. 
Kirazlıtepe'de Çevre Bakanlığımız ile yürüttüğümüz projemiz 
var.  Ağustos sonunda 504 daire 47 iş yerinin teslimini 
yapacağız. Yine Kirazlıtepe'de toplamda 1900 konutun, 147 
işyerinin de dönüşüm ve inşaat çalışmaları devam ediyor. 
Önümüzdeki aylarda Sultan Murat Mahallesi'nde 800 konutluk 
bir kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. İnşallah 

2023'ün sonunda orada da anahtar teslim törenimizi yapacağız.“ 
şeklinde konuştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen ilçedeki kentsel dönüşüm 
faaliyetlerinin büyük bir hızlı devam ettiğini bazı projelerde de 
sona gelindiğini söyledi. Erguvan Evleri projesine başlamadan 
önceki sıkıntılara değinen Türkmen, bugün çok özel bir gün 
yaşadıklarını ifade etti. 

Konuşmaların ardından 336 dairenin anahtarları hak sahiplerine 
tek tek teslim edildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 1. 
Sınıf malzemelerle son derece lüks şekilde inşa edilen projedeki 
daireleri vatandaşlarla birlikte gezdiler.

DEPREME DAYANIKSIZ EVLER 1. SINIF 
KONUTLARA DÖNÜŞTÜ
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ÜSMEK KURSİYERLERİ 
SERTİFİKARINI ALDI
11 farklı kurs merkezinde 256 farklı programda binlerce 
kursiyer eğitimini tamamladı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
sertifikalarını almaya hak kazandılar. Sertifikalar, Valide Sultan 
Gemisi’nde düzenlenen törende Üsküdar Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen tarafından kursiyerlere teslim edildi.

Sertifika törenine Başkanımız Hilmi Türkmen’in yanı sıra Üsküdar 
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Şen, ÜSMEK yetkilileri ve 
kursiyerler katıldı.

“ÜSMEK Mağazasının müjdesini verelim”

Törende konuşma yapan Başkanımız Türkmen, “Bugün beş 
binin üzerinde kursiyerimiz mezun oluyor. ÜSMEK kursları 
bizim için vazgeçilmez olmuştur. Yolumuza Üsküdar ölçeğinde 
devam edeceğiz. Ayrıca ben buradan müjdeyi vermek istiyorum. 
Kursiyerlerimizin yaptıkları bu güzel eserleri satabilmeleri için 
ilerleyen günlerde Üsküdarımızda onlara güzel bir yer tahsis 
edeceğiz’’ dedi.

Sertifikalarını alan ÜSMEK kursiyerleri, böyle bir imkanı 
kendilerine tanıyan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Tükmen’e teşekkürlerini ilettiler.

Birbiri ardına açılışlarını gerçekleştirdiğimiz 15 eserimizden biri 
olan Bereket Aşevimiz düzenlenen açılış töreni ile Üsküdarımıza 
hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve 
çok sayıda davetli katılım sağladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Başkanımız 
Hilmi Türkmen, “1 ay içinde açılışını yaptığımız 15 eser içinde 
belki de en anlamlısı, Selimiye’deki aşevine ek olarak hizmete 
girecek olan, İstanbul’un en büyük aşevi, Kısıklı Bereket 
Aşevi’ni hizmete açıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza 
şükranlarımızı sunuyorum. Buradan yemek ihtiyaçlarını temin 
edecek hemşehrilerimizin de yedikleri içtikleri şifa olsun. Kadim 
geleneğimiz daim olsun.” şeklinde konuştu.

Yıllardır devam eden kadim gelenek açılışını gerçekleştirdiğimiz 
ikinci aşevimizle büyüyerek devam ediyor. Haftanın 7 günü 
dağıtımı yapılan sıcak yemek hizmeti ile Üsküdar’da bulunan 
yaşlı, kimsesiz, evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce 
vatandaşımızın yüzü gülüyor.

KISIKLI BEREKET 
AŞEVİMİZ 
ÜSKÜDARIMIZA 
HAYIRLI OLSUN



Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla kentsel dönüşüm yıkım 
töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ ve belediyemizin 
işbirliğiyle yapımına başlanan projede toplamda 5 bin 
konut üretilecek. Üsküdar’daki kentsel dönüşüm çalışmamız 
Kirazlıtepe, Ferah, Küplüce ve Mehmet Akif Mahallelerimizi 
kapsıyor.  3 mahalle ve 4 farklı noktada yürütülen kentsel 
dönüşüm kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 ticari 
bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa etmiş olacağız.

Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” sloganıyla kentsel dönüşüm 
çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkılan ve yerine yenisi yapılan evler 
hak sahiplerine teslim edilirken diğer taraftan yeni riskli 
alanlar tespit ediliyor. Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce 
Mahallelerimiz ile Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında ilan edilen 180 bin 550 metrekare alanda 
566 bina ve 1595 bağımsız birim bulunuyor.

Projenin başlatılması için yapılan kentsel dönüşüm yıkım 
çalışmalarına, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili 
Vedat Demiröz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve çok sayıda protokol katılım sağladı.

Kentsel dönüşüm toplu yıkımı için düzenlenen törende 
konuşan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat 

Kurum, “Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz hafta sizlerle, 
komşularıyla, bir araya gelmiş, kentsel dönüşüme ilişkin 
taleplerinizi, isteklerinizi dinlemişti. Biz de; hemen tüm 
ekibimizle, Üsküdar Belediyemizle birlikte harekete geçtik, 
çalışmalarımıza başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla 2018 yılında başlattığımız Çamlıca Cami ve 
Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemizde yeni bir adımı hep 
birlikte atmak için bir araya geldik. Sadece Üsküdar’ı değil, 
bütün bir İstanbul’un deprem dönüşümünü ilgilendiren yeni 
5.000 konutluk projemize başlıyoruz. Kirazlıtepe, Ferah, 
Küplüce ve Mehmet Akif Mahallelerimizi içine alan bu büyük 
dönüşüm, İstanbul’umuza, Üsküdar’ımıza hayırlı, uğurlu 
olsun.” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm yıkım törenine ev sahipliği yapan Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın çok 
önemli ve çok büyük bir gün yaşadığını söyledi. Başkanımız 
Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da “Büyük Dönüşüm” başlığı 
altında Çamlıca Camii’nin eteklerinde, camiye komşu 
mahallelerimizde çok önemli ve çok büyük alanı kapsayan bir 
dönüşüm hamlesinin ilk fitilini sayın bakanımızın riyasetinde 
bugün ateşliyoruz. Hayırlı olsun.  Bildiğiniz gibi 2017 – 2018 
yıllarında yine Çamlıca Camii’nin eteklerinde toplamda 180 
bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşümü başlatmış ve 
önemli bir mesafeyi kat etmiş bulunuyoruz. Bulunduğumuz 
noktanın biraz aşağısında ve bu dönüşümün ilk etabı olan 504 
konutluk 147 iş yerinin içinde olduğu çalışmalarının inşası 
tamamlandı. Hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine bu 180 
bin metrekarelik dönüşüm alanının ikinci ve üçüncü etabının 
ihaleleri yapıldı. Çalışmaları bittiğinde hak sahiplerine teslim 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Üsküdar’da 3 etap halinde inşa edilecek projemizin ilk 
etabında 504 adet konut, 47 adet ticari bağımsız birim, ikinci 
etabında ise 706 adet konut, 75 adet ticari bağımsız birim, 1 
adet cami ve 2 adet lojman yer alacak. Üçüncü etabında ise 
666 konut, 20 ticari bağımsız birim, 24 derslikli okul, bilgi evi, 
muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi sosyal donatı alanlar yer 
alacak. Proje kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 
ticari bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa edilmiş 
olacak.

ÜSKÜDAR’DA “BÜYÜK DÖNÜŞÜM” BAŞLADI 


