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HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi 
Üsküdar İlçe Başkanı Afşin Birben ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Hilmi Türkmen; "Birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışma 
duygularının hemhal olduğu Ramazan Bayramında bayramlaşma programımıza gelen tüm hemşehrilerime 
teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Türkmen aynı zamanda bayramların bir olmak için, birlik olmak için fırsat olduğunu vurguladı. 
Bayramlaşma esnasında vatandaşlar Başkan Türkmen ile bol bol sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

BAŞKAN TÜRKMEN ÜSKÜDARLILAR İLE BAYRAMLAŞTI
Ramazan ayının bereket ve huzurla geçtiği Üsküdar'da Başkan Türkmen ve vatandaşlar bayramlaşma 

programında bir araya geldi.
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Millet Bahçesi'nde yürüyen Erdoğan’a vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla hatıra 
fotoğrafı çektirirken, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni açıldıktan 
sonra ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

İstanbul'un ve Boğaz'ın Millet Bahçesi'nden çok güzel şekilde 
göründüğünü dile getiren Erdoğan, "Boğaz böyle dört dörtlük 
köprüyle beraber tüm İstanbullulara ağırlıklı olarak da 
Üsküdarlılara hitap ediyor. Üsküdar zaten Anadolu Yakası'nda 
İstanbul'un gezmeye, görmeye değer bir ilçesi. Şiirlere de konu 
olan bir yer. İstanbul'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul 
nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek 
gerekiyor." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı 
Bayram Şenocak, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ’Nİ ZİYARET ETTİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşsiz İstanbul manzaralı  Nakkaştepe 
Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.
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ÜSKÜDAR MEYDANI’NDA 
MİLLÎ MAÇ HEYECANI

ÜSKÜDAR’DA ÇORBA 
GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi, A Millî Futbol Takımımızın İzlanda 
ile karşı karşıya geldiği zorlu karşılaşmayı Üsküdar 
Meydanı’na kurulan dev ekranda canlı olarak yayınladı. 

Üsküdar Belediyesi, 2014 yılından bu yana “Çorbaya Kal Büte 
Kalma” diyerek üniversitelerin vize ve final haftalarında öğrencilere 
çorba ikramında bulunuyor. 

Bu yıl da final dönemlerinde geceleri geç yatıp sabahları kahvaltı 
yapacak vakit bulamayan Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü 
öğrencilerini okulun girişinde çorba, ekmek ve su ikramı yapılan 
stantlar karşıladı. Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mustafa Kurt'ta çorba ikramına katılım sağladı.

Okula gelen ve çorba ikramıyla karşılaşan öğrenciler Başkan Hilmi 
Türkmen’e selamlarını ileterek teşekkür ettiler.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda mücadele 
veren millîlerimiz Konya’da oynadığı maçta son Dünya 
Şampiyonu Fransa’yı 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya 
imza atmıştı. 

Ay Yıldızlı Millîlerimiz, Laugardalsvöllur Stadı'nda İzlanda ile 
oynadığı mücadeleden 2-1’lik skorla mağlup olarak ayrıldı.

Üsküdar Meydanı’nda bir araya gelen futbolseverler Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e sağlamış olduğu bu 
imkandan dolayı teşekkür ettiler.

ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’NDE ÖN 
KAYITLAR BAŞLADI!

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Türkiye’nin En Kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ön 
kayıtlar başladı.

Grup Eğitimi, Fizyoterapi, Alzheimer Okulu Hobi Merkezi, 
Evde Sağlık Hizmeti, Psikolojik Danışmanlık, Pedagog, 
Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu Bütünleme Terapisi, 
Uzay Terapisi, Hidroterapi, Teknoterapi, Yaratıcı Drama, 
Filografi gibi birçok desteğin verildiği merkezde, 1 
Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında yeni öğretim yılı 
kayıtları yapılacak.

Kayıtlar hafta içi 09:00 ile 16:30 saatleri arasında 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde birebir olarak yapılmaktadır.
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AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
MAHİR ÜNAL NEVMEKÂN SAHİL’İ ZİYARET ETTİ

Üsküdar Şemsipaşa’daki Nevmekân 
Sahil’e ziyarette bulunan Mahir Ünal’a, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
de eşlik etti.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, millet 
kıraathanelerinin en güzel örneklerinden 
biri olarak kabul edilen Nevmekân Sahil’i 
ve Hanım Sultanlar Müzesi’ni gezerek 
bilgi aldı.

Ünal ve Türkmen ziyaret sırasında 
Nevmekân Sahil’de bulunan gençler ile 
sohbet etme imkânı buldu. 

Öğrenciler ve vatandaşlar ile fotoğraf 
çektiren Ünal, Sami Savatlı’nın “Sonsuz 
Kökler” Sergisi’ni de ziyaret etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından tüm İstanbulluların hizmetine 
sunulan Nevmekân Sahil AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mahir Ünal’ı ağırladı. 
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Tebessüm Kahvesi’nin mimarı down sendromlu çocuklar, 
Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören engelli çocuklar ve 
Bilim Merkezi’ndeki dahi ve yaratıcı çocuklar da babalarıyla 
birlikte, buluşmanın başrol oyuncusu oldu. Çocukların 
hayatlarının kahramanı olan babalar, etkinliğin çok özel 
sürprizleriyle unutulmaz bir Babalar Günü yaşadı.
 
Üsküdar Belediyesi olarak en özel günlerde imza attıkları 
etkinliklerle 7’den 70’e tüm İstanbulluları bir araya 
getirdiklerini, Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Babalar Günü’ne 

özel düzenledikleri yılın “En Baba Buluşması” ile de çocukların 
ilk kahramanı olan babalara, çocuklarıyla birlikte doğanın içinde 
unutulmaz bir Babalar Günü yaşattıklarını vurgulayan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, etkinlik sırasında yaptığı 
konuşmada, yeni yapılacak 5 millet bahçesi ve 4 Nevmekân’ın 
daha müjdesini verdi. Türkmen şunları söyledi:

“Türkiye’nin örnekle gösterilen millet bahçesi olan Nakkaştepe 
Millet Bahçesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, 
çocuklarımızı babalarıyla buluşturmanın ötesine geçtik. 

Üsküdar, Babalar Günü’nde tüm çocukların en büyük kahramanı babaların katılımıyla yılın “En Baba Buluşması”na 
sahne oldu. Üsküdar Belediyesi tarafından, Boğaz’ın en güzel manzarasına sahip, İstanbul’un en gözde millet 
bahçesi olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleşen buluşmada, babalar, çocukları ve aileleriyle birlikte 
doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirdi.

YILIN
“EN BABA BULUŞMASI"

ÜSKÜDAR’DA GERÇEKLEŞTİ



7

Belediyemizin en önemli projelerinden biri olan Nakkaştepe 
Millet Bahçesi’nin İstanbulluları bir araya getiren geniş ölçekli 
etkinlikler için ne kadar uygun bir atmosfer sunduğunu da 
gösterdik. Yeni yapacağımız projeler arasında yer alan 5 
millet bahçesi, 4 farklı Nevmekaân ile tüm İstanbulluları 
buluşturduğumuz etkinliklerimizi giderek genişleteceğiz. 
Şehrimize kazandıracağımız yeni projelerimizle, Üsküdar’ı 
sadece İstanbulumuzun değil, Türkiye’nin kültür ve sanat 
merkezine dönüştüreceğiz.”

Hilmi Türkmen, Babalar Günü etkinliğine ilişkin şu ifadelerde 
bulundu:

Çocukların gözlerinde kahraman olan babalar, onların en 
kıymetlileri aynı zamanda… Bugün gerçekleştirdiğimiz bu 
etkinliğin yılın “En Baba Buluşması” olmasını, etkinliğimizin 
başrol oyuncusu olan Tebessüm Kahvesi’nin mimarı down 
sendromlu çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim 
gören engelli çocuklar ve Bilim Merkezi’ndeki dahi ve yaratıcı 
çocukların katılımıyla destekledik. Her koşulda hayata karşı 
dik durmayı ve mücadele etmeyi başaran çocuklarımıza, 
babalarıyla birlikte çok özel sürprizler yaşattık. Üsküdar 
Belediye Başkanı ve bir baba olarak bu etkinlik sayesinde 
onların yüzlerindeki gülümsemeye şahit olmaktan ötürü 
mutluluk duyuyorum. Dünyaya gelen her çocuğun ilk 
kahramanı olan babaları, başlarından eksik olmasın.” dedi.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİN 
SINAV HEYECANINA ORTAK OLDU

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’da sınavın gerçekleştiği okullarda 
öğrencilere ve ailelere su - kek ikramında bulundu. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Yıl boyunca 
öğrencilerimizin ne kadar çok çalışıp, çabaladığına belediye 
bünyemizde bulunan ve gençlerimize sınav için ücretsiz kurslar 
verdiğimiz  merkezlerimizde şahit olduk. Öğrencilerimiz Allah’ın 
izniyle en iyi yerleri kazanacaklar,” dedi.

Bu önemli günde gençler ve aileleri sınav heyecanını onlarla 
birlikte paylaştığı için Üsküdar Belediyesi’ne ve Başkan Hilmi 
Türkmen'e teşekkür ettiler.

ÜSKÜDAR'DA 
KARNE HEYECANI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte TEV Türkan 
Sedefoğlu İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu.

Binlerce öğrencinin karne sevinci yaşadığı günde TEV 
Türkan Sedefoğlu İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği 
yılsonu kapanış programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek’te 
katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
“Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Karneler 
şahane, hepinize bol bol dinleneceğiz ve okuyacağınız bir 
yaz tatili diliyorum,” dedi.

Konuşmaların ardından program öğrencilere karnelerinin 
verilmesiyle sona erdi.

Yüzbinlerce öğrencinin geleceğini şekillendirmedeki en önemli aşama olan YKS sınavının 1. oturumu gerçekleşti.
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YAZ VAKTİ
Summertime Exhibition

12 SANATÇININ YER ALDIĞI

SERGİSİ NEVMEKÂN SAHİL'DE AÇILDI

Heykel, resim, özgün baskı, cam, seramik, fotoğraf gibi farklı 
sanat disiplinlerinden 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı 
‘Yaz Vakti’ sergisi Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde 
Nevmekan Sahil’deki Nev Galeri’de açıldı. Yoğun ilginin 
olduğu açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İl 
Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, sanatçılar; Ayfer 
Kalsın, Beyza Boynudelik, Filiz Öztürk Doğan, Görkem Dikel, 
Haluk Aydın, Melike Kılıç, Meyçem Ezengin, Mohamad 
Ayoubi, N. Ufuk Başkır, Selin Kohen, Serap Gümüşoğlu, Yücel 
Kale ile çok sayıda sanatsever katıldı.

12 farklı sanatçının elinden çıkan, Türk ve Dünya 
kültürlerinden izler taşıyan Yaz Vakti sergisinin kültür-
sanatın merkezi Üsküdar’a çok yakıştığını söyleyen Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ‘’Ülkemizin sanatsal 
zenginliğine, başarılı sanatçılarına, geleneksel ve çağdaş 

sanatlara sonuna kadar kapımız açık. Sanatçılara, eserleriyle 
yeni sözler söylemeleri için gerekli ortamı sağlamaya devam 
edeceğiz’’ diye konuştu.

‘’Dostluk duygularını ön plana çıkaracak’’
Serginin küratörü dünyaca ünlü cam sanatçısı Yasemin 
Aslan Bakiri ise açılışta yaptığı konuşmada ‘’Sanatın kendine 
özgü bir dili ve dünyası var. Sanatçıların yapıtlarına verdiği 
anlam toplumsal koşullara, düşüncelerine ve dünyaya bakış 
açılarına göre değişebiliyor. Farklı sanat disiplinlerini ve 
duygularını aynı çatı altında toplayan bu sergi günümüzde 
tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu dostluk ve güzellik 
duygularını ön plana çıkarmayı hedefliyor’’ diye konuştu.

Farklı teknikler, malzemeler ve kavramlarla üretilmiş 78 
yapıtın yer aldığı ‘’Yaz Vakti’’ sergisi 17 Eylül’e kadar Nev 
Galeri’de görülebilinir.



10

Üsküdar Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda da 
düzenlediği "Açık Hava Sineması" nostaljisini bu yıl 
muhteşem Boğaz manzarasıyla Üsküdar ve İstanbulluların yeni 
uğrak yeri olan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yaşattı.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı Açık Hava Sineması 
etkinliğinde Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Süt 
Kardeşler" filmi seyredildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen'de katılım sağladı.

Türkmen konuşmasında, "Üsküdarımızın ve İstanbul'un farklı 
noktalarından gelen vatandaşlarımız öncelikle hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. Görüyorum ki herkes çok mutlu, keyifli. Bu güzel Millet 
Bahçemizde bu akşam bir İstanbul geleneği olan yazlık sinema 
kültürünü vatandaşlarımızla yaşamak istedik." dedi.

Başkan Türkmen konuşmasının ardından vatandaşlarla birlikte 
"Süt Kardeşler" filmini seyretti. 

AÇIK HAVA SİNEMASI 
NOSTALJİSİ 
NAKKAŞTEPE 
MİLLET 
BAHÇESİ'NDE 
CANLANDI

TEBESSÜM KAHVESİ 
YENİLENEN YÜZÜYLE 
HİZMETE BAŞLADI
Üsküdar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda açılışı 
gerçekleştirilen, Down Sendromlu gençlerin hizmet verdiği ve 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Tebessüm Kahvesi” yenilenen 
yüzüyle hizmet vermeye başladı. 

Down Sendromlu gençlerin, hem para kazanmayı öğrendiği hem 
de elde ettikleri iş deneyimleri sayesinde ileriki zamanlarda yeni 
iş kapılarını da aradığı Tebessüm Kahvesi 10 Haziran tarihiyle 
yepyeni yüzüyle hizmete açıldı.

Yenilemede bahçedeki zemini düzenlemesi, masaların yenilenmesi, 
çocuk parkı ve engelli bireyler için rampaların yenilenmesi gibi bir 
çok detaya yer verildi.

Tebessüm Kahvesi’nde yeni oluşturulan konsept ve sunumlar ile 
Down Sendromlu gençlerimiz sizleri tebessüm etmeye bekliyor.
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Üsküdar Belediyesi tarafından 2017 yılında yapımı 
tamamlanan Çavuşdere Spor Sarayı 5.000 kişilik 
hizmet kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam 
ediyor.

10 bin 150 metrekare kapalı alana sahip olan spor sarayında 
bay-bayan yarı olimpik yüzme havuzu, bay-bayan fitness 
salonu, pilates stüdyosu, basketbol salonu, 4 adet çok amaçlı 
stüdyo ve Yaz-Kış Spor Okulları beceri gelişimi, basketbol, 
voleybol ve bayanlara özel pilates dersleri yer alıyor.

6 yaşını doldurmuş tüm bireyler yüzme branşından 
faydalanırken, pilates ve fitness da ise 16 yaşını doldurmuş olma 
şartı aranıyor. 

Basketbol ve voleybol branşlarındaki derslerden 8-14 yaş 
aralığındaki çocuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Üsküdar 
Belediyesi tarafından hizmet veren 9 Spor Sarayı’ndan biri 
olan ve açıldığı günden bu yana toplam 29.718 vatandaşın 
yararlandığı Çavuşdere Spor Sarayı, Üsküdar Belediyesi Hizmet 
Binası içerisinde 09.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet 
vermektedir.

ÜSKÜDAR’A YENİ MİLLET 
BAHÇESİ

ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI YAZ 
BOYUNCA SPORSEVERLERİ BEKLİYOR

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen toplam 18.627 m2 alan 
üzerine yapımına başlanan Küplüce Mısırlı Millet Bahçesi’nde 
gerçekleşen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi

İstanbul’un en güzel manzarasına sahip ikinci millet bahçesini 
Üsküdar’a kazandıracak olan Başkan Türkmen, “Boğaz’a nazır 
millet bahçelerini milletin kendisine, millete açmanın huzurunu 
yaşıyoruz. Yeni dönemimizde de yeni millet bahçelerini açmaya 
devam edeceğiz,” dedi.

Küplüce-Mısırlı Millet Bahçesi’nde; hobi ve koku bahçeleri, oturma 
ve dinlenme alanları, çocuk oyun alanı, açık hava sineması, amfi, 
kuru havuz, kademeli şelale, bisiklet ve koşu parkuru, seyir terasları, 
telesiyej, piknik alanı, seyir kulesi, fitness alanı, pazar alanı, şifalı 
bitkiler müzesi ve yedi renk çakra bahçesi yer alacak. 

Küplüce Mısırlı Millet Bahçesi’nin en kısa sürede  hizmete 
sunulması hedefleniyor.
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MİLLET BAHÇESİ'NDE İLK KONSER COŞKUSU

Geçtiğimiz hafta başlayan açık havada sinema günlerinin 
ardından Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde bu kez de ilk konser 
coşkusu yaşandı. Millet Bahçesi’nde düzenlenen konserde, alanı 
dolduran binlerce kişi Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden 
Ekin Uzunlar’ın şarkıları eşliğinde unutulmaz bir akşam yaşadı. 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nin ilklere ev sahipliğini yaptığını 
söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ‘’Geçtiğimiz 
hafta açık havada sinema günleri başladı. Sevgili Ekin’le de 
Nakkaştepe’de konser geleneğini başlattık. Yaz boyunca 
Nakkaştepe Millet Bahçesi konserlere, sinema günlerine ev 
sahipliği yapmaya devam edecek’’ dedi. 

Kendisi de Trabzonlu olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen Ağasar türküsünde sanatçıya eşlik etti. 

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ekin Uzunlar sevilen şarkılarıyla 
izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Üsküdar’daki Türkiye’nin ilk millet bahçesi Nakkaştepe Millet Bahçesi, birbirinden keyifli kültür-sanat 
etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
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ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI 
HİLMİ TÜRKMEN ‘YILIN İYİLİK 
ÖNCÜSÜ’ SEÇİLDİ
İnsanlık Dergisi tarafından düzenlenen "İnsanlık 
Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende ödülleri, 
Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri ile 
Tebessüm Kahvesi’nin Down Sendromlu çalışanları 
takdim etti.

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çapta iyilik dergisi olan "İnsanlık 
Dergisi", Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i engelli 
vatandaşların tüm rehabilitasyon hizmetlerinin ücretsiz olarak 
verildiği Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’yle ‘Yılın İyilik 
Öncüsü’ olarak seçti.

Ödül törenine şarkıcı Haluk Levent, Gazeteci-Yazar Turan 
Kışlakçı, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ve birçok 
gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu katılım sağladı.

Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen verilen ödül ile ilgili, 
“İnsanlık dergisine bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür 
ederiz,” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdarlı muhtarlar ile 
istişare toplantısında bir araya geldi.

Muhtarlar ile gerçekleştirilen buluşmaya AK Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan da katılım sağladı.

Adile Sultan Kasrı’nda düzenlenen toplantıya Üsküdar’da bulunan 
33 mahalle muhtarı da katılım sağladı. 31 Mart seçimlerini 
kazanmaları nedeniyle muhtarları tebrik eden Bakan Soylu, 
muhtarların taleplerini ve önerilerini dinledi.  İstanbul’da bulunan 
mahalle muhtarlık sisteminde yapılan yeniliklerden de bahseden 
Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde 
yaşayan vatandaşlara daha hakim olacağını ve birçok işlemin bu 
sistem üzerinden yapılabileceğini söyledi.

Başkan Türkmen ise, “Demokrasimizin temel taşı olan 
muhtarlarımız ile Üsküdarımıza dair verimli bir toplantı 
gerçekleştirdik.” dedi. 

İstişare toplantısı, muhtarların Bakan Soylu ve Başkan 
Türkmen’e teşekkür etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi 
ile sona erdi.

İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU 

ÜSKÜDARLI MUHTARLAR 
İLE BİR ARAYA GELDİ
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“MUKAMCILAR” 
MÜZİKAL TİYATROSU 
BAĞLARBAŞI KONGRE VE 
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üsküdar Belediyesi ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus 
Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu’nun 
işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Mukamcılar’ adlı Müzikal, Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde izleyici ile buluştu.

Gerçekleştirilen Müzikale Üsküdarlı sanatseverler ile İstanbul’da 
eğitim gören Uygur Türkü ve yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı. 
Gecenin sonunda oyunun Yönetmeni Murat Akhmadiyev, Uygur Müzik 
ve Tiyatro Topluluğu Müdürü Ruslan Toktakhunov ve oyunun yazarı 
Aqmetzhan Hashiri izleyicilere ve Üsküdar Belediyesi’ne desteklerinden 
ötürü teşekkürlerini iletti.

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Birliği ve 
Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde 130 ülkeden 
gelip ülkemizde üniversite öğrenimi gören 600 
genç Valide Sultan Gemisi’nde Boğaz turuna 
katıldı.

Etkinliğe katılan gençler çay, simit ve kek ikramıyla birlikte 
YTB Müzik Akademisi’nde eğitim alan öğrencilerin çaldığı 
enstrümanlara, şarkı söyleyip eşlik ederek Boğaz turunun 
keyfini doyasıya çıkardılar.
Valide Sultan Gemisi'nde eğlenceli saatler geçiren gençler bol 
bol fotoğraf çekmeyi de unutmadılar.

Aynı zamanda gemide öğrenciler arasında düzenlenen Foto 
Safari Fotoğraf Yarışması’nda seçilen fotoğraflar sergilendi.
Üsküdar’dan başlayan etkinlik, Boğaz turu sonrasında yeniden 
Üsküdar’da son buldu.

130 ÜLKEDEN 600 GENÇ
VALİDE SULTAN GEMİSİ'NDE BİR ARAYA GELDİ
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İmza attığı etknlklerle Üsküdar’ı sosyal ve kültürel etknlklern 
gözde merkez halne getren Üsküdar Beledyes, Torun Tombalak 
Buluşması Şenlğ aracılığıyla, nne ve dedeler torunlarıyla 
Kuzguncuk Bostanı’nda buluşturdu. İknc Bahar Emekller Kahves 
ve Türkye Emekller Derneğ şbrlğnde gerçekleşen buluşmada 
torunlar, nne ve dedeleryle brlkte bostanda yetşen domates 
ve salatalık gb ürünler toplayarak, toprağa dokunmayı öğrend. 
Günümüzün hızla gelşen teknoloj dünyasının çnden sıyrılarak 
doğayla buluşan çocuklar, doğanın çnde brbrnden eğlencel 
etknlklerle teknolojden uzak br gün geçrd. Yetm Destek 
Merkez’nde yetştrlen çocuklar da etknlğn aktörü olarak, nne 
ve dede sevgsne ortak oldu.

Üsküdar Beledye Başkanı Hlm Türkmen’n, çocuklarla brlkte 
topladığı domatesle yaptığı menemen ve yazın rengârenk taze 
meyvelernden oluşan br sofrada buluşan nne, dede ve torunları, 
brbrnden eğlencel ve eğtc etknlklerle doğayı keşfett. Hlm 
Türkmen’n kend elleryle yaptığı ms gb taze domates kokan 
menemen, yne kend elleryle tüm katılımcılara kram etmesyle 
başlayan buluşmada, çocuklar br müzk grubu eşlğnde Barış 
Manço ve çocuk şarkılarını seslendrd. İp atlama, halay çekme, 
çuval ve yumurta taşıma yarışlarıyla doğanın çnde eğlenmenn 
keyfn çıkardılar. Çocukların şen kahkahalarının yükseldğ 

Türkye’nn sayılı bostanları arasında yer alan Kuzguncuk Bostanı, 
onların teknolojden uzak,  doğayla ç çe br gün geçrmelerne 
şahtlk ett.

Üsküdar Beledyes olarak çocukları geleceğn mmarı olarak 
gördüklern, mza attıkları projelerde,  onları eğlencel ve eğtc 
etknlklerle buluşturduklarını vurgulayan Üsküdar Beledye 
Başkanı Hlm Türkmen’n, konuya lşkn şu açıklamada bulundu:

Hlm Türkmen: “Çocuklarımız, geleceğmzn mmarı”

“Çocuklarımız, teknoloj dünyasıyla ç çe büyüyor. Ülkemzn 
geleceğ olan çocuklarımızın gelşm noktasında teknoloj 
dünyasının çok öneml br şlev bulunuyor. Ancak bu dünya, 
onların doğadan da uzaklaşmasına neden olablyor. Üsküdar 
Beledyes olarak çocuklarımızı daha çok doğayla, toprakla, ağaçla, 
dalında yetşen domatesle, salatalıkla buluşturmak çn gayret sarf 
edyoruz. Bugün Türkye’nn sayılı bostanları arasında yer alan 
Kuzguncuk Bostanında; nne, dede ve torunları br araya getrerek 
onlara toprağa dokunmayı öğrettk. Brlkte dalından domates ve 
salatalık topladık. Doğanın çnde oyunlar oynadık. Çocuklarımızı 
teknolojyle geleceğe hazırlarken, doğadan uzaklaşmalarını 
önlememz gerektğne nanıyoruz. Üsküdar Beledyes olarak bu 
nancımızla çocuklarımızı doğayla buluşturmayı sürdüreceğz. 
Çocuklarımız, yarınlarımızın mmarıdır. Doğamız, en kıymetl 
haznemzdr. Beledye olarak en kıymetl haznemze sahp 
çıkarken, yarınlarımızın mmarı olacak olan çocuklarımıza da bu 
sorumluluğu aşılamayı vazfe olarak görüyoruz.”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Belediyesi’nin 
düzenlediği 100 bin kişilik ‘’Büyük İstanbul İftarı’’nda vatandaşlarla 
bir araya geldi. Düzenlenen sürpriz ziyaret öncesi Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 
‘’Dün gece söyledim, büyük bir sürprizimiz var inşallah. Bin aydan 
daha hayırlı Kadir Gecesi’nin feyzini, bereketini birlik beraberlik içinde 
gönül soframızda birlikte yaşayalım’’ çağrısı yaptı. Başkanın çağrısı 
üzerine binlerce kişi Üsküdar’dan Harem’e uzanan sahil yolunda 2 
kilometre uzunluğundaki iftar alanında orucunu açmak için bir araya 
geldi. İftardan dakikalar önce ise Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi 
yaşandı. İftardan önce alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 100 bin kişiyle Kız Kulesi’ne karşı eşsiz Boğaz manzarası 
eşliğinde orucunu açtı. İftarın ardından vatandaşlarla sohbet eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları yanına çağırarak onlara oyuncak 
dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi. 

‘’1994’ten bu yana İstanbul bizi yalnız bırakmadı!’’
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ederek ‘’Bu güzel İstanbul akşamında, bu mübarek 
gecede bizi bir araya getiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve ekibini tebrik ediyorum. Hamdolsun İstanbul 1994 
yılından beri bizi hiç yalnız bırakmadı. Hem sahada hem sandıkta 
hep yanımızda olan İstanbul’a ne kadar şükran duysak ne kadar 
hizmet etsek minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Öyle ki bu şehre 
aşkımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, vefamızı anlatacak kelimeler dahi 
bulmakta zorlanıyoruz. Tabii İstanbul’da yıllardır ikamet ettiğimiz 
Üsküdar’ın kalbimizde ayrı bir yeri var’’ diye konuştu. Üsküdar 
Belediye Başkanı Türkmen, Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı’nı 
tebrik ederek ‘’Her yıl Ramazan Bayramı’nın Kadir Gecesi’nde 
İstanbul’un dört bir yanından gelenlerle bu büyük millet sofrasında 
kalplerin aynı anda çarpmasından büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi. 

100 bin kişilik iftar menüsü
Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği yılın en büyük iftar sofrasında 
50 bin kişi masalarda, 50 bin kişi ise kurulan yemek dağıtım 
noktalarında orucunu açtı. İftara katılanlara mercimek çorbası, etli 
pilav, tulumba tatlısı, ayran, su, hurma, ekmek ve çay dağıtıldı.  Dev 
iftar yemeği için 3 ton tereyağı, 4ton sıvı yağı, 4 ton mercimek, 15 
ton pirinç, 10 ton et, 3 ton nohut kullanılırken aynı zamanda 10 
ton Osmanlı tulumbası, 100 bin şişe su, 100 bin şişe ayran ve 3 ton 
hurma da ikram edildi.   Üsküdar Belediyesi bu dev organizasyon 
için tüm detayları düşündü. Üsküdar meydanı bitişiğindeki 
Şemsipaşa’dakurulan iftar çadırından Harem girişindeki balıkçılar 
barınağına kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik alan, sabah saat 
10.00’dan itibaren trafiğe kapatıldı ve 2 kilometre uzunluğundaki 
alana iftar masaları kuruldu.

ÜSKÜDAR’DA 100 BİN KİŞİLİK İFTARDA 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRPRİZİ 




