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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Hanım Sultanlar Sergimiz ilk kez yurtdışında New York’ta 
Türkevi’nde sanatseverler ile buluştu.
New York Başkonsolosluğu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirdiğimiz Hanım Sultanlar Sergimizin açılışı New 
York Başkonsolosu Reyhan Özgür, başkanımız Hilmi Türkmen 
ve birçok davetlinin katılımıyla Türkevi’nde gerçekleşti.
Hanım Sultanlar Müzemizde sergilenen ve Hanım Sultanların 
tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden 
oluşan sergimizin açılışında konuşan başkanımız, “Bu müze ile 

birlikte Osmanlı saraylarında 
asırlar boyunca değişerek 
olgunlaşan giyim kültürünü, 
malzeme tercihini, gündelik 
hayat ayrıntılarını yani tarihin 
konularını sanatla birleştirerek 
bugüne taşımış olduk. Bu 
farklı müzecilik deneyimini 
ulusal kültürümüzün zenginliği 
olarak görüyoruz. Ülkemizde 
ve dünyanın farklı yerlerindeki 
tarih, kültür ve sanat dostları 
ile buluşturmak istiyoruz.” 
şeklinde konuştu.
Serginin önemli sürprizlerinden 
biri de ünlü şef Ömür Akkor’du. 
Akkor, açılış öncesi Osmanlı 
ve Türk mutfağının en leziz 
örneklerinden atıştırmalıklar 
hazırladı ve davetlilerin 

beğenisine sundu. Osmanlı Hanım Sultanlar Sergisine New 
York’ta yaşayan Türkler ve diğer davetliler büyük ilgi gösterdi.

Başkanımız Hilmi Türkmen New York Belediye Başkanı 
ErIc Adams’ı Ziyaret Etti

Başkanımız Hilmi Türkmen Hanım Sultanlar Sergisi öncesinde 
kardeş şehrimiz Brooklyn eski başkanı ve şu anki New York 
Belediye Başkanı Eric Adams’ı makamında ziyaret etti.
Başkanımız ve Eric Adams New York’ta bir araya geldikleri 
görüşmede Üsküdar’da devam edecek bir çalışma toplantısı 
yaptılar. Engelliler, gençler ve çevresel konuları konuşan iki 
belediye başkanı, potansiyel işbirlikleri için fikir alışverişinde 
bulundu.

HANIM SULTANLAR SERGİMİZ NEW YORK’TA 
TÜRKEVİ’NDE SANATSEVERLER İLE BULUŞTU
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Belediyemizin spor tesislerinde yüzme eğitimi alan 
öğrenciler için düzenlenen ‘’Geleneksel 19 Mayıs Gençlik 
Haftası Yüzme Yarışları’’nın bu yıl 6’ncısı Mehmet Çakır 
Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

Yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşen etkinliğe 
başkanımız Hilmi Türkmen, yarışmacılar ve aileleri ile çok 
sayıda vatandaş katılım sağladı.

Üsküdar’da gelenek haline gelen yüzme yarışlarında 7-14 
yaş arası yaklaşık 500 kız ve erkek sporcu 25 metre serbest 
yüzme müsabakasında kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya katılan sporculara madalya, katılım sertifikası 
verilirken dereceye giren ilk üç sporcuya kupalarını 
başkanımız Hilmi Türkmen takdim etti.

MİNİK YÜZÜCÜLER 
KIYASIYA YARIŞTI

Kuzguncuk Bostanı’nda düzenlediğimiz şenlikte sebze 
fidelerini toprakla buluşturduk. 

Fide dikme şenliğine başkanımız Hilmi Türkmen, Kuzguncuk 
Muhtarı Faik Kaptan, Kuzguncuk Derneği Başkanı Tülay Onat, 
Rum Kilisesi Vakıf Başkanı Sava Kotam, Ermeni Kilisesi Vakıf 
Başkanı Edvard Ayvazyan, Musevi Sinagogu Vakıf Başkanı 
Ethem Arutan ve Kuzguncuk Cami İmamı Aydın Vatan ve 
çok sayıda vatandaş ile öğrenci katılım sağladı.

Etkinlikte domates, salatalık, biber ve patlıcan tohumları 
ekilerek, fideler dikildi. Başkanımız ile birlikte fidelerini 
toprağa diken ve can suyu veren çocuklar, renkli görüntüler 
oluşturdu. Fidan dikme şenliği sonunda vatandaşlara elma 
ve fesleğen armağan edildi.

KUZGUNCUK 
BOSTANI’NDA 

FİDELERİ TOPRAKLA 
BULUŞTURDUK
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Üsküdar Belediyesi olarak gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda müzik ve dans dolu 
bir festivalde buluşturduk. Harem Meydan’ında Ceyhun 
Fersoy’un sunumuyla gerçekleşen festivalde gençlerin 
sevdiği müzik gruplarından Manga ile sevilen sanatçılar 
Eypio ve Fatma Turgut sahne aldı.

DJ performansıyla başlayan konser tam bir festival  
havasında devam etti. 80 bin kişinin katılım sağladığı 
konserde sırayla sahne alan Eypio, Fatma Turgut ve Manga 
ile keyifli saatler geçiren gençler sevdiği sanatçıların canlı 
performansıyla doyasıya eğlendi. Konser akşam saatlerinde 
serin havaya rağmen yoğun ilgi gördü. 

ÜSKÜDAR GENÇLİK FESTİVALİ’NDE 80 BİN KİŞİ 
MANGA, FATMA TURGUT VE EYPİO İLE COŞTU
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Üsküdar Belediyesi olarak Türk Yazar ve Ord. Prof. Dr. 
Ahmet Süheyl Ünver’in adını Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde 
yaşatacağız.

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da en gözde mekânı 
haline gelen Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Türk Yazar ve 
Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in adına bir çiçek bahçesi 
tasarladık.

Çiçek bahçesinin açılışına başkanımız Hilmi Türkmen’in ev 
sahipliğinde; TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye 
Şentop, Süheyl Ünver'in kızı Gülbün Mesera ve sanatçı 
Günseli Kato ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. 

Ahmet Süheyl Ünver Çiçek Bahçesi, çiçeklere aşk derecesinde 
düşkünlüğü ve hayranlığı ile bilinen Ord. Prof. Dr. Süheyl 
Ünver’in, gittiği yerlerde gördüğü çiçeklerin, yaprak ve 
meyvelerin resmini büyük bir itina ile çizerek kaleme aldığı 
“Çiçeklername” adlı kitabında yer alan çiçeklerden oluşuyor.

Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye’nin en kapsamlı Metaverse 
Zirvesi’ni Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirdik. Metaverse evreni ile alakalı soruların 
cevabının arandığı programa ilgi yoğun oldu. 

Yenilik ve girişimcilik kültürünün toplumun tüm kesimlerine 
yaygınlaştırılmasına yönelik hedefleriyle kurduğumuz Atölye 
Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi de Metaverse 
Zirvesi’ne katılım sağladı.

Bu kapsamda yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması, 
girişimciliğin kariyer alternatifi olarak sunulması, mevcut 
girişimlerin niteliklerinin artırılması, bireylerin yaratıcı 
ve yenilikçi yönlerinin ön plana çıkarılması, uygulama 
odaklı ortam ve eğitimlerin geliştirilmesi için farklı kuluçka 
programlarının hayata geçirildiği, nesnelerin interneti,   
yapay zeka, otonom sistemler, sanal/artırılmış gerçeklik 
alanlarında destekler sunan, girişimcilerin Ar-Ge ve 
prototipleme için kullanabileceği bir fab-lab’in yer aldığı 
Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin 
standında katılımcılara Microsoft Hololens 2 ve HTC Vive  
Pro Eye ile sanal gerçeklik ve karma gerçeklik deneyimi 
yaşatıldı. 

AHMET SÜHEYL ÜNVER’İN 
ADINI NAKKAŞTEPE 

MİLLET BAHÇESİ’NDE 
YAŞATIYORUZ

METAVERSE ZİRVESİ 
ÜSKÜDAR’DA
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29 Mayıs İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri 
olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi için Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Atatürk Havalimanı'nda “Fidan Dikim Töreni” gerçekleştirildi.

Başkanımız Hilmi Türkmen’in liderliğinde Üsküdar’dan 
Yeşilköy’e doğru yola çıkarak bu kutlu güne destek verdik.

Başkanımız yola çıkmadan önce yaptığı konuşmada,           
“Üsküdar’ın her yerinden akın akın insanlar 
Cumhurbaşkanımızla kucaklaşmaya, dünyanın en büyük  şehir 
içi parkı olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne, 
büyük fethin  coşkusunu yaşamaya gidiyor, gidiyoruz!” 
ifadelerini kullandı.

Büyük fetih coşkusunun yaşandığı Atatürk Havalimanı’nda 
kutlamaların ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi 
hanımefendi Emine Erdoğan kendilerine eşlik eden çocuklarla 
birlikte ilk fidanı dikti.

ŞANLI FETHİN 569. YIL DÖNÜMÜNDE 
ATATÜRK HAVALİMANINDAYDIK
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Üsküdar Belediyesi olarak Yavuztürk Mahallemizde bulunan 
5 bin metrekarelik metruk alanı halı saha ve park olarak 
Üsküdar’a kazandırdık.

Halı saha ve parkımızın açılışını başkanımız Hilmi Türkmen ve 
çok sayıda vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik.

Mahallenin çocukları tarafından coşkuyla karşılanan 
başkanımız açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Burada 

bulunan metruk alanı Yavuztürk ve Ferah mahallelerimiz için 
özellikle gençlerimize muazzam bir halı saha ve spor tesisi ile 
aileler için muhteşem bir park haline getirdik. Hayırlı uğurlu 
olsun.” ifadelerini kullandı.

Çocuklara sürpriz etkinlikler, çay, simit ve dondurma ikramı 
yapılan açılış töreninde başkanımız penaltı atışını kurtaran 
çocuğumuza tablet hediye etti.

YAVUZTÜRK HALI SAHAMIZ ÜSKÜDARIMIZA 
HAYIRLI OLSUN

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HALK OYUNLARI EKİBİ 
MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONU OLDU

Üsküdar Belediyesi Folklor ve Turizm Derneğimiz (ÜFTUD) 
her yıl binlerce öğrenciye ücretsiz kurslar düzenleyerek 
Boğaziçi Yaşam Merkezi, Çavuşdere Spor Sarayı ve 
Güzeltepe Kültür Merkezi’nde 7’den 70’e tüm katılımcılara 
horon, halay, zeybek ve Trakya yörelerine ait halkoyunları 
dersi veriyor.

Aynı zamanda okullarda başlatılan ücretsiz halkoyunları 
projesi kapsamında İstanbul şampiyonu olan halk oyunları 
ekibimiz Marmara bölge şampiyonu olarak Türkiye finaline 
doğru emin adımlarla ilerliyor.

Eylül ayında Marmaris’te gerçekleşecek olan Türkiye finali 
için ekibimize başarılar diliyoruz.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde Üsküdar Belediyesi 
olarak hem karada hem de denizde çok sayıda etkinlik düzenlendik.

Kuzguncuk Sahil'de denizin dibine dalan dalgıçlar, topladıkları 
atıkları kıyıya çıkardı. Denizdeki etkinlikler yüzme, tekne fuarı (boat 
show), kano gösterisi ile sürerken, denizin dibinden çıkarılan atıklar 
kıyıda sergilendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe başkanımız Hilmi 
Türkmen katılım sağladı.

Etkinlik alanında öğrenciler tarafından hazırlanan ve kullanılmış 
bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların anlatıldığı 'Geri 
Dönüşüm Şehri' sergisi dikkat çekti. Öte yandan deniz kirliliği 
farkındalığını artırmak için oluşturulan 'Atık Tezgahı' sergisi, atık 
kumaşlardan hazırlanan dikiş atölyesi ve sergisi, 'küresel ısınma ve 
iklim değişikliği' sergisi de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ÜSKÜDARDA'DA
5 HAZİRAN DÜNYA 

ÇEVRE GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

NFT SERGİSİ İLE 
NEVMEKÂN SAHİL’DE 

ÜSKÜDAR’IN TARİHİNE 
YOLCULUK

Nevmekân Sahil'de düzenlediğimiz NFT sergisi ile 
sanatseverlere Üsküdar’ın tarihi simge yapılarını 360 
derece panoramik olarak izleme imkânı sunduk.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış töreninde 
başkanımız Hilmi Türkmen, “İşin içerisine dijital gelişmeler 
girince bizlerde bu konuya adapte olmaya çalışıyoruz. 
NFT sergisinde dijital dünyada tarihi mekânların ne kadar 
güzel ve ilgi çekici bir hale geldiğini görüyoruz. Dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hızla entegre oluyoruz. 
Bunun en güzel örneklerinden biri de bugün açtığımız NFT 
sergisi. Bu tarz yeni gelişmeler hayatımızı öyle bir noktaya 
taşıdı ki tarihi güzellikleri bunlarla birleştirdiğimizde ayrı 
bir güzellik ortaya çıkıyor.”şeklinde konuştu.
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Validebağ Korusu’nda düzenlediğimiz Engelsiz Yaşam Festivali’nde 
binlerce genç ve çocuk sergiledikleri yetenekler ile engellere  
meydan okudu.

İstanbul'un dört bir yanından festivale katılım sağlayan binlerce 
genç ve çocuklardan kimi enstrüman çaldı kimi engelsiz yarışmalara 
katıldı kimisi de workshoplarda özel yeteneklerini gözler önüne 
serdi. Halk oyunlarından, sihirbazlık gösterisine birçok etkinliğin 
olduğu festivalde gençler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Vatandaşlar 
festivale çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan başkanımız, “Bugün Üsküdar Validebağ Korusu 
tarihi bir anı yaşıyor. Türkiye'de gerçekleşen ilk Engelsiz Yaşam 
Festivali. Bu festivalimizde engelli çocuklarımız, aileleri, engellilerle 
ilgili Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları adeta bütün Türkiye bütün 
İstanbul, Üsküdar'a Validebağ Korusu'na aktı. Bunun bir kısmı engelli 
çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, onların aileleri, kurslarda 
görev yapan hocalarımız, bu işin tüm ilgilileri, muhatapları tarihi 
bir gün yaşıyorlar. Türkiye'de inşallah bu işin önünü açmış olacağız. 
Bundan sonra bu festivaller artarak devam eder diye düşünüyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

ENGELSİZ YAŞAM FESTİVALİ’NDE BİNLERCE 
GENÇ VE ÇOCUK YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ
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Üsküdar Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kutsal görevini 
yerine getiremeyen hacı adaylarını en mutlu günlerinde 
yalnız bırakmadık.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu 
sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için ilk 
kafile Harem’den dualarla yola çıktı.

Başkanımız Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde Diyanet işleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 81 
il müftüsünün katılımıyla düzenlediğimiz “Surre Alaylarından 
Günümüze, Üsküdar Harem’den, Harem-i Şerif’e Hacı 

Uğurlama” programı ile pandemi sonrası ilk ve en büyük hacı 
uğurlama programını gerçekleştirdik.

Başkanımız ise, "Hacı uğurlama merasimini icra ediyoruz. 
Yarın hepimiz çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza hep 
bu günü, bu anımızı anlatacağız. Bir kadim Osmanlı geleneği, 
müslüman geleneği olan hacı uğurlama merasimine 
Harem'de şahitlik ettik diye büyük bir iftiharla anlatacağız. 
Büyük tarihi günlerden birisini bugün birlikte yaşıyoruz. 
Osmanlı'dan gelen bu geleneği her yıl burada yapmayı 
planlıyoruz." şeklinde konuştu.

PANDEMİ SONRASI İLK VE EN BÜYÜK HACI 
KAFİLESİNİ HAREM’DEN HACCA UĞURLADIK
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YAPIMI TAMAMLANAN 
SELİMİYE, KASIMAĞA  

VE DEREİÇİ 
PARKLARIMIZIN AÇILIŞI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Üsküdar’daki kullanılabilir yeşil alanı 61 yeni park ve 
yenilediğimiz 96 park ile 3 kat daha artırmıştık. Yenileme 
çalışmasını tamamladığımız iki yeni parkımız, Selimiye ve 
Kasımağa ile yapımını tamamladığımız Dereiçi Parklarımızın 
da açılışını yoğun katılımla  gerçekleştirdik.

9 Haziran tarihinde Selimiye Mahallemizde bulunan Selimiye 
Parkımızı,10 Haziran tarihinde Ünalan Mahallemizde bulunan 
Dereiçi Parkımızı, 13 Haziran tarihinde ise Valide-i Atik 
Mahallemizde bulunan Kasımağa Parkımızı hizmete açtık. 

İkramlı akşam çayı buluşması eşliğinde gerçekleşen açılış 
törenlerine başkanımız Hilmi Türkmen ve çok sayıda 
vatandaşımız ile çocuklar katılım sağladı.

Üsküdar halk oyunları ekibimizin oyunları, gençlerimizin 
mini konseri ve çocuklara sürpriz etkinliklerle geçen açılışta 
keyifli anlar yaşayan vatandaşlarımıza çay ve simit ikramında 
bulunduk

“Geleceğin dâhilerini yetiştiriyoruz’’ sloganı ile Türkiye’nin 
ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi’ni  hayata geçiren 
Üsküdar Belediyesi olarak 2022 yılı mezunlarımızı Üsküdar 
Fikir Sanat Merkezimizde düzenlediğimiz coşkulu mezuniyet 
töreniyle uğurladık.

Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin 2021- 2022 mezunları ve tüm 
eğitim kadrosunun yer aldığı mezuniyet töreninde çocuklar 
diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı. Çeşitli etkinlik 
ve gösterilerin yer aldığı programda mezun olan öğrenciler 
aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Başkanımız Hilmi Türkmen mezuniyet törenine katılım 
sağlayarak öğrenciler ve aileleri ile selamlaşarak sohbet etti.

Başkanımız mezuniyet programında yaptığı konuşmada, 
“Türkiye'nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi'ni,    İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi  işbirliğiyle kurarken bu  anlamlı 
yolculuğa 10 yıl önce çıktık. Bu yolculuk o kadar  bereketli 
o kadar güzel ve o kadar heyecanlı bir yolculuk ki bunu tarif 
etmek mümkün değil. Çocuklarımızı bugün üniversitemizden 
uğurluyoruz ama onlar yeni bir eğitim hayatına, yeni bir 
üniversite yolculuğuna başlıyorlar. Eminim ki bu çocuklar 
artık gelecek eğitim hayatlarında, iş hayatlarında da bu 
millete olan hizmet etme makamlarındaki hayatlarında da 
buradan aldıkları eğitimle enerjiyle, karakterle çok rahatlıkla 
amaçladıkları hedeflere ulaşacaklar.” şeklinde konuştu.

ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 

MEZUNİYET 
COŞKUSU YAŞANDI
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ÖMÜR AKKOR’UN RESİM KOLEKSİYONU 
SERGİSİ NEVMEKÂN SAHİL’DE

Şef ve yazar Ömür Akkor'un koleksiyonundan seçilen      
eserlerin yer aldığı resim sergisi, Nevmekân Sahil’de 
sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılış törenine başkanımız Hilmi Türkmen ve çok 
sayıda davetli katılım sağladı.

Ömür Akkor, sanatın iyileştirici gücüne inandığını belirterek, 
"Ben her zaman resme başka bir bakış sergilemiştim. 
Bugün de sanatseverler aslında koleksiyonumdan bir 
parçayı görecekler ama bana göre hayatımdan bir kesiti 
görecekler. Belki Zennup Hanım'ın fotoğrafında Zennup 
Dükkanı'nın hikayesini, küçük heykeller var Tarkan Güveli'ye 
ait, orada da belki ilkokul arkadaşlarımı görecekler. Benim 
için müthiş keyifli. İlk kez koleksiyonumu sergileyip 
insanların beğenisine sunmak istedim." diye konuştu.

Başkanımız açılışta yaptığı konuşmada, “’Ömür Akkor’la çok 
yakın zamanda Newyork’taki Hanım Sultanlar Sergimizde 
beraberdik. Şimdi de bugün resim ve resim sanatına olan 
ilgisinin yansımalarına hep birlikte tanık olacağız.  Ömür 
Akkor’un tarih kitapları ve gastronomi araştırmaları    aracılığıyla 
yemek kültürümüz hakkında çok sayda bilgi edinebiliyoruz. 
Anadolu’nun yemek kültürü konusunda çalışmalarıyla 
bu konuda öncü adımlar atan şefimiz, yazdığı kitapları, 
işlettiği mekânları, söyleşileriyle nadide çalışmalar yapıyor. 
Üsküdar olarak biz de bu tür çalışmaların yanında olmaya, 
yeni alanlar açmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Sergi, 22 Ağustos tarihine kadar Nevmekân Sahil’de ziyaret 
edilebilecek.
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Lezzet aşıklarını, gastronomi tutkunlarını ve kariyer yaşamını 
gastronomi odağında şekillendirmek isteyen herkesi 
Gastronomi Festivali ile açılışını yaptığımız Gastronomi 
Sokağı'nda buluşturduk.

Festivale Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 
başkanımız Hilmi Türkmen ile çok sayıda Üsküdarlı ve 
İstanbullu vatandaşımız katılım sağladı.

Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu, Sefa Özyaykılıç, Kemal 
Can Yurttaş, Umut Reçber gibi dünyaca ünlü şefler festivalde 
Geleneksel Mutfak, Yurtdışında Türk Mutfağı, Vegan Tatlılar, 
Sushi Teknikleri, Adana Kebap Teknikleri gibi mutfağın farklı 
uzmanlık alanlarına dokunan workshoplar düzenledi.

Başkanımız Hilmi Türkmen festivalde gerçekleştirdiği 
konuşmasında, “Yemek kültürü sadece mutfakla, yemekle, 

alakalı bir mesele değil. Antropolojisiyle, kültürüyle, 
tarihiyle, medeniyetiyle, coğrafyasıyla tam bir mozaik, 
tam bir kültür, tam bir zenginlik... Bu kültürümüzü hem 
yaşatmak hem değerlerimizin üzerine ilave zenginlikler 
katmak hem de bu süreci işletmek, pazarlamak gerekiyor. 
Bizim asıl amacımız Türk mutfağının zenginliğini hem gelecek 
kuşaklara tanıtmak hem de yerli ve yabancı turistlerimizle 
buluşturmak. Kültürümüzü gençlerimizle birlikte daha iyi 
noktalara taşımak istiyoruz. Bunun da İstanbul'da en güzel 
yapılacağı yer burasıdır." ifadelerini kullandı.

Anadolu ve Avrupa Yakası'nın en önemli geçiş merkezi olan 
Üsküdarımızın gastronomi noktası Uncular Caddesi'ndeki 
Gastronomi Sokağı, saat 9.00 ile 00.00 arasında trafiğe kapalı 
şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak. Yeme-içme kültürünün 
yeni adresi olarak hem mideye hem de göze hitap edecek.

TÜRKİYE’NİN İLK GASTRONOMİ SOKAĞI 
GASTRONOMİ FESTİVALİ İLE AÇILDI
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Üsküdar Belediyesi olarak 29 Haziran tarihinde açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Turizm ve Tanıtım Ofisi ile yerli ve yabancı 
turistlerin Üsküdarımız hakkında daha iyi ve doğru bilgiye 
ulaşmasına imkân sağlıyoruz.

Üsküdar Turizm ve Tanıtım Ofisi, Üsküdar’ın tarihi   
zenginliklerini, gezi ve yeme içme rotaları ile kendine has 
güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere 

rehber olacak. Ofisimize uğrayan vatandaşlar rehberlik üzerine 
her türlü hizmeti alabilecekler. 

Mihrimah Sultan Camii'nin yanında bulunan Üsküdar Turizm ve 
Tanıtım Ofisi açılış törenine başkanımız Hilmi Türkmen, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş 
katılım sağladı.

Başkanımız açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada 
Üsküdar'ımızın tam merkezinde Mihrimah Sultan Camii'nin 
hemen dibinde herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği bir tanıtım 
ve turizm ofisi açtık. Üsküdarımıza,  İstanbulumuza gelen yerli 
ve yabancı misafirlerimiz hiç yabancılık çekmeden, acaba nereye 
giderim, nerede yemek yerim, nerede dinlenirim, nerede bir tarihi 
mekânı ziyaret ederim endişesine kapılmadan buradan hizmet 
alacaklar. Arkadaşlarımız onlara yol gösterecek. Hem sözlü 
olarak hem yazılı broşürler, materyallerle vatandaşlarımıza bu 
güzel İstanbulumuzda, Üsküdarımızda hiçbir şekilde yabancılık 
çektirmeyeceğiz." dedi.

ÜSKÜDAR TURİZM VE TANITIM OFİSİ YERLİ VE 
YABANCI VATANDAŞLARA REHBERLİK EDECEK

ÜSMEK MEZUNLARIMIZA SERTİFİKALARINI YIL 
SONU ŞENLİĞİ’NDE TESLİM ETTİK

Üsküdar Belediyesi olarak bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, 
meslekî ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak 
amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunduğumuz ÜSMEK’te 
(Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları) mezuniyet 
coşkusu yaşandı. 

16 farklı kurs merkezinde, Müzik ve Gösteri Sanatları, Sanat 
ve Tasarım, Kişisel Gelişim, Seramik ve Cam, El Sanatları, 
Giyim Üretim Teknolojileri, Yabancı Dil gibi 72 alanda 3700 
programda verilen eğitimleri tamamlayan kursiyerlerimiz 30 
Haziran tarihinde Validebağ Korusu’nda düzenlenen ÜSMEK 
Yıl Sonu Şenliği ve Pikniği’nde sertifikalarına kavuştu.

Yıl sonu şenliğine başkanımız Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın, ÜSMEK eğitmenleri ve kursiyerleri 
katılım sağladı.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün tam 16 
merkezimiz var. 18 alanda hizmet veriyoruz. 266 programımız 
bulunuyor. Gösterdiğiniz ilgi, özveri ve katılım da ve bizi 
motive ediyor. ÜSMEK’ler siz takip ettikçe, talep ettikçe 
büyüyecek. Biz, bileğimizde bir altın bileziğimiz olsun isteyen 
bir toplumuz. Meslek sahibi olmanın önemine, erdemine 
inanırız. Bu süreci kolaylaştırmak da başka kurumlarla birlikte 
biz yerel yönetimlere de düşüyor. Biz de bu talebi doğru 
projelerle karşıladığımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.
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Üsküdarlı girişimci hanımlar 3 Temmuz tarihinde KÜP 
Alışveriş Festivali’nde buluştu. Küp Projemiz kapsamında 
el emeği ürünlerini pazar yerleri ve KÜP Mağaza’da satışa 
sunma imkânı bulan kadınlarımız Kuzguncuk Bostanı’nda 3 
gün süren festivalde ürünlerini sergilediler.

Binbir çeşit el emeği göz nuru ürünün satışa sunulduğu 
festivale başkanımız Hilmi Türkmen, KÜP üyesi kadınlar ve 
çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Açılışta konuşan başkanımız, “KÜP ile kadınların el emeği 
ürünlerini devamlı gelir getirecek bir model içinde tüketici 
ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu projenin içinde eğitim, 
üretim, satış, pazarlama gibi temel elementler var ve sistem 
tamamen kadın odaklı emek odaklı bir bakış açısıyla ilerliyor. 
Bu niyetle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada üretici 
kadınlar ürünlerini haftada 4 kez semt pazarlarında doğrudan 
satabiliyor. Ayrıca belediyemizin altındaki KÜP mağazasında 
da ürünleri satılıyor.  Değerli arkadaşlar Üsküdar’da odağında 
kadınların olduğu projeler, hizmetler artarak devam ediyor. 
Topluma dair ürettiğimiz çözüm odaklı tüm uygulamaların, 
projelerin, hizmetlerin bir şekilde kadınlara temas etmesinin, 
kadınlardan feyz almasının gücüne inanıyoruz.  KÜP de 

bunlardan biri. Her zaman, her alanda sizlerle iletişimde 
olmaya devam edeceğiz. Üsküdar’ı güzelleştiren her işte 
sizin elinizin değdiğini bilmek güzel. Bize de güven veriyor.” 
şeklinde konuştu.

KÜP ALIŞVERİŞ FESTİVALİ 
KUZGUNCUK BOSTANI’NDAYDI
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Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel ve zihinsel gelişimine 
yönelik çalışmaları kapsayan Yaz Spor Okullarımız yoğun katılımla 
eğitimlerine başladı. 

Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okullarımızda Beceri Gelişim ve 
Eğitsel Oyunlar, Basketbol, Voleybol ve Tenis eğitimleri olmak 
üzere toplam 4 branşta verilen eğitimlerle 4 ila 17 yaş arasındaki 
Üsküdarlı öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek yaz 
tatillerini değerlendiriyor.  

Eğitimlerimiz, 3000’in üzerinde öğrencimizin katılımı ile 
Çavuşdere Spor Sarayı, Vakıfbank Spor Sarayı, Muhsin Yazıcıoğlu 
Spor Sarayı ve Nakkaştepe Millet Bahçesi Tenis kortunda uzman 
spor hocalarımız tarafından hafta içi verilmektedir. 

YAZ SPOR OKULLARIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ 
YOĞUN KATILIMLA BAŞLADI

ÜSKÜDARLI HANIMLAR VALİDEBAĞ KORUSU’NDA 
DOĞA İLE İÇ İÇE PİLATES YAPIYOR

Spor saraylarımızda Pazartesi ve Çarşamba günleri kış boyu 
devam eden kadınlara özel ücretsiz pilates dersleri yaz 
aylarının gelmesi ile açık havaya taşındı. 

Validebağ Korusu’nda bu yaz ilk kez uygulanan açık hava 
derslerine katılım oldukça fazla. Doğa ile iç içe spor yapma 
imkânı bulan Üsküdarlı hanımlar sabah saatlerinde spor 
kıyafetlerini giyip soluğu koruda alıyorlar.

Deneyimli spor hocalarımız eşliğinde her Pazartesi ve 
Çarşamba günleri gerçekleşen derslere hanımlar ücretsiz 
olarak katılım sağlıyor.

Sağlıklı yaşam için pilates yapmak isteyen 16 yaş üstü 
hanımlarımızı Validebağ Korusu’na davet ediyoruz. Başvuru 
için hanımlarımız www.uskudar.bel.tr adresine giriş yaparak 
kayıt yaptırabilirler.
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Gelenekselleşen park buluşmalarımızda başkanımız Hilmi 
Türkmen, 16 Haziran tarihinde İcadiye Mahallesi'nde bulunan 
Kuruçeşme Parkı’nda, 17 Haziran tarihinde Ahmediye 
Mahallesi'nde bulunan Doğancılar Parkı’nda, 21 Haziran 
tarihinde Beylerbeyi Mahallesi’nde bulunan Küplüce Mısırlı 
Millet Bahçesi’nde, 22 Haziran tarihinde Cumhuriyet 
Mahallesi’nde bulunan Şehit Recep Büyük Parkı’nda, 27 
Haziran Pazartesi günü Kısıklı Mahallesi’nde bulunan 
Salih Solman Parkı’nda, 28 Haziran Salı Günü Küçüksu 
Mahallesi’nde bulunan Tufan Parkı’nda, 29 Haziran Çarşamba 
Günü Barbaros Mahallesi’nde bulunan Bahar Parkı’nda, 30 
Haziran Perşembe günü Kirazlıtepe Mahallesi’nde bulunan 
Şenol Güneş Parkı’nda, 1 Temmuz Cuma günü ise Bulgurlu 
Mahallesi’nde bulunan Dostluk Parkı’nda vatandaşlarımızla 
buluştu.

3 Temmuz tarihinde başkanımız sosyal medya hesaplarından 
yaptığı davet ile Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde vatandaşlara 
dondurma dağıtımında bulundu. Sıcak yaz günlerine şifa gibi 
gelen dondurma ile Boğaz’a nazır keyif yapan vatandaşlar 
başkanımızla Karadeniz yöresi oyunları oynayarak eğlenceli 
anlar yaşadı.

15 Temmuz şehitlerimizin adını yaşatacak parklarımızda ise 
başkanımız, 4 Temmuz tarihinde Güzeltepe Mahallesi’nde 
bulunan Şehit Halil Kantarcı Parkı’nda, 5 Temmuz tarihinde 
Küplüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Cengiz Hasbal 
Parkı’nda, 6 Temmuz tarihinde Acıbadem Mahallesi’nde 
bulunan Şehit Mete Sertbaş Parkı’nda, 7 Temmuz tarihinde 

Ünalan Mahallesi’nde bulunan Şehit Timur Aktemur Parkı’nda 
vatandaşlarımızla buluştu.

Başta başkanımız Hilmi Türkmen olmak üzere başkan 
yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin halkımızın talep ve 
isteklerini dinlediği park buluşmalarımızda mahalle sakinlerine 
çay ve simit ikram edilerek çocuklara sürpriz etkinlikler 
düzenlendi.

Başkanımız park buluşmalarında yaptığı konuşmalarda 
vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını 
belirterek; “Bir Üsküdar geleneği olan park buluşmalarımıza 
ara vermeden devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımla 
birlikte her gün farklı bir parktayız.  Çözülmesini istediğiniz 
her şeyi bugün burada konuşalım, hemen çözelim istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN HER GÜN 
FARKLI BİR PARKTA HALKIMIZLA BULUŞUYOR
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CUMARTESİ SABAHLARI VALİDEBAĞ KORUSU’NDA 
DOĞA İLE İÇ İÇE SPOR

Gençlik Haftası dolayısıyla Validebağ Korusu’nda düzenlenen 
'Üsküdar Gençlik Haftası Koşusu' sonrası başkanımız Hilmi 
Türkmen her Cumartesi koruda sabah koşusunda buluşmak 
üzere hemşehrilerinden söz aldı. 

Genci, yaşlısı her yaştan kişilerin katıldığı etkinlikte uzman 
antrenör koordinasyonunda önce ısınma hareketleri yapıldı 
ardından koruda koşarak tur atıldı. Koşunun ardından ise 
kendilerine ikram edilen kahvaltılıkları alan sporseverler 
keyifle kahvaltılarını yaptılar.

PAZAR SABAHLARI BOĞAZ HAVASI EŞLİĞİNDE SPOR

Başkanımız Hilmi Türkmen sağlıklı ve zinde bir gün için 
düzenlediğimiz "Harem Sahil Yolu Halk Koşusu"nda 
hemşehrilerimiz ile birlikte sabah sporunda buluştu.

Nevmekân Sahil'in bahçesinden başlayan koşuya başkanımız 
ve 7'den 70'e birçok Üsküdarlı vatandaş katılım sağladı.

Isınma hareketlerinin ardından halk koşusunun startını veren 
başkanımız, “Artık her Cumartesi Validebağ’da, Pazar günü 
ise Harem’de sabah sporunda buluşuyoruz. “ dedi.

Katılımın oldukça yoğun olarak gerçekleştiği koşunun 
ardından başkanımız, vatandaşlar ile birlikte Nevmekân 
Sahil’in bahçesinde çay, simit ve peynir ikramları eşliğinde 
kahvaltı yaptı.

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN HER CUMARTESİ VE 
PAZAR HEMŞEHRİLERİYLE SABAH KOŞUSUNDA
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Üsküdar Belediyesi olarak gelenekselleşen, ihtiyaç sahibi binlerce 
aileye kurban eti dağıtımı ile Kurban Bayramı’nda 10 binden fazla 
ailenin yüzünü güldürdük.

Bu yıl geleneği daha da yukarıya taşıyarak 2500 adet kurbanlık 
kesiminden 50 tonu bulan kurban etini Üsküdar’da bulunan 10 
binden fazla ihtiyaç sahibi aileye dağıttık.

Kesilen kurbanlıklar Selimiye aşevimizde parçalara ayrılarak tek 
tek paketlendi. Ardından çok sayıda soğutuculu araçla Üsküdar’daki 
ihtiyaç sahibi ailelere, kapı kapı dolaşılarak teslim edildi.

Dağıtımı bizzat yerinde takip eden başkanımız Hilmi Türkmen 
aşevinde yaptığı konuşmada, “Bu yıl 2500 adet küçükbaş hayvan 
aldık. Bunların her biri yaklaşık 25 kilo et veriyor. 50 ton eti 
Üsküdar’da kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize 
dağıttık. Soğuk hava deposu olan araçlarımızla et dağıtımını 
tamamladık. Bu hayvanları hayırsever vatandaşlarımızın destekleri 
ve belediyenin imkânlarıyla aldık. Ben kurbanlarını bağışlayan 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

10 BİNDEN FAZLA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE 
50 TON KURBAN ETİ DAĞITTIK

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN 
HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

Her bayram gelenekselleşen bayramlaşma etkinliğimiz 
Kurban Bayramı vesilesi ile Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde 
gerçekleşti.

Bayramın 1. Günü Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde      Üsküdarlılarla 
buluşan başkanımız Hilmi Türkmen hemşehrileriyle tek tek 
bayramlaştı.

Etkinlikte konuşan başkanımız, “Bu Kurban Bayramı’nda da 
diğer bayramlarda olduğu gibi hem kendi kaynaklarımızla  hem 
de hayır sever hemşehrilerimizin bize emanet ettiği imkânlarla 
on binden fazla aileye ulaştık, yüzleri güldürdük. Bir aile nasılsa 
biz de öyleyiz. Üsküdar’ın bütün mahallelerine, sokaklarına 
eşit ve kaliteli bir hizmet veriyoruz. Nüfusumuz 500 binin 
üzerinde ama gün içinde milyonlarca insan şehrimize ayak 
basıyor. Biz herkes Üsküdar’ın güzelliklerini, ayrıcalıklarını  fark 
etsin istiyoruz. Sizlerle böyle bir arada olmak, bayramlaşmak 
bize güç veriyor. Mutlu oluyoruz.  Bu mutluluk da bizim ortak 
paydamız. Üsküdarlılar mutlu oldukça da daha çok çalışmak 
için güç buluyoruz. Değerli    hemşehrilerim iyi ki geldiniz… Bu 

bayramı sizlerle kutladığımız için şahsım adına belediyemiz 
adına sizlere çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte bayramlaşma merasiminin 
ardından vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.
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Üsküdar Belediyesi olarak, 15 Temmuz Derneği, İstanbul 
Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü tarafından bu 
yıl 2. kez düzenlenen Vatan Koşusu’na katılım sağladık.

Koşu kapsamında 251 sporcu ve katılımcı, 251 şehidin 
isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz 
Şehitler Çeşmesi'nden Şehitler Makamı'na  yaklaşık 3 
kilometre koştu. Sporcular taşıdıkları Türk bayraklarını şehit 
çocuklarına teslim etti.

Koşu etkinliğine İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 

başkanımız Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık 
Şebik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes 
Eminoğlu, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, şehit 
yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu güzel 
organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah 
tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimizi saygıyla, 
sevgiyle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkanımız 251 şehidimiz için 
Kur'an-ı Kerim okudu. 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ VATAN 
KOŞUSU İLE ANDIK
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Üsküdar Belediyesi olarak 15 Temmuz Derneği ve Marmara 
Üniversitesi iş birliği ile düzenlediğimiz 6. Uluslararası 15 
Temmuz Sempozyumu'nun bu seneki başlığı "Kült Hareketler: 
Bireysel ve Kitlesel Etkileri" Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi‘nde yoğun katılımla gerçekleşti.

İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail H. Turunç, Sempozyum 
Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan ile çok sayıda 
15 Temmuz gazisi ve şehit yakınının katılım sağladığı 
sempozyumda başkanımız Hilmi Türkmen de konuşmacı oldu.

Başkanımız açılış konuşmasında, “Amerika'da toplu intiharlarla 
gündeme gelen tarikatların çiftlikleri vardır. Orada da bu 
FETÖ benzeri yapılanmalar, anlayışlar vardır. Önce insanların 
ruhlarını karartırlar. Sonra günahtan korkmayan bir robot 
haline gelir insan. 'Bu kirli ruhlarla bir toplumu, bir milleti nasıl 
yok ederiz, nasıl anayasal düzenin üzerine adeta çökeriz?', 
bunun hesabını yapmaktadırlar. Sözüm ona, ruhlarını 
kararttıkları insanlarla, gençlerle öyle bir noktaya gelirler ki 

onlara yeryüzü cenneti vadederler. Ahireti garanti ederler. 
Ne yazık ki bazı toplumdan tecrit edilmiş gençler bu sapkın 
düşüncenin etkisi altında hem kendilerinin geleceklerini hem 
de bir toplumun geleceğini ihanet etmek suretiyle karartmaya 
çalışırlar." şeklinde konuştu.

Bakanımız Süleyman Soylu sempozyumda yaptığı 
konuşmada, "15 Temmuz'daki KHK'lıları geri döndürebilmek 
için, yeniden devlete FETÖ'yü yuvalandırabilmek için bir çağrı 
ortaya koymaya çalışıyorlar. Onun için bir tahliye kararıyla 
beraber sevinip kucaklaşmalarını, FETÖ dilinden başka bir 
dil bilmeyenlerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Buna fırsat 
verir miyiz? Bu can bu bedende, Cumhurbaşkanımızın canı 
bu bedende, bu milletin canı bu bedende olduğu müddetçe ne 
FETÖ'ye ne PKK'ya ne DEAŞ'a ne herhangi bir terör örgütüne 
ne de kurgulanan dışarıdan hiçbir oyunun artık Türkiye'de 
oynanmasına müsaade etmeyiz." değerlendirmesinde 
bulundu.

 

İÇ İŞLERİ BAKANIMIZ SÜLEYMAN SOYLU 
6. ULUSLARARASI 15 TEMMUZ 

SEMPOZYUMUMUZA KATILIM SAĞLADI
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümüne özel ilçemizde 
düzenlediğimiz programlar ile aziz şehitlerimizi andık.

Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine karşı gerçekleştirilen 15 
Temmuz darbe girişimine karşı en şanlı direnişlerden birini gösteren 
Üsküdar’da gün boyu gerçekleştirilen programlara Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü 
Mehmet Baykara, başkanımız Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Erdem Demir ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve 
gaziler katılım sağladı.

Program darbe girişiminde direnişin en çetin geçtiği Çengelköy Polis 
Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan anma konuşmaları 
ile başladı. Polis merkezi ziyareti sonrası Üsküdar'da bulunan 15 
Temmuz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edildi ve başkanımız Hilmi 
Türkmen’in Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde şehitlerimizin kabirleri 
başında dualar edildi.

Kabristan ziyaretlerinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi ile 15 
Temmuz Şehitleri Makamı ziyaret edildi. Daha sonra darbeci hainler 
tarafından şehit edilen Acıbadem Mahallesi muhtarımız Mete 
Sertbaş, Abdullah Tayyip Olçok, Ayşe Aykaç, Burak Cantürk, Cengiz 
Hasbal, Çetin Can, Erol Olçok, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Timur 
Aktemur, Recep Büyük, Kader Sivri, Kemal Ekşi, Mehmet Yılmaz, 
Muhammet Ambar, Murat Mertel, Murat Naiboğlu, Mustafa 
Canbaz, Mustafa Kaymakçı, Onur Ensar Ayanoğlu, Osman Yılmaz, 
Mehmet Şevket Uzun, Salih Alışkan ve Samet Uslu şehadete 
yürüdüğü yerde dualarla andı.

Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde NTV canlı yayınına katılan 
başkanımız yaptığı açıklamada, “6 yıl değil 60 yıl da geçse biz 
millet olarak 15 Temmuz gecesini unutamayız, unutmamalıyız. 
Her zaman ülke olarak teyâkkuzda olmalıyız. Gelecek kuşaklara 
bu geceyi anlatmalıyız. Canlı canlı o karanlık geceyi yaşadık. Başta 

şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere aziz milletimizin dirayeti 
ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, milletimizi sokaklara davet 
etmesi ve o geceki duruşu sayesinde ihanet şebekesi amaçlarına 
ulaşamadı.” şeklinde konuştu.

İlçemizde anma programlarımız gün boyu devam ederken 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
düzenlenen “Türkiye Aşkına Saraçhane’ye” mitingine başkanımız 
Hilmi Türkmen’in liderliğinde tüm belediye çalışanları ve Üsküdarlılar 
olarak katılım sağladık.

Miting sonrası Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen Mevlidi 
Şerif’in ardından 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 selâlar eşliğinde başlayan “Demokrasi Nöbeti” sabahın ilk 
ışıklarına kadar devam etti.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN 6’NCI YIL 
DÖNÜMÜNDE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK
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Üsküdar Belediyesi olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle düzenlediğimiz "15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisinin açılışını Üsküdar Sahili'nde 
gerçekleştirdik.

Sergide, 15 Temmuz'da yaralıları taşırken şehit edilen Yılmaz 
Ercan'ın motosikleti yer alırken ayrıca darbe girişimi gecesi 
yaşananları içeren fotoğraflar izlenime sunuldu.

Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, başkanımız 
Hilmi Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, AK Parti 
Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, 15 Temmuz Derneği Başkanı 
İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank’ın ablası Ayşe 
Varank Arslantürk, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katılım 
sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen sergide yaptığı konuşmada, "Merhum 
Aliya İzzetbegoviç’in ‘Soykırımı unutmayın, unutulan soykırımlar 
tekrarlanır’ diye bir uyarısı var biliyorsunuz. Aslında o cümleyi şöyle 
de okuyabiliriz, darbeleri ve ihanetleri de unutmamamız lazım. 
Unutursak bunlar tekrarlanabilir ve ne yazık ki tarihimizde bunların 
tekrarları vardır. 15 Temmuz’un unutulmaması, unutturulmaması 
adına hepimize seferberlik hali düşüyor. Bugün ihanetin 6 yıldönümü. 
15 Temmuz ihanet gecesinde de Üsküdar önemli noktalardan 
birisi olmuştur. En çok şehidin ve gazinin olduğu ilçe Üsküdar’dır. 

Hainlerin hedeflerine ulaşabilmeleri adına yaptıkları bütün planların 
boşa çıkmış olduğu yerdir Üsküdar. O gece bir milletin tarihi yeniden 
yazıldı. Bu destanı unutturmamamız lazım. Bunu sözle, günlük 
ya da yıllık programlarla anlatmak yerine eylemlerimizle, yaşam 
tarzı haline getirecek faaliyetlerimizle gelecek kuşaklara aktarmak 
durumundayız. Yoksa unutulan ihanetler tekrar eder kanaatindeyiz. 
O yüzden bu sergiler ve projeler çok ama çok kıymetli." ifadelerini 
kullandı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 
SERGİSİ ÜSKÜDAR SAHİLİ’NDE AÇILDI



Üsküdar Belediyesi olarak modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun 
olarak geliştirdiğimiz yeni nesil kütüphanelerimize Mehmet 
Genç Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirerek bir yenisini daha 
ekledik.
 Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı, başkanımız Hilmi Türkmen ve çok sayıda davetli 
katılım sağladı.
Başkanımız Hilmi Türkmen konuşmasında, “Osmanlı İktisat 
Tarihçisi merhum Mehmet Genç hocamızın adını taşıyan 

yeni kütüphanemizle gençlerin öğrenirken kendilerini 
geliştirebilecekleri, her türlü olanakları elde edebilecekleri bir 
ortam yarattık. Gençler burada ders çalışırken ödünç kitap 
alabilecek, çekimler yapabilecek, video kayıt oluşturabilecekler. 
Kütüphanemizde görme engellilerimiz için okuma odamız, sanat 
sınıfımız, küçük bir konferans salonu ve ikram odalarımız mevcut. 
Bin beşyüz metrekarelik kapalı alana sahip kütüphanemizin dört 
bir yanı gençlerin hizmetindedir.” dedi.

MEHMET GENÇ KÜTÜPHANESİ İLE 
ÜSKÜDAR’A YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA


