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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Başkanımız Hilmi Türkmen, Prof. Dr. Fahrettin Kerim – Nilüfer 
Gökay Huzurevi’ndeki çınarlarımızla mangal ziyafetinde buluştu.
Başkanımızın bir önceki huzurevi ziyaretinde çınarlarımıza 
verdiği mangal ziyafeti sözü vesilesi ile huzurevinin bahçesinde 
düzenlediğimiz etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Osman 
Boyraz, eski Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
huzurevi çalışanları ile baş tacı büyüklerimiz katıldı.

Başkanımız etkinlikte yaptığı 
konuşmada, “Yaşlılarımız baş 
tacımızdır. Yaşlısına sahip 
çıkmayan, hürmet etmeyen bir 
toplum güçlü olamaz. Üsküdar 
Belediyesi olarak yaşlılarımıza 
hizmeti bir borç biliyoruz.” dedi.
Mangallar yakıldı, sofralar 
kuruldu. Hep birlikte keyifle 
yenen yemek sonrasında 
başkanımız tek tek masaları 
ziyaret etti. Huzurevinin tüm 
sakinleriyle sohbet ederek hal ve 
hatırlarını sordu.

PROF. DR. FAHRETTİN 
KERİM – NİLÜFER 

GÖKAY HUZUREVİ’NDE 
MANGAL ZİYAFETİ

Üsküdar Belediyesi olarak 2022 Yılı Avrupa Girişimciliği 
Teşvik Ödülleri’nde Türkiye’yi Çekya Prag’da temsil edeceğiz. 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri kapsamında ülkemizi 
temsil etmek üzere birçok kurum ve kuruluşun başvuruda 
bulunduğu projeler arasından Atölye Üsküdar projemiz 
seçildi.

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda sürdürülen Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2022 yılı ulusal başvuru süreci 
tamamlandı. Belediyemizin ar-ge, yenilik ve girişimcilik 
kültürünün toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması 
ve araştırma, yenilik bilinci, teknoloji ve bilim kültürünün 
uygulama düzeyinde gerçekleştirilmesi amacıyla bir 
ekosistem olarak hayata geçirdiği Atölye Üsküdar projesi 
“Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak” kategorisinde 
Türkiye’yi temsil edecek.

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel 
veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği 
Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmektedir. 
Bu organizasyon ile girişimciliğin Avrupa çapında kamu 
kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Atölye Üsküdar projemiz de bu 
kapsamda değerlendirilmiş olup ülkemizi temsil etmeye hak 
kazanmıştır.

AVRUPA 
GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK 

ÖDÜLLERİNE ADAY 
PROJE OLARAK 

ATÖLYE ÜSKÜDAR 
SEÇİLDİ
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2022-2023 Üsküdar Kültür Sanat Sezonumuzu dünyanın 
en ünlü müzisyenlerinden Mark Eliyahu konseri ile Harem 
Meydanı’nda muhteşem bir müzik ziyafeti eşliğinde açtık.

Ücretsiz olarak gerçekleşen halk konserine başta Üsküdar 
olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından on binlerce 
müziksever katıldı. Kamança üstadı Mark Eliyahu, birbirinden 
güzel eserleriyle konsere gelen herkesi mest etti. 

Başkanımız Hilmi Türkmen sezon açılışında yaptığı 
konuşmada, “Bize bir yıl boyunca yazdınız, söylediniz, 
keşke Mark Eliyahu Üsküdar’da konser verse dediniz. Biz 
de sizi dinledik. Mark Eliyahu bu akşam bizlere muhteşem 
bir konser verecek. Kendisi kültürümüze aşina bir isim. 
Dağıstan doğumlu, ustaca çaldığı Kamança’yı Azerbaycan’da 
üstad Adalet Vezirov’dan öğrenmiş. Türk çalgılarını, bizim 
ezgilerimizi, bizim duygularımızı dile getiren, tüm dünyayla 
paylaşan büyük bir sanatçıyla beraberiz. Üsküdar 3 semavi 
dinin ibadethanelerinin duvar duvara olduğu tek yer dünyada 
ve biz zevkle paylaştığımız, duygusunda birleştiğimiz, bizi 
büyüten, güzelleştiren şeye kültür diyoruz. Tüm yıl işte bu 
bakış açısıyla, hoşgörüyle etkinliklerimiz sürecek.’’ dedi.

Kültür sanatın kalbi, sanatın ve sanatçının dostu Üsküdar 
Belediyesi olarak konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu 
muhteşem bir kültür sanat sezonuyla sanatseverlerle 
buluşacağız.

Üsküdar Belediyesi olarak gençleri müzik ve dansın eşlik 
ettiği bir festivalde buluşturduk. Harem Meydanı’nda 
düzenlediğimiz Üsküdar Fest 2022 birçok ünlü şarkıcıya ev 
sahipliği yaptı. Konserin ilk günü ünlü müzik grubu Kolpa 
ve şarkıcı Sefo, ikinci günü İkilem ve Pinhani, üçüncü ve son 
gününde ise ünlü sanatçılar Derya Uluğ ile Ceza sahnede en 
sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarını adeta coşturdu. 

Müzik ziyafetinin gerçekleştiği Harem Meydanı’na binlerce 
genç akın etti. Harem Meydanı ve çevresi, başta Üsküdar 
olmak üzere İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerle 
doldu. 

Konser sırasında gençleri selamlamak üzere sahneye çıkan 
başkanımız Hilmi Türkmen, “Sizleri çok seviyoruz, iyi ki 
varsınız gençler. Harem sayısız insanın İstanbul’a ilk ayak 
bastığı ya da buradan hüzünle ayrıldığı bir semt. Gençler 
sizler de sevginizle, güzelliğinizle, heyecanınızla burada 3 
gündür tarih yazdınız. Sadece Üsküdar değil, İstanbul’un 
dört bir yanından gelen binlerce genci mutlu etmek, bizleri 
de sevindirdi. Gençler unutmayın, birlikte eğlenemeyenler, 
birlikte iyi zaman geçirmeyenler birlikte bir gelecek de 
kuramazlar. Biz gençlerle iyi zaman geçirmenin çok önemli 
olduğuna inanıyoruz. Öyle de yapıyoruz. Bir ağabeyiniz 
olarak bu sevginizin, bu enerjinizin, bu heyecanınızın hiç 
eksilmemesini, artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki 
varsınız sevgili gençler. “ dedi. 

Üsküdar Fest 2022’ye başta Üsküdar olmak üzere 
İstanbul’un dört bir yanından 3 günde yaklaşık 300 bin genç 
katıldı.

KÜLTÜR SANATIN 
MERKEZİ ÜSKÜDAR’DA 

2022-2023 KÜLTÜR 
SANAT SEZONU 
MUHTEŞEM BİR 

KONSER İLE AÇILDI

“ÜSKÜDAR FEST 
2022” 3 GÜNDE 

300 BİN KATILIMLA 
REKOR KIRDI
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Türk Sanat Müziği’nin sevilen ismi Melihat Gülses “Boğaziçi 
Mehtapları” konserinde sahne aldı. Valide Sultan Gemisi’nde 
gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçı Valide Sultan Gemisi’nde Boğaz manzarası 
eşliğinde hayranlarına konser verdi. Sevilen şarkılarını 
seslendiren sanatçı, hayranlarını coşturdu. 

Konsere başkanımız Hilmi Türkmen, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Tokat Belediye 

Başkanı Av. Eyüp Eroğlu katılım sağladı. Başkanımız konser 
öncesi sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, “Muhteşem bir geceydi. 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen çok öncü bir 
başkan. Bu gemi de bu halka hizmet de hakikaten bunun 
kanıtı. Çok güzel bir akşamdı.” şeklinde konuştu.

VALİDE SULTAN GEMİSİ’NDE 
MELİHAT GÜLSES RÜZGARI ESTİ

Üsküdar’ın tarihi ve mimari dokularına uygun şekilde inşa 
edilen Mimar Sinan Çarşısı’nı Ekin Uzunlar konseriyle hizmete 
açtık.

Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 
Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir ve başkanımız 
Hilmi Türkmen katılım sağladı.

Başkanımız açılışta yaptığı konuşmada, “Gelişmiş ülkelerde 
şehirler meydanlarıyla meşhurdur. Meydanlar bir şehrin 
önemli bir kimliğidir. Biz de bu bakış açılısıyla Üsküdar 
Belediyesi olarak meydanlarımızı genişletme çalışmalarını 
sürdürürken diğer taraftan da bu meydanların sayılarını 
çoğaltmaya devam ediyoruz. Burası 17 bin m2’lik güzel bir 
meydan, alt katı büyük bir otopark. Şehrin tam kalbinde bir 
çarşımız var artık. Hem de bunu şehrin silüetini, estetiğini 
bozmadan yaptık.” İfadelerini kullandı.

MİMAR SİNAN ÇARŞISI’NI EKİN UZUNLAR 
KONSERİYLE HİZMETE AÇTIK
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Başkanımız Hilmi Türkmen, geleneksel park buluşmalarımızda 
29 Temmuz tarihinde Burhaniye Mahallemizde bulunan 
Aziziye Parkı’nda, 1 Ağustos tarihinde Yavuztürk 
Mahallemizde bulunan Yavuz Selim Parkı’nda, 3 Ağustos 
tarihinde Küçük Çamlıca Mahallemizde bulunan Şeker Maslak 
Parkı’nda, 4 Ağustos tarihinde Sultantepe Mahallemizde 
bulunan Sultantepe Parkı’nda, 16 Ağustos tarihinde Aziz 
Mahmud Hüdayi Mahallemizde bulunan Abdulvahap Yıldırım 
Parkı’nda, 18 Ağustos tarihinde Ferah Mahallemizde 
bulunan Altıntaş Parkı’nda, 8 Eylül tarihinde Cumhuriyet 
Mahallemizde bulunan Libadiye Parkı’nda, 9 Eylül tarihinde 
Çengelköy Mahallemizde bulunan Havuzbaşı Parkı’nda, 14 
Eylül tarihinde Salacak Mahallemizde bulunan Çiçekçi-1 
Parkı’nda, 15 Eylül tarihinde Selami Ali Mahallemizde 

bulunan Orkide Parkı’nda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Park buluşması etkinliklerine mahalle sakinleri ve çocuklar 
yoğun katılım sağladı.

Altıntaş Parkı buluşmasında başkanımız Hilmi Türkmen, 
Down Sendromlu Pınar’ın hayalini gerçekleştirdi.

Başkanımız, “Ailesine ‘en büyük hayalim gelin olmak, 
gelinlik giymek’ diyen melek kızımız Pınar’ın hayalinin 
gerçekleşmesine şahitlik ettik. Damat olmasın, ne yazar! 
Yavrusunun mutluluğuna, hayaline ortak olan o güzel 
annenin, babanın önünde saygıyla eğiliyorum.” şeklinde 
konuştu.

ÜSKÜDARIMIZA ÇİÇEKÇİ-1 PARKI İLE 
YEPYENİ BİR YEŞİL ALAN DAHA

Salacak Mahallemizde yapımını tamamladığımız Çiçekçi-1 
Parkı’nı 14 Eylül tarihinde hizmete açarak Üsküdarımıza 62. 
parkı kazandırdık.

İkramlı akşam çayı buluşması eşliğinde gerçekleşen açılışa 
başkanımız Hilmi Türkmen, mahalle sakinlerimiz ve çocuklar 
katılım sağladı.

Başkanımız vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklarla bol bol 
fotoğraf çektirdi.

Keyifli geçen park açılışında çocuklara sürpriz etkinlikler 
yapılarak mahalle sakinlerine çay ve simit ikram edildi.

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN HEMŞEHRİLERİYLE 
ÜSKÜDARIMIZIN PARKLARINDA BULUŞUYOR
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Muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynattığımız 
aşureleri 9 Ağustos tarihinde Mihrimah Sultan Camii önünde 
binlerce vatandaşa ikram ettik. 

Kur'an-ı Kerim tilavetinin devamında AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Müşerref Pervin 
Tuba Durgut ile başkanımız Hilmi Türkmen önlüklerini 
giyerek vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu.

Başkanımız, “ Bugün 10 Muharrem, aşure günü dolayısıyla 
Üsküdar meydanında hemşehrilerimize aşure dağıtıyoruz. 
Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin 
ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu 
anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, 
Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu 
aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat ve güzel bir 
armoni katıyoruz. İşte bu zenginliğimizin en güzel örneği 
de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle 
yesinler.” dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları 
tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde 
şehit edilen Eren Bülbül’ü ölümünün 5. yıldönümünde Şehit 
Eren Bülbül Parkı’nda dualarla andık.

Anma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Osman 
Boyraz, eski Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Esat Yazıcı, AK 
Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, MHP Üsküdar İlçe 
Başkanı Güngör Karali ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkanımız programda yaptığı konuşmada, ”Biz her hafta 
parklarda buluşma programları yapıyoruz. Bugün de 
özellikle şehidimiz Eren Bülbül'ün adını verdiğimiz, Mehmet 
Akif Ersoy Mahallemizde bulunan parkta vatandaşlarımızla 
buluştuk. Bir taraftan şehidimizi rahmetle anıyoruz bir 
taraftan şehitlerimizin ruhu için vatandaşlarımıza aşure 
dağıtıyoruz. 5 yıl önce bugün henüz 15 yaşında olan genç 
yavrumuz Trabzon Maçka'da şehit oldu. Allah rahmet 
eylesin.” dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleşen anma 
programında başkanımız Hilmi Türkmen vatandaşlara aşure 
ikram etti.

DEV KAZANLARDA 
AŞURE İKRAMI

ŞEHİT EREN 
BÜLBÜL’Ü ADINI 
YAŞATTIĞIMIZ 

PARKTA DUALARLA 
ANDIK
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Üsküdar Gençlik Akademisi bünyesindeki ücretsiz üniversite hazırlık 
kurslarımıza devam eden öğrencilerimizin sınav sonuçları açıklandı.

25 Branş Öğretmeni, 5 Rehber Öğretmen, 1 Psikolog ve 22 Eğitim 
Koçu’ndan oluşan dev eğitim kadromuzla 900 öğrencimize ücretsiz 
YKS Hazırlık Eğitimleri verdik. Bununla birlikte öğrencilerimizin 
sosyal ve kültürel gelişimleri için aktiviteler planladık. 

Bu seneki çalışmalarımızın sonucunda öğrencilerimizin % 80’i 
üniversiteye yerleşti. 

Bu oranın içinde;

11 Tıp 

9 Diş Hekimliği

3 Eczacılık

7 Hukuk

12 Psikoloji

43 Mühendislik

57 Öğretmenlik

12 İslami İlimler

8 Hemşirelik

11 İletişim Fakültesi

21 İktisadi Bilimler

53 Sağlık Bilimleri bulunmaktadır.

Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz, akademik başarılarının 
devamını temenni ediyoruz.

Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar 
Müftülüğü ile birlikte yaz Kur'an kurslarının son gününde Validebağ 
Korusu'nda kapanış programı düzenledik.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa eski Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, başkanımız Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı ve Üsküdar'da bulunan Kur'an kursu 
öğrencileri ile aileleri katılım sağladı. 

Başkanımız programda yaptığı konuşmada, "Her yıl olduğu gibi yaz 
Kur'an kurslarımızı açtık. Bugün de kapanış programımız var. 2 ay 
boyunca yaklaşık 10 bin çocuğumuz Yaz Kur'an Kursu programına 
devam ettiler. Çocuklar yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiler. 
Bir yandan kitaplar okudular, Kur'an okumayı, namaz surelerini 
öğrendiler. Çocuklarımız mutlu, aileler mutlu ve bizler mutluyuz. 
Çocuklarımız yorgunluklarını atsınlar diye oyunlar, aktiviteler, 
hediyeler ve ikramlarda bulunuyoruz." İfadelerini kullandı.

Katılımın yoğun olduğu programda, Validebağ Korusu'na kurulan 
şişme oyun parkları ve oyun alanları ile çocuklar aileleri ve 
arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirdi.

ÜSKÜDAR GENÇLİK 
AKADEMİSİ’NİN GURUR 

TABLOSU

YAZ KUR’AN 
KURSLARI KAPANIŞ 

PROGRAMINDA 
ÇOCUKLAR DOYASIYA 

EĞLENDİ
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Üsküdar Belediyesi olarak yıllardır devam ettiğimiz uygulamayla 
kimsesiz veya ihtiyaç sahibi, hasta yaşlılarımıza evlerinin  
konforunda berber hizmeti götürüyoruz.

Randevu sistemiyle çalışan uygulamamızda kendi başına dışarı 
çıkamayan yaşlılarımız evlerine yönlendirdiğimiz profesyonel 
berberimizin maharetli ellerinde güvenle bakımlı görünümlerine 
kavuşuyorlar.

Saç kesimi ve sakal tıraşı gibi bakım işlemleri özenle yapılan 
yaşlılarımızın yüzünü güldürmeye vesile olmaya devam edeceğiz.

Berber hizmeti almak isteyen yaşlılarımız ya da onlar adına  
yakınları, belediyemizin 444 0 875 numaralı çağrı merkezini 
arayarak randevu alabilirler.

Üsküdar’da ikamet eden üniversite öğrencilerimiz için geçen kış 
başlattığımız doğalgaz fatura desteğini bu kış da uygulamaya 
devam ediyoruz.

Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve ilçemizde ikamet eden 
öğrencilerimizin doğalgaz fatura masraflarını karşılıyoruz. Geçen 
kış 400 TL katkıda bulunduğumuz faturaya ek olarak bu kış 
öğrencilerimize bir sürprizimiz daha olacak.

Başkanımız Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesaplarından yaptığı 

paylaşımda, “İstanbul’u kazanan, Üsküdar’da öğrenci evinde kalacak 
gençlerimiz bilmiyor olabilir, tekrar söyleyelim. Kış boyu doğal gaz 
paranız yine belediyenizden olacak. Başvuru için takipte kalın. ‘Ooo, 
bu da çok iyi oldu’ diyeceğiniz bir sürprizimiz daha yolda, yakında 
açıklayacağız.” İfadelerini kullandı.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz, ilerleyen günlerde 
başkanımızın ve belediyemizin sosyal medya hesaplarından 
yapılacak açıklama için takipte kalabilirler.

 YAŞLILARIMIZA EVLERİNİN KONFORUNDA 
BERBER HİZMETİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FATURA 
DESTEĞİ BU KIŞ DA BELEDİYEMİZDEN
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Sokaktaki canlarımız için anında ve yerinde müdahale 
kapsamında ücretsiz hizmet verecek mobil veteriner 
aracımız Vetbüs Üsküdar yollarında mesaiye başladı.

Kaza geçiren ve hasta olan minik dostlarımıza uzman ekibimiz 
ile anında müdahale edecek olan Vetbüs, Üsküdar’da mahalle 
mahalle, sokak sokak gezerek klinik hizmetini sokaktaki 
canlarımızın ayağına götürüyor.

Vetbüs’te 1 veteriner hekim, 1 tekniker ve 1 hizmet personeli 
görev yapıyor. Vetbüs saatleri 09.00-18.00 olmakla birlikte 
tedavinin ve ihtiyacın durumuna göre aracın görev süresi 
uzatılabiliyor.

Vetbüs içinde yoğun bakım ünitesi, sterilazatör, kansayımı, 
mini postoperatif bölüm ile acil ameliyatlar ve tedaviler 
yapılabiyor. Tespit edilen ağır ameliyatlar veya tedaviler ise 
merkez Minik Dostlar Kliniğimize sevkediliyor. 

Ağırlıklı olarak tedavi hizmetinin verileceği Vetbüs 
tüm mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor.Acil 
durumlarda vatandaşlarımız belediyemizin 444 0 875 
numaralı çağrı hattını arayarak bildirimde bulunabilirler.
Üsküdar Belediyesi barınağımız, Minik dostlar Kliniğimiz ve 
cerrahi merkezimizle koordineli olarak çalışacak olan Vetbüs 
tüm Üsküdarlılara hayırlı olsun.

MOBİL VETERİNER 
“VETBÜS” ÜSKÜDAR 

YOLLARINDA

KIROĞLU, GÜMÜŞSU 
VE SULTAN MURAT 

CAMİLERİNİN 
TEMELLERİNİ ATTIK

Üsküdar Belediyesi olarak Üsküdar Müftülüğü ve 
hayırsever vatandaşların katkılarıyla yeniden inşasını 
gerçekleştireceğimiz Küplüce Mahallemizde bulunan Kıroğlu, 
Kısıklı Mahallemizde bulunan Gümüşsu ve Bahçelievler 
Mahallemizde bulunan Sultan Murat  Camileri temel atma 
töreni düzenlendik.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenlere başkanımız Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı ve vatandaşlar katılım 
sağladı.

Kıroğlu Camii’nin temel atma töreninde konuşan başkanımız, 
“Mimarisi, sağlamlığı, güzelliği ile bize yakışan bir esere 
kavuşacağız. Bu camide hepimizin katkısı var. Herkesten 
Allah razı olsun. Mimarı, mühendisi, işçisi, ustası ile yüzlerce 
insanın emeği ile yükselecek bu yapı.” diye konuştu.

Hayırsever bağışçılarımızın katkılarıyla yapımına başlanan 
camilerimizin temel atma törenleri başkanımızın davetliler 
eşliğinde şantiye önünde butona basması ile gerçekleşti.

Üsküdarımızda Kıroğlu, Gümüşsu ve Sultan Murat Camilerimiz 
ile birlikte restorasyon ve yenileme çalışması yaptığımız 
camilerimizin sayısı 91’e yükseldi.
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Çağdaş Minyatür Sanatının En Güzel Eserleri Üsküdar’da 
Sergilendi

19 sanatçının kâğıt, beton, plastik, metal, deri, kemik, cam, 
demir, ahşap gibi çeşitli materyallere işlediği 67 minyatür 
eserin yer aldığı Döngü Minyatür Sergisi 6 Eylül tarihinde 
Nevmekân Sahil’de açıldı. 

Serginin açılışına başkanımız Hilmi Türkmen ve çok sayıda 
davetli katılım sağladı. 

Başkanımız açılış konuşmasında, “Üsküdar belediyesi olarak 
diğer gelenekli sanatlar kadar minyatür sanatına da özel bir 
ilgimiz ve alakamız var. Bu bizim en önemli görevlerimizden 
birisidir. Çünkü Üsküdar bir sanat merkezidir. Gelenekleri 
olan bir şehirdir. Köklü tarihi, derin kültürel zenginlikleri olan 
bir beldenin mensuplarıyız. Sanatın bu kadar yakıştığı başka 
bir belde bilmiyorum var mıdır? Sanata gönül veren, merak 
eden herkesi 7 Ekim'e kadar sürecek Üsküdar Nevmekân 
Sahil Galeri’deki sergimize bekliyoruz." dedi. 

Hatt-ı Müstakim Hüsn-İ Hat Sergisi Üsküdar’da Açıldı 

Ahmet Kutluhan ve öğrencilerinin doğrunun, iyinin ve 
güzelin yolu olan sırat-ı müstakim hattında yeni bir pencere 
açtığı Hatt-ı Müstakim Hüsn-i Hat Sergisi 16 Eylül-1 Ekim 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeydi. 

Açılışa İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 
başkanımız Hilmi Türkmen ve hat sanatının yaşayan en 
büyük temsilcisi Hattat Hasan Çelebi katılım sağladı. 

Usta sanatçının, Ahmet Kutluhan’ın öğrencileriyle birlikte 
çıktığı yolculuğun ilk durağı olan sergi, ayetlerin yol gösterici 
olduğu özgün çalışmaları içeriyor.

KÜLTÜR SANATIN ŞEHRİ ÜSKÜDAR SERGİLERLE
SANATSEVERLERİ BULUŞTURDU

Yaz gecelerinin nostaljik etkinliği olan açıkhava sinema 
eğlencesini Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde devam 
ettiriyoruz.

Sıcak yaz gecelerinde Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde 
Yeşilçam sinemasının vazgeçilmezlerinden olan “Neşeli 
Günler”, “Süt Kardeşler”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” 
filmlerini, “Tosun Paşa” filmleri Nakkaştepe Millet 
Bahçesi'nde izleyiciye sunduk.

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbullularında yoğun katılım 
sağladığı etkinlikte sinemaseverler çimlerin üzerindeki 
minderlere oturarak keyifle filmlerini izlediler.

Açıkhava sinema gösterimlerine katılan başkanımız Hilmi 
Türkmen de filmleri sinemaseverlerle birlikte izledi.

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ'NDE AÇIK 
HAVA SİNEMASI NOSTALJİSİ
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Karadeniz Teknofest’teydik

30 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da 
gerçekleşen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji 
festivali TEKNOFEST’te Üsküdar Belediyesi olarak Atölye 
Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve Bilim Üsküdar 
stantlarında yeni nesil ürün ve çalışmalarını gençlerle 
buluşturduk. Atölye Üsküdar standını ziyaret eden her 
yaş grubundan vatandaşlarımız çocuk etkinliklerine ve 
workshoplara katılım sağladı. Standlarımızda gerçekleştirilen 
birçok etkinlikten faydalanan vatandaşlarımız “sanal 
gerçeklik – karma gerçeklik” deneyimini de yaşama fırsatı 
buldular.

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

3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivaline Katıldık

Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve 
Bilim Üsküdar olarak 15-18 Eylül 2022 tarihleri arasında 
düzenlenen 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali’nde yer alan 
stantlarımızda yeni nesil ürün ve çalışmalarımızı gençlerle 
buluşturduk. Stantlarımızda ziyaretçilere sunulan sanal 
gerçeklik, karma gerçeklik, metaverse fotoğraf çekimi, sumo 
robot yarışması, robotis bioloid premium robot gösterisi, 3D 
yazıcı ve yazıcı ile basılan ürünler, 3D tarayıcı hizmetlerinin 
yanı sıra çocuklar için ayrıca Lego we Do, mandala boyama 
etkinlikleri yapıldı.

Standımızı ziyaret eden tüm katılımcılara Atölye Üsküdar 
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Bilim Üsküdar 
projelerimiz ile bu hizmetlerden nasıl faydalanabilecekleri 
konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Atölye Üsküdar 
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Bilim Üsküdar 
stantlarımızın yoğun ilgi gördüğü festivalde ayrıca ödüllü 
yarışmalar, proje sunumları ile alan ve sahne aktiviteleri 
gerçekleştirildi.

ATÖLYE ÜSKÜDAR VE BİLİM ÜSKÜDAR 
OLARAK FESTİVALLERDE YERİMİZİ ALDIK
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Üsküdar Belediyesi olarak düzenlediğimiz 15.Geleneksel 
Kâtibim Futbol Turnuvası’nda Selimiye Spor şampiyon oldu.

Rakip takımları geride bırakarak 11 takım arasından finale 
kadar yükselen Selimiye Spor ve Çamlıca Spor şampiyon 
olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Heyecanlı geçen doksan dakikanın sonunda Selimiye Spor, 
Çamlıca Spor’u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maç 
boyunca taraftarların da yoğun desteğini alan Selimiye 
Sporlu oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla 
beraber yaşadı.

Maç sonrası İstanbul 1.Bölge Milletvekili Osman Boyraz, 
başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar Amatör Spor Kulüpleri 
Birliği Başkanı Mustafa Gürlü turnuvada dereceye giren 
takımlara kupalarını takdim ettiler.

15.Geleneksel Kâtibim Futbol Turnuvası İlçemizde süper 
amatör ve 1. amatörde faaliyet gösteren toplam 11 takımın 
katılımıyla gerçekleştirildi. 3.’lük maçı yapılmadı, Bağlarbaşı 
ve Öz Karacaahmet takımlarının ikisine de 3.’lük kupası 
verildi. 

KÂTİBİM FUTBOL TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON 
SELİMİYE SPOR OLDU

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlk Bayrak Töreni, Yapımı 
Tamamlanan Üsküdar İlkokulu Ve Üsküdar Ortaokulu’nda 
Gerçekleşti

Projesi belediyemize ait olan, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul 
Valiliği tarafından yapımı tamamlanan Üsküdar İlkokulu Ve 
Üsküdar Ortaokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 
Eylül tarihinde düzenlenen açılış töreni ile başladı.  

4'ü anasınıfı, 19'u ilkokul ve 16'sı ortaokul olmak üzere toplam 
39 derslikli okulda ayrıca konferans salonu, kütüphane, spor 
salonu, laboratuvar, yemekhane ve otopark bulunuyor. 

İstikbal’den İstiklal’e adıyla gerçekleşen bayrak törenleri 19 
Eylül tarihinde Şemsipaşa İlkokulu’nda, 26 Eylül tarihinde 
Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu’nda Üsküdar Kaymakamı 
Adem Yazıcı, başkanımız Hilmi Türkmen ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Bayrak töreninin ardından başkanımız öğrencilere hediye 
takdiminde bulundu. Sınıfları ziyaret ederek yeni eğitim 
öğretim yılı için öğrencilere başarılar diledi.

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



13

19 Eylül Gaziler Günü Üsküdar Şemsi Paşa Meydanı’nda 
düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, başkanımız Hilmi 
Türkmen,  askeri yetkililer, çok sayıda gazi ve Üsküdarlı 
katılım sağladı.

Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na protokolün 
çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu sonrası 
İstiklâl Marşı’nın okunması ve günün anlam ve önemine dair 
konuşmalarla devam etti.

Resmi törenin ardından belediyemizin mavi salonunda 
kıymetli gazilerimize ve ailelerine kahvaltı etkinliği 
düzenledik.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, “Tam 101 yıl önce 
bugün Gaziler Günü ilan edilmiş. İnşallah kıyamete kadar 
bugünün önemini ve değerini gençlerimiz ve çocuklarımızla 
paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kahvaltı sonrası başkanımız gazilerimizle sohbet ederek bol 
bol fotoğraf çektirdi.

GAZİLER GÜNÜ 
ÜSKÜDAR'DA YAPILAN 

RESMİ TÖRENLE 
KUTLANDI

Üsküdar Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz aracısız 
köy pazarı 1.yılını geride bıraktı. Eskişehir'den aracısız 
getirilen ürünlerin satıldığı köy pazarının 1. yılını Kuzguncuk 
Bostanı'nda düzenlenen şenlikte çeşitli etkinliklerle kutladık. 

Programa başkanımız Hilmi Türkmen, Eskişehir Sarıcakaya 
Belediye Başkanı Hüseyin Çan, Üsküdarlı vatandaşlar ve 
İstanbullular katılım sağladı. Vatandaşlar Eskişehirli kadın, 
genç ve çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere yoğun talep gösterdi. 

Başkanımız Hilmi Türkmen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Biz 
1 yıldır Kuzguncuk Bostanı'nda bu defa köy ürünlerinin satıldığı 
bir köy pazarı kurmaya başladık. Eskişehir Sarıcakaya'dan 
gelen üniversiteli gençler evlenin önünden, bahçelerinden 
katkısız domates, salatalık, biber, patlıcan, elma, kavun, karpuz, 
patlıcan, biber ve rokaları topluyorlar, hemen kamyonlarla 
getirip burada, her hafta Cumartesi günleri kurduğumuz köy 
pazarında satıyorlar.” şeklinde konuştu. 

Şenliğe katılan vatandaşlar konser ve halk oyunları 
gösterileriyle doyasıya eğlendi. Köy pazarı her Cumartesi 
Kuzguncuk Bostanı'nda kuruluyor.

 ÜSKÜDAR KÖY 
PAZARI'NIN BİRİNCİ 

YILINI ŞENLİKLE 
KUTLADIK
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Üsküdar Belediyesi olarak Kuzguncuk Caddesi ve Kuzguncuk 
Bostanı’nda “Temiz Çevre Temiz Üsküdar” etkinliği düzenledik. 
Başta Kuzguncuk halkı olmak üzere tüm İstanbulluların 
davetli olduğu etkinlikte Kuzguncuk Caddesi ile çevresindeki 
sokaklarda bulunan sonbahar yaprakları, çöpler ve bostanın 
etrafındaki kuru bitkiler belediye ekiplerimiz ve gönüllüler 
tarafından temizlendi.

‘Dünya Temizlik Günü’nde başkanımız Hilmi Türkmen, 
Kuzguncuk sakinleri, gönüllü çocuklar, aileleri ve Üsküdarlılar 
ile sokak temizliği için bir araya geldi.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, ”Bugün çok özel 
bir gün, Dünya Temizlik Günü. Bugünü bütün İstanbul’da, 
bütün Üsküdar’da en iyi şekilde bir mesaj vermek suretiyle 
değerlendirmek gerekiyor. Üsküdar Belediyesi olarak amacımız 
budur. Buradan bütün çocuklara, yetişkinlere sesleniyoruz ve 
diyoruz ki, dünyamız için çevremizi temiz tutalım. Kirlettikten 
sonra temizlemek zor. Temizlemek için de ayrı bir efor, ayrı 
bir masraf gerekiyor. Yapılan resimler, sergiler, tiyatro 
oyunlarının hepsi ‘dur kardeşim bir dakika çevreni temiz tut, 
çevreyi kirletme’ demek için. Bu çocuklarımız aslında burada 
yetişkinlere feryat ediyorlar bir mesaj veriyorlar.” şeklinde 
konuştu.

Kuzguncuk Bostanı'nda gerçekleşen etkinlikte çevre 
temizliğine dikkati çeken tiyatro gösterisi, fotoğraf ve resim 
sergisi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

KUZGUNCUK’TA 
SONBAHAR 

TEMİZLİĞİ YAPILDI

VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE SANAT 

TARİHİ DERSLERİ 
KALDIĞI YERDEN 
DEVAM EDİYOR

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

Eğitim öğretim yılının başlaması ile 22 Eylül tarihinde Çağrı 
Bey Anadolu Lisesi, 29 Eylül tarihinde Burhan Felek Anadolu 
Lisesi son sınıf öğrencilerinin katılımıyla Valide Sultan 
Gemimizde Sanat Tarihi derslerimiz yeniden başladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdarımızdaki tüm     
okullarımızın lise 3 ve son sınıf öğrencilerini gemimizde 
ağırlıyoruz. Sanat Tarihi derslerimizi yüzen sınıfımızda 
yapıyoruz. Sizler seneye üniversiteli olacaksınız. Bugün burada 
hem Boğaz’ın eşsiz manzarası hem de tarihi güzellikleriyle 
unutamayacağınız bir gün yaşayacaksınız.” diyerek yeniden 
öğrencilerle buluşmanın heyecanını belirtti.

Çay ve simit ikramıyla başlayan derste uzman rehber 
Boğaz'daki tarihi yapıları tek tek anlattı. Verilen teneffüste 
Başkanımız Hilmi Türkmen'in öğrencilerle toplu fotoğraf 
çektirmesinden sonra devam eden ders yine Üsküdar'da son 
buldu.
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Bulgurlu Mahallemizde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezimizde 
kurduğumuz Alzheimer Okulu ile hasta ve hasta yakınlarına 
yaşadıkları bu süreçte destek olmaya devam ediyoruz.

Merkezimize gelen Alzheimer hastalarına uzman 
psikologlarımız tarafından öncelikle ön değerlendirme seansı 
uygulanıyor. Hastanın algılama, mantık yürütme ve motor 
refleksleri kontrol edilerek hastanın durumu belirleniyor.

Hastanın düzeyine göre belirlenen mental aktivitelerle birlikte 
öğretilen seramik, ahşap boyama ve ebru sanatı ile Alzheimer 
hastalığının yavaşlatılması hedefleniyor. Yakın zamanda 
bu eğitimlere ek olarak uzman Fizyoterapist eşliğinde 
hastalarımıza fiziksel egzersiz dersleri de başlatıyoruz.

Haftada 3 gün devam eden eğitimlerimizde hastaların 
sosyalleşerek zihinsel aktivitelerini geliştirmesine olanak 
sağlıyor aynı zamanda hasta yakınlarımıza da psikolojik 
destek veriyoruz.

Hasta yakınlarına uzmanlarımız tarafından haftada 2 gün 
verilen psikolojik destek sayesinde hastayla etkili ve doğru 
iletişim kurulması ve ayrıca beslenme alışkanlıklarının 
belirlenmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

Üsküdar Belediyesi olarak modern yaşamın ihtiyaçlarına 
uygun olarak geliştirdiğimiz yeni nesil 24 saat açık ikramlı 
Haluk Dursun ve Mehmet Genç kütüphanelerimiz üniversiteli 
öğrencilerimizin ikinci evi oldu.

Konforlu ve güvenli ortamı sayesinde öğrencilere evlerinin 
rahatlığında ders çalışma imkânı sunan kütüphanelerimiz 
24 saat açık. Özellikle sınav dönemlerinde ara vermeksizin 
çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz ücretsiz 
ikramlarımızla keyifli molalar veriyor. 

Burhaniye Mahallemizde bulunan 1500 metrekarelik kapalı 
alana sahip Mehmet Genç Kütüphanemizde 220 kişilik          
çalışma salonu, 100 kişilik çok amaçlı salon, Greenbox 
Stüdyosu, Ses Kayıt Stüdyosu, Video Kurgu Stüdyosu, 
Teknoloji Sınıfı, Görme Engelliler Sınıfı, Sanat ve Meslek 
Eğitimi Sınıfları gibi birçok imkân da sunuluyor. Kütüphanede 
25 binden fazla basılı kitap arşivinin yanı sıra 16 süreli 
yayın aboneliği ve ücretsiz çay, kahve, kek, çorba ikramı da 
kütüphanenin sunduğu ayrıcalıklar arasında.

Belediye hizmet binamızın alt katında bulunan Haluk 
Dursun Kütüphanemizde aynı anda 200  gencimiz ders 
çalışma   imkânına sahip. Günün her saatinde dolup  taşan 
kütüphanemizde öğrenciler; ücretsiz internet ağından 
faydalanabiliyor, 40 bin baskılı kitap sayesinde araştırmalarını 
yapabiliyor, sessiz ve sakin ortamda kitap okuyabiliyor ve 
ikram saatlerimizde çorba, kahve, kek ve çay alarak mola 
verebiliyorlar.

ALZHEİMER HASTASI 
YAŞLILARIMIZ VE 

YAKINLARININ HER 
ZAMAN YANINDAYIZ

ÜSKÜDAR’DA 
GENÇLERİN İKİNCİ 

EVİ 7/24 AÇIK OLAN 
KÜTÜPHANELERİMİZ



Restorasyonu tamamlanan 261 yıllık Ayazma Camii 12 
Ağustos tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleriyle kılınan Cuma namazı ile ibadete 
açıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 
ve başkanımız Hilmi Türkmen eşlik etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, “Biraz önce Cuma namazını beraber eda 
ettiğimiz, 261 yıllık Ayazma Camii’mizin restorasyonunun 
ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Mimarisiyle, yeriyle pek çok özelliği ile şehrimize 
değer katan Ayazma Camii’mizin, Sultan 3. Mustafa’dan 
bu güne kadar bu eserin yaşatılması için gayret gösteren 
herkesi rahmetle yâd ediyorum. Caminin restorasyonunda 

emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. 
Safi Arpaguş'un yaptırdığı duanın ardından restorasyonu 
tamamlanan Ayazma Camii'ni yeniden ibadete açtı.

Açılış töreninin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız 
Nevmekân Sahil ve Hanım Sultanlar Müzesi’ni ziyaret etti. 
Kendisine başkanımız Hilmi Türkmen eşlik etti.
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