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Cumhuriyet Bayramımızı, gerçek 
sahibiyle, cumhurumuzla el ele kutladık
Sonbaharın en güzel günlerine tesadüf eden Ekim ayını da hizmetle, 
icraatla, tarihle, kültürle ve elbette kalbimizdeki Üsküdar sevgisiyle 
birlikte dolu dolu geçirdik. Uzun mücadeleler sonunda millet olarak elde 
ettiğimiz halis millî irade rejiminin yani Cumhuriyetimizin 95. yılını büyük 
bir coşkuyla kutladık. Üsküdar olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bilge liderliğiyle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz.
 
2018 – 2019 kültür sanat sezonunu da bu duygularla açtık. Açılışımızda 
Türk müziğinin son 50 yılına damgasını vuran usta sanatçı Özdemir 
Erdoğan sahne aldı ve unutulmaz bir konsere imza attı. Bu ay içinde 
düzenlediğimiz bir başka büyük konserde de Neşe Karaböcek Üsküdarlılarla 
buluştu.
 
Bir medeniyet projesi olarak ve Millet Kıraathaneleri konseptine uygun bir 
şekilde tasarladığımız Nevmekân Sahil projesinin sanat galerisini Hikmet 
Barutçugil’in “Ebrunun Nev Hali” sergisi ile açtık. Üsküdar’a ve İstanbul’a 
zarif bir eser kazandırdığımız için çok mutluyuz.
 
Üsküdar olarak bu ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk’u, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u 
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı ağırladık.
 
Sayın Kaya, Nevmekan Sahil’i ziyaret ederek beğenilerini ifade ettiler. 
Sayın Kurtulmuş ise Bağlarbaşı Nevmekân’da düzenlediğimiz “Küresel Kriz 
ve Yeni Türkiye’nin Vizyonu” konulu bir söyleşi vesilesiyle Üsküdarlılarla 
bir kere daha buluşmuş oldular. Sayın Bakanımız Selçuk ise Tebessüm 
Kahvesi’ni ve Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ettiler. Biz de 
hem belediyemiz hem Üsküdarlılar adına bu anlamlı ziyaretler için devlet 
büyüklerimize teşekkürlerimizi ilettik.
 
Sağlık yatırımlarımıza bu ayda da devam ettik ve yeni adımlar atmaya 
da devam edeceğiz. Aile Sağlığı Merkezlerimize bir yenisini daha ekledik. 
Yavuztürk Mahallesi Fatih Camii altında hizmet verecek olan Fatih Aile 
Sağlığı Merkezi’ni görkemli bir törenle açtık ve Bakanlığımıza devrettik.
 
Kültür sanat şehri Üsküdar’da bu yıl onuncusunu düzenlediğimiz Üsküdar 
Sempozyumu’nu görkemli bir törenle açtık ve nitelikli bir katılımla 
tamamladık. 3 gün süren sempozyumda 135 uzman akademisyenin 
Üsküdar’a dair yaptıkları sunumlar ufkumuzu genişletti.
 
Üsküdar Belediyesi olarak hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin olmazsa 
olmazlarından olan park buluşmalarına bu ayda da devam ettik. Park ve 
site buluşmaları ile hem Üsküdar’ın nabzını dinliyor hem de belediyemizin 
geldiği noktayı hemşehrilerimizle paylaşıyoruz.
 
Kasım ayı bülteninde yeniden görüşmek üzere.



Üsküdar Belediyesi 2018-2019 kültür-sanat sezon açılışı, 
besteleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran, unutulmaz 
şarkıların bestecisi ve söz yazarı Özdemir Erdoğan’a saygı 
gecesiyle gerçekleştirildi.

2018 - 2019 
KÜLTÜR & SANAT 
SEZONU
ÖZDEMİR ERDOĞAN’A 
SAYGI GECESİYLE AÇILDI



Türkmen: Özdemir Erdoğan 
Türk müziğine damga vurdu
Birbirinden özel ve değerli kültür ve sanat etkinliklerini 
Üsküdarlılarla buluşturan Üsküdar Belediyesi, 2018- 2019 
kültür ve sanat sezonunu Türk müziğinin önemli isimlerinden 
Özdemir Erdoğan’a saygı gecesiyle açtı. Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış ve konsere çok sayıda 
Üsküdarlı katıldı. Erdoğan’ın hayranları salona sığmayınca, 
başka bir salona ses ve görüntü aktarımı yapılarak konserin 
izlenmesi sağlandı.

Kültür-sanat gecesinde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, usta sanatçı Özdemir Erdoğan’ın Türk müziği 
için büyük değer olduğunu söyledi: “Bu akşam özellikle 
Üsküdar ama bütün İstanbullular burada, duyan geldi zaten. 
İnanılmaz bir talep ve istek var. Özdemir Erdoğan ismi böyle 

bir isim Türk Müziği’ne son 50 yıla damgasını vurmuş bir isim. 
Müziğimize hizmeti herkesçe biliniyor. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. Kendilerinin duruşu, çizgisi, sanatı, sanatındaki 
ustalığı hakikaten yeni kuşağa örnek diye düşünüyorum.  
Çünkü ondan alacağımız, öğreneceğimiz çok şeyler var. 
Biz kendi değerlerimize, kendi kültür sanat zenginliğimize 
sahip çıktıkça ülke olarak çok daha iyi yerlere geleceğimize 
inanıyoruz” dedi. Özdemir Erdoğan gibi isimler her zaman baş 
tacımız. Allah başımızdan eksik etmesin. Hayırlı, uğurlu, uzun 
ömürler diliyoruz.”

Özdemir Erdoğan, “Gerek Türk Halk Mûsîkisi gerek Klasik 
Mûsîkimiz uluslararası çok büyük birer değerdir. Bunun için 
ben şahsen elimden geldiği kadar 50 yıldır savaşıyorum. Genç 
arkadaşlar da yetişiyorlar onları da yakından takip ediyorum. 
İyi bir gelişme içerisindeyiz. 

Ümitliyiz her şey güzel olacak” şeklinde konuştu.
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Türkmen: Anadolu’nun her 
rengi ve değeri var olmak 
zorunda
Başkan Türkmen, “Millet olarak bir neslimiz, önemli bir kuşak 
bu güzellikten, bu zenginlikten mahrum büyüdü. Sevincimiz 
mutluluğumuz odur ki, özellikle son 15-20 yılda kültür ve sanat 
adına geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz adına bir çırpınış, bir 
atağa kalkma var. Yeterli mi? Asla yeterli bulmuyoruz. Yapacak 
o kadar işimiz var ki. Bizim faaliyetlerimiz sadece şarkı, türkü, 
sergi, konferans değil. Bizim programlarımızda Anadolu’nun her 
rengi, her tonu, her nefesi, tarihin derinliklerinde kaybolmaya 
yüz tutmuş değerlerimiz var ve olmak zorundadır çünkü biz 
Üsküdarız” şeklinde konuştu.

Erdoğan: Yerli ve milli olmak 
gurur verici
Türk Sanat Musikisi’nin önemli isimlerinden Müzisyen Özdemir 
Erdoğan, “Gittiğim her yerde sıralar oluşuyor. İçeri giremiyor 
insanlar, bu bakımdan çok üzülüyorum. Her tarafta böyle. 

Bütün konserlerimiz böyle geçiyor. Şimdi hükümetimiz silah 
sanayiye önem veriyor. Yerli milli sloganı devam ediyor. Bunlar 
muhteşem haberler, çok hoş, çok güzel haberler. Ben de bunu 
müzikle yapmaya çalışıyorum” dedi.

“Türk müziği için 50 yıldır 
savaşıyorum”
Hükümetin bir taraftan FETÖ’cüleri temizlemeye çalıştığını 
belirten Erdoğan, kendisinin de ayrı bir mücadele içinde 
olduğunu ifade etti: “Ben de bir taratan bu köşelere tutunmuş 
kişileri temizlemeye çalışıyorum. Böyle bir mücadelemiz var. 
Biz de milli sanatımızı evrensel boyutlara getirmek için, yani biz 
şimdi silah satıyoruz. Müzikte de benim bir iddiam var. Gerek 
Türk Halk Mûsîkisi gerek Klasik Mûsîkisimiz uluslararası çok 
büyük birer değerdir. Bunun için ben şahsen elimden geldiği 
kadar 50 yıldır savaşıyorum. Genç arkadaşlar da yetişiyorlar 
onları da yakından takip ediyorum. İyi bir gelişme içerisindeyiz. 
Ümitliyiz her şey güzel olacak galiba. Sayın Başkan Hilmi 
Türkmen’in teşebbüsü benim ile kültür-sanat mevsimini 
açmak büyük bir cesarettir. Aslında bu cesareti gösterdiği için 
minnettarım çok teşekkür ediyorum.”
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“Çok Değerli 
İnsanlarımız var”
Orkestrasıyla birlikte sahne alan 
Özdemir Erdoğan şarkılarını 
söylemeye başlamadan önce sanat 
hayatı boyunca yaşadıklarından 
hatıralar paylaştı. Usta sanatçı, halkın 
arasına katıldığını, pazara gittiğini, 
sokakta kendisini tanıyanlar kadar 
tanımayanlarla da karşılaştığını 
ifade etti. Sezen Aksu’nun 1984 
senesinde kendisini telefonla arayarak, 
Eurovision’da birlikte okumak istediği 
bir şarkı olduğunu söylediğini anlatan 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dedim ki: ‘Sakın öyle bir şeye girme, 
çünkü jürisinde, denetleme kurulunda 
biri var, beni nedense kafaya takmış’. 
Hatta o günlerde ben masonluktan 
istifa ettikten sonra orada başka 
biri daha vardı ‘Ya kızıyorsun istifa 
ediyorsun biz seni ne büyük yerlere 
getirecektik’ dedi bana. ‘İşte ben 
sadece onun için istifa ettim zaten’ 
dedim. Böyle şeyler oluyor, bir hakim 
zihniyet var. Bize büyüklerimiz batıyı 
işaret etmişler ama buradakiler bunu 
çok abartmış, kraldan fazla kralcılık 
yapmışlar. Spiker, konser öncesinde 
bir yabancı sanatçıyla röportaj 
yapıyor, sanki askerden oğlu gelmiş 
gibi öyle heyecanla sahip çıkıyorlar 
yabancılara. 

Bu nedir? Bu kadar değerli insanlar 
var. Üsküdar’da, başka yerlerde de 
çok değerli insanlarımız var ama 
sahip çıkılmıyor, görülmüyor çünkü 
bakılmıyor, dinlenmiyor.”

Özdemir Erdoğan’ın “İkinci Bahar”, 
“Aç Kapıyı Gir İçeri”, “Sevdim Seni Bir 
Kere” gibi kendi bestelerinin yanı sıra 
söylediği Türk Halk Müziği eserleri de 
dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

“Dağlar Dağlar”, “Ayırmasın Mevlam 
Bizi” ve “Gurbet”in de arasında 
bulunduğu çok sayıda şarkıyı icra 
eden Erdoğan, gece boyunca kendisini 
dinlemeye gelen Üsküdarlılara 
mutlu ve unutulmaz anlar yaşattı. 
Usta Sanatçı konserin ardından 
Nevmekân’da hayranlarına albümlerini 
imzaladı.
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Açılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Nevmekân Sahil’i Ak Parti  Genel 
Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ziyaret etti.

Usta Ebru Sanatçısı Hikmet 
Barutçugil’in sergisini 
ve eserlerini inceleyen 
ve Nevmekân Sahil’i çok 
beğendiğini söyleyen 
Genel Başkan Yardımcısı 
Fatma Betül Sayan 
Kaya’ya, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen 
ve Ebru Sanatçısı Hikmet 
Barutçugil eşlik etti.  
Başkan Türkmen, Genel 
Başkan Yardımcısı Kaya’ya 
ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
FATMA BETÜL SAYAN KAYA’DAN, 

NEVMEKÂN SAHİL’E ZİYARET
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ÜSKÜDAR ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ
YENİ ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

Türkiye’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Üsküdar Çocuk Üniversitesi, 2018-2019 Eğitim 
ve Öğretim Yılına görkemli bir törenle “Merhaba” dedi. 

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen, 
yüzlerce öğrenci ve velinin katıldığı törende açılış konuşmasını 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı. Başkan 
Hilmi Türkmen konuşmasında, “Bu güzel akşamda birlikteyiz, 
öncelikle bize güvenip çocuklarınızı emanet ettiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum. 6 yılda 2500 mezun verdik, 
üniversitemiz halen 2 ayrı noktada 1500 öğrencimizle eğitime 
devam ediyor, çocuklarımız inşallah ülkemizin geleceğinde 
söz sahibi olacak, bu projede başından bugüne yanımızda 
olan Medeniyet Üniversitesi’ne de huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum” dedi. Ünalan’da Tübitak işbirliği ile yapılan “Bilim 
Üsküdar’a” ilişkin de bilgi veren Başkan Hilmi Türkmen, açılışın 

Ekim ayı içinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacağını 
müjdeledi.  Veli ve öğrencileri Valide Sultan Gemisi ile Boğaz 
turuna da davet eden Başkan Hilmi Türkmen’den sonra 
kürsüye gelen Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
20 yıllık bürokratik hayatında eğitime destek noktasında 
Üsküdar Belediyesi’nin çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek 
teşekkürlerini iletti. 

Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Karaman konuşmasında: 
“Bu proje ile adeta geleceğe tohum atıyoruz” diyerek Üsküdar 
Belediyesi’ne teşekkür etti. Protokol imza töreni ile devam eden 
program hediye takdimleriyle sona erdi.

ÜSKÜDAR’DA YERLİ ÜRETİM LOGOSU DENETİMİ YAPILDI
Üsküdar Belediyesi, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü 
Ekipleri marketlere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun’un 54. maddesi kapsamında etiket, tarife ve fiyat kontrolü 
denetimi yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
üzerine Türkiye genelinde haksız kazanç elde etmek için fahiş fiyat 
uygulayan işletmelere denetimler yapılıyor. Yapılan bu denetime 
Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı da katıldı.  
Denetimde; marketlerde bulunan ürünlerde yerli üretim logosunun 
kullanımı, etiket fiyatı ve kasa fiyatı arasındaki farklar, etiket ve tartı 
aleti arasındaki gramaj farkları, ürünlerin son kullanma tarihi konuları 
da denetlendi.
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Yavuztürk Mahallesi Fatih Camii altında hizmet verecek olan Fatih 
Aile Sağlığı Merkezi görkemli bir törenle açıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda İstanbul İl 
Halk Sağlığı Müdürü Abdullah Emre Güner ve Ak 
Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan’ın 
selamlama konuşmalarından sonra kürsüye gelen 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Cami, 
bilgi evi, Kur’an kursu derken nihayet sağlık ocağımızı 
da hizmete açıyoruz. Kültürümüzde cami sosyal 
yaşamın merkezidir, bunu sürdüren bir eser ortaya 
çıkmış oldu. Türkiye’de az rastlanan bir kapasitede 
tam 56 ünitelik Yavuz Selim Diş Sağlığı Merkezi’ni 
de çok yakında açacağız, bütün bu projelerdeki 

katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüze  çok 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Mahalle sakinlerini Yavuz Selim Parkı’nın Cumartesi 
günkü açılışına davet ederek sözlerini tamamlayan 
Başkan Hilmi Türkmen’den sonra Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul 
İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da kısa birer 
konuşma yaptı. Kurdele kesim töreninden sonra 
protokoldeki isimler binayı gezerek bilgi aldı. Açılış 
töreni kavurmalı pilav, ayran ikramıyla sona erdi.

FATİH AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ AÇILDI
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1985 yılında hizmete açılan ve 17 Ağustos depreminde 
ciddi hasarlar gören Ferah Yeni Camii Üsküdar Belediyesi 
tarafından restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Restore edilen Ferah Yeni Camii açılışına Üsküdar Belediye Başkanı  Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Müftüsü Ali Çakmak 
ve Ferah Yeni Camii Dernek Başkanı ve cemaati katıldı.   Konuşmalarını yapmak 
üzere kürsüye gelen Başkan Türkmen, “Camimizin restorasyonunda emeği geçen 
çok değerli dostlarımız, firmalarımız var. Onlara da huzurlarınızda teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ve tabii ki çalışma arkadaşlarıma da gösterdikleri özveri dolayısıyla 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Kaymakam Demiryürek ve İlçe Müftüsü Çakmak da konuşmalarında Üsküdar 
Belediyesi ve Başkan Türkmen’e Üsküdar’da camilere verilen değerden dolayı 
teşekkürlerini iletti.

FERAH YENİ CAMİİ 
RESTORASYONU CUMA 
NAMAZI İLE BİRLİKTE AÇILDI
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Türk müziğinin en önemli seslerinden biri olan, sevilen sanatçı Neşe 
Karaböcek, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk 

Sanat Müziği Konseri’nde sevenleriyle buluştu. Konsere Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı. 

NEŞE KARABÖCEK 
ÜSKÜDARLI SEVENLERİYLE 

BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi’nin kültür-sanat faaliyetleri çerçevesinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne 
alan Neşe Karaböcek’e sevenleri coşkuyla eşlik etti. Karaböcek, Türk Sanat Müziği’nin çok sevilen şarkıları olan 

“Çile”, “Artık Sevmeyeceğim” gibi unutulmaz eserleri de söyledi. Seyircilerin salonu dolup taşırdığı konser 
hakkında konuşan Başkan Hilmi Türkmen, Karaböcek’in Türk müziğinde bir döneme damgasını vurmuş çok 

kıymetli bir sanatçı olduğunu ifade ederek, “Böylesi kıymetli bir sanatçımızı Üsküdar halkıyla buluşturmak bizim 
için büyük bir mutluluktur. Neşe Hanım, sizin burada gördüğünüz sevgi, ilgi, alâka kesinlikle tesadüf değildir” 

diye ekledi.  Konuşmasının ardından Başkan Türkmen, Neşe Karaböcek’e çiçek takdim etti.
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2017-2018 eğitim öğretim döneminde Üsküdar Belediyesi tarafından açılışı 
gerçekleştirilen 15 Temmuz Gaziler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde spor 

salonu ve otopark açılışı gerçekleştirildi. 

15 TEMMUZ GAZİLER KIZ ANADOLU 
İMAM HATİP LİSESİ, SPOR SALONU VE 

OTOPARKINA KAVUŞTU

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Türkmen katıldı.  Bayrak töreni ile başlayan programda 
öğrencilerle birlikte açılışı gerçekleştiren Başkan Türkmen, 
“Üsküdarımıza bir yeni eser daha kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Çamlıca Spor 
Okulu, Vakıfbank Spor Sarayı, Çavuşdere Spor Sarayı, Muhsin 
Yazıcıoğlu Spor Salonu, Burhaniye Gençlik Merkezi, Üsküdar 

Engelsiz Yaşam Merkezi’yle Üsküdarımız tam anlamıyla bir spor 
şehri. Şimdi de geçtiğimiz yıl açtığımız bu güzel okulumuzun 
spor salonunu açıyoruz. Aynı zamanda otoparkımızı da 
açıyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz, onlar mutluysa bizler de 
mutlu oluyoruz. Tabii onların da böyle güzel eserlerin kıymetini 
bilerek derslerine ağırlık vermesi gerekir. Rabbim hayırlı 
eylesin” dedi.   Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesme 
töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Başkan Hilmi Türkmen 
ve öğrenciler bir süre sohbet etti.
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Üsküdar Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda hizmete geçirdiği eşsiz 
projesi Nevmekân Sahil artık konuklarını ağırlamaya başladı.

Mekân, Hikmet Barutçugil’den sonra çok 
değerli bir profesör ve yazar olan Mim 
Kemal Öke’yi ağırladı. Nevmekân Sahil’de 
gerçekleştirilen programa yoğun ilgi 
vardı.

Gerçekleştirilen programa Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 
katıldı. Başkan Türkmen, “Görevimiz 
gereği birçok kez kalabalığa konuştum, 
ancak daha önce hiçbir kalabalık beni 
bu denli heyecanlandırmamıştı. Bu 
güzel mekanı yaşamak, teneffüs etmek 
lazım, burada her şey var. Burada 50 
binin üzerinde kitap var, hedefimiz 100 
bin kitaba çıkarmak olacaktır. Arzumuz 
Üsküdarımızın şanına yakışır bir mekân 
oluşturmaktı. İnşallah başarabilmişizdir. 
Bugün aramızda çok değerli bir 

misafirimiz, konuğumuz bizlerle birlikte 
olacak. Mim Kemal Öge hocamız ile 
Nevmekân Sahil buluşmalarımızı Allah’ın 
izniyle başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. Başkan Türkmen’in konuşmasından 
sonra sahneye çıkan,  35 yaşında 
profesör olarak Türkiye’nin en genç 
profesörü unvanını alan Mim Kemal 
Öke, “21. yüzyılda ne okursanız okuyun 
bir şeyin uzmanı olmanız gerektiğini 
söylüyorlar. Doğrudur, ama eksiktir; siz 
sadece bir şeyi görmeye başladığınız 
zaman toplumda çok sıkıcı bir insan 
olursunuz. Yani, kendinizle konuşacak 
insan bulamazsınız. Resmin bütününü 
göremediğiniz takdirde siz yoksunuz” 
dedi. Aynı zamanda insanların mutsuzluk 
sebeplerinden bahseden Öke, “Tüketim 
toplumunda en fazla tüketilen şey 

insanın ta kendisidir. İnsanlar mutsuz. 
Mutsuz insan çok tehlikelidir. Mutsuz, 
isyan eder. Mutsuz insan karanlığa 
gömülür, insanların arasına çıkmaktan 
hoşlanmaz. Onun tek koruyucusu vardır; 
antidepresan ilaçları. Ondan hiçbir iyilik 
bekleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Mutluluğun 3A reçetesini veren Öke, 
“Mutluluğun yolu 3A’dan geçer.  Adem 
olarak kendinizi keşfedeceksiniz, yani 
insan olarak. Almaktan değil, vermekten 
dolayı mutlu olacaksınız. İkinci A, âlemdir.  
Âlemlerle irtibat halinde olacaksınız. 
Üçüncü A da Allah’tır” diye konuştu.  
Başkan Hilmi Türkmen, Nevmekân 
Sahil buluşmalarının da sıklıkla devam 
edeceğini belirtti.

NEVMEKÂN SAHİL BULUŞMALARININ İLK KONUĞU 
“MUTSUZ İNSAN” 

PROGRAMIYLA MİM KEMAL ÖKE OLDU
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Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak ve hasta yakınlarına destek 
olmak için bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ulusal Alzheimer Farkındalık ve Hasta 

Yakınlarına Destek Sempozyumu, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun açılış konuşmasında Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, “Dünya Alzheimer Günü’nde Türkiye’de ilk ve tek olan bu önemli 

sempozyuma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum, hepiniz hoş geldiniz. Alzheimer 
konusunda toplum olarak daha bilinçli olmamız gerek, yakında açılışını gerçekleştireceğimiz 
Engelsiz Yaşam Merkezimizde Alzheimer Okulu da olacağını belirteyim, bu tür çalışmalarla 
duyarlılığı arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi sizi konunun uzmanlarıyla baş başa bırakıyorum” 

diyerek sözü Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevda Sarıkaya’ya verdi. 

Sarıkaya, “Bir zamanlar Alzheimer hastalığını konuşacak salon bulamıyorduk, şimdi sempozyum 
düzenleyebiliyoruz” diyerek Üsküdar Belediyesi’ne bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür 
etti. Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Nagehan Ersoy Tunalı, Nöroradyoloji Uzmanı 

Doç. Dr. Başar Sarıkaya, Avukat Tuğper Derin, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya 
Şanlıer, Gazeteci Yazar Gülcan Tezcan ve organik ürün çiftliği sahibi Neslihan Kozanoğlu’nun 

konuşmalarıyla devam eden sempozyumun sonunda katılımcılara yönelik kokteyl düzenlendi ve 
hasta yakınları konuşmacılarla birebir sohbet etme imkanı buldu.

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE 

ALZHEiMER
FARKINDALIK SEMPOZYUMU
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Üsküdar Belediyesi tarafından 
Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde 
yıkılıp yeniden yapılacak olan 
Kirazlıtepe Merkez Camii’nin 
temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Ak Parti İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 
çok sayıda Üsküdarlı katıldı.   Törende 
konuşan Başkan Hilmi Türkmen, 
“Depreme dayanıksız Kirazlıtepe Merkez 
Camii’nin yerine içerisinde 2 lojman, 28 
yataklı bir yurt ve 2 derslik olan yeni 
bir camiyi daha kazandıracak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Camimiz 
Kirazlıtepe Mahallesi’ne yakışır, güzel bir 
cami olacak. Allah inşallah tamamlamayı 
ve güzel bir açılış yapmayı da nasip eder” 
dedi. Protokol konuşmalarının ardından 
yapılan dua ile Kirazlıtepe Merkez 
Camii’nin temeli atıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Muhtarlar Günü dolayısıyla Üsküdar’da görev 

yapan 33 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. 
Şemsipaşa Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na 

konulan çelenklerin ardından saygı duruşu ve 
İstiklal Marşımız okundu. 

Törene, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti 
İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar İlçe Kaymakamı 

Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı Vekili, 
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar İlçe 

Müftüsü Ali Çakmak ve 33 mahalle muhtarı da katıldı. 

Çelenk töreni ardından geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan 
Nevmekân Sahil’e geçilerek Muhtarlar Günü vesilesiyle 

Başkan Türkmen ve mahalle muhtarları hep birlikte kahvaltı 
eşliğinde Üsküdar için neler yapılması gerektiği hususunda 

muhtarlarla istişarelerde bulundu.

BAŞKAN HİLMİ 
TÜRKMEN MUHTARLAR 

GÜNÜ’NDE 
ÜSKÜDAR’IN 

MUHTARLARI İLE BİR 
ARAYA GELDİ

KİRAZLITEPE MERKEZ 
CAMİİ’NİN TEMELİ ATILDI
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Nevmekân Sahil ’de gerçekleştirilen sergiye yoğun ilgi vardı. 
Sergiye, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Hikmet Barutçugil ve sanat 
dünyasından birçok isim katıldı.  Başkan Türkmen, “Böyle bir 
ilim irfan merkezini, böyle güzel bir eseri kazandırmanın ve 
milletimizin hizmetine sunmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 
Böyle bir mekânı anlatmaya kelimeler yetmez. Bu güzel 
mekânda açılış öncesi sizlerle buluşmak ve bu mekânı tanıtmak 

istedik. Ama bu mekânı çok daha güzel ve özel bir etkinlikle 
açmayı arzu ettik ve medeniyetimizin önemli ismi, büyük usta 
Hikmet Barutçugil hocam ile açmak istedik.” dedi. Başkan 
Türkmen son olarak “Ekim ayı içerisinde resmi açılışını Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirmek en büyük arzumuzdur.” 
dedi.  Kaymakam Demiryürek ve Hikmet Barutçugil de günün 
anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdikten 
sonra kurdele kesme töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından 
Nevmekân Sahil’de bulunan sergi gezildi.

NEVMEKÂN SAHİL’DE 
ANLAMLI AÇILIŞ

Üsküdar Belediyesi’nin bir medeniyet projesi olarak hayata geçirdiği 
Nevmekân Sahil projesinin sanat galerisi Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil’in  

“Ebrunun Nev Hali” sergisi ile açıldı. 
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Üsküdar Belediyesi himayesinde düzenlenen “Küresel 
Kriz ve Yeni Türkiye’nin Vizyonu” konulu söyleşi 
Bağlarbaşı Nevmekân’da gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
gençlerle buluştuğu söyleşinin açılış konuşmasını Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı ve sözü Numan 
Kurtulmuş’a bıraktı.   Yoğun bir katılıma sahne olan 
buluşmada 20. yüzyıl dünya siyasetine dair genel bir çerçeve 
çizen Kurtulmuş “1990 - 2005 arası ABD’nin tek kutuplu 
hegemonyasına sahne olan dünya siyasetinde ancak son 
on yılda yeni yeni alternatif çıkışlar görülmeye başlanmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın BM’nin yapısı başta olmak 

üzere dünya siyasetine getirdiği eleştiriler mazlum milletler 

için bir umut ışığı olmuştur. Uluslararası kurumlar bugün 

tıkanmıştır, İslam İşbirliği Teşkilatı bile bizim devlet olarak 

gayretlerimize rağmen çözüm üretmekten uzak ve yetersizdir, 

yeni bir perspektif üretememektedir. 21. yüzyılda bugün 

hâlâ Afrika’nın yer altı ve yer üstü zenginlikleri dış güçlerce 

sömürülmektedir. Emperyal, kolonyal sistem açlığı, kıtlığı ve 

gelir dağılımı adaletsizliğini derinleştirmektedir. Tarih ülkemize 

önemli görevler yüklemektedir ve dünya siyasetinin reformu 
için 2023 vizyonuyla çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.  
Gençlerin Numan Kurtulmuş’a sorularıyla devam eden program 
Nevmekân’ın bahçesinde ikramlarla sona erdi.

NEVMEKÂN’DA
BÜYÜK BULUŞMA



19www.uskudar.bel.tr / Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  / Kasım 2018

10. ULUSLARARASI 
ÜSKÜDAR 
SEMPOZYUMU
YAPILDI
Üsküdar Belediyesi tarafından 10.’su gerçekleştirilen 
Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nun açılışı coşkulu 
bir katılım ile gerçekleşti.

Asırlardır kültür ve sanatın merkezi olarak varlığını sürdüren 
Üsküdar’ın, tarihi zenginliklerini yeniden aydınlatmak ve 
korumak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Üsküdar 
Sempozyumu’na Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, birçok sanatçı ve sanatsever 
katıldı.  Sempozyum açılışında konuşan Başkan Türkmen, 
“2003 yılından itibaren, 10.’sunu düzenlemek nasip olan 

gelenekselleşmiş bir sempozyumda sizlerle beraberiz. Bu 
sempozyumda Üsküdarımızın tarihine ışık tutmakla birlikte, 
fotoğrafını da çekmiş olacağız. İstanbul’un, Türkiye’nin 
gözbebeği olan Üsküdar; Cumhuriyet’ten, Osmanlı’dan, 
Bizans’tan ve hatta antik çağlardan da önemli izler taşıyan 
bir ilçe. İçerisinde saklı nice hazineler gün yüzüne çıkmayı 
bekliyor. Üsküdar bir sempozyumlar şehridir. Üsküdar’a dair 
kapsamlı, derinlikli her bilgi ve yaklaşım başımızın tacıdır. Bu 
sempozyumdaki akademik üretimlere bu gözle bakmaktayız. 
Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu program 3 gün sürecek ve bu 
değerli bilgi, paylaşım şöleninde de bunu yaşatacağız” dedi.   
Sempozyum, İskender Pala’nın Osmanlı dönemi hikayelerini 
anlatmasının ardından Bekir Ünlüataer’in İstanbul ve Üsküdar 
şarkılarından oluşan konseriyle devam etti.
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Üsküdar Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü 
dolayısıyla yaşlı vatandaşlarımız için sinema 
etkinliği düzenledi.   

İkinci Bahar Kahvesi’nin emekli sakinlerinin bulunduğu 
etkinliğe  43 emekli vatandaşımız katılım sağlarken 
etkinlikte “Bücür” filmi izlendi.  Sinema salonunda etkinliğe 
katılanlara mısır ve içecek ikramı yapılırken film sonrasında 
hep birlikte yemek yenildi.  Üsküdarlı emeklilerimiz arasında 
ilk defa sinemaya gidenler olduğu gibi, yıllar sonra ilk defa 
sinemaya gidenler de vardı. Yaşlılarımız, nostaljik bir gün 
geçirdiklerini, eski günlerinin gözlerinin önünden geçtiğini, 
çok farklı ve özel bir gün yaşadıklarını belirtti.

1 EKİM YAŞLILAR 
GÜNÜ’NE ÖZEL 
SİNEMA ETKİNLİĞİ 
DÜZENLENDİ

MİNİK 
DOSTLARIMIZ İLE 
VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDE 
BOĞAZ TURU
Valide Sultan Gemisi çok değerli bir misafirliğe 
ev sahipliği yaptı. 4 Ekim Dünya Hayvanları 
Koruma Günü kapsamında düzenlenen 
etkinlikte hayvanseverler ile minik dostlar Boğaz 
turu gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Bizler minik dostlarımızla mutluyuz. Onlarla 
yaşarsak, hayat güzel demektir. Bugün çok anlamlı 
bir gün, böyle bir günde çok önemli misafirlerimiz var. 
Minik dostlarımız ve siz değerli hayvanseverlerimiz iyi 
ki varsınız. İyi ki Üsküdar var!” dedi. Başkan Türkmen, 
hayvanlara karşı hassas ve anlayışlı olunması konusunu 
önemle vurguladı. “Maalesef toplumumuzda çok ciddi bir 
sıkıntı mevcut, en büyük temennim bu güzel canlılarımıza 
bakış açısının, hassasiyetin artmasıdır. Öncelikle empati 
yapılmalı, bilinçlenmeli” dedi.

Minik Dostlar Kliniği’nden bahseden Başkan Türkmen, 
“Hepiniz biliyorsunuz, bizim belediyemizin bir 
kliniği mevcut. Burada hayvanlarımızın tedavilerini 
gerçekleştiriyoruz. Acil ambulansımız mevcut. Yaralı ve 
hasta hayvanlarımızı doğrudan olarak evlerinden alarak 
tedavi edebiliyoruz. Bizim burayı anlatmaya inanın 
hiç gerek yok. Her şeyi en iyi şekilde yapmaya gayret 
gösteriyoruz” dedi.  Başkan Hilmi Türkmen, bunun 
yanında, Minik Dostlar Kliniği içerisinde felçli hayvanlar 
için bir bölüm açılacağının müjdesini de verdi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Üsküdar’da bulunan Tebessüm 
Kahvesi ve açılışı yakın zamanda 
yapılacak olan Üsküdar Engelsiz 
Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. İlk 
olarak Tebessüm Kahvesi’nde 
down sendromlu gençlerle buluşan 
Bakan Selçuk’a, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
AK Parti İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan da eşlik etti. 

Burada çalışan gençlerle sohbet eden ve eğlenceli dakikalar geçiren Bakan 
Selçuk, onların söylediği şarkıları dinledi. Bakan Selçuk, “Down sendromu 
konusunda farkındalık artırmaya ve meleklerimizi hayata dahil etmeye 
yönelik tüm çalışmalar bizleri mutlu ediyor” dedi.  Tebessüm Kahvesi’yle 
aynı bahçeyi paylaşan ve gençlere hizmet veren Üsküdar Fikir Sanat 
Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan Selçuk’a Üsküdar’ı temsil eden el yapımı 
“Katibim Bebekleri”, mangala oyunu ve Üsküdar Belediyesi yayınlarından 
oluşan çeşitli kitaplar takdim edildi. Bakan Selçuk ziyaretten dolayı çok 
mutlu olduklarını belirten gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tebessüm 
Kahvesi ziyareti sonrasında yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek olan 
Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti. Engelli vatandaşlar için 
birçok alanda hizmet sunacak olan Yaşam Merkezi’nde incelemelerde 
bulunan Bakan Selçuk, Başkan Hilmi Türkmen’den bilgi aldı.

BAKAN SELÇUK 
TEBESSÜM 
KAHVESİ’Nİ VE 
ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ
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VALİDE SULTAN 
GEMİSİ

KONUKLARINI
AĞIRLAMAYA 
DEVAM EDİYOR

VALİDE SULTAN 
GEMİSİ

KONUKLARINI
AĞIRLAMAYA 
DEVAM EDİYOR
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20 Eylül’de gerçekleştirilen buluşmada Kandilli, Kuleli ve Küçüksu Mahalleri 
ile Boğaz turu yapıldı. Servislerle mahallelerden gemiye ulaştırılan 
vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.
 
27 Eylül tarihinde ise dört mahalle bir arada Valide Sultan Gemisi’nde 
buluştu. İcadiye, Sultantepe, Kuzguncuk ve Zeynep Kamil Mahalle 
Muhtarlıkları önünden Üsküdar Belediyesi araçlarıyla alınan vatandaşlar 
gemiyi doldurdu. Uzman rehber anlatımıyla devam eden Boğaz turunun 
bitiminde mahalle sakinleri yine otobüslerle mahallelere ulaştırıldı.
 
2 Ekim tarihinde üç mahalleyi bir araya getiren Boğaz turuna Burhaniye, 
Beylerbeyi, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarlıkları önünden servislerle 
Valide Sultan Gemisi’ne getirildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
masaları tek tek gezerek vatandaşlarla selamlaştı..
 
Başkan Türkmen, “Coşkulu bir tablo var, ayağınıza sağlık, hepiniz hoş 
geldiniz. Valide Sultan Gemimiz sadece bir gemi değil adeta yüzen bir 
kültür merkezi, yarısı Üsküdar dışından olmak üzere 14 ayda 360 bin 
vatandaşımızı bu turlarımızda ağırladık, hamdolsun. Hâlâ katılmayan 
eşiniz dostunuz varsa onları da bekliyoruz, gemimiz herkese açık” diyerek 
konuşmasını tamamladı.

Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirilen “Mahalle 
Sakinleri ile Boğaz Turu” kapsamında bu ay içerisinde 
sırasıyla Kandilli, Kuleli, Küçüksu Mahalleleri; sonrasında 
İcadiye, Sultantepe, Kuzguncuk ve Zeynep Kamil Mahalleleri, 
Burhaniye, Beylerbeyi, Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri, Selami 
Ali, Murat Reis ve son olarak Selimiye, Barbaros, Altunizade 
ve Güzeltepe Mahalleleri ile Boğaz’da rehber eşliğinde gezi 
gerçekleştirildi.
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Valide Sultan Gemisi Boğaz turlarının 4 Ekim tarihindeki 
konukları ise Selami Ali ve Murat Reis Mahalleleri oldu. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında, “Ünalan’da 
bulunan Bilim Üsküdar’ı çok yakında hizmete açıyoruz. 
Türkiye’de böyle donanımlı bir bilim merkezi yok. İlçe düzeyini 
geçelim, il düzeyinde dahi böyle bir merkez yok. 

Aynı zamanda Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nden 
bahseden Başkan Türkmen, “Engelli çocuklarımızın ailelerinin 
hayatları çok zor. Hem ailelerimizin sosyal hayatlarını 
rahatlatmak hem de çocuklarımıza bir şeyler katmak için çok 
önemli bir proje. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yalnızca engelli 

çocuklarımız için yüzme havuzları, oyun ve eğlenceli alanlarımız 
mevcut” dedi.  Valide Sultan Gemisi’nde mahallelere özel 
düzenlenen Boğaz turlarının bu ayki son konukları Selimiye, 
Barbaros, Altunizade ve Güzeltepe Mahalleleri oldu. Mahalle 
muhtarlıkları önünden servislerle Valide Sultan Gemisi’ne 
getirilen mahalle sakinleri güzel bir gün geçirdi.
 
Yoğun katılımın olduğu buluşmada rehber eşliğinde tarihi 
eserleri daha yakından tanıma fırsatı bulan vatandaşlar bol 
bol fotoğraf çekti. Boğaz turu bitiminde vatandaşlar tekrar 
servislerle mahallelerine ulaştırıldı. Programda çay ve simit 
ikramı da gerçekleşti.
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VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE 
BOĞAZ’DA SANAT TARİHİ 
DERSLERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz yıl Eğitim Öğretim Sezonu boyunca her Perşembe sabahı Valide Sultan Gemisi’nde 
düzenlenen tarih dersleri bu yıl da devam ediyor. 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
Boğaz Turlarında Valide Sultan Gemisi sırasıyla, Çamlıca Kız Anadolu Lisesi, Ahmet Keleşoğlu 
Anadolu Lisesi, Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bülent Akarcalı Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu 27 Eylül 
tarihinde Çamlıca Kız Anadolu Lisesi oldu.   Üsküdar 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama 
konuşmasında öğrencilerin yeni öğretim yılını tebrik 
ederken Üsküdar Belediyesi’ne de teşekkür etti. Daha 
sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Gençler, hepiniz hoş geldiniz. Valide Sultan 
Gemimiz ikinci yılına girdi, 360 bin vatandaşımızın katıldığı 

Boğaz turlarımızın yanında siz öğrencilerimize yönelik her 
Perşembe düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen sanat 
tarihi derslerimiz de devam ediyor. Bu kültür projemizin 
bir benzeri yok, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız 
da kesintisiz sürüyor, eğitim alanında her zaman 
yanınızdayız, Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin” diyerek 
alkışlar eşliğinde ders zilini çaldı.4 Ekim tarihinde ise lise 
öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu 
Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi oldu.
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Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde başlayan 
derste Boğaz’daki tarihi yapılara ait bilgiler tek tek uzman rehber 
tarafından gençlere aktarıldı.
 
11 Ekim’de ise Valide Sultan Gemisi’nin konuğu Üsküdar Anadolu 
İmam Hatip Lisesi oldu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan 
Aydın selamlama konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde 
bulundu.Başkan Türkmen ise, “Siz öğrencilerimize yönelik 
her Perşembe düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen sanat 
tarihi derslerimiz de devam ediyor. Rehberimiz eşliğinde tam 
anlamıyla bir ders işleyeceğiz hep birlikte. İmam Hatipli olmak 
sorumluluktur. Her şeyinize dikkat etmeniz gerekir, ağırlığını 
hissetmeniz gerekir. Artık önünüzde üniversiteye gitme 
anlamında hiçbir engeliniz kalmadı. Ben sizlere inanıyorum, 
ülkemizin en kaliteli okullarını kazanacaksınız. Daha sonra da en 
nitelikli işlerde olacağınıza sonsuz inancım ve güvenim var. Allah 
yar ve yardımcınız olsun. Başarılarınız daim olsun” dedi.
 

Son olarak 18 Ekim’de Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirilen 
sanat tarihi derslerinin konuğu Bülent Akarcalı Anadolu 
Lisesi oldu. Kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “12. sınıf öğrencilerimize yönelik geçen yıl başarıyla 
yürüttüğümüz tarih derslerimizde bu yıl da birlikteyiz, bu güzel 
organizasyonda bizimle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığımıza 
ve okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Üsküdar eğitimde 
ülke ortalamasının üzerinde, eğitime desteğimiz bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz sürecek, yolunuz bahtınız 
açık olsun” diyerek alkışlar eşliğinde ders zilini çaldı ve dersi 
başlattı.
 
Uzman rehber anlatımı ve kahvaltıyla başlayan ders, verilen 
teneffüste Başkan Hilmi Türkmen’in öğrencilerle toplu fotoğraf 
çektirmesinden sonra devam etti. Üsküdar Belediyesi’nin 
öğrencilere hediyesi olan üniversite hazırlık setlerinin dağıtımıyla 
boğaz gezisi Üsküdar’da sona erdi.
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Buluşmalarda mahalle sakinlerinin taleplerini ve şikâyetlerini 
dinleyen Başkan Türkmen, 21 Eylül’de Bahçelievler Rahmi 
Gökcan Parkı’nda yaptığı konuşmada, “Çoluk çocuk, genç yaşlı 
bir aradayız, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Bu parkın bizim için 
yeri ayrı, 2015’te kaybettiğimiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
çalışma arkadaşımız Rahmi Gökcan anısına açmıştık bu parkı. 
Bu vesileyle halka hizmet yolunda kaybettiğimiz tüm yol 
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum,” dedi.

Bulgurlu Mahallesi Altınköy Parkı’nda mahalle sakinleri ile 
buluşan Başkan Türkmen, “Parkımız dolup taşıyor bunun 
için hepinize teşekkür ediyorum, bu buluşmalarımız bir nevi 
mahalle meclisidir, siz mahalle sakinlerimizin ilgisi bizi mutlu 
ediyor” dedi. 

5 Çayı Buluşmaları’nın 2 Ekim’de adresi Mehmet Akif Ersoy 
Parkı oldu. Çay ve simit ikramıyla başlayan buluşmada 
çocuklara yönelik zekâ oyunları ve yüz boyama gibi etkinliklerde 
gerçekleştirildi. Nakkaştepe’de yapımı devam eden mesire 
alanından da bahseden Başkan Hilmi Türkmen, “Artık piknik 
için başka yerlere gitmenize gerek kalmadı. Çocuklar, gençler 
ve ailelerin eğleneceği ve vakit geçireceği bir Millet Bahçesi 
yaptık,” dedi.

8 Ekim’de İcadiye Mahallesi’nde bulunan Şehit Sinan 
Gümüştaş Parkı buluşmaya ev sahipliği yaptı.  Çay ve simit 
ikramıyla başlayan buluşmaya, Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz ve Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan’da katıldı.

ÜSKÜDAR’DA 5 ÇAYI BULUŞMALARI
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Çayı Park Buluşmaları kapsamında Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bahçelievler Mahallesi Rahmi Gökcan Parkı, Bulgurlu 

Mahallesi Altınköy Parkı, Yavuztürk Mahallesi Yavuz Selim Parkı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
Mehmet Akif Ersoy Parkı, Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi Abdulvahap Yıldırım Parkı, İcadiye 
Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Parkı, Çengelköy Mahallesi Soğuksu Parkı, Kısıklı Mahallesi 

Kısıklı Parkı, Selimiye Mahallesi Selimiye Parkı, Sultantepe Mahallesi Sultantepe Parkı, Aziziye 
Parkı ile birlikte bu ay toplam 11 parkta vatandaşlar ile bir araya geldi.
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen yaptığı konuşmada, 
“Çok güzel bir tablo, parkı tıklım 
tıklım doldurmuşsunuz, hoş 
geldiniz, ayağınıza sağlık. İcadiye 
Mahallesi’nin en büyük problemi 
sağlık ocağı, biliyorsunuz. 
Buradan müjdeyi verelim, Allah 
izin verirse sağlık ocağı projemizi 
en kısa zamanda hayata 
geçireceğiz.” dedi.

17 Ekim Çarşamba günü 
Selimiye Selimiye Parkı’nda 
gerçekleşen 5 çayı buluşmasında 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’e, Ak Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan 
da eşlik etti. Başkan Hilmi 
Türkmen, “Nakkaştepe Millet 
Bahçesi, Ünalan Bilim Merkezi, 
Üsküdar Engelsiz Yaşam 
Merkezi, Nevmekân Sahil gibi 
çok önemli projelerimiz var. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katılımlarıyla buraların toplu 
açılış törenini gerçekleştireceğiz, 
herkesi bekliyoruz.” dedi. 
18 Ekim tarihinde ise 
Sultantepe Mahallesi’nde 
bulunan Sultantepe Parkı 5 çayı 
buluşmalarına ev sahipliği yaptı. 

Başkan Hilmi Türkmen, “Sevgili 
hemşehrilerim, hepiniz hoş 
geldiniz. Park buluşmalarımızda 
vatandaşlarımızla tanışmak, 
sorunları çözmek için bir fırsat 
elde ediyoruz. Üsküdar sahilden 
yeni belediye binamızın olduğu 
noktaya kadar olan bölümden bir 
meydan projesi ortaya çıkarttık. 
Eski belediyemiz olduğu noktaya 
1.000 araç kapasiteli bir otopark 
yapıyoruz. Aynı zamanda 
otoparkın üstüne de çok güzel bir 
meydan yapıyoruz,” dedi. 

Keyifli ve eğlenceli geçen 5 
Çayı Buluşmaları’nda, Başkan 
Hilmi Türkmen, çocuklarla toplu 
fotoğraf çekimi sonrasında 
parktaki vatandaşlarla çay 
eşliğinde sohbet etti. Aynı 
zamanda park buluşmalarında 
çocuklara pamuk şeker ve 
patlamış mısır ikram edildi.
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21 Eylül’de gerçekleştirilen site ziyaretlerinde Bulgurlu 
Mahallesi Aydınevler Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Hilmi 
Türkmen, burada çocukların spor sahası talebine olumlu 
yaklaştı ve saha sözü verdi. Daha sonra Bulgurlu Ekşioğlu 
Mehmet ve Acıbadem Arte Verde sitelerini ziyaret eden 
Başkan Türkmen’e site sakinleri çevre sokaklardaki trafik 
yoğunluğuyla ilgili taleplerini dile getirdi. Çay eşliğinde, 
sohbet havasında geçen buluşmalarda Başkan Hilmi 
Türkmen üç sitenin sakinlerini de Valide Sultan Gemisi 
ile Boğaz turuna davet etti.  

Site ziyaretlerinin 28 Eylül’deki adresleri Bahçelievler 
Mahallesi’nde Doktorlar Sitesi, Koşuyolu’nda Petek 
Sitesi ve Onur Sitesi oldu. Doktorlar Sitesi’nde 
vatandaşlar sitenin içindeki yollarla ilgili önerilerini 
bildirirken Başkan Hilmi Türkmen ortak bir noktada 
buluşulacağını belirtti. Petek ve Onur sitelerinde de 
Validebağ Korusu ile ilgili konular öne çıkarken Başkan 
Hilmi Türkmen, “Validebağ Korusu için çok güzel bir 
proje hazırlamıştık, Anıtlar Kurulu’ndan da geçti fakat 
ön yargılı kesimleri aşamadık, mutabakat sağlandığı 

an koruyu baştan aşağı doğayı koruyacak şekilde 
düzenleyebiliriz” dedi.
 
5 Ekim’de ise Başkan Türkmen, Bulgurlu’da bulunan 
Güneş Sitesi ve Teletaş Sitesi’ni ziyaret etti. Site 
sakinleriyle sohbet havasında geçen buluşmada 
Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bahseden 
Başkan Türkmen, “Engelli çocuklarımızın ailelerinin 
hayatları çok zor. Hem ailelerimizin sosyal hayatlarını 
rahatlatmak hem de çocuklarımıza bir şeyler katmak 
için çok önemli bir proje. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
yalnızca engelli çocuklarımız için yüzme havuzları, oyun 
ve eğlenceli alanlarımız mevcut” dedi.
 
Başkan Türkmen, site sakinlerinin taleplerini yerinde 
dinlemek için devam eden site ziyaretleri kapsamında 8 
Ekim tarihinde ise Kısıklı Mahallesi’nde bulunan İlkkent 
Çamlık Sitesi ve Altunizade Mahallesi’nde bulunan 
Mesa Avrupa Sitesi’ni ziyaret etti. Çay eşliğinde geçen 
buluşmalarda Başkan Türkmen tüm site sakinlerini 
Valide Sultan Gemisi ile Boğaz turuna davet etti. 

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN
SİTE BULUŞMALARINDA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site sakinlerinin taleplerini dinlemek için site ziyaretlerine 
devam ediyor. Başkan Türkmen, sırasıyla Bulgurlu Mahallesi’nde Aydınevler Sitesi ve Ekşioğlu 
Mehmet, Acıbadem Arte Verde Sitesi, Bahçelievler Mahallesi’nde Doktorlar Sitesi, Koşuyolu’nda 
Petek Sitesi ve Onur Sitesi, Bulgurlu’da bulunan Güneş Sitesi ve Teletaş Sitesi, Kısıklı Mahallesi 
İlkkent Çamlık Sitesi ve Altunizade Mahallesi Mesa Avrupa Sitesi, Ünalan Mahallesi İrem Sitesi, 
Bulgurlu Alibey Konakları Sitesi, Altunizade Mahallesi Erzurum Sitesi ile Bulgurlu’da bulunan 
Üstünkan Sitesi’ni ziyaret etti.
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Oturma ve dinlenme grupları, fitness, piknik ve çocuk 
oyun alanları, mor salkım sarılmış ahşap arkatlar, 
kamelyalar, seyir terası, doğal yürüyüş parkuru, ahşap 
yeşil alan kademeleri, kuş evleri gibi birçok özelliğe 
sahip parkta meyve, şifalı bitki ve gül bahçeleri de 
ihmal edilmedi. Kur’an tilavetiyle başlayan programda 
İSKİ Genel Müdürü  Metin Akbaş ve Ak Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan’ın selamlama 
konuşmalarından sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, “Parkı doldurarak açılışı 
şenlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, hoş 
geldiniz. Burası eskiden memba suyu alanı olduğundan 
hukûken yıllarca proje geliştirememiştik, İSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün muvafakatıyla nihayet sorun çözüldü ve 
bu metruk alanı böyle güzel bir parka dönüştürebildik. 
İSKİ Genel Müdürümüz de burada, kendilerine teşekkür 
ediyorum” dedi.   Parkın hemen yanındaki Yavuz Selim 
Camii altına yapılan 56 ünitelik ve Anadolu Yakasının en 
büyüğü olan diş hastanesinin de çok yakında açılacağı 
müjdesini veren Başkan Hilmi Türkmen’den sonra İSKİ 
Genel Müdürü Turan ve Ak Parti İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz da birer konuşma yaptı.

Kurdele kesim töreninden sonra parktaki çocuklarla 
toplu fotoğraf çektirildi ve çay simit ikramıyla park 
hizmete girdi. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış 
mısır ikramı da yapılan açılış Başkan Hilmi Türkmen’in 
vatandaşlarla sohbetiyle sona erdi.

YAVUZ SELİM 
PARKI’NA 
GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Yavuztürk Mahallesi, Yavuz Selim Camii arkasında 
5 dönüm üzerine yapılan Yavuz Selim Parkı yoğun 
bir katılımla açıldı.




