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Üsküdar’ı Türkiye’ye tanıtan projelerimiz 
Bakanlarımızdan ve Meclis Başkanımızdan tam not aldı
 
Değerli Üsküdarlılar,
 
2019 yılına devlet ve millet olarak hızlı, dolu dolu bir giriş yaptık. Yurt içinde günlük 
hayatımız huzurlu ve istikrarlı bir şekilde sürerken yatırımlarımız ve ekonomik 
büyümemiz devam ediyor. Yurt dışında ise hem güvenliğimizi sağlama alan adımlar 
atıyoruz hem de küresel siyasette söz sahibi olmaya devam ediyoruz. Bütün bunların 
olumlu yansımalarını da Üsküdar’dan takip ediyoruz.
 
Yeni yıla büyük bir tempoyla girdik. Üsküdar olarak yine önden koşuyoruz, yine 
halkımızın kalbini fethediyoruz. Türkiye’nin yerel yönetim gündeminde sizlerin de 
desteğiyle yine ön sıralardayız.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, bu ayın özel konuklarından biri oldu. 
Nevmekân Sahil’i, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni ve yapımı devam eden Çamlıca Camii’ni 
ziyaret eden Bakanımız buralarda Üsküdarlılarla buluştu, Erol Deneç’in Dünden Bugüne 
sergisini ziyaret etti.
 
TBMM Başkanı ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, şehrimizin bir başka misafiri oldu. Yıldırım, Üsküdar’a, yapımında büyük emeği 
olan Marmaray ile geldi. Burada vatandaşlarla sohbet ederek Üsküdar’ın nabzını dinledi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bu ay Üsküdar’ın onur konuğu oldu. 
Sayın Bakanımız 4. Murat İlkokulu’ndaki karne törenine katılarak bizleri yalnız bırakmadı.
 
Sosyal belediyecilikte hız kesmeden ilerlemeye devam ediyoruz. Bu ay Üsküdar 
Belediyesi olarak tamamladığımız Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bünyesinde bir de 
Alzheimer Hobi Merkezi’ni açtık. Hem hastalarımız hem de yakınları için rahatlatıcı bir 
imkan sağlamış olduk. Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki yeniliklerimiz bununla sınırlı değil. 
Yeni açtığımız tekstil atölyesinde engelli vatandaşlar, bez alışveriş çantaları üretmeye 
başladılar. Böylece hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar hem de çevre dostu bir 
uygulamaya imza atmış oluyorlar. Biz de bu çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıtarak 
vatandaşın ekonomisine katkıda bulunuyoruz.
 
Üsküdar’ın dillere destan eğitim camiası ile de geleneksel buluşmalarımıza devam ettik. 
Okul müdürlerimiz ile buluşarak hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin ve okulların 
sorunlarını, beklentilerini dinledik.
 
Okullarımızla ilgili bir başka projemizi daha bu ay başlattık. Üsküdar Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ve Yavuztürk İlkokulu iş birliği ile “Sıfır Atık” projesini gerçekleştirdik. 
Yavuztürk İlkokulu öğrenci ve velilerinin okul bahçesinde topladıkları geri dönüşüm 
atıkları belediyenin temizlik ekipleri tarafından geri dönüştürülmek üzere alındı. Hem 
ekonomi hem de çevre bilinci açısından çok önemli olan bu projeyi önümüzdeki yıllarda 
daha da geniş bir zeminde sürdürmeye devam edeceğiz.
 
Bu aydan itibaren bültenimize yeni bir bölüm ekledik. Artık aylık etkinlik takvimimize 
de yer vereceğiz. Böylece dergimizin okunma oranını daha da artırmış olacağız. 
Ayrıca sizleri 9 - 17 Şubat tarihleri arasında, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşecek Kitap Fuarımıza bekliyoruz.
 
Gözbebeğimiz Üsküdar için yorulmadan, usanmadan çalışmaya, üretmeye, sorunları 
çözmeye devam ediyoruz. Çünkü sevdası olan yorulmaz.
 
Mart bülteninde görüşmek üzere...
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Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 4. Murat İlkokulu’nu ziyaret eden Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e Başkan Türkmen de eşlik etti. Öğrencileri sınıflarında 
ziyaret edip karnelerini takdim eden Bakan Dönmez ve Başkan Türkmen, velilere ve 
öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak tebriklerini iletti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı 
çektiren Dönmez ve Türkmen, karne töreninden sonra yapılan gösterileri de izledi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKANI FATİH DÖNMEZ 
VE BAŞKAN TÜRKMEN 
ÜSKÜDAR’DA KARNE 
TÖRENİNE KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve  Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen Üsküdarlı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. 



7www.uskudar.bel.tr / Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  / Şubat 20196

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan ve 
tüm İstanbulluların hizmetine sunulan Nevmekân Sahil, Nakkaştepe Millet Bahçesi 

ve yapımı devam eden Çamlıca Camii’ne ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum’a 
gerçekleştirdiği ziyaretlerde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

MURAT KURUM
ÜSKÜDAR’DA ÖNEMLİ ZİYARETLERDE BULUNDU

Öncelikle eşsiz manzarası ile Millet 
Bahçelerinin en güzel örneklerinden olan 

Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni ziyaret eden 
Bakan Kurum, burada vatandaşlarla sohbet 

etti. Bakan Kurum, “Üsküdar Belediyesi 
tarafından yapımı gerçekleştirilen yeşilin 

ve mavinin buluştuğu Millet Bahçemiz, 
halkımızın  huzur içerisinde vaktini 

değerlendirebileceği güzel bir mekân” diye 
konuştu.

Daha sonra İstanbul’un yeni simgelerinden 
birisi olacak olan Çamlıca Camii’ne 

ziyarette bulunan Kurum şunları söyledi: 
“Çamlıca Tepesi’nde 50.000 kişinin 
aynı anda namaz kılabileceği, bizim 

dönemimizde de bir mühür olabilecek ve 
Anadolu Yakası’ndan İstanbul’u selamlayan 

Çamlıca Camii’yi ziyaret ettik. 

Bu projenin hamisi
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bu eseri İstanbul’a 
kazandırdığı için çok 
teşekkür ediyoruz. 
İnşallah çok yakında 
hizmete açacağız.
Bakan Kurum Millet Kıraathanelerinin en güzel 
örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekân 
Sahil’i de gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi 
aldı. 

Bakan Kurum ziyareti sırasında Nevmekân Sahil’de 
bulunan vatandaşlar ve gençlerle sohbet etme 
imkânı buldu. Özellikle gençlere vakit ayıran Kurum, 
gençlerle Nevmekân Sahil ve günlük konular üzerine 
sohbet etti. Bakan Kurum ve Başkan Türkmen aynı 
zamanda geçtiğimiz günlerde açılışı Nevmekân 
Sahil’de gerçekleşen,  Erol Deneç’in “Dünden 
Bugüne” sergisini gezdi.



8 9www.uskudar.bel.tr / Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  / Şubat 2019

MİNİK DOSTLARIMIZIN
DÖRT MEVSİM YANINDAYIZ
Kışın soğuklarını iyice hissettiğimiz şu 
günlerde, sokak hayvanları için hazırlıklarını 
unutmayan Üsküdar Belediyesi, bünyesinde 
faaliyet gösteren Minik Dostlar Kliniği ile 
hayvanların yardımına koşuyor. 

Bünyesinde yer alan Geçici Hayvan Rehabilitasyon 
Merkezi ve Saha Ekipleri ile faaliyet yürüten klinik, 
ambulans ve hayvan nakil araçlarıyla ihtiyaç halinde 
yerinde hizmet veriyor. Hafta içi 08:30-22:30 hafta 
sonu ise 08:30-17:00 saatleri arasında yaralı, hasta 
ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yerinde 
müdahale edilirken, klinik bünyesinde yapılan 
cerrahî müdahale sayısı 20’ye ulaşıyor. Birimde gün 
boyu sokak hayvanlarının tedavi ve bakımları da 
yapılıyor.

Klinik bünyesinde faaliyet yürüten barınak, misafir 
minik dostlarımız üşümesin diye kalorifer sistemi 
ile ısıtılıyor. Saha ekipleri Üsküdar genelinde belli 
noktalara kedi, köpek, kuş mamaları dağıtarak 
sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik 
çalışmalar yürütüyor. Her ay 1 ton kedi, 500 kg 
köpek maması ile beslenme noktalarında minik 
dostlarımızın yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor, kedi 
ve köpek evleri ile soğuk kış şartlarında sıcak bir 
korunak sağlıyor.

BAŞKAN TÜRKMEN OKUL 
MÜDÜRLERİ İLE BULUŞTU

Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen, Üsküdar’da bulunan okul müdürleri ile 
buluştu. Okul müdürleriyle gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Türkmen’in yanı sıra 

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın 
da katılım sağladı.

Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, “Geleceğin Türkiye’si 
çocuklarımızın omuzlarında şekillenecek. Biz de geleceğin 
Türkiye’sini, geleceğin Üsküdar’ını emin olduğumuz 
gözümüzün arkada kalmayacağı şekilde birilerine emanet 
edebilmemiz için bugünden emanet edeceğimiz, o emin 
insanları yetiştirmemiz lazım. Anadolu’da çoğu ilçenin 
öğretmen sayısından fazla öğretmenimiz var. Üsküdar’da 
2014 yılında 100 bin öğrencimiz vardı. İkili eğitim gören 
öğrenci sayımız %46 idi. Şu anda Üsküdar’da ikili eğitim 
gören öğrenci sayımız %6’ya düştü. Sadece belediye 
olarak 10 tane okul yaptık ve hâlâ daha yapıyoruz. Bilgi 
Evleri, Çocuk Akademisi, Çocuk Üniversitesi bunlardan 
bazıları. Okullar konusunda da İstanbul’un en iyi 
ilçelerinden biriyiz. Aynı zamanda çoğu belediye bizleri 
örnek alıyor. Hamdolsun bu durum ile iftihar ediyoruz 
ve bilmenizi isterim ki, bana göre belediyemizde yapılan 
en önemli işler eğitime katkılarımızdır. Her iş gelir, geçer. 
Ancak öğrencilerimize, geleceğimizin temellerine dokunan 
işlerin asla gelir geçer bir noktası yok” dedi.
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ÜSKÜDAR 
AĞIZ VE

DİŞ
SAĞLIĞI 
MERKEZİ 
AÇILIYOR

Üsküdarlılara tüm hizmetleri ücretsiz verecek olan 
Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi içerisinde 

sterilizasyon odası, protez-polisaj atölyeleri, akrilik 
odası, eritme odası, alçı odası, eczane, hasta hakları 
odası, panoramik röntgen, preapical röntgen odası, 
teknisyen odası, bilgi işlem odası, ofis kısımları ve 

muhasebe odaları yer alacak. Yavuztürk Mahallesi 
girişinde, Nato Yolu (Bosna Bulvarı) üzerinde, Yavuz 

Selim Camii altında yer alan geniş kapsamlı diş 
hastanesi bir ay içinde açılıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Anadolu yakasının en 

kapsamlı diş hastanesi olmayı hedefliyor. 
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EVDE SAĞLIK, 
ÜSKÜDARLIYA KOLAYLIK 

Evde sağlık ve hasta nakil ambulansı birimi; Üsküdar ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, 
yatağa bağımlı, yürüyemeyen hastalara hizmet veriyor. 

Üsküdar Belediyesi; sağlık durumu hastanelere 
gitmeye elverişli olmayan hastalara evde sağlık 
hizmetleri kapsamında hasta nakil ambulansı ile 
evden hastaneye, hastaneden eve hasta nakil hizmeti, 
evde hemşirelik hizmeti, evde doktor muayenesi 
işlemleri yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde 
Sağlık Hizmetleri Birimi, randevu sistemi ile çalışıyor 
ve doktor hizmeti ile muayene, hemşire hizmeti 
ile serum, iğne, pansuman gibi sağlık ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yardımcı oluyor.  Aynı zamanda yaşlı 
ve yatalak hastaların hastanelere ve sağlık kurumlarına 
ulaşmalarını sağlıyor. Bugüne kadar yapılan hizmetler 
arasında 45.000 kez hastaların hastanelere 
ulaştırılması, 4.000 kez evde doktor muayenesi 
ve kurumda kayıtlı yatalak hastalara 23.000 kez 
hemşirelik hizmeti gerçekleştirilmesi yer alıyor. 

444 0 875 ’i arayarak randevu 
alabilirsiniz.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Süper Hizmet Hattı 

Üsküdar Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında bu ay ilki 
düzenlenen 360° programının ilk konuğu ünlü haber bülteni sunucusu 

Cem Öğretir oldu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen programa 
yoğun ilgi vardı. Başarı hikayesini, 

hobilerini, beden dilinin ve etkili 
iletişimin önemine vurgu yapan ünlü 
spiker, “Düzgün konuşarak kendinizi 

daha iyi ifade edebilir, kişileri ikna 
etme kabiliyeti kazanabilirsiniz.” 

dedi. Söyleşinin sonunda gitar 
çalarak izleyenlere sürprizlerle dolu 

bir akşam yaşattı.

ÜNLÜ HABER BÜLTENİ SUNUCUSU 

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE
CEM ÖĞRETİR 
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Öncelikle İstiklâl 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. Yıl dönümü vesilesiyle 
kendisini, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükran ile yâd ediyoruz. 
Valide Sultan Gemimize hoş geldiniz. Bugün sizler burada olduğunuz 
için elbette mutlusunuzdur ancak gemimiz de çok mutlu. Sizler 
geleceğimizin teminatlarısınız. Allah her birinize zihin açıklığı 
versin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sizleri çok seviyoruz” 
diyerek ders zilini çaldı. Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla 
kahvaltı eşliğinde başlayan derste, uzman rehber Boğaz’daki tarihî 
yapıları tek tek anlattı. Verilen teneffüste Başkan Hilmi Türkmen’in 
öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesinden sonra devam eden 
ders, yine Üsküdar’da son buldu. 3 Ocak Perşembe günü ise Valide 
Sultan Gemisi’nin konuğu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 
oldu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama 
konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. 

Daha sonra kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgili öğrencilerimiz hoş geldiniz. Beylerbeyi 
gibi çok güzel ve tarihî bir yerde okumak sizler için çok değerli bir fırsat. Bizler her Perşembe sabahı sizin gibi genç 
öğrencilerimizle Valide Sultan Gemisi’nde buluşuyoruz. Aslında bu bir kültür turu ve çok şanslısınız ki böyle bir gemi ile 
yolculuk yapabiliyorsunuz. Sadece İstanbul ve Türkiye değil, dünyada böyle bir proje bulunmuyor. Ve bugüne kadar da 
500 bin vatandaşımız bu gemi ile yolculuk yaptı. İnşallah sizlerin de unutamayacağı bir gün olur. Sizleri çok seviyoruz” 
dedi. 10 Ocak Perşembe günü ise Valide Sultan Gemisi’nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu 
Haydarpaşa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Kürsüye gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Genç 
kardeşlerim öncelikle hoş geldiniz. Şu anda hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Bugün sizlerle adeta tarihe bir yolculuk 
yapacağız. Tarihî mekânları ve olayları rehberimiz bir ders gibi sizlere anlatacak. İnşallah sizler için de unutulmaz bir 
Boğaz gezisi olur” diye konuştu. Daha sonra Haydarpaşa Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bahseden Başkan 
Türkmen, “Haydarpaşa aslında başlı başına tarihi bir isim. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle bu tarihi okulumuzun 
başarısına her geçen yıl eğitim ve sportif faaliyetler anlamında başarı katan siz sevgili gençler ile iftihar ediyoruz” dedi. 

17 Ocak tarihinde Valide Sultan Gemisi’nin konuğu Hakkı 
Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, “Genç kardeşlerim hoş geldiniz. 
Sizler gibi genç arkadaşlarımızla her Perşembe adeta tarihe 
bir yolculuk yapıyoruz. Rehberimiz sizlere Boğaz’daki tarihî 
yapıları tek tek size anlatacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 
kadar gideceğiz. İnşallah sizler için de hoş ve öğretici bir 
sanat tarihi dersi olur. Bu gemi sizlerin gemisi, sizleri çok 
seviyoruz” diye konuştu. Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla 
kahvaltı eşliğinde başlayan derste, uzman rehber Boğaz’daki 
tarihî yapıları tek tek anlattı. Verilen teneffüste Başkan Hilmi 
Türkmen’in öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesinden sonra 
devam eden, ders yine Üsküdar’da son buldu.

Eğitim öğretim sezonu boyunca her Perşembe sabahı Valide 
Sultan Gemisi’nde düzenlenen Sanat Tarihi dersleri devam 
ediyor. 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Boğaz 
turlarında Valide Sultan Gemisi sırasıyla, Kandilli Kız Anadolu 
Lisesi, Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Haydarpaşa 
Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Hakkı Demir Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, Kandilli Kız Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

VALİDE SULTAN GEMİSİ 
İLE BOĞAZ’DA
SANAT TARİHİ 
DERSLERİ 
DEVAM EDİYOR
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Fantastik realizm ekolünün dünyadaki ilk Türk 
temsilcisi ressam Erol Deneç’in 60 yıllık sanat 
yaşamını gözler önüne seren ‘Dünden Bugüne’ 
sergisi Üsküdar’ın kültür-sanat merkezi Nevmekân 
Sahil’de açıldı. 

SPOR SÖYLEŞİLERİ ÜSKÜDAR’DA DEVAM EDİYOR
Üsküdar Belediyesi “Spor Söyleşileri” programlarının son konuğu Gökdeniz 
Karadeniz oldu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Gökdeniz Karadeniz, Türkiye’de 
futbolun Avrupa’ya oranla daha anlık ve duyguların çok yoğun yaşandığını dile 
getirdi. Hocalık kariyerine başlayacağını dile getiren Karadeniz, “Şenol Güneş 
Fatih Terim ve Ersun Yanal ile çalışma fırsatım oldu. Hepsinin kendine göre önemli 
özellikleri var. Şenol Hoca’nın duran top, Ersun Yanal’ın bilim üzerine yaptığı 
çalışma, Fatih Terim’in ise soyunma odası motivasyonu. Hepsinden kendime bir 
şeyler alıyorum. Ama tam olarak hiçbirinin sistemini kendime yakın görmüyorum” 
dedi. Profesyonel futbol kariyerini uzun yıllar Rusya’da sürdüren Karadeniz, Putin 
ve Erdoğan hakkında da görüşlerini dile getirdi. Karadeniz, “Putin önemli bir lider. 
Seviliyor ve çok destek görüyor. Ama bence 1 numaralı lider Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu Avrupa’da olduğunuzda daha iyi anlıyorsunuz” diye 
konuştu.

Açılışa Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ressam Erol 
Deneç ve çok sayıda sanatsever katıldı. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açılış konuşmasında 
Türkiye’de çok bilinmeyen ama Türkiye’nin dünya çapında 
tanınan evrensel değerlerinden biri olan Erol Deneç’in 
sergisine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir gurur 
duyduklarını söyledi.    Erol Deneç’i özellikle gençlerin çok 
yakından tanımasını arzu ettiğini söyleyen Başkan Hilmi 
Türkmen, “Erol Deneç çok farklı bir ekol. Fantastik realizm 
gençlerin çok bildiği bir kavram değil, ancak gençlerin bu 
büyük sanatçımızı tanımalarını çok isterim. Şubat’ın 10’una 
kadar sürecek bu sergiyi başta gençler olmak üzere herkes 
mutlaka görmeli” diye konuştu. 25 yıl Avrupa’da kalan ve 
bugüne kadar 150’nin üzerinde sergiye imza atan Erol 
Deneç, Avrupa yolculuğunun Salvador Dali’nin destekleriyle 
dünyaca ünlü bir sanatçı olan Ernst Fuchs’tan gelen bir 
mektupla başladığını anlattı: “Ernst Fuchs, yaptığım 
karakalemleri görmüş. Bir gün bir mektup geldi. Ünlü olmak 

istiyorsanız Viyana’ya gelin yazıyordu. İçinde bir tren bileti 
ve cep harçlığı vardı. Hiç vakit kaybetmeden yola çıktım.” 
Türkiye’yi çok sevdiğini ancak Viyana’daki sanatseverlerin 
sanata olan tutkusunu zaman zaman özlediğini söyleyen 
Erol Deneç, “Her şeyin bir sonu var ama hayalin yok. 
Fantastik sanatçılar da kendilerini hayal kanatlarına 
yükleyip her yere uçuyorlar. Bizim masallarımız var, çok 
enteresan insanımızın fantastik sanatla daha yakın olması 
gerekiyordu” diye konuştu.

Küratörlüğünü Meyçem Ezengin’in yaptığı “Dünden 
Bugüne” sergisinde resim sanatını bir varoluş şarkısı olarak 
tanımlayan Erol Deneç’in özellikle gençlik döneminde 
yaptığı 70 eseri yer alıyor. Viyana’daki Albertina ve 
Belvedere Müzeleri’nin yanı sıra Viyana Şehir Koleksiyonu 
ile Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Türkiye’deki bazı 
özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ressamın sergisi, 
10 Şubat tarihine kadar Üsküdar Nevmekân Sahil’de 
görülebilir.

“DÜNDEN BUGÜNE” SERGİSİYLE

EROL DENEÇ
NEVMEKÂN SAHİL’DE

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ’NDE 
HAFTA SONU GEZİSİ
Üsküdar BelediyeBaşkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan davet ettiği Üsküdar sakinlerine Nakkaştepe 
Millet Bahçesi’nde Boğaz manzarası eşliğinde salep ikramında bulundu. 

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Türkmen, “Üsküdarlı komşularımızla muhabbet içimizi ısıttı. Bu güzel Millet 
Bahçemizde vatandaşlarımızla buluşmak çok güzel. Burayı vatandaşlarımız için inşa ettik. 7’den 70’e herkes için oyun 
parklarından, yürüyüş alanlarına kadar her şey mevcut” diye konuştu. Vatandaşlar da hem Nakkaştepe Millet Bahçesi 
için hem de salep dağıtımı için teşekkürlerini iletti. Başkan Türkmen, vatandaşlara salep dağıtımı sonrasında “Salep 
bahane, sohbet şahane” dedi.
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YAVUZTÜRK İLKOKULU’NDA
GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN
“SIFIR ATIK” PROJESİ

Üsküdar Belediyesi geri dönüşüm konusunda örnek belediyecilik hizmetlerine devam 
ediyor. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Yavuztürk İlkokulu iş birliği ile 

“Sıfır Atık” projesini gerçekleştirdi.

Yavuztürk İlkokulu öğrenci ve velilerinin okul 
bahçesinde topladıkları geri dönüşüm atıkları 
belediyenin temizlik ekipleri tarafından geri 
dönüştürülmek üzere alındı. Programa Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Üsküdar Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun ve veliler katıldı.

Programda konuşan Başkan Türkmen, “Çok önemli 
ve anlamı olan bu programla bir araya geliyoruz. 
Biliyorsunuz ki şu anda Türkiye’de çöplerin 
toplanılmaması gibi bir gündem bulunmuyor. Biz 
de Üsküdar Belediyesi olarak çöplerin toplanması 
konusunda çok hassas davranıyoruz, her gün 
çöp alıyoruz. Ben 1990’da İstanbul’a geldim ve 
inanır mısınız o günlerde İstanbul’da yalnızca 

bir gün çöp toplanıyordu. Allah’a şükürler olsun 
ki şu anda tertemiz bir Üsküdar var. En mühim 
konumuz ise; geri dönüşebilen çöpler, her yerde çöp 
konteynerlarımız mevcut ve biz de belediye olarak 
Salı ve Cuma günü geri dönüşebilen çöpleri alıyoruz. 
Özellikle poşet, plastik, metal, cam, ahşap gibi 
atıklarımız dönüşebilen çöplerimiz. Geri dönüşebilen 
çöpleri Selimiye’de kurduğumuz Ambalaj Atıkları 
Ayırma ve Toplama Tesisimiz’de ayırıyoruz.” diye 
konuştu. Programda Başkan Türkmen’in yanı sıra 
Kaymakam Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Aydın ve Temizlik İşleri Müdürü Uzun da konuşma 
yaptı ve programa katılan velileri ve öğrencileri 
geri dönüşüm konusunda bilgilendirdi. Program 
sonunda Yavuztürk İlkokulu öğrencileri geri 
dönüşüm atıklarından yaptıkları giysileri sergiledi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’in sosyal medyada yaptığı 
“Tüm vatandaşlarımızı Millet Bahçemize 
bekliyoruz. Çaylar, simitler bizden; börekler, 
çörekler sizden” çağrısının ardından 
Üsküdarlı vatandaşlar Nakkaştepe Millet 
Bahçesi’ne akın etti.

BAŞKAN TÜRKMEN 
NAKKAŞTEPE MİLLET 
BAHÇESİ’NDE 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Vatandaşlarla Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde 
gerçekleşen buluşmaya Başkan Türkmen’in yanı 
sıra, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK 
Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan 
da katıldı. Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, 
“Sizlerle bu güzel Millet Bahçesi’nde buluşmak 
çok güzel. Üsküdarlıların böyle bir bahçesi 
olması çok daha özel ve güzel. Biliyorsunuz 
karne tatiline girdik. Bugün çocuklarınız ile 
buraya gelerek, çocuklarınıza en güzel hediyeyi 
verdiniz” diye konuştu. Başkan Türkmen, 
Milletvekili Boyraz ve İlçe Başkanı Pehlivan 
vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti ve 
daha sonra Nakkaştepe’ye gelen vatandaşlara 
çay ve simit ikram ettiler.
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Alt katta ise zengin içerikli kütüphane 
ve ders çalışma alanları yer alıyor. 
Gece 00:00’dan sonra yalnızca 
öğrencilerin kullanabileceği huzurlu, 
güvenli ve rahat bir çalışma ortamıyla 
Nevmekân Sahil, öğrencilerin en 
çok sevdiği ve tercih ettiği yerlerin 
başında gelmeye devam ediyor. 

Giriş katında kitap kafe hizmeti veren 
ve çoğunlukla araştırma kitaplarının 
yer aldığı sesli alan ve sessiz alan diye 
nitelendirilen alt kat ana kütüphane 
alanı ile kullanıcıların rahatlıkla ders 
çalışıp, kitap okuyup ve araştırma 
yapabildikleri Nevmekân Sahil, 
haftanın 7 günü 10:00 – 23:00 
saatleri arasında açık. Kitap üyelik, 
ödünç ve iade işlemleri 10:00-18:00 
saatleri arasında yapılabiliyor. Aynı 
zamanda üniversite öğrencilerine 
00:00’dan sonra ücretsiz olarak 
çorba, çay ve kek ikramı var.

Nevmekân Sahil, üniversite öğrencilerine 24 saat 
hizmet vermeye devam ediyor. 

3 bin metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 8 bin metrekare yaşam alanı ve 2 
kattan oluşan Nevmekân Sahil’de üst katta yeme-içme imkânı bulunuyor. 

NEVMEKÂN SAHİL ÖĞRENCİLERE 

24 SAAT AÇIK

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE ÖRNEK GERİ 
DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ BAŞLADI!
Üsküdar Belediyesi imzasını taşıyan etkinliklerle İstanbul’un adeta çekim merkezi haline dönüşen 

Üsküdar’da, iyi ki Üsküdar var! sloganıyla “İyilik Hareketi” başladı. 

Çevre ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren projeleriyle 
dikkat çeken Üsküdar Belediyesi, şıklığı ve çevreye 
duyarlılığı aynı anda sunan Ekolojik Çanta projesiyle 
rengârenk bir etkinliğe daha imza attı. Moda ve tasarım 
dünyasının temsilcileriyle yapılan iş birliği sonucu 
kullanılmayan afiş, branda ve pankartların kimyasallardan 
temizlenerek geri dönüşümüyle elde edilen ekolojik 
çantalar, tüm Üsküdarlılara ücretsiz dağıtıldı. Tasarım 
ve geri dönüşümün aynı fikirde buluştuğu etkinlik, 
7’den 70’e her kesimden vatandaşın katılımıyla renkli 
görüntülere sahne oldu.  Çevreye karşı duyarlı yaklaşımın 
izini taşıyan bu rengârenk çantalar, farklı tasarımlarıyla 
da adeta görsel bir şölen oluşturdu. Etkinlik sırasında 
yaptığı konuşmada tüketim ve satın alma alışkanlıklarında 
çevreye karşı duyarlılığın baş rol oyuncusu olması 
gerektiğini vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, kullanılmayan malzemelerden elde edilen 
ekolojik çantalarının bu alanda örnek ve öncü olacağına 
inandığını söyledi.

Hilmi Türkmen: 
“Çevreye duyarlı
örnek belediyecilik 
anlayışı”
Türkmen, “Ekosisteme verilen zarara dikkat çekiyor 
ve giydiğimiz, yediğimiz, kullandığımız her ürünle her 
gün ekosisteme müdahale ettiğimizi hatırlamak ve 
hatırlatmak durumundayız. Biz de etkinliklerimizde 
kullandığımız afiş, branda ve bez pankartları çöpe atmak 
yerine bu şekilde değerlendiriyoruz. Özel işlemlerden 
geçirilerek kimyasallardan arındırılan bu çantaları geri 
dönüşüme uygun şekilde vatandaşlarımıza ücretsiz 
olarak dağıtıyoruz”  diyerek çevreye duyarlı belediyecilik 
anlayışının diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini 
belirtti.
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BAŞKAN TÜRKMEN 
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI 

İLE KUCAKLAŞTI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediye personelleri ile Çavuşdere Spor Sarayı’nda buluştu. 

29 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tensipleriyle yeniden Üsküdar Belediye Başkanlığı’na aday 
gösterilen Başkan Türkmen, seçim startını personelleri ile 
buluşarak verdi. Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleşen 
buluşmada Başkan Türkmen’in yanı sıra, İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz ve Ak Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan da yer aldı. Başkan Türkmen yaptığı konuşmasına, 
“Temiz yürekli, temiz kalpli yol arkadaşlarım, dava ortaklarım, 
çalışma arkadaşlarım hepinizi hürmetle ve muhabbetle 
selamlıyorum” diyerek başladı.

Seçim startının bugünden itibaren verildiğini belirten Başkan 
Türkmen, “5 yıl boyunca Üsküdar’a lâyık olmaya gayret 
ettik. 5 yıl önce verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururunu 
yaşarken aynı zamanda söz vermediğimiz, Nakkaştepe Millet 

Bahçesi, Nevmekân Sahil gibi projeleri gerçekleştirmenin 
de mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte yaptık. Şimdi ise 
vatandaşlarımızın karşısına çıkarken bu mutluluk ve gurur 
ile alnımız ak olarak çıkıyoruz. Bugünden itibaren artık sokak 
sokak, kapı kapı dolaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkürlerini belirten Türkmen, 
“Buradan elbette ki; Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
parti büyüklerimize de şükranlarımızı sunmak istiyorum. AK 
Parti’de seçilmek kadar aday gösterilmek de çok büyük bir 
onur. Üsküdarımıza yeniden aday göstererek, 5 yıl daha hizmet 
etme şansı tanımışlardır. Huzurlarınızda dünya liderimize, AK 
Parti Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve en önemlisi 
Üsküdarlı hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye 
konuştu.

TBMM BAŞKANI VE AK PARTİ
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

MARMARAY İLE ÜSKÜDAR’A GELDİ
BİNALİ YILDIRIM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım, Marmaray ile Üsküdar’a yolculuk yaptı.
Marmaray’da vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinleyen 
Binali Yıldırım’ı Üsküdar’da Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve AK Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan karşıladı. Üsküdar’da sahildeki bir 
kafeye giren Yıldırım buradaki vatandaşlarla da sohbet etti.
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Üsküdar Belediyesi örnek projelerine 
devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda açılışı 
gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, 
Türkiye’de rol model olmaya devam ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan tekstil atölyesinde 
engelli vatandaşlar doğa dostu bez alışveriş çantaları 
üretirken, kazandıkları ile aile bütçelerine de katkı 
sağlıyorlar. Üretilen bu çantalar aynı zamanda 
vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Başkan Türkmen 
konuyla ilgili olarak, “Yapılan bu benzersiz proje ile 
hem engelli kardeşlerimiz, hem biz hem doğa, hem de 
Üsküdarlılar kazanacak” diye konuştu.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE 
ALZHEIMER HOBİ MERKEZİ AÇILDI

Koordinatörlüğünü Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda 
Sarıkaya’nın yaptığı Alzheimer Hobi Merkezi’nin açılışına 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve birçok hasta 
ile hasta yakınları katıldı. Açılışta hastalar ile yakından 
ilgilenen Başkan Türkmen, “Buraya gelen hastalarımızın 
ve ailelerinin daha iyi vakit geçirebilmeleri için yeni bir 
yapı kurduk. Hasta yakınlarımız burada biraz olsun nefes 
alacaklar, hastalarımız da zihinsel melekelerini geliştirmek 
için çalışmalar yapacaklar” diye konuştu. 

Hasta ve hasta yakınları ise; Alzheimer Hobi Merkezi 
ile ilgili “Böyle bir kurumun varlığını sosyal medyadan 
öğrendik. Çok memnun kaldık. Yalnız olmadığımızı 
hissettik, hasta yakınlarımız zihinsel aktiviteler yaparken 
biz de gerek bekleme salonlarında gerekse bahçede diğer 
hasta yakınlarıyla tecrübelerimizi paylaşıyor, dertleşiyor, 
sosyalleşiyoruz” diye konuştular.

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 
Alzheimer Hobi Merkezi açıldı. 

ÜSKÜDAR’IN 
BEZ ÇANTALARI 
ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’NDE 
DİKİLİYOR

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ 
FAALİYETLERİNE HIZ 

KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Merkezde engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm 
ayrıntılar düşünülürken aynı zamanda bir de Alzheimer 
Hobi Merkezi bulunuyor. Kadın ve erkeklere yönelik 2 
ayrı hidroterapi havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun 
eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, 
kafeterya gibi birçok bölümden oluşan merkeze aileler 
engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini de 
yapabiliyor. 

Engelli birey sahibi ailelerin hayatını önemli ölçüde 
kolaylaştıran ve engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi 
üstlenen merkez, engelli çocukların evlerinden alınarak 
günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması 
açısından Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan hidroterapi 
havuzları, fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, kütüphane, 
spor salonu, resim atölyeleri, pedagog, psikolojik 
danışmanlık, duyu bütünleme ve dil terapisi, uzay terapisi, 
sportif rehabilitasyon, kuaförlük hizmeti, hobi bostanı 
ve çok amaçlı salonu ile hizmet veren merkez, özellikleri 
itibariyle aynı zamanda sahasında ilk olan 10.000 
m² kapalı, 3.000 m² açık alana sahip. Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde bulunan engelli bireyler ve aileler bu projeden 
çok mutlu olduklarını dile getiriyor.

Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, hizmet anlamında Türkiye’de ilk ve tek olan Üsküdar 
Engelsiz Yaşam Merkezi hizmetlerine son sürat devam ediyor. 
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BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN, 
SİTE BULUŞMALARI İLE

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site sakinlerini dinlemek için ziyaretlerine devam ediyor. Başkan 
Türkmen, sırasıyla Altunizade Mahallesi’nde Yeniköy Sitesi, Barbaros Mahallesi’nde bulunan Barınak Sitesi, 

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Akkent Sitesi ve Küçüksu Mahallesi’nde bulunan Anadolu Sitesi’ni ziyaret etti. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site 
sakinlerini dinlemek için ziyaretlerine devam ediyor. 
Site ziyaretleri kapsamında 25 Aralık tarihinde 
Altunizade Mahallesi’nde bulunan Yeniköy Sitesi ve 27 
Aralık tarihinde ise Barbaros Mahallesi’nde bulunan 
Barınak Sitesi’ni ziyaret etti. Başkan Hilmi Türkmen, 
site sakinlerini öncelikle Valide Sultan Gemisi’ne davet 
ederek başladığı konuşmasında, “Üsküdarımıza onlarca 
eser kazandırdık. Bunlardan bir tanesi de Valide Sultan 
Gemisi, sizleri gemimize davet ediyoruz. Tamamen 
ücretsiz aynı zamanda belediyemize ait araçlarla 
evinizden alınıp, evinize tekrar bırakılıyorsunuz” diye 
konuştu.

Başkan Türkmen, Validebağ Korusu için isteklerini 
dile getiren site sakinlerine, “Sevgili hemşehrilerim, 
emin olun ki ben de sizlerle aynı düşüncedeyim. 
Daha önce de birçok kez dile getirdim. Aslında en 
büyük sıkıntı insanların bizlere karşı bir duvar örmesi, 
yıkılması gereken aslında önyargı duvarları olmalı. Asla 
düşündükleri gibi bir projemiz veya bir isteğimiz olmadı. 
Validebağ’ı bizler de çok seviyoruz ve doğal tabiatının 
bozulmaması için ne gerekiyorsa yaparız. İnşallah 
ilerleyen zamanlarda Nakkaştepe Millet Bahçesi gibi 
bir yer yapabiliriz” diye konuştu. Daha sonra Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nden bahseden Başkan Türkmen, 
“Türkiye’de henüz örneği bulunmayan bir Engelsiz 
Yaşam Merkezi açtık. Adeta otel odaları gibi odalarımız 
var. Evlerinde yatalak hastası olanların talepleriyle 
hastaları evlerinden alıyoruz ve istirahat etmeleri için 
merkezimizde misafir ediyoruz. Burada hastalarımızın 
yakınları kendilerine sosyal zaman ayırabiliyorlar” diye 
konuştu.

Başkan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen 
toplu açılış töreninden ve açılışı gerçekleşen Nevmekân 

Sahil, Bilim Üsküdar gibi önemli projelerden de 
bahsetti. Çay, ikramlar ve sohbet havası eşliğinde 
geçen buluşmada Türkmen, konuşmasının ardından 
site sakinlerinin sorularını tek tek cevapladı. Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen site sakinlerinin 
taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği site 
ziyaretlerinin 3 Ocak tarihinde adresi Cumhuriyet 
Mahallesi’nde bulunan Akkent Sitesi olurken 16 Ocak 
tarihinde ise Küçüksu Mahallesi’ndeki Anadolu Sitesi idi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, site sakinlerini 
öncelikle Valide Sultan Gemisi’ne davet ederek başladığı 
konuşmalarında geri dönüşüm konusunda da bilgiler 
verdi. Başkan Türkmen, “Geri dönüşüm meselesi artık 
çok mühim bir konu. Öncelikle doğanın kirletilmemesi 
büyük bir önem taşıyor. Bu önemli konunun maddi 
olarak da getirisi var. Bizler mesela duyuru için pankart 
yaptırıyoruz. Her yere asılıyor. Bunları toplayıp çöpe 
atmıyoruz. Atölyede fırınlarda sıcak bir baskı ile 
kanserojen maddelerden ayırıyoruz, atölyelerde pazar 
çantası yapıp vatandaşlarımıza dağıtıyoruz” diye 
konuştu.

Daha sonra Başkan Türkmen, “7’den 70’e herkes 
için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Kimseyi 
ayırmıyoruz. Çocuklarımız için vatandaşlarımız için 
okullar, parklar açtık. Aynı zamanda bir Bilim Merkezi 
açtık. Bu merkezde çocuklarımız gelip teknoloji ve bilim 
alanında kendini geliştirebiliyor. Ünalan’da Engelsiz 
Yaşam Merkezi açtık. Aileler engelli çocuklarını bizlere 
bırakıp, özel işlerini halledebiliyor. Aynı zamanda 
burada bir Alzheimer Okulumuz var. Nakkaştepe 
Millet Bahçemiz, Millet Kıraathanemiz Nevmekân 
Sahilimiz var” diye konuştu. Çay eşliğinde sohbet 
havasında geçen buluşmalarda Başkan Hilmi Türkmen 
konuşmasının ardından site sakinlerinin sorularını 
cevapladı.

ÜSKÜDARLILARIN 
SESİNE KULAK VERİYOR
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Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler, dezavantajlı grupta yer alan madde bağımlıları, sokak 
hayvanları ve daha birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan ve hayata geçirdiği birçok sosyal proje 

ile gönüllerde taht kuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nde Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği tarafından gerçekleştirilen programda “En İyi Sosyal 

Belediyecilik” ödülüne layık görüldü.

BAŞKAN TÜRKMEN’E
“EN İYİ SOSYAL  BELEDİYECİLİK”

ÖDÜLÜ
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