


Üsküdar’da ve Türkiye’de 
son sözü millet söyledi, millet kazandı.
 
Türkiye’nin aylardır gündeminde olan seçimler nihayet bir demokrasi 
şöleni şeklinde gerçekleşti ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 
31mart 2019 Yerel Seçimleri, Türkiye’nin ve dünyanın geldiği nokta 
itibariyle bir yerel seçimden fazlasıydı. Türkiye’yi çözmeye yönelik 
operasyonların düğüm noktası haline getirilen seçimler her zaman 
olduğu gibi aziz milletimizin ferasetiyle sonuçlandı. Sandıktan Türkiye 
sevgisi, Türkiye bilinci çıktı. Türkiye’nin gözbebeği, evimiz, şehrimiz 
Üsküdar’da da milli iradenin tecellisi bizim göreve devam etmemiz 
şeklinde oldu. Hemşerilerimize bu tercihleri için, şahsım ve ekibim 
adına bir kere daha teşekkür etmek isterim. 

Seçim telaşının bizi yavaşlatamadığı bir ayı daha geride baktık. 
İlk günün heyecanıyla, “önce Üsküdar, önce Üsküdarlılar” diyerek 
çalışmaya devam ettik, ediyoruz. Gündemimizde yine hizmetlerimiz 
ve yatırımlarımız vardı. Geçtiğimiz Mart ayında sağlık yatırımlarımız 
öne çıktı. Cumhuriyet, Ünalan, İcadiye, Ahmediye, Yavuztürk 
mahallerimizde Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Servislerinin 
açılışını gerçekleştirdik. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de 
törenle açtık. Ayrıca sokak hayvanlarına yönelik ücretsiz hizmet veren 
Minik Dostlar Kliniğimize yeni bir cerrahi kliniği ekledik, kapasitesini 
artırdık. 

Hükümetimizin Üsküdar’a olan ilgisi ve desteği bu ayda da devam etti. 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum Üsküdar’a önemli ziyaretlerde bulundular. 
AK Parti genel başkan vekili Numan Kurtulmuş da Üsküdar’da 
vatandaşlarla buluştu. 

Geçtiğimiz ayın Üsküdarlılar bir önemli olayı da Kirazlıtepe kentsel 
dönüşüm ve gelişim projesinin temel atma töreniydi. Üsküdar’ın 
önemli bir bölümünün geleceğini etkileyen proje Üsküdarlıların yoğun 
katılımıyla başladı. 1900 bağımsız bölümden oluşan proje kapsamında 
ilk etapta 501 konut ve 48 dükkân sahiplerine teslim edilecek. Tarihi 
ve milli mirasımız olan yapıları da restore etmeye devam ediyoruz. 
Anadolu yakasında tek olan Üsküdar Mevlevihanesi yenilenen haliyle 
milletimizin hizmetine açıldı. 

Seçimler yaklaşırken geçen beş yılımızın muhasebesini yapmak ve 
milli iradenin asıl sahiplerine yani rapor vermek ve yeni dönemde 
yapacaklarımızı anlatmak için Çavuşdere Spor Salonu’nda bir 
toplantı gerçekleştirdik. İlk beş yılımızda vaat ettiklerimizin fazlasını 
gerçekleştirmiş olmanın verdiği huzurla; Üsküdar’a 41 kere maşallah 
dedirtecek ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan ve sağlık alanlarındaki yeni 
projelerimizi milletimizle paylaştık.

Bu ikinci beş yılımızda daha çok çalışacağımıza, Üsküdar’a 
kalıcı imzalar atacağımıza, bu 41 projemizi sizlerin desteğiyle 
tamamlayacağımıza söz veriyoruz. Üsküdar ve Türkiye için yepyeni bir 
dönem başladı. Hepimize hayırlı olsun.
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Bakan Albayrak “Bugün Üsküdar’da esnafımızla, vatandaşlarımızla hasbihal ettik, hayır duaları ile enerjimizi tazeledik. 
Bu aziz milletin huzur ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sokaktaki vatandaşlarla 

sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra Üsküdar Valide 
Sultan Gemisi’nde gençlerle buluşan Bakan Albayrak, günün sonunda Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde Karadenizli 

vatandaşlar ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar’da vatandaşlarla buluştu. Bulgurlu ve Ünalan 
Mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Albayrak’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 

ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan da eşlik etti.

Bakan Albayrak gençlerle buluşmasını 
“Bu akşam Üsküdar Belediyesi’nin güzel 
hizmetlerinden biri olan ve vatandaşlarımızın 
hizmetine tahsisli Valide Sultan Gemisi’nde 
gençlerimizle buluştuk. Eşsiz İstanbul 
manzarasında gelecek tasavvurumuzu 
konuştuk” şeklinde değerlendirdi.Bakan 
Albayrak, Boğaziçi Yaşam Merkezi’ndeki 
buluşmayı da “Geceyi Üsküdar’daki Karadenizli 
hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz hoş 
bir sohbetle tamamladık. 15 Temmuz’un en 
yakından şahitlerinden Üsküdar, 31 Mart’ta 
emaneti o gece sokakta yanında olanlara teslim 
edecektir” sözleriyle noktaladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI 
BERAT ALBAYRAK ÜSKÜDAR’DA 

ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce down sendromlu 
genci ve ailelerini ağırlayan; Okan Karacan’ın sunuculuğunu 
yaptığı etkinlikte gençler, rap sanatçısı Eypio’nun şarkıları 
ve Doğukan Manço’nun DJ performanslarıyla unutulmaz 
dakikalar yaşadı. Hep birlikte şarkılara eşlik eden ve dans 
eden melekler, açıldığı günden bu yana sayısız ödül alan, 
sadece Üsküdar’ın değil Türkiye’nin projesi olan Tebessüm 
Kahvesi’nin 3. yaşını projenin mimarı Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’le pasta keserek kutladı. Pasta 
kesiminin ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üç yıl önce 
bugün Tebessüm Kahvesi’ni açtık. Bugün 3. yılımızı 
kutluyoruz. 5 yıldır bu görevi yapıyorum. Bana ‘Başkanım 
sizi en çok mutlu eden projeniz ne diye’ sorarsanız hiç 
tereddütsüz Tebessüm Kahvesi ve siz sevgili canlarımı 

söylerim. Çünkü burada bir mutluluk var. Bu kapıdan içeri 
girince insanın bütün hayatı değişiyor; sıkıntıları, dertleri 
dışarıda bırakıyoruz” şeklinde konuştu. Engelli çocukları 
olan ailelere toplumun yardımcı olması gerektiğinin altını 
çizen Başkan Türkmen, hem Tebessüm Kahvesi hem de 
Bulgurlu’da açılan Engelsiz Yaşam Merkezi’yle Üsküdar 
Belediyesi olarak ilklere imza attıklarını da söyledi. Down 
sendromlu gençlerden oluşan mehter takımı ve folklor 
ekiplerinin de muhteşem performans sergilediği etkinlikte 
gençler; ok atma, mangala gibi aktivitelerle de sosyalleşme 
fırsatı buldu. Kutlamada; fotoğraf Sergisi, keman 
resitali, ebru, kaligrafi, ahşap boyama gibi etkinlikler de 
gerçekleştirildi.

21 MART “DOWN SENDROMU 
FARKINDALIK GÜNÜ” TEBESSÜM 

KAHVESİ’NDE COŞKUYLA KUTLANDI
Üsküdar Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü 3 yıl önce hizmete açılan 

ve down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenen etkinlikle kutladı. 
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Başkan Hilmi Türkmen, “Sevgili hemşehrilerim, parklarda 5 çayı buluşmalarımıza 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üsküdarımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. 
Meydanlarımız, parklarımız, kültür merkezlerimiz, camilerimiz, gemimiz saymakla 
bitmez. Bu güzel mahallemizde yaptıklarımız, yapacaklarımız son sürat devam 
edecek. Mahallede camimiz inşallah tamam, parklarımız tamam, sağlık ocağı, semt 
konağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. Bu dönemin en anlamlı, en güzel projesi 
burasıydı. Türkiye’nin örnek gösterdiği bir merkez oldu. İnşallah seçim geçer 
geçmez ilk işlerimizden birisi Mimoza Parkı’nın altına girmek olacak. Altı otopark, 
üstü park olacak. Aynı zamanda Perşembe Pazarını da bu parkın altına alacağız. 
Üsküdar’da ilk kapalı pazar yeri Bulgurlu Mahallemizde olacak” dedi.  Başkan 
Hilmi Türkmen çocuklarla toplu fotoğraf çekimi sonrasında parktaki vatandaşlarla 
sohbet etti. Keyifli ve eğlenceli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine 
çay ve simit ikram edildi.

BULGURLU 
DOSTLUK 
PARKI’NDA 
5 ÇAYI 
BULUŞMASI

Bulgurlu Mahallesi’nde 
bulunan Dostluk Parkı, 
Başkan Hilmi Türkmen’le 
5 çayı buluşmalarına ev 
sahipliği yaptı.

Küçüksu Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilecek olan Fatma Cengiz Camii temel atma törenine Cengiz ailesinin yanı sıra, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem 
Kaan Pehlivan, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak ve hayırsever vatandaşlar katılım sağladı. Kur’an tilaveti ile başlayan temel atma 
töreninde konuşan Başkan Türkmen, “Bizler her şeyden önce inanan insanlarız. Allah izin verdiği müddetçe cami açmaya 
devam edeceğiz. Bilindiği üzere Üsküdarımız bir camiler şehri. Hem tarihi camilerimiz hem de böyle yeni camilerimiz mevcut. 
Bu camilerimiz medeniyetimizin mührüdür” diye konuştu.

KANDİLLİ 
FATMA CENGİZ 
CAMİİ TEMEL 
ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üsküdar Belediyesi’nin destekleri ile 
hayırsever iş adamı Mehmet Cengiz 
tarafından yaptırılacak olan Kandilli Fatma 
Cengiz Camii’nin temel atma töreni 
gerçekleştirildi. 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış 
törenine TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Bilal Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek ve vatandaşlar katılım sağladı. Bilal 
Erdoğan yaptığı konuşmada, “Vakıf binalarının 
tarihi değerlerine özgün olarak halkın kullanıma 
uygun şekilde kullanılmalarını arzu ediyorum. 
Klasik Türk Sanatları Vakfı, restorasyonu 
tamamlanan vakıf binasında güzel ve faydalı 
çalışmalar yapmaya devam edecek” dedi. Bilal 
Erdoğan, binanın yeniden hizmete açılmasında 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ilçenin İstanbul’un kültür ve sanat merkezi olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada 
bu açılışı gerçekleştirerek tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz mevlevihane, Anadolu yakasının ilk 

ve tek mevlevihanesi olmasından dolayı çok büyük öneme sahip kültürel eserdir” değerlendirmesinde bulundu. Açılışın ardından 
Bilal Erdoğan ve beraberindekiler, mevlevihaneyi gezdi, hat eserlerini inceledi.

ÜSKÜDAR MEVLEVİHANESİ AÇILDI
Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın merkezinde bulunan Üsküdar Mevlevihanesi 

düzenlenen törenle hizmete açıldı.
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HİLMİ 
TÜRKMEN’DEN 
ÜSKÜDAR’A 
41 DEV PROJE
Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği “Dört Dörtlük Eserler”le 
Türkiye’de örnekle gösterilen bir fikir adamı olarak anılan ve yeniden 
aday gösterilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde 
hayata geçirmeyi planladığı 41 dev projesini tanıttı. 

“VADETTİĞİMİZDEN YÜZLERCE 
FAZLASINI YAPTIK”
Türk milleti ve devletinin çok zor bir 5 yılı geride bıraktığını 
ifade eden Başkan Hilmi Türkmen, “5 yıl önce yine bir 
Şubat ayında bu kez Çamlıca’da bir okulun spor salonunda 
yapmayı düşündüğümüz projeleri sizlere tanıtmıştık. Bu 5 
yılda hem siyasi hem de ekonomik anlamda çok zor günler 
geçirdik. 7 kez seçim, üstüne üstlük ne yazık ki 15 Temmuz 
2016’da bu aziz milletin birliğine kasteden hain FETÖ 
terör örgütünün darbesine maruz kaldık. Böyle çok sıkıntılı 

ve zorlu bir 5 yıl geride kalmasına rağmen o zaman vaat 
ettiklerimizin tamamını gerçekleştirmiş durumdayız. Hiçbir 
eksiğimiz yok, aksine o gün tamamını vadettiğimiz projelerin 
yüzlerce fazlasını yerine getirmenin huzuru ve mutluluğuyla 
huzurlarınıza tekrar çıkmış bulunuyoruz. Yeni dönemde de 
Üsküdarımıza dev eserler kazandırmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleştirilen “Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı”nda 5.5 yaşındaki kızı Sare ile sahneye çıkan 
Başkan Hilmi Türkmen’i salonu dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. 5 yılda taahhüt ettiklerinin 
fazlasını gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğuyla yeniden Üsküdarlıların huzuruna çıktığını belirten Başkan Hilmi Türkmen, 
“Üsküdar’a 41 kere maşallah” dedirtecek ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerle, bu 
güzel şehre dev eserler kazandırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.
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EĞİTİMDE BİR NUMARA 
ÜSKÜDAR’A 356 YENİ DERSLİK
Görevde olduğu 5 yıllık süre zarfında büyük projelere ve 
yatırımlara imza attıklarının altını çizen Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen “2014’te Üsküdar’da kişi başına düşen 
yeşil alan miktarı 5 metrekareydi. Bugün 9.5-10 metrekareye 
çıkardık. 45 yeni park yaptık, 76 eski parkımızı da yeniledik. 
63 yeni cami inşa ettik. Üstüne üstlük bugün Türkiye’nin bir 
numaralı Millet Bahçesi olan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni 

İstanbul’umuza kazandırdık” dedi.  2014’te ikili eğitim gören 
öğrenci oranının yüzde 50 olduğunu, 100 bin öğrencinin 
yarısının ikili eğitim gördüğünü ifade eden Hilmi Türkmen, 
5 yılda bu oranı yüzde 5’e düşürdüklerini açıkladı. Eğitimde 
İstanbul’da bir numara olduklarını ifade eden Başkan Türkmen, 
yeni dönemde Üsküdar’a 356 derslik kazandıracaklarının da 
müjdesini verdi.

7500 ARAÇLIK YERALTI OTOPARKI, 1.2 MİLYON 
M2’LİK YEŞİL ALAN

“YERİNDE DÖNÜŞÜM, 
GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM”

“YÜZLERCE HİSSEDARLI 
PARSELLERİ KÜÇÜLTECEĞİZ”

Yeni dönemde özellikle 3 hususa çok daha dikkat edeceklerini 
belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bunlardan 
ilkinin otopark ve ulaşım olduğunu söyledi. Artık otoparkların 
tamamen yeraltında olacağına dikkat çeken Başkan Türkmen; 
Bulgurlu, Güzeltepe, Ünalan, Cumhuriyet Mahallesi, Küplüce, 

Üsküdar merkez ve Yavuztürk’te 7 bin 500 araçlık yeraltı 
otoparkları inşa edeceklerini ifade etti.Başkan Hilmi Türkmen 
önümüzdeki 5 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9.5 
m2’den 13 m2’ye çıkarmayı ve Üsküdar’a tam 1.2 milyon m2 
yeni yeşil alan kazandırmayı hedeflediklerini de belirtti.

İkinci en önemli konunun kentsel dönüşüm olduğunu ifade 
eden Hilmi Türkmen, iki önemli kritere dikkat ederek kentsel 
dönüşüme hız vereceklerini belirtti: “Türkiye’nin en önemli 
meselesi kentsel dönüşümdür. Bu meselenin üzerine 
korkmadan, usanmadan, yılmadan, cesaretle gideceğiz. Ancak 

Üsküdarlı hemşehrilerimizi de üzmeden kentsel dönüşüme hız 
vereceğiz. İki olmazsa olmaz kriterimiz var; yerinde dönüşüm, 
herkes yerinde kalacak şekilde dönüşümü gerçekleştireceğiz. 
İkincisi, gönüllü dönüşüm. Hemşehrilerimizin gönlü olmadan 
asla kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyeceğiz.”

30 yıl sonra Boğaz bölgesinde 16 mahallenin yıllarca süren 
imar sorununu çözdüklerini belirten Başkan Hilmi Türkmen, 
bu bölgedeki büyük hisseli parselleri küçültmeye gideceklerini 
ifade etti. Türkmen, bu kararın gerekçesini ise şu sözlerle 
açıkladı: “Bu bölgemizde 30 bin, 50 bin, 80 bin, 100 bin m2 

büyüklüğünde parsellerimiz var. Bu parsellerde 300, 500, 
800’e varan hissedarlar var. Gerçekten bir araya gelmeleri 
zor görünüyor. Hissedar sayısını azaltmak için parselleri 
küçülteceğiz. Yüzlerce hissedarla anlaşmak yerine, çok daha 
küçük parsellerde, daha az kişiyle anlaşmak mümkün olacak.”

“SOSYAL BELEDİYECELİKTE 
ÇITAYI DAHA YUKARI 
TAŞIYACAĞIZ”
Eğitime, gençlere, yaşlılara, engellilere, hastalara, ihtiyaç 
sahiplerine yönelik projelerle sosyal belediyecilikte Türkiye’nin 
bir numaralı markası haline geldiklerini belirten Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasını şu sözlerle 
noktaladı: “Nev Mekânlar, Millet Kıraathaneleri, Millet 
Bahçeleri, Engelsiz Yaşam Merkezimiz... Sosyal belediyecilikte 
çıtayı daha da yukarı taşıyacağız. Önümüzdeki dönem az 
konuşup daha çok iş yapacağız. Az konuşup, vatandaşımızı 
dinleyeceğiz. Kim ne film çevirirse çevirsin Cumhur İttifakı’yla 
yolumuza devam edeceğiz, hizmet kalitemiz artarak devam 
edecek.”

ÜSKÜDAR’A NOSTALJİK 
TRAVMAY
41 dev projede;
*Yeni Millet Bahçeleri 
*Harem sahil rekreasyon alanı,
*Zemin altı otopark
*Yeşil alan, park projeleri
*Kütüphaneler
*Okullar
*Camiler
*Sağlık tesisleri
*Üsküdar Meydanı’ndan Çavuşdere’ye nostaljik 
tramvay hattı
*Farklı lokasyonlarda hayata geçirilecek metro 
hatları ve daha niceleri yer alıyor.
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Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada “Üsküdarımız bu 
manada hem konumu hem de halkı ve gençleri itibarıyla 
bizim için çok önemli. Kaykay 2020’de ülkemizi Tokyo’da 
temsil edecek. Başarılı arkadaşlarımızı önümüzdeki 
süreçte geleceğin dünya şampiyonu olarak yetiştirme 
çabalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun 
her branşına önem veriyoruz, pek çok projemiz var. 
Faaliyetlerimiz, yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 
Üsküdar Belediyesi’nin kazandıracağı yatırımın İstanbul 
ve ülkemize büyük faydalar getireceğine inanıyorum” 
dedi. Başkan Türkmen yaptığı konuşmada, “Ne yazık 
ki ülkemizde henüz bunun farkına varamadık. Bu spor, 
çocukların ve gençlerin kötülüklerden uzak kalması adına 
önemli. Üsküdar Belediyesi olarak Türkiye’de ilk defa bir 
olimpik kaykay parkuru yapmak üzere, Beylerbeyi Spor 
Vadisi’nin önemli bir kısmını ayıracağız. Kaykayda Türkiye 
inşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılı bir şekilde 
temsil edilecek” şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu ve 

Türkmen, konuşmaların ardından Kaykay Milli Takımı’nda 
yer alan sporculara hediyeler verdi. Daha sonra eğitimini 
tamamlayan 250 sporcuya kaykay dağıtan Kasapoğlu ile 
Türkmen, milli takımın gösterisini de izledi.

TÜRKİYE’NİN İLK OLİMPİK KAYKAY 
PARKURU ÜSKÜDAR’DA YAPILIYOR

Üsküdar Belediyesi’nin yine bir ilke imza atacağı “Türkiye’nin ilk Olimpik Kaykay Parkuru” projesi 
tanıtıldı. Üsküdar Meydan’da düzenlenen proje tanıtımına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 

Kasapoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat 
Çelenk ve binlerce gencin katıldığı tanıtım toplantısına ilgi büyüktü.

Daha sonra Üsküdar İskelesi’ne gelerek burada bir süre 
yürüyen Yıldırım, esnaf ve vatandaşlarla tokalaşıp hatıra 
fotoğrafı çektirdi ve daha sonra çiçek satan esnafa da uğrayıp 
çiçek aldı. Ayrıca Yıldırım, İskele bölgesinde Vatan Partisi, 
BTP, İYİ Parti, MHP ve CHP stantlarını da ziyaret ederek çiçek 
verdi.

Üsküdar Meydan programının ardından Cumhuriyet 
Mahallesi’nde seçim otobüsü ile halkı selamlayan Binali 
Yıldırım, otobüsten inerken meşaleler ve karanfillerle 
karşılandı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, “Sevgili 
gençler, sevgili Üsküdarlılar, hepinizi bu güzel günde 
muhabbet ve saygıyla selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun, 
geleceğiniz aydınlık olsun. 2 haftamız kaldı. Yol arkadaşlarım 
2 hafta boyunca durmayacağız, yorulmayacağız, daha çok 
hemşehrimizin ve kardeşimizin gönlüne gireceğiz. İnşallah 31 
Mart’ta, Hilmi Türkmen’i Üsküdar’a tekrar başkan yapıyor 
muyuz? Gönül belediyeciliği için durmak yok, yola devam 
ediyor muyuz? Allah şevk ve gayretimizi artırsın” dedi. 

Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi açılışı ve Ata-2 Sitesi’nin 
tapu dağıtım törenine katılan Binali Yıldırım, daha sonra 
Tebessüm Kahvesi’nde çalışan down sendromlu çocuklarla bir 
araya geldi.

BİNALİ YILDIRIM ÜSKÜDAR’DA 
VATANDAŞLA BULUŞTU

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar’da birtakım ziyaretlerde bulundu. 
Binali Yıldırım 16 Mart günü ilk olarak eşi Semiha Yıldırım ile Erzincan Kayı Köyü Derneği’nin, 

Valide Sultan Gemisi’nde düzenlediği kahvaltı programında hemşehrileri ile buluştu.
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Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Nevmekân Sahil’de 
düzenlenen Üsküdar Kadın Buluşması programına 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
katılım sağladı. Erdoğan, buradaki konuşmasına herkesi en 
kalbi duygularla selamladığını belirterek başladı.

Emine Erdoğan, “Üsküdar, benim için çocukluğum, gençliğim 
demek. Burada zengin bir mahalle kültürünü yaşayarak 
büyüdüm. Burada teneffüs ettiğim kültürün, şahsıma 
kazandırdığı bakış açısı, dayanışma kültürü olmuştur. 
Üsküdar’da bir genç olarak tecrübe ettiğim şeyler, insanlığa 
hizmet arzumun yakıtı haline gelmiştir. Üsküdar burada 
yaşayan, burayı gören herkese ilham verir” şeklinde konuştu. 
Belediyeciliğin öneminden bahseden Erdoğan, “Gerek Üsküdar 
Belediyemizin, gerekse diğer AK Partili belediyelerimizin 
sevgili nazarıyla baktığı bu şehre yapılan hizmetler, İstanbul’a 
yazılmış bir aşk mektubu gibidir. Her hizmet, bir aşk ilanıdır. 
İnşallah yerel seçimlerin ardından bu mektuba daha çok 
sevgi cümlesi eklenecek, yeni icraatlar yapılacak. 31 Mart 
seçimleri, bu ülkeyi emanet edeceğimiz evlatlarımızın geleceği 
için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin anahtarıdır. 
Sandıklara atacağımız her bir oy, ülkenin geleceği, birlik 
ve bütünlüğü için yapacağımız yatırımdır. Üsküdar’ın ulu 
çınarlarının, kökleri çok derinlerdedir. İnşallah dalları da 
geleceğe uzanacak kadar sağlam olacaktır. Biz yeter ki, 
tarihimizden aldığımız ilhamla geleceğimizi güçlendirmeye 

bakalım. Bu düşüncelerle, Üsküdarlı kardeşlerimle 
buluşmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek 
istiyorum. Bize güzel duygular ilham eden sanatçılarımıza, 
icraları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üsküdar 
Belediyemize, böylesine güzel bir mekanda ev sahipliği yaptığı 
için şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmasının ardından 
Emine Erdoğan’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
el işçiliğinde hazırlanan, 1930-1950 yıllarının antika tekstil ve 
materyallerinden dönüştürülen Üsküdar’ın mor salkımlarını 
anlatan bir broş hediye etti.

Programa, gazeteci, yazar, akademisyen, iş, sanat, medya 
dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Emine Erdoğan, daha 
sonra Nevmekân Sahil’in hemen yanında ziyarete açılan 
Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’ni gezdi.

EMİNE ERDOĞAN NEVMEKÂN 
SAHİL’DE ÜSKÜDAR KADIN BULUŞMASI 

PROGRAMINA KATILDI
Üsküdar Belediyesi Nevmekân Millet Kıraathanesi, önemli etkinlik ve buluşmalara ev 

sahipliği yapmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, site sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileterek, “2 bin 500 
tapu dağıtılmaya başlandı. Az önce bu noktaya gelinceye kadar ne yollardan geçtiğimizi, ne zorluklarla karşılaştığımızı sunucu 
kardeşimiz anlattı. Gençliğimde buralara geldiğimde, tek tük evler vardı. Bugün her yerde yerleşim var. Bir kısmı gayet güzel 
derli toplu yapılmış ama bir kısmı da çok hızlı bir şekilde yapılmış. Bizim amacımız İstanbul’u her yönüyle en güzel gıpta edilen bir 
şehir haline getirmek” diye konuştu. Önemli olanın sorunları torunlara bırakmadan çözmek olduğunu anlatan Yıldırım, dağ gibi 
sorunları dağ gibi çözümlere ulaştıran anlayışla hareket edileceğini vurguladı.

Binali Yıldırım, İstanbul’un müjdelenmiş bir şehir olduğunu 
aktararak, İstanbul’un 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ayağa kaldırdığı bir şehir olduğunu ifade etti. Yıldırım, “İnşallah 
sizlerin desteğiyle bu görevi ve sorumluluğu bize verirseniz, 
sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi. Başkan Hilmi 
Türkmen ise yaptığı konuşmada “İmar planları ile başladığımız 
süreçte bu günlere geldik. Bu bir lütuf değil tamamen hakkınız 
olan evlerinizin tapularına kavuşuyor olmanız bizi memnun 
etmiştir. 

Burada 15.000 kişi yaşıyor ayrıca buranın terkinde 2.000 kişi 
yaşıyor dolayısı ile binlerce kişiyi ilgilendiren konu çözülüyor. 
Pek çok siteye de örnek olacak gelişme hayırlı, uğurlu olsun. 
Üsküdar’ın en güzel sitesi, en büyük sitesi, en nezih sitesi 
bireysel tapusuna kavuşuyor. Bu yolda 2-B yasasının imar 
barışı yasasının çıkmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a Binali Yıldırım’a ve meclis
üyelerimize teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı huzurlu bir 
yaşam diliyorum.” dedi. Toplantıda Ata-2 Kooperatif Başkanı
Ahmet Gülaydın da şunları söyledi, “35  yıllık hasret sona 
eriyor, 2.5 yıldır yönetimdeyiz.

Hilmi Türkmen ve ekibinin bu işin sonlandırılmasında çok 
büyük katkısı oldu. İnşallah bundan sonra da Üsküdar’a 
katkılarınız olacaktır. 41 projenizi biliyoruz, başarılar diliyoruz, 

arkanızdayız. Tapularımız hepimize hayırlı olsun” dedi. 
Konuşmaların ardından, Binali Yıldırım ve Başkan Türkmen site 
sakinlerine tapularını verdi.

ATA-2 SİTESİ TAPULARINA KAVUŞTU
35 yıldır çözüme kavuşturulamayan Ata-2 Sitesi’nde Bireysel Tapu Dağıtım Töreni 

yoğun katılımla gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul 
Belediye Başkanı Adayı 
Binali Yıldırım, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, AK Parti 
İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz ve 
Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Eski Belediye 
Başkanı Mustafa Kara 
ve Ata 2 Sitesi sakinleri 
de tapu dağıtım törenine 
katıldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi arasında 
imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından inşa edilecek 
Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim 
Projesi’nin 1. Etap 501 konut ve 48 dükkan inşaatlarının temel 
atma töreni vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Temel 
atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek katılım sağladı. Tören, 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Temel atma törenindeki 
konuşmasında dönüşüm projelerini yaparken iki tane kriterleri 
olduğunu dile getiren Kurum, “Diyoruz ki biz birincisi yerinde 
dönüşüm yapacağız. Mahallesinden, komşularından kimseyi 

ayırmayacağız. Bu projemiz buna örnektir. Toplamda 124 blokta 
184 bin metrekare inşaat alanı üretiyoruz ve tamamını burada 
yaşayan hak sahibi kardeşlerimize veriyoruz. İçinde finans elde 
edeceğimiz hiçbir konut yok.  Dolayısıyla burada sizin dışınızda 
hiç kimse oturmayacak buna müsaade etmeyeceğiz. İkincisi ise 
gönüllü dönüşümdür. Gönüllü dönüşümle herkesin gönlü olsun 
istiyoruz. Biz 31 Mart’ı gönüllü belediyeciliğin seçimi ilan ettik. 
Bu seçim çerçevesinde herkesin gönlüne girmek zorundayız” 
dedi. Başkan Hilmi Türkmen de konuşmasında gönüllü ve 
yerinde dönüşümün öneminden bahsetti. Türkmen, “Birincisi 
gönüllü dönüşüm, diğeri de yerinde dönüşüm. İnşallah bu 
alanda da, bu önemli iki kriteri hemşehrilerimizle birlikte 
tamamlamayı Allah bize nasip etsin. Yerinde dönüşüm derken, 
hiçbir vatandaşımızı buradan başka bir yere göndermeden 
proje kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm bağımsız 
bölümlerin tamamı buradaki hemşehrilerimize aynen teslim 
edilecektir. İlk etapta 501 konut, 48 dükkanın temelini atıyoruz 
ki projenin tamamı yaklaşık bin 900 bağımsız bölüme tekabül 
ediyor. İnşallah etap etap onların da temelini atacağız hem de 
inşallah süratle tamamlayıp yeniden hemşehrilerimizin burada 
güvenli konutlarına sahip olmasını temin etmiş olacağız” 
şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Başkan Türkmen, yeni yapılacak konutların 
hak sahiplerine teslimi konusundaki hassasiyetleri için 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. 
Temel atma töreni, dua ve hayırlı olsun dileklerinin ardından 
sona erdi.

KİRAZLITEPE MAHALLESİ KENTSEL 
DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ

TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üsküdar Belediyesi Kentsel Dönüşüm’de örnek olmaya devam ediyor. 

Toplamda 13 takım 168 oyuncunun katıldığı voleybol 
turnuvasını bini aşkın seyirci izledi. Çavuşdere Spor Sarayı’nda 
gerçekleştirilen final maçında Özel Çengelköy Final Lisesi ve 
İstanbul Üsküdar Lisesi öğrencileri karşı karşıya geldi. Final 
maçında İstanbul Erkek Lisesi’ni 3-0 yenen Özel Çengelköy 
Final Lisesi şampiyon oldu. Üçüncülük - dördüncülük 
müsabakasını ise Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni 
3-0 yenen Zeynep Kamil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 
kazandı. Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen’in yanı sıra 
AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen 
tören, takımlara para ödüllerinin ve madalyaların takdimiyle 
son buldu. Turnuvada 1. olan takım Özel Çengelköy Final Lisesi 
3.000 TL, 2. olan takım İstanbul Üsküdar Lisesi 2.000 TL, 
3. olan takım 1.000 TL, 4. olan takım ise 500 TL ödül kazandı.

Çavuşdere Spor Sarayı’nda vatandaşların yoğun 
katılımıyla gerçekleştirilen konsere Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan da katılım sağladı. Roman 
vatandaşlar Başkan Türkmen’e yoğun ilgi gösterirken, 
Türkmen konser programında, “Çok kıymetli Roman 
kardeşlerim, Selamsız Mahallesi’nin yiğit evlatları hepinizi 
hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz. Bu akşam hepimizin çok sevdiği Tarık 
Mengüç’le beraber olacağız. Sizler çok mutlusunuz, bizler 
de öyleyiz” şeklinde konuştu.

Konserden önce Başkan Türkmen ile sahneye çıkan Tarık 
Mengüç, “Üsküdarlı kardeşlerim, Başkanımız Hilmi Bey’e 
yürekten alkış istiyorum. İyi ki Hilmi Türkmen var!” dedi. 
Konser veren şarkıcı Tarık Mengüç, vatandaşlar tarafından 
büyük ilgi gördü. Başkan Türkmen, program sonunda Tarık 
Mengüç’e çiçek takdim etti.

LİSELERARASI 
VOLEYBOL 
TURNUVASINDA 
ŞAMPİYON ÖZEL 
ÇENGELKÖY FİNAL 
LİSESİ OLDU

ÇAVUŞDERE SPOR 
SARAYI’NDA ROMAN 
BULUŞMASI 
“TARIK MENGÜÇ 
KONSERİ”

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar 
Liselerarası Voleybol Turnuvası Finalleri Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımlarıyla 
gerçekleşti.

14 Mart Türkiye Romanlar günü Üsküdar’da 
gerçekleştirilen Tarık Mengüç konseri ile kutlandı.
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Başkan Hilmi Türkmen, “Sevgili hemşehrilerim, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Uzun bir aranın ardından güzel havaları fırsat bilerek 
ilk park buluşmamızı burada gerçekleştiriyoruz. Sevgili hemşehrilerim, geçirdiğimiz 5 senelik dönemde hem Üsküdarımız hem 
Cumhuriyet Mahallemizdeki değişimi, farkı görüyorsunuz. En çok yatırım yaptığımız, önem verdiğimiz mahallelerimizin başında 
geliyor. Aynı zamanda uzun süredir beklediğiniz sağlık ocağının açılışını yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah, yeni dönemde 
de millet kıraathanesi ile sizleri buluşturmuş olacağız” dedi. Başkan Hilmi Türkmen çocuklarla toplu fotoğraf çekimi sonrasında 
parktaki vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti. Keyifli ve eğlenceli geçen park buluşmasına katılan mahalle sakinlerine çay ve 
simit ikram edildi.

5 ÇAYI 
BULUŞMALARI 
GENÇLİK 
PARKI’NDA 
DEVAM EDİYOR
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 
Gençlik Parkı, Başkan Hilmi 
Türkmen’le 5 çayı buluşmalarına ev 
sahipliği yaptı. Başkan Türkmen’e, 
AK Parti İstanbul Milletvekili Osman 
Boyraz da eşlik etti. 

Açılış törenine Çetinsaya ailesinin yanı sıra, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski bakanlar Mehmet Müezzinoğlu ve 
Lütfullah Kayalar, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek katılım sağladı. Cuma namazına müteakiben açılışı yapılan 
camide konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün güzel bir caminin ibadete açılışı dolayısıyla bir aradayız. 
Caminin yapılmasına verdiği destekten dolayı Çetinsaya ailesine minnetle şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu. Eminönü 
Belediye Başkanlığı da yapan hayırsever iş adamı Ahmet Çetinsaya, “Öncelikle Allah’a şükrediyorum. Bu 3 aylarda böyle 
bir camiyi yapıp halkımızın hizmetine sunmak beni çok mutlu ediyor. Bu camiye vesile olanlardan, yapımında emek sarf 
edenlerden Allah razı olsun, halkımıza hayırlı olsun” dedi. Törende konuşan Mehmet Müezzinoğlu ve Lütfullah Kayalar da 
Çetinsaya ailesine teşekkür ederek caminin hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek cami 
ibadete açıldı.

AHMET 
ÇETİNSAYA 
CAMİİ AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Küplüce Mahallesi’nde Üsküdar 
Belediyesi’nin destekleri ile 
Ahmet Çetinsaya tarafından 
yaptırılan Ahmet Çetinsaya 
Camii ibadete açıldı. 

Bakan Kurum daha sonra, Bağlarbaşı 
Nevmekân’da AK Parti İstanbul Kadın 
Kolları tarafından düzenlenen “Kadınlar 
Şehri Konuşuyor” etkinliğine katıldı. Kurum, 
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı 
Rabia Kalender İlhan’ın moderatörlüğünde 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Düzenlenen 
etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlayan Kurum, “AK Parti iktidarları 
döneminde kadınların istihdama katkısı da 
çok fazla oldu. 2004’te bu oran yüzde 20’ydi. 
Şimdi yüzde 35 seviyelerine kadar geldi. Bu 
çok sevindirici.” dedi.

Düzenlenen etkinliklerde Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Bakan Kurum’a eşlik 
etti. Bakan Kurum ve Başkan Türkmen aynı 
zamanda esnaf ziyaretlerinde bulundu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT 
KURUM ÜSKÜDAR’DA ÖNEMLİ 

ZİYARETLERDE BULUNDU
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Üsküdar’da bir takım buluşmalara katıldı. İlk olarak 

Valide Sultan Gemisi’nde öğrencilerle buluşan Kurum daha sonra Üsküdar Belediyesi’nde bulunan 
Mavi Salon’da Üsküdar’da bulunan mahallelerin muhtar adayları ile buluştu.



21www.uskudar.bel.tr / Üsküdar Belediyesi Aylık Bültenidir  / Nisan 201920

Mart ayında açılışı gerçekleşen; Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Minik Dostlar Cerrahi Kliniği, 
İcadiye Aile Sağlığı Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, Ünalan Aile Sağlığı Merkezi, 

Ahmediye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servisi ile Yavuztürk 112 Acil Servisi hizmete başladı.

SAĞLIK YATIRIMLARIMIZ

MİNİK DOSTLAR CERRAHİ 
KLİNİĞİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

CUMHURİYET MAHALLESİ AİLE 
SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILDI

Üsküdar Belediyesi’nin yaralı ya da hasta sokak 
hayvanlarına sevgi eli uzatan, onların muayene, tedavi 
ve bakımlarını üstlenen Minik Dostlar Kliniği, yeni cerrahi 
kliniğine kavuştu.  Daha çok hayvanı sağlığına kavuşturmak 
için 2016’da hayata geçirilen Minik Dostlar Kliniği’nin 
yanında inşa edilen cerrahi bölümünün açılışında konuşan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bugüne kadar 
80 bin hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini açıkladı. 
Yeni açılan cerrahi kliniğiyle verdikleri hizmeti iki katına 
çıkaracaklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen cerrahi bölümü sayesinde aynı anda 4 ameliyat 
yapılabileceğini ifade etti. Minik Dostlar Kliniği’nde günde 
ortalama 20 ameliyat yapıldığını belirten Başkan Türkmen 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Minik Dostlar Kliniği’nde günde 
ortalama 60 hayvanı tedavi ediyoruz. Gündüz 4 veteriner 
hekim ve 4 veteriner teknikerle, geceleri de 1 veteriner 
hekim ve 1 veteriner teknikerle hizmet veriyoruz. Bu 
sayılar bugünden itibaren artacak. Veterinerlerimiz 
daha fazla operasyon gerçekleştirecek. Ameliyat olan 
minik dostlarımız, operasyondan sonra burada dinlenme 
odalarında iyileşene kadar kalabilecek.” Haftanın 6 günü, 
08.30 – 23.30 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren 
Minik Dostlar Kliniği’nin yeni açılan cerrahi binasında iki 
ameliyathane, dinlenme odası, röntgen odası, her türlü 
tahlilin yapılabildiği laboratuvar, ultrason ve diş tedavileri 
için cihazlar bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi Aile 
Sağlığı Merkezi mahalle sakinlerinin katılımlarıyla açıldı. 
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programına, 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe 
Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Taşçı ve çok sayıda mahalle 
sakini katılım sağladı.  Açılış programında konuşan 
Başkan Türkmen, “31 Mart öncesi açılış ve temel atma 
törenlerimizin son günündeyiz. 21 Mart itibariyle 
yasaklar başlıyor. Dolayısıyla seçim öncesi açılışlarımızı 
tamamlamış oluyoruz. İnşallah seçim sonrasında yeni 
eserler, yeni projelerimizin açılışlarını birlikte yaparız. Son 
yıllarda sağlık alanında gerek hükümetimiz gerekse yerel 
yönetimler olarak bizler, vatandaşlarımızın hekimlere 
ulaşma konusunda önlerindeki engelleri kaldırmış ya da 
kolaylaştırmış olduk. Artık hekime ulaşmak zor değil. 
Aile Hekimliği Projesi çok önemli bir noktaya ulaşmış 
durumda. Açılışını yaptığımız bu Aile Sağlığı Merkezimiz 
de mahallemizin güzel bir konumunda açıldı. Güzel bir 
ASM oldu. 4 hekim çalışıyordu artık 6 hekim görev 
yapacak ve bir de uzman hekim gelecek onun da müjdesini 
verelim. Aslına bakarsanız burası mini bir hastane oldu 
diyebiliriz. Bu sağlık merkezi burada vardı, ancak yeterli 
değildi. Yeniledik ve böyle güzel bir hale geldi. Çok önemli 
bir rakamdan bahsetmek istiyorum ki Üsküdar’da 
50 Aile Sağlık Merkezi’nden 25’i Üsküdar Belediyesi 
tarafından yapıldı. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapıldı. 
Başkan Türkmen, Kaymakam Demiryürek ve mahalle 
sakinleri kurdele kesim töreninin ardından açılışı yapılan 
Aile Sağlığı Merkezi’ni gezdi.

ÜNALAN AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ AÇILDI

AHMEDİYE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 
VE 112 ACİL SERVİSİ AÇILDI

Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen 
Üsküdar Bilim Merkezi’nin karşısında Ünalan Aile Sağlığı 
Merkezi mahalle sakinlerinin yoğun katılımlarıyla açıldı. 
Açılış programına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan, Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr.Yusuf Taşçı ve çok 
sayıda mahalle sakini katılım sağladı. Açılış programında 
konuşan Başkan Türkmen, “Sevgili hemşehrilerim, çok 
anlamlı, çok daha ihtiyaca cevap veren bir tesis oldu. Eski 
sağlık ocağını biliyorsunuz. Bu tesis ile eskisi kıyas kabul 
etmez. Tam olarak eski Türkiye ve yeni Türkiye diyebiliriz. 
Yeni Türkiye’nin güzel eserleri açılmaya devam ediyor. 
Bugünlerde neredeyse her mahallemize Aile Sağlığı 
Merkezleri açıyoruz. Sizler için bu tesis şifaya ve sağlığa 
vesile olsun” şeklinde konuştu. Bakan Sayan Kaya da 
konuşmasında, “Bu gibi tesisler çok önemli hizmetlerdir. 
Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sadece sağlık tesisleri 
değil, dünyaya örnek eserler Üsküdar’da bulunuyor. Millet 
Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Engelsiz Yaşam Merkezi 
bunlara sadece bir örnek. İnşallah 31 Mart sonrasında da 
sizlerin desteğiyle yeni eserler görmeye devam edeceğiz” 
dedi. Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapıldı.

Üsküdar Belediyesi sağlık tesislerinin açılışlarına her 
geçen gün devam ediyor. Ahmediye Aile Sağlığı Merkezi 
ve 112 Acil Servisi mahalle sakinlerinin katılımlarıyla 
açıldı.  Açılış programına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr.Yusuf Taşçı ve çok sayıda 
mahalle sakini katılım sağladı. Açılış programında konuşan 
Başkan Türkmen, “Sevgili Ahmediye Mahallesinde ikamet 
eden hemşehrilerim, biliyorum ki uzun zamandır burayı 
istiyordunuz. Muhtarımız bize isteğini iletti ve en kısa 
zamanda yapımını tamamladık. 4 hekim arkadaşımız ve 
sağlık personellerimizle hizmet verecek bu tesiste aynı 
zamanda 112 Acil Servis Merkezi de bulunuyor. İnşallah 
hayırlı olur. Geçtiğimiz hafta sonu Yavuztürk’te bir diş 
hastanesi açtık. 45 üniteli, şu an günde 500 hastaya 
bakabilen bir sağlık tesisi açtık. Bizlere diyebilirsiniz ki 
bu işleri neden siz yapıyorsunuz. Bir ilçe belediyesinin 
işi değil diyebilirsiniz. Biz Üsküdar Belediyesi olarak asla 
böyle bir ayrım yapmıyoruz. Vatandaşımızın ne ihtiyacı 
varsa karşılamak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından kurdele kesim töreni yapıldı. 
Kurdele kesimi Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın açılış 
duasının ardından gerçekleştirildi.
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ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 
DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI

BİNALİ YILDIRIM: “İŞLERİ DE 
DİŞLERİ DE İHMAL ETMİYORUZ”

“İşleri de, dişleri de ihmal etmiyoruz” 
diyen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Üsküdar 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 
çok modern bir tesis olduğunu 
söylerken bugüne kadar yapılan 
sağlık yatırımlarına dikkat çekerek 
“Sağlık, insan için en önemli 
yatırımdır. Sağlıkta yapılan her 
yatırım sadece bugüne değil geleceğe 
de yapılan yatırımdır. Sağlıkta 
yaptığımız hizmetlerin önemini de 
17 yıl öncesini düşündüğümüzde 
anlıyoruz. Hastanelerdeki o uzun 
kuyruklar, rehin tutulan hastalar, 
taşmış çöp kutuları, koridorlarda ilaç 
bekleyen çaresiz insanlar… O günleri 
düşününce derin bir oh çekiyoruz. 
Nereden nereye geldik. Korku 
filmlerindeki gibi karanlık koridorları 
olan hastanelerden pırıl pırıl odaları 
olan otel konforunda ferah şehir 
hastanelerine… Sağlık sistemimiz 
bugün dünyada başa güreşiyor. 
Herkes her hastanede sağlık hizmet 
alabiliyor. Özel hastanelerde bile 
acil sağlık hizmetleri ücretsiz. 
Aile hekimliği uygulamasıyla her 

vatandaşımızın bir doktoru var. 
Kanser tarama merkezleri sayısı 
arttı. 8 bin 358 yataklı 8 şehir 
hastanesi hizmete girdi. Türkiye’nin 
4 bin 200 yataklı en büyük şehir 
hastanesini de İstanbul Anadolu 
yakasında Sancaktepe’ye yapacağız. 
Vatandaşlarımız eskiden tedavi 
olmak için büyük paralar harcayıp 
yurt dışına gidiyordu. Artık yurt 
dışındaki insanlar sağlık aramak için 
Türkiye’ye geliyor. Türkiye bugün 
sağlık turizminde Avrupa’nın sağlık 
merkezi olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyor.”

Yavuztürk Mahallesi girişinde, Nato 
Yolu (Bosna Bulvarı) üzerinde, Yavuz 
Selim Camii altında yer alan geniş 
kapsamlı diş hastanesi “Üsküdar Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi” içerisinde 44 
diş ünitesi, 2 diş protez laboratuvarı, 
4 röntgen cihazı, 2 adet panoramik 
röntgen, 2 adet periapical röntgen, 
alçı odası, sterilizasyon odası, eczane, 
hasta hakları odası yer alıyor. Günde 
800- 1000 kişiye hizmet verecek 
hastanede 50’si doktor olmak üzere 
150 personel görev yapacak.

Günde 800-1000 kişiye hizmet verecek 
Anadolu Yakası’nın en geniş kapsamlı 
diş hastanesi “Üsküdar Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi” törenle açıldı.  Üsküdar 
Belediyesi tarafından hayata geçirilen 
merkez, AK Parti İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr 
Kemal Memişoğlu, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve AK Parti 
Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan ve siyasilerin katılımıyla hizmete 
açıldı. Yavuztürk Mahallesi Yavuz Selim 
Parkı’nda düzenlenen törende konuşan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Anadolu Yakası’nın en büyük ağız ve 
diş sağlığı merkezini hizmete açmaktan 
büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 
Günde 800- 1000 kişinin merkezden 
ücretsiz olarak faydalanacağını belirten 
Başkan Hilmi Türkmen, “Merkezde 44 
ünite bulunuyor. Bu sayede aynı anda 44 
hastanın diş tedavisi gerçekleştirilebilecek. 
Merkezimiz Üsküdar’ın yanı sıra 
komşu ilçemiz Ümraniye’ye de hizmet 
sunacak. Burası Sağlık Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda hizmet verecek adeta 
bir devlet hastanesidir” dedi.

İCADİYE AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZİ AÇILDI

YAVUZTÜRK 112 ACİL SERVİSİ 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üsküdar Belediyesi, belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım 
yapmaktan ibaret olmadığını her geçen gün örnek projelerle 
göstermeye devam ediyor.   İcadiye Muhtarlığı’nın 
yanına mahalle halkının ve esnafının yararlanabileceği 
Aile Sağlığı Merkezi açıldı. İcadiye Aile Sağlığı Merkezi’nin 
açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı 
Adem Kaan Pehlivan ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr. 
Yusuf Taşçı katılım sağladı. Açılış programında konuşan 
Başkan Türkmen, “Öncelikle bugün 14 Mart Tıp Bayramı, 
bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarını en içten duygularımla 
kutluyorum. Böyle bir günde Aile Sağlığı Merkezi açmak 
da ayrı bir mutluluk. Sağlık çalışanlarımızı Allah başımızdan 
eksik etmesin. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fiyakalı 
bir Sağlık Ocağı oldu. Üsküdarımıza ve İcadiyemize hayırlı, 
uğurlu olsun. Burada sadece muayene değil, birçok 
hizmetten faydalanacaksınız. Aşı odası, gebe izleme 
odası, bakım odası gibi birimler mevcut. Yarım sağlık tesisi 
fonksiyonlarını üstlenecek düzeyde imkânlar, hizmetler 
var” dedi.  Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak’ın açılış duasının 
ardından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Yavuztürk Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan 112 Acil Servisi’nin açılışı 
gerçekleştirildi.  112 Acil Servisi’nin açılışına AK Parti 
İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek, Üsküdar AK Parti İlçe Başkanı Adem Kaan 
Pehlivan ve Üsküdar İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yusuf Taşçı 
katılım sağladı. Açılış programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlarken, programda konuşmasını gerçekleştiren Başkan 
Türkmen, “Değerli kardeşlerim, açılışını gerçekleştirdiğimiz 
112 Acil Servisi’nin fonksiyonu çok önemli. Aslına 
bakarsanız bu gibi yerlerin kıymeti ihtiyaç anında 
anlaşılıyor ancak her zaman çok önemli olduğunu bilmeliyiz. 
112’yi arıyorsunuz ve hemen sizi ilgili en yakın hastaneye 
ulaştırıyor. Üsküdarımıza, Yavuztürk’ümüze hayırlı, uğurlu 
olsun” dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ise 
şunları söyledi, “Yavuztürk Mahallemizin değerli sakinleri 
hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Çok önemli bir 
binanın açılışı için burada bulunuyoruz. Bu 112 Acil Servisi 
binasını buraya kazandıran Başkan Hilmi Türkmen’e sadece 
bu iş değil, belediyecilik anlamında ortaya koyduğu tüm 
eser ve projeler için çok teşekkür ediyorum” dedi. Açılış 
programı kurdele kesiminin ardından sona erdi.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ, TÜRKİYE VE DÜNYA’DA 
“İZ BIRAKAN” BAŞARILI KADINLARI AĞIRLADI

HİLMİ TÜRKMEN: “HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI YASALARLA FARKINDALIK YÜKSELDİ”

ESRA ALBAYRAK: “KEŞKE BÖYLE BİR GÜNE İHTİYAÇ OLMASAYDI”

Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel olarak düzenlediği İz Bırakan 
Kadınlar Zirvesi’nin 3’üncüsünde, başarılarıyla Türkiye ve dünyada iz bırakan kadınları ağırladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarındaki 
çalışmalarıyla örnekle gösterilen 
projelerin mimarı Esra Albayrak’ın 
onur konuğu olduğu zirvede, 
Türkiye’nin adını dünyaya duyuran 
ünlü piyanist Nehir Özzengin, 
başarılı basketbolcu Nevriye 
Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde 
yüzmede ilk kadın Avrupa 
Şampiyonu unvanını kazanan 
engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, 
sanat ve teknoloji arasında kurduğu 
ilişkiyle tasarıma farklı bir boyut 
kazandıran dünyaca ünlü uzay 
mimarı Ayşe Ören, Hollywood’un 
ilk müslüman kadın yapımcısı 
Samah Safi Bayazid, başarı 
hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Nehir Özzengin’in muhteşem Chopin performansıyla başlayan zirvede konuşan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Kadınlar herhangi bir alanda başarılı 
olmak için erkeklerden daha fazla çalışmak zorunda. Maalesef böyle dizayn edilmiş, 
ancak suni olan bir toplumsal işleyiş var. Bu akıntıya karşı kürek çekerek başaran 
ve böylece hayata iz bırakan kadınların hikayeleri anlatılmayı hak ediyor. Bu 
hikayelerden ilham alarak hayatını değiştirecek binlerce kadın var” dedi. Kadınların 
maruz kaldığı sorunların aslında toplumun maruz kaldığı sorunlar olduğunu ve 
müreffeh topluma giden yolun kadınların hayatından geçtiğine dikkat çeken 
Başkan Hilmi Türkmen, son yıllarda hükümetin düzenlediği sosyal kampanyalar 
ve çıkardığı yasalarla farkındalığın yükseldiğine dikkat çekti. Zirve kapsamında 
Türkiye’de ilk kez Osmanlı Hanım Sultanlar Müzesi’ni de hizmete açtıklarını ifaden 
Başkan Hilmi Türkmen, “16. ve 19. yüzyıl arası Osmanlı dönemine ait eserlerin, 
izlerin, nakışların ve saray dışındaki hayatın tam da köklerinden öğrenilebileceği 
güzel bir müze oldu. Hayata geçirdiğimiz bu müze, tarihimizi birtakım dedikoducu 
dizilerden, oryantalist tablolardan değil gerçek kaynağından öğrenmemize vesile 
olacaktır” diye konuştu.

Onur konuğu Esra Albayrak ise zirvede yaptığı konuşmada şunları söyledi: “8 Mart vesilesiyle bir haftadır belki de en çok kadın 
kelimesini duyuyoruz. Keşke bunu duymak zorunda olmasaydık, keşke böyle bir gün olmak zorunda olmasaydı. Sözcüklere 
baktığınızda kadın kelimesi belki birkaç satırla anlatılacak bir kelimeyken, hayata vurduğunuzda kadın kelimesinin karşılığı çok 
katmanlı bir hal alıyor. Katmanlar arasında gezdiğimizde Peygamber Efendimizin (S.A.V) hemen yanı başındaki dimdik duran bir 
ticaret erbabı Hz. Ayşe, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın olan, yine iffet örneği Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem, Kurtuluş 
mücadelemizin cesur kadınları; Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Halide Edipler, 28 Şubat baskılarına dimdik direnen omurgalı 
kadınlar, Filistin’deki insanlık dramına ses vermek için İsrail tankları altında can veren Rachel Corrie, tüm zorluklara katlanıp engelli 
çocuklarını eğitimden geri bırakmayan anneler çıkar karşınıza. Sanat, bilim, tıp, hukuk, akademiler yüzlerce, binlerce kadının ayak 
izleriyle kaplı. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınların insanlık tarihine yaptığı katkılar açık. Ancak dünyadaki 
olumsuzluklardan en çok etkilenen de maalesef yine kadınlar. Müslüman kadınlar olarak dünyanın kadınları ile ortak meselelerimiz 
olduğu gibi ayrı bir cenderenin içinde olduğumuz da bir gerçek.

BAŞARILARIYLA İZ BIRAKAN KADINLAR ANLATTI
Cumhuriyet tarihinde yüzmede ilk kadın Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan 
engelli yüzücü Sümeyye Boyacı, “Avrupa Şampiyonası’na hazırlık süreci 
sırasında -6 derecede çalıştık. Antrenman sonrası tekerlekli sandalyeyle 
dolaşmak zorunda kaldım. Hiçbir şey kolay olmuyor.  En büyük yarışımı irademle 
verdim. Beni engelli bir birey olarak saklamayan ailem sayesinde bugün 
buradayım” derken; Samah Safi Bayazid, “Başörtülü bir film yapımcısıyım. 7 
yıldır kimsenin anlatmaya cesaret edemediği ya da anlatmak istemediklerini 
anlatıyorum. Göçmenlerin yaşadıkları zorluklar, savaş mağduru çocukların 
hikayeleri, İslamofobi… Bütün başarılı kadınların arkasında inanan ve başaran 
kadınların birliği yatar. Hepimiz kadın olarak bu dünyada bir rol üstlenmeliyiz” 
diye konuştu. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olarak zorlu bir süreç yaşadığını, 
iki kez geçirdiği bel ameliyatının ardından sahalara dönerek şampiyonluklar 
yaşayan milli basketbolcu Nevriye Yılmaz başarılı olmak isteyen kadınlara 
“Herkes uyuduğu zaman siz çalışın. O zaman farklı olabilirsiniz” çağrısında 
bulundu.  Türkiye’nin adını dünyaya duyuran ünlü piyanist Nehir Özzengin, 
hedefinin yeni Nehirler yetiştirmek olduğunu söylerken uzay mimarı Ayşe 
Ören ise “Yurt dışında kimse sizi Ayşe Ören olarak tanımıyor, arkanızda Türk 
tasarımcı yazıyor, bu çok değerli” diye konuştu. Zirve, Türkiye’nin ilk Osmanlı 
Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışıyla sona erdi.

Bu cenderenin birkaç ayağı var; birincisi İslamofobik 
söylem ve uygulamalar; ikincisi ise modern dünyanın 
saygı duyulan bir parçası olabilmek adına mahremiyet 
gibi kendi değerlerinden ödün vermek, tek tipleşme; 
üçüncüsü ise din adı altında kadınları ikincilleştiren, 
dar bir alana hapseden, adalet ve merhametten 
nasiplenmemiş, geleneksel kültür ve davranışların 
İslamofobik söylemi yeniden beslemesi. Tüm 
bunlar kadını içinde yaşadığı toplumda zorlu bir 
varoluş mücadelesine sokmakta. Bu konuda İslam 
dünyasının dürüst bir muhasebeye ihtiyaç duyduğuna 
inanıyorum. Her kadın hakkı konuşulduğunda “Batı 
yine bizi kadın üzerinden asimile edilecek, Batı bizi 
yer” korkusuyla kalkanlarımızı kaldırmamız gerekiyor. 
Eleştirilere kulak tıkamak yerine inancımız ve köklü 
medeniyet tecrübemizi de katarak kadınlara verilen 
olumlu statüyü yeniden keşfetme ve ihya etme 
zamanının geldiğini düşünüyorum. Şundan da eminim, 
sizler de emin olun, kendi değerlerine inanan ve ondan 
güç alan gençler ve nesiller kolay kolay asimile edilmez. 
Bu topraklar bunun örnekleriyle dolu.”



İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU 
ÜSKÜDAR’DA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar’da vatandaşlarla buluştu. Valide Sultan 
Gemisi’nde ve Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde vatandaşlarla buluşan 
Bakan Soylu’ya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe 
Başkanı Adem Kaan Pehlivan ve Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar İlçe Başkanı 
Afşin Birben de eşlik etti.

İlk olarak Valide Sultan Gemisi’nde üniversiteli gençlerle buluşan Bakan Soylu gençlere 
hitap ettiği konuşmasında, “Siz sevgili gençler ile bu gemimizde buluşmak çok büyük 
bir keyif. Üniversite öğrencilerimizin İstanbul’da okuması çok büyük bir ayrıcalık, bunu 
bilmelisiniz. Türkiye’nin her yerini iyi gözlemlemek lazım ancak İstanbul’u hissetmek 
gerekir. Sizler ulaşım için Marmaray, metro, metrobüs birçok toplu taşıma aracını 
kullanabiliyorsunuz. Bizim zamanımızda şartlar çok zordu” dedi.  İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nin önünde bulunan alanda yaptığı konuşmada, 
“Sevgili Üsküdarlı hemşehrilerim, hakikaten bu seçim önemlidir ve her seçim bir karardır. 
Biz dünyanın en kıymetli parçasını kendimize vatan yaptık. Anadolu’yu elimizden almaya 
çalışıyorlar. Kendimize olan özgüveni kaybettirerek bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. 
Esas itibariyla korktukları bizim medeniyetimizin gücüdür. Cumhuriyet tarihinin en büyük 
operasyonlarını yaptık. 2 ay önce 260 ton uyuşturucu madde yakaladık. Çok güçlü bir 
şekilde geliyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek 
namerdiz.   Kirazlıtepe’ye, şu güzel insanların huzuruna bir tek şey için geldim. Allah’a 
hamd etmek için geldim. Onlar bize siz iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız 
derlerdi. Sevgili Kirazlıtepeli hemşehrilerim size minnettarız, milletimiz bugün hem iktidar 
hem de muktedirdir. Allah’a hamdolsun, şükürler olsun” şeklinde konuştu.
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Üsküdar’da belediyeciliğin örnek bir belediyecilik olduğunu 
belirten Bakan Kurum, “Belediyeciliğin temeli 1994 
yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da Belediye Başkanı 
olmasıyla başladı. O süreçten bu yana İstanbul değişiyor, 
aynı zamanda Üsküdar da değişiyor. Hilmi Başkan’a 
sizlerin yanında teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 
Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı. Şu anda eşsiz bir 
gemideyiz. Nevmekân Sahil, yani Cumhurbaşkanımızın 
tabiri ile bir “Millet Kıraathanesi” Üsküdar’da var. Çok 
şanslısınız” şeklinde konuştu. Bakan Kurum ve Başkan 
Türkmen konuşmalarının ardından öğrencilerle sohbet 
etti. 14 Mart tarihinde ise her Perşembe lise öğrencilerine 
yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu Çamlıca Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın selamlama konuşmasında öğrencilere 
başarı dileklerinde bulundu.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Valide Sultan Gemimize hoş geldiniz. Bugün 
sizler burada olduğunuz için elbette mutlusunuzdur ancak 
gemimiz de çok mutlu. Çünkü İstanbul’un en güzel hanım 
sultanlarını ağırlıyor. 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 tarihi yapıları 
tek tek anlattı. Verilen teneffüste Başkan Hilmi Türkmen’in 
öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesinden sonra devam 
eden ders yine Üsküdar’da son buldu.  21 Mart tarihinde 
lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih derslerinin 
konuğu Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi oldu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın 
selamlama konuşmasında öğrencilere başarı dileklerinde 
bulundu.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
“Valide Sultan Gemimize hoş geldiniz. Sizler geleceğimizin 
teminatlarısınız. Siz kıymetli gençlerimizle hem vakit 
geçirmek hem de böyle güzel bir Boğaz Turu yapmak inanın, 
çok güzel. Bu sadece bir gezi değil, aynı zamanda uzman 
rehberlerimiz eşliğinde Sanat Tarihi dersi işleyeceğiz. Allah 
her birinize zihin açıklığı versin. Yolunuz ve bahtınız açık 
olsun. Sizleri çok seviyoruz” diyerek ders zilini çaldı.

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, Selimiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Validebağ Sağlık Meslek Lisesi 
ve Validebağ Fen Lisesi, Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni ağırladı. Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe 
lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih derslerinin 
ilk konuğu 28 Kasım tarihinde Selimiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi oldu. Üsküdar Belediye Başkanı 

Hilmi Türkmen, “Sevgili genç kardeşlerim, Valide Sultan 
Gemimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her Perşembe 
gerçekleştirdiğimiz “Tarihe Yolculuk” derslerimiz vesilesi ile 
birlikteyiz. İçerisinde bulunduğumuz geminin dünyada bir 
örneği bulunmuyor. Aynı zamanda Boğaz Turu eşliğinde 
yüzen bir okul, yüzen bir kültür merkezidir. Tamamen 
ücretsiz bir şekilde yaklaşık 19 ayda, 535 bine yakın 
vatandaşımızı gemimizle gezdirdik. Bu güzel ülkemizin 
güzel gençleri olarak yarınlara iyi hazırlanmanız için 
imkânlar dâhilinde her zaman yanınızda olmaya devam 
edeceğiz. Sizler de bu değerli eserlerin kıymetini bilip, 
inşallah üniversite sınavınızda başarılı sonuçlar alırsınız” 
diye konuştu. Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı 
eşliğinde başlayan derste Boğaz’daki tarihi yapıları uzman 
rehber tek tek anlattı.

Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine yönelik 
düzenlenen tarih derslerinin konuğu 7 Mart tarihinde Validebağ 
Sağlık Meslek Lisesi ve Validebağ Fen Lisesi oldu. Gerçekleştirilen 
sanat tarihi dersinin özel konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum oldu. Bakan Kurum’un yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK 
Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın da Valide Sultan Gemisi’ndeydi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen selamlama konuşmasında, 
“Sevgili Üsküdarlı öğrencilerimiz, Valide Sultan Gemimizde her 
Perşembe gerçekleştirdiğimiz Sanat Tarihi dersimize hoş geldiniz. Her 
hafta gerçekleştiriyoruz ancak ilk defa bu dersimizde bir bakanımızı 
ağırlıyoruz. Sizler şanslı, bizler de çok mutlu ve gururluyuz” dedi. 
Başkan Türkmen’den sonra konuşmasını gerçekleştiren Bakan 
Kurum, “Gençler harika görünüyorsunuz. Ne kadar şanslısınız ki 
böyle bir imkân sunan bir belediyeye sahipsiniz. Bizim zamanımızda 
böyle bir gemide öğrenciler Boğaz Turu yapacak aynı zamanda ders 
yapacak deselerdi, inanmazdık. Sizlerden ricam çok çalışmanız, çok 
araştırmanız. Yapılacak çok iş var, sizlerin ülkemize katacaklarınız var. 
Kendimizi iyi yetiştirelim. Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bundan 
hiç şüphemiz yok” dedi.

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA 
SANAT TARİHİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR
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 İl Başkanı Şenocak, Başkan Türkmen ile birlikte 
vatandaşlara çorba ikramında bulundu. Üsküdar Belediye 
Başkanı Türkmen, “Sevgili hemşehrilerim, millettin 
bahçesine her biriniz hoş geldiniz. Yalnızca Üsküdar’ın 
değil, İstanbul’un millet bahçesi. İnşallah seçim sonrasında, 
yeni dönemde yeni millet bahçeleri yapacağız. Yeni 
yaşam alanları, dinlenme alanları oluşturacağız” dedi. 
Şenocak vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Süper bir 
Millet Bahçemiz var. Manzara ve doğal ortam harika, 
burayı yazın düşünemiyorum, çok dolu dolu geçecek. AK 
Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinden biri olan bu 
güzel eseri milletimizle buluşturan Üsküdar Belediyemizi 
ve Belediye Başkanımız Türkmen’i tebrik ediyorum. Tüm 
belediyelerimizde millet bahçesi projelerimiz var. Şu anda 
300 dönümden 500 dönüme kadar millet bahçesi açtığımız 
ilçelerimiz var. Millet bahçelerine Başakşehir’le başladık. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran’da vermiş olduğu 
bu sözleri teker teker belediyelerimiz yerine getiriyor” 
diye konuştu. Şenocak ve Türkmen, vatandaşların fotoğraf 
çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI BAYRAM 
ŞENOCAK NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ’NDE

31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında çalışma temposunu artıran AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe 

Başkanı Adem Kaan Pehlivan Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla buluştu.

Söyleşiye katılan İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi 
Başkanı Dr. Esra Albayrak konuşma 
yaptı. Televizyon programcısı Zeynep 
Bayramoğlu’nun moderatörlüğünü 
yaptığı söyleşide, Konsey Başkanı 
Dr. Esra Albayrak, Prof. Dr. M. İhsan 
Karaman ve gazeteci-yazar Hikmet 
Genç konuştu.

Söyleşide konuşan Albayrak, 28 Şubat 
sürecinde lise öğrencisi olduğunu 
ifade ederek, o dönemde yaşadığı 
olaylardan örnekler verdi. 28 Şubat’ı 
kendisinin biraz daha farklı yaşadığını 
anlatan Albayrak, “O dönem babamın 
Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı günlere 
denk geliyordu. Aynı haksızlık. 28 
Şubat’ın medya, ekonomi, din, eğitim, 
siyaset ayağı var. Ben olayı birkaç 
boyutundan yaşadım. Babamın da 
hapishanede olduğu dönem, ailece 
çok duygusal bir dönemdi. Arkanızda 
desteğini çok bulmak istediğiniz bir 
dönem. Fakat onun çektiği çile ile 
bizim çektiğimiz çile, sanki birbirini 
besledi. Çünkü arkadaşlarımızla 
beraber, zaman zaman onun ziyaretine 
gittik. Bize cesaret verdi. “Çocuklar 
neye karar verirseniz arkanızdayım” 
demesi, bizi çok güçlü hissettirmişti. 
O dönemde genç olanlar üzerinde 
korkunç bir etkisi vardı.” diye konuştu. 
Prof. Dr. Karaman da 28 Şubat’ta üyesi 
bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının 

tahkikat ve baskılara maruz kaldığını, 
akademisyen olarak da çok acı olaylar 
yaşadığını söyledi.

28 Şubat’ta büyük zulümler 
yaşadıklarını vurgulayan Karaman, 
“Bu tür zulümler, insanların hayatında, 
toplum nezdinde büyük travmalar 
yarattı. Buradan çıkardığım ders, bize 
yapılanları başkalarına yaşatmayalım. 
Hepimizin bildiği hadisten mealen 
“Kendi nefsiniz için istediğiniz şeyi 
kardeşiniz için istemediğiniz sürece 
gerçekten iman etmiş olmazsınız” 
diyor Peygamberimiz. Bu hadisi 
tersinden okuduğunda kendi nefsimiz 
için istemediğimiz bir şeyi başkası için 
de istemez ve yapmaz hale gelmedikçe 
hakkıyla mümin olamazsınız. Darbe 
sonrası göreve geldiğim yerlerde 

bize yapılan zulümlerin benzerini 
başkalarına yapmamak için de 
mücadele ettim” diye konuştu. 
Gazeteci Genç de 28 Şubat’ın ana 
aktörlerinden birisinin medya 
olduğunu dile getirerek, medyanın 
o dönem kirli ilişkiler içerisinde 
olup darbeyi desteklediğini anlattı. 
Türkiye’nin darbeler sürecine ve 
FETÖ tehlikesine dikkati çeken Genç, 
“Bu ülkeyi yıllarca biz yönetmedik. 
28 Şubat’tan sonra 2016’ya kadar 
tehdit varmış demek ki. 15 Temmuz bu 
ülkenin gerçek bağımsızlık günüdür” 
ifadelerini kullandı. Seminerin sonunda 
KAİM Vakfı yöneticileri, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 
ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı 
Zekeriya Şanlıer, konuşmacılara plaket 
ve hediyelerini takdim etti.

DR. ESRA ALBAYRAK’IN 
KATILIMLARIYLA 
“28 ŞUBAT’TA 
ASLINDA NE OLDU?” 
SEMİNERİ NEVMEKÂN 
BAĞLARBAŞI’NDA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üsküdar Belediyesi Kültür-Sanat Etkinlikleri 
kapsamında, Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı 
(KAİM) iş birliğiyle düzenlenen “28 Şubat’ta 
Aslında Ne Oldu?” söyleşisi Bağlarbaşı 
Nevmekân’da gerçekleştirildi.
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Kurtulmuş, Üsküdar Belediyesi Nikâh Salonu’nda düzenlenen “Üsküdarlı 
Gençlerle Buluşma Programı”nın ardından Üsküdar Meydanı’na kadar yürüdü, 
esnaf ziyaretinde bulundu.  Bir süre esnafla sohbet eden Kurtulmuş daha 
sonra Nevmekân Sahil’i ziyaret etti. Nevmekân Sahil’i gezen Kurtulmuş, 
kütüphaneye inerek ders çalışan öğrencilere de başarılar diledi. Kurtulmuş, 
“Bizim ülke olarak en büyük gücümüz iyi yetişmiş, köklerine bağlı, sağlam, 
bu ülkeyi seven, inançlı ve başarılı gençlerdir. Dolayısıyla gençlerin yetişmesi 
için üzerimize düşenleri yapmaya gayret ediyoruz. Üniversite, lise öğretimi 
tek başına yeterli değildir. Bunun dışında gençlerimizin bilgisini, kültürünü, 
birikimini artıracak imkânların sağlanması da önemlidir. Ben de açıkçası 
Nevmekân’ın bu özelliği dolayısıyla sizlere çok büyük bir katkısı olduğunu 
görüyorum. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ, 
ÜSKÜDAR’DA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar’da vatandaşlarla bir araya geldi. 
Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe 

Başkanı Adem Kaan Pehlivan da eşlik etti.

Ders çalışmak için Nevmekân’ın kütüphanesine 
gelen gençlere moral için MaNga konseri düzenledi. 
Sürprizi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
attığı tweet’le duyurdu: “Toplanın gençler, süper 
bir haberim var. MaNga, Nevmekân Sahil’e gelmiş, 
gençlere 24 saat çay çorba ikramını görmüş, çok 
etkilenmiş. Aradılar, ‘Başkanım, çorbada tuzumuz 
olsun’ dediler. Bu akşam gelin o zaman dedim, 
tamam dediler. Nevmekân Sahil’de MaNga konseri 
var.” MaNga da konseri Twitter’dan “Sürpriz! 
Bir saat içinde Üsküdar Nevmekân’da akustik 
mini bir konser vereceğiz” sözleriyle duyurdu.  
Sürpriz karşısında sevinen ve Başkan Hilmi 
Türkmen’e tezahürat yapan gençler, hep birlikte 
MaNga’nın şarkılarına eşlik etti. Kendilerine moral 
için düzenlenen etkinlikte stres atan öğrenciler, 
konser sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen’le selfie çektirdi. Kütüphanenin 24 saat 
açık olduğu Nevmekân’da ders çalışan gençler için 
çorba ve çay ikramı da yapılıyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDEN 
ÖĞRENCİLERE BÜYÜK SÜRPRİZ

Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Millet Kıraathaneleri”ne örnek olarak 
gösterdiği Nevmekân Sahil’de öğrencilere büyük bir sürpriz yaptı. 

Bağlarbaşı’nda bulunan Nevmekân’da 
gerçekleştirilen buluşmada programın 
moderatörlüğünü program sunucusu Zeynep 
Bayramoğlu yaptı.  Gençlerle ülke ve dünya gündemi 
hakkında sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, “Gençlerle 
birlikte olmak çok güzel. Onların enerjileri bize güç 
veriyor” dedi. Başkan Türkmen, program sonunda 
Bakan Çavuşoğlu’na kitap hediye etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ÜSKÜDAR’DA 
GENÇLERLE BULUŞTU
AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları tarafından 
düzenlenen programda Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu Üsküdarlı gençlerle buluştu. 
Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı 
Adem Kaan Pehlivan da katıldı.
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Nisan 2019
Kültür & Sanat Etkinlikleri

01 NİSAN
PAZARTESİ

BİZ’E DAİR/ FATİH YEŞİL VE ÖĞRENCİLERİ
EBRU SERGİSİ / 01 - 12 NİSAN
SERGİ / AÇILIŞ 18.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

05 NİSAN
CUMA 08 NİSAN

PAZARTESİ
KÜLTÜR VE BİLİM TARİHİMİZDE 
FUAT SEZGİN
ANMA GECESİ / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

OKAY TEMİZ 
VE ORIENTAL WIND
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

09 NİSAN
SALI

KAHRAMAN ANALARIMIZ
MİLLİ SANAT TİYATROSU
YETİŞKİN TİYATRO / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

10 NİSAN
ÇARŞAMBA

360° KONUŞMALARI
İRFAN HİKÂYELERİ - BEKİR DEVELİ
SEMİNER/SÖYLEŞİ / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

11 NİSAN
PERŞEMBE

İSTANBUL SAZENDELERİ 20. YIL ÖZEL 
“ SÜPRİZ KONUK SANATÇILAR İLE”
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

15 NİSAN
PAZARTESİ

“PROF. DR. ÂMİL ÇELEBİOĞLU’NU
ANMA GECESİ
“MESNEVÎ’NİN CEVHERİNDEN
DAMLAYAN MA’NÂ”
ANMA GECESİ / 20.00

OTURUM BAŞKANI: 
PROF. DR. MUSTAFA SABRİ KÜÇÜKAŞCI
KONUŞMACILAR: 
PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
PROF. DR. NİHAT ÖZTOPRAK
PROF. DR. KEMAL YAVUZ
DOÇ. DR. OSMAN SEZGİN
NEY SOLO : SADREDDİN ÖZÇİMİ
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

17 NİSAN
ÇARŞAMBA 18 NİSAN

PERŞEMBE
BAHAR ŞARKILARI
ÖZDEMİR ERDOĞAN
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

FIRÇADAN MIZRABA
SOLİST: MELİHAT GÜLSES
SERGİ: NECİP GÜLSES
SERGİ AÇILIŞ 19.00 / KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

20 NİSAN
CUMARTESİ

RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI ŞİİRLERİNE BESTELER
SEDAT ANAR
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

23 NİSAN
SALI22 NİSAN

PAZARTESİ
23 NİSAN ŞENLİKLERİ
ŞENLİK / 10:00 - 16:00
_____

VALİDEBAĞ KORUSU

UNUTULMAZ EZGİLER İLE EŞREF ZİYA TERZİ 
KONSER /19.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

26 NİSAN
CUMA25 NİSAN

PERŞEMBE
ÖZGÜN KÂTI SANATI VE HAT ESERLERİ SERGİSİ
HAYRULLAH ALTAY
SERGİ AÇILIŞ / 18.00
26 NİSAN- 05 MAYIS
_____
BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

“RENKLERİN AHENGİ
KARMA YAĞLIBOYA RESİM SERGİ“
SERGİ AÇILIŞ / 16.00
26 NİSAN- 05 MAYIS
_____
BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

KOLİVA
KARADENİZ MÜZİĞİ KONSERİ
KONSER / 20.00
_____

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

Nevmekân Sahil Nev Galeri’deki açılışta konuşan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Azerbaycan ve Türkiye iki 
kardeş ülke. Aramızda coğrafi olarak belki bir sınır olabilir 
ama hissiyatımız, mutluluğumuz, sevincimiz, üzüntümüz 
hepsi bir. Aslında iki devlet, bir milletiz. Bugün aramızdaki 
bağları daha da güçlendirecek bir serginin açılışını 
yapıyoruz. Buradan Azerbaycan’daki kardeşlerimize selam 
olsun” diye konuştu.

İstanbul’daki ilk sergisini 1995 yılında açtığını 
söyleyen ressam Arif Aziz ise “O zaman sergimi Sayın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açmıştı. Bugün 

28’inci sergimi burada açmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Sergide yer alan resimler son 20 yılda yaptığım eserlerdir. 
Beyaz benim için çok önemli bir renk. Temizliği ve saflığı 
simgeliyor. Beyaz daima yenilenmenin, değişimin ve 
arınmanın simgesidir. Köprüler de insanların birbirine 
ulaşmasında önemli rol oynuyor. Sergimizin adı da buradan 
geliyor. Ben de bu sergi sayesinde İstanbul’da yeni 
dostlar kazandım. İstanbul’u ve insanlarını çok seviyorum. 
Hepimizin yoluna beyaz köprüler çıkmasını diliyorum” dedi.

Sanatçının 86 eserinin yer aldığı ve küratörlüğünü Meyçem 
Ezengin’in yaptığı sergi, 12 Nisan’a kadar görülebilir.

AZERBAYCAN’DAN ÜSKÜDAR’A 
‘BEYAZ KÖPRÜ’

“Halk Ressamı” onursal unvanının sahibi Azeri ressam Prof. Arif Aziz’in eserleri 
“Beyaz Köprü” isimli sergiyle sanatseverlerle buluştu.




