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Altı yılda hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği hizmetlerle ilklere imza atan ve fark yaratan Üsküdar Belediyesi 2021 yılında 
da 81 yeni proje ile Üsküdar’a birbirinden değerli eserleri kazandıracak.

Bir bir hayata geçirilmesi hedeflenen projeler; kentsel dönüşüm, parklar, bahçeler, kültür, sağlık ve spor merkezleri, okullar ile camilerin 
olduğu geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

2021 yılında da millet bahçesi ve park projeleri ile yeşil alanları artırmayı hedefleyen Üsküdar Belediyesi, dünyada bir ilk olan “Çocuk 
Köyü” projesi ile bir ilke imza atacak. Küçüksu Mahallesi’nde 82 dönüm arazi üzerine kurulacak 
olan “Çocuk Köyü” ile Üsküdar’da çocuklar doğal ortamı tanıyarak şehrin göbeğinde köy hayatını 
yaşayarak büyüyecek.
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81 YENİ PROJE DAHA KAZANDIRILACAK

Şehitlerin adının yaşatıldığı Üsküdar’da Trabzon’un Maçka 
ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin hain 
saldırısı ile 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül’ün de aziz hatırası 
adına yapılacak olan park ile Üsküdar’da yaşayacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 
yapılacak olan “Şehit Eren Bülbül Parkı” 2021 yılında 
tamamlanması hedeflenen projelerden biri olarak yerini aldı.

“Gönül Gönül’e Güzelleşiyor Üsküdar” sloganıyla başlanan 
projelerin en önemli gündem konularından biri olan kentsel 
dönüşümün önündeki engeller, önce imar sonra ifraz amaçlanarak 
kaldırılıyor. Mevcut projeler tamamlanırken yerini yeni ve 
büyük projelere bırakarak kentsel dönüşüm Üsküdar’da çözüme 
kavuşuyor.

Altı yıl boyunca ecdat yadigârı camilerimiz tarihine yakışır bir 
şekilde titizlikle restore edilmeye devam ederken, 65 camii 

yeniden inşa edilerek Üsküdar’a kazandırıldı. 2021 yılında 
da devam edecek cami restorasyon ve yenileme projeleriyle 
Üsküdar’ın manevi değerleri en güzel şekilde korunmaya devam 
edecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından yayınladığı tanıtım videosu ile duyurduğu 81 yeni 
proje ile ilgili paylaşımında, “2021’de bitirip açacağımız ya da 
temelini atacağımız projelerden sadece 81 tanesi. En önemli 
gündemimiz kentsel dönüşüm projeleri ve dünyada bir ilk “Çocuk 
Köyü” başta olmak üzere; parklar, bahçeler, kültür, sağlık, spor 
merkezleri, okullar, camiler ve niceleri...” şeklinde konuştu.

Üsküdar’ın doğal dokusunun korunarak günün ihtiyaçlarının 
karşılanacağı 7’den 70’e herkese dokunacak olan 81 büyük proje 
ile Üsküdar’ın çehresi güzelleşecek.
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MİNİK DOSTLARIMIZ
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE EMİN ELLERDE

Üsküdar Belediyesi tarafından sokakta bulunan minik 
dostlarımız için üretilen mama odakları ve su kapları ilçenin her 
noktasına konularak minik dostlarımızın beslenmesine ve susuz 
kalmamalarına olanak sağlanıyor.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yağmur ve kar yağışının etkili olduğu günlerde açık alanlarda 
bulunan mama odakları olumsuz hava şartlarından etkilenmeyecek 
yerlere taşınarak minik dostlarımızın rahat ve güvenilir bir şekilde 
mamalarını yemeleri sağlanıyor. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi 
gelen talepleri değerlendirerek kaybolan ve alınan mevcut su 
kaplarına karşı sabit su kapları üreterek çözüm geliştirdi. Sabit 
su kapları minik dostlarımızın özellikle yoğun bulunduğu yerlere 
sabitlendi.

Minik Dostlar Kliniği ve saha ekipleri tarafından sokaktaki 
canlarımız için hem bakım hem tedavi noktasında titiz bir çalışma 
yürütülerek hayvansever vatandaşlarımızın da desteği ile kedi, 

köpek gibi minik dostlarımız dışında da birçok yabani hayvan, 
uzman veterinerler tarafından tedavi ve rehabilite ediliyor.

Tedavi ve rehabilite kapsamında kliniğe getirilen minik 
dostlarımızdan biri de Üsküdar’da yaşayan Tarık Çınar isimli 
vatandaşın yolda karşılaştığı yırtıcı bir kuş oldu. Kuşun yaralı 
olduğunu farkeden Çınar, Üsküdar Belediyesi Çağrı Merkezi’ni 
arayarak Minik Dostlar Kliniği’ne ulaştı.

Saha ekipleri tarafından kliniğe getirilen kuşun tedavisi veteriner 
hekimleri tarafından titizlikle yapıldı. Yaralı olan şahinin yarası 
temizlenerek pansumanı yapıldı. Genel sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi. Minik Dostlar Kliniği’nin bir süre misafiri olduktan 
sonra minik ve yırtıcı dostumuz doğaya bırakılarak kendi yaşam 
alanına kavuşturuldu.
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Çevreye atılan misina iğneleri ve kancaları yiyecek sanarak 
beslenmeye çalışan sokak hayvanlarının sağlığı tehlikeye giriyor.
Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği’ne tedavi amaçlı 
getirilen minik dostlarımızın röntgenlerinde tespit edilen bu 
durumu Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali yaşanılan bir olay 
ile aktardı. Uzunali, “Geçtiğimiz günlerde kısırlaştırılmak için 
getirilen bir kedinin çekilen  röntgeninde bağırsağında birden çok 
misina iğnesi tespit ettik. Kedi kısırlaştırılmadan önce bağırsak 
ameliyatına alındı, iğneler toplandı. Kedinin tedavisi şu anda 
devam ediyor” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuya dikkat çekmek 
ve vatandaşları uyarmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım 
yaparak, “Röntgende görünen bir misina ve iğnesi. Her hafta 2-3 
ameliyat yapıyoruz böyle ve birçoğunu kurtaramıyoruz diyor 
arkadaşlarım. Balıkçılara çağrı yapmak istiyorum. Bilgilendirici, 
uyarıcı görseller yapacağız sahile ama bu sorunu ancak sizin özen 
ve vicdanınızla çözebiliriz.” diyerek çağrıda bulundu.

Çağrıdan sonra belediye olarak sahil boyunca balıkçıların yoğun 
olarak bulunduğu yerlere misina ve kanca çöpleri için özel atık 
kutuları yerleştirildi.

Üsküdar Sahili boyunca olta balıkçılığı yapan vatandaşların çöpe ve çevreye attıkları misina iğneleri ve 
kancaları hem insanlar hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor.

OLTA BALIKÇILARINA ÖZEL ATIK KUTUSU 
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Üsküdar Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Dilbaz 
ile “Üsküdar’ın Sembol Yapıları” söyleşi programı 29 Aralık Salı 
akşamı Üsküdar Belediyesi YouTube kanalı ve Üsküdar Kültür 
Sanat İnstagram hesabından yayınlandı.

Yazar ve tarih araştırmacısı olan Mehmet Dilbaz Üsküdar’ın 
camilerini, tekkelerini, medreselerini, anıt yapılarını, Kız 
Kulesi’ni ve Üsküdar’da yaşamış, tarihine katkıda bulunmuş 
sembol insanlarını anlatacağı program serisinin ilk bölümü ile 
takipçileriyle buluştu. Üsküdar’ın kuruluşunu ve bu topraklardaki 
önemini vurgulayan Dilbaz, Üsküdar’ın eski çağlardan beri 
yaşam alanı olarak kullanıldığını belirtti. Güneşin batışıyla altın 
rengine bürünen Üsküdar’ın antik çağlarda Altın Şehir olarak 

adlandırıldığını dile getirdi. Kız Kulesi’nin tarihsel değişimine de 
değinen Mehmet Dilbaz Üsküdar’ın özellikle Salacak’ta bulunan 
plajlar ile deniz kültürüne sahip bir ilçe olduğunun altını çizdi.

Her ay yeni bir bölümle takipçilerine Üsküdar’ı anlatacak olan 
Dilbaz, “Üsküdar’ın Sembol Yapıları” söyleşi programının 2. 
bölümünde Üsküdar’ın Hanım Sultanlarını konu alacak.

MEHMET DİLBAZ İLE 
“ÜSKÜDAR’IN SEMBOL 
YAPILARI” SÖYLEŞİSİ

HAYATİ İNANÇ’LA “CAN 
VEREN PERVANELER” 
SÖYLEŞİ PROGRAMI

DURSUN ALİ ERZİNCANLI 
“ŞİİR MEDENİYETİ” 
SÖYLEŞİ PROGRAMININ 
KONUĞU OLDU

Üsküdar Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında her ay 
gerçekleştirilen Hayati İnanç’la “Can Veren Pervaneler” söyleşisi 18 
Aralık Cuma akşamı Üsküdar Belediyesi You Tube kanalı ve Üsküdar 
Kültür Sanat Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Her ay farklı bir konuyla takipçileri ile buluşan İnanç, programında 
hayatı daha iyi anlamak ve kavramak konusunda Divân 
Edebiyatından usta isimlerin mısralarından çıkarımlar yaparak 
günümüzle ilgili yorumlarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren 
programda başkalarının kusurlarını aramanın mutsuzluğun 
sebeplerinden olduğunu söyleyen Hayati İnanç, kendi kusurlarıyla 
ilgilenen ve sadece Allah rızasını gözeten insanın mutlu olduğunu 
belirtti. Hata ve eksikliklerinin farkında olan insanın kendisini 
bildiğini ve böylece en güzel insan olduğunu ifade etti.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nurullah Genç’in yaptığı “Şiir 
Medeniyeti” söyleşi programının konuğu Şair Dursun Ali Erzincanlı 
oldu.  Üsküdar Belediyesi YouTube kanalı ve Üsküdar Kültür Sanat 
İnstagram hesabından canlı olarak yayınlanan program Valide 
Sultan Gemisi’nde gerçekleştirildi. Keyifli bir sohbet eşliğinde geçen 
programda Dursun Ali Erzincanlı şairlik yolunda neler yaşadığını, 
çocukluğunu, aile ve öğrenim hayatını anlattı.

Boğaz turu ile yaklaşık 2 saat süren söyleşide Nurullah Genç 
“Hindiba” şiirinin hikayesini anlatmasının ardından muhteşem 
sesiyle Dursun Ali Erzincanlı şiiri yorumladı. Programın sonunda 
iki usta şair, şiir atışması yaparak birbirini ardına birçok şiiri 
seslendirerek takipçilerine adeta şiir şöleni yaşattı.
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Üsküdar Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, 
moderatörlüğünü aynı zamanda Manga’nın solisti olan Ferman 
Akgül’ün yaptığı “Nevi Şahsına Münhasır” söyleşi programında 
her ay birbirinden değerli konuklar ağırlanıyor.

Üsküdar Belediyesi YouTube kanalı ile Üsküdar Belediyesi ve 
Üsküdar Kültür Sanat İnstagram hesaplarından canlı olarak 
yayınlanan program yüzen kültür merkezi Valide Sultan 
Gemisi’nde gerçekleştiriliyor.

Aralık ayında ilk kez yayınlanarak takipçilerine “Merhaba” diyen 
programın ilk konuğu ünlü Şef Ömür Akkor oldu. Ferman Akgül 
ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akkor şef olma yolunda 
yaşadığı hikâyelerini takipçilerine anlattı. 

Boğaz’a karşı gerçekleşen söyleşinin sonunda Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen sürpriz yaparak programa katılım 
sağladı. Ferman Akgül ve Ömür Akkor’u şaşırtan Başkan 
Türkmen, “Kısıtlamanın olduğu böyle bir günde güzel bir söyleşi 
ile Üsküdarlıların hatta İstanbulluların evlerine konuk oldunuz. 
Bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. İnşallah yakın zamanda 
tekrar Kültür Sanat Merkezlerimizin salonlarını doldurduğumuz 
günlere geri döneceğiz.” şeklinde konuştu.

“Nevi Şahsına Münhasır” söyleşi programının Ocak ayı konuğu 

ise Ömer Başdoğan oldu. Nalet Bebe lakaplı sosyal medya 
fenomeni Ömer Başdoğan Boğaz turu eşliğinde Ferman Akgül’ün 
sorularını yanıtladı.

Ankara’da memur olarak hayatına devam ederken radikal bir kararla 
istifa ederek oyuncu olmak için sosyal medya üreticisi olmaya karar 
veren Başdoğan hayat hikayesini takipçileri ile paylaştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren programda Ferman Akgül’ün sorularını 
yanıtlayan Ömer Başdoğan eğlenceli anlatımıyla takipçilerine 
güzel bir Pazar günü yaşattı.

“NEVİ ŞAHSINA MÜNHASIR” SÖYLEŞİ 
PROGRAMININ KONUKLARI ÖMÜR AKKOR VE 

ÖMER BAŞDOĞAN OLDU
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AŞEVİ HERGÜN İHTİYAÇ 
SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIYOR

Üsküdar Belediyesi tarafından yıllardır ara vermeden devam eden 
sıcak yemek hizmeti ile kimsesiz yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin 
günlük yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Üsküdar Belediyesi Aşevi’nde titizlikle yürütülen çalışma ile günde 
yaklaşık 1000 aile için hazırlanan yemekler, haftanın 7 günü ekipler 
tarafından ihtiyaç sahibi aileler ile kimsesiz yaşlıların evlerine 
teslim ediliyor.

Pandemi sürecinde evinde tedavi olan ve hastaneden yeni çıkmış 
hastalara da sıcak yemek servisi yapılarak ihtiyaç sahibi 

koronavirüs hastalarının yemekleri Üsküdar Belediyesi Aşevi 
aşçıları tarafından özenle pişiriliyor. Tek kullanımlık folyo kaplarda 
dağıtımı yapılan yemekler, yağ ve tuz oranı asgari düzeyde 
tutularak hasta yemeği mantığı ile hazırlanıyor.

Kapılarına kadar getirilen yemekler sayesinde yüzleri gülen ihtiyaç 
sahipleri, kimsesiz yaşlılar ve hastalar memnuniyetlerini yazdıkları 
mektup ve notlar ile aşevi yetkililerine iletiyor. Yazılan mektup ve 
notlarda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ve belediye 
çalışanlarına hayır duaları ederek, teşekkürlerini sunuyorlar.
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Üsküdar Belediyesi tarafından bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, bilgi birikimlerini artırmak, 
meslekî ve sanatsal yönlerini geliştirmek ve istihdam sağlamak 
amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK kurs 
merkezleri 19 Ekim tarihi itibariyle eğitimlere başlamıştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetleri geçici olarak 
durdurulan ÜSMEK kurs merkezleri 18 Ocak itibariyle yeniden 
yüz yüze eğitimlere başladı.

Düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığı 
merkezlerde kursiyerler temizlik, maske ve mesafe kuralına 
uygun olarak eğitimlerine devam ediyor.

ÜSMEK Üsküdar’da bulunan 11 kurs merkezi ile Müzik ve 
Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Kişisel Gelişim, Seramik 
ve Cam, El Sanatları, Giyim-Üretim Teknolojileri, Diksiyon ve 
Yabancı Dil başta olmak üzere 18 alan 256 farklı programla 
eğitimler vermektedir. 

ÜSKÜDAR MESLEK EDİNDİRME 
KURSLARI YENİDEN EĞİTİME BAŞLADI

Üsküdar Belediyesi 10 bin ihtiyaç sahibi aileye giyim desteği 
sağlayarak soğuk kış günlerinde özellikle çocukların yüzünü 
güldürmeye vesile oldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Üsküdar Belediyesi, 
yakacak odun, medikal ihtiyaç, sıcak yemek, alışveriş kartı 
gibi devam eden yardımlara ek olarak soğuk kış günlerinde 
Üsküdar'da bulunan ihtiyaç sahibi aileleri giydirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in bizzat katıldığı 
dağıtımda en çok sevinen çocuklar oldu. Türkmen sosyal medya 
hesaplarından duyurduğu kıyafet yardımı için, “Millet olarak 
özellikle kenetlendiğimiz bu salgın ve soğuk kış günlerinde, 
çocuklarımız üşümesin diye 10 bin ailenin kıyafet ihtiyaçlarını 
karşıladık.” İfadelerini kullandı.

10 BİN İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLEYE GİYİM DESTEĞİ
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ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ’NDEN 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ 
ISITACAK DESTEK
Üsküdar Belediyesi tarafından her kış mevsiminde olduğu gibi 
bu yıl da geri dönüşüm atölyesinde titiz bir çalışma sonucu 
ayrıştırılan odunlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Çöpe atılan eski mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta 
ağaçları toplayarak geri dönüşüm atölyesinde ayrıştıran 
Üsküdar Belediyesi, elde edilen odun parçalarını kışlık yakacak 
olarak dağıtıyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından tek tek tespit edilen ihtiyaç sahibi 
ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanarak 
adreslerine teslim ediliyor.

Sosyal medya hesaplarından Üsküdarlılara çağrıda bulunan 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Dayanışmanın 
en güçlü olması gereken kış ayları geldi. Bu yıl da ihtiyaç 
sahibi evlerimize yakacak odun ulaştırıyor, yanlarında olmaya 
çalışıyoruz. Tekrar edelim; ihtiyaç sahibi bir evi bilip de bize 
iletmezseniz vebali sizde, öğrenip de gerekeni yapmazsak vebali 
bizde.” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi tarafından pandemi süreci boyunca canla 
başla, gece gündüz demeden sağlık nöbetinde olan Üsküdar’daki 
sağlık çalışanlarına vitamin desteği paketi dağıtıldı.

Üsküdar’da bulunan devlet ve özel hastanelerindeki 15 bin sağlık 
çalışanı için hazırlanan paketler meyve, helva, kuruyemiş gibi 
vitamin desteği sağlayan besinlerden oluşuyor.

Yaklaşık 1 senedir dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs 
salgını nedeniyle uykusuz bir şekilde, çoğu zaman evlerine bile 
gidemeden, 7 gün 24 saat boyunca kahramanca mücadele ederek 
çalışan sağlık çalışanları aşılamanın başlaması ile biraz olsun rahat 
nefes aldı.

Üsküdar Belediyesi olarak sağlık kahramanlarımızın yüzünde bir 
tebessüm bırakmak ve onlara bu zorlu şartlarda destek olabilmek 
için hazırlanan. Paketleri alan sağlık çalışanları Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen’e teşekkürlerini ilettiler.

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ’NDEN
SAĞLIK 
ÇALIŞANLARINA 
VİTAMİN DESTEĞİ
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Aralık ayı itibariyle koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 
yurtta akşam saat 21.00 itibariyle başlayıp sabah saat 05.00’e 
kadar süren ve hafta sonu iki gün boyunca uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlaması nedeniyle acil ihtiyaçlarını karşılayamayan 
Üsküdarlılara belediye ekipleri tarafından destek sağlanıyor.

Ekipler; vatandaşların sıcak yemek, yakacak ve acil ecza 
malzemeleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle çalışmaya 
devam ediyor. Evlerinden çıkamayan hasta, yaşlı ve kimsesiz 
yaşlılar için aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün evlerine 
kadar götürülüp kendilerine teslim ediliyor. Çöpe atılan eski 
mobilya, kanepe, ahşap ürünleri ve atık tahta gibi atıklar geri 
dönüşüm atölyesinde toplanıp ayrıştırıldıktan sonra yakacak 

odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sağlanıyor. 
Üsküdar Belediyesi çağrı merkezine gelen yardım çağrılarının 
yönlendirilmesi ile kapı kapı vatandaşlara ulaşan ekipler kısıtlama 
süresi boyunca aralıksız olarak çalışıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
paylaşımlarında, “Sokağa çıkma kısıtlamasında, gelen tüm acil 
yardım çağrılarına 24 saat prensibi ile koştuk. Erzak, sıcak 
yemek, yakacak ya da acil ecza malzemesi gibi tüm talepler için 
tüm gücümüzle milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

KISITLAMA GÜNLERİNDE ÜSKÜDARLILARIN ACİL 
İHTİYAÇLARI İÇİN DESTEK SAĞLANIYOR

Üsküdar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışından hareketle 
her zaman yanında olduğu ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya 
devam ediyor.

Gıda kolisi dağıtılması yerine her evin kendi ihtiyacına göre 
alışveriş yapma imkânı sağlayan “Destek Kart” uygulaması 
sayesinde vatandaşlar market alışverişlerini kolaylıkla 
gerçekleştirebiliyor.

Üsküdar’da bulunan ihtiyaç sahibi aileler tek tek tespit 
edilerek dağıtımı sağlanan alışveriş kartı ile ilgili Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Her evin ve herkesin acil 
ihtiyacı farklı. İnsanımıza içinde hep aynı şeyler olan gıda 
kolileri dağıtmak yerine, alışveriş parası yüklü kartlar vermeyi 
tercih etmiştik. Bugün Üsküdar’da binlerce ihtiyaç sahibi 
ailemiz belediyemizden Destek Kart alıyor.” diyerek sosyal 
medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Üsküdar’da ikâmet edip Destek Kart almayan ihtiyaç sahibi 
aileler detaylı bilgi ve başvuru için 444 0 875 numaralı 
telefondan çağrı merkezimize ulaşabilirler. 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDEN ALIŞVERİŞ KARTI DESTEĞİ
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200 BİNİ AŞKIN HANE VE İŞYERİNE HİJYEN 
PAKETİ VE SU TASARRUFU SAĞLAYAN CİHAZ 

DAĞITIMI TAMAMLANDI

Üsküdar Belediyesi tarafından Kasım ayı itibariyle başlanan 
hijyen paketi ve su tasarrufu sağlayan cihaz dağıtımı Üsküdar’ın 
33 mahallesinde tamamlandı.

Saha ekipleri tarafından sokak sokak, kapı kapı dağıtılan paket; 
dönüşüm çantası içinde bulunan ve su tasarrufu sağlayan 
cihazın yanı sıra tohumlu kalem, dezenfektan, maske, sıfır atık 
bilgilendirme broşürü ve “Gönül Gönüle Güzelleşiyor Üsküdar” 
bülteni içeriyor.

Üsküdar Belediyesi, 30 saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna 
takılan ve tazyik oranı artarken harcanan sudan %40 tasarruf 
sağlayan cihaz dağıtımı ile 200 bini aşkın hane ve işyerine ulaşıldı.

Dağıtım ile ilgili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Tüm 
Üsküdar’da yüzlerce görevliden oluşan ekibimizle su tasarrufu 
için özel musluk aparatlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. 30 
saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna takılan aparatlar, tazyik 
oranını artırırken harcanan sudan yüzde 40 tasarruf sağlıyor. 
Çok basit ama etkili bir çözüm. 200 bini aşkın hane ile binlerce 
işyeri ve esnafa bu aparatları ücretsiz olarak dağıttık.” şeklinde 
konuştu.
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İstanbul’da Boğaz’a nazır ve Üsküdar’ın nadide mahallelerinden 
birinde bulunan Kuzguncuk Bostanı, 2014 yılında Üsküdar 
Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralandı.  
Üsküdar'da nefes alan Üsküdar'a nefes vermeli anlayışıyla 
hareket eden Üsküdar Belediyesi 7 yıldır bostanın bakımını 
titizlikle yaparken, birçok sosyal faaliyet ve etkinlikler ile 
Üsküdarlılara şehrin göbeğinde derin bir nefes aldırıyor. 

17 dönümlük alanın temizlenip, tamamen doğal malzemelerin 
kullanıldığı bir proje ile peyzaj düzenlemesi yapılan bostanı 
sadece Kuzguncuklular değil, birçok İstanbullu ziyaret ediyor. 
Özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası haline 
gelen bostanda, hobi bahçeleri, meyve bahçeleri, tarım alanları, 
mesire alanı, amfi alanı, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, tıbbi, 

aromatik bitki alanları, basketbol sahası bulunuyor. Hafta sonları 
kalabalıklaşan Kuzguncuk Bostanı’nda geleneksel Hıdırellez 
kutlamaları başta olmak üzere birçok özel gün ve etkinlik de 
yapılıyor.

Meraklısına hobi bahçesi kullanım alanı sunulan Kuzguncuk 
Bostanı’nda mahalle sakinleri tarım yapma imkânı buluyor. 
Yaklaşık 100 küçük parsele ayrılan bostanda mevsimine göre 
meyve ve sebze dikimi yapılıyor. Bu mevsimde ıspanakların, 
pırasaların hasat edildiği küçük tarlaların sahipleri Üsküdar 
Belediyesi tarafından semt sakinleri arasından kurayla 
belirleniyor. Kuralar her yıl yenilenerek bir sonraki kurada daha 
önce ismi çıkmayanlara öncelik veriliyor. Pandemi nedeniyle 
geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatılan bostanda 
önceden ekilen ürünler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından hasat ediliyor, belediye tarafından hak sahiplerine ve 
ihtiyaç sahibi Üsküdarlılara dağıtımı sağlanıyor.

ÜSKÜDAR’DA NEFES ALDIRAN BİR BOSTAN

AFAD Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
Üyesi olarak görev yapan Dr. Mehmet Güllüoğlu yeni alınan 
kararla Darüsselam Büyükelçisi olarak atandı.

Güllüoğlu Türkiye’nin Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği 
görevi öncesi Başkan Hilmi Türkmen’i makamında ziyaret etti. 

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Hilmi 
Türkmen, “AFAD’da yürüttüğü çalışmalarla milletimizin 
gönlünde müstesna bir yer edinen Mehmet Güllüoğlu kardeşimiz 
ziyaretimize geldi. Türkiye’nin en genç büyükelçisi olarak 
Tanzanya’da gülen yüzümüz olacak. Kıymetli büyükelçimizin 
yolu ve bahtı açık olsun, muvaffakiyetler diliyorum.” şeklinde 
konuştu.

DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU 
BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN’İ 
ZİYARET ETTİ
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ÜSKÜDAR KARLA 
MÜCADELE EKİPLERİ 
24 SAAT NÖBETTE 
Ocak ayında tüm yurtta ve İstanbul’da etkili olan kar yağışı 
nedeniyle Üsküdar Belediyesi sokak ve caddelerde oluşabilecek 
olumsuz şartları engellemek amacıyla tüm ekipleriyle 24 saat 
boyunca nöbet tuttu.
Kış çalışmaları kapsamında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından kar küreme araçlarıyla ana yollar açılarak Üsküdar’ın 
cadde ve sokaklarında buzlanmaya karşı temizleme ve tuzlama 
çalışmaları yapıldı.

Üsküdar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen 
tüm uyarıları dikkatle takip ederek Üsküdarlı vatandaşların kar 
yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7/24 hazır bir şekilde 
çalışmalarını sürdürdü.

İhtiyaç Duyan Üsküdarlılar, Üsküdar Belediyesi Çağrı Merkezi’ni 
(444 0 875) numaralı telefonu arayarak karla mücadele 
ekiplerinden yardım aldılar.

Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan maske, mesafe ve hijyen 
denetimleri Üsküdar’da hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Üsküdar’da toplu 
taşıma araçları polis ve zabıta ekipleri tarafından denetleniyor. 
Ekipler, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını 
hatırlatarak HES kodu uygulamasının kullanılması gerektiğini 
hatırlatıyor.

Toplu taşıma araçlarını kontrol eden ekipler, maske kontrolünün 
yanı sıra araçlarda bulunan el dezenfektanlarının dolu olup 
olmadığını bakarak, şoförleri fazla yolcu almamaları konusunda 
uyarılarda bulunuyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
hesaplarından, “Ekiplerimiz, Üsküdar’dan geçen toplu taşıma 
araçlarında maske ve mesafe denetimleri yapmaya devam 
ediyor. Gerek emniyet güçlerimiz gerekse bizim için, ceza 
yazmak sonuncu seçenek dahi olsun istemiyoruz. Bu konuda 
hepinizden ekstra özen göstermenizi istirham ediyoruz.” diyerek 
hatırlatmada bulundu.

ÜSKÜDAR’DA TOPLU 
TAŞIMA ARAÇLARI 
DENETLENİYOR



15

“HER AY 251 HATİM” PROGRAMI BEYLERBEYİ 
HAMİD-İ EVVEL CAMİİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen “Her Ay 251 Hatim” 
programının Ocak ayındaki durağı Beylerbeyi Hamid-i Evvel 
Camisi oldu.

Programa; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul İl Müftü Yardımcısı 
Hüseyin Demirhan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı 
Turunç ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katılım sağladı.
Başkan Hilmi Türkmen programda yaptığı konuşmada, "O gece 

vatan savunması, kutsallar söz konusu olduğunda vatandaşların 
neler yapabileceğini görmüş olduk. Canımızı, kanımızı feda 
edebileceğimizin en güzel örneği oldu. Allah şehitlerimizden razı 
olsun." şeklinde konuştu.

Her Ayın 15'inde 251 Hatim Programı pandemi koşullarına bağlı 
olarak farklı şehirlerde düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı 
Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği üyeleri, Üsküdar’da 
gerçekleşen istişare toplantısında bir araya geldi. Üsküdar 
Belediye Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Boğazı Belediyeler 

Birliği Başkanı da olan Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıda yeni geliştirilebilecek ortak projeler ve 
faaliyetler hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu.

Boğaz’a kıyısı olan belediyelerden oluşan İstanbul Boğazı 
Belediyeler Birliği, yapılan olağan toplantılarda yerel yönetimlerle 
ilgili kültür sanattan sosyal yardımlaşmaya, mimariden çevre 
temizliğine kadar her konuda çözümcü bakış açısı geliştirerek 
projeler üretmektedir.

İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ 
OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı 
Salim Salih Sarıalioğlu ve Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı 
Üsküdar’a gelerek Başkan Hilmi Türkmen’e ziyarette bulundu.

Milletçe birlik, dayanışma ve desteğin önemli olduğu 
koronavirüsle mücadele günlerinde belediyeler adına daha fazla  
neler yapılması gerektiği hakkında fikir alışverişinde bulunulan 
ziyarette Başkan Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesi olarak 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Türkmen sosyal medya hesaplarından yaptığı 
paylaşımda, “Anadolu’muzun iki güzel ilçesinden bizleri ziyarete 
gelen Of Belediye Başkanımız Salim Salih Sarıalioğlu ve Boyabat 
Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı’ya teşekkür ediyorum. 
Ziyaretleri ile bizi onurlandıran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Sn. Oktay Saral’a da ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI VE
BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BAŞKAN

HİLMİ TÜRKMEN’E ZİYARET

ÜSKÜDAR’DAKİ EVSİZ VATANDAŞLAR SOĞUK 
KIŞ GÜNLERİNDE OTELLERDE AĞIRLANIYOR

İstanbul Valiliği ve Üsküdar Kaymakamlığı koordinatörlüğü 
ile harekete geçen Üsküdar Belediyesi, soğuk kış günlerinde 
sokaklarda yaşayan evsiz vatandaşlara sahip çıkarak onları 
yalnız bırakmadı.

Üsküdar'da sokakta kalan evsiz vatandaşlar Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri tarafından çeşitli otellere yerleştirilerek barınmaları 
sağlandı. Soğuk kış günlerinde kalacak yerleri olmayan evsiz 
vatandaşlara yardım eli uzatan Üsküdar Belediyesi, evsiz 
vatandaşların barınma, giyim, ve beslenme ihtiyaçlarını da 
karşılıyor.

Üsküdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle sokakta 
kalan evsizler ihbar edildiğinde, bulundukları yerlerden alınıp 
ilçede belirlenen otellere yerleştiriliyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya 
paylaşımlarında bir evsizin görüntülerini paylaşarak konunun 
önemine değindi. Türkmen, “Evsiz vatandaşlarımızı güvenli 

bir yere götürürken, beyanlarına değil içinde oldukları duruma 
bakarız. Üsküdar’da bir oteli onlara ayırdık. Böyle bir durumda 
444 0 875’i ararsanız, hızlıca gerekeni yaparız.” ifadelerini 
kullandı.
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ÜSKÜDAR’IN CADDE VE SOKAKLARI 
YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan asfalt kaplama, asfalt yama, yaya geçidi ve park yeri 
işaretleme, kaldırım onarım ve yağmur suyu ızgara çalışmaları her 
ay farklı bir noktada olmak üzere titizlikle yürütülüyor.

Saha ekipleri tarafından Ocak ayı çalışmaları olarak; Bulgurlu 
Mahallesi Kuru Dere Caddesi’nde asfalt kaplama, Çengelköy 
Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi önüne yatay işaretleme, 
Mimarsinan Mahallesi Huzur Camii Sokak’ta yaya geçidi 

işaretleme, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim 
Ve Araştırma Hastanesi önüne engelli ve ambulans park yeri çizgi 
işaretleme, Ferah Mahallesi Şehit Mehmet Şevket Uzun Sokak’ta 
asfalt yamalama ve Ferah Mahallesi Kartal Sokak’ta yağmur suyu 
ızgarası çalışmaları yapıldı.

Cadde ve sokaklarda yapılan onarım ve yenileme çalışmaları ile 
vatandaşlarımızın hem araçla hem de yaya olarak güvenli bir 
şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışıyoruz.

Üsküdar’ın 33 mahallesinde sürdürülen cadde ve sokak yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

SONRAÖNCE
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350 TON PATATES
15000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE DAĞITILDI

Pandemi şartlarında işine ara veren ve geliri azalan vatandaşlar 
için yapılan birçok çalışmaya ek olarak hem çiftçilerin 
desteklenmesi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amaçlı 
planlanan dağıtım ile 15000 ailenin patates ihtiyacı karşılanıyor.

25’er kiloluk çuvallar halinde hazırlanan patatesler ekipler 
tarafından tek tek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidilerek teslim 
ediliyor.

Üsküdar Belediyesi “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” 
anlayışıyla hareket ederek 3’te 1 fiyatına mal ettiği patates 

yardımı ile ihtiyaç sahiplerinin en önemli mutfak ihtiyacını 
karşılayarak Üsküdarlı komşularının yüzünü güldürüyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından yerel çiftçileri desteklemek amacıyla doğrudan Niğde’den temin edilen 
350 ton patates ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.
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BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN
MAHALLE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın 33 
mahallesinin muhtarlarıyla 2021 yılının ilk toplantısında bir 
araya geldi.  

Nevmekân Sahil’de gerçekleşen toplantıda Başkan Türkmen, 
muhtarlara Üsküdar’da devam eden ve yapımına başlanacak 
olan projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarlardan gelen soruları 
yanıtlayan Başkan Türkmen, daha yaşanabilir bir Üsküdar için 

neler yapılması gerektiği konusunda Üsküdarlı muhtarlarla 
istişare etti.

Başkan Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından yaptığı 
paylaşımda, “Üsküdarımızın 33 mahallesine hizmet eden 
muhtarlarımızla yılın ilk toplantısını yaptık. Mahalle mahalle 
projelerimizi anlattık. Muhtarlarımız hem katkı yaptılar hem 
de güncel ihtiyaçlar hakkında taleplerini bildirdiler. Tüm 
muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” 
İfadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından arz talep dengesiyle uyuşmayan 
fiyat artışlarına yönelik denetimler tüm yurt genelinde artırılarak 
fahiş fiyat zammı uygulayan firma ve işletmelere cezai işlem 
uygulanıyor.

Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Üsküdar’da 
bulunan market ve pazaryerleri aralıksız denetlenmeye devam 
ediyor.

Rekabet Kurulu’nun belirlediği oranların üzerinde fiyat zammı 
yapan işletmeleri belirleyen Zabıta ekipleri, bu işletmeler 
hakkında rapor hazırlayıp Ticaret Bakanlığı’na bildiriyorlar.

Yapılan denetimlerde tezgâh ve raflardaki ürünlerin fiyat 
etiketlerini inceleyen Zabıta ekipleri aynı zamanda ürünlerin son 
kullanma tarihlerini de kontrol ediyor.

Hem market hem semt pazarlarının denetimlerinin yapıldığı 
Üsküdar’da ekipler ürünlerin alış ve satış fiyatlarını hafta hafta 
kontrol edip yeni fiyatlarla karşılaştırarak anormallik gösteren 
zam artışlarına karşı müdahale ediyorlar. Cezai işlem uygulanan 
işletmelerde fiyatlar normal seviyeye çekiliyor.

PAZARYERİ VE 
MARKETLERDE FAHİŞ 
FİYAT DENETİMLERİ 



Restorasyonu tamamlanan Doğancılar’ın incisi, Üsküdar’ın 
saklı hazinesi Şehit Süleyman Paşa Camii 25 Aralık tarihinde 
düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Ecdat yadigârı caminin açılış törenine Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak katılım 
sağladı. Türkmen açılış konuşmasında, “Bu caminin hüzünlü 
bir tarihi var. Banisi Süleyman Paşa 17. yüzyılın sonlarında 
haksız yere idam edildi. Sonra iade-i itibar ile taltif edildi. 
Yardımsever, zarif bir devlet adamıydı. Yine bu caminin 
haziresinde yatmaktadır. Allah rahmet eylesin. Bu cami çok 
badireler atlattı. Fiziken çok zarar gördü, büyük İstanbul 
depreminde minaresi yıkıldı. Bilinçsiz tadilatlarla hususiyetini 
yitirdi ama manevi olarak Üsküdarlının kalbinde yaşamaya 
devam etti. Nihayetinde bu ata yadigârı mirasımıza sahip 
çıkmak nasip oldu. Ezansız, camisiz bir Türkiye, ezansız camisiz 
bir Üsküdar mümkün değildir. Milletimiz görüyorsunuz, buna 
izin vermiyor. Camilerimize bizler, sizler el birliği ile sahip 
çıkıyoruz. “ şeklinde konuştu.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, açılış konuşmaları 
ardından kurdele kesimi ile sona erdi.

ECDAT YADİGÂRI ŞEHİT SÜLEYMAN PAŞA 
CAMİİ YENİDEN İBADETE AÇILDI


