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Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Otogarı’nda kurulan dezenfekte istasyonu ile koronavirüs önlemleri kapsamında ticari dolmuş, 
taksi ve minibüsler sefer aralarında dezenfekte edildi.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile Harem'de sefer arasına giren taksi, dolmuş ve 
minibüsler özellikle yolcuların araç içerisinde temas edebileceği noktalar titizlikle dezenfekte edildi.

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Pandemi sürecinin ilk başladığı günden bugüne takip ediyor ve Üsküdar 
Belediyesi olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz. Başkanımız Hilmi Türkmen'in talimatıyla bu hafta 
içerisinde iki gün boyunca tüm taksi, dolmuş, ticari araç ve devletin kamu araçlarının tüm dezenfekte 
işlemini gerçekleştireceğiz. Harem'de kurduğumuz bu istasyonda ekiplerimiz sabah 10.00-17.00 
aralığında bu çalışmayı yürütecekler. Bu ticari araçları her gün yüzlerce insan kullanıyor. İnsanlarımızın 
sağlığını düşünmek de biz yerel yönetimlerin görevidir" şeklinde konuştu.

Araç sürücüleri 27-28 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca devam eden dezenfekte işlemi 
uygulamasından memnun kaldıklarını belirttiler.

GENEL KOORDİNATÖR
ZEKERİYA ŞANLIER

HALKLA İLİŞKİLER
HÜSEYİN HİLMİ ERDEM
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ

MEDYA İLETİŞİM
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BASIN YAYIN
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
basin@uskudar.bel.tr
Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No: 35 Üsküdar - 
İstanbul - Tel: 0216 531 30 00

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

HAREM’DE KURULAN İSTASYONDA TİCARİ 
ARAÇLARA DEZENFEKTE İŞLEMİ YAPILDI
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Üsküdar Belediyesi tarafından uzaktan eğitime destek 
kampanyası dahilinde Üsküdar’daki yetim, öksüz, engelli ve 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 5000 adet tablet dağıtımı yapıldı.

Üsküdar Belediyesi geri dönüşümden sağladığı gelirle EBA yüklü 
tabletleri güzel bir tatil hediyesi olarak ara dönem tatili öncesi 
öğrencilere dağıttı.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’nin 
katılımıyla Belediye Hizmet Binası’nda başlayan dağıtım töreni 
daha sonra öğrencilerin evleri tek tek ziyaret edilerek devam etti.

Başkan Türkmen tablet dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, 
“Üsküdar Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle 
bir protokol yaptık. Dedik ki Üsküdar’da EBA programına 
bağlanabilecek imkânı olmayan ailelerin çocuklarını tespit ederek 
bize bildirin. Biz de öğrencilerimize tablet hediye edelim. Sağ 
olsun Milli Eğitim Müdürlüğümüz Üsküdar’daki tüm okullarda 
bir çalışma yaptı. Üsküdar’da yaklaşık 80, 90 bin öğrencimiz 
arasından özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, yetim 
ve öksüz çocuklarımıza olmak üzere ilk etapta 5 bin tableti 

evlerine ulaştıracağız. Şunu özellikle ifade edeyim; Geçtiğimiz 
yıl Üsküdar'da bir kampanya başlattık. Çöpleri ayrıştırarak 
toplayarak çocuklara okul kıyafetleri,  kırtasiye yardımı, burs 
yardımı, engellilere engelli aracı gibi yardımlar yaptık. 1 yıldır 
çöpten elde ettiğimiz gelirle bu defa gördüğünüz bu tabletleri 
aldık. Yani tabletlerin alınmasında Üsküdarlı hemşehrilerimizin 
çok katkısı var. Vatandaşın çöpünden elde ettiğimiz gelirle 5 bin 
tane çocuğumuza tablet göndereceğiz. Dağıtımı da şöyle olacak. 
Vatandaşlarımız ve çocuklarımızı hiç mahcup etmeyeceğiz. 
Bunu gidip okullarda dağıtmak da var ama veremediğimiz 
çocuklar üzülecek. Bir de alırken alan çocuğun durumu da belli 
olacak. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımızla bizzat gideceğiz 
vatandaşın evine, kapısını çalıp, tabletini bırakıp ayrılacağız. 
Çocuklarımız bu sayede derslerinden geri kalmayacaklar. Salgın 
sürecinin oluşturduğu dezavantajı avantaja çevirmek istiyoruz. 
Bugün besmeleyle 5 bin adet tabletin dağıtımıyıla başlamış 
oluyoruz. Önümüzdeki günlerde de devamı gelecek." şeklinde 
konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE 
ETTİĞİ GELİRLE 5000 ADET TABLET HEDİYE ETTİ
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ÜSKÜDAR’IN 
GASTRONOMİ NOKTASI 
UNCULAR CADDESİ 
OLACAK

İNTERNET FENOMENİ 
NALET BEBE 
TEBESSÜM KAHVESİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

Üsküdar Belediyesi’nin şehir ve yaşam kültürüne katkı sunacak 
projelerinden biri olan Uncular Caddesi, Anadolu ve Avrupa 
yakasının en önemli geçiş merkezi olan Üsküdar’ın gastronomi 
noktası olarak bütün İstanbullulara hizmet verecek.

Projeyi geçtiğimiz aylarda Üsküdarlılara duyuran Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından 
proje hakkında bilgi vererek, “Şehir ve yaşam kültürüne katkı 
sunacak projelerimizden biri; Uncular Caddesi. Caddedeki tüm 
binaların dış cephelerini yeniledik, balkonları çiçeklendirdik, 
kaldırımları genişlettik. Caddeyi Üsküdar’ın gastronomi noktası 
yapacağız. Bu tarz yeni projelerimiz var, devamı gelecek.” 
diyerek prestij projelerin yolda olduğunun haberini verdi.

Trafiğe kapalı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Uncular 
Caddesi yeme, içme kültürünün yeni adresi olacak. 

Son zamanlarda gençlerin yakından takip ettiği Nalet Bebe lakaplı 
sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan Üsküdar Belediyesi 
Hizmet Binası’nda bulunan Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret ederek 
Down Sendromlu gençlerle buluştu.

Down Sendromlu gençlerle sohbet eden Başkan Hilmi Türkmen, 
“Çok özel bir proje olan ve toplumun da benimsediği Tebessüm 
Kahvesi‘nde bugün çok değerli bir misafir ağırlıyoruz. Kamuya 
mâl olmuş isimleri burada görmek bizi çok mutlu ediyor. Engelli 
vatandaşlarımıza ve ailelerine daha çok destek olması adına bu 
tür projeleri önemsiyoruz.  Ömer Bey’de sağ olsun bugün buraya 
gelerek desteğini gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.” 
diyerek hediyesini takdim etti.

Gençlerle eğlenceli anlar yaşayan ve bol bol sohbet eden Ömer 
Başdoğan, “Projenin tüm bireylere örnek olmasını diliyorum. 
Başkanımıza da bizi burada ağırladığı için çok teşekkür ederim.”  
şeklinde konuştu. 
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Dost ülke Azerbaycan’da devlet sanatçısı unvanına sahip 
olan, eserleri Türkiye’de hatıra parası olarak basılan nadide 
sanatçılarımızdan Refik Aziz’in geçmişten günümüze İstanbul’u 
resmettiği tabloları, “Sergi İstanbul” Nevmekân Sahil’de 
sanatseverler ile buluştu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında açılışı yapılan sergide 
Konuklar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sırayla içeri 
alındı.

Başkan Türkmen, Pandemi karşısında titizlikle aldığımız 
önlemler çerçevesinde bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz “Sergi 
İstanbul”un hazırlık aşamasındayken “Kardeş gözüyle İstanbul’a bakmak” ne güzel demiştim. Yüzyıllardır ressamlar, mimarlar, 

şairler, romancılar İstanbul’u anlamaya, anlatmaya devam 
ediyorlar. Şehir hiç tükenmiyor. Her dönemde sanatçılar daha 
önce söylenmemiş, yazılmamış, resmedilmemiş bir ayrıntıyı 
mutlaka keşfediyorlar. Bu büyük sanatçılardan biri de ressam 
Refik Aziz. Yani isminin tam manasıyla söyleyecek olursak 
kendisi bizim aziz dostumuz, kardeşimiz. Karabağ’da şehit düşen 
askerlerin çocuklarını Türkiye’ye eğitime getirdi ve burada 
kaldı. İki kardeş toplum arasında çeyrek asırdır sanat köprüleri 
kuruyor. Bu çok kıymetli bir çaba ve bu çabanın kıymetini tam da 
bugünlerde daha iyi anladık.” şeklinde konuştu.

İstanbul’un geçmişine uzanan “Sergi İstanbul” 20 Aralık tarihine 
kadar ziyaretçilerine nostalji yolculuğu yaşatacak.

NEVMEKÂN SAHİL’DE İSTANBUL’UN FARKLI DÖNEMLERİNE 
NOSTALJİ YOLCULUĞU
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Üsküdar Belediyesi tarafından bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, 
meslekî ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak 
amacıyla Üsküdarlıların hizmetine sunulan ÜSMEK, düzenlenen 
resmi törenle açılarak 19 Ekim tarihi itibariyle eğitimlerine 
başladı.

Üsküdar’da yaşayan herkesin hayatına dokunabilmek amacıyla 
titizlikle planlanan patentli bir eğitim projesi olan ÜSMEK’in 
açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Garnizon Komutanı 

Hava Tuğgeneral İbrahim Galip, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sinan Aydın katılım sağladı.

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 
programda eğitimlerin başladığı ÜSMEK’in açılış töreninde 
konuşan Başkan Hilmi Türkmen, “ÜSMEK; sadece bir eğitim kursu 
değil, aynı zamanda önemli bir sosyal faaliyet alanı. Özellikle ev 
hanımlarımızın yeni insanlar tanımaya, sosyalleşmeye ihtiyacı 
var. İşin sosyolojik boyutu da en az meslek edindirme kadar 
önemlidir. Üsküdarımız bir hanım sultanlar ilçesidir. Tarihin her 
döneminde hanımlarımızın Üsküdar’da emeği çoktur. Dolayısıyla 
bu kursların devam etmesi noktasında, şehrimizin en önemli 
ilçesi Üsküdar’dır. Bizim bu girişimimiz diğer ilçelerimizi de 
harekete geçirdi. Farklı ilçeler, farklı isimler altında benzer kurslar 
açma girişimi içerisindeler. Üsküdar Belediyesi olarak sosyal 
belediyecilikte örnek bir projeye imza atmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Desteği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yapılan ÜSMEK açılışı 
sonrası yetkililer merkezi gezerek incelemelerde bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ‘’ÜSMEK’’ İLE YENİDEN 
BİNLERCE İNSANIN HAYATINA DOKUNACAK

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Aydilge konseri Valide Sultan Gemisi’nden canlı 
yayınlandı.

Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Aydilge dillerden düşmeyen 
şarkılarıyla Üsküdar Belediyesi You Tube kanalı ve Üsküdar 
Kültür Sanat İnstagram hesabından takipçileriyle buluştu.
Kedisine ve tüm minik dostlara armağan ettiği “ Bir Kedim Var” 
şarkısının hikâyesini takipçileriyle paylaşan Aydilge, Üsküdar 
Belediyesi’ne minik dostlara olan ilgi ve alakasından dolayı 
teşekkürlerini iletti.

Yüzen Kültür Merkezi Valide Sultan Gemisi’nden muhteşem 
Boğaz manzarası eşliğine canlı yayınlanan konsere sanat 
severler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

AYDİLGE KONSERİ 
VALİDE SULTAN 
GEMİSİ’NDEN CANLI 
YAYINLANDI
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19 EKİM MUHTARLAR 
GÜNÜ RESMİ TÖRENLE 
KUTLANDI

2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelge ile kabul 
edilen 19 Ekim Muhtarlar Günü Şemsi Paşa Meydanı’nda resmi 
törenle kutlandı.

Törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Garnizon Komutanı 
Hava Tuğgeneral İbrahim Galip, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sinan Aydın ve mahalle muhtarları katılım sağladı.

Devlet kurumları ile halk arasında önemli bir köprü vazifesi halinde 
olan muhtarların bu önemli görevlerinden dolayı hatırlandıkları 
19 Ekim Muhtarlar Günü’nde konuşan Başkan Hilmi Türkmen, 
“Devletle millet arasındaki en yakın köprü, demokrasinin tecelli 
etmesindeki ilk kale, bizlerin de yakın çalışma arkadaşları olan 
saygıdeğer muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. İyi ki 
varlar.” şeklinde konuştu.

Resmi törenin ardından 15 Temmuz alçak darbe girişiminde, hainler 
tarafından şehit edilen kahraman muhtarımız Mete Sertbaş’ın 
kabrini ziyaret eden protokol, şehit muhtarı dualarla andı.

Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan “Şehit 
Altuğ Verdi Polis Merkezi” hizmete açıldı. 

Rize Emniyet Müdürü olarak görevinin başındayken 11 Aralık 
2018 tarihinde hain bir saldırıda şehit edilen Altuğ Verdi’nin 
adının verildiği polis merkezi Bulgurlu Mahallesi’nde hizmet 
vermeye başladı. 15 Temmuz gecesi FETÖ hain darbe girişiminde 
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan şehit emniyet 
müdürü, darbecilere karşı koyup, operasyonlar düzenlemişti. 
Üsküdar’a yaptığı hizmetler ve darbe gecesi sergilediği dik 
duruşu ile Şehit Altuğ Verdi’nin aziz hatırası Üsküdar’da 
yaşamaya devam edecek.

Polis merkezinin yapımının tamamlandığını sosyal medya 
hesaplarından duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, “Üsküdar İlçe Emniyet Müdürümüz olarak birlikte 
çalıştığımız yiğit, vatansever bir kardeşimizdi. Rize İl Emniyet 
Müdürüyken kalleş bir saldırı ile şehit oldu. Bulgurlu Şehit Altuğ 
Verdi Polis Merkezi bitti, halkımıza hizmet verecek. Şehidimizin 
ruhu şad, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ’NİN 
KATKILARIYLA YAPIMI 
TAMAMLANAN “ŞEHİT 
ALTUĞ VERDİ POLİS 
MERKEZİ” HİZMETE 
AÇILDI
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Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigârı Burhaniye Camii 6 
Kasım tarihinde düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazıyla ibadete açılan caminin açılışına Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak, 
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye 
Başkanı İsmet Yıldırım, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile 
Osmanlı Hanedanı üyelerinden Nilhan Osmanoğlu ve Abdülhamid 
Kayıhan Osmanoğlu katılım sağladı.

Başkan Türkmen, “Sözlerimin başında merhum hakanımız 
Abdülhamid Han, evladı Burhaneddin'i, kardeşi Şehzade 
Burhaneddin'i, bu ülkemizi bu günlere ulaştıran devlet 

büyüklerimizden ahirete intikal edenleri rahmetle yâd ediyorum. 
Biz Üsküdarlılar için Cuma'nın ayrıca bir güzelliği var. Güzel bir 
tarihi yeniden mahallemizin hizmetine ibadetlerini yapabilmeleri 
adına bir açılışta beraberiz. Emeği geçen bütün dostlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Üsküdarımız bir camiler şehridir. 
200'e yakın camimiz var. Bizler bugün itibariyle son 5,6 yılda 
Üsküdar'da 68'inci camimizi ya yeniden restore ederek ya da 
yeni yaptığımız camilerle Üsküdar'a kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bunların hepsi kamu kaynaklarıyla olmadı. Çoğunluğu 
hayırsever dostlarımız tarafından yaptırıldı.” şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ve okunan Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından kurdelenin kesilmesiyle cami yeniden 
ibadete açıldı.

RESTORASYONU TAMAMLANAN ECDAT YADİGÂRI 
BURHANİYE CAMİİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
VEFATININ YIL DÖNÜMÜNDE 
CANLI YAYINDA ANILDI
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya 
Türkmen’in “Bir Askeri Stratejist Olarak Mustafa Kemal Atatürk” söyleşisi ile vefatının 
82. yıldönümünde 10 Kasım Salı akşamı canlı olarak gerçekleşen etkinlikle anıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Türkmen vefatının 82. yılında Mustafa Kemal’in eğitim hayatı, siyasi 
ve askeri hayatı hakkında önemli noktalara değinerek izleyicilere 10 Kasım tarihinin 
anlam ve önemine uygun bir akşam yaşattı.

Söyleşi Üsküdar Belediyesi You Tube kanalı ve Üsküdar Kültür Sanat İnstagram 
hesabından canlı olarak yayınlanarak “Evde Kal, Kültür Sanata Bağlı Kal” mesajı ile 
Üsküdarlıların evine konuk oldu.
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’nci yıldönümünde, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Üsküdar'da da 
coşkuyla kutlandı. Pandemi koşullarında gerçekleştirilen resmi 
törenlerin ardından Üsküdar Meydan’ında bisiklet turu etkinliği 
yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamaları 
kapsamında Nevmekân Sahil’de gerçekleştirilen resepsiyonun 
ardından, Şemsi Paşa Meydanı’nda İstanbul Valiliği 
Yardımcılarından Mehmet Fatih Çiçekli, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen,  askeri yetkililer, protokolün yanı sıra 
gaziler ve Üsküdarlıların katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk 
bırakma töreni düzenlendi.

İki gün süren kutlamalar 29 Ekim Perşembe sabahı Üsküdar 
Bisiklet Peloton Spor Kulübü (ÜSBİP) üyelerinin Cumhuriyet 

Bayramı turu ile devam etti. Nevmekân Sahil önünden başlayarak 
Harem’e kadar Türk Bayraklı ve flamalı bisikletleriyle bayram 
turu atan 50’ye yakın gruba Başkan Hilmi Türkmen de katıldı. 
Eşofmanlarını giyen Tükmen, arkasında Türk Bayrağı asılı 
bisikletiyle ÜSBİP üyelerinin önünde yer aldı.

Başkan Türkmen, ‘’Cumhuriyetimizin 97. Kuruluş yıldönümünde 
böyle güzel ve farklı bir etkinlik yapalım dedik. Üsküdar 
Bisiklet Peloton Spor Kulübü’ndeki arkadaşlarımız çok güzel 
işler yapıyorlar, birincilikler, dereceler kazanıyorlar. Pandemi 
koşullarında biliyorsunuz kabalık programlar yapamıyoruz. 
Ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Sporumuzu da ihmal 
etmememiz gerekiyor. Böyle anlamlı ve güzel bir günde Üsküdarlı 
bisikletsever arkadaşlarımızla birlikte ben de pedal çevirmek 
istedim. Şimdi Harem'e kadar gideceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımız herkese kutlu olsun.’’ şeklinde konuştu.

ÜSKÜDAR’DA CUMHURİYET BAYRAMI ÇOŞKUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
vefatının 82. yılında Şemsi Paşa Meydanı’nda yapılan resmi 
törenle yâd edildi.

Anma törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın, askeri yetkililer, değerli gazilerimiz, 
öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Başkan Türkmen konuşmasında, “Temelinde tam bağımsızlık ve 
milli irade olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, vefatının 82. yılında saygı, rahmet, özlem ve şükranla 
anıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tören Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk 
bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın 
okunması ile sona erdi.

CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK YAPILAN RESMİ TÖRENLE ANILDI
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Geçtiğimiz yıl eğitim öğretim sezonu boyunca her Pazartesi 
sabahı farklı bir okulda İstiklal’den İstikbal’e anlayışıyla başlayan 
Bayrak Törenleri bu ay Halil Rüştü ilkokulu Lisesi, Çamlıca Kız 
Lisesi, Tev Türkan Sedefoğlu İlkokulu ve Hasan Tan İlkokulu’nda 
gerçekleşti.

Çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim 
alabilmeleri için Üsküdar Belediyesi tarafından özel hazırlanan 
dezenfektan ile sınıf, koridor, tuvalet, öğretmen odaları gibi 
öğrencilerin temasta bulunabilecekleri her alan en ince detayına 
kadar hijyenik hale getiriliyor.

Bayrak törenlerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 
Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar İlçe 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın katılım sağlıyor. Lise son sınıf 
öğrencilerine üniversite hazırlık çalışmalarında destek olmak 

amacıyla e-soru bankası hediye ediliyor. Bayrak törenlerinin 
ardından okul bahçesinde öğrenciler ile birlikte fidan dikimi 
gerçekleştiriliyor. Protokol sınıfları dolaşarak minik öğrencilere 
hediye dağıtımında bulunuyor.

BAŞKAN HİLMİ TÜRKMEN HER PAZARTESİ FARKLI 
BİR OKULDA BAYRAK TÖRENİNE KATILIYOR

Moderatörlüğünü Beşir Ayvazoğlu’nun yaptığı “Sade Bir Semtini 
Sevmek” söyleşi programının Kasım ayı konuğu Prof. Dr. Tufan 
Buzpınar oldu. 

Üsküdar Belediyesi You Tube kanalı ve Üsküdar Kültür Sanat 
İnstagram hesaplarından 9 Kasım akşamı canlı olarak yayınlanan 
programda Prof. Dr. Buzpınar Üsküdar’ın seçkin semtlerinden 
biri olan Altunizade’yi anlattı.

Yıllardır Altunizade’de yaşamış ve Altunizade semtinin tarihi 
üzerinde çalışmış olan Buzpınar, yaklaşık 1 saat süren söyleşi ile 
Üsküdarlıların evine konuk oldu.

“Sade Bir Semtini Sevmek” söyleşi programı her ay farklı bir 
konu ve konukla izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.

“SADE BİR SEMTİNİ SEVMEK” SÖYLEŞİ 
PROGRAMINDA ALTUNİZADE SEMTİ ANLATILDI
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Kültür Sanat’ın şehri Üsküdar’da Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen 
online canlı yayın etkinlikleri ile birbirinden değerli sanatçı ve 
uzmanlar Üsküdarlıların evine konuk oldu.

Prof.Dr. Kemal Sayar’ın “Salgın Sürecinde Öğrendiklerimiz” söyleşi 
programı ile 5 Ekim tarihinde Kültür Sanat sezonunu açan Üsküdar 
Belediyesi, You Tube ve Instagram hesaplarından canlı yayınlanan 
programları Üsküdarlılarla buluşturuyor.

6 Ekim Salı akşamı moderatörlüğünü Beşir Ayvazoğlu’nun yaptığı 
“Sade Bir Semtini Sevmek” söyleşi etkinliğine konuk olan Mimar 
Prof. Dr. Sinan Genim “Bir Kültür Muhiti Olarak Ayasofya” yı anlattı.

Yazar Kaan Murat Yanık son romanı olan “Dünyasızlar”ı 13 Ekim Salı 
akşamı moderatörlüğünü Erkan Şimşek’in yaptığı “Kitap Söyleşileri” 
programında anlatarak yazarlık deneyimini izleyicileri ile paylaştı.

16 Ekim’de yayınlanan moderatörlüğünü Sefa Özkaya’nın yaptığı 
“Kültür ve Edebiyatımızda İstanbul” söyleşi programına Prof. Dr. 
Abdullah Uçman konuk oldu. Ekim ayının özel etkinliği olarak Prof. 

Dr. Okan Yeşilot’un moderatörlüğünde 18 Ekim akşamı yayınlanan 
“Azerbaycan Tarihi ve Karabağ Meselesi” söyleşi programına 
Dr. Mehdi Genceli, Dr. Telman Nusretoğlu ve Dr. Ramin Sadıgov 
konuşmacı olarak katıldı.

İki usta isim Şair Prof. Dr. Nurullah Genç ve Yazar Hayati İnanç’ın bir 
araya geldiği “Şiir Medeniyeti” söyleşi programı 22 Ekim akşamı 
Valide Sultan Gemisi’nden canlı yayınla izleyicilere keyifli bir 
sohbetle Boğaz turu yaşattı.

27 Ekim akşamı moderatörlüğünü Kemal Karaöz’ün yaptığı ve Özer 
Özel’in konuk olduğu “Üsküdar İçre Musiki” dinleti programı Hz. 
Muhammed’e bestelenen naat-ı şerifler eşliğinde yaklaşık 1 saat sürdü. 
29 Ekim’de yayınlanan moderatörlüğü Prof. Dr. Ali Satan’ın yaptığı 
“Dünden Bugüne Cumhuriyet Tarihi” söyleşi programına Prof. Dr. 
Vahdettin Engin konuk oldu.

Üsküdar Belediyesi tarafından “Evde Kal Kültür Sanata Bağlı Kal” 
sloganıyla canlı yayınlanan etkinlikler tüm sezon boyunca devam 
edecek.

KÜLTÜR SANAT AŞKIYLA ÜSKÜDAR BİR BAŞKA

ANADOLU YAKASI 
BELEDİYE BAŞKANLARI 
TOPLANTISI VALİDE 
SULTAN GEMİSİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Her ay farklı ilçede düzenlenen Anadolu Yakası Belediye 
Başkanları toplantısı bu ay Üsküdar Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Anadolu Yakası 
İlçe Belediye Başkanlarının katılım sağladığı toplantı yüzen 
Kültür Merkezi Valide Sultan Gemisi’nde Boğaz turu eşliğinde 
devam etti.

Başkan Türkmen diğer ilçe belediye başkanları ile fikir 
alışverişinde bulunarak yeni projelerini paylaştı.

İlçe başkanları tarafından bir önceki toplantıda alınan kararlar 
değerlendirilip belediyelerin ortak çözebileceği konular 
tartışıldı. 



12

Daha önce nikâh sarayı olan Nevmekân Sahil Üsküdar Belediyesi 
tarafından geniş kapsamlı onarımdan geçirilmiş ve öğrencilerin 
de sık kullandığı millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye 
başlamıştı. Üsküdarlıların yanı sıra İstanbulluların da uğrak 
noktası olan Nevmekân Sahil her ay yeni bir sergiye ev sahipliği 
yaparak sanatseverleri sanatla buluşturmaya devam ediyor.
Açılışının 2. yılını dolduran mekân bugüne kadar sayısız söyleşi, 
konser, sergi, seminer ve davet gibi etkinlikler ile usta sanatçıları, 
alanında uzman profesör ve hocaları, gazetecileri ile iş ve sanat 
dünyasından kıymetli misafirleri ağırlayarak birbirinden değerli 
anlara sahne oldu.

Nevmekân Sahil’in 2. yaş gününü sosyal medya hesaplarından 
kutlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün 
Nevmekân Sahil’in doğum günü. Tam 2 yıl önce bugün açmıştık. 
Sergiler, konserler, söyleşiler, gece çorbaları ve buluşmalar. Şu 

korona günlerini atlatalım, çok daha güzellerini yapacağız Allah’ın 
izniyle. Peki kimlerin Nevmekân’da fotoğrafı var, paylaşın da 
görelim.” diyerek hafızaları tazelettirdi.

Aynı zamanda Başkan Türkmen, “Nevmekân Sahil’de “Madenin 
İhtişamı”na şahitlik edebilir, Nevmekân Bağlarbaşı’nda “Su 
Altında Nefes” ile derinliklere dalabilir, Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde “Tarih Kokan Sayfalar”da kültürel bir 
seyahate çıkabilirsiniz.” paylaşımıyla devam eden sergiler 
hakkında bilgi verdi.

Eski otobüs garajı olan Nevmekân Bağlarbaşı, Üsküdar’ın ilk 
Nevmekân’ı olma özelliğini korurken, 220 yıllık tarihi ile metruk 
durumda olan Selimiye Hamamı Üsküdar Belediyesi tarafından 
restore edilerek üçüncü Nevmekân olarak yerini almaya 
hazırlanıyor.

NEVMEKÂN’LARDA KÜLTÜR SANAT, KİTAP 
KOKUSUNA KARIŞARAK YAŞIYOR

Millet Kıraathanelerinin en güzel örneği olarak Üsküdar’da hayat bulan Nevmekân Sahil ve Nevmekân 
Bağlarbaşı, kütüphane olarak hizmet vermesinin yanı sıra Nev Galeri'de değerli sanatçıları ağırlıyor.

Üsküdar Belediyesi saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir hediye ile kutladı.

Üsküdar’da görev yapan ve bilgi şemsiyelerinin altında herkese 
yeri olan öğretmenlerimize vefakâr çalışmaları dolayısıyla “İyi ki 
Üsküdar var!” şemsiyesi hediye edildi.

Başkan Hilmi Türkmen sosyal medya hesaplarından 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Eğitim sevdası uğruna 
vatanın her karış toprağına giden, bu yolda can verip şehit olan, 
gerektiğinde bir anne bir baba olan, saygıdeğer öğretmenlerimizin 
Öğretmenler Günü kutlu olsun. Hakları asla ödenmez ama her an 
yanlarında olduğumuzu hissetsinler istedik. “ifadelerini kullandı. 
Belediyeden görevli ekipler tarafından ilçede bulunan tüm okullar 
ziyaret edilerek Başkan Hilmi Türkmen’in selamı ve mektubuyla 
kıymetli öğretmenlerimize hediyeleri takdim edildi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ'NDE ANLAMLI HEDİYE
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İstanbul barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30'a kadar 
gerilemesi, Üsküdar Belediyesi’ni harekete geçirdi. Başlatılan su 
tasarrufu kampanyası kapsamında Üsküdar Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü personellerinden oluşan, dev ekiple, 200 bini 
aşkın hane, binlerce işyeri ve esnafa %40 tasarruf sağlayan 
cihazlar kapı kapı ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. 

Ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak dağıtımına başlanan 
su tasarruf cihazlarının yanı sıra, bir dönüşüm çantası içinde 
tohumlu kalem, dezenfektan, maske ve sıfır atık bilgilendirme 
broşürü de Üsküdarlılara hediye ediyor.

Kampanyanın dağıtım aşamasını da bizzat yöneten Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Marmara’da sonbahar, kurak 
geçiriyor. 15 milyon nüfuslu İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 
barajlarda birkaç aylık su kaldı. Sadece hizmet değil çözüm üreten 
bir sosyal belediyecilik anlayışı, bu sorunun çözümü noktasında 
harekete geçilmesini gerektirirdi. Biz de öyle yaptık. Dev su 

tasarrufu kampanyası başlattık. Bugün tüm Üsküdar’da yüzlerce 
görevliden oluşan ekibimizle su tasarrufu için özel musluk 
aparatlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. 30 saniyelik basit bir 

işlemle musluk ucuna takılan cihazlar, 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 
cihazları ücretsiz olarak dağıttık. Dev su tasarrufu kampanyası 
ile diğer belediyelere örnek olacak bir proje geliştirdik. Su 
tasarrufu için tüm Üsküdarlılarla el ele verdik. Birlikte bereketli 
güzel günleri inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Üsküdar’da toplamda yaklaşık 230 bin hane ve işyerine 3 hafta 
içinde dağıtımın tamamlanması planlanıyor.

200 BİNİ AŞKIN HANE VE İŞ YERİNE HİJYEN 
PAKETİ VE SU TASARRUF CİHAZI DAĞITILDI



14

Amerikalı damat ile Romanyalı gelin pandemi koşulları sebebiyle 
kendi ülkelerinde evlenemeyince  Üsküdar Belediyesi sayesinde 
dünya evine girdi.

2,5 yıllık hikâyelerini nikâhla taçlandırmak isteyen çift pandemi 

süreci yüzünden uzun uğraşlarına rağmen düğünlerini kendi 
ülkelerinde gerçekleştiremeyince farklı ülkelerde şanslarını 
denemek istediler. Çift şanslarını Türkiye’den yana kullanmaya 
karar verdiler. Türkiye’den nihayet olumlu cevap alan Julia ve 
Damon Üsküdar Belediyesi’ne başvurup nikâh masasına oturdu. 
Gerekli izinleri alarak çiftlerin muradını gerçekleştiren Üsküdar 
Belediyesi hafızalardan çıkmayacak bir nikâha şahitlik etti.

Çiftin nikâhını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. 
Başkan Türkmen, “Farklı bir nikâha imza attık. Damat Amerikalı, 
gelin Romanyalı. Pandemi seyahat yasakları nedeniyle bir türlü 
evlenememişler. Bize başvurmuşlar. İlgili makamlarla görüştük, 
izinleri alındı, testlerini yaptırdılar, 3 çocuk şartını da kabul 
ettiler. Mutluluklar diliyorum.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da evlendikleri için farklı bir deneyim yaşadıklarını 
belirten çiftin tek üzüntüsü ailelerinden ayrı evlenmeleri oldu. 
Üsküdar Belediyesi ailesi olarak çifti yalnız bırakmayarak 
mutluluklarını paylaştık.

YABANCI GELİN VE DAMAT
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NDE EVET DEDİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl 
11 Kasım'ı “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan etmesiyle tüm 
Türkiye genelinde “Geleceğe Nefes Seferberliği” kampanyası 
başlatılmıştı.
Üsküdar Belediyesi tarafından 11 Kasım Çarşamba günü 
Validebağ Korusu’nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi. “Bugün 
Fidan Yarın Nefes” sloganı ile başlatılan fidan dikme törenine 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve öğrenciler katılım sağladı.

Başkan Türkmen, “Biz Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan 

miktarını artırmak için çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Bunda da 
başarılı olduk elhamdülillah. Bugün de Validebağ Korusu’ndayız. 
Yeşilimize yeşil katacağız. Bir ağacı kesip, tüketmek birkaç 
dakikalık iş ama o ağacın büyümesi onlarca yıl sürüyor. Tablo 
hepimizi korkutmalı. Tükettiğimizden fazlasını dikmezsek 
ormanlar dünya çapında yok olacaklar. Bugünkü etkinliğimizin 
bu bilince vesile olmasını diliyorum. ‘Yeşil İstanbul, Yeşil Türkiye 
için Yeşil Üsküdar’ diyorum.” şeklinde konuştu.

Yarınlara daha yeşil bir miras bırakmak için öğrencilerle birlikte 
fidan dikimi gerçekleştirilerek sulamaları yapıldı.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA BAYRAMI’NDA GELECEĞE 
NEFES DÜNYAYA NEFES
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Üsküdar’ı, şehrin Kültür Sanat merkezi haline getiren Üsküdar 
Belediyesi sanatseverleri “Üsküdar’da İstanbul İstanbul’da 
Üsküdar” minyatür sergisi ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde buluşturdu.

Açılışta konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar’da 
yeni bir açılışa imza atmaktan dolayı çok mutlu olduk. Sanata ve 
sanatçıya her zaman kapılarımız açık. Sanatçı Berrin Çakin Güç 
ve ekibini tebrik ediyorum. İstanbulumuza, Üsküdarımıza yeni bir 
nefes, yeni bir soluk aldıracak bu güzel çalışmayı alkışlıyorum" 
şeklinde konuştu.

İstanbul ve Üsküdar temalı minyatür sergisi 5-29 Kasım tarihleri 
arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

 “ÜSKÜDAR’DA İSTANBUL İSTANBUL’DA 
ÜSKÜDAR” MİNYATÜR SERGİSİ BAĞLARBAŞI 

KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE

Üsküdar Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlanan psikolojik 
danışmanlık desteği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ücretsiz olarak 
devam ediyor.

Pandemi sürecinde online hizmet veren uzman psikologlar Haziran 
ayı itibariyle yüz yüze görüşmelere başlayarak ara vermeden 
hafta içi her gün psikolojik danışmanlık hizmetlerini sürdürüyorlar.
Uzman klinik psikologlar tarafından verilen danışmanlık hizmetleri 

ile çocuk, ergen ve yetişkin bireylerin toplumsal hayata katılımını 
artırma, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma 
becerilerini kazandırmaya yönelik destek sağlanmaktadır.

Psikolojik destek almak isteyen Üsküdar ikâmetli vatandaşlar 
0549 823 16 87 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler.

ENGELSİZ YAŞAM 
MERKEZİ’NDE 
ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK HİZMETİ 
DEVAM EDİYOR



Üsküdar Belediyesi tarafından özellikle çocuklar ve gençler 
üzerinde girişimcilik bilincinin oluşturulmasına yönelik önemli 
bir adım atılarak hayata geçirilen Atölye Üsküdar Girişimcilik 
ve İnovasyon Merkezi  11 Kasım Çarşamba günü düzenlenen 
açılış töreni ile İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
desteğiyle hizmete açılan ve ücretsiz olarak faaliyet 
gösterecek olan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi; AR-GE, yazılım, inovasyon ve girişimcilik kavramları 
etrafında hayata geçirilecek yeni projeleri şekillendirecek.

Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda bulunan Atölye 
Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nin açılış törenine 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İstanbul Kalkınma Ajansı üyeleri, 
akademisyenler ve üniversite öğrencileri katılım sağladı.

Başkan Türkmen açılış konuşmasında, “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
hayata geçirdiğimiz Atölye Üsküdar Girişimcilik ve 

İnovasyon Merkezi ile AR-GE, yazılım, inovasyon, girişimcilik 
kavramlarının izini sürdük. Vizyonumuzun temelinde 
“Sürdürülebilir Kalkınma” var. Burada araştırma ve yenilik 
bilincinin, teknoloji ve bilim kültürünün uygulama temelli 
olarak gelişmesini sağlayan bir yapıdan bahsediyoruz. 
Buna göre merkezimizde girişimciler için ofisler, eğitimler 
için interaktif sınıflar, yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge 
projelerinin hayat bulacağı bir AR-Ge laboratuvarı yer alacak. 
Bu kapsamda çok önemli programlar hazırladık. Burası 
Üsküdar, burası Türkiye’nin eğitim oranı yüksek yerlerinden 
biri. Böyle olunca taleplerin de düzeyi yükseliyor. Bizim, sizler 
için daha çok çalışmamız gerekiyor. Biz de öyle yapıyoruz. 
Dünya çapında bir yerel yönetim hizmeti sunuyoruz. Atölye 
Üsküdar bunun en iyi ve şimdilik en son örneği oldu. Herkes 
için, İstanbul için hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Projelerini hayata geçirmek isteyen girişimciler www.
atolyeuskudar.com adresinden detaylı bilgi alabilir ve online 
kayıt yaptırabilirler. 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
ATÖLYE ÜSKÜDAR GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON 

MERKEZİ İLE GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK


