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ADET BODRUM PAPATYASI 
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15. ULUSLARARASI ÖZEL 
SPORCULAR ATLETİZM 
ŞENLİĞİ'NDE ENGELLERİ 
ORTADAN KALDIRDIK

80 BİN KİŞİLİK GELENEKSEL BÜYÜK ÜSKÜDAR İFTARI

300 YILLIK 
AHMEDİYE CAMİİ'Nİ 
YENİDEN İBADETE 
AÇTIK

BAKKAL KART İLE 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
VE BAKKALLARA 
DESTEK

MİHRİMAH SULTAN 
GENÇLİK KÜTÜPHANESİ 
İLE ÜSKÜDAR'A BİR 
KÜTÜPHANE DAHA
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Üsküdar - İstanbul - Tel: 0216 531 30 00

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ADINA SAHİBİ

HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Üsküdar Belediyesi olarak bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, 
mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, istihdam sağlamak 
amacıyla 22 Şubat tarihinde Küplüce Kurs Merkezimizi, 24 Mart 
tarihinde ise Ünalan Kurs Merkezimizin açılışını gerçekleştirerek 
Üsküdarlıların hizmetine sunduk.
Açılışta konuşma yapan başkanımız Hilmi Türkmen, “Hedefimiz 
Üsküdarımızın tüm mahallelerine ÜSMEK şubelerinden en 
az birer tane açmak. Bugün 16 şubemiz oldu. Bir de satış 

mağazamız var. Yakın zamanda Mimar Sinan Mahallemizde 
bir kurs merkezi ve İcadiye Mahallemizde de gastronomi okulu 
açacağız. ÜSMEK'e bağlı 19 ayrı şubemiz olacak. Toplam 10 bin 
kayıtlı öğrencimiz var." ifadelerini kullandı.
ÜSMEK kurs merkezlerimizde müzik ve gösteri sanatları, 
sanat ve tasarım, kişisel gelişim, seramik ve cam, el sanatları, 
giyim üretim teknolojileri, yabancı dil gibi 72 alanda 3 bin 700 
programda verilen eğitimler sürüyor.

ÜSMEK AİLESİ 
HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
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Üsküdar Belediyesi olarak iş arayanları ve işverenleri 
buluşturan Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından  
biri olan Boğaziçi İstihdam Zirvesi’ni 2-3 Mart tarihleri arasında 
Bağlarbaşı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik.

Üsküdar İstihdam Merkezi aracılığıyla iş arayanların kariyer 
hayatlarına kılavuzluk eden Üsküdar Belediyesi olarak 
gerçekleştirdiğimiz zirveyle birlikte Türkiye’nin istihdamına 
da katkıda bulunmuş olduk. İş arayan vatandaşlar Boğaziçi 
İstihdam Zirvesi aracılığıyla 84 firma içerisinden 518 iş kolu için 
başvuruda bulundu.

Boğaziçi İstihdam Zirvesi’ni 2 gün boyunca 15 bin kişi ziyaret 
ederek Türkiye’nin önde gelen kurumları ile buluşma fırsatı elde 
etti.  

Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi tarafından 
teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimciliği desteklemek 
amacıyla düzenlenen Ideathon Programı Yatırımcı Sunumları 
etkinliği girişimcilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Ideathon Programı; savunma sanayii, sağlık teknolojileri, 
yazılım, insanlık ve toplum yararına teknoloji, blok zinciri ve 
uygulamaları, e-ticaret, nesnelerin interneti ve akıllı şehir 
uygulamaları, biyoteknoloji ve 3 boyutlu yazıcı uygulamaları 
alanlarındaki projeleri fikir aşamasında olan girişimcilere  
yönelik Ocak ayında çağrıya çıkılması ile başladı. 

405 girişimci adayı 135 girişim fikri ile başvuru yaptı. 
Başvurular ön değerlendirmeye tabi tutularak, fikirler                                          
arasından daha hızlı gerçekleşeceğine inanılan 50 girişime; 
fikirlerini olgunlaştırmaları ve yatırımcı karşısında kendilerini 
daha iyi ifade edebilmeleri için 2 hafta boyunca eğitimler verildi.

Eğitimlerin sonunda girişimcilerin hazırladıkları sunumlar 
yeniden değerlendirildi ve bu değerlendirmeler sonucunda; 
12 girişim fikri ile 56 girişimci adayı yatırımcılara sunum 
yapmaları için Yatırımcı Sunumları etkinliğine davet edildi. 
Büyük bir heyecan ile sunumlarını gerçekleştiren ekiplerden jüri 
değerlendirmesi sonrası ilk 3’de yer alan girişimcilere hediyeleri 
belediye başkanımız Hilmi Türkmen tarafından takdim edildi. 
Ayrıca yarışmaya katılan tüm girişimcilere, paydaşlar ve 
yatırımcılar çeşitli desteklerde bulunacak.

İŞ ARAYANLARI VE 
İŞVERENLERİ BOĞAZİÇİ 
İSTİHDAM ZİRVESİ’NDE 

BULUŞTURDUK

BELEDİYEMİZDEN 
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 

BÜYÜK DESTEK
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8 MART DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ’NDE 
ÜSMEK MAĞAZAMIZI 

AÇTIK

Üsküdar Belediyesi olarak başta kadınlar olmak üzere 
bireylerin bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı 
sağlamak, kişisel birikimlerini artırmak, mesleki ve sanatsal 
bilgilerini geliştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla ÜSMEK'i 
(Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları), kadınlar için bir 
geçim kaynağına dönüştürdük.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz 
ÜSMEK mağazasında ilçede yer alan 16 ÜSMEK aracılığıyla 
kadınların girişimci ruhunu ortaya çıkararak el emeği göz nuru 
ürünleri satışa sunuyoruz.

Mağazanın açılışına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 
eşi Sabriye Şentop, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa 
Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, 
Amerikalı Müslüman kadın film yönetmeni ve yapımcı Samah 
Safi Bayazid ile çok sayıda seçkin davetli ve vatandaş katılım 
sağladı. Açılışta dünyaca ünlü müzisyen Kerem Görsev’in 
piyano başında verdiği mini konser herkesi mest etti.

Açılışı yapılan ÜSMEK mağazasında ilk alışverişi başkanımız 
Hilmi Türkmen ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi 
Sabriye Şentop yaptı.

ŞEHİT GÖKHAN ESEN 
ORTAOKULU’NA YENİ BİR 
KÜTÜPHANE VE OKUMA 
SALONU KAZANDIRDIK

Depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkıp yeniden inşa 
ettiğimiz Şehit Gökhan Esen Ortaokulu’na yeni bir kütüphane 
ve okuma salonu kazandırdık.

Yeni alanların açılışı için düzenlenen törene başkanımız Hilmi 
Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 
katılım sağladı.

Yeni kütüphaneyi ziyaret eden başkanımız, “Bu kitapları 
okumanız için buraya bırakıyoruz. Yoksa raflarda kalacaksa 
hiçbir kıymeti yok. Başkanım tüm kitapları okuduk derseniz, 
kitapların devamı gelecek.” şeklinde konuştu.
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TIP BAYRAMI’NDA HASTANELERİMİZİN 
BAŞHEKİM VE YÖNETİCİLERİNİ AĞIRLADIK

Tıp Bayramı vesilesiyle hastane başhekim ve yöneticilerini 
belediye hizmet binamızda düzenlenen yemekli organizasyonda 
ağırladık.

Etkinliğe belediye başkanımız Hilmi Türkmen ev sahipliği yaptı.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının 
Tıp Bayramı’nı kutlayarak, “Hakları asla ödenmez lakin; 
belediyemizin sosyal tesislerinde, sağlık çalışanlarına özel %20 
indirim için bir çalışma başlattık.” şeklinde konuşarak, fedakarca 
hizmet veren sağlık çalışanlarına belediyemiz tarafından özel 
yapılacak olan çalışmayı duyurdu.

 

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı vesilesiyle Üsküdar Şemsipaşa 
Meydanı’nda resmi tören düzenlendi.

Resmi törene Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, askeri 
yetkililer ve çok sayıda gazi ve vatandaş katılım sağladı.

Şemsi Paşa Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtına çelenk 
bırakan yetkililer, günün anlam ve önemine dair konuşma 
yaptılar. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasının 
ardından tören sona erdi.

Başkanımız Hilmi Türkmen törende yaptığı konuşmada, 
“Özgürlüğümüz için toprağa düşmüş şehitlerimizi bugün 
özgür bir devletin onurlu yurttaşları olarak anabiliyoruz. 
Bize saadeti yaşatan, bu vatana hizmeti, emeği, duası 
geçmiş isimli, isimsiz her bir kimseden Allah razı olsun. 
Bizim için Çanakkale işte bu uyandırdığı mücadele ve şükran 
duygularıdır. İşte bu duygularla bir kere daha şehitlerimizi, 
kahramanlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı ve Karabekir 
Paşa’yı rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK
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“Nevmekân Konuşmaları” etkinliği kapsamında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Nevmekân Sahil’de 
gençlerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank, Türkiye Uzay Ajansı ile Türkiye'yi önümüzdeki 
dönemde uzay alanında daha kabiliyetli bir hale getirmeyi    
amaçladıklarını ifade ederek "Uzay alanında birçok çalışma var. 

Türkiye kendi haberleşme, iletişim, gözlem uydusunu 
üretebilen bir ülke. Şimdi de kendi tasarladığı hibrit roketlerle 
Türkiye'yi uzay yarışına daha iyi hazırlamak istiyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Varank, gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini, onların geri 
bildirimleri ile daha önce yönelmedikleri alanlara ilerlediklerini 
söyledi.  

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANIMIZ MUSTAFA VARANK 
NEVMEKÂN SAHİL’DE GENÇLERLE BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 
düzenlediğimiz “İstiklâl Marşımızı Güzel Okuma” yarışmasının 
finali Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Üsküdar’daki ortaokullar arası düzenlenen yarışmanın final 
törenine Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Sinan Aydın, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım 
sağladı.

Ödül töreninde konuşan başkanımız, “İstiklal Marşımız, 
bayrağımız ile birlikte değerlerimizin en başında gelir. Böyle 
güzel bir marşı güzel okumak da tabii insanlara ferahlık 
veriyor. Ruhumuza iyi geliyor. Güzel okunmuş bir şiirin tesirini 
başka yapıtlarda bulmak mümkün değildir. Biz de tabii bu 
güzelliği teşvik etmek istedik. Geçen yıl da çok güzel örneklere 
şahit olmuştuk. Her yıl yeni öğrencilerimizle tanışıyoruz. 
Akif sevgisinin nasıl kanımıza karıştığını görüyoruz. Bundan 
da çok mutlu oluyoruz. İstiklal Marşımızın kalplerimizde, 
semalarımızda bir kere daha yankılanmasına vesile olan bu 
yarışmaya katılan sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 
Öğrencilerimizin eğitimcilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde 
konuştu.

Başkanımız Hilmi Türkmen yarışmanın ilk üç finalistini 
açıklayarak hediyelerini takdim etti. İstiklâl Marşı’nı  birbirinden 
güzel okuyan öğrenciler arasından Sultantepe Prof. Dr. Cemil 
Taşçıoğlu Ortaokulu’ndan Ayşegül Çağlar birinci, Tenzile 
Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu’ndan Ebrar 
Kuzu ikinci ve Salacak İmam Hatip Ortaokulu’ndan Emirhan 
Edis ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

İSTİKLAL MARŞI’NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASININ 
FİNALİ GERÇEKLEŞTİ
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde Down 
Sendromlu gençlerimiz Türkiye’nin sevilen sanatçısı Seda Sayan 
ile Tebessüm Kahvesi’nde buluştu.

Tebessüm Kahvesi’nde düzenlenen etkinliğe Üsküdar Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen katılım sağladı.

Seda Sayan’ı çiçeklerle karşılayan gençler, ünlü sanatçıyla 
şarkılar eşliğinde sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdiler.

Etkinlikte konuşan Seda Sayan, “Down Sendromlu gençlerimizin 
sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı 
sevgi dolu kalpleri. Üsküdar Belediyesi bu huzurlu mekânda hem 
farkındalık oluşturuyor hem de down sendromlu arkadaşlarımıza 
meslek ve özgüven kazandırıyor, bu çok değerli.” dedi.

SEDA SAYAN  TEBESSÜM KAHVESİ’NDE 
GENÇLERİMİZLE BULUŞTU

Yasemin Aslan Bakiri’nin camı ve metali buluşturduğu 
eserlerinden oluşan Billur Sergisi  Nevmekân Selimiye’de açıldı.

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen ve sanat 
dünyasından isimlerin katılım sağladığı sergi, Nevmekân 
Selimiye’de açılan ilk sergi olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun 
ihtişamını kaftanlar üzerinden anlatıyor. 

Başkanımız Hilmi Türkmen açılışta yaptığı konuşmada, “Tarihi 
bir mekândayız. Bu mekân 1960'lara kadar değişik zamanlarda 

hamam olarak vazifesini icra etmiş. Daha sonra ne yazık ki 
kaderine terk edilmiş. Biz Üsküdar Belediyesi olarak burayı 
devraldık ve aslına uygun bir şekilde restore ettik. Şu anda 
burası bir kütüphane, bir kitap kafe ve aynı zamanda bir sanat 
merkezi. Sanatın insanları ve toplumları birleştirici özel bir 
gücü vardır. Sergi sayesinde bu tarihi mekân bu amaca hizmet 
ediyor.” şeklinde konuştu.

Billur Cam Sergisi, Nevmekân Selimiye’de 29 Mayıs tarihine 
kadar ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

NEVMEKÂN SELİMİYE’DE BİLLUR CAM SERGİSİ
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Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, Çavuşdere Spor 
Sarayı’nda sevenleriyle bir araya geldi.

Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli türlerde de şarkılar 
seslendiren ünlü sanatçı, müzikseverleri coşturdu. Kemençe 
eşliğinde çalınan şarkılara Ekin Uzunlar'ın hayranları hep 
birlikte eşlik etti.

Konsere katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, "Sevgili gençler, buradan muhteşem gözüküyorsunuz. 
Uzunca bir aradan sonra hepimizin çok sevdiği bu muhteşem 
tablonun mimarı Ekin Uzunlar'a ‘Üsküdar'a, evine hoş geldin’ 
diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ekin Uzunlar sevilen  şarkılarıyla 
izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

EKİN UZUNLAR'LA KARADENİZ RÜZGÂRI

İKİNCİ BAHAR KAHVEMİZİN 
ÇINARLARIYLA BULUŞTUK

Üsküdar Belediyesi olarak Yaşlılara Saygı Haftası vesilesi 
ile İkinci Bahar Kahvemizin çınarlarına kahvaltı etkinliği 
düzenledik.

İkinci Bahar Kahvesi’nde buluşan çınarlarımız keyifli sohbet 
eşliğinde kahvaltı ettiler.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen 
çınarlarımızla selamlaşıp bol bol sohbet etti.

Başkanımız, “Bu hafta malum Yaşlılara Saygı Haftası. Ama 
biz onları yaşlı değil, yaş alan gençler olarak tanımlıyoruz. “ 
şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası çınarlarımızla fotoğraf çektiren başkanımız 
çiçek hediye etti. 
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Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 24 Mart tarihinde 
Türkiye'nin önde gelen din adamlarının katılımıyla Kuran-ı 
Kerim Ziyafeti programı gerçekleşti.

Programa başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve çok sayıda vatandaş katılım 
sağladı.

Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Büyük Çamlıca Camii İmam 
Hatibi Kerim Öztürk, Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi 
Ferruh Muştuer, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi 
Mansur Sağır, Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Adem 
Kemaneci okudukları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenleri 
mest etti.

Toplumun kanaat önderleri arasında yer alan din adamlarını 
buluşturduğumuz programda, Kur'an-ı Kerim'in yaşamı 
anlamlandıran ulvi yönü vurgulandı. Manevi atmosferi 
yüksek olan programa Üsküdarlılar yoğun ilgi gösterdi.

BAĞLARBAŞI 
KONGRE VE KÜLTÜR 

MERKEZİ’NDE 
KURAN-I KERİM 

ZİYAFETİ

RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI BİTEN 

300 YILLIK AHMEDİYE 
CAMİİ’Nİ YENİDEN 

İBADETE AÇTIK

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 
restorasyon çalışmaları biten 300 yıllık tarihi Ahmediye 
Camii’ni 25 Mart tarihinde düzenlediğimiz açılış töreni ile 
yeniden ibadete açtık.

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, Vakıflar 
Genel Müdürü Başkan Yardımcı Cem Aslanbay ve çok sayıda 
vatandaş katılım sağladı.

Açılışta konuşan başkanımız Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar 
Ahmediye Camii’ndeyiz. Burası İstanbul için önemli merkezi bir 
nokta. 300 yıllık muhteşem bir eser. Bu eseri müştemilatı ile 
birlikte yeniden restore ederek hizmete açmış bulunuyoruz. 
Hayırlı uğurlu olsun.“ şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 yıl içerisinde restorasyon çalışmalarını 
tamamladığımız tarihi Ahmediye Camii’nin ibadete açılmasının 
yanı sıra bünyesinde barındırdığı ve vatandaşların tüm yıl 
boyunca dini eğitim alabilecekleri medrese ve kütüphane de 
hizmete girdi.
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Belediyemizin spor tesislerinde ders alan 4-7 yaş aralığındaki 

minik üyelerimizin katılımıyla Çavuşdere Spor Sarayı’nda 

“Beceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar Şöleni” etkinliği 

gerçekleştirdik.

Başkanımızın düdük çalması ile başlayan yarışta minik 

yarışmacılar kurulan beceri gelişim parkurlarında hem kıyasıya 

yarıştılar hem de doyasıya eğlendiler. Başkanımız dereceye 

giren miniklere kupa, tüm katılımcılara da madalyalarını 

takdim etti.

Üsküdar Belediyesi olarak Vakıfbank Spor Sarayı, Çavuşdere 

Spor Sarayı ve Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı tesislerinde 

verdiğimiz “Beceri Gelişim ve Eğitsel Oyunlar” derslerinde; 

çocuklarımızın ileri yaşlarda ilgilenecekleri spor branşlarında 

gereken alt yapıyı oluşturmak, yeni beceriler edindirmek, 

güç, kuvvet, dayanıklılık, esneklik gibi kondisyonel 

özelliklerini geliştirmek, küçük motor becerilerini geliştirmek, 

koordinasyon ve denge yeteneklerini artırmak, fiziksel ve 

psikolojik hareketlilik gereksinimlerini karşılamak ve sporu 

alışkanlık haline getirmelerini hedeflemekteyiz.

ÜSKÜDARLI MİNİKLER HEM YARIŞTI HEM EĞLENDİ

Üsküdar Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kuveyt 
Türk iş birliğinde yapımını tamamladığımız Mihrimah Sultan                   
Gençlik Kütüphanesi’ni tarihinde hizmete açtık.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz, başkanımız Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve 
Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal'ın yanı 
sıra çok sayıda davetli katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen, "Bir tarafta tarihi Mihrimah Sultan 
Camii, hemen yanı başında Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, 
Diyanet’in kütüphanesi, Diyanet Eğitim Merkezi ve Mihrimah 
Sultan Gençlik Kütüphanesi. Burası bir kültür sokağı oldu, çok 
da yakıştı. İstanbul'a, Üsküdar'a gelenlerin sadece bu sokaktan 
yürümesi bile İstanbul’u keşfetmesine yeter. Kütüphanemiz ile 50 
bin kitabı İstanbullularla buluşturuyoruz. Her biri ayrı bir değer 
taşıyan kitaplar arasında 100 yıllık eserler yer alıyor." şeklinde 
konuştu.

MİHRİMAH SULTAN GENÇLİK KÜTÜPHANESİ İLE 
ÜSKÜDAR’A BİR KÜTÜPHANE DAHA
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Üsküdar’da bulunan yaşlı, kimsesiz, evinde yemek 
pişiremeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için haftanın 
her günü aşevlerimizdeki usta aşçılarımız tarafından özen 
ve titizlikle yemekler pişiriliyor. Ramazan ayının gelmesiyle 
birlikte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan aşevi 
çalışanlarımız, dev kazanlarda yemek pişiriliyor. Ramazan 
ayının gelmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinde 
mesaiye başlayan aşevi çalışanlarımız dev kazanlarda 
yemek pişirdi. Ekiplerimiz, günlük 30 bin kişi için pişirilen 
yemeğin dağıtımını 23 ayrı noktadan gerçekleştirdi.

Aşevimizde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Üsküdar'da 
toplamda günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Bizim 
yemeklerimiz zaten çok leziz, çok lezzetli ve tatlı. Sebebine 
gelince bir defa pilavımızda biliyorsunuz her zaman olduğu 
gibi meşhur Trabzon'un yaylalarından tereyağı var. Aşağı 
yukarı 600 kilo yağ kullanıyoruz. 3 ton pirinç kullanıyoruz. 
3 ton kırmızı et kullanıyoruz. 1 ton mercimek kullanıyoruz. 
500 kilo nohut kullanıyoruz. 2 ton hurma ikram ediyoruz 
hemşehrilerimize. Muazzam bir iftar menüsüyle sevgili 
hemşehrilerimizin huzuruna çıkıyoruz.“ şeklinde konuştu.

RAMAZAN BOYUNCA 980 BİN 
KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ HAZIRLADIK

Ramazan ayının ilk gününde ilk kez oruç tutan çocuklarımızı 
ağırladığımız ve bu yıl 6.’sını  düzenlediğimiz “İlk Orucum 
İlk İftarım” programını Mehmet Çakır Kültür ve Spor 
Merkezimizde gerçekleştirdik.

800 çocuğumuzun birlikte ilk iftarlarını açtığı programa 
Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen katılım 
sağladı.

Görme engelli çocuğumuz Yunus Emre Çelikbaş’ın Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ramazan geleneği 
olan Hacivat - Karagöz gölge oyunu oynatıldı. İftar vaktinin 
girmesiyle ezanı okumak için yine çocuklar sahneye çıktı.

Masalara çorba dağıtımında bulunan başkanımız çocuklarla 
birlikte keyifli bir sohbet eşliğinde iftarını yaptı.

ÇOCUKLARIMIZ İLK ORUÇLARINI
“İLK ORUCUM İLK İFTARIM” PROGRAMIYLA AÇTILAR
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Her gün binlerce öğrenci ile dolup taşan Haluk Dursun 
Kütüphanesi’nde Ramazan ayının bereketi yaşandı.

Öğrencilere 7/24 hizmet veren kütüphanemizdeki çorba 
ve çay ikramları yerini Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar 
yemeği ikramlarına bıraktı.

Belediyemiz tarafından kütüphanemizin bahçesine kurulan 
sofralarda sahur ve iftar yemeklerini yiyen öğrencilerimize 
başkanımız Hilmi Türkmen eşlik etti.

25 Nisan tarihinde ise Haluk Dursun Kütüphanesi 
öğrencilerine sürpriz bir iftar menüsü hazırladık. İftar 
saatinde ders çalışıp kitap okuyan öğrencilere İstanbul'un 
en meşhur dönercilerinden biri olan Dönerci Serkan Usta'nın 
leziz dönerini çorba, pilav ve ayran eşliğinde ikram ettik.

Kurulan tezgâhlarda bizzat başkanımız tarafından kesilen 
dönerler final sınavları öncesinde kütüphanede yoğun 
bir şekilde ders çalışan   öğrencilere dağıtıldı. Ezanın 
okunmasıyla kurulan sofralarda yemeklerini yiyip oruçlarını 
açan gençler keyifli bir akşam geçirdi.

HALUK DURSUN KÜTÜPHANESİ’NDE 
RAMAZAN BEREKETİ

BAKKAL KART İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
VE BAKKALLARA DESTEK

Üsküdar Belediyesi olarak Ramazan ayında sadece mahalle 
bakkallarında geçerli olan "Bakkal kartı" uygulaması 
başlattık. Bu sayede Ramazan ayında hem ihtiyaç 
sahiplerinin hem de bakkalların yüzü güldü.

Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılan gıda kolisi 
uygulaması yerine Ramazan destek kartı uygulamasını 
sadece mahalle bakkallarında geçerli olacak şekilde 
düzenledik. Böylelikle ihtiyaç sahipleri, belirlenen ürünler 
yerine ihtiyacı olan ürünleri alma imkânına kavuştu.

Uygulamada Üsküdar ilçesinde yaşayan 6 bin ailenin 
Üsküdar destek kartlarına 500’er TL’lik nakit yardımda 
bulunduk. Verilen kartları sadece mahalle bakkallarında 
geçerli hale getirdik. Bakkal kart uygulamasına Üsküdar'daki 
240 bakkal dahil oldu.
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E-HUB ÜSKÜDAR PROJESİ BAŞLADI

Üsküdar Belediyesi olarak İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 
Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında “E-Hub 
Üsküdar Projesi” başlangıç toplantısını 15 Nisan tarihinde 
Atölye Üsküdar’da gerçekleştik. İstanbul Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ve proje paydaşlarının 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda proje takvimi ve süreçleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Belediyemizin proje sahibi, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve 
Üsküdar Üniversitesi’nin proje ortağı, Gelecek Girişimde 
Derneği ve Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği’nin proje 
iştirakçisi olduğu proje ile girişimcilerin dijital teknolojiler 
ve dijitalleşme kültürü ile e-ticaret teması odağında 
desteklenmesi hedefleniyor.  

Üsküdar Belediyesi olarak yıllardır devam eden ev temizliği 
hizmetimiz sayesinde kimsesiz ve hasta olan yaşlı 
vatandaşlarımıza destek oluyoruz.

Ekiplerimiz dip köşe bütün evi temizleyerek yaşlılarımızın 
daha sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşaması için titizlikle 
çalışıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken ekiplerimiz sevdikleriyle 
buluşacak olan yaşlılarımıza temiz bir ortam sağlamak için 
çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Üsküdar’da ikâmet eden, ulaşamadığımız ve bu hizmeti 
alamayan kimsesiz ve hasta olan yaşlı vatandaşlarımızın 
bulunması durumunda çevresinde bulunan komşularının 444 
0 875 numaralı telefondan belediyemizin çağrı merkezine 
ulaşarak yaşlılarımıza ev temizliği hizmeti için bildiriminde 
bulunması yeterli.

KİMSESİZ VE HASTA YAŞLILARIMIZIN 
EVLERİNDE BAYRAM TEMİZLİĞİ
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Üsküdar Belediyesi olarak Validebağ Korusu'nda 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 23 Nisan şenliği 
etkinliğini gerçekleştirdik.

Etkinlikte Çamurlu Düşler, Kaligrafi, Yüz Boyama, Hint Kınası, 
Doğada Sanat, Ebru Sanatı, Bilim, FKB atölyeleri, sahne gösterileri, 
geleneksel oyunlar gibi etkinlikler ile konser organizasyonu 
düzenledik. Koru içine kurulan oyun alanları ve parkurlarda çocuklar 
doyasıya eğlendi. Erken saatlerde Validebağ Korusu'na akın eden 
çocuklar kurulan alanlarda hayallerini sulu boyalar ile resimlere 
aktardı kimi çocuklar ise oyun hamurlarına şekil vererek çanak 
çömlek yaptı. Gerçekleşen şenliğe yaklaşık 10 bin sayıda çocuk 
aileleriyle birlikte katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen etkinlikte, ‘’Validebağ Korusu hepimiz 
için çok özel bir yer. Baharın başladığı şu günlerde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da çocuklarımızla birlikte burada 
kutluyoruz. Birbirinden güzel ve eğlenceli etkinliklerle çocuklarımızı 
buluşturduk. Üsküdarlılar etkinliğimize çoluk çocuk büyük katılım 
gösterdiler. Geleceğimizin, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 
mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Çocuklarımız gün boyu 
burada aileleriyle, kardeşleriyle, arkadaşlarıyla bayramın keyfini 
çıkarıyorlar.’’ şeklinde konuştu

23 NİSAN COŞKUSU 
VALİDEBAĞ KORUSU’NDA YAŞANDI
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ŞARKICI ALİŞAN ÜSKÜDAR SOKAKLARINDA

Şarkıcı Alişan belediyemizin doğa dostu personelleriyle 
tüm gün boyunca Üsküdar sokaklarında çalıştı. Alişan, 
doğa dostu kıyafetleri giyerek önce çöp kamyonu ile çöpleri 
topladı, konteynırları yıkadı, sokakları süpürdü, sokakları 
yıkadı ve daha sonra Üsküdar Atık Yönetim Merkezi’ne 
gelerek atık ayrıştırma işlemlerine yardım etti.

Türküler söyleyerek Üsküdar sokaklarını temizleyen 
Alişan en çok sokak süpürme işleminde zorlandı.Sanatçı, 
“Burası sıfır atık projesinin bence gerçekleştirilen en 
güzel yeri. Burada öyle güzel bir şey yapılıyor ki sıfır atık 
projesinden elde edilen gelir öğrencilere burs, ihtiyaç 
sahiplerine yardım ve sıcak aş olarak geri dönüyor. Bu zor 
işlerin üstesinden geldikleri ve elde edilen gelir ile hayırlara 
vesile oldukları için Üsküdar Belediyesi personellerine 
ve belediye başkanımız Hilmi Türkmen’e teşekkürlerimi 
iletiyorum. “ dedi.

Sanatçı, Üsküdar’da yaşadığı sıfır atık süreci deneyimini 
sunucusu olduğu “Alişan ile Hayata Gülümse” programında 
izleyicileriyle paylaştı.
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16. GELENEKSEL MOR SALKIM ŞENLİĞİ İLE 
ÜSKÜDAR’A BAHAR GELDİ

Üsküdar Belediyesi olarak her sene düzenlediğimiz 
geleneksel Mor Salkım Şenliği’nin 16’ncısını Mihrimah 
Sultan Camii önünde gerçekleştirdik.

Şenliğe, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Yazar 
Beşir Ayvazoğlu, Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç ve ev sahibi 
olarak başkanımız Hilmi Türkmen ile çok sayıda Üsküdarlı 
katılım sağladı.

Şenliğin açılışında konuşan başkanımız, "Üsküdar'ı Üsküdar 
yapan en başta doğal güzellikleri. Her şehre nasip olmayacak 
bir coğrafya avantajımız var. Üsküdar’ın tüm güzelliklerinin 
yanı sıra mor salkımları da güzel şehrimizin sembolü haline 
geldi. Nisan sonu ve Mayıs ayı Üsküdar’da mor salkım 
zamanı demektir. Evler, balkonlar, yollar, bahçeler taptaze 
açmış mor salkımlarla muhteşem bir görüntü oluşturuyor. 
İnşallah gelecek seneden itibaren Mor salkım Festivali de 
organize edelim diyoruz. Mor salkımın güzelliği ve coşkusu 

Üsküdar’ımızı daha da sarıp sarmalayacak. " dedi.

Konuşmaların ardından tarihi Mihrimah Sultan Cami önüne 
mor salkım fideleri dikildi. Daha sonra başkanımız ve 
konukları 5 bin kişiye mor salkım fidesi dağıttı.

Üsküdar Belediyesi ailesi olarak birlik beraberliğimizin simgesi 
olan geleneksel iftarımızı Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde 
gerçekleştirdik.

Gönül sofrasında buluştuğumuz programda konuşan 
başkanımız, “Muhteşem bir tabloyu siz sevgili kardeşlerimizle, 
çalışma arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla, belediyemizin 
vefakar, fedakar, çalışkan sevgili kardeşlerimle bir arada 
bulunarak, böyle bir sevgiyi, hoşgörüyü, huzuru ve bereketi 

paylaşmanın en güzel örneğini bu akşam burada yaşıyoruz. 
Bu güzel Ramazan ayının feyzinden, rahmetinden istifade 
edenlerden olalım inşallah. Herkes aileleri ile teşrif etmiş, 
soframızı bereketlendirdiniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür 
ediyorum. ” şeklinde konuştu.

Eşsiz Boğaz ve Çamlıca Camii manzarası eşliğinde iftar açan 
personelimiz ve aileleri iftar sonrasında başkanımızla sohbet 
ederek bol bol fotoğraf çektirdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AİLESİ OLARAK 
GELENEKSEL İFTARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK
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BU RAMAZANDA DA ÜSKÜDAR'DA 
GELENEK BOZULMADI

Üsküdar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi 2022 yılı 
Ramazan ayında da kardeşliğin, bereketin, dayanışmanın ve 
paylaşmanın huzurunu Üsküdarlılarla hep birlikte yaşadık.

İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize 23 bin adet 
Ramazan kolisi, 6 bin adet bakkal kart, 980 bin kişilik iftar 
ikramı, 1000 kıyafet çeki, 3 bin kasa sebze, 10 bin sahurluk 
ikramı ve çölyak hastalarına glütensiz ürün paketi dağıtımı 
yaptık. Üsküdarımızda ihtiyaç sahibi tek bir aile bırakmadan 
sokak sokak, kapı kapı gezen belediyemizin ekipleri ailelere 
bakkal alışveriş kartı ve erzak kolisi dağıtımında bulundu.

Bu yıl başlattığımız sadece mahalle bakkallarında geçerli 
olan alışveriş kartı uygulaması ile hem ihtiyaç sahiplerine 
hem de mahalle bakkallarına destek verdik. Bakkal kart 
ile vatandaşlarımız tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki 
bakkallardan temin etti.

Aşevlerimizde her gün dev kazanlarda kaynayan sıcak aşımızı 
mahallerimizde belirlenen noktalarda kurulan çadırlarda 
ve Üsküdar Meydan'daki TIR vasıtasıyla iftar saati öncesi 
vatandaşlarımızla paylaştık.

Ramazan boyunca devam eden erzak kolisi dağıtımlarına 
bizzat katılım sağlayan Başkanımız Hilmi Türkmen 
vatandaşlarımızın kapısını pide ikramı ile çalarak hal 
hatırlarını sordu.

Ramazan ayının en mübarek gecesi olan Kadir Gecesi’nde 
geleneksel Üsküdar iftarımızı Üsküdar - Harem arasındaki 
2 km'lik sahil yoluna kurduğumuz sofraya katılan 80 bin 
kişiyle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdik.

Başkanımızında belirttiği gibi herkesin, eksiksiz her bir 
bireyin gönlüne girmek için ilk günkü aşkla çalışmaya devam 
ediyoruz.

23 Bin Aileye Ramazan Kolisi, 6 Bin Aileye Bakkal Kart, 980 Bin Kişilik İftar İkramı, 1000 Kıyafet Çeki, 3000 Kasa Sebze, 
10 Bin Sahurluk İkramı ile Ramazan'ın Bereketinin En Güzeli Üsküdar' da Yaşandı
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BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN 
ÜSKÜDARLILARLA BAYRAMLAŞTI

Başkanımız Hilmi Türkmen Ramazan Bayramı’nın 1. günü 
Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Üsküdarlılarla bayramlaştı. 

Başkanımız programda yaptığı konuşmada,  “Bayramlarımızı, 
manasını asla unutmadan her seferinde yeni güzellikler,  
yeni fikirlerle kutlamaya gayret ediyoruz. Bir yandan 
nefsimize çekidüzen veriyoruz bir yandan da sevdiklerimizle 
bu güzellikleri eda ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayını 
Üsküdarımızda çok sıcak, çok renkli bir şekilde yaşadık. 
Binlerce aileye, esnafımıza ulaştık. Öğrencilerin evlerine 
konuk olduk. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 80 bin kişinin 
katıldığı büyük iftarımızda, bir kardeşlik sofrasında buluştuk. 
Bugün de buradayız. Bizi bir araya getiren bu güzel vesileleri 
bize veren Rabbimize şükürler olsun. “ dedi.

Başkanımız konuşmasının ardından tek tek vatandaşlarla 
bayramlaştı.

7'den 70'e yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşmada 
vatandaşlara çay, poğaça ve simit, çocuklara kukla gösterisi, 
balon hediyeleri ile birlikte pamuk şeker ikram edildi.

ANNELER GÜNÜ'NDE 10 BİN ADET 
BODRUM PAPATYASI HEDİYE ETTİK

Üsküdar Belediyesi olarak “8 Mayıs Anneler Günü” 
vesilesiyle ilçemizin 5 farklı noktasında anne ve anne 
adaylarına, yaz mevsiminin habercisi olan binlerce Bodrum 
Papatyası hediye ettik.

Etkinliğe katılım sağlayan başkanımız Hilmi Türkmen 

Üsküdarlıların yanı sıra İstanbul’un çeşitli ilçelerinden 

gelen annelere saksıda Bodrum Papatyası hediye etti.

Balkonlara ve bahçelere neşe getiren yaz mevsiminin 

habercisi olan saksıda 10 bin adet Bodrum Papatyası 

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Akasya ve Emaar 

Alışveriş Merkezleri, Çengelköy Meydanı ile Üsküdar 

İskelesi önünde annelere takdim edildi.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, “Tüm 

annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit 

annelerimiz, gazi annelerimiz olmak üzere onlara buradan 

saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Üsküdar zaten bir 

anne şehri, Üsküdar'ın neresine bakarsanız bir anne eseri 

var. Bir Hanım Sultan eseri var. Böyle güzel bir yerden, 

bugün burada Üsküdar Belediyesi olarak annelerimize 

10 bin Bodrum Papatyası dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi 

çok güzel ilgi var. Annelerimiz mutlu, bizler mutluyuz.” 

ifadelerini kullandı.



15. ULUSLARARASI ÖZEL SPORCULAR ATLETİZM 
ŞENLİĞİ'NDE ENGELLERİ ORTADAN KALDIRDIK

Üsküdar Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 15. Uluslararası Özel Sporcular 
Atletizm Şenliği’ni Burhan Felek Atletizm Stadı’nda 
gerçekleştirdik.

3 ülke, 17 şehir ile 115 okuldan şenliğe katılan 2 bin 100 
sporcu müsabakalarda ter dökerek engelleri ortadan 
kaldırdı. Sporcular aynı zamanda sanatçı Metin Şentürk 
konseri ile eğlenceli vakit geçirdi.  

Şenliğe Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl 
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Özel Eğitim Şube Müdürü Gülşen Özer ve başkanımız Hilmi 
Türkmen katılım sağladı.

Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat 
Sefa Demiryürek’in başlangıç işareti ile yarışan Türkiye, 
Gürcistan, Bulgaristan ve Kıbrıs’tan gelen özel sporcular 
müsabakalarda ter dökerek engelleri ortadan kaldırdı.

Başkanımız etkinlikte yaptığı konuşmada, ”Gerçekten 
tam bir şenlik. Burada bir yarışma değil kardeşlik, sevgi, 
dayanışma var. Üç ayrı ülkeden, İstanbul’un bütün 
ilçelerinden 2 binin üzerinde özel çocuğumuz var. Bu 
çocuklar bugün heyecanlarını ve sevgilerini paylaşacaklar. 
Aralarında bir müsabaka yok, rakam yok. Paylaşma var, 

heyecan var, mutluluk var. Anneler, babalar, öğretmenler 
ve biz bu çocuklardan daha çok heyecanlıyız.” şeklinde 
konuştu.

Özel Sporcular Atletizm Şenliği’nin 15.’sinde, yaşamın en 
zorlu koşullarına karşı gülümseyen karakteriyle milyonların 
sevgisini kazanan Metin Şentürk konser verdi. Etkinliğe 
katılan sporcular, Metin Şentürk konseriyle doyasıya 
eğlendi.



Üsküdar’da 8. Yıl projelerimizin açıklandığı Yerel Yönetimler 
Şölenimizi, Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleştirdik. Üsküdar’ı bilim, sanat ve kültür merkezi haline 
dönüştüren, ilçenin geleneksel değerlerini modern yaşamın 
ihtiyaçlarıyla harmanlayarak Üsküdar’da dönüşümün altın 
anahtarını sunan belediyemizin sürpriz projelerini de programda 
açıkladık. Program sonunda Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen Binali Yıldırım'a hediye takdiminde bulundu.

“Üsküdar 2023 ve 2024’e hazır” 
Üsküdar’ın dev projelerinin yanı sıra seçim konusunun da 
gündeme geldiği şenlikte konuşma yapan AK Parti Genel 
Başkan Vekili Binali Yıldırım, 2023-2024 seçimlerine emin 
adımlarla hazırlandıklarını ve bu seçimlerden de başarıyla 
çıkacaklarını söyledi. Yıldırım, “İster dışarıdan ister içeriden ne 
yaparsa yapsınlar 3’lü, 5’li’, 6’lı, 8’li, 9’lu kaç ortak olursa olsun 
hepsi birlikte gelsin, 2023’de hak ettikleri yenilgiyi tekrardan 
tadacaklar. Ne yaparsa yapsınlar biz hazırız, kim gelirse gelsin. 
İster yuvarlak masa ister dört köşeye yapsınlar ister arka arkaya 
yürüsünler, ister kol kola girsinler, hiç fark etmez. Biz buradayız, 
milletin içindeyiz, milletimizle birlikte geleceğe emin adımlarla 
yürüyoruz. İşte Üsküdar 2023 ve 2024'e hazır."” dedi.

“Türk ve İslam coğrafyası Erdoğan’dan çözüm bekliyor” 
Binali Yıldırım, Türk ve İslam coğrafyasının Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den 

çözüm beklediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Türkiye’den 
çözüm bekliyorlar, Recep Tayyip Erdoğan’dan çözüm bekliyorlar. 
Görüyorsunuz Ukrayna’da ne Birleşmiş Milletler ne Avrupa 
ne Amerika ne Çin hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir ciddi adım 
atamadılar. Orada savaşın çıkmaması için, krizin yaşanmaması 
için her yolu deneyen ve sürekli diplomasiyi çalıştıran bir lider 
var, Recep Tayyip Erdoğan.” dedi.

"Öyle projelerimiz var ki Türkiye’yi bırakın, dünyada örneği yok"
Yerel Yönetimler Şenliği’nde 8. Yıl programını açıklayan Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, “Karada, denizde birçok 
projemiz var. Bunlar teşkilatımızın ve belediyemizin birlikteliği 
ile Cumhur İttifakımızın başarısı olarak durmadan, yorulmadan 
yapacağımız hizmetlerden sadece birkaç tanesi. Öyle projelerimiz 
var ki mütevaziliğimizi elden bırakmadan gerçekçi olarak ele 
almamız gerekirse, Türkiye’yi bırakın, dünyada örneği yok!” dedi.

Hedef 2023
Hedeflerimizin 2023 olduğunu dile getiren başkanımız, "Şu 
anda 2024 gündemimizde değil. Bizim 2023'ü hiçbir sıkıntıya 
kalmadan geçmemiz lazım. Büyük bir iddiayla söylüyorum, 2023 
Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
seçimlerinde bugüne kadar aldığımız oyların en az 10 puan 
üzerinde alacağımıza yürekten inanıyorum Üsküdar, İstanbul ve 
Türkiye'de. Üsküdar'da hedefimiz 60+1'dir." diye konuştu.

BAŞKANIMIZ HİLMİ TÜRKMEN 8. YIL PROGRAMINI 
YEREL YÖNETİMLER ŞÖLENİMİZDE AÇIKLADI


