
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK BÜLTENİDİR YIL: 3 SAYI: 26    Ocak 2020

ÜSKÜDAR’DA DÜZENLENEN 
DRONE FESTİVALİ GENÇLERİ 
MUTLULUKTAN UÇURDU

Üsküdar Belediyesi, düzenlediği "Üsküdar Drone 
Fest" ile gençleri teknolojiyle buluşturarak 
bambaşka bir deneyim yaşattı. 
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HİLMİ TÜRKMEN
BELEDİYE BAŞKANI

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat dünyasının en beğenilen 
isimlerini Üsküdarlılar ile buluşturmaya devam ediyor. Sahnelerin 
en sevilen isimlerinden biri olan Haluk Levent, Nevmekân Sahil’de 
“Gençlerle Söyleşi” temasıyla bir araya geldi.

Türk Rock müziğini Anadolu ezgileriyle harmanlayarak her 
kesimden insanın gönül telini titreten Haluk Levent’in gençlerle 
buluşması ise bir başka mutluluğa vesile oldu. Üsküdar’da geri 
dönüşümden elde edilen gelirle alınan engelli araçları Haluk 
Levent tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen 
sohbet ve müzik dolu etkinlikte 
Haluk Levent, dillerden düşmeyen 
şarkılarından “Anlasana”, “Elfida” 
ve “Ankara”yı sevenleriyle birlikte 
karşılıklı sohbet ederek seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Haluk Levent, 
programa katılması için Üsküdar 
Belediyesi'nin yardıma muhtaç 
iki çocuğun ihtiyacı olan medikal 
cihazları almasını istediğini 
belirtti. Bu istek üzerine Üsküdar 
Belediyesi de “Dönüşümde 
Üsküdar Modeli” adıyla başlattığı 
geri dönüşüm projesinden elde 
ettiği kazanç ile medikal cihazları 
alarak ihtiyaç sahiplerine teslim 
etti.

Ünlü sanatçı, ‘’Üsküdar Belediyesinin bir kampanyası var belki 
duymuşsunuzdur. "Çöpleri ayrıştırın" diyor. Evde ayrıştırılan 
atıklar Üsküdar Belediyesi tarafından dönüştürülüyor ve gelir 
elde ediliyor. Bu gelirle de medikal cihazların ücretini ödemişler. 
Ne güzel bir şey oldu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanıma" 
şeklinde konuştu.

Gerçekleşen söyleşide soru cevap şeklinde soruları yanıtlayan 
ünlü sanatçı kendisiyle şarkı söylemek isteyen öğrencileri 
kırmayarak karşılıklı şarkılar söyledi. Bir hayranının yazdığı şiiri 
ise anında şarkıya çevirerek canlı olarak dinleyicilere söyledi.
Söyleşi sonrası Başkan Hilmi Türkmen Haluk Levent’e teşekkür 
ederek Üsküdar ile özdeşleşen kitre tekniğiyle yapılan Katip ve 
Katibe bebeklerinden hediye etti.

SEVİLEN SANATÇI HALUK LEVENT NEVMEKÂN 
SAHİL'DE "AHBAPLAR" İLE BULUŞTU



3

Gerçekleştirdiği etkinliklerle engelleri ortadan kaldıran 
Üsküdar Belediyesi, bundan 3 yıl önce hizmete sunduğu Down 
Sendromlu gençlerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi’nin ikincisini 
İstanbullulara kazandırdı. Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda 
açılan şubesiyle Tebessüm Kahvesi Down Sendromlu gençlerin iş 
hayatına kazandırılarak yaşama tutunmalarını sağlayıp, engelleri 
ortadan kaldıran misyonunu güçlendirmiş oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti Üsküdar 
İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Sinan Aydın, engelli vatandaşlar ve aileleri ile çok 
sayıda Üsküdarlı vatandaş açılışa katılım sağladı.

Aynı zamanda sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın yaptığı açılış 
programına, sosyal medyada şarkıları milyonlarca kez izlenip 
dinlenen Reynmen, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, 
Serkan Çağrı, Yavuz Bingöl, Yusuf Güney, Gökçe, Ekin Uzunlar, 
Aydilge, Irmak Arıcı, Melike Öcalan, Ceyhun Yılmaz, Aslı Hünel, 
Bekir Aksoy ve Eypio gibi ünlü sanatçılar da katıldı.

Başkan Türkmen ikinci Tebessüm Kahvesi'nin açılışında yaptığı 
konuşmada, “İlk Tebessüm Kahvesi’ni 2016’da açmıştık. 
Bu güzel mekânın şöhreti kısa sürede Üsküdar’ın ve hatta 
Türkiye’nin sınırlarını aştı ve dünyanın farklı yerel yönetimleri 
tarafından takdir edildi. Tebessüm Kahvesi, ‘Üsküdar’ın gönül 
merkezi’ olarak Down Sendromlu gençlerimizin hayatına 
anlam katan özel bir mekân oldu. Ama daha önemlisi Down 
Sendromlu bireylere karşı önyargısı olan insanların bakış açısını 

değiştirmeye yardımcı oluyor. Ve şimdi bu güzel mekânın ikincisini 
açıyoruz. Bundan dolayı yaşadığımız mutluluğu tarif edemem. 
Tebessüm Kahvesi bugün sıcacık, hayat dolu. Bir Üsküdar markası, 
Üsküdar simgesi. Buranın başka yerlerdeki kurumlar tarafından 
model alındığını biliyoruz. Üsküdar Belediyesi Hizmet Binamızın 
içinde konumlandırdığımız ikinci Tebessüm Kahvemiz bizlere, 
çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine umut olmaya, mutluluk 
vermeye devam edecek.” şeklinde konuştu.

Sanatçılar Başkan Hilmi Türkmen'le birlikte Tebessüm 
Kahvesi’nin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdikten sonra 
görevli Down Sendromlu gençlerle sohbet edip birlikte bol bol 
fotoğraf çektirdiler.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER 
GÜNÜ'NDE "TEBESSÜM"Ü İKİYE KATLADI
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ORHAN ŞAİK GÖKYAY 
VEFATININ 25. YILINDA 
ANILDI 

HER OKULA BİR SOKAK 
KÖPEĞİ PROJESİ
DEVAM EDİYOR

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen "Orhan Şaik Gökyay’ı 
Anma Gecesi" 7 Aralık Cumartesi akşamı Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu Vatan Kimin şiiri ile hafızalarda yer etmiş vatansever şair 
Orhan Şaik Gökyay, vefatının 25.yılı münasebetiyle düzenlenen 
anma gecesinde saygıyla anıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Nihat 
Öztoprak’ın yaptığı, konuşmacılar Prof. Dr. Günay Kut, Prof. Dr. 
Mertol Tulum, Prof. Dr. Rahim Tarım, Dr. Öğretim Üyesi Nusret 
Gedik ve Melek Özboyacı şair Gökyay’ı ve hayatını anlattılar.
1,5 saat süren programa şair Orhan Şaik Gökyay severler ve 
edebiyat tutkunları katıldı.

Zamanının önemli bir bölümünü telif, tercüme eserlere ve 
Osmanlı dönemi klasik eserlerini bugünkü dile aktarmaya ayıran 
Orhan Şaik Gökyay’ın özellikle Dede Korkut ve Kâtib Çelebi 
üzerinde önemli çalışmaları vardır.

Her Pazartesi farklı bir okulda düzenlenen bayrak töreni bu hafta 
Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Fatih Ortaokulu'nda gerçekleşti.

Gerçekleştirilen törende Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Fatih Ortaokulu 
eğitim kadrosu ve öğrencilerine hitap ettiler.

Üsküdar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 
başlatılmış olan “Her Okula Bir Sokak Köpeği” adlı sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında Üsküdar sınırları içerisinde bulunan 13 okula 
birer sokak köpeği sahiplendirildi.

Bu hafta da “Her Okula Bir Sokak Köpeği” projesi kapsamında minik 
dost "Titrek" Fatih Ortaokulu'nun talebi doğrultusunda öğrencilere 
hediye edildi.

Başkan Türkmen konuşmasında, "Sevgili çocuklar, hayvansever 
olmak, doğayı seveni sevmek bizim hem inancımız hem de 
geleneklerimizin gereğidir. Artık okulumuzda çok özel bir misafirimiz, 
bir minik bir dostumuz var. Tören öncesi okul müdürümüze ve 
öğretmenlerimize sordum. Onu çok sevdikleri ve ismini "Titrek" 
olarak düşündüklerini belirttiler. Ve artık o size emanet. Zaten 
biliyorsunuz hayvanları ve doğayı sevmeyen insanları da sevemez. 
Üsküdar Belediyesi olarak özellikle son yıllarda sokak hayvanları 
ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Minik Dostlar kliniğimiz 
ve ambulansımız var. Sokakta yaralanan ve hastalanan minik 
dostlarımıza anında müdahale yapıp kliniğimizde tedavi ediyoruz. 
Günlük yaklaşık 40-50 ameliyat yapıyoruz. Çalışmalarımız hız 
kesmeden devam ederken Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış 
olduğu bu projeyi bizler de sonuna kadar destekliyoruz. Aynı 
zamanda her Pazartesi bayrak töreni için gittiğimiz okullara minik 
dostlarımızı hediye edeceğiz." şeklinde konuştu.

Törenin ardından Başkan Türkmen ve yetkililer sınıfları ziyaret 
ederek öğrencilerle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.
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Üsküdar Belediyesi tarafından 2018 Aralık ayında 
yapımına başlanan Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve 
Spor Merkezi inşası hızla devam ediyor.

Ferah ve Kısıklı Mahalleleri sakinlerinin rahat ve kolay 
ulaşabileceği 6530 metrekarelik Kültür ve Spor Merkezi, Ferah 
Caddesi Bağ Kesişimi Sokak'ta bulunuyor.

Bilim ve ilim dünyasına çok önemli katkıları bulunan Prof. Dr. 
Raşit Küçük'ün adını taşıyacak merkezde yarı olimpik havuz, 
750 kişilik çok amaçlı salon, fuaye ve sergi alanı, fitness salonu, 
bilgi evi, kütüphane, kafeterya, teras ve 70 araçlık otoparkıyla 
tüm İstanbulluların hizmetine sunulacak.

Üsküdar Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeler 
aracılığıyla ilçeyi kentin kültür, sanat ve spor merkezi haline 
dönüştürdüklerini kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen, yapımı hızla devam Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve 
Spor Merkezi’yle de İstanbul’a dünya standartlarında bir kültür 
ve spor merkezi daha kazandırdıklarını ifade etti.

Üsküdar Belediyesi, Kültür Sanat dünyasının yaşayan 
efsanelerini Üsküdarlılarla buluşturmaya devam ediyor. 

Sesi ve besteleriyle 7’den70’e herkesin gönlünü fetheden İlhan 
Şeşen, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde muhteşem bir 
konserle sevenleriyle buluştu.

İlhan Şeşen’i dinlemek için konserden saatler öncesinde 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelen çok sayıda 
Üsküdarlı salonu hınca hınç doldurdu. Büyük salonda yer 
kalmayınca fuaye alanını dolduran çok sayıda Üsküdarlı ise özel 
ses sistemi kurulan yan salonda konseri dinleme imkanı buldu. 

Konsere Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım 
sağladı.

Başkan Türkmen, "İlhan Bey’in şarkıları öylesine içten, öylesine 
güzel ki insan dinlemekten de izlemekten de büyük keyif alıyor. 
İçimizi adeta bir huzur ve mutluluk kaplıyor. İlhan Şeşen şarkıları 
dendiğinde İstanbul’daki bir Üsküdarlı da Artvin’deki bir genç de 
aynı duyguları hisseder. Bu şarkıların etkisinin sebebi dinleyene 
verdiği duygulardır. Kendisine bizleri kırmadığı ve bu güzel 

akşamda en güzel şarkılarını Üsküdarlılara söylediği için çok 
teşekkür ediyorum.İlhan Şeşen Türk Pop Müziği’nin hemen her 
dönemine damga vurmuş ve 50. Sanat yılını kutlayan genç bir 
delikanlıdır” diyerek usta sanatçıya el yapımı seramik bir tablo 
hediye etti.

 "Ankara’dan Abim Gelmiş", "Gördüğüme Sevindim", "Ellerimde 
Çiçekler", "Neler Oluyor Bize?", "Sen Benim Şarkılarımsın", 
"Sarılınca Sana", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Tombalak 
Tomurcuk" ve "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" 
gibi birbirinden güzel şarkılarını söyleyen İlhan Şeşen tüm 
dinleyenleri mest etti.

USTA SANATÇI 
İLHAN ŞEŞEN EN 
SEVİLEN ŞARKILARIYLA 
ÜSKÜDARLILARI
MEST ETTİ

PROF.DR. RAŞİT 
KÜÇÜK KÜLTÜR VE 
SPOR MERKEZİ YAPIMI 
HIZLA DEVAM EDİYOR
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Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında konser 
veren Aykut Kuşkaya, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
sevenleriyle buluştu.

Konsere Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Zekeriya 
Şanlıer ve İsa Doğan katılım sağladı.

Üsküdar'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden sanatçı 
Aykut Kuşkaya, “Aziz İstanbul'un göz bebeği Üsküdar'da olmak 
çok güzel, Üsküdar'ın yeri bende ayrıdır. Yaklaşık 30 yıllık sanat 
yaşamımdan sonra Üsküdar'da sahne almak, sevenlerimiz ile bir 
arada olmak benim için şerefti. Bu programın düzenlenmesini 

sağlayan Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen Beyefendiye çok 
teşekkür ediyorum" dedi.

Sözleri Yunus Emre'ye, bestesi kendisine ait olan "Gönüller 
Yapmaya Geldim" parçasıyla yüreklere dokunan Kuşkaya, “Yeni 
Bir Şarkı', "Kendim Ettim Kendim Buldum', "Sessiz Gemi" ve 
"Allah Sorar" gibi parçaları da söyleyerek Üsküdarlılara eşsiz bir 
müzik ziyafeti yaşattı.

Konserin ardından Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer sanatçıya 
çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Her ay farklı bir konu ile Üsküdarlılarla buluşan Prof. Dr. Acar 
Baltaş’ın bu ayki“ Hayatın Hakkını Vermek” konulu söyleşisi  
Nevmekân Sahil’de yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Hayatın hakkını vermenin sırlarını katılımcılarla paylaşan Baltaş 
“Haz kısa süreli, mutluluk uzun süreli; haz daha çok bedensel, 
mutluluk ruhsal bir durum. Haz alarak, mutluluk vererek artıyor. 
Hazza madde aracılığı ile ulaşılır bu deniz suyu içerek susuzluğu 
gidermeye benzer. İnsan değerleri uğruna acı çekerken de mutlu 
olabilir.” diyerek mutluluğun acı çekerek de hissedilebileceğini 
belirtti.

Hayatta var olabilmenin ve mutlu kalabilmenin kişinin olaylara 
karşı tutumuna bağlı olduğunu belirten Acar Baltaş, katılımcılara 

uyguladığı küçük bir testle kişilerin olaylara karşı bakış açılarının 
ne kadar farklı olduğunu görmelerini sağladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşide karşılıklı soru cevap, 
sohbet ve slayt gösterimlerine de yer verilen program dolu dolu 
geçti.

AYKUT KUŞKAYA  BAĞLARBAŞI KONGRE VE 
KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

PROF. DR. ACAR 
BALTAŞ HAYATIN 
HAKKINI VERMENİN 
SIRLARINI NEVMEKÂN 
SAHİL’DE PAYLAŞTI
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Kültür Sanat'ın şehri Üsküdar'da, birbirinden değerli sanatçılar 
sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil'in "Ebrûda Gül Sadâsı" sergisi 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla açıldı.

Sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya 
Şanlıer, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve birçok 
sanatsever katılım sağladı.

Açılış konuşmasında Başkan Yardımcısı Şanlıer, "Boğazın 

kıyısında, tarihin ortasında, şehrin kalbinde Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde insanların sevdikleriyle buluştuğu mekânda, 
hocamız bizi güzel bir sergiyle buluşturdu. Üsküdar kadim bir 
huzurun beldesi, kültür ve sanatın şehri ve gülleriyle mücteba 
bir şehirdir. Necmeddin Okyay Hoca'nın 400 çeşit gül yetiştirdiği 
yerdir Üsküdar. Kültürümüzde, tarihimizde, sanatımızda ve 
şiirimizde gül temasının önemi ve yeri büyüktür." şeklinde 
konuştu.

Sergi açılışı ardından Bahçeşehir Üniversitesi Türk Müziği 
Topluluğu, Dr. Kenan Sayacı yönetimindeki "Ebrûda Gül Sadâsı" 
temalı konser ile dinleyicilere musiki ziyafeti yaşattılar.

Ebrûda
GÜL SADÂSI

SERGİSİ BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE AÇILDI
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Üsküdar Belediyesi'nin yüzen kültür merkezi Valide Sultan 
Gemisi'nde her Perşembe öğrencilere yönelik düzenlenen Sanat 
Tarihi derslerinin bu ayki konukları sırasıyla Mithatpaşa Mesleki 
Ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve 
Haydarpaşa Anadolu Lisesi oldu.

Valide Sultan Gemisi’nde 5 Aralık tarihinde gerçekleşen Sanat 
Tarihi Dersi Mithatpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Makedonya Tetova’dan 
öğretmen ve öğrencilerden oluşan misafir grubu katılım sağladı.

Başkan Hilmi Türkmen, "Sevgili öğrenciler her Perşembe 
Valide Sultan Gemisi'nde farklı bir okulu ağırlayarak Boğaz'ın 
eşsiz tarihine yolculuk yapıyoruz. Dünyada benzeri olmayan 
Valide Sultan Gemisi yüzen bir okul ve sınıf konumundadır. 
Gemimiz sizlere Boğaz’ın tarihini yerinde görerek öğrenme 
fırsatı sunuyor. Ayrıca gemimizde sonbahar aylarında eski bir 
Osmanlı geleneğini canlandırdık. Boğaziçi Mehtapları konserleri 
ile mehtaba karşı fasıllar dinledik. 2 yılı aşkın süredir hizmette 
olan gemimiz ile 1 milyon 351 bin kişi Boğaz turu yaptı. Eminim 
ki sizler de bugün burada unutamayacağınız güzel bir gün 
yaşayacaksınız " şeklinde konuştu.

12 Aralık tarihinde Valide Sultan Gemisi’nin konuğu Hüseyin Avni 
Sözen Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Çay, simit ikramı ile kahvaltı 
eden lise öğrencileri verilen teneffüste Boğaz manzarası eşliğinde 
bol bol fotoğraf çektirdi. 19 Aralık tarihinde Valide Sultan Gemisi'nin 
konuğu Haydarpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Valide Sultan 
Gemisi’nde bu Perşembe Üsküdarımızın markalaşmış ve çok 
özel okullarından biriyle beraberiz. Zaten buradan baktığımda 
gençlerimiz ışıl ışıl maşallah. Salondaki gençlerimizin geleceğin 
Türkiyesi’nde çok iyi yerlerde olacağına inanıyorum. İnsanın 
yaşadığı şehri çok iyi tanıması gerekiyor. İstanbul dünyanın en 
güzel şehirlerinden biridir. Hem Anadolu hem Avrupa yakası ile 
tarih ve kültürün şehri. Bu şehrin kıymetini bilmek, daha değerli 
hale getirebilmek için tarihini ve kültürünü iyi bilmek gerekiyor. 
Yüzen okul ve kültür merkezi olarak tanımladığımız Valide Sultan 
Gemisi ile bu fırsatı sizlere sunduk. Boğaz’ın güzelliğini yaşarken 
uzman rehberimiz size Boğaz’daki yapıların tarihini tek tek 
anlatacak. Eminim ki bu gemiden çok memnun ayrılacaksınız." 
diyerek ders zilini çaldı.

Çay, simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde başlayan 
derste uzman rehber Boğaz'daki tarihi yapıları tek tek anlattı. 
Verilen teneffüste öğrenciler Boğaz’ın eşsiz güzelliğine karşı bol 
bol fotoğraf çektirdi. 

VALİDE SULTAN GEMİSİ İLE BOĞAZ’DA 
SANAT TARİHİ DERSLERİ DEVAM EDİYOR
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Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen “360° Konuşmaları” 
programının bu ayki konuğu Erdoğan Aktaş oldu.

Nevmekân Bağlarbaşı’nda gerçekleşen söyleşi programında 
Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, “Medya ve 
İletişim” üzerine konuştu.

Programa Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer 
katılım sağladı. Yanlış iletişim ile doğru yere varılmadığını 
belirten Aktaş, “İletişim olgusu hayatın her şeyidir. Annemizi 
ziyaret edip elini öpmek bile bir iletişimdir.” diyerek iletişimin 
önemini örneklerle vurguladı.

Medyanın şekil ve alan değiştirdiğini basılı yayından dijitale 
geçtiğini böylelikle insanların istediği yerde, istediği sürede, 
istediği yayına ve bilgiye ulaşabildiğini belirtti.

Söyleşi sonrası Erdoğan Aktaş katılımcılardan gelen soruları 
yanıtladı. Başkan Yardımcısı Şanlıer, Aktaş’a çiçek takdim ederek 
teşekkürlerini iletti.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı merhum Prof. Dr. Haluk Dursun 
için doğum günü olan 16 Aralık tarihinde Üsküdar Belediyesi 
tarafından anma programı düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kaymakam 
Murat Sefa Demiryürek, merhumun eşi Gülşen Dursun, çok 
sayıda akademisyen, bürokrat ve Haluk Dursun’un dostları 
katılım sağladı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Başkan Hilmi Türkmen, “Tarihçi, akademisyen, yazar, entelektüel, 
İstanbul aşığı, Anadolu’nun evladı, Balkanların dostu, müzeci, 
turizm gönüllüsü, bürokrat, seyyah... Bütün bu hasletleri bir 
bünyede toplamak, bir ömre sığdırmak kolay olmasa gerek... 

Ama işte bunu başaran bir isim var. Biz de bugün bu er kişi için 
toplandık. Bize büyük bir kültür mirası ve örnek bir hayat bırakıp 
aramızdan ayrılan Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun’u 
rahmetle anıyoruz. Çok kıymetli Hocalarımız bugün bizlerle. 
Ahmet Haluk Hocamızı, bugün dostlarından dinleyeceğiz. 
Şüphesiz kişisel tanışıklıklar çok önemli. Merhum Hocamızın, 
kitaplarında okumadığımız, haberlerde görmediğimiz hikâyeleri 
hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren ve oturum başkanlığını Ali Satan’ın yaptığı 
programda, konuşmacılar Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. 
Mustafa Küçükaşçı, Hayrullah Cengiz ve Doç. Dr. Osman Sezgin 
merhum hoca Haluk Dursun’la ilgili anılarını, hayatından kesitleri 
ve karakterini anlattılar.

“360° KONUŞMALARI" PROGRAMININ KONUĞU 
ERDOĞAN AKTAŞ OLDU 

PROF. DR. HALUK 
DURSUN’U ANMA 
PROGRAMI YOĞUN 
KATILIMLA 
GERÇEKLEŞTİ
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BAŞKAN
HİLMİ TÜRKMEN ESNAF 
ZİYARETLERİNE 
DEVAM EDİYOR

AŞKIN TUNA
"AŞKIN ŞARKILARI VE 
HİKAYELERİ" KONSERİ 
İLE SEVENLERİYLE 
BULUŞTU

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yoğun 
programının arasında esnaf ziyaretlerini ihmal 
etmiyor.

Üsküdar'da bulunan dükkan, iş yeri ve pazar yerlerini dolaşan 
Başkan Türkmen, esnafların hal ve hatırını sorup, sohbet ediyor.

Dükkan açılışlarını da gerçekleştirerek esnafa desteğini eksik 
etmeyen Başkan Hilmi Türkmen, "Esnafımızın bir güler yüzü, bir 
sıcak merhabası en büyük ilaç oluyor bize. Esnaflarımızı ziyaret 
etmeye devam ediyoruz. Allah çarşımızın, pazarımızın bereketini 
artırsın." diyerek haftanın belli günlerinde esnaf ziyaretlerinde 
bulunmaya devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen "Aşkın Tuna'dan Aşkın Şarkıları ve Hikayeleri" konseri 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üsküdarlıların yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşen konserde, 
Türkiye’de unutulmaz şarkıların söz yazarı Aşkın Tuna, 
"Rüyalarda Buluşuruz", "Gittiğinde Anladım", "Gün Işığım Hadi 
Gel", "Devlerin Aşkı", “Narin Yarim” gibi yılların eskitemediği, 
usta yorumculardan dinlenilen şarkıların hikâyelerini anlattı.

Solist Seda Gökkadar, Aslı Güngör gibi süpriz sanatçıların konuk 
olduğu programda Tuna'nın dillerden düşmeyen şarkılarını güçlü 
yorumları ile seslendirdiler.

Yaklaşık 2 saat süren konserde katılımcılar, tek bir ağızdan 
söyledikleri şarkılara alkışlarla eşlik ettiler.
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Üsküdar Belediyesi, düzenlediği "Üsküdar Drone Festivali" 
ile gençleri teknolojiyle buluşturarak bambaşka bir deneyim 
yaşattı. “Mutluluktan Uçuran Festival” sloganıyla Çavuşdere 
Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen festivale katılım oldukça 
yoğundu. Festivalde yerli ve yabancı birçok lisanslı drone yarış 
pilotu adeta nefesleri kesti. 1.5 saniyede 0’dan 200 km hıza 
ulaşan süper jet drone’ların yarışı özel güvenlik önlemi alınan 
pistte gerçekleşti.

Drone Festivali’ne Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen katılım sağladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, “Drone Festivali, 
teknolojinin ulaştığı son noktayı görüp bu farklı ve eğlenceli 
deneyimi yaşamak isteyenler için Üsküdar ’da kapılarını açtı. 
Gençleri bu anlamlı festivalle buluşturan Üsküdar Belediye  
Başkanımız Sn. Hilmi Türkmen’e teşekkür ediyorum.” dedi.
Başkan Türkmen, “Sevgili gençler hepimizin dünyasında artık 
drone diye bir ürün var. Kimileri için drone bir hobi, bir şov 
aracı, kimileri için de artık teknolojik olarak hayatın bir parçası 
oldu. Drone geleceği olan teknolojik bir hamledir. Biliyoruz ki 
gelecekte hayatımızda önemli bir yer tutacaklar. Örneğin terörle 
mücadelede önemli bir teknolojik gelişme haline gelmiştir. Bizler 

de Üsküdar Belediyesi olarak gençlerimizi bu teknoloji ile daha 
yakından tanıştırmak hem de bu işin bilimsel yönünü bilerek işin 
detaylarını anlayıp öğrenerek daha yakından tanısınlar diyerek 
iki gün boyunca drone’larla buluşturmak istedik. Burada iki gün 
boyunca yarışmalar var, sergiler, eğitimler var. Ve en önemlisi 
siz gençlerimizin bu teknolojileri yakından tanıma adına önemli 
bir imkan ve hizmet var. Drone elbette ki önemli bir teknolojik 
gelişmedir ama bunu bilerek hayatımızı kolaylaştırıcı yönleriyle 
ele alırsak çok daha iyi olacak. Yoksa bu sadece bir şov, oyun, 
eğlence asla değildir. Hayatımızı kolaylaştırıcı yönünü özellikle 
biz çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Dev ekranlardan canlı yayınların yapıldığı festivalde, katılımcılara 
teknik eğitimler verilerek drone simülatörü, 3D maker, segway 
deneyim parkuru oluşturuldu. Ulusal ve uluslararası 50 pilot ve 
25 eğitmenden oluşan ekip hünerlerini gençlere gösterdiler. 
Festivale katılan gençler robotik kodlama ve yarışları ile 
teknolojinin ulaştığı son noktada deneyim elde ettiler. Katılımcılar 
drone yarışlarına co-pilot olarak katılma şansı da yakaladılar. İki gün 
süren festivalde nefes kesen drone yarışlarının yanı sıra birbirinden 
farklı robotlar ve ürünler, ekipmanlar da görücüye çıktı.

ÜSKÜDAR’DA 
DÜZENLENEN DRONE 
FESTİVALİ GENÇLERİ 
MUTLULUKTAN 
UÇURDU

Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan "Geri Dönüşümde Üsküdar 
Modeli" ile Salı ve Cuma günleri dönüşebilir çöpler doğa dostu 
personellerin azimli çalışması ile toplanıyor.

Toplanan kağıt, metal, plastik, cam ahşap gibi atıklar Üsküdar Atık 
Merkezi'nde dönüştürülerek gelir elde ediliyor. Üsküdar Belediyesi, 
sağladığı bu kazançla ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yiyecek, giyecek, 
yakacak yardımı, öğrenciye burs ve engelli vatandaşlara medikal cihaz 
desteği sağlayan proje ile hem çevreyi koruma amaçlanırken hem 
de bir yetimin yada engelli vatandaşın yüzünü güldürerek ihtiyaç 
sahiplerine ulaşılıyor.

Titizlikle yürütülen projede saha ekipleri dönüşebilir atık tonajının 
günden güne artması için hız kesmeden çalışmalar yaparken hayvan 
dostlarımızla eğlenceli anlar geçirerek işlerine renk katıyorlar.

ÜSKÜDAR'DA SALI - CUMA 
“ÇÖPTEN HAYIR ÇIKARTAN” 
SEFERBERLİK
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"ŞİİR MEDENİYETİ" 
PROGRAMININ KONUĞU 
SERDAR TUNCER OLDU

YAPRAK SAYAR
“CAZ MUSİKİSİ 
KONSERİ” İLE 
SEVENLERİYLE 
BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
hazırlanan şiir dinletisi programı ‘’Şiir Medeniyeti’’ yoğun 
katılımla Valide Sultan Gemisi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Nurullah Genç’in sunumu ile  Üsküdarlılara keyifli bir 
Boğaz turu yaşatan programın konuğu televizyon programcısı 
ve şair Serdar Tuncer oldu.

Edebiyatseverlerin buluştuğu programa Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

Başkan Türkmen, ‘‘Yüzen kültür merkezimiz Valide Sultan 
Gemisi’nde kalemleriyle, sesleriyle, sözleriyle bu döneme 
damgasını vurmuş iki değerli Şairimiz Nurullah Genç ve Serdar 
Tuncer ile birlikteyiz.Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.’’ 
diyerek üstadlara çiçek takdim etti.

Müzik ziyafeti eşliğinde Nurullah Genç şiirlerini eşsiz yorumuyla 
okuyarak şiir severlere keyifli bir Boğaz Turu yaşatan Serdar 
Tuncer, Nurullah Genç'in yeni şiiri "Hindiba"yı da okuyarak 
dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Yaprak Sayar "Caz Musikisi" konseri yoğun katılımla 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Güçlü sesi ve yorumuyla sevilen sanatçı Yaprak Sayar Üsküdarlı 
olması ile de dikkat çekiyor. Üsküdarlıların yoğun ilgisi ve 
katılımı ile gerçekleşen konserde tarzının dışına çıkan Sayar, Caz 
Musikisi ile dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Albümünden "Lütfen", "Ilık Yaz Geceleri", "Deryada Deryalıklar", 
"Kara Kız" gibi beğenilen şarkılarını söyleyerek dinleyicilere 
keyifli bir akşam yaşattı.
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Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak 3 
Aralık Engelliler Günü'nde tüm İstanbulluların hizmetine 
sunduğu Tebessüm Kahvesi'nin ikincisi, Türkiye’nin süper starını 
ağırladı. Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası’nda ikinci şubesi 
açılan Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret eden Ajda Pekkan, Down 
Sendromlu gençlerle sohbet ederek en sevilen şarkılarını onlarla 
birlikte seslendirdi.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
ile Tebessüm Kahvesi’nin açılış kurdelesini kesen Ajda Pekkan, 
coşkulu alkışlarla karşılandı. 

Başkan Türkmen, “Bizim için çok büyük bir anlam taşıyan sosyal 

sorumluluk projemize Ajda Pekkan gibi toplumun her kesimi 
tarafından takdir gören isimlerin verdiği destek çok önemli. Ajda 
Hanım’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Ajda 
Pekkan gibi Türkiye’nin önemli sanatçılarının sosyal sorumluluk 
projelerine verdiği destekle çok önemli bir farkındalık yaratmayı 
başaracağız.” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. 
Tebessüm Kahvesi’nde çalışan gençler tarafından çiçeklerle 
karşılanan Ajda Pekkan,  hepsiyle tek tek sohbet etti. 

Pekkan, “Down Sendromlu gençlerle beraber olmaktan, 
onlarla sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Onları 
hayatın merkezinde konumlandıran her projenin destekçisiyim. 
Katkılarından dolayı Üsküdar Belediyesi’ne minnettarım” dedi.

Ajda Pekkan’ın en sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik eden 
gençler, objektiflere gülümseyerek ziyaretin başrol oyuncusu 
oldular. Küçüklüklerinden beri Ajda Pekkan’ın şarkılarıyla 
büyüyen gençler, hayranlık duydukları sanatçıyla birlikte aynı 
ortamda buluşmanın heyecanını coşku içinde yaşadılar.

Her ay Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Fatih Çıtlak ile “Tasavvuf Sohbetleri” söyleşi programı 18 Aralık 
Çarşamba akşamı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Söyleşi de Fatih Çıtlak Hoca, insanın yaratılış gayesini Rahman 
Sûresinden ilk dört ayetini açıklayarak dinleyicilere aktardı. 
Allah’ın marifet sırrının insanda olduğunu ve bu yüzden insanın 
en son yaratıldığını belirtti.

İslam Tarihi ve Tasavvuf konularındaki çalışmaları ile sayısız 
radyo ve televizyon programları yapan ve uzmanlığı ile toplumun 
her kesimi tarafından takdir gören hoca tasavvufun tanımını 
örneklerle açıkladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren programda Fatih Çıtlak Hoca dinleyicilere 
akıcı, toparlayıcı ve çok yönlü anlatımıyla hitap etti.

TÜRKİYE'NİN SÜPER 
STARI'NDAN ANLAMLI 
VE BOL TEBES"SÜMLÜ 
ZİYARET

FATİH ÇITLAK HOCA İLE TASAVVUF SOHBETLERİ 
YOĞUN İLGİ İLE DEVAM EDİYOR
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM 
ÜSKÜDAR'I ZİYARET ETTİ

Üsküdar Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi ile yapımı 
devam eden Kirazlıtepe dönüşüm bölgesinin ilk etabındaki 500 
konutun inşası hızla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Üsküdar’ı ziyaret ederek 
kentsel dönüşüm kapsamında yapılan Üsküdar Kirazlıtepe 
konutları ve şantiye alanında incelemelerde bulundu. Kurum’a 
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Proje 
kapsamında biten konutlarda örnek daireleri gezen ve hak 
sahipleriyle sohbet edip sorularına cevap veren Kurum, projeyle 
ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Türkmen, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum 
ile beraber Kirazlıtepe dönüşüm alanındayız. ilk etaptaki 500 
konutu 2020’nin yaz aylarında tamamlayıp hak sahiplerine 
teslim edeceğiz. Kalan 1400 konutluk 2. etap ile birlikte Esentepe 
Camii, ilkokul ve sağlık tesisi inşaatı başlıyor.” diye belirtti.

Projenin kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da örnek 
olduğunu belirten Kurum, “Üsküdar Belediyesi ile yürüttüğümüz 
bir kentsel dönüşüm projesi. 2019 yılı içerisinde Bakanlık olarak 
65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Bunların 
25 bini İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’a baktığımızda Üsküdar 
Kirazlıtepe Mahallesi de bu dönüşüm projelerinden biri.” şeklinde 
konuştu.
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AİLE VE SOSYAL 
POLİTİKALAR BAKANI 
"ZEHRA ZÜMRÜT 
SELÇUK"
NEVMEKÂN SAHİL’DE

YAPRAK SAYAR
“CAZ MUSİKİSİ 
KONSERİ” İLE 
SEVENLERİYLE 
BULUŞTU

Üsküdar Belediyesi tarafından tüm İstanbulluların hizmetine 
sunulan Nevmekân Sahil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk'u ağırladı.

Üsküdar Şemsipaşa’daki Millet Kıraathanelerinin en güzel 
örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekân Sahil’i ve Hanım 
Sultanlar Müzesi’ni gezerek bilgi alan Bakan Selçuk'a Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Müze ziyaret defterini imzalayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 
geri dönüşümden elde edilen çantaları inceleyerek Başkan 
Türkmen’le sohbet etti ve memnuniyetini dile getirdi.

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen Yaprak Sayar "Caz Musikisi" konseri yoğun katılımla 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Güçlü sesi ve yorumuyla sevilen sanatçı Yaprak Sayar Üsküdarlı 
olması ile de dikkat çekiyor. Üsküdarlıların yoğun ilgisi ve 
katılımı ile gerçekleşen konserde tarzının dışına çıkan Sayar, Caz 
Musikisi ile dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Albümünden "Lütfen", "Ilık Yaz Geceleri", "Deryada Deryalıklar", 
"Kara Kız" gibi beğenilen şarkılarını söyleyerek dinleyicilere 
keyifli bir akşam yaşattı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 
inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Üsküdar’da 
yürütülen proje “Geri Dönüşümde Üsküdar Modeli” Hanımefendi 
tarafından Üsküdar Atık Merkezi’nde incelendi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşliğinde atık 
merkezini ziyaret eden Emine Erdoğan, "İnşallah 2023'de tüm 
Türkiye'de sıfır atık projesini hayata geçirmiş olacağız. Sıfır atık 
uygulamasıyla yıllık 20 milyon dolar kazanç ve 100 bin kişiye 
istihdam hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Türkmen proje ile ilgili bilgi vererek, “Geri dönüşüm 
seferberliğine başlayalı 1,5 ay olmasına rağmen atık toplama 

oranımız 2 kat arttı. Vatandaşımızın desteği ile Üsküdar’da geri 
dönüşüm işini çözeceğiz.” diye belirtti.

Üsküdar Belediyesi bünyesinde yer alan Atık Yönetim 
Merkezi’nde; kâğıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen 
her türlü atığı ayırarak geri dönüştürüyor. Tesiste her gün 500 
tondan fazla çöp dönüştürülüyor. 500 metrekarelik kapalı alanda 
hizmet veren tesiste ayrıştırılan atıkların yüzde 70’i kâğıt ve 
karton atıklarından, yüzde 30’u metal, plastik atıklarından 
oluşuyor.

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından yerel yönetimlerin 
çalışmalarının değerlendirildiği "Sürdürülebilir Şehirler İçin Yeni 
Fikirler" temalı çalıştay AK Parti Genel Merkezi’nde yapıldı.  
Ankara' da gerçekleşen toplantıya Üsküdar Belediye Başkanı 
Hilmi Türkmen de katılım sağladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan'ın liderliğinde 
gerçekleştirilen çalıştayın konusu geri dönüşüm oldu. Karaaslan, 
"Çevre konusu hayatın ta kendisidir, ortak paydamızdır. Yarınlara 
bırakacağımız daha yaşanabilir dünya için, ülkemiz için hepimiz tek 
ses, tek yürek ilerlemek zorundayız." şeklinde konuştu.

Başkan Hilmi Türkmen çalıştayda 1 Kasım itibariyle başlanan 
Salı Cuma geri dönüşüm seferberliği ile günlük 45 tonlardan 90 

tonlara ulaşılan başarıyı, "Dönüşümde Üsküdar Modelini" anlattı.
Tüm ülkeye örnek model olarak gösterilen proje ile elde edilen 
gelir ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlara ve öğrencilere 
hayır olarak dönecek. Başkan Türkmen, Üsküdarlı vatandaşların 
projeye günden güne artan desteği ile "Geri dönüşüm var, geri 
dönüş yok" diyerek Üsküdar'da ve tüm Türkiye'de çevre bilincinin 
oluşturulması için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini 
belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ŞEHİRLER 
ÇALIŞTAYINDA 
"DÖNÜŞÜMDE ÜSKÜDAR 
MODELİ" KONUŞULDU

EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’DEN 
ÜSKÜDAR ATIK MERKEZİ’NE ZİYARET
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Üsküdar’ı sporun ve kültürün şehri yapma amacıyla çalışmalarına 
devam eden Üsküdar Belediyesi spor merkezlerinde ücretsiz 
pilates derslerine katılan hanım sultanlara Çavuşdere Spor 
Sarayı’nda kahvaltı programı düzenledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı merkezlerde uzmanlar 
gözetiminde gerçekleştirilen ve yalnızca kadınlara özel olan 
derslerin bilinirliğini artırmak ve bu sağlıklı yaşam biçimini tüm 
Üsküdar'a yaymak isteyen Üsküdar Belediyesi kadınlara ücretsiz 
pilates dersleri veriyor.

Kahvaltı programına katılım sağlayan Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen sporun ve sağlıklı yaşamın önemini 
vurgulayarak “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz 
kahvaltı programıyla pilates derslerine devam eden siz hanım 
kardeşlerimizle beraberiz. Toplumumuzda ne yazık ki spora 
ayrılan zamanı gereksiz gören yanlış bir algı var. Halbuki spor 
hava kadar, su kadar, yemek, içmek kadar önemli hatta daha 
kıymetli. Su gibi akıp giden ömrümüzde sağlımızın nelerle karşı 
karşıya kalacağını genç yaşlarımızda anlayamıyoruz. Sağlık 
problemlerinin en önemli sebebi durağan hayat, sağlıksız 
beslenme ve strestir. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek de 
bizlere bağlı. Kendimize dikkat edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen kahvaltı programında Başkan 
Türkmen Kasım ayı itibariyle geri dönüşüm seferberliğinin 
başlatıldığını hatırlatarak bu önemli projenin en önemli 
destekçilerinin Üsküdar’ın Hanım Sultanları olduğunu belirterek, 
“1 Kasım itibariyle çöpleri ayrıştırarak toplamaya başladık. Salı 
ve Cuma günleri dönüşebilir çöpleri toplayıp yani metal, kağıt, 
cam, ahşap, plastik gibi atıkları diğer 5 günde ise diğer çöpleri 

topluyoruz. Bundan 15-20 yıl önce haftada 1 gün çöp toplanıyordu. 
Şimdi ise hergün çöp toplanıyor. Bizim bütçemize en fazla yük olan 
iş de çöp toplamadır. Araçlardan, yakılan mazota ve çalıştırılan 
personele kadar hepsi bize ek bütçe oluşturuyor. Halbuki çöpleri 
ayrıştırarak toplar isek bu konuda bize yardımcı olursanız bu işin 
sonunda ne elde ederiz biliyor musunuz? Daha güzel, daha yeşil 
ve daha temiz bir çevreyi çocuklarımıza miras bırakmış olacağız. 
Bunun yanında sıfır maliyetle destek olacağınız projede toplanan 
atıklardan gelir elde edeceğiz. Ve bu gelirle ihtiyaç sahiplerine 
destek olacağız. Salı ve Cuma günleri çöpten hayır çıkaracağız. 
Yaklaşık 2 aydır başlattığımız bu seferberlikte Üsküdar Modeli 
tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmektedir. Geri dönüşüm var geri 
dönüş yok diyerek çevre bilincini oluşturabilmek için sizlerin 
desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kahvaltısı sonra Başkan Türkmen hanımlarla sohbet edip bol bol 
fotoğraf çektirdi. 

ÜSKÜDARLI HANIM SULTANLAR HEM 
KENDİLERİNE HEM DOĞAYA ÇOK İYİ BAKIYOR
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SEVGİLİ DOKTOR
ARKA SAHNE

07 OCAK
Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Yetişkin Tiyatro / 19:30

MUSTAFA KESER

08 OCAK
Çarşamba

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

IRMAK ARICI

22 OCAK
Çarşamba

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konseri / 20:00

NEV NEFES

15 OCAK
Çarşamba

Nevmekân Sahil

Konser - Söyleşi / 20:00

DEPRESYON: RUHUN EN KARANLIK GECESİ

14 OCAK
Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 19:30

PROF. DR. KEMAL SAYAR SERKAN ÇAĞRI
KONUK: GÖKSEL BAKTAGİR

DEĞERLERLE YAŞAMAK VE YÖNETMEK

21 OCAK
Salı

Nevmekân Sahil

Söyleşi  / 19:00

PROF. DR. ACAR BALTAŞ



ÇOCUK TİYATROSUKÜLTÜR VE
ÜSKÜDAR’DA ATIYOR!SANATIN KALBİ KÜLTÜR & SANAT ETKİNLİKLERİ
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SEDAT ANAR SANTUR KONSERİ

10 OCAK
Cuma

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

EZBERLENECEK MISRALAR
PROF. DR. İSKENDER PALA

21 OCAK
Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Seminer - Söyleşi / 18:00

 360° KONUŞMALARI
JULIANA BUHRING 

12 OCAK
Pazar

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Söyleşi / 14:00

MEHMET KEMİKSİZ BESTELERİYLE
ÂKİF İKLÎMİ

13 OCAK
Pazartesi

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

FATMA TURGUT

28 OCAK
Salı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Konser / 20:00

TEVFİK FİKRET BİYOGRAFİSİ ÜZERİNE

17 OCAK
Cuma

Nevmekân Bağlarbaşı

Söyleşi / 19:30

BEŞİR AYVAZOĞLU



Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Engelsiz 
Yaşam Merkezi’nin hizmete açılışının 1'inci yıl dönümü 
vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı. 

Kutlamaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar 
Belediyesi Meclis Üyeleri, Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim 
gören öğrenciler ve aileleri, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri  
ve çok sayıda Üsküdarlı katılım sağladı.

Başkan Türkmen, "Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam 
merkezi olan Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezimizin 1. 
Yılını kutluyoruz. Bu güzel günde burada bizimle olduğunuz 
için teşekkür ederiz. Üsküdar’a başarıyla hizmet veren, 
Üsküdarlıların sahip çıktığı, Türkiye’ye model olmuş bu 
güzel merkezimizle duyduğumuz gururu bu başarının gerçek 
sahipleriyle siz Üsküdarlılarla sizinle paylaşmak istedik. Bizim 
bütün projelerimizin temelinde sevgi ve insan onuruna yakışan 
hizmet anlayışı vardır. Bu merkezimiz işte bu duyguların 
üzerinde yükseldi. Burada, engelli yurttaşlarımız için yeni bir 
dünya kurduk. Terapi, eğitim, sosyalleşme, rehabilitasyon, 
danışmanlık, özel bakım, konaklama gibi hizmetlerimiz 
var. 10.000 m2 kapalı, 3.000 m2 açık alana sahibiz. Dünya 

standartlarında hizmet veriyoruz. Unutmayın nüfusumuzun % 
7’si engelli ve ne zaman ne olacağını asla bilemeyeceğimiz için 
hepimiz bir engelli adayıyız. Üsküdarlılar olarak şehrimizdeki 
engellilerin hayatını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Biz bu 
merkez ile model olmaya devam edeceğiz. Mutluluk kaynağı 
olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Türkmen Yaşam Merkezi 
öğrencileri ile birlikte pasta kesti.

Etkinlikte engelli vatandaşlar hem geleneksel dans gösterileri 
sergiledi hem de birbirinden farklı şarkılarla katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı.

Yoğun katılımın yaşandığı kutlamada, Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan 
resimler ve ürünler için sergi düzenlendi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaşarak 
engelli öğrencilerin ürettiği ürünleri inceledi ve gençlerle 
fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ 1 YAŞINDA


