




Büyük Üsküdar için Büyük Yatırımlar!

Zamanın en büyük mirasçısı, ortaya koyulan eserlerdir. Tarih ve kültür 
şehri Üsküdar’ı bugün İstanbul’un en değerli ilçesi haline getiren de 
dünden bugüne pek çok zenginliği içinde barındıran çalışmalardır. 

Marka değeri sürekli artan Üsküdar’ımız için pek çok projeyi gerçeğe 
dönüştürdük. Bu projeler için yapılan yatırımların toplamı 

3 yılda 300 milyon TL’yi geride bıraktı. 

Yeni Türkiye ile birlikte yükselen yepyeni bir Üsküdar için yatırım 
yaptığımız projelerde; tarihi ve kültürel varlıklarını muhafaza etmenin 
yanı sıra, hem çevreye hem şehrimizin doğasına  en iyi şekilde katma 

değer sağlamasını hedefledik. İyilikle yola çıkarak, iyiliğe dokunan 
her noktada “biz de varız!” demek için adeta kendimizle yarıştık. 

Bugün geldiğimiz noktada, Üsküdar’ın geçmişine sadık, geleceğine 
odaklanan kimliğiyle büyümenin getirdiği zorlukları kolayca aşabilecek 

duruma geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Biz uçtan uca 
mükemmel hizmet için durup dinlenmeksizin çalışmaya devam ederken; 

Üsküdarlılar yaşadıkları ilçenin günden güne değerlendiğini ve 
bir dünya markası haline geldiğini keyifle izliyor olacaklar.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI,
KONGRE MERKEZİ, NİKAH SALONLARI VE 
SPOR MERKEZİ

Toplam 86.500 m2 kapalı alana sah�p

-  Toplam 86.500 m2 kapalı alana sah�pt�r.

- Tes�s �çer�s�nde; beled�ye h�zmet b�nası, 
1.000 araçlık katlı otopark, n�kah 
sarayı ve sosyal tes�s, kültür ve spor 
merkez� bulunmaktadır.

- Çavuşdere Kongre Merkez� ve Beled�ye  
 H�zmet B�nası 11 Temmuz 2016  
 tar�h�nde yen� yer�ne taşınmış, böylece esk�  
 b�na yıkılarak Üsküdar'a nefes aldıracak 
 meydan projes�ne başlanmıştır.

- Çavuşdere Kongre Merkez� ve Beled�ye 
 H�zmet B�nası; beled�ye b�r�mler�, mecl�s 
 salonu, kongre merkez�, n�kah sarayı, 
 sosyal tes�s, kent müzes�, spor salonu, 
 yüzme havuzları, çok amaçlı toplantı 
 salonlarıyla Üsküdarlılara h�zmet 
 vermekted�r.
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- 15 b�n m2 kapalı alana sah�pt�r.

- 22 b�n 500 m2 alan üzer�ne,
   30 m�lyon TL’l�k yatırımla hayata  
   geç�r�lm�şt�r.

- F�tness salonları 

- 1000 k�ş�l�k çok amaçlı salonu

MEHMET ÇAKIR
KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ

15 b�n m2 kapalı alanıyla

- Erkek ve kadın yarı ol�mp�k havuzları

- Kafeteryası ve 500 araçlık otoparkı �le  
 Çengelköy’de h�zmet vermekted�r.

- Geçm�şte Bağlarbaşı'nda İETT Ulaşım 
 Müzes� olarak kullanılan mekân, farklı b�r  
   konsept �le yen�den hayata geç�r�lm�şt�r.

- Sempozyum, konser ve �mza günler� b�r  
   arada yapılab�lmekted�r.

- Türk�ye’n�n en prest�jl� sanatçılarının  
 serg�ler�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından restore  
 ed�lerek sosyal ve kültürel
 beled�yec�l�ğ�n en başarılı örnekler�nden  
   b�r� hal�ne gelm�şt�r.

- 08.00-23.00 saatler� arasında
 m�saf�rler�ne h�zmet vermekted�r.

- Haftada 7 gün olmak üzere “K�taplı 
 Kahve” konsept�nde h�zmete sunulmuştur. 

NEVMEKÂN
Sadece Üsküdar’ın değ�l İstanbul’un en özel mekanı
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VAKIFBANK SPOR SARAYI
Üsküdar’ımızın yen� şamp�yonlarını yet�şt�recek 

- 55 m�lyon TL yatırımla toplam  
 33.300 m2 kapalı alana sah�pt�r.

- 2.500 k�ş�l�k spor salonu, çok  
 amaçlı salonu, f�tness merkez�, 6  
 kulvarlı yarı ol�mp�k yüzme havuzu,  
 kamp odaları, spor sağlık merkez�,  
 serbest spor alanları ve 250 araçlık  
 otoparkıyla Üsküdar'ımıza ve  
 gençler�m�ze h�zmet vermekted�r. 

- Üsküdar Beled�yes� ve VakıfBank 
 �ş b�rl�ğ�yle �nşa ed�len Spor Sarayı; 
 50 k�ş�l�k basın tr�bünü, soyunma 
 odaları, basın toplantı odası, VIP 
 alanları �le 2016 yılının Kasım ayında 
 Türk sporunun h�zmet�ne 
 sunulmuştur.

- B�rçok spor dalında Dünya, Avrupa ve  
 Türk�ye dereceler� elde etm�ş    
   Üsküdar'ımız; yen� şamp�yonlarını, 
 yen� spor salonlarımızda yet�şt�rmey�  
 amaçlamaktadır.

ÜSKÜDAR BİLİM MERKEZİ
B�nlerce öğrenc�n�n gel�ş�m�n� sağlayacak

- İstanbul’da b�r �lk olan b�l�m merkez� ve 
gözlem ev�, �lçe genel�ndek� 110.000’den 
fazla öğrenc�n�n b�l�msel yönden 
gel�şmes�n� sağlamak amacıyla �nşa 
ed�lm�şt�r.

- 600 k�ş�l�k konferans salonu, uzay 
hareketler�n�n �zleneb�leceğ� �ler� 
teknoloj� s�stem�ne sah�p 
planetaryum, 40 m yüksekl�ğ�nde 
gözlem kules�, 140 m²'l�k kütüphanes�, 
çok amaçlı salonları, 260 m²'l�k 
kafeteryası, yüzme havuzu, sauna, 
f�tness ve 236 araçlık otoparkıyla 
2017 yılında gençler�m�z�n h�zmet�ne 
sunuldu.

-  Toplam �nşaat alanı 31.860 m² olup, 
proje bedel� 40.000.000 (40 m�lyon) 
TL'd�r.
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- Yavuztürk ve Bahçel�evler mahalleler�nde   
   bulunan ve toplam 4048 adet konutun  
   bulunduğu 874.134 m2 büyüklüğündek�
   2-B arsalarının tapu sorunu çözülmüştür.

- S�telerde oturanlar dah�l 20.000 vatandaşımızın  
  tapu hasret� sona erm�şt�r.

2-B ARSALARI TAPU SORUNU
ÇÖZÜLDÜ

30 yıldır tapu mücadeles� veren hak sah�pler�n�n

- İ mar hakları; 2 kattan Boğaz Ger� 
Görünüm'de 6 kata, Etk�lenme 
Bölges�'nde 7 kata çıkarılmış olup, 
emsal 5 m�sl� artırılmıştır. 
(0.30'dan,1.50'ye yükselt�lm�şt�r.)

- Yer�nde Örnek Dönüşüm’ün �lk uygulama 
projes� Üsküdar Beled�yes�’ne a�t arsa 
üzer�nde başlamış olup, bu kapsamda 
173 da�re ve 8 �ş yer� �nşa ed�lm�şt�r.

BOĞAZ BÖLGESİ 
İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

33 yıllık hasret sona erd�
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ÜSKÜDAR FİKİR SANAT MERKEZİ 
G�r�ş�mc� gençler�n Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlayacak

- Üsküdar'da bulunan sayılı s�v�l 
 m�mar� örnekler�ndend�r.

- Orta sofalı, bodrum katı karg�r, üst  
 katları ahşap karkas olarak yapılmış  
 4 katlı b�r köşktür.

- 4214 m2 kampüs alanı

- 6 ortak çalışma alanı

- Görüşme odası

- Etk�nl�k salonu

- 2 toplantı salonu

- Kütüphane

- Atölye

- D�nlenme alanları mevcuttur.

- Üsküdar Beled�yes�; İŞKUR, özel �st�hdam 
büroları, eğ�t�m ve danışmanlık f�rmaları, 
�lg�l� vakıf ve dernekler, Üsküdar'da faal�yet 
gösteren �şverenler �le el ele vererek �ş 
arayan vatandaşlarımıza yönel�k etk�n ve 
hızlı b�r �let�ş�m merkez� oluşturmuştur.

- İşverenler �le �ş arayanlar bu merkezde b�r 
araya gelmekte ve bu şek�lde �ht�yaca 
uygun �st�hdam alanları oluşturulmaktadır. 
Merkez�m�z faal�yete başladığı �lk 
 36 aylık dönemde 8.000 k�ş�n�n �ş sah�b� 
olmasını sağlamıştır.

- Boğaz�ç� İst�hdam Z�rves� �le 79 
vatandaşımız �ş sah�b� olmuştur.

- Hasta Kayıt-Kabul Projes�: Sağlık 
sektöründe h�zmet veren 10 kurumsal 
hastanen�n Hasta Kayıt/Kabul ve 
Hasta Danışmanı poz�syonunda 
personel alımları �ç�n �st�hdam 
projes� oluşturulmuştur.

ÜSKÜDAR İSTİHDAM MERKEZİ (ÜSİM)
36 ayda 8.000 k�ş�y� �ş sah�b� yapan
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- Sporu tabana yayma ve gel�şt�rme projes�  
 kapsamında yapılmış olup, 1.150 m2 kapalı 
 alana sah�pt�r.

- Basketbol, voleybol ve hentbol sahaları

- Takım soyunma odaları

- G�r�ş fuayes�

- Kafeterya

- 836 k�ş�l�k tr�bün

- 30 araçlık otopark alanıyla h�zmet  
 vermekted�r.

ÇAMLICA SPOR OKULU
1.150 m2 kapalı alanıylaY�ne yen�den zafere

6. KEZ AVRUPA KROS ŞAMPİYONLUĞU

- 10 kez art arda Türk�ye Kros l�g�  
 şamp�yonluğu kazanan Üsküdar   
   Beled�yes� Spor Kulübü, üst üste 
   2., toplamda 6. kez Avrupa Kros 
 Şamp�yonu olmuştur.

- Profesyonel destekler�n� Üsküdar'da alan 
 sporcularımız, �l�m�zde bulunan spor 
 tes�sler�nde eğ�t�m almaktadır.

- Üsküdar Beled�yes�’n�n madd� manev�  
 destek sağladığı sporcularımız, ülkem�ze  
 dünya çapında dereceler kazandırmıştır.  
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ÜSKÜDAR BİLGİ EVLERİ VE
ÇOCUK AKADEMİLERİ

13 şubes�yle Üsküdarlı çocuklara h�zmet veren

- Üsküdar B�lg� Evler� Okul Destek  
 Programı, TEOG Programı, Karakter  
 Eğ�t�m�, Rehberl�k Eğ�t�m�, Şahs�yet  
 Okulu, Enderun Okulu g�b� 
 oluşumlarla eğ�t�me h�zmet 
 vermekted�r.

- 13 şubes� bulunan kurum; yaz  
 okulu, kulüp faal�yetler�, gez�ler,  
 sanat okulu g�b� kültürel ve  
 sanatsal etk�nl�klerle Üsküdarlı  
 çocuklara h�zmet vermekted�r.

- Üsküdar B�lg� Evler� ve Çocuk  
 Akadem�ler�, 2015-2016 
 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 12.000 
 farklı öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- 2005 yılından bugüne toplam 
 72.000 öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- İlçem�zdek� bütün �lkokul ve  
 ortaokullarda eğ�t�m, kültür, sanat,  
 b�l�m, sosyal ve spor alanlarında  
 çalışmalar yapılarak öğrenc�ler�n  
 tamamına ulaşılmaktadır.

- 1 m�lyon TL yatırımla yen�lenm�şt�r.

- 13 Aralık 2014 tar�h�nde h�zmete açılmıştır.

- Müz�k kurslarından, d�l eğ�t�m�ne,  
 fotoğrafçılıktan, hat sanatına kadar  
 b�rçok alanda eğ�t�m vermekted�r.

- İçer�s�nde ücrets�z eğ�t�m veren hazırlık   
   kursları, kültür ve sanat atölyeler�, spor  
   salonu ve sosyal tes�s bulunmaktadır.

ÜSKÜDAR GENÇLİK
AKADEMİSİ

Gençler�m�z� �y�lerle ve �y�l�klerle buluşturan
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- Her hafta �kram eşl�ğ�nde kadınlara ve  
 erkeklere özel olarak programlar ve  
 sem�nerler düzenlenmekted�r.

- K�taplı Kar�katür - K�taplı Tasarım -  
 K�taplı Osmanlıca Atölye Dersler� 
 ver�lmekted�r.

- Kütüphanem�z� toplam 36.500 k�ş�  
 z�yaret etm�şt�r.

- Yed� Güzel Adam ve Öncüler 
 Kütüphanes� haftanın 7 günü  
 08.30-18.30 saatler� arasında  
 z�yarete açıktır.

YEDİ GÜZEL ADAM VE
ÖNCÜLER KÜTÜPHANESİ

Gelecek nes�llere katkı sağlayacak olan

- ‘‘Fat�h Mahkemes�’’ d�ye anılan tar�h� b�r  
 mekanda, 7 Aralık 2014 tar�h�nde Nur�  
 Pakd�l ve Ras�m Özdenören’�n  
 katılımıyla açılmıştır.

- Öneml� şahs�yetler�n hayatları, eserler�  
 ve her türlü görsel materyal, kütüphane  
 d�s�pl�n�nde h�zmete sunulmuştur.

- Yed� Güzel Adam olarak anılan Alaedd�n  
 Özdenören, Cah�t Zar�foğlu, Erdem  
 Beyazıt, Mehmet Ak�f İnan, Nur� Pakd�l,  
 Seza� Karakoç, Ras�m Özdenören �le  
 b�rl�kte; f�k�r dünyamızın öncüler�nden  
 olan Al�ya İzzetbegov�ç, Cem�l Mer�ç,  
 Hasan el-Benna, Mehmet Ak�f Ersoy,  
 Nec�p Fazıl Kısakürek, Muhammet İkbal  
 g�b� �s�mler�n gelecek nes�llere katkı 
 sağlaması amaçlanmıştır.

- Üsküdar B�lg� Evler� ve Çocuk  
 Akadem�ler�, 2015-2016 
 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 12.000 
 farklı öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- 2005 yılından bugüne toplam 
 72.000 öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- İlçem�zdek� bütün �lkokul ve  
 ortaokullarda eğ�t�m, kültür, sanat,  
 b�l�m, sosyal ve spor alanlarında  
 çalışmalar yapılarak öğrenc�ler�n  
 tamamına ulaşılmaktadır.

- 5 m�lyon TL’l�k yatırımla 23 Şubat 2014  
   tar�h�nde h�zmete açılmıştır.

- Amatör Spor Kulüpler� B�rl�ğ� İdar�  
 B�r�mler�, Anadolu Üsküdar 1908  
 Spor Kulübü, Kamp Merkez� ve B�lg�  
 Ev� �le h�zmet vermekted�r.

SELAMİ ALİ BİLGİ EVİ VE
SPOR MERKEZİ

1.454 m² kapalı alanıyla

- Toplam 1.454 m2’l�k b�r alandadır ve 
 3 kattan oluşmaktadır. 

- Spor sahası, soyunma ve duş odaları,  
 kulüp odası, erkekler �ç�n f�tness  
 alanı bulunmaktadır. 

- Kompleks bünyes�nde ayrıca b�lg�sayar  
 odası, etüt odaları, engell� 
 vatandaşlar da düşünülerek 
 hazırlanmış tuvaletler, mutfak, 
 çay ocağı ve yetk�l� odaları da  
 bulunmaktadır.



- Her hafta �kram eşl�ğ�nde kadınlara ve  
 erkeklere özel olarak programlar ve  
 sem�nerler düzenlenmekted�r.

- K�taplı Kar�katür - K�taplı Tasarım -  
 K�taplı Osmanlıca Atölye Dersler� 
 ver�lmekted�r.

- Kütüphanem�z� toplam 36.500 k�ş�  
 z�yaret etm�şt�r.

- Yed� Güzel Adam ve Öncüler 
 Kütüphanes� haftanın 7 günü  
 08.30-18.30 saatler� arasında  
 z�yarete açıktır.

YEDİ GÜZEL ADAM VE
ÖNCÜLER KÜTÜPHANESİ

Gelecek nes�llere katkı sağlayacak olan

- ‘‘Fat�h Mahkemes�’’ d�ye anılan tar�h� b�r  
 mekanda, 7 Aralık 2014 tar�h�nde Nur�  
 Pakd�l ve Ras�m Özdenören’�n  
 katılımıyla açılmıştır.

- Öneml� şahs�yetler�n hayatları, eserler�  
 ve her türlü görsel materyal, kütüphane  
 d�s�pl�n�nde h�zmete sunulmuştur.

- Yed� Güzel Adam olarak anılan Alaedd�n  
 Özdenören, Cah�t Zar�foğlu, Erdem  
 Beyazıt, Mehmet Ak�f İnan, Nur� Pakd�l,  
 Seza� Karakoç, Ras�m Özdenören �le  
 b�rl�kte; f�k�r dünyamızın öncüler�nden  
 olan Al�ya İzzetbegov�ç, Cem�l Mer�ç,  
 Hasan el-Benna, Mehmet Ak�f Ersoy,  
 Nec�p Fazıl Kısakürek, Muhammet İkbal  
 g�b� �s�mler�n gelecek nes�llere katkı 
 sağlaması amaçlanmıştır.

- Üsküdar B�lg� Evler� ve Çocuk  
 Akadem�ler�, 2015-2016 
 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 12.000 
 farklı öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- 2005 yılından bugüne toplam 
 72.000 öğrenc�ye h�zmet verm�şt�r.

- İlçem�zdek� bütün �lkokul ve  
 ortaokullarda eğ�t�m, kültür, sanat,  
 b�l�m, sosyal ve spor alanlarında  
 çalışmalar yapılarak öğrenc�ler�n  
 tamamına ulaşılmaktadır.

- 5 m�lyon TL’l�k yatırımla 23 Şubat 2014  
   tar�h�nde h�zmete açılmıştır.

- Amatör Spor Kulüpler� B�rl�ğ� İdar�  
 B�r�mler�, Anadolu Üsküdar 1908  
 Spor Kulübü, Kamp Merkez� ve B�lg�  
 Ev� �le h�zmet vermekted�r.

SELAMİ ALİ BİLGİ EVİ VE
SPOR MERKEZİ

1.454 m² kapalı alanıyla

- Toplam 1.454 m2’l�k b�r alandadır ve 
 3 kattan oluşmaktadır. 

- Spor sahası, soyunma ve duş odaları,  
 kulüp odası, erkekler �ç�n f�tness  
 alanı bulunmaktadır. 

- Kompleks bünyes�nde ayrıca b�lg�sayar  
 odası, etüt odaları, engell� 
 vatandaşlar da düşünülerek 
 hazırlanmış tuvaletler, mutfak, 
 çay ocağı ve yetk�l� odaları da  
 bulunmaktadır.

22 | 23



- 11.000 m2 kapalı alana sah�pt�r. 

- Erkek ve kadın havuzları

- 800 k�ş�l�k çok amaçlı salonu 

- F�tness salonları

- Kafeterya ve otoparkı

- 400 m2’l�k restoranıyla h�zmet vermekted�r.

KİRAZLITEPE
BOĞAZİÇİ YAŞAM MERKEZİ

11.000 m² kapalı alana sah�p

- Kapalı alanı toplam 11.648 m2’d�r.

- İçer�s�nde çok amaçlı spor salonu, 1.000  
k�ş�l�k tr�bün, takım soyunma odaları, 
�dar� b�r�mler, ol�mp�k yüzme havuzu, 

  kadın-erkek f�tness salonu, j�mnast�k 
salonu, 6 kulvarlı yarı ol�mp�k yüzme 
havuzu ve 200 k�ş�l�k tr�bün, 65 araçlık 
kapalı otoparktan oluşan kompleks, 
2017 yılı Mart ayında  h�zmete açılmıştır.

MUHSİN YAZICIOĞLU 
KAPALI SPOR KOMPLEKSİ

11.648 m2’l�k kapalı alana sah�p 
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- Murat Re�s Mahalles�’nde 400 m2’l�k  
 alan üzer�ne kurulmuştur.

- Çok amaçlı salon ve terası 
 bulunmaktadır.

- Halı saha, takım soyunma odaları,  
 kafeterya ve �dar� b�r�mler�yle  
 h�zmet vermekted�r.

VALİDE TAYFUN SPOR TESİSLERİ
Murat Re�s Mahalles�'n�n h�zmet�ne sunulan

ÜNALAN CÜNEYT ÇAKIR
SPOR TESİSLERİ VE BİLGİ EVİ

2.250 m² alana sah�p olan,

- Spor kompleks� 2017 N�san ayında 
 h�zmete g�rm�şt�r.

- Dünyaca ünlü futbol hakem�m�z 
 Cüneyt Çakır’ın adını taşımaktadır.

- Yatırım tutarı 2 m�lyon TL olan proje  
 �çer�s�nde halı saha ve b�lg� ev� 
 bulunmaktadır.

- 95 m²'l�k kafeteryası ve 1.125 m²'l�k 
halı saha alanı bulunmaktadır.

-  4 adet seanslı kullanıma uygun soyunma 
alanı, kulüp lokal�, etk�nl�k salonu, 3 adet 
dersl�k ve �dar� b�r�mler bulunmaktadır.
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- Üsküdarlı gençler�n kötü   
 alışkanlıklardan uzak durması ve  
 boş vak�tler�n� daha �y�   
 değerlend�reb�lmes� amacıyla  
 mahalleler�m�zde bulunan uygun  
 alanlara halı saha ve soyunma  
 odaları yapılarak gençler�m�z�n  
 h�zmet�ne sunulmuştur.

- 135,42 m²’l�k tes�s alanıyla   
 Cumhur�yet Mahalles�’nde,  
 Gençl�k Parkı Halı Sahası

- 746 m²’l�k tes�s alanıyla Barbaros  
 Mahalles�’nde, Fahr�   
 Erdoğmuş Parkı Halı Sahası

ÜSKÜDAR’A 8 YENİ HALI SAHA
Gençler�n her alanda önde olduğu

HALI SAHA TESİSLERİ
Üsküdar Meslek� ve Anadolu L�ses�

-  Üsküdar Beled�yes� ve M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı �ş b�rl�ğ� �le okulumuzun dış 
cephe mantolama çalışması 
b�t�r�lm�ş olup, ayrıca b�r halı saha 
çalışması yapılmıştır.

- Halı saha 18x28 m²‘l�k b�r alana 
sah�pt�r. 9 Adet soyunma odası ve 
duş mevcuttur. 2017 N�san ayında 
h�zmete açılmıştır.

- 135,42 m²’l�k tes�s alanıyla   
 Çengelköy Mahalles�’nde, Hz. Hamza 
 Kur’an Kursu Halı Sahası

- 135,42 m²’l�k tes�s alanıyla Küçüksu  
 Mahalles�’nde, Tufan Parkı Halı Sahası 

- 242 m²’l�k tes�s alanıyla Ünalan  
 Mahalles�’nde, Ünalan Parkı Halı Sahası

- 135,42 m²’l�k tes�s alanıyla Ferah  
 Mahalles�’nde, Anka Sokak Toprak  
 Sahası 

- 174 m²’l�k tes�s alanıyla K�razlıtepe 
 Mahalles�’nde, Şeh�t Ceng�z Hasbal Parkı

-  414 m²’l�k tes�s alanıyla Murat Re�s 
    Mahalles�’nde, Selamsız Halı Sahası
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- Orman ve Su İşler� Bakanlığı tarafından  
 Üsküdar Beled�yes�’ne tahs�s ed�lm�şt�r.

- Mes�re alanı 494 dönüm büyüklüğünded�r. 

- 575.000 TL’l�k yatırımla tem�zlen�p, 
 peyzaj düzenlemes� yapılarak h�zmete  
 sunulmuştur. 

- STK’lara ücrets�z olarak tahs�s ed�len  
 alanlarda p�kn�k yapma �mkanı,  
 öğrenc�ler �ç�n kamp alanları ve koşu  
 parkurları bulunmaktadır.

- İçer�s�nde 200 yaşında anıt değer�nde 
 ağaçlar bulunmaktadır. 

KAYMAKDONDURAN
MESİRE ALANI

Peyzaj düzenlemes� yapılarak
STK’lara ücrets�z olarak tahs�s ed�len  KUZGUNCUK BOSTANI

Toprakla buluşma noktası

- Mülk�yet� Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne  
 a�tt�r.

- Beled�yem�z tarafından aylık 30.000 TL  
 bedelle k�ralanmıştır.

- Yaklaşık 17 dönümlük alan, 700 yıllık  
 geçm�ş�yle İlya’nın Bostanı olarak b�l�nmekted�r. 

- 550.000 TL’l�k b�r yatırımla 
 tem�zlen�p, peyzaj düzenlemes� 
 yapılmıştır. 

- Hob� bahçeler�, bostan mes�re  
 alanı ve B�lg� Ev� çocuklarının 
 toprakla buluşma yer� olarak 
 h�zmet vermekted�r.
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-  Son 3 yılda 41.453 m² büyüklüğünde 19 adet 
yen� park ve yeş�l alan yapılmıştır.

- K�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarı 
8.74 m²’d�r.

- Yıpranan ve esk�yen 80.401 m² büyüklüğündek� 
43 adet park ve yeş�l alan da, yen�lenerek 
vatandaşların h�zmet�ne sunulmuştur.

ÜSKÜDAR’A 19 YENİ PARK PROJESİ

K�ş� başına düşen yeş�l alanı 
yükseltme hedef�n� yakalayan ŞENOL GÜNEŞ PARKI VE 

KATLI OTOPARKI

7.200 m2’l�k yeş�l alana sah�p

-  Projen�n toplam yatırım tutarı
    8 m�lyon TL’d�r.

- İçer�s�nde; kapalı otopark, manzara 
sey�r noktaları, kafeterya ve şeh�r 
terası, çocuk oyun alanı, yeş�l alan ve 
yürüyüş parkurları bulunmaktadır.

-  2017 yıllı Mart ayında h�zmete açılan 
 K�razlıtepe Katlı Otopark ve Sosyal 
 Tes�sler� 7.779 m²'l�k alanı 
 kapsarken; park 7.200 m²'l�k yeş�l 
 alana sah�pt�r.

- 250 araçlık kapalı otopark  
 halkımızın bölgedek� park yer�  
 sorununu da büyük oranda çözmüştür.

- Günlük olarak 10.000 k�ş�ye yemek 
p�ş�r�len 2 adet mutfak bulunmaktadır.
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KÜPLÜCE ŞEHİT CENGİZ HASBAL PARKI
Toplam 6.308 m2’l�k alanıyla 

- Üsküdar Küplüce Mahalles�'nde Mehmet 
 Ak�f Ersoy Caddes� üzer�nde bulunan
 Küplüce Parkı 2017 yılı Mart ayında 
 h�zmete açılmıştır.

- 800 m2’l�k futbol sahası ve 174 m2’l�k 
prefabr�k spor tes�s�n�n yanı sıra; 167 
m²'l�k çocuk oyun alanı, 260 m²'l�k 
koşu parkuru, spor aletler�n�n 
bulunduğu 21 m²'l�k açık hava spor 
alanı �çeren park, kır kahves� 
konsept�nde b�r park kahves� ve yol 
kenarındak� süs havuzlarıyla 
Üsküdarlıların h�zmet�ne sunulmuştur.

- Ünalan Mahalles� �le Uzunçayır  
 metrobüs durağı arasındak� bağlantıyı  
 sağlamak üzere, İBB tarafından
 2014 yılında yapımı gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

- Üst geç�t projes�yle Ünalan  
 Mahalles�’nde oturan vatandaşlarımızın  
 rahat ve konforlu b�r şek�lde metrobüs  
 durağına ulaşab�lmeler� sağlanmıştır. 

ÜNALAN ÜST GEÇİT PROJESİ
5 ay g�b� kısa b�r sürede tamamlanan

- Tamamen çel�k konstrüks�yondan  
 yapılan üst geç�d�n en� 3 metred�r.

- Engell� vatandaşların da   
 kullanab�leceğ� üst geç�t, 5 ay g�b� kısa 
 b�r sürede tamamlanmıştır.
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- Kısıklı Meydanı'nda bulunan cam�n�n ban�s�  
 Pad�şah üçüncü Murat’ın Bostancı  
 başılarından Bostancıbaşı Abdullah Ağa’dır. 

- Cam�n�n yapım tar�h� 1581 olarak  
 b�l�nmekted�r.

- 2016 yılında Üsküdar Beled�yes�
 tarafından restore ed�lerek tekrar 
 �badete açılmıştır. 

- İst�nat duvarlarına b�t�ş�k Kısıklı Çeşmes�  
 de cam�n�n �çer�s�nde bulunmaktadır. 

- Geometr�k kabartmaların süsled�ğ� b�r  
 çerçeve �ç�nde Hattat Ömer Vasf� 
 tarafından yazılmış b�r k�tabe vardır.

KISIKLI ABDULLAH AĞA CAMİİ
435 yıllık tar�h�yle 

- Namaz kılma yer� 143 m2 olan  
 cam�ye, 41 m² �lave ed�lerek; toplam, 
 toplam cemaat alanı 181 m2’ye 
 çıkartılmıştır.

- Betonarme olarak �laveler yapılan 
cam�, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan tarafından açılmıştır. 
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- Bosna Bulvarı üzer�nde bulunan, semt  
 pazarı olarak kullanılan ve mülk�yet�  
 Üsküdar Beled�yes�'ne a�t arsa üzer�nde 
 �nşa ed�lm�şt�r.

- 2100 m²‘l�k arsa �çer�s�nde kesme taş ve 
mermer �şç�l�ğ� �le 16. yy Osmanlı 
m�mar�s�n� yansıtan Ömer Öztürk 
Cam��'nde, 1.000 k�ş� �badet 
edeb�lmekted�r.

- 2012 yılında tahl�ye ed�lm�ş ve 
 Haz�ran 2013 �t�bar�yle cam� �nşaatına  
 başlanılmış olup, 3 Mart 2017 tar�h�nde 
 �badete açılmıştır.

ÖMER ÖZTÜRK CAMİİ
2017 yılında �badete açılan

- Üsküdar Kuzguncuk sah�l�nde 1850 
tar�h�nde Üryan�zade Mehmet Esat 
Efend� tarafından �nşa ett�r�lm�şt�r. 
Adını ban�s� Üryan�zade Ahmet Esat 
Efend�’den almaktadır.           

- Üsküdar Beled�yes� ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından restore ed�lm�şt�r.

KUZGUNCUK ÜRYANİZADE 
ESAT EFENDİ CAMİİ 
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HACI MEHMET ALİ ÖZTÜRK CAMİİ
492 k�ş� kapas�tel�

- Depreme dayanıksız olması neden�yle  
 yıkılarak Haz�ran 2014’te yen�den  
 �nşasına başlanmıştır.

- Cam�n�n projeler� Üsküdar Beled�yes�  
 tarafından hazırlanmış olup, yapımını 
 hayırseverler üstlenm�şt�r. 

- 2016 yılında �badete açılmıştır. 

- 12mx16m ebadında, 380 m²‘l�k 
 alanda betonarme olarak 
 yaptırılmıştır. 

- 18 m yüksekl�ğ� olan cam�n�n kurşun  
 kaplamalı, büyük ve 6 kubbes� �le 
 tek şerefel� b�r m�nares�
  bulunmaktadır.

- Son cemaat mahall� �le cemaat  
 kapas�tes� 492 k�ş�d�r.

- İk� adet lojmanı bulunmaktadır. 

- Cam� üç katlı olup, �k�nc� katında  
 kız Kur'an kursu vardır.

- İk� adet kütüphanes� bulunmaktadır.

- Üsküdar Güzeltepe Mahalles�, Bosna Bulvarı  
 üzer�nded�r. 

- Depreme dayanıksız olması neden�yle 2012  
 yılının Eylül ayında yıkılarak yen�den  
 �nşasına başlanmıştır.

- 1,5 m�lyon TL yatırımla tamamlanarak 
 18 N�san 2014 tar�h�nde �badete açılmıştır.

- Lojman alanı 97 m2 olan cam�n�n, toplam  
 �badet yer� 490 m2’d�r.

ÇAMLIKTEPE CAMİİ
1,5 m�lyon TL yatırımla yen�den �nşa ed�len
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ÇENGELKÖY
HAMDULLAH PAŞA CAMİİ

1823 yılında yapılmış olan

- Tek katlı, dört duvar, b�r çatı ve tek  
 şerefel� m�nares� olan tar�h� b�r İstanbul  
 cam�s�d�r.

- Sadrazamlık ve Donanma Komutanlığı 
 (Kaptân-ı Derya) yapmış olan Abdullah  
 Paşa tarafından yaptırılmıştır.

- D�kdörtgen b�r planı vardır. Çatısı  
 ahşap ve k�rem�t kaplıdır. Cam�n�n  
 m�nares� saç, şerefes� �se ç�nko �le  
 kaplanmıştır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2016 
 yılında restore ed�lerek tekrar 
 �badete açılmıştır.

- Restorasyon kapsamında cam�n�n  
 depreme karşı güçlend�r�lmes� ve  
 yen�lenmes� yapılmıştır.

- M�naren�n, gövde b�lez�k ve şeref  
 kısımları enl� ve boylu olup, külah kısmı  
 �se kubbe b�ç�m�nde yapılmıştır. 

- Üsküdar Beled�yes� tarafından restore 
ed�lerek 11 Aralık 2016 tar�h�nde Mevl�d 
Kand�l�'nde �badete açılmıştır.

KÜPLÜCE CAMİİ

1909 tar�h�nde Fatma Remz�ye Hanım
tarafından yaptırılan
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YAVUZTÜRK FATİH CAMİİ
Kültür merkez� olarak da h�zmet veren

- 3.000 m2 kapalı alana sah�p olan cam�,  
 ayrıca konferans salonu ve Kur’an  
 kursuyla da h�zmet vermekted�r.

-  2016 yılı Ramazan ayında h�zmete 
 açılmıştır.

- Aynı zamanda Yavuztürk Mahalles�’n�n  
 kültür merkez� olarak da h�zmet veren 
 cam�de, 200 k�ş�l�k sıbyan mekteb�, 
 b�lg� ev� ve 2 adet lojman 
 bulunmaktadır.

SELÂMİ ALİ CAMİİ VE KUR'AN KURSU
1700 k�ş�n�n �badet etmes�ne �mkân sağlayan

- Cam�, Fıstıkağacı- Bağlarbaşı yolu 
 üzer�nde ve bu semte �sm�n� veren  
 tar�h� Kuru Çeşme’n�n (1832-1833)  
 karşısındadır. 

- Depreme dayanıksız olması  
 neden�yle yıkılarak 2014 yılında 
 yen�den �nşa ed�lm�şt�r.

- Tek merkez� kubbes�, sek�z yüzlü  
 b�r kasnak yardımıyla, sek�z sütun  
 üzer�ndek� s�vr� kemerler üzer�ne  
 oturtulmuştur. 

- 845 m2 �badet alanı bulunan cam�,  
 1700 k�ş�n�n �badet etmes�ne �mkan 
 sağlamaktadır. 

- Cam�de; konferans salonu, erkek ve 
kadınlara a�t şadırvan, Kur'an 
kursu ve lojman bulunmaktadır.
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 üzer�ndek� s�vr� kemerler üzer�ne  
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- Cam�de; konferans salonu, erkek ve 
kadınlara a�t şadırvan, Kur'an 
kursu ve lojman bulunmaktadır.
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- Depreme dayanıksız olması neden�yle
    yıkılarak, 2013 yılında yen�den �nşasına 
 başlanmıştır. 

- Cam�n�n yapımı Üsküdar Beled�yes� ve  
 hayırseverler�n �ş b�rl�ğ�yle  
 gerçekleşt�r�lm�şt�r.

- 13 Kasım 2015 tar�h�nde �badete  
 açılmıştır.

- 538 m2 �badet alanı olup, 110 k�ş�l�k  
 kapas�teye sah�pt�r. 

- Lojman, kütüphane ve çay ocağı mevcuttur.

BARBAROS CAMİİ

Üsküdar Beled�yes� ve 
hayırseverler �ş b�rl�ğ�yle yapılan

- 845 m2 �badet alanı bulunan cam�,  
 1700 k�ş�n�n �badet etmes�ne �mkan 
 sağlamaktadır. 

- Cam�de; konferans salonu, erkek ve 
kadınlara a�t şadırvan, Kur'an 
kursu ve lojman bulunmaktadır.

VALİDEBAĞ KORU CAMİİ
Yaklaşık 500 k�ş�n�n �badet ett�ğ�

- Val�debağ Korusu'nun yanında, mülk�yet� 
Üsküdar Beled�yes�'ne a�t olan arsa 
üzer�nde yer almaktadır.

- Eylül 2014 tar�h�nde temel� atılarak  
 �nşasına başlanmıştır. 

- 17 Temmuz 2015'te, Ramazan 
 Bayramı'nda �badete açılmıştır.

- 200 m2’l�k alan üzer�nde yer alan cam�de  
 350’s� erkek, 150's� kadın olmak üzere, 
 yaklaşık 500 k�ş� �badet
 edeb�lmekted�r.

- B�r sohbet ev�, b�r de �mam lojmanı  
 bulunmaktadır.
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Restore ed�lerek yen�den h�zmete açılan

BEYLERBEYİ ABDULLAH AĞA
CAMİİ
- Sultan III. Murat Han’ın   
 Bostancıbaşılarından Abdullah Ağa  
 tarafından 1581’de �nşa ed�lm�şt�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından  
 projeler� hazırlanarak, 2012 yılında 
 hayırseverler tarafından restore 
 ett�r�lm�şt�r. 

- 13 Eylül 2014 tar�h�nde �badete  
 açılmıştır.

KARTAL BABA CAMİİ VE TEKKESİ
Esk� görkeml� hal�ne get�r�len

- Dergâh olarak yapıldığı tar�h kes�n  
 olarak b�l�nmemekle b�rl�kte kayıtlara  
 göre 1787 yılından önceye 
 dayanmaktadır.

- Özgün yapı yer�ne betonarmeden, 
aslına aykırı b�r cam� yapılmıştır. 
Bu yapılan cam� de depremde hasar 
almış ve yıkım kararı alınmıştır.

  Daha sonra aslına uygun b�r b�ç�mde, 
ahşap olarak tekke yapıları, tevh�dhane 
ve şeyh ev� Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Üsküdar Beled�yes� �ş b�rl�ğ� �le esk� 
görkeml� hal�ne get�r�lm�şt�r. 
Tevh�dhane �çer�s�nde yatan 
zatların sandukaları bulunmaktadır. 
Tevh�dhane bugün cam� olarak 
kullanılmaktadır.
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kullanılmaktadır.
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- İlk olarak 1871 yılında �nşa ed�lm�ş 
 tar�h� m�raslardan b�r�s� olan, 
 Fatma Adev�ye Tekkes�, Üsküdar 
 Beled�yes� tarafından 2014 yılında 
 restore ed�lm�şt�r.

- Bodrum, zem�n ve �k� katı 
 bulunmaktadır.

ÇENGELKÖY FATMA ADEVİYE TEKKESİ
Geçm�şe ayna, geleceğe ışık tutan tar�h� m�ras

- Uzun yıllardan ber� Kur’an-ı Ker�m 
 eğ�t�m� ver�len ve son derece n�tel�kl� 
 hafızlar yet�şt�ren Ker�me Hatun 
 Kız Kur’an Kursu, Fatma Adev�ye 
 Hanım’ın vakfett�ğ� tar�h� tekkede 
 h�zmet vererek hayırsever Osmanlı 
 hanımının �sm�n� yaşatmaktadır.

ÇAMLICALI MEHMET EFENDİ
TEKKESİ

Eğ�t�m ve kültür h�zmet� veren 

- Mülk�yet�, Vakıflar Genel   
 Müdürlüğü’ne a�tt�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından  
 2014 yılında aslına uygun olarak  
 restore ed�lm�şt�r.

- Eğ�t�m ve kültür h�zmet� veren tar�h�  
 eser, özell�kle had�s araştırmalarında  
 uzmanlaşmış STK’larımız tarafından  
 kullanılmaktadır.

- Kuruluş tar�h� bell� olmayan tekke, Şeyh  
 İdr�s Efend� tarafından tes�s ed�lm�şt�r.

- Çamlıca Memed Efend� Tekkes�'n�n �k� 
 ahşap yapısının yanı sıra tevh�dhane �k� 
 katlı  olup, kadınlar mahvel�
 bulunmaktadır. 

- İk� zatın haz�res� �k� farklı yapı 
�çer�s�nded�r.
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MÜFTÜLÜK BİNASI RESTORASYONU
Üsküdar Kaymakamlığı’na 54 yıl h�zmet veren

- 2014 yılında Üsküdar Beled�yes� 
tarafından, yaklaşık 1.5 m�lyon TL'l�k 
yatırımla aslına uygun   
olarak restore ed�lm�şt�r.

- D�yanet İşler� Başkanı Prof. Dr. Mehmet  
 Görmez’�n de katıldığı törenle h�zmete  
 açılmıştır.

- İstanbul'un �lk s�yas� part� başkanlığı 
b�nalarından b�r�d�r. 1956 yılından sonra 
Kaymakamlık b�nası olarak kullanılan 
b�nanın projeler� 2012 yılında 
hazırlattırılmıştır. İşlev değ�ş�kl�ğ� 
sebeb�yle Müftülük kullanımına uygun 
olarak restore ed�lm�şt�r. 

- Mülk�yet�, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne  
 a�tt�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2014  
 yılında aslına uygun olarak  
 restorasyonu gerçekleşt�r�lm�şt�r.

- Şeyh Sadık Efend� Tekkes� (Alaca M�nare  
 Tekkes�) özell�kle tasavvuf   
 araştırmalarında uzmanlaşmış  
 STK’larımız tarafından kullanılmaktadır.

ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ
Aslına uygun olarak restorasyonu gerçekleşt�r�len

- Alaca m�nare tekkes�nde; tevh�dhane, 
şeyh ev�, müştem�lat ve mutfak 
bulunmaktadır. 
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ŞEHİT AHMET PAŞA SIBYAN
MEKTEBİ

Sosyal ve kültürel h�zmetler �ç�n restore ed�len 

- Üsküdar �lçes�, Val�de-� At�k Mahalles�,  
 Boybey� Sokak üzer�nded�r.

- 44 pafta, 196 ada ve 15 parselde  
 bulunan Şeh�t Ahmet Paşa Mekteb� 
 2 katlı olup, yazlık mekteb� üst kattadır. 
 Ön cephes�nde haznel� b�r çeşme yer 
 almaktadır.

- 1704 yılında mekteb� yaptıran Çavuşbaşı  
 Ahmet Paşa’dır. 

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2014  
 yılında aslına uygun olarak restore  
 ed�lerek sosyal ve kültürel h�zmetlerde  
 bulunulmak üzere faal�yete  
 geç�r�lm�şt�r. 

ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY SEBİLİ
VE ÇEŞME HAZİRESİ

Yen�den hayat bulan

- Şeyh' ül İslam Ar�f H�kmet Bey Seb�l� ve 
haz�res� kapsamında, projede yer alan 
40 adet kabr�n mermerler� 
tem�zlenerek konservasyonu 
yapılmıştır.

- Haz�relerden b�r� İslam Alem�n�n 
al�mler�nden Şeyhül İslam 
Abdulfettah Bağdad� Hazretler�ne 
a�tt�r. 

- Haz�ren�n yürüyüş yolları 
düzenlenm�şt�r.

- Haz�ren�n kenarında yer alan seb�l�n �ç�, 
�ç�nde yer alan mermer çeşme restore 
ed�lm�ş, özgün şebeke dem�rler�n�n 
konservasyonu yapılmış ve muhdeslerden 
arındırılmıştır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2015 
yılında restore ed�lm�şt�r.



ŞEHİT AHMET PAŞA SIBYAN
MEKTEBİ

Sosyal ve kültürel h�zmetler �ç�n restore ed�len 

- Üsküdar �lçes�, Val�de-� At�k Mahalles�,  
 Boybey� Sokak üzer�nded�r.

- 44 pafta, 196 ada ve 15 parselde  
 bulunan Şeh�t Ahmet Paşa Mekteb� 
 2 katlı olup, yazlık mekteb� üst kattadır. 
 Ön cephes�nde haznel� b�r çeşme yer 
 almaktadır.

- 1704 yılında mekteb� yaptıran Çavuşbaşı  
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 bulunulmak üzere faal�yete  
 geç�r�lm�şt�r. 

ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY SEBİLİ
VE ÇEŞME HAZİRESİ

Yen�den hayat bulan

- Şeyh' ül İslam Ar�f H�kmet Bey Seb�l� ve 
haz�res� kapsamında, projede yer alan 
40 adet kabr�n mermerler� 
tem�zlenerek konservasyonu 
yapılmıştır.

- Haz�relerden b�r� İslam Alem�n�n 
al�mler�nden Şeyhül İslam 
Abdulfettah Bağdad� Hazretler�ne 
a�tt�r. 

- Haz�ren�n yürüyüş yolları 
düzenlenm�şt�r.

- Haz�ren�n kenarında yer alan seb�l�n �ç�, 
�ç�nde yer alan mermer çeşme restore 
ed�lm�ş, özgün şebeke dem�rler�n�n 
konservasyonu yapılmış ve muhdeslerden 
arındırılmıştır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2015 
yılında restore ed�lm�şt�r.
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- Kapı ağası Yakup Ağa tarafından 1678  
 senes�nde �nşa ett�r�lm�şt�r. 

- Yakup Ağa bu mektebe bazı k�taplar  
 vakfetm�şt�r. Bu k�taplar 1746 yazma  
 bağıştan oluşmaktadır. K�taplar bugün  
 Üsküdar’da Hacı Sel�m Ağa   
 Kütüphanes�’nded�r. 

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2014  
 yılında aslına uygun olarak restore  
 ed�lerek eğ�t�m ve kültür h�zmet� veren  
 b�r merkez hal�ne get�r�lm�şt�r.

YAKUP AĞA SIBYAN MEKTEBİ
Aslına uygun olarak restore ed�len

- 3-6 yaş arası çocuklarımızın z�h�nsel, bedensel ve  
 duygusal gel�ş�mler� ve �y� alışkanlıklar kazanmaları 
 �ç�n açılan mektepler�m�z, çocukları �lkokula 
 hazırlamayı da amaçlamaktadır. 

SIBYAN MEKTEPLERİ
Çocuklarımız �ç�n
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-  Mülk�yet� Üsküdar Beled�yes�'ne a�t arsa 
üzer�nde M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından 
�nşa ed�lm�şt�r.

- Projeler�n� Üsküdar Beled�yes� yaptırmış olup, 
60 dersl�k, konferans salonu, mesc�d� ve 
yemekhanes�yle h�zmet vermekted�r.

- 2015-2016 eğ�t�m-öğret�m sezonunda 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın teşr�fler�yle açılmıştır.

TENZİLE ERDOĞAN 
KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

400 öğrenc� kapas�tel� 

- 1,5 m�lyon TL’l�k yatırım mal�yet�yle 
 1500 m2 kapalı alana sah�pt�r.  

- 18 adet dersl�k bulunmaktadır.

- Sayın Recep Tayy�p Erdoğan'ın eş� 
Sayın Em�ne Erdoğan'ın h�mayeler�nde 
TOGEMDER �ş b�rl�ğ�yle yapılan okul, 
6 Kasım 2015 tar�h�nde gerçekleşt�r�len 
törenle h�zmete açılmıştır.

ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM
ANAOKULU

Bahçel�evler Mahalles�’nde �nşa ed�len 18 dersl�kl�
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- 10 dersl�ğ�n yanı sıra; uyku odaları ve  
 oyun alanlarıyla 2014-2015  
 eğ�t�m-öğret�m yılından �t�baren  
 h�zmet vermekted�r. 

- Devlet-m�llet dayanışmasının en güzel  
 örnekler�nden olan S�nan-Tül�n Vardar  
 Anaokulu, Toplumsal Gel�ş�m Merkez�  
 Eğ�t�m ve Sosyal Dayanışma Derneğ�’n�n  
 (TOGEMDER) “Anasınıfsız Okul Kalmasın”  
 projes� kapsamında hayata geç�r�lm�şt�r.

KÜPLÜCE SİNAN-TÜLİN VARDAR
ANAOKULU

Devlet-m�llet dayanışmasının en güzel örnekler�nden

ÜSKÜDAR İMAM HATİP ORTAOKULU
16 b�n m2 alana sah�p, 44 dersl�kl�

-  Üsküdar Beled�yes� tarafından 16.000 m² 
 kapalı alanıyla Ferah Mahalles�'nde �nşa 
 ed�lm�şt�r.

- İçer�s�nde 44 dersl�k, 12 laboratuvar, 
kapalı spor salonu ve konferans salonu 
bulunmaktadır.

- 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 
 h�zmete açılmıştır.
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kapalı spor salonu ve konferans salonu 
bulunmaktadır.

- 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde 
 h�zmete açılmıştır.
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- 1200 öğrenc�n�n eğ�t�m gördüğü 
 Al� Fuat Başg�l İmam Hat�p Ortaokulu, 
 40 dersl�k, 2 fen laboratuvarı, 
 2 b�lg�sayar sınıfı, 1 spor salonu ve  
 1 kütüphanes� �le 2015-2016 
 eğ�t�m-öğret�m yılından �t�baren 
 h�zmet vermekted�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 
10.000.000 (10 m�lyon) TL'l�k 
yatırımla �nşa ed�lerek, 
eğ�t�m-öğret�me açılmıştır.

ALİ FUAT BAŞGİL
İMAM HATİP ORTAOKULU

M�ll� ve manev� değerler�ne sadık gençler
yet�şt�rmey� amaçlayan

- Üsküdar Beled�yes� tarafından ün�vers�te 
öğrenc�ler�n�n barınma �ht�yacını 
karşılamak üzere projelend�r�lm�şt�r.

- 400 öğrenc� kapas�tel� yemekhanes�, 
kapalı spor salonu, mesc�d� ve etüt 
salonuyla h�zmet vermekted�r.

- 20.000 m²'l�k �nşa alanı 
bulunmaktadır.

KANDİLLİ ZEKİYE GÖNENÇ 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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salonuyla h�zmet vermekted�r.

- 20.000 m²'l�k �nşa alanı 
bulunmaktadır.
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KIZ ÖĞRENCİ YURDU
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- Üsküdar Beled�yes� tarafından ün�vers�te  
 öğrenc�ler�n�n barınma �ht�yacını  
 karşılamak üzere projelend�r�lm�şt�r. 

- 2015-2016 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde  
 öğrenc� kabulüne başlamıştır.

- Toplam 12 odası olan yurt, 45 öğrenc�  
 kapas�tel� olup; uzman kadrosu,  
 konforlu odaları, sosyal ve kültürel  
 �mkanlarıyla 1.200 m2 kapalı alanda  
 h�zmet vermekted�r.

KÜPLÜCE
SARAY KIZ ÖĞRENCİ YURDU

1.200 m² kapalı alan �çer�s�nde h�zmet veren

- Üsküdar Beled�yes� tarafından Muratre�s 
 Mahalles�’nde ün�vers�te öğrenc�ler�n�n 
 barınma �ht�yacını karşılamak üzere 
 projelend�r�lm�şt�r.

- 150 yataklı öğrenc� konukev�d�r.

- Sem�ner salonu, kütüphane, spor  
 salonu, yemekhane ve etüt salonlarıyla  
 2.500 m2 kapalı alanda h�zmet  
 vermekted�r.

FATMA GÖKSU KIZ ÖĞRENCİ YURDU
2.500 m2 kapalı alana sah�p
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- Toplam 12 odası olan yurt, 45 öğrenc�  
 kapas�tel� olup; uzman kadrosu,  
 konforlu odaları, sosyal ve kültürel  
 �mkanlarıyla 1.200 m2 kapalı alanda  
 h�zmet vermekted�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 
 ün�vers�te öğrenc�ler�n�n barınma 
 �ht�yacını karşılamak üzere 
 projelend�r�lm�şt�r.

- Yurt, Ensar Vakfı �ş b�rl�ğ�yle  
 �şlet�lmekted�r. 

- 80 öğrenc� kapas�tel� olup profesyonel  
 eğ�t�m kadrosu, yemekhanes� ve etüt  
 salonuyla h�zmet vermekted�r. 

- 2014-2015 eğ�t�m-öğret�m yılında 
 faal�yete geçm�şt�r.

ÜSKÜDAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU
2014-2015 eğ�t�m-öğret�m yılında faal�yete geçen

İCADİYE KIZ ÖĞRENCİ YURDU
100 öğrenc� kapas�tel� 

- Üsküdar Beled�yes� tarafından ün�vers�te  
 öğrenc�ler�n�n barınma �ht�yacını  
 karşılamak üzere İcad�ye Mahalles�’nde  
   projelend�r�lm�şt�r.

- Ensar Vakfı �ş b�rl�ğ�yle �şlet�len  
 yurt, 100 öğrenc� kapas�tel�d�r.

- Uzman kadrosu, yemekhanes� ve etüt  
 salonlarıyla h�zmet vermekted�r. 

- B�na 3 katlı olup, yaklaşık 600 m2’d�r.
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- B�na 3 katlı olup, yaklaşık 600 m2’d�r.
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Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha 
kal�tel� h�zmet sunab�lmeler�ne �mkan 
sağlamak amacıyla 33 mahallem�zde 
yen� muhtarlıklar �nşa ed�lm�şt�r. 
Tamamlanan Küçük Çamlıca, Kısıklı, 
Ferah Muhtarlıkları �le beraber 8 
muhtarlık b�nası törenle h�zmete 
açılmıştır. 

Kamu h�zmet� gören taks� duraklarının 
Üsküdar’a özel b�r m�mar� tasarım �le h�zmet 
vermes� �ç�n Salacak, Kısıklı, Altun�zade, 
Kand�ll� Rasathanes�, Acıbadem,
Val�debağ ve Beylerbey� taks� durağı 
olmak üzere 33 mahallem�zde 
18 yen� taks� durağı �nşa ed�lm�şt�r.

MUHTARLIK BİNALARI
Daha kal�tel� h�zmet ver�lmes� amacıyla �nşa ed�len

TAKSİ DURAKLARI
Yen�lenerek daha modern görünüme kavuşan
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ÜSKÜDAR MEYDAN PROJESi
-  Büyükşeh�r Beled�yem�zle b�rl�kte 

İstanbul'un en güzel şeh�r meydanını 
Üsküdar'a yapıyoruz. Proje kapsamında 
Harem Otogarı, Dudullu'ya taşınıyor. 

-  Üsküdar sah�l kısmında, Üsküdar 
Evlend�rme Da�res�'n�n önünden başlayıp 
kuzey doğuda vapur �skeleler�ne kadar, 
güneyde Hak�m�yet� M�ll�ye Caddes�'n�n 
tamamını �çeren yaklaşık 86.000 m²‘l�k 
alanı kapsamaktadır.

-  Üsküdar Meydanı, sah�lde yapılacak 
yaklaşık 11.800 m² kazıklı teras 
s�stem� �le toplamda 25.000 m²‘l�k b�r 
meydan alanına dönüşecekt�r. Bunun 
yaklaşık 10.000 m²‘l�k bölümü 
kes�nt�s�z ve engels�z meydandır. 

MİMAR SİNAN MEYDANI PROJESİ
- Esk� Üsküdar Beled�ye b�nası ve 

yanında bulunan �ş merkez�, katlı 
otopark, alışver�ş merkez� g�b� esk� 
b�nalar yıkılarak altta 600 araçlık 
otopark üstte �se 15 dönümlük 
M�mar S�nan Meydanı adıyla yen� 
b�r meydan oluşuyor.

- Projen�n t�caret yapısında toplam 133 
bağımsız bölüm kurgulanmış olup 
zem�naltı otoparkı 882 aracı alacak 
şek�lde düzenlenm�şt�r. Zem�naltı 
otoparkı �ç�nde meydandan g�r�ş� 
bulunan b�r müze bulunmaktadır.
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BELEDİYE ÖNÜ MEYDAN PROJESİ

Üsküdar Kaymakamlık b�nası yanındak� 
adanın kamulaştırılıp, yıkılmasıyla 
Beled�ye Önü Meydanı projes�yle yen� 
b�r meydan daha Üsküdarlıların 
h�zmet�ne sunuluyor.

ÜSKÜDAR MEYDAN 
YAYA YOLU PROJELERİ
- Proje genel�nde sah�l boyunca yaya 

kullanımına yönel�k düzenlemeler 
yapılmakta olup, projey� hazırlarken 
rahat dolaşım, rekreat�f faal�yetler, 
d�nlenme, sey�r olanakları ön planda 
tutulmuştur.

- Üsküdar Evlend�rme Da�res�’n�n 
önünden Harem Otogarı'na kadar 
uzanan yaklaşık 2 km’l�k sah�l 
bandını kapsayan proje alanına 
sah�pt�r.
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ÜSKÜDAR VALİDE SULTAN GEMİSİ
Sadece b�r gem� değ�l,

- 54 metre boyunda,19 metre 
 gen�şl�ğ�nde ve 3 katlı olarak �nşa 
 ed�lm�şt�r. 12 knot serv�s hızı  
 özell�ğ�ne sah�pt�r.

-  N�kah sarayı

-  Kültür merkez�

-  Özel toplantı salonu

-  Büyük b�r mesc�d� de bulunan bu dev 
 sosyal tes�s 580 k�ş� kapas�tel� olup, 
 yolcu gem�s� olarak da h�zmet 
 verecekt�r.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER ÇEŞMESİ
Üsküdar Beled�yes�, 15 Temmuz Şeh�tler� 
anısına Çengelköy’de 15 Temmuz 
Şeh�tler Çeşmes� anıt projes�n� hayata 
geç�r�yor. 

Sadece doğal mermer kullanılan çeşmen�n 
ağırlığı 30 ton, yüksekl�ğ� 4,5 metre 
olacaktır. 

Etrafı kırmızı güller �le süslenecek olan 
eser, farklı açılardan bakıldığında merm�, 
m�hrap, su damlası, kan damlası ve 
cennet�n 7 kapısını sembol�ze edecek 
şek�lde tasarlanmıştır. Anıt çeşme, 15 
Temmuz’da Üsküdarlıların h�zmet�ne 
sunulacaktır.
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ÜSKÜDAR ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Engell� vatandaşlarımıza h�zmet veren

- Merkez�n yatırım mal�yet� 
 7.5 m�lyon TL’d�r.

- Erkek ve kadın terap� havuzları, f�zyoterap�  
 ve müz�kl� terap� odası, kütüphane,  
 spor salonu, el sanatları ve res�m  
 atölyeler�, kafeterya ve çok amaçlı  
 salonu �le 4.000 m2 kapalı alanda  
 engell� vatandaşlarımıza h�zmet  
 vermekted�r.

- Engell� a�leler eğ�t�m bölümü, 
 sosyal destek ve kabul bölümü, 
 hob� salonu ve sosyal bahçeden 
 oluşan yaşlılar �ç�n destek bölümü,  
 ps�koloj�k destek bölümü, yaşlılar  
 f�z�ksel akt�v�te salonu, 2 adet  
 akranlarla paylaşım odası, oyun  
 eğlence odası, b�l�m araştırma  
 salonu-�nternet, duyular ve �let�ş�m  
 bölümü, sem�ner salonları, sınıflar,  
 çok amaçlı etk�nl�kler salonu ve  
 fuaye, okuma salonu, bakım ve  
 rehab�l�tasyon alanları ve  
 yemekhane bulunmaktadır.

- 15 Temmuz ha�n darbe teşebbüsü 
sırasında, darbec� alçaklara d�ren�rken 
şeh�t ed�len Acıbadem muhtarımız 
anısına 2017 yılı Mart ayında �nşası 
başlamıştır.

-  4.665 m² l�k �nşaat alanına sah�pt�r.

ACIBADEM KÜLTÜR MERKEZİ VE 
ŞEHİT METE SERTBAŞ PARKI
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YAVUZ SELİM CAMİİ
- 2018 yılı �çer�s�nde h�zmete açılması 

planlanmaktadır.
- 2 adet lojmanı, b�lg� ev�, konferans 

salonu ve otaparkı vardır.
- Bay ve bayan şadırvanı mevcuttur.

- Bosna Bulvarı Yavuztürk Mahalles� 
g�r�ş�ndek� Yavuzlar Mahalles� sırasında 
bulunan cam�, depreme dayanıksız olması 
neden�yle 2016 yılında yıkılarak yen�den 
yapılmaya başlanmıştır. 

-  Proje bedel� 11.500.000 TL olup, cam� 
alanı �çer�s�nde 3.000 k�ş� �badet 
edeb�lmekted�r.

KÜPLÜCE CENNET CAMİİ
- Depreme dayanıklı olması neden�yle 

yıkılarak 2017 Ocak ayında yen�den 
yapımına başlanmıştır.

- Bay ve bayan şadırvan mevcuttur.

- 2018 yılı �çer�s�nde �badete açılacaktır.

- Proje bedel� 8.000.000 TL olup, cam� 
alanı �çer�s�nde 1.500 k�ş� �badet 
edeb�lmekted�r.

- Otoparkı, �mam ev� ve lojmanı vardır.
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HATTAT HASAN ÇELEBİ 
CAMİİ

- Güzeltepe Mahallem�zde Üsküdar 
Beled�yes�'ne a�t arsa üzer�nde 2016 yılı 
Aralık ayında �nşaatına başlanmıştır.

- 2018 yılı �çer�s�nde �badete 
açılacaktır.

- Cam� alanı �çer�s�nde 300 k�ş�l�k �badet 
alanı mevcuttur.

- Lojmanı, bay ve bayan şadırvanı 
bulunmaktadır.

- Cam� alanı �çer�s�nde 2.000 k�ş� 
�badet edeb�lmekted�r.

- 2 adet lojman, 55 yataklı yurt 
bulunmaktadır.

- Bay ve bayan şadırvanı mevcuttur.

- Burhan�ye Mahalles�'nde bulunan 
Hacı Harun Ekş� Cam�� depreme 
dayanıklı olmaması neden�yle 2016 
Aralık ayında yıkılarak yen�den �nşaası 
başlatılmıştır.

- 2018 yılı �çer�s�nde �badete 
açılacaktır.

HACI HARUN EKŞİ CAMİİ
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ŞEMSİ SİVASİ MESCİDİ
-  Kısıklı Mahalles�'nde Üsküdar 

Beled�yes�'ne a�t arsa üzer�nde �nşa 
ed�lmekted�r.

- Proje bedel� 1.500.000 TL'd�r.

- Cam� alanı �çer�s�nde 400 k�ş� aynı 
anda �badet edeb�lmekted�r. 

- Bay ve bayan şadırvan mevcuttur.

HACI NURİ TOPBAŞ CAMİİ
- Cam� alanı �çer�s�nde 2.000 k�ş� �badet 

edeb�lmekted�r.

- Bay ve bayan şadırvanı bulunmaktadır.

- 3 adet �mam ev�, toplantı salonu ve 
otopark bulunmaktadır.

- 2018 yılı �çer�s�nde �badete açılması 
planlanmaktadır.

- Bulgurlu Mahalles�'nde bulunan 
Söğütlüçayır Cam�� depreme dayanıksız 
olması neden�yle 2016 Kasım ayı 
�çer�s�nde yıkılarak yen�den �nşa 
çalışması bulunmaktadır.
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- 138 k�ş�l�k öğrenc� kapas�tes�ne 
sah�pt�r. Mesc�t, spor salonu ve 
yemek salonu mevcuttur.

- Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne a�t arsa 
üzer�nde Üsküdar’da bulunan 
öğrenc�ler�m�z�n barınma �ht�yacını 
çözmek amacıyla �nşa ed�lm�şt�r.

- Proje bedel� 6.000.000 TL'd�r.

BURHANİYE YURDU DİN GÖREVLİLERİ YAŞAM MERKEZİ
- Toplam 1.495.30 m²‘l�k �nşaat alanına sah�pt�r.

- 4 adet şadırvan, 3 adet mesc�t, 2 adet mutfak, 
çok amaçlı salon, sohbet salonu, of�sler, lokal ve 
çay ocağı bulunmaktadır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2018 yılı �çer�s�nde 
restore ed�lerek d�n görevl�ler�n�n h�zmet�ne 
sunulacaktır.
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- Toplam 70.707,66 m²‘l�k �nşaat 
alanına sah�pt�r.

- 15.942 k�ş�l�k sey�rc� kapas�tes�      
bulunmaktadır.

- Beylerbey� Stadyumu doğa �le �ç �çe 
ve estet�k saha yapısıyla h�zmete 
açılacaktır.

BEYLERBEYİ STADYUMUSELAMİ ALİ ORTAOKULU
- Toplam 5.774,48 m² l�k �nşaat alanına sah�pt�r.

- İçer�s�nde 32 dersl�k, 3 atelye, 2 laboratuar, 86 
k�ş�l�k kant�n, 284 k�ş�l�k yemekhane, çok amaçlı 
salon, kütüphane, bay - bayan şad�rvan ve mesc�t 
bulunmaktadır. 
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RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
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AFGAN TEKKESİ

- Afgan�stan’dan gelen göçmenler       
   tarafından 1792-1793 yılında yapılan   
   b�r tekked�r. 

- Yapılara a�t ahşap karkaslar 
tamamlanmış, cepheler�n yalı 
baskıları konulmuştur. 

- Şeyh ev�, selamlık köşkü, tevh�dhane, 
hamam, çeşme yapılarından oluşan tekke 
grubuna a�t projeler 2015 yılında rev�ze 
ed�lm�şt�r. Restorasyon çalışmaları bu 
projeler doğrultusunda yapılmıştır. 
Selamlık Köşkü, saraya konuk ed�lecek 
olan Afganların m�saf�r ed�ld�ğ�, 
�st�şareler�n yapıldığı b�r yapıdır.

MEVLEVİHANE
Semahane altında türbe bulunan 
dergah m�mar�s�n�n sayılı 
örnekler�ndend�r.

Üsküdar Beled�yes� tarafından restore 
ed�lerek kültür hayatımıza 
kazandırıyoruz.

1792 yılında Galata Mevlev�hanes� 
postn�ş� Hal�l Numan Dede tarafından 
kend� ev� ver�lerek kurulmuştur.

Türbe ve semahane yapısı yamuk 
dörtgen planlı olup, semahane altında 
türbe bulunmaktadır. 
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baskıları konulmuştur. 

- Şeyh ev�, selamlık köşkü, tevh�dhane, 
hamam, çeşme yapılarından oluşan tekke 
grubuna a�t projeler 2015 yılında rev�ze 
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dergah m�mar�s�n�n sayılı 
örnekler�ndend�r.
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1792 yılında Galata Mevlev�hanes� 
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kend� ev� ver�lerek kurulmuştur.

Türbe ve semahane yapısı yamuk 
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SELİMİYE HAMAMI 
RESTORASYON PROJESİ

- Sultan III. Sel�m tarafından Sel�m�ye 
Kışlası �le beraber 1800 -1801 yıllarında 
N�zam-ı Ced�d askerler�n�n 
yıkanması �ç�n yaptırılmıştır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 
restore ed�lerek kültür hayatımıza 
kazandırıyoruz.
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ŞEYH NEVRUZ CAMİİ
- Kad�r� tar�katına bağlı olduğu ve 

şeyh�n�n Nevruz Efend� olduğu 
b�l�nmekle beraber �nşaat tar�h� 
tam olarak b�l�nmemekted�r.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 2018 yılı 
�çer�s�nde restore ed�lerek yen�den �badete 
açılacaktır.

- Tev�dhane, şeyh ev�, müştem�lat b�nası olmak 
üzere 3 ayrı yapıdan oluşmaktadır.

SELAMİ ALİ EFENDİ 
HAZİRESİ
-  Üsküdar Beled�yes� tarafından, 217 adet 

kabr�n bulunduğu haz�redek� kab�rler�n 
restorasyonu yapılarak �hya ed�lecekt�r.
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FATMA HATUN CAMİİ
- Ban�s� Fatma Hatun’dur. İlk yapım 

tar�h� b�l�nmemekle beraber, �k�nc� 
yapım tar�h� 1762-1763 
yıllarındadır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 
projeler� hazırlanan cam�n�n 
restorasyon çalışmaları 
başlatılmıştır. Cam� kag�r b�r yapı 
olup, kadınlar mahvel� üst kattadır. 
İk�nc� yapımı sırasında cam� planı 
büyütülmüş bugünkü hal�n� almıştır. 
Ahşap m�nares� vardır.

VALİDE ATİK DARUL KURRASI
- 1583 yılında Val�de At�k Küll�yes�’yle 

beraber b�r kısmı M�mar S�nan 
tarafından yapılmıştır.

- Üsküdar Beled�yes� tarafından 
restore ed�lerek kültür hayatına 
kazandırıyoruz.

- İk� sıra tuğla, b�r sıra kesme taştan 
yapılmış kare planlı b�r yapıdır.
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KÜLTÜR ve SANAT
ÇALIŞMALARI



KÜLTÜR ve SANAT
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İZ BIRAKAN KADINLAR

Kand�ll�’de bulunan Ad�le Sultan 
Sarayı’nda düzenlenen z�rveye 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın eş� Sayın Em�ne Erdoğan, 
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul 
Val�s� Vas�p Şah�n, Üsküdar Beled�ye 
Başkanı H�lm� Türkmen, dünyada �z 
bırakan kadınlardan Tawakel Karman, 
Türk asıllı Belç�kalı S�yasetç� Mah�nur 
Özdem�r, Fatma El Abed, Hollanda’nın �lk 
başörtülü m�lletvek�l� Fam�le Fatma 
Arslan, Pak�stan İslam Şurası’nın tek 

kadın üyes� Sam�a Raheel Qaz�, 15 
Temmuz Kadın Gaz�ler�nden Saf�ye Bayat 
ve Ayla Kasarcı, Hollandalı Türk kızı 
B�rsen Başar �le çok sayıda davetl� katıldı.

OSMANLI SARAY SULTANLARI 
BEBEK KOLEKSİYONU 
Hanım Sultanlar şehr� Üsküdar, Osmanlı 
Sarayı’nın zar�f sultanlarını tar�h� belgeler� 
esas alarak tasarlanan k�tre bebeklerden 
oluşan eşs�z b�r koleks�yona ev 
sah�pl�ğ� yapıyor. Osmanlı Saray 
Sultanları Bebek Koleks�yonu �le kültürel 
ve tar�hsel sorumluluk b�l�nc�yle bugüne 
kadar yürüttüğü b�rçok projeye b�r yen�s�n� 
ekleyen Üsküdar Beled�yes�, �lk olarak 
asırlar boyu adları Üsküdar �le 
bütünleşm�ş saray sultanlarının 
g�ys�ler�n� b�r k�tre bebek koleks�yonu 
hal�ne get�rd�. 

Yurt�ç� ve yurtdışında satışına başlanacak, 
ayrıca serg�ler� gerçekleşt�r�lecek Osmanlı 
Saray Sultanları Bebek Koleks�yonu'nun, 
Osmanlı Sarayı Bebek Müzes� hal�ne 
get�r�lmes� planlanmaktadır. Böylece 
Osmanlı Sarayı Bebek Müzes� Türk�ye’de 
ve dünyada b�r �lk olma özell�ğ�ne sah�p 
olacaktır.



İZ BIRAKAN KADINLAR

Kand�ll�’de bulunan Ad�le Sultan 
Sarayı’nda düzenlenen z�rveye 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın eş� Sayın Em�ne Erdoğan, 
A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul 
Val�s� Vas�p Şah�n, Üsküdar Beled�ye 
Başkanı H�lm� Türkmen, dünyada �z 
bırakan kadınlardan Tawakel Karman, 
Türk asıllı Belç�kalı S�yasetç� Mah�nur 
Özdem�r, Fatma El Abed, Hollanda’nın �lk 
başörtülü m�lletvek�l� Fam�le Fatma 
Arslan, Pak�stan İslam Şurası’nın tek 

kadın üyes� Sam�a Raheel Qaz�, 15 
Temmuz Kadın Gaz�ler�nden Saf�ye Bayat 
ve Ayla Kasarcı, Hollandalı Türk kızı 
B�rsen Başar �le çok sayıda davetl� katıldı.

OSMANLI SARAY SULTANLARI 
BEBEK KOLEKSİYONU 
Hanım Sultanlar şehr� Üsküdar, Osmanlı 
Sarayı’nın zar�f sultanlarını tar�h� belgeler� 
esas alarak tasarlanan k�tre bebeklerden 
oluşan eşs�z b�r koleks�yona ev 
sah�pl�ğ� yapıyor. Osmanlı Saray 
Sultanları Bebek Koleks�yonu �le kültürel 
ve tar�hsel sorumluluk b�l�nc�yle bugüne 
kadar yürüttüğü b�rçok projeye b�r yen�s�n� 
ekleyen Üsküdar Beled�yes�, �lk olarak 
asırlar boyu adları Üsküdar �le 
bütünleşm�ş saray sultanlarının 
g�ys�ler�n� b�r k�tre bebek koleks�yonu 
hal�ne get�rd�. 

Yurt�ç� ve yurtdışında satışına başlanacak, 
ayrıca serg�ler� gerçekleşt�r�lecek Osmanlı 
Saray Sultanları Bebek Koleks�yonu'nun, 
Osmanlı Sarayı Bebek Müzes� hal�ne 
get�r�lmes� planlanmaktadır. Böylece 
Osmanlı Sarayı Bebek Müzes� Türk�ye’de 
ve dünyada b�r �lk olma özell�ğ�ne sah�p 
olacaktır.

102 | 103



- Osmanlı Hanedanı tarafından Harameyn'de
 �kamet edenlere gönder�len hed�yeler� ve hac  
 görev�n� yer�ne get�rmek �ç�n yola çıkan hacıları  
 uğurlamak �ç�n düzenlenen Surre Alayı  
 geleneğ�, 100 yıl sonra Üsküdar’da tekrar  
 canlandırılmıştır.

- Etk�nl�k kapsamında her yıl hacı adayları aslına  
 uygun olarak tert�plenen törenle Üsküdar’ın  
 merkez�nden, Harem'e kadar kortej eşl�ğ�nde  
 yürümekte ve buradan yolcu ed�lmekted�r.

SURRE ALAYI
Üsküdar’dan Haremeyn’e kutsal yolculuk Kültür dünyamızda 

öneml� b�r boşluğu dolduran

- Sempozyumlarda ulusal ve uluslararası b�rçok   
ün�vers�teden akadem�syenler b�r araya gelmekte,   
Üsküdar’ın ekonom�k, sosyal, tar�h� ve kültürel tüm   
alanlarını ayrıntılı olarak ele alarak meden�yet tar�h�m�ze   
zeng�n b�r b�r�k�m sunmaktadırlar. 

- Üsküdar’ın geleneksel hale gelen ve kültür dünyamızda   
öneml� b�r boşluğu dolduran sempozyumları; her yıl yen� b�r  
 temayla Üsküdarlıların beğen�s�n� kazanmaktadır. 

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMLARI
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- İlk defa Üsküdar Beled�yes�’n�n başlatmış  
 olduğu anma ve vefa geceler�nde;  
 hayatı, mücadeles� ve eserler�yle  
 günümüzü aydınlatan kültür ve sanat  
 �nsanları anma ve vefa geceler� �le hem  
 hatırlanmakta hem de onore 
 ed�lmekted�r. 

- Özell�kle hayatta olan değerler�m�ze  
 m�llet�m�z�n şükran h�sler�n�n b�r �fades�  
 olarak düzenlenen bu programlara,  
 ülkem�z�n dört b�r yanından kültür 
 ve sanat dostları �şt�rak etmekted�r.

ANMA VE VEFA GECELERİ
B�r şükran �fades� olan Kültür alanına yen� b�r soluk get�ren

- Genel yayın yönetmel�ğ�n� Dr. Çoşkun 
 Yılmaz ve Prof. M. Fat�h Andı b�rl�kte 
 üstlenm�şt�r.

- Yazarları arasında Ahmet Emre B�lg�l�,  
    A. Haluk Dursun, İskender Pala,
    Beş�r Ayvazoğlu g�b� Üsküdar’ın    
    yet�şt�rd�ğ� değerl� kültür   
 �nsanları bulunmaktadır.

- 2015 yılının Mayıs ayında yayın hayatına 
 başlamıştır. 

- Üç ayda b�r yayınlanan derg�; hacm�, 
 tasarımı, �çer�k zeng�nl�ğ� �le yerel 
 yönet�mler ve kültür alanına yen� b�r 
 soluk get�rmekted�r.

ÜSKÜDAR KÜLTÜR SANAT VE
MEDENİYET DERGİSİ
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- Mevlânâ Celâleddîn-� Rûmî'n�n 742. Vuslat 
Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen 
etk�nl�kte Mevlev� Mukabeles� 
yapılmıştır. 

- Sanat yönetmenl�ğ�n� M. İhsan Özer’�n   
    yaptığı d�nlet�de, “İstanbul   
   Tar�h� Türk Müz�ğ� Topluluğu”  
 tarafından acembûsel�k   
 makamındak� mevlevî ây�n� de  
 ayrıca tert�p ed�lm�şt�r.

VUSLAT ŞEHRİ ÜSKÜDAR

- “N�yetlend�m İlk Oruca Ramazan  
 Şehr� Üsküdar’da” etk�nl�ğ�yle 1.000 
 çocuğu b�r araya get�ren Üsküdar  
 Beled�yes�, Ramazan ayının �lk  
 günler�nde öğrenc�lerle b�rl�kte �ftar  
 yapmanın heyecanını yaşatmıştır. 

- Üsküdar’ın uhrev� havasını pek�şt�ren  
 sahur programlarında �se b�rb�r�nden  
 kıymetl� müezz�nler ve hafızlar  
 Kur'an-ı Ker�m z�yafetler�yle  
 Üsküdar’ı Ramazan'la buluşturmuştur.

- Günde yaklaşık 35.000, tüm Ramazan  
 boyunca �se 1.000.000 k�ş�yle gönül 
 bağı kurulmuştur.

ÜSKÜDAR’DA RAMAZAN
B�r başka olur
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Farklı coğrafyalardan davet ed�len çok 
değerl� şa�rler�, Üsküdar'ın ş��rler� ve 
şa�rler�yle buluşturan ve geleneksel hale 
gelen Uluslararası Üsküdar Ş��r Fest�val�, 
bahar aylarının adeta müjdec�s� hal�ne 
gelm�şt�r. 

"�y� k� ş��r var!" sloganıyla düzenlenen bu 
etk�nl�kler sadece en güz�de eserler� 
serg�lemekle kalmayıp, aynı zamanda 
gerçekleşt�ğ� dönem�n ruhuna ve 

d�nam�kler�ne uygun temalarıyla da o 
zamanın ve o dönem yaşananların 
canlı b�r şah�d� olmuştur. 

Üsküdar Beled�yes� olarak, dünden bugüne 
güzel bakış, güzel görüş, güzel duyuş ve 
h�ssed�ş�n tezahürü olan ş��r�n kuşatıcı 
�kl�m�nde buluşmak, şa�r�n ve ş��r�n az�z 
şehr�, ş��r şeh�r Üsküdar’ı yaşamak, 
yaşatmak ve paylaşmak �ç�n b�r araya 
geld�k.

ÜSKÜDAR ŞİİR FESTİVALİ

- 100’ü aşkın yayınev�, 24 seçk�n  
 yazarın katıldığı ve çeş�tl�  
 etk�nl�kler�n düzenlend�ğ� fuar 
 Kültür ve Tur�zm Bakanı Nab� Avcı 
 ve yazar Ras�m Özdenören’�n 
 katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

ÜSKÜDAR KİTAP FUARI
Anadolu yakasının en büyüğü

- Üsküdar Beled�yes�, her yıl kültür ve  
 sanat etk�nl�kler� kapsamında yen� çıkan  
 k�tapların tanıtımı, yayınevler�n�n  
 doğrudan k�tapseverlerle buluşmasının  
 tem�n�, yazarların sem�ner ve  
 konferanslarla okuyucularına h�tap  
 edeb�lmes�n� sağlamak amacıyla  
 Anadolu yakasının en büyük k�tap  
 fuarını düzenlemekted�r.
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canlı b�r şah�d� olmuştur. 

Üsküdar Beled�yes� olarak, dünden bugüne 
güzel bakış, güzel görüş, güzel duyuş ve 
h�ssed�ş�n tezahürü olan ş��r�n kuşatıcı 
�kl�m�nde buluşmak, şa�r�n ve ş��r�n az�z 
şehr�, ş��r şeh�r Üsküdar’ı yaşamak, 
yaşatmak ve paylaşmak �ç�n b�r araya 
geld�k.

ÜSKÜDAR ŞİİR FESTİVALİ

- 100’ü aşkın yayınev�, 24 seçk�n  
 yazarın katıldığı ve çeş�tl�  
 etk�nl�kler�n düzenlend�ğ� fuar 
 Kültür ve Tur�zm Bakanı Nab� Avcı 
 ve yazar Ras�m Özdenören’�n 
 katılımıyla gerçekleşm�şt�r.

ÜSKÜDAR KİTAP FUARI
Anadolu yakasının en büyüğü

- Üsküdar Beled�yes�, her yıl kültür ve  
 sanat etk�nl�kler� kapsamında yen� çıkan  
 k�tapların tanıtımı, yayınevler�n�n  
 doğrudan k�tapseverlerle buluşmasının  
 tem�n�, yazarların sem�ner ve  
 konferanslarla okuyucularına h�tap  
 edeb�lmes�n� sağlamak amacıyla  
 Anadolu yakasının en büyük k�tap  
 fuarını düzenlemekted�r.
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SAHAF FESTİVALİ
-  Üsküdar Beled�yes�, her yıl kültür ve  
 sanat etk�nl�kler� kapsamında  
 k�tapları sevd�rmek, k�tap okuma  
 b�l�nc�n� yerleşt�rmek ve   
 k�tapseverlerle yazarları b�r araya  
 get�rmek �ç�n Geleneksel Sahaf  
 Fest�val�’n� düzenlemekted�r.

- İstanbul Sahaflar Derneğ� �ş b�rl�ğ�yle 
 açılışı yapılmaktadır.

- Osmanlı dönem�nde basılmış gazete,  
 tar�h� belge değer�ndek� k�tap, derg�,  
 af�ş, har�ta ve ferman g�b� öneml�  
 eserler 70 sahafın katkılarıyla  
 görücüye çıkmıştır.

K�tapseverlerle yazarları b�r araya get�ren

- Üsküdar sah�l�nde h�zmete açılan  
 Geleneksel Sahaflar Fest�val�’nde baskısı  
 olmayan ve nad�r bulunan eserler  
 tezgahlarda 15 gün boyunca  
 vatandaşların beğen�s�ne sunulmuştur. 

Üsküdar Beled�yes� tarafından bu yıl �lk kez 
düzenlenen "Üsküdar Ant�ka Fuarı" 
kapsamında, İstanbul’un önde gelen 
ant�kacıları b�r araya geld�. 

Tar�h� dokuyu tanıtmak ve gençler�n ve 
ant�ka severler�n kültürel zeng�nl�ğ�n� 
artırmak �ç�n düzenlenen Üsküdar Ant�ka 
Fuarı, ülken�n önde gelen ant�kacılarını 
b�r araya get�rd�. 

Serg�lenen eserler�n en yen�s� 100-120 
yıllık eserlerd�r.

Zaman zaman �nsanları ant�ka eserlerle 
geçm�şe götürerek duygulandıran Üsküdar 
Ant�ka Fuarı, vatandaşlardan tam not 
aldı.

ANTİKA FUARI
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Şehre duygusal anlamda hayat veren 
b�r buluşma noktası f�kr�nden yola 
çıkarak oluşturulan tasarım pazarı, 
Üsküdarlıları aynı çatı altında hayattan 
key�f almaya davet ed�yor. 

Üsküdar Beled�yes� ve �ş b�rl�kler� 
tarafından hayata geç�r�len tasarım pazarı, 
konteyner hed�ye mağazası, sanatçılar 
ve tasarımcılar �ç�n satış standları ve 
platformlardan oluşuyor. 

Ayrıca serg� ve workshop alanları �le 
çocuklar �ç�n m�n� market olarak 
h�zmet veren, alışver�ş �le sosyal 
sorumluluğu b�r araya get�ren tasarım 
pazarı, b�r araya gelme kültürünün 
en güzel örnekler�nden b�r�.

TASARIM PAZARI
B�rl�ktel�k Kültürüyle Alışver�ş 

ÜSKÜDAR RİTİM GÜNLERİ
Sokakların Farklı Sesleri Bir Arada!

Yaşamın her alanında gel�şt�rd�ğ� sosyal sorumluluk 
projeler�yle d�kkat çeken “�y� k� Üsküdar var!” 
platformu, bu defa müz�ğ�n farklı sesler�n� 
Üsküdar’da buluşturdu. Yüzyıllardır farklı kültürler� 
�ç�nde yaşatan Üsküdar, sokağın ve metropolün 
müz�syenler�n� ağırladı.

12 Aralık Pazartes� günü başlayarak Salı ve Perşembe 
günler� devam eden “Üsküdar R�t�m Günler�”, 
Üsküdarlılar’a müz�ğ�n farklı türler� ve sesler�yle b�rl�kte 
sanat dolu, unutulmaz b�r hafta yaşatıyor. Her gün 
farklı tarzda müz�k �cra eden, farklı grupların 
sahne aldığı etk�nl�k, aynı zamanda İstanbul’un bu 
renkl� sesler�n�n daha gen�ş k�tlelerce tanınmasına katkı 
sağlıyor.
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"İstanbul'u Koşuyorum" sloganı �le 
düzenlenen Fun Run Ser�es'�n �k�nc�s� Üsküdar 
Beled�yes�'n�n desteğ�yle Üsküdar �lçes�nde 
Boğaz'ın muhteşem manzarası eşl�ğ�nde, 
Beled�ye Başkanı Sayın H�lm� Türkmen'�n 
verd�ğ� startla koşuldu.

İstanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Spor A.Ş. 
Vodafone İstanbul Maratonu ve 
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu olmak 
üzere, Türk�ye'dek� yol yarışları katılımcı 
sayılarını artırab�lmek, yol yarışları 
katılımcılarına alternat�f yarışlar sunab�lmek 
ve koşmaya yen� başlayanları da kısa 
mesafel� yarışlara adapte edeb�lmek 
amacıyla İstanbul'dak� çeş�tl� beled�yelerle �ş 
b�rl�ğ� �ç�nde, "İstanbul'u Koşuyorum" 
sloganı �le hayata geç�r�len 6 etaplık yol yarışı 
ser�s�; "Fun Run Ser�es" �le her sene N�san 
ayında Üsküdar Beled�yes�'n�n desteğ� �le 
Üsküdar sah�l şer�d�nde koşuyoruz.

FUN RUN SERIES KOŞUSU

-  Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre
   Merkez�’nde gerçekleşen etk�nl�ğe, çok
   sayıda medya mensubu, davetl� ve öğrenc�
   katılmıştır.

-  Batı meden�yet�n�n İslam toplumundan     
   etk�len�p �nşa ed�ld�ğ�n� �spatlayan ve mana  
   har�tasını keşfeden Prof. Dr. Fuat Sezg�n’�n  
   çocuklarla buluşması büyük yankı uyandırmıştır.

Yitik Hazinenin Kaşifi

FUAT SEZGİN ÇOCUKLARLA
BULUŞTU

-  Buluşmada Prof. Dr. Fuat Sezg�n doğu
   meden�yet�n�n batı meden�yet� karşısındak�
   b�l�msel anlamda üstünlüğüne değ�nm�şt�r. 

- Üsküdar Çocuk Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n
  davet�yle Prof. Dr. Fuat Sezg�n; Çocuk
  Ün�vers�tes� Prof. Dr. Fuat Sezg�n 
  b�nasının açılışını gerçekleşt�rm�şt�r.
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SOSYAL HİZMET
ÇALIŞMALARI



SOSYAL HİZMET
ÇALIŞMALARI



-  Üsküdar Beled�yes� Sosyal Destek  
   H�zmetler� Müdürlüğü tarafından
  21 Mart 2016 tar�h�nde açılmıştır.

-  Tebessüm Kahves�’n�n amacı, Down  
   Sendromlu kardeşler�m�z� sosyal b�r 
 ortam �çer�s�ne adapte etmek ve 
 onlara �ş deney�m� kazandırmaktır.

-  Tebessüm Kahves�'nde çalışan bu gençler 
maaş almakta, b�r yandan 
sosyalleşmekte b�r yandan da 
�şletmec�l�k eğ�t�m� almaktadır.

- Günlük hayatın koşuşturmasından  
  uzakta yer alan Tebessüm Kahves�,    
  Burhan Felek Köşkü’nün bahçes�nde  
  h�zmet vermekted�r.

Üsküdar'ın en özel mekânı

TEBESSÜM KAHVESİ

- 75.000’e yakın emekl�n�n bulunduğu  
 Üsküdar’da, Üsküdar Beled�yes� ve  
 Emekl�ler Derneğ� �ş b�rl�ğ�yle 
 vatandaşlarımızın boş zamanlarını  
 değerlend�reb�lmes�, sosyal ve  
 kültürel etk�nl�klere katılab�lmes�  
 amacıyla tüm h�zmetler�n ücrets�z  
 olarak sunulduğu İk�nc� Bahar  
 Kahves� h�zmete açılmıştır.

Tüm h�zmetler�n ücrets�z sunulduğu

İKİNCİ BAHAR KAHVESİ
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- 75.000’e yakın emekl�n�n bulunduğu  
 Üsküdar’da, Üsküdar Beled�yes� ve  
 Emekl�ler Derneğ� �ş b�rl�ğ�yle 
 vatandaşlarımızın boş zamanlarını  
 değerlend�reb�lmes�, sosyal ve  
 kültürel etk�nl�klere katılab�lmes�  
 amacıyla tüm h�zmetler�n ücrets�z  
 olarak sunulduğu İk�nc� Bahar  
 Kahves� h�zmete açılmıştır.

MİNİK DOSTLAR KLİNİĞİ

Üsküdar’da yaşayan sah�ps�z sokak 
hayvanlarının daha �y� şartlarda tedav� 
ed�lmes�n� sağlamak amacıyla beled�ye 
�ns�yat�f� �le kurulan M�n�k Dostlar 
Kl�n�ğ�’nde, 2 amel�yathane ve tedav� 
ün�teler� bulunuyor. 

Günde 14 amel�yat gerçekleşt�rmeye ve 
günde 30 hayvanın muayene ed�lmes�ne 
elver�şl�, amel�yatlar sırasında m�saf�r 
bekleme yer� bulunan M�n�k Dostlar K�n�ğ�, 
sah�ps�z hayvanlar �ç�n ücrets�z olarak 
ambulans h�zmet� de vermekted�r.

- Proje; Sosyal İşler Müdürlüğü bünyes�ndek�  
 Sosyal Yardımlar Değerlend�rme Kurulu  
 tarafından yürütülmüştür.

- Beled�ye tarafından kumanya desteğ�  
 sağlanan a�leler beled�yeye müracaat  
 etmeler�ne gerek kalmadan "Destek Kart" 
 sah�b� olmuşlardır.

- İmzalanan “Destek Kart” projes� �le �lçedek�  
 5.000 k�ş�, �sted�ğ�n� �sted�ğ� yerden alarak  
 alışver�ş yapma mutluluğunu yaşamaktadır.

- Vatandaşlarımıza kol� �çer�s�nde  
 bel�rl� gıda veya yakacak maddeler�  
 dayatılmamış, karta yüklenen bel�rl�  
 m�ktarda parayı �sted�ğ� şek�lde ve  
 �sted�ğ� yerden harcama yapmak  
 suret�yle �ht�yaçlarını karşılamaları  
 sağlanmıştır.

DESTEK KART
5.000’e yakın �ht�yaç sah�b� �ç�n
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- Beled�yem�z, “Bağımsız Gelecek”  
 Projes� �le İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan  
 1.009.619,30 TL tutarında h�be almıştır. 

- Üsküdar genel�nde bağımlılık r�sk grubunda  
 bulunan, okula devam etmeyen veya  
 sokakta çalıştırılan 7-14 yaş grubundak�  
 137 çocuğa ve a�leler�ne h�zmet vermek  
 üzere �k� adet “Bağımlılık Önleme  
 Çocuk Merkez�” kurulmuştur.

- Önley�c�, koruyucu ve rehab�l�te ed�c�  
 faal�yetler yoluyla gelecek nes�ller�n madde  
 ve davranış bağımlılığı r�sk�ne karşı  
 korunmasına yönel�k çalışmalar artırılmıştır.

- Proje kapsamında toplamda 90 gence  
 robot teknoloj�ler� ve otomasyonu  
 konularında b�reb�r eğ�t�m ver�lm�şt�r.

- Proje kapsamında formatörler de  
 yet�şt�r�lerek eğ�tmenlere yapılandırmacı  
 b�r yaklaşım sağlanmış olup eğ�t�me yen� b�r  
 bakış açısı kazandırılmıştır.

Gençler� bağımlılıktan korumak ve kurtarmak �ç�n

BAĞIMSIZ GELECEK PROJESİ
Gençl�k Yaşam Merkez�

DEĞER SENSİN PROJESİ
Proje kapsamında Üsküdar’da ps�ko-sosyal 
destek merkez� kurularak, 18 yaş ve üzer� 
madde bağımlısı gençler�n kend�ler� ve 
a�leler�yle ps�ko-sosyal çalışmalar 
yapıldı ve meslek atölyeler� kuruldu. 
Gençlere ps�koloj�k temell� eğ�t�m ve 
sem�nerler ver�lerek, özgüven gel�şt�r�c� 
yaratıcı drama çalışmaları yapılacak ve 
proje sonunda İŞKUR desteğ�yle 50 genç 
�st�hdam ed�lecekt�r.

Proje; Üsküdar Model� 3T , yan� “Tesp�t- 
Tedav�-Tak�p” yöntem�yle uygulanmakta 
olup, Üsküdar �lçes�ndek� alkol ve madde 
bağımlısı gençlere Gençl�k Yaşam Merkez�  

ve Zeynep Kâm�l Uygulama Merkez�'nden 
h�zmet vermekted�r.

Rehab�l�tasyon sürec�nde gerekl� olan 
durumlarda proje paydaşımız Mood�st 
Hastanes�'nden ps�k�yatr� ve 
ps�koterap� desteğ� alınacaktır.
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- Proje kapsamında toplamda 90 gence  
 robot teknoloj�ler� ve otomasyonu  
 konularında b�reb�r eğ�t�m ver�lm�şt�r.

- Proje kapsamında formatörler de  
 yet�şt�r�lerek eğ�tmenlere yapılandırmacı  
 b�r yaklaşım sağlanmış olup eğ�t�me yen� b�r  
 bakış açısı kazandırılmıştır.

11. ÖZEL SPORCULAR
ATLETİZM YARIŞMASI
Üsküdar Beled�yes� öncülüğünde, farkındalık 
yaratmak amacıyla 11 yıldır kes�nt�s�z 
olarak “Ulusal Özel Sporcular Atlet�zm 
Yarışması” düzenlenmekted�r.

Türk�yen�n b�rçok �l�nden ve İstanbul'un tüm 
�lçeler�nden özel sporcuların (engell�) katılı-
mıyla gerçekleşen yarışma, kapsamlı olarak 
Türk�ye genel�nde düzenlenen �lk ve tek 
yarışmadır.

- Üsküdarlı gençler�n her da�m yanında  
 olan Üsküdar Beled�yes�, Sur�yel�  
 mültec� çocuklarımıza el uzatmıştır.

- Gerçekleşt�r�len gençl�k ve eğ�t�m  
 faal�yetler�n�n sınırları “Onları  
 Mutlu Etmek Çocuk Oyuncağı”  
 projes� �le gen�şlet�lm�şt�r.

Onları Mutlu Etmek 

ÇOCUK OYUNCAĞI
- Üsküdar’ın çeş�tl� bölgeler�ne,  
 ün�vers�telere, tüm okullara, STK’lara ve  
 alışver�ş merkezler�ne tanıtım af�şler� asılmış 
 ve oyuncak kumbaraları yerleşt�r�lm�şt�r. 

- Bu kumbaralarda toplanan oyuncaklar 7 
tıra yüklenerek Sur�yel� mültec� çocuklara 
ulaştırılmak üzere Şanlıurfa'ya gönder�lm�ş 
ve dağıtımı gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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- Yaşlı ve engell� vatandaşlarımızın     
   d�ğer �nsanlarla eş�t b�r şek�lde  
   yaşamaları amaçlanmıştır.

- Dünya Engell�ler Günü'nde Üsküdar  
 Beled�yes� ve Marmara Ün�vers�tes� 
 öğrenc�ler�yle b�rl�kte "Engels�z Sokak" 
 temalı b�r etk�nl�k düzenlenm�şt�r. 

- Her b�rey�n b�r engell� adayı olduğunu  
 hatırlatmak ve engell�ler�n günlük hayatta  
 karşılaştığı olayları ortaya koyarak empat�  
 sağlamak �ç�n b�rçok sosyal sorumluluk  
 projes�ne �mza atılmıştır.

Örnek b�r sosyal sorumluluk projes� olan

ENGELSİZ HAYAT İÇİN EL ELE
- Kal�tel� üret�m yapan Üsküdarlı hanımlara  
 -dezavantajları önceleyerek- yıl boyunca  
 en az 12 kez olmak üzere semt  
 pazarlarında el emeğ� ürünler�n� doğrudan  
 satma �mkanı ver�lm�şt�r.

- Üsküdarlı hanımlara ürett�kler� ürünler�,  
 değer�nde satab�lecekler� güvenl� ortamlar  
 tem�n ed�lm�şt�r.

- Kadınlarca üret�len özgün ürünler�n, kal�te  
 ve talep g�b� kr�terler�n artışına bağlı olarak  
 daha gen�ş pazarlarda pazarlanma �mkânı  
 sağlanmış ve bu şek�lde üret�c�ler�n düzenl�  
 gel�r elde etmeler�ne yardımcı olunmuştur.

Kadın El Ürünler� Pazar Yer� Projes�

KÜP
- Engell�, yatağa bağımlı ya da bakıma  
 muhtaç küçük yaşta çocuğu olan ev  
 hanımlarının evler�nden ayrılmadan uygun  
 zamanlarını üret�me ayırarak a�le  
 ekonom�ler�ne katkıda bulunmaları 
 sağlanmıştır.

- A�leler�n ekonom�k kalkınma çabalarına;  
 eğ�t�m, üret�m ve pazarlama süreçler�ne  
 katkıda bulunarak destek olmak  
 amaçlanmaktadır.

- 2014-2016 yılları �çer�s�nde KÜP projes�ne 
 dah�l olan yen� üye sayısı: 270 k�ş�

- Pazarlarda açılan tezgah sayısı: 7,756

- Yapılan satış aded�: 27.213
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2016 yılında Üsküdar Beled�yes� �le Türk 
Kızılayı’nın öncülüğünde hazırlanan 100 
TIR'lık yardım konvoyu Halep �ç�n yola 
çıktı.
Sur�ye’n�n Halep kent�ndek� �nsanlık dramına 
duyarsız kalmayan Üsküdar Beled�yes� ve 
Türk Kızılayı öncülüğünde 300’e yakın s�v�l 
toplum kuruluşunun ve hayırseverler�n 
desteğ�yle 100 TIR'lık yardım konvoyu 
oluşturuldu. 

Tamamı Üsküdar’dan oluşturulan 100 
TIR'lık yardım konvoyu Harem’de 
düzenlenen törenle yola çıktı. 

Törene AK Part� İstanbul M�lletvek�l� Hurş�t 
Yıldırım, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, 
Üsküdar Beled�ye Başkanı H�lm� Türkmen, 
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık �le çok 
sayıda vatandaş katıldı. Yardım TIR'ının şoför 
mahall�ne oturan Üsküdar Beled�ye Başkanı 
H�lm� Türkmen, �lk TIR'ı kend�s� sürdü.

HAREM'DEN HALEP'E
İYİLİK KONVOYU

- 2015 yılında STK’larla yapılan �ş b�rl�ğ� 
sonucunda, ülkem�ze sığınan Sur�yel� 
kardeşler�m�z �ç�n 100 TIR'lık konvoyla 
destek kervanı organ�ze ed�lm�şt�r.

- Ekmek, patates, kahvaltılık, kuru gıdalar, 
un, su, soba, battan�ye, konserve, çocuk 
bez�, çocuk maması, h�jyen malzemes�, 
ıslak mend�l, kırtas�ye malzemes�, kaban, 
kazak, battan�ye, pantolon, çorap, bot, 
ayakkabı, eld�ven, bere vb. 100 TIR 
dolusu �nsanî yardım malzemes� 
Sur�ye'ye gönder�lm�şt�r.

100 TIR �le yola çıkan

SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE
DESTEK KERVANI
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Üsküdarlılar'ın hayatını kolaylaştıran

EVDE SAĞLIK HİZMETİ BİRİMİ
- Hasta nak�l ambulans h�zmet�,  
 hemş�rel�k, hasta bakıcılık, evde  
 doktor muayenes� h�zmet� ve cenaze  
 def�n ruhsatı h�zmetler�   
 sunulmaktadır.  

- Sosyal r�sk guruplarında   
 bulunan vatandaşlarımızın günlük  
 sağlık gereks�n�mler�n� ve hayata  
 katılım değerler�n�n yükselmes� 
 sağlanmaktadır.

- Yatalak hastalarımızın hastanelere ve 
 çeş�tl� sağlık kurumlarına 23.012 kez 
 ulaşımı sağlanmıştır.

- 701 yaşlı ve yatalak hastamızın 1597 
 defa evde doktor muayeneler� 
 gerçekleşt�r�lm�şt�r.

- Kurumumuzda kayıtlı yatalak  
 hastalarımıza 14.412 kez hemş�rel�k  
 h�zmetler� sunulmuştur.

- İlçem�zde vefat eden vatandaşlarımıza
   2.906 adet ölüm def�n belges� ver�lm�şt�r.

Engell� vatandaşlarımızın her zaman yanında olan

ENGELLİLER KOORDİNASYON BİRİMİ
- Beled�yem�z, Üsküdar’da yaşayan her tür  
 engel grubundak� vatandaşımızın, yaşam  
 kal�tes�n� artırmayı ve sosyal yaşama  
 katılımını hedeflemekted�r.

- 1545 hastamıza 758.138 adet hasta 
 bez� dağıtımı yapılmıştır.

- 312 engell� vatandaşımızın çeş�tl� kurum  
 ve hastanelere ulaşımı �ç�n 3.539 defa  
 araç tem�n ed�lm�şt�r.

- Kurumumuzca �ht�yaç sah�pler�ne 676 adet  
 tekerlekl� sandalye ver�lm�şt�r.

- Kurumumuzda kayıtlı olan 120 yatalak  
 hastamıza 1.500 adet evde kuaför  
 h�zmet� ver�lm�şt�r.

- 1.871 engell� vatandaşımıza 5.613 saat  
 danışmanlık h�zmet� ver�lm�şt�r.

- Yatalak hastalarımıza 574 adet hasta 
 karyolası, 469 hasta yatağı, 204 
 havalı yatak ve 338 yatak koruyucu 
 ver�lm�şt�r. 

- 108 hastamıza 61 kanedyen, 46 koltuk 
 değneğ�, 29 puset, 90 walker vb. 
 med�kal malzeme yardımı yapılmıştır.
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Sürdürüleb�l�rl�k esasına dayalı

GENEL SOSYAL ETKİNLİKLER
- 2014-2016 yılları �çer�s�nde 1.856 
 çocuğumuza sünnet kıyafetler� 
 g�yd�r�lerek sünnet �şlemler� 
 gerçekleşt�r�lm�ş, çeş�tl� hed�yeler 
 ver�lm�şt�r.

- Mayıs ayı �çer�s�nde Engell� Şarj  
 İstasyonlarımız h�zmete açılmıştır.

- Mayıs ayında, Engell�ler Haftası 
kapsamında, 4.000 engell� ve a�leler�n�n 
katıldığı Geleneksel Engell�ler P�kn�ğ� 
 gerçekleşt�r�lm�şt�r.

- Her Muharrem ayında on b�nlerce
 vatandaşımıza aşure dağıtımı 
 yapılmıştır.

- Evl�l�k önces� ve sonrası çıkab�lecek  
 engellere karşı önlem almak ve  
 eş adaylarını b�l�nçlend�rmek adına 
 kurulmuştur.

- Evl�l�k hayatının nasıl güzelleşt�r�leb�leceğ�  
 uzmanlar eşl�ğ�nde anlatılmaktadır.

- 4 ana başlık altında toplanarak ver�len  
 evl�l�k önces� programında evl�l�kte   
   �let�ş�m ve yaşam becer�ler�, hukuk,  
   evl�l�k ve sağlık ve son olarak İslam’da    
   evl�l�k konuları bulunmaktadır.

EVLİLİK OKULU
Evl�l�k hayatını güzelleşt�rmey� amaçlayan
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TÜRKİYE’NİN
GURURU

MEGA PROJELER
ÜSKÜDAR’DA
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- İlk olarak 1860 yılında Sultan    
  Abdülmec�d tarafından d�le get�r�lm�ş,  
  1892 yılında Sultan II. Abdülham�t  
  Han tarafından projes� ç�zd�r�lm�şt�r.

- Cumhurbaşkanımız 
  Sayın Recep Tayy�p Erdoğan'ın 
  Başbakanlığı dönem�nde, 2013 yılında  
  açılışı gerçekleşm�şt�r. 

- 8 m�lyar TL'l�k yatırım mal�yet�yle  
  kes�nt�s�z, modern ve yüksek kapas�tel�  
  raylı s�stemd�r.

-  Asya ve Avrupa kıtalarını, İstanbul  
   Boğazı'nın 54 metre altından sadece
   4 dak�kada b�rleşt�rmekted�r.

Asrın projes�

MARMARAY
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- Cumhurbaşkanımız
  Sayın Recep Tayy�p Erdoğan’ın Başbakanlığı  
  dönem�nde, 2011 yılında Harem’de  
  gerçekleşt�r�len törenle temel� atılmıştır.  
  20 Aralık 2016 tar�h�nde h�zmete açılmıştır.

- Göztepe-Üsküdar-Kazlıçeşme arasına  
  yapılmakta olan 1,1 m�lyar dolar  
  tutarındak� proje �le den�z altına �k� katlı  
  tünel ve otoyol döşenm�şt�r. 

- Boğaz�ç� Köprüsü’nün Üsküdar ve Avrupa  
  yakasında oluşturduğu traf�k yükünü 
 haf�fletm�şt�r.

Asya ve Avrupa kıtalarını den�z tabanının altından
tüp geç�tle b�rleşt�ren

AVRASYA TÜNELİ

Ulaşımda hızlı çözüm

ÜSKÜDAR-SANCAKTEPE
METRO HATTI
- Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız
  Sayın Kad�r Topbaş tarafından 2012 yılında    
  temel� atılmıştır.

-  Üsküdar-Ümran�ye-Çekmeköy-Sancaktepe  
   Metro Projes�’n�n 30 Ağustos 2017 
 tar�h�nde h�zmete g�rmes� hedeflenmekted�r.

- Özell�kle Çamlıca’da yaşanan traf�k  
  yoğunluğunu öneml� ölçüde haf�fletecek  
  olan proje 16 �stasyondan oluşmaktadır.

- 20 km’l�k b�r uzunluğa sah�pt�r.

- Proje aynı zamanda Marmaray’la
  entegre b�r şek�lde çalışacaktır.
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KABATAŞ - ÜSKÜDAR YAYA TÜNELİ
Kabataş ve Üsküdar arasında metro, 
tramvay, fün�küler hatlarının buluştuğu 
öneml� transfer merkezler�nde İstanbul 
Boğazı’nın altında 2 km’l�k �k� hat 
olacak şek�lde yaya geç�ş tünel� 
planlanmaktadır. Üsküdar 
metrosundan yüzeye çıkmadan yaya 

geç�ş tünel�ne geçerek, yürüyüş 
bantlarıyla Kabataş metrosuna 
ulaşım sağlanab�lecekt�r. Rahat ve 
hızlı b�r ulaşım �ç�n öneml� transfer 
noktası olacaktır. Tünel �ç�nde yangın 
çıkışları da yapılacağından güvenl� b�r 
geç�ş sağlanacaktır.

Üsküdar’dan yen� b�r bakış açısı

ÇAMLICA ANTEN KULE PROJESİ
- Ulaştırma Den�zc�l�k ve Haberleşme  
  Başkanlığı �le İBB b�rl�kte 
  projelend�rmekted�r.

- Çamlıca tepes�ndek� görüntü      
  k�rl�l�ğ�n�n ortadan kaldırılması ve  
  sağlık açısından büyük r�sk taşıyan  
  radyasyon salımının önüne geç�lmes�  
  hedeflenmekted�r.

- Şeh�r s�lüet�ne estet�k olarak büyük b�r  
  zeng�nl�k katacaktır.

- Toplamda 365,5 m uzunluğunda b�r  
  kule yapılacaktır. Bu kulen�n �çer�s�nde  
  �k�şer sey�r katı �le restoran bulunacak  
  olup, vatandaşlar tarafından z�yaret  
  ed�leb�lecekt�r.
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Asrın Mührü

ÇAMLICA CAMİİ
- Cumhurbaşkanımız
  Sayın Recep Tayy�p Erdoğan’ın  
  Başbakanlığı dönem�nde, 2013 yılında 
  temel atma tören� gerçekleşt�r�lm�şt�r.  
  2017 yılı �çer�s�nde �badete açılacaktır.

- Çamlıca tepes�n�n İstanbul’a en  
  hak�m noktasına kurulan ve 
  60.000 k�ş�l�k b�r cemaat kapas�tes�ne   
  sah�pt�r.

- 131 m�lyon TL’ye mal olacak 121 b�n m2  
  �nşaat alanına sah�p olan küll�yede; 
  kütüphane, sanat galer�s�, müze,  
  atölyeler ve 3.000 araçlık kapalı  
  otopark bulunmaktadır. 
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ÇENGELKÖY SOSYAL TESİS 
HİZMET BİNASI
- Sosyal Tes�sler�n yaygınlaştırılması 

amacı �le yapılacak tes�s�n, çok amaçlı 
salonları, lokanta ve kapalı otopark 
fonks�yonlarını �çeren, Çengelköy 
bölges�nde h�zmet verecek b�r 
merkez� yaşam alanı hedeflenm�şt�r.

- Toplam 21.448,92 m²‘l�k �nşaat 
alanına sah�p olup, 578 araçlık 
otopark kapas�tes� bulunmaktadır.
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15 TEMMUZ
Yüce m�llet�m�z�n şanlı tar�h� boyunca 
verd�ğ� en büyük kurtuluş mücadeleler� 
arasında yer alan 15 Temmuz'da ha�n 
darbe g�r�ş�m�ne karşı ver�len 
kahramanlığın başrolünde, Üsküdar 
vardı. 

Türk�ye'n�n bağımsızlık mücadeles�nde 
adeta merkez kale konumunda bulunan 
Üsküdar, tankların ve ağır s�lahların 
karşısına �man dolu göğüsler�n� s�per 
eden kahraman vatandaşlarımızın 
fedakârlıklarıyla "Gaz�" b�r şeh�r 
oldu. 
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O gece başta ambulans, kamyon ve 
loj�st�k destek olmak üzere tüm 
�mkanlarını seferber eden Üsküdar 
Beled�yes�; 15 Temmuz sonrası süreçte 
organ�ze ett�ğ� Demokras� Nöbetler� 
sayes�nde ha�nlere Üsküdar'da geç�t 
vermed�. 

Mücadelede şeh�t düşen kahramanların 
az�z hatırası �ç�n, parklarımıza kıymetl� 
adlarını vererek pek çok etk�nl�k 
düzenleyen ve b�l�nçlend�rme çalışmaları 
yapan Üsküdar Beled�yes�, çalışmaları 
Çengelköy'de devam eden 15 Temmuz 
Şeh�tler Çeşmes� �le bu kutsal d�ren�ş� 
ölümsüzleşt�rmey� amaçlıyor.
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