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Değerli Üsküdarlılar

Üsküdar, tarihi ve kültürel değerleriyle geçmişten günümüze, 
estetik bir yönetimle güzelliğini koruyup gelişmektedir. Bu 
değerleri, kültürel belediyecilik anlayışımız ile harmanlayıp 
Üsküdar’a özgü, Üsküdar’ımıza yakışır hale getirerek, bir yılı 
daha geride bıraktık. 

2015 yılında birçok başarıya imza atarak, Üsküdar’ın 
süregelen sorunlarına çözümler ürettik. Bu çözümlerin daim 
olması adına yasaların izin verdiği her türlü hizmetin hızlı 
ve adil bir şekilde halka aktarılmasını sağladık. Kanunların 
çizdiği yetkilerle söz verdiğimiz planları uygulamaya 
koyarak, 2015 yılı içerisinde neticelendirdiğimiz projelerle 
Üsküdar’a geniş bir yelpazede hizmet etmeye çalıştık.

Belediyemizin yerinde dönüşüm projeleri ile Üsküdarlı 
hemşehrilerimizi mağdur etmeden yeni yaşam alanlarına 
olanak sağlamak amacıyla kentsel dönüşümü başlattık. 
Projelerimizi ileri boyutlara taşıyıp şekillendirme, 
çeşitlendirip, katılımcılık sürecini güçlendirme amacı ile 
kentsel dönüşümü bir mihenk taşı gibi benimsedik. 

Boğaz bölgesinin 30 yıldır çözülemeyen sorunu olan imar 
ve 2B arsaları tapu sorununu çözdük. Üsküdar’da imar 
sorununu ortadan kaldırdık. 

Sosyal ve eğitim alanında dev yatırımlar gerçekleştirdik. 
Çocuk ve gençlik akademileri, bilgi evleri, sosyal ve kültürel 
tesisler, parklar, spor merkezleri ve engelli vatandaşlarımıza 
özel bir çok projelerle Üsküdar’ımızı bir sosyal ve eğitim 
şehrine dönüştürdük. 

İlçemizde barınan ihtiyaç sahibi 5.000’i aşkın vatandaşımıza; 
istediği yerden istediği şekilde alışveriş yapabileceği destek 
kartlar verdik. Belediyecilikte ÜSİM modelini geliştirerek  
18 ayda 5.000 gencimize istihdam sağladık. 

2015 yılında ortaya koyduğumuz hizmet ve yatırımlar, 
bundan sonra da şehrimizin yarınları için bize güç katıyor, 
kararlılık sağlıyor ve şevk veriyor. Kaliteli bir yaşam sürme 
adına yakaladığımız bu ivmeyi, komşuluk hukukunun 
canlı tutulduğu, bu ulu şehre şahitlik eden Üsküdarlı 
hemşehrilerimizle yakaladık. 

Üsküdar’ı geçmişten gelen köklerini unutmadan, kendini 
yenileyen bir şehir haline getirmek için durmadan, 
yorulmadan çalışıyoruz. 

İyi ki varsınız, 
İyi ki Üsküdar var! 

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı
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Üsküdar
Üsküdar, bir dünya şehri olan İstanbul’un en önemli merkezlerinden 
biridir. Coğrafî ve stratejik konumu başta olmak üzere, tarihî, kültürel, 

sosyal ve ekonomik bakımdan müstesna bir şehirdir. Sahip olduğu soyut 
ve somut değerleriyle dünden bugüne İstanbul’a ve ülkemize maddî 

ve manevî katkı sağlayan Üsküdar, iktisadî, sosyal ve kültürel manada 
İstanbul’a ve ülkemize değer katmaya devam edecektir. 

Üsküdar; tarihî yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir İstanbul 
peyzajına açılan müstesna konumuyla, Asya topraklarının başladığı bir 

köprübaşıdır. Üsküdar, İstanbul’un Anadolu yakasının en eski ilçesidir. 

Marmara Denizi ile Boğaz sularının birleştiği yerde Kocaeli Yarımadası’nın 
ucunda Kadıköy, Beykoz, Ümraniye ve Ataşehir ile sınırı olan, iki yakası 

tepelerden oluşan derin ve denize açık bir vadi içinde kurulmuştur. İlçenin 
yüz ölçümü 36 kilometrekaredir. Üsküdar toprakları doğudan batıya 

doğru geniş sırtlar ve tepeler halinde hafif eğimlerle kıyıya yaklaşarak 
İstanbul Boğazı’na iner. Ülke turizminin önemli merkezlerinden birini 

teşkil eden tepelerinden Büyük Çamlıca Sefa Tepesi denizden 268 metre, 
Küçük Çamlıca Tepesi ise 227 metre yüksekliktedir. Kıyı şeridi genellikle 

dardır. İskelelerin bulunduğu, kamuya açık alan dışındaki kıyı şeridi denize 
dik ve özel yapılarla kapatılmış şekildedir. İklim yönünden Marmara 

Bölgesi’nin karakteristik özelliğini gösterir. Bir yandan Marmara’nın 
ılıman havası öte yandan Balkanlar’dan gelen soğuk hava ilçemizi etkisi 

altında bulundurur. Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar, sonbahar ve kış ayları 
ise genelde yağmurlu geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 15 derecedir. Yıllık 

ortalama yağış miktarı metrekare başına 650-700 kg’dır. Nem oranı 
yüksektir. Ortalama nispi nem %75’tir. 
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Misyonumuz Vizyonumuz
Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar’daki tüm paydaşlarımıza; 
kaliteli, şeffaf, verimli ve etkin belediyecilik hizmetlerini, 
katılımcı bir yerel yönetim anlayışı ile sunarak; Üsküdar-
lıların ekonomik ve sosyal refah seviyesini yükseltmektir. 

Üsküdar geçmişten günümüze farklı inanç ve kökenlere 
mensup sakinlerinin hayat vererek renklendirdiği sosyal 
dokusu, tarihi ve turistik zenginlikleri ile İstanbul içinde 
stratejik bir konuma sahiptir. İlçede yer alan zenginliklerin 
bilincinde olan kurumumuz; var olan nadide dokunun zarar 
görmesine izin vermeden gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlarken, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
sağlıklı, güvenli, fen ve sanat normlarına uygun hizmetler 
üretmektedir. 

Üsküdar Belediyesi, 

• Sahip olduğu tabii, kültürel, toplumsal zenginlikleri  
gelecek kuşaklara aktaracak şekilde sürekli gelişimi, 

• Kaynaklarından azami düzeyde fayda sağlamayı, 

• Hizmet sunumunda adil ve şeffaf olmayı, 

• Paydaş odaklı yönetimi, 

• Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli belediye- 
ciliği, 

misyon edinmiştir. 

Tarih ve Kültür Şehri Üsküdar’ı yerel yönetimde li-
der, cazibe merkezi bir şehir haline getirmektir. 

Üsküdar Belediyesi, paydaşlarının beklenti ve ihti-
yaçlarına yönelik çözümler üreten, ülkemizdeki ve 
dünyadaki iktisadi ve sosyal gelişmeleri gözlemleyip, 
analiz ederek uygun stratejiler ve projeler geliştiren, 
paydaşları tarafından şehir yönetimine katılımın üst 
düzeyde sağlandığı, toplumsal değerlerimize saygılı 
ve özgün bir yönetim anlayışını benimsemiştir. 

Belediyemiz, verdiği hizmetlerde uluslararası stan-
dartları yakalamak, sürekli gelişim ve sürdürülebilir-
lik ilkesiyle etkin projeleri hayata geçirmek suretiyle, 
yerel yönetim alanında ulusal ve uluslararası arena-
da önemli rol oynayacaktır. 

Tarih ve kültür şehri Üsküdar’ı, huzur ve emniyet or-
tamını geliştirecek uygulamalar ve yaşam alanlarının 
niteliğini yükseltecek yatırımlarla bir cazibe merkezi-
ne dönüştürerek, halkımıza Üsküdarlı olmanın guru-
runu yaşatacağız. 



Şemsipaşa Camii

Temel 
Değerlerimiz
• Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri 

sunmak, 

• Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, he-
sap verebilir ve şeffaf bir yönetime sahip olmak, 

• Teknolojiyi yakından takip ederek Üsküdar halkının azamî 
düzeyde yararlanmasını sağlamak, 

• Tüm kaynakların amacına uygun, etkin ve verimli kullanımını 
sağlamak, 

• Doğal, tarihî, kültürel mirasa ve geleneksel değerlere sahip 
çıkarak gelecek nesillere aktarmak, 

• Üsküdarlıların katılımı ile çevreye duyarlı sürdürülebilir kal-
kınma sağlamak, 

• Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi 
sağlamak, 

• Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek, 

• İnsan odaklı ve yenilikçi hizmet üretmek, 

• Sosyal Belediyecilik anlayışı ile pozitif farkındalık sağlamak, 

• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını sürdürülebilir kılmak, 

• Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamaktır. 
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• Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen 
görevler ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 
7 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

• Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı 
atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. 

• Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umu-
ma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. 

• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7nci maddesi-
nin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden;

  a) 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen 
yetkileri kullanmak, 

  b) Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları 
yapmak, 

  c) Yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik 
sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, 

  d) Mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, 
  e) Sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım 

ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıklarını ve tarihi doku-
yu korumak, 

  f) Kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve iş-
levlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 

• Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek (ölü gömme belgesi ve 
yol izin belgesi düzenlenmesi, fakir ve kimsesizlerin cena-
zelerinin kaldırılması, cenaze nakli). 

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğ-
rafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik 
ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, 
park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanı-
tım, gençlik ve spor, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurt-
ları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri ka-
zandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini 
yapmak veya yaptırmak, kadınlar ve çocuklar için koruma 
evleri açmak. (Bu fıkradaki görevler belediyenin zorunlu 
görevleridir). 

• Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile ba-
kım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak; sağlıkla ilgili 
her türlü tesisi açmak ve işletmek; kültür ve tabiat varlık-
ları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem ta-
şıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu 
amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün 
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

• Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor 
malzemesi vermek, amatör spor kulüplerine ayni ve nak-
dî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak, her türlü 
amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antre-
nörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek. Gıda ban-
kacılığı yapmak. (Bu görevler ihtiyari niteliktedir. Mali du-
rum ve imkânları dikkate alınmak suretiyle yerine getirilir.)

• Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediye-
nin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak be-
lirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerler-
de ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda 
engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun 
yöntemler uygulanır. 

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sı-
nırlarını kapsar. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız
Belediyemiz çalışmalarını, başta Belediye Kanunu olmak üzere; İmar Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kadastro 
Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Gecekondu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kabahatler Kanunu, Kıyı Kanunu, Boğaziçi 
Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun 
olarak yürütür. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca 
Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları:

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Belediyemizin 
görev, yetki ve sorumlulukları:

Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;



• Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, 
birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve 
değiştirilmesine karar vermek. (Bu kararlar valinin onayı 
ile kesinleşir.) Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve ben-
zerlerine ad vermek, beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 
benzerlerini tespit etmek. 

• Hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştiril-
mesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli 
çalışmaları yapmak. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, 
sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağla-
yacak önlemleri almak. 

• Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden 
korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla bel-
denin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil du-
rum planlarını yapmak, ekip ve donanımı hazırlamak. 

• Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdü-
rülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye 
çalışmakla görevli olan Kent Konseyinin teşekkülünü ve 
faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda ge-
rekli yardım ve desteği sağlamak, Kent Konseyinde oluş-
turulan görüşlerin Belediye Meclisinin ilk toplantısında 
gündeme alınarak değerlendirilmesini temin etmek. 

• Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kü-
tüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, ka-
dın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik 
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği ar-
tırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik prog-
ramlar uygulamak. 

  a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde 
bulunmak. 

  b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönet-
melik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygula-
mak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

  c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak ka-
nunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 

  d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, 
katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini 
yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hüküm-
lerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet 
karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

  e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma 
ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun 
uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri 
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak su-
larını işletmek veya işlettirmek. 

  f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula-
şım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma 
sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek veişlettirmek. 

  g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 
kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili 
bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

  h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getiril-
mesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisin-
de taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

  i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

  j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar 
alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele 
kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerle-
rin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

  k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuş-
mazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

Belediyenin görev ve sorumluluklarını yerine 
getirirken kullandığı yetki ve imtiyazlar şunlardır;

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları
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  l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence 
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına 
alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faali-
yetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların fa-
aliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün 
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, 
cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 
dışı malları yoksullara vermek. 

  n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standart-
lar getirmek. 

  o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde 
toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sı-
vılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve 
satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda 
çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

  p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü ser-
vis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret 
ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işlet-
mek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediye-
lere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri  
yürütmek. 

  r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli 
ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 
tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş 
izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme is-
tasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme 
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer 
seçim belgesi vermek. 

  s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullan-
ma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hiz-
mete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili 
teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini 
yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracı-
lığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı 
bırakmak. 

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü ya-
pacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının 
sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları 
ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları 
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafın-
dan belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon karar-
ları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Da-
nıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla süresi kırk 
dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; top-
lu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şe-
kilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımla-
rının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz 
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak 
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesis-
lere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz 
veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıy-
la taşınmaz tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yokla-
ması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı 
suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75 
inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 
uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği ge-
lirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 
malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez. 



Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlan-
masına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 
kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı payla-
rından muaftır. Belediye bunların dışında aşağıdaki yetkilere de 
sahiptir: 

• Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 
ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mü-
cavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması 
gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve altyapılı arsalar 
üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve 
bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu ar-
saları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde 
onlarla ortak projeler gerçekleştirmek. 

• Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuat-
ta belirtilen usullere göre şirket kurmak. 

• Özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın 
izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapmak. 

• Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeni-
den inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret 
alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, 
deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve 
kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve 
gelişim projeleri uygulamak. 

• Belediye Meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili 
konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organi-
zasyonlara, kurucu üye veya üye olmak. 

Belediye Meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşma-
ya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren  
konularda;

 a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya 
bedelsiz üstlenmek veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet 
projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak ak-
tarımında bulunmak. 

 b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve 
hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ih-
tiyaçları karşılamak, geçici olarak araç ve personel  
temin etmek. 

 c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu 
yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 
sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 
kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri  
gerçekleştirmek. 

 d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde 
kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî 
idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devretmek 
veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek. 
Bu taşınmazları aynı kuruluşlara kiraya da vermek. Bu 
taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, 
tahsis işlemini iptal etmek. Tahsis süresi sonunda, aynı 
esaslara göre yeniden tahsis etmek.
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İdareye İlişkin Bilgiler

Üsküdar Belediyesi’nin hizmet verdiği binaların listesi aşağıda belirtilmiştir. 

SIRA NO ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ

1. Fiziksel Yapı

1 Başkanlık Binası

2 Birimler Merkez Hizmet Binası

3 Selimiye Ek Hizmet Binası

4 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölyesi

5 Harem Otogar İşletmesi

6 Üsküdar Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı

7 Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi

8 Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

9 Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi

10 Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

11 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

12 Güzeltepe Kültür Merkezi

13 Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi

14 Balaban Tekkesi Kültür Evi

15 Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi

16 Bulgurlu Semt Konağı

17 Validebağ Semt Konağı 

18 Doğancılar Semt Konağı 

19 İcadiye Semt Evi

20 İkinci Bahar Kahvesi 

21 Nevmekan

22 Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi

23 Çamlıca Spor Okulu

24 Üsküdar Gençlik Merkezi

25 Üsküdar Gençlik Akademisi

26 Münevver Ayaşlı Gençlik Akademisi

27 Üsküdar Çocuk Üniversitesi 

28
Üsküdar Çocuk Üniversitesi  
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü

29 Cevdet Çetindoğan Çocuk Akademisi

30 Fevziye Meriç Çocuk Akademisi

31
Prof. Dr. Hayrettin Karaman  
Çocuk Akademisi

32
Prof. Dr. Saim Yeprem  
Çocuk Akademisi

33 Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi

34 Korkut Özal Bilgi Evi

35 Mehmet Akif Ersoy Bilgi Evi

36 Selami Ali Bilgi Evi

37 Çamlıca Çocuk Eğitim Merkezi

38 Üsküdar Madde Bağımlılığı Merkezi

39 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

40 Kadın Konuk Evi

41
Zabıta Müdürlüğü ve Zeynep Kamil  
Sağlıklı Yaşam Merkezi

42 Hekimbaşı Hayvan Barınağı

43 Kaymakdonduran Mesire Alanı

44 Atık Yönetim Merkezi

45 Üsküdar Belediyesi Lojistik Merkezi
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2. Organizasyon Şeması

KÜLTÜR İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BELEDİYE 
MECLİSİ

BELEDİYE 
BAŞKANI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL DÖNÜŞÜM 
MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU 
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETÇİLER

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL DESTEK 
HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ



BELEDİYE 
ENCÜMENİ

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

BAŞKAN 
YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ
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BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

• Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, beledi-
ye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
görüşmek ve kabul etmek. 

• Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal 
kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın 
birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

• Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, bü-
yükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul 
etmek. 

• Borçlanmaya karar vermek. 

• Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis 
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu 
hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırıl-
masına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geç-
memek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine  
karar vermek. 

• Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapıl-
mayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulana-
cak ücret tarifesini belirlemek. 

• Şartlı bağışları kabul etmek. 

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin 
TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını 
sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

• Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 
tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrıl-
maya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
kurulmasına karar vermek. 

• Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımları-
nın yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; 
belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilme-
sine karar vermek. 

• Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas  
komisyonları üyelerini seçmek. 

• Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluş-
larının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar  
vermek. 

• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul  
etmek. 

• Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad 
vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, 
adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ver-
mek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul  
etmek. 

• Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş bir-
liklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 

• Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki 
belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 
yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik 
ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve 
spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilme-
sine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 
yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

• Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

• Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları 
karara bağlamak. 

• Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine 
karar vermek. 

• İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 
programlarını görüşerek kabul etmek. 



CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ERCAN ERDEM 

YUNUS CAN 

ERDAL TÜFEKÇİ

NEZİH KÜÇÜKERDEN  

AHMET KILIÇ 

BANU GÜN ÖZTÜRK

BİNALİ COŞKUN 

KAZIM AKKAYA 

SEMA ŞEN

ENVER HACIOSMANOĞLU

NEJDET AY

SAFFET SARIKAYA

ÇETİN KARADAĞ

MEHMET GÜLBAHÇE

MEHMET BARAN 

ÖZDEN ÇELİK 

ŞÜKRÜ EGİN

İBRAHİM YALÇIN

SULTAN ÇELİK

7. SEÇİM DÖNEMİ MECLİS ÜYELERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

OSMAN AYDIN

AHMET TOKKAN

EMEL ERSOY

YILMAZ ÇALIK

MİKAİL GÜRSÜL 

HİKMET ÖZTÜRK

HAMZA CEBECİ

UMUT EKŞİ

ABDULLAH AYAZ 

SATIHANIM TELOĞLU

C. GÜRSEL AYCİBİN

ERDOĞAN KILIÇ

KEMAL CANİKLİ

SÜLEYMAN GEDİKOĞLU

ESAT KALAY

İLYAS KARAYEL

ZEKİ BIYIK

SEDAT AYYILDIZ

VİLDAN ÇELİK

A. RIZA ŞENBABAOĞLU

SAADEDDİN KARACA

CEVDET KELEŞ

BANU ÇİÇEKLİ

ALİ TURGUT

MURAT YAVUZ

CELALETTİN CİNGÖZ
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

OSMAN AYDIN AHMET TOKKAN EMEL ERSOY YILMAZ ÇALIK HİKMET 
ÖZTÜRK

HAMZA CEBECİ

ABDULLAH 
AYAZ 

SATIHANIM 
TELOĞLU

C. GÜRSEL 
AYCİBİN

ERDOĞAN KILIÇ KEMAL CANİKLİ SÜLEYMAN 
GEDİKOĞLU

MİKAİL GÜRSÜL

UMUT EKŞİ

CEVDET KELEŞ

İLYAS KARAYEL ZEKİ BIYIK SEDAT AYYILDIZ VİLDAN ÇELİK A. RIZA 
ŞENBABAOĞLU

SAADEDDİN 
KARACA

ESAT KALAY

BANU ÇİÇEKLİ ALİ TURGUT MURAT YAVUZ CELALETTİN 
CİNGÖZ



CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MECLİS YÖNETİMİ

ERCAN ERDEM YUNUS CAN ERDAL TÜFEKÇİ NEZİH 
KÜÇÜKERDEN

AHMET KILIÇ BANU GÜN 
ÖZTÜRK

BİNALİ COŞKUN 

KAZIM AKKAYA SEMA ŞEN ENVER 
HACIOSMANOĞLU

NEJDET AY SAFFET 
SARIKAYA

ÇETİN KARADAĞ MEHMET 
GÜLBAHÇE

MEHMET 
BARAN 

MECLİS 
1. BAŞKAN 

VEKİLİ

ESAT KALAY

MECLİS 
2. BAŞKAN 

VEKİLİ

CELALETTİN 
CİNGÖZ

DİVAN KATİBİ

MURAT YAVUZ

DİVAN KATİBİ

SAADEDDİN 
KARACA

DİVAN KATİBİ

KEMAL CANİKLİ 

ÖZDEN ÇELİK ŞÜKRÜ EGİN İBRAHİM YALÇIN SULTAN ÇELİK
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İHTİSAS KOMİSYONLARI

7 inci Seçim Dönemi, 07. 04. 2014-09. 04. 2014 Nisan Ayı ve 03. 11. 2014 ile 06. 04. 2015 Nisan Ayı  
Meclis Toplantılarında Yapılan Seçimlere Göre Meclis Görev Dağılım Listesi

HUKUK VE MÜLKİYE KOMİSYONU  TARİFE KOMİSYONU
1- SEDAT AYYILDIZ 1- AHMET TOKKAN
2- ERDOĞAN KILIÇ  2- EMEL ERSOY
3- MURAT YAVUZ 3- SATIHANIM TELOĞLU
4- BANU GÜN ÖZTÜRK 4- NEJDET AY
5- ERCAN ERDEM 5- SEMA ŞEN
       
BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU  İMAR KOMİSYONU
1- CELALETTİN CİNGÖZ 1- ABDULLAH AYAZ
2- SÜLEYMAN GEDİKOĞLU 2- BANU ÇİÇEKLİ
3- YILMAZ ÇALIK 3- UMUT EKŞİ
4- KAZIM AKKAYA 4- NEZİH KÜÇÜKERDEN
5- ERDAL TÜFEKÇİ 5- ÖZDEN ÇELİK

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU TRAFİK KOMİSYONU
1- ALİ TURGUT 1- ESAT KALAY
2- GÜRSEL AYCİBİN 2- HİKMET ÖZTÜRK
3- İLYAS KARAYEL 3- SAADEDDİN KARACA
4- YUNUS CAN 4- MEHMET GÜLBAHÇE
5- NEJDET AY 5- KAZIM AKKAYA

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU  EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİSYONU
1- OSMAN AYDIN 1- ZEKİ BIYIK
2- VİLDAN ÇELİK 2- HAMZA CEBECİ
3- KEMAL CANİKLİ 3- CEVDET KELEŞ
4- YUNUS CAN 4- SAFFET SARIKAYA
5- SULTAN ÇELİK 5- MEHMET GÜLBAHÇE

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİLER KOMİSYONU  KADIN VE AİLE KOMİSYONU
1- OSMAN AYDIN 1- BANU ÇİÇEKLİ
2- ALİ TURGUT 2- VİLDAN ÇELİK
3- EMEL ERSOY 3- SATIHANIM TELOĞLU
4- ENVER HACIOSMANOĞLU 4- SEMA ŞEN
5- ERCAN ERDEM 5- ÖZDEN ÇELİK

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ
1- ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU(ASİL) 1- BANU ÇİÇEKLİ(ASİL)
2- ÇETİN KARADAĞ (ASİL) 2- VİLDAN ÇELİK (ASİL)
1- MİKAİL GÜRSÜL (YEDEK) 1- YILMAZ ÇALIK (YEDEK)
 2- SAADEDDİN KARACA (YEDEK)
TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
1- HAMZA CEBECİ (ASİL)
2- C. GÜRSEL AYCİBİN (YEDEK)



BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

• Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin he-
sabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. 

• Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma ka-
rarlarını almak ve uygulamak. 

• Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belir-
lemek. 

• Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasın-
da aktarma yapmak. 

• Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan bele-
diye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

• Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis 
kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralan-
masına karar vermek. 

• Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

• Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri 
yerine getirmek. 

HİLMİ TÜRKMEN 

SEDAT AYYILDIZ

CEVDET KELEŞ MİKAİL GÜRSÜLALİ RIZA ŞENBABAOĞLU

KADİR GİDER DURAN KURNAZSUNA KORKMAZ

24/25



BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

• Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtı-
nı sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatle-
rini korumak. 

• Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye 
idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere 
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 
performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

• Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya da-
valı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin 
etmek. 

• Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

• Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

• Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

• Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

• Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

• Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dı-
şındaki aktarmalara onay vermek. 

• Belediye personelini atamak. 

• Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

• Şartsız bağışları kabul etmek. 

• Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gere-
ken önlemleri almak. 

• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 
engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merke-
zini oluşturmak. 

• Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

• Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya bele-
diye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak. 



BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARI 

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı

Abdullah AYAZ
Belediye Başkan 

Yardımcısı

Mehmet Beşir AKSAKAL
Belediye Başkan  

Yardımcısı

Mete YAPICI
Belediye Başkan 

Yardımcısı

Mustafa Serdar GÜLEÇ
Belediye Başkan 

Yardımcısı

Sedat AYYILDIZ
Belediye Başkan 

Yardımcısı

Zeki BIYIK
Belediye Başkan 

Yardımcısı
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üsküdar Belediyesi, gelişmiş teknolojik altyapısı ve başarı ile 
hayata geçirilen bilişim projeleriyle önde gelen belediyeler 
arasında yer almaktadır. Farklı konumlardaki 20 hizmet nok-
tası ADSL veya VDSL altyapısı ile Sanal Özel Ağ tüneli kurarak 
Belediye Başkanlığı’ndaki Metro Ethernet hattına bağlan-
maktadır. 
 
Selimiye’deki hizmet binamız Metro Ethernet bağlantısıyla 
merkez binamızla bağlantı sağlamaktadır. Aynı zamanda yük-
sek bağlantı hızı gerektiren noktalar kablosuz olarak merkez 
binaya bağlanmaktadır. 

Üsküdar Belediyesi’nde bütün birimler işlemlerini, sözel ve 
grafik verilerin tutulduğu Belediye Yönetim Bilgi Sistemi üze-
rinden yürütmektedir. Sistem, kurumumuzun çalışma ve ih-
tiyaçlarına göre uyarlanmış çok sayıda modülü ile Üsküdar’a 
360 derece bakabilme olanağı sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) uygulaması da Belediye Yönetim Bilgi Sistemi 
ile bütünleşik olarak kullanılmaktadır. Belediye Yönetim Bilgi 
Sistemi, belediyemizin ana verilerinin yönetildiği temel uygu-
lamadır. 

Üsküdar’la ilgili zengin bilgi arşivinin yanı sıra, belediye fa-
aliyetleri hakkında bilgi ve haberlerle donatılan ve her gün 
güncellenen kurumsal web sitesi, www. uskudar. bel. tr adre-
sinden yayınlanmaktadır. 

Vatandaşlarımız web sitesi üzerinden sıklıkla; süper hizmet 
masası (öneri, şikâyet bildirimi ve takibi), e-Belediye (kredi 
kartı ile vergi ödeme işlemleri, gayrimenkul bilgileri, tahak-
kuk, borç, tahsilât, ruhsat vb. bilgilere erişim imkânı), kent 
haritası, ihale bildirimleri, meclis gündemi ve kararları, bilgi 
edinme formu, imar durumu sorgulama, zemin durumu sor-

gulama, sokak rayici sorgulama, bütçe bilgileri, e-beyanname 
işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Sesli Yanıt Sistemi, 
mobil uygulamalar gibi farklı kanallardan belediye sistemi-
mizdeki çeşitli verilere erişilebilmektedir. 

Belediye arşivindeki yaklaşık 3.8 milyon evrak taranarak 
elektronik ortama aktarılmış ve Dijital Arşiv Sistemi sayesin-
de kurum içi kullanıcılara, fiziksel arşivden dosya almaksızın, 
bilgisayarları üzerinden gerekli belgelere erişme olanağı sağ-
lanmıştır. 

Verilerimizin güvenliğini sağlamak ve yedeklemek için kullan-
dığımız Felaket Kurtarma Merkezimiz bulunmakta ve sistem-
lerimiz belirli aralıklarla burada yedeklenmektedir. 

Bilgi evlerinde öğrencilerimizin üyelikleri, devam bilgileri, 
ödünç kitap alma durumları ve ders takipleri için Bilgi Evleri 
Yönetim Yazılımı kullanılmaktadır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızdan ve kurum 
içinden gelen talepleri yönetebileceği, Süper Hizmet Masası 
ile entegre çalışan bir İş Takip Uygulaması kullanmaktadır. 

Fen İşleri Müdürlüğü’nün vatandaştan ve kurum içinden ge-
len talepleri yönetebileceği, Süper Hizmet Masası ve Usku-
darMap (iOS uygulaması) ile entegre çalışan bir İş Takip Uy-
gulaması kullanılmaktadır. 

Saha denetim ekipleri olan birimler tarafından kullanılmak 
üzere mobil cihazlar üzerinde çalışan Mobil Denetim Uygu-
laması geliştirilmiştir. Uygulama Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü saha de-
netim ekipleri tarafından kullanılmaktadır. 

Bilişim Sistemleri



İŞLETİM SİSTEMLERİ ...........................................................   VERİ TABANI SİSTEMLERİ ...................................................

Linux ............................................................................................. Microsoft SQL Server ..................................................................

Pardus .......................................................................................... MySql ............................................................................................

Ubuntu ......................................................................................... Oracle ...........................................................................................

Windows ...................................................................................... Postgresql ....................................................................................

BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİ

KAPSAMINDA KULLANILAN YAZILIMLAR ........................  KURUMSAL UYGULAMALAR ...............................................

Anket Uygulaması ...................................................................... Active Directory ..........................................................................

Araç Görevlendirme ve Takip Otomasyonu  .......................... AD Manager .................................................................................

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi uygulaması ........................... Ad Self Service.............................................................................

Dijital Arşiv Yönetim Programı  ................................................ AirOS .............................................................................................

E-Belediye Uygulamaları ........................................................... AMP (Hakediş Yaklaşık Maliyet Uygulaması) ..........................

E-harita uygulaması ................................................................... Ankageo 360 (Panoromik Üsküdar Rehberi) ..........................

Gezi otomasyonu ....................................................................... Bugzilla .........................................................................................

Kira Yardımı Takip Yazılımı ........................................................ Citrix Netscaler Yük Dengeleyici ..............................................

MOBDEN (Mobil denetim uygulaması) .................................. DavaSoft .......................................................................................

NetCAD (CAD ve GIS programları) .......................................... Desktop Central ..........................................................................

Özel Kalem Müdürlüğü programı ............................................ ESRI (Arcinfo, ArcView, ArcGIS coğrafi bilgi sistemi) ............

Süper Hizmet Masası Yazılımı ................................................... Firewall (Güvenlik Duvarı) ..........................................................

Envanter Takip Programı .......................................................... Karel IVR ve Çağrı Merkezi yazılımı ..........................................

Toplu SMS-MMS Gönderim Uygulamaları .............................. Kurumsal AntiVirus Sistemi .......................................................

Protokol Takip Yazılımı .............................................................. Log Yönetim ve Raporlama yazılımı .........................................

Üsküdar Belediyesi Mobil Uygulama ...................................... Mail Server ...................................................................................

ÜSKÜP(Üsküdar Kütüphanecilik Programı) ........................... Microsoft Exchange ...................................................................

Veri analizi ve kontrol programı (VAK) .................................... MS Terminal Server ....................................................................

DONANIM KAYNAKLARI  ...................................................  NetCad ..........................................................................................

Fiziksel Sunucular ....................................................................... Ofis Yazılımları .............................................................................

Sanal Sunucular .......................................................................... OpManager ..................................................................................

Personel ve Genel Kullanım Bilgisayarları .............................. Ölçekli Panorama Görüntüleme Uygulaması .........................

203 Yazıcı ..................................................................................... QlickView (İş Zekası raporları oluşturma) ...............................

48 Kablosuz Erişim Noktası ...................................................... ServiceDeskPlus ..........................................................................

Kesintisiz Güç Kaynağı ............................................................... Sıramatik ......................................................................................

Depolama Ünites........................................................................ Toad ..............................................................................................

373 Güvenlik Kamerası .............................................................. Veeam Backup&Replication ......................................................

38 Kamera Kayıt Cihazı .............................................................. VMware ........................................................................................

Switch ........................................................................................... Web Security Gateway ...............................................................

Üsküdar Belediyesi Donanım ve Yazılım Kaynakları
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4. İnsan Kaynakları

Üsküdar Belediye personeli; memur işçi ve sözleşmeli çalışandan oluşmaktadır. İşçi statüsündekiler daimi personel olup,  
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kurumumuzda 485 memur 43 işçi 36 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 564 çalışan bulun-
maktadır. Toplam personelin %86’sı memur %8’i işçi ve %6’sı da sözleşmeli personeldir. 

 MEMUR PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU  MEMUR 
GİHS-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI   316 

AHS-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI  8 

SHS SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI  22 

THS TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI  135 

YHS-YARDIMCI HİZMETLER SINIFI  4 

GENELTOPLAM  485 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU  SÖZLEŞMELİ
GİHS-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI   19

AHS-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI  2

SHS SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI  1

THS TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI  14

GENEL TOPLAM  36

485 MEMUR

43 İŞÇİ

36 SÖZLEŞMELİ

%86

%8
%6 



EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

BELEDİYE PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI 

CİNSİYET MEMUR  İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

KADIN 147 2 6 155

ERKEK 338 41 30 409

TOPLAM 485 43 36 564

İŞÇİ PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU İŞÇİ
HSOP-HİZMET SINIF OLMAYAN PERS. (İŞÇİ) 43

GENEL TOPLAM 43

İLKÖĞRETİM

LİSE

ÖNLİSANS

LİSANS

YÜKSEK 
LİSANS

%8

%35

%11

%40

%6
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5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve 
İç Kontrol Sistemi

Üsküdar Belediyesi, mali durum ve hizmetin önceliği dikkate 
alınarak kanun ve yönetmeliklerle kendine çizilmiş alan içeri-
sinde halka hizmet götürmektedir. Bu çerçevede; imar, su ve 
kanalizasyon gibi kentsel altyapı (asfalt, yol, bordür, tretuar, 
kanal, stabilize, duvar, merdiven, park ve konut yapılması, orta 
ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yapılması, devlete ait 
okul binalarının inşası ve bakım-onarımı ile ihtiyaçlarının kar-
şılanması, yeşil alanlar ve spor alanları oluşturulması, fidan 
dikimi, ağaçlandırma, imar planı yapma, yapı denetim vb.), 
zabıta faaliyetleri, turizm ve tanıtım faaliyetleri, kültür sanat 
faaliyetleri (konserler, anma programları, festivaller, kurslar, 
konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, sinema gösterimleri, 
tiyatro gösterimleri), gençlik ve spor faaliyetleri (spor malze-
melerinin verilmesi, turnuvalar, yarışmalar, spor okulları, atle-
tizm, hentbol, yüzme vb.), nikah hizmetinin sunumu, ticaretin 
geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin sunumu ile mesleki beceri 
kazandırma faaliyetleri (yardımlar, el beceri kursları, kadın el 
ürünleri pazarı, rehabilitasyon hizmetleri, kadın ve çocuk ko-
nukevleri, bilgi evleri, burslar vb.), temizlik, çevre ve sağlık hiz-
metleri, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri (sağlık 
taramaları, rehabilitasyon hizmetleri, çöp toplama, veteriner-
lik hizmetleri vb.), şehir içi trafiğine yönelik hizmetler, mabet-
lerin yapımı ve bakımı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, 
halkla ilişkiler (halk meclisleri, süper hizmet masası, gençlik-ka-
dın-çocuk meclisleri, kent konseyi, şenlikler vb.) ile idari ve mali 
hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerin hızlı ve kaliteli şekilde su-
nulmasına; yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumlarına uygun 
yöntemler seçilmesine dikkat edilmektedir. 

Belediyemiz tarafından yapılan işler ve sunulan hizmetler Be-
lediye Kanununun 14. maddesi başta gelmek üzere ilgili mev-
zuat kapsamında olup; sunulan hizmetlere ilişkin detaylı bilgi-
lere faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 

Belediyemiz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı 
Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgi-
li mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Üst yönetim 
yapısında Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encü-
meni yer almaktadır. Bu birimlere ait görev, yetki ve sorumlu-
luklar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilmiştir. Belediye 
Başkanı, Başkan Yardımcıları, Harcama Birimi Yetkilileri ve bun-
lara bağlı birimler kurumumuzun idari yapısını oluşturmaktadır. 
Organizasyon yapısıyla ilgili detaylı bilgiler faaliyet raporunun 
ilgili bölümlerinde yer almaktadır. Belediyemizce gerçekleşti-
rilen hizmetler harcama birimleri tarafından yapılmaktadır. Bu 
hizmetlere ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporumuzun ilgili bö-
lümlerinde yer almaktadır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56. mad-
desinde iç kontrolün amacı belirtilmiş olup şu şekildedir:

 a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekono-
mik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 

 b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere  
uygun olarak faaliyet göstermesini, 

 c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun 
önlenmesini, 

 d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve gü-
venilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

 e) İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine 
göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını 
sağlamaktır. 

İç kontrol belediyelerin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm 
gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin amacına ve mevzuatına 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan harcama 
öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir. 
Belediyemizde kaynakların etkin, ekonomik ve verimli yönetil-
mesi amacıyla bilgilerin güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında 
elde edilebilirliğini sağlayacak şekilde mali kontrol faaliyetleri 
yapılmakta olup bu işlemler harcama yetkilileri olan müdürler 
ve gerçekleştirme görevlileri tarafından mevzuat çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

Belediyemizde Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlü-
ğünde tüm birimlerden temsilcilerin katılımı ile İç Kontrol Stan-
dartlarına Uyum Eylem Planı da oluşturulmuştur. 
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Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama 
Sonuçları

Temel Mali Tablolara 
İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2015 yılı ödenek ve harcamalarının kurumsal 
sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler Ek-1’de, fonksiyonel sınıf-
landırılmasına ilişkin bilgiler Ek-2’de ve ekonomik sınıflandı-
rılmasına ilişkin bilgiler Ek-3’de yer almaktadır. 2015 yılı gi-
der bütçemiz 355.000.000,00 TL olup gider tahakkukunun 
bütçeye oranı % 99,35’tir. Toplam gider tahakkuk miktarı 
352.699.978,53 TLolmuştur. 

2015 yılı gelir bütçesi 355.000.000,00 TL olup elde edi-
len gelirin bütçeye oranı % 95,47’dir. Toplam gelirimiz ise 
338.935.827,18 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelirlerin giderleri karşılama oranı ise % 96 olmuştur. 

2015 yılında da 2014 yılında olduğu gibi analitik sistemde 
tahakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmış bulunmak-
tadır. Yeni hesap planına göre bilançomuzda 7.559.834 TL  
dönem sonu olumlu faaliyet olarak kapatılmıştır. 

Bankalarda bir sonraki yıla 3.181.569,13 TL nakit varlığı  
devredilmiştir. 



Mali Denetim Sonuçları

Üsküdar Belediyesi Sayıştay’ın dış denetimine tabi olup, 2015 yılı itibariyle sorguya alınmış  
harcama birimimiz bulunmamaktadır. 

Yıllara Göre Bütçe ve Harcamalar

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bütçe (Milyon TL) 166,00 231,00 236,00 336,00 345,00 355,00

Harcama (Milyon TL) 166,83 230,24 235,58 309,36 322,51 352,70

2015 Yılı Harcamaların Ekonomik Dağılımı  TL

Personel Giderleri   33.775.188,76

Sosyal Güvenlik Kurumları   4.484.537,83

Mal ve Hizmet Alımları   196.423.614,61 

Faiz Giderleri   0.00

Cari Transferler   28.764.146,07

Sermaye Giderleri  87.649.449,88

Sermaye Transferleri  1.603.041,38 

Toplam 352.699.978,53 
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SA 1. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile mükemmeli hedef-
leyen etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynaklarımızı 
uluslararası standartlar düzeyinde yönetmek. 

Küresel, bölgesel, ulusal değişim ve gelişimler doğrultusun-
da bir yandan sürdürülebilir kaynak kullanımını diğer yandan 
da ekonomik gelişmelerin sürekliliğini sağlamak için kaynak-
ların verimli ve etkili kullanımını artırmak bir zorunluluktur. 

Ülkemizde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu ile birlikte yapılan harcamaların mali mevzuata uygun 
olmasının yanında, kaynakların yerinde ve verimli şekilde kul-
lanımı yönünde de görevlilerin sorumlu oldukları anlayış ön 
plana çıkarılmıştır. 

Kurumumuzda, 10. Kalkınma Planı’nın temel amaçlarından 
olan ‘’etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yöneti-
mi’’ anlayışı doğrultusunda yönetim stratejileri geliştirilmek-
tedir. Bu bağlamda kurulacak olan paydaş odaklı malî ve idarî 
yönetim sistemleri ile tüm çalışmalarımızın planlama, uygu-
lama, izleme ve denetim basamaklarında; paydaş odaklılık, 
katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri 
hayata geçirilmiş olacaktır. 

SH 1. 1. Kaynakların etkin, verimli, denetlenebilir ve sür-
dürülebilir kullanılmasını sağlayacak yönetim sistemlerini 
tesis etmek, uygulamak ve sürdürmek. 
 
Ülkemizdeki yüksek ve istikrarlı büyümeye uygun, etkin ve 
verimli kaynak kullanımı için, idarî ve malî politikaların uyum 
içerisinde yürütülmesi sağlanarak; planlı, uygulanabilir, izle-
nebilir ve denetlenebilir bir kurum yapısının oluşturulması, 
kaliteli hizmet anlayışını en üst seviyeye taşıyacak uygulama-
ların gerçekleştirilmesi ve var olan sistemlerin sürdürülebilir-
liğinin sağlanması hedeflenmektedir. 

Kamuda insan kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla, 
kuruluşların çalışanların kadro ve pozisyonlarına ilişkin norm 
kadro çalışmaları yapılmıştır. Belediyemizde bu bağlamda, 
çalışanların görev ve yetkileri tanımlanmakta, uzman olduk-
ları alanlara yönlendirilmekte, birimlere ihtiyaçları doğrultu-
sunda dengeli personel dağılımlarının sağlanması için gerekli 
çalışmalar yürütülmektedir. Verilen hizmetin ve yapılan yatı-
rımların planlı, sistematik, raporlanabilir ve hesap verilebilir 
şekilde yürütülmesi için, personeli nitelik ve nicelik yönün-
den kuvvetlendirecek eğitim ve organizasyonlar düzenlene-
rek çalışanlarımızın eğitim seviyesinin ve işgücü niteliğinin 
yükseltilmesi sağlanacaktır. 

Sunduğumuz hizmetlerin yüksek kalitede ve kesintisiz bir şe-
kilde sürdürülebilmesi için gerekli olan yönetsel faaliyetler 
ilgili birimler tarafından en etkin şekilde yerine getirilecek-
tir. Bu bağlamda teknik destek faaliyetleri için kullandığımız 
kaynaklar en verimli şekilde Üsküdar’ın hizmetine sunulacak, 
yasal yükümlülükler çerçevesinde yerine getirilmesi gereken 
yönetsel süreçler en doğru şekilde yönetilecektir. 

Yürüttüğümüz satın alma faaliyetlerinin fayda-maliyet  
analizleri hep kalite-fiyat eksenli değerlendirilecek ve ön gö-
rülen sürede en yüksek performansı sunacak ürünler tercih 
edilecektir. 

Tabi olduğumuz yasal mevzuat ve bağlı olduğumuz üst öl-
çekli planlar düzenli olarak takip edilip, yapacağımız çalışma-
lar buna bağlı olarak planlanıp hayata geçirilecektir. 

Hibe projeleri kapsamında tüm ulusal ve uluslararası des-
teklerin takibi sürdürülerek tespit edilen ihtiyaç ve öncelik-
lere göre uygun projeler geliştirilmeye devam edilecektir. 
Böylece, bir yandan tasarruf sağlayıcı uygulamalarla gider-
ler düşürülürken, diğer yandan belediyemizin gelirlerini 
arttırıcı, kaynakların verimli kullanımına yönelik çözümler 
geliştirilecektir. 

Birimlerimizin performans bilgilerinin sistem üzerinden takip 
edilebilmesi, kurumsal raporların tek bir kaynaktan hazırlana-
bilmesi, üretilen hizmetin takibinin sağlanması ve ihtiyaç du-
yulan raporların detaylı olarak hazırlanması için oluşturulan 
Veri Analiz Kontrol Sistemi katma değer sağlayan uygulama-
ların geliştirilmesiyle devam ettirilecektir. Böylece yasal mev-
zuata uygun çalışma sistemi ile modern yönetim anlayışının 
ön gördüğü etkin ve verimli çalışma yöntemleri ile uyumlu 
bir şekilde yürütülen; planlı, izlenebilir ve denetlenebilir yö-
netim modeli uygulanacaktır. 

SH 1. 2. Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik im-
kânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluştur-
mak, uygulamak ve sürdürmek. 

Kurumumuzun iç ve dış paydaşlarının görüşlerinin alınmasına 
önem verilerek, belediyemizin hizmet ve yatırımları konusun-
da katılımı artırıcı çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 
Bu doğrultuda; paydaşlarımızla karşılıklı doğru ve hızlı bilgi 
akışı temin edilecek, teknolojik imkânlar üst seviyede kulla-
nılarak, belediyemizin proje ve hizmetlerinin etkili şekilde 
tanıtımı yapılacaktır. 
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SA 2. Üsküdar’da sosyal, ekonomik ve ticari hayat geliştiri-
lerek sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak. 

Belediyemiz, Üsküdar’daki tüm ticari işletmelerin denetimi-
ne ve ilçemizde sosyal hizmet ve yardımlaşma alanında hiz-
met standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara des-
tek vererek, sosyal, ekonomik ve ticarî hayatı geliştirmek için 
gerekli düzenlemeler yapacaktır. 

Üsküdar halkının evrensel değerler ışığında, çevresel,  
toplumsal, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini 
sağlayan kısa, orta ve uzun dönemli sosyal projeler destek-
lenecektir. 

İlçemizde, ekonomik ve ticarî yaşam kalitesini artırmak için 
çalışmalara elverişli zemin hazırlanması ile sosyal refahın ve 
toplumsal dayanışmanın geliştirilerek her türlü hizmetin sos-
yal eşitlik anlayışıyla sunulması hedeflenmektedir. 

Üsküdar’daki ticari işletmelerin denetim ve kontrollerini yap-
mak suretiyle, ticarethaneler ruhsatlandırılmaya ve kontrol 
altında tutulmaya, diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şe-
kilde çalışılarak yasalar çerçevesinde yapılması gereken tüm 
uygulamalar eksiksiz yerine getirilmeye devam edilecektir. 

SH 2. 1. Maddî, manevî ve fiziksel anlamda imkânları kısıtlı 
olan ve/veya desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin refah sevi-
yesini yükseltecek sosyal hizmetler üretmek ve sunmak. 

Üsküdar’da yaşayan maddî, manevî ve fiziksel imkânları kısıtlı 
kesimlerin yaşam standartlarında iyileşme sağlayacak proje-
ler arttırılarak devam ettirilecektir. İlçemizde yaşayan engelli 
ve muhtaç vatandaşlarımızın eğitim, istihdam ve bakım hiz-
metlerinin etkinliğinin ve denetiminin arttırılması, bu bağ-
lamda kaynakların daha verimli kullanılması ve ilçe genelinde 
fiziksel çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Desteğe ihtiyaç duyan kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapı-
lacak ve kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam-
daki rolünün güçlendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca yasaların 
öngördüğü sınırlar içerisinde beslenme, barınma, sağlık ve 
sosyal gereksinimleri karşılanacaktır. 

İnsan haklarına duyarlılığı geliştirmek amaçlanarak, çeşitli ko-
nularda seminerler, paneller, eğitimler, konferanslar ve top-
lantılar düzenlenecek ve bu faaliyetlerle Üsküdar’da yaşayan 
vatandaşlarımızın bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle toplumsal 
bütünleşmeyi sağlanarak ilçeye ve ülkeye aidiyet duygusu-
nun kuvvetlendirilecektir. 

Kurumumuzda hâlihazırda uygulanan TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi devam ettirilecek ve paydaş 
odaklı hizmet sistemimizin ulusal ve uluslararası arenada iyi 
uygulama örneği olarak yer alması sağlanacaktır. İç iletişimin 
en etkin şekilde sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak, 
süreç içerisinde çalışanların fikir ve görüşleri değerlendirile-
rek katılımcı yönetim anlayışı ile gerekli uygulamalar hayata 
geçirilecektir. 

Şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde hazırladığımız raporlar, 
yaptığımız çalışmalar ve her türlü bilgilendirme dokümanı 
paydaşlarımıza sunulacaktır. Bu çerçevede ilgili dokümanlar 
web sayfamızda yayınlanacaktır. Ürettiğimiz tüm hizmetler 
paydaşlarımızın görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek; 
böylelikle şehrin entelektüel birikiminden istifade edilerek, 
Üsküdar halkına daha iyi hizmet sunulacaktır. 

Halkımızdan gelen taleplerin en hızlı şekilde değerlendirilip 
çözüme ulaşması için yaptığımız çalışmalar iyileştirilerek de-
vam ettirilecektir. 

SH 1. 3. Bilgi teknolojileri alanında vizyoner projeleri ha-
yata geçirmek, artan kalitede sürdürülebilir hizmetler 
sunmak, bilgi güvenliğine yönelik çalışmaları dünya stan-
dartlarında gerçekleştirmek. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde öncelikli e-Devlet uy-
gulama ve hizmetleri, 2006 yılında uygulamaya konan Bilgi 
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülmüş-
tür. Bu dönemde pek çok e-Devlet projesi hayata geçirilmiş, 
e-Devlet kapısı uygulamaya alınmış, 2012 yıl sonu itibarıyla 
Üsküdar Belediyesi de dahil olmak üzere 600’e yakın hizmet 
kapıya entegre edilerek yaklaşık 14 milyon kayıtlı kullanıcı-
ya ulaşılmıştır. 2015–2019 Stratejik Plan Döneminde kuru-
mumuzun e-Devlet ile entegrasyonun sürdürülebilirliği için 
çalışmalar devam edecektir. Bilişim teknolojilerindeki geliş-
meler doğru şekilde analiz edilip yaptığımız çalışmalara en-
tegrasyonu hızla sağlanacaktır. 

Belediyemizin, geçtiğimiz dönemlerde bilişim sahasında ulu-
sal ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarılarına önümüz-
deki dönemde yenilerinin eklenmesi hedefi ile farklı projeler 
üretilmeye ve bilgi güvenliğine yönelik çalışmalar gerçekleş-
tirilmeye devam edilecektir. 

Kurumsal e-dönüşüm konusunda gereken çalışmalar hızla 
yapılarak, hem kaynak yönetiminde etkinlik sağlanacak hem 
de paydaş memnuniyetini arttıracak uygulamalar hayata ge-
çirilecektir. 



Sosyal yardım hizmetlerinin uygulanmasında ve geliştirilme-
sinde yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmalar bilimsel analiz 
ve değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilecek ve sağlıklı 
sürdürülebilirlik ilkesi ön planda tutulacaktır. Böylece yaptığı-
mız tüm çalışmaların gerçek ihtiyaç sahiplerine daha adil bir 
şekilde zamanında ulaşması sağlanacaktır. 

SH 2. 2. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için tespit ve 
analiz çalışmaları yapmak, katkı sağlayacak uygulamalar 
geliştirmek ve denetlemek. 

Şehrimizde yüksek ve istikrarlı bir büyüme için özel sektör 
faaliyetleri desteklenecek; özel sektörün güçlendirilmesi ve 
rekabete açık bir yapının oluşturulması için yeni fikirler ve 
girişimler teşvik edilecektir. Bununla birlikte yapılacak de-
netimlerle kayıt dışı ekonomiye engel olunacak, iş yerlerinin 
ruhsatlandırılmasında aşırı bürokrasinin azaltılması ile süre-
cin iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yapılan denetimler netice-
sinde Üsküdar halkının daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda 
yaşaması sağlanacaktır. 

Kurumumuz bünyesinde 2014 yılında hizmet vermeye baş-
layan Üsküdar İstihdam Merkezi (ÜSİM) ile vatandaşlarımızın 
işgücü piyasasına katılımları sağlanmaktadır. Yeni dönemde 
başladığımız bu hizmet sayesinde iş gücü ile işvereni en doğ-
ru şekilde buluşturup ekonomik yapıyı güçlendirmeyi hedef-
lemekteyiz. 

SA 3. Halkın yaşam standartlarını yükseltmek, planlı bir 
kentsel yaşama kavuşmasını sağlamak için doğal, tarihi 
ve kültürel mirasa sahip çıkarak kentsel altyapı ve üstyapı 
hizmetlerini sunmak. 

Kentlerde, göçün de etkisiyle hızlanan nüfus artışı ve bunun 
getirdiği etki ile genişleyen iskân alanları kentlerin yapısı-
nı sürekli olarak değiştirmektedir. Kentin hem sosyal hem 
de fiziksel yapısında meydana gelen bu değişiklikler insan 
psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Üsküdar 
gibi medeniyetin beşiği olarak tanımlayabileceğimiz yer-
leşim yerlerinin yerel yönetimleri ilçelerini yenileyebilme, 
geçmiş ile geleceği uyum içinde planlayabilme kapasitesine 
sahip olmalı ve kentin tüm kullanıcıları için; iş, ticaret, spor, 
gezi, kültür, sanat gibi yaşam için ihtiyaç duyulan alanları 
üretebilmelidir. 

Üsküdar’ın; İstanbul’un en eski yerleşim alanlarından biri ol-
ması, merkezî konumu nedeniyle yoğun göç alması ve buna 
bağlı olarak hızla artan nüfusu, gelişen teknolojinin oluşturdu-
ğu modern kentleşme baskısı gibi faktörler düşünüldüğünde; 
Üsküdar’ın planlı bir kentsel yaşama kavuşmasını sağlamak, 
insanımızın modern şehirden beklentilerine cevap verebilmek 

öncelikli amacımızdır. Bu amaç kapsamında; kentin gelişen ve 
değişen ihtiyaçları doğrultusunda, sürdürülebilirlik ilkesi göz 
önüne alınarak, doğal yapısına, tarihî ve kültürel mirasına sa-
hip çıkacak, halkımızın yaşam kalitesini artıracak planlamalar 
yapmak ve bu planları hayata geçirmek gerekmektedir. 

Planları hayata geçirirken afet riski altındaki alanlar ile bu 
alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler-
de kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek, gelişen çağın 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı, güvenli, çağın ilmî 
yaklaşımları ve halkımızın şehir estetiğine dair beklentilerine 
fen ve sanat normlarına uygun yaşam çevreleri oluşturmak, 
bu doğrultuda ihtiyaç duyulan kentsel donatı alanlarını tesis 
etmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Halkın yaşam standartlarını yükseltmek için; talep ve ihtiyaç-
lar doğrultusunda üretilen imar planlarının sağlıklı bir şekilde 
hayata geçirilmesi, gerekli imar uygulamalarının gerçekleşti-
rilmesi, tarihi dokunun yoğun olduğu kentsel sit ve/veya ko-
ruma bölgelerinde kentin tarihî kimliği ile uyumlu, gelişme 
bölgelerinde ise çağdaş mimarî öğelerle desteklenen yapılar 
oluşturularak kente mimarî bir bütünlük kazandırılması, İmar 
Kanunu’nun ilgili maddelerine göre arazi ve arsa düzenleme-
lerinin yapılması, ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun’unda tanımlı kentsel dönüşüm ve yeni-
leme çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

Umumi hayata tesir edecek doğal afetlere (heyelan, deprem, 
sel vb.) karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alınabilmesi için 
stratejilerin geliştirilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar 
ile gerekli koordinasyonun sağlanması, bu konuda İlçe Afet 
Yönetim Merkezi’ne katkı sağlayacak çalışmaların yapılması, 
meydana gelmiş doğal afetler karşısında ise; kentsel mekân-
ların ve yerleşimlerin ve bu alanlarda bulunan yapı stokunun 
yeniden yapılandırılması hususunda ihtiyaç duyulan tüm ça-
lışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. 

SH 3. 1. Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrul-
tusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak  
sağlıklı, güvenli, fen ve sanat normlarına uygun yaşam çev-
releri oluşturmak amacıyla planlama ve kentsel dönüşüm 
çalışmalarını gerçekleştirmek, uygulamak ve denetlemek. 

Afet riski altındaki alanların ve bu alanlar dışındaki riskli ya-
pıların tespit edilmesi, bu alanlarda fen, sanat norm ve stan-
dartlarına uygun, sağlıklı, güvenli yaşama çevrelerini teşkil 
etmek üzere gerekli iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışma-
larının gerçekleştirilmesi, hazırlanan imar planlarının, kentsel 
dönüşüm ve yenileme projelerinin sağlıklı bir şekilde hayata 
geçirilmesinin sağlanması, denetiminin gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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Üsküdar’da geçmişten günümüze ulaşan kentleşme sorun-
larının ortadan kaldırılması ve kente mimarî bir bütünlük 
kazandırılması için; tarihî dokunun yoğun olduğu alanlarda 
(koruma alanları, sitler vb.) kentin tarihi kimliği ile uyumlu 
yapıların, gelişme bölgelerinde ise çağdaş şehircilik anlayı-
şında modern yapıların oluşması sağlanarak kente mimarî bir 
bütünlük kazandırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 
ruhsat aşamasındaki her yapı için “Mimari Cephe Onayı” alın-
ması zorunlu hale getirilerek, her yapının içinde bulunduğu 
bölgenin önemli karakteristik yapısına uygun (sosyal yaşam, 
yapılaşma düzeni, sokak dokusu, yapı tipolojisi vb.) değerlen-
dirilmesi ve cephe onaylarının bu doğrultuda verilmesi plan-
lanmaktadır. 

SH 3. 2. Üsküdar’ın doğal, kültürel ve tarihi dokusu ile 
uyumlu, modern şehircilik anlayışına uygun, çağın ihtiyaç-
larını karşılayacak kentsel altyapı ve üstyapı çalışmalarını 
planlamak, uygulamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak. 

Kentsel ve sosyal gelişme sürecinde, içinde bulunduğu böl-
genin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sağlıklı, yaşanabilir, 
sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmesi amacıyla, 
planlarda tanımlanan kentsel donatı alanlarının taşınmaz kül-
tür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanları ve sitlerin 
önemini vurgulayacak biçimde projelendirilip uygulanarak 
halkın kul-lanımına sunulması hedeflenmektedir. 

Bu minvalde; sadece yerel kullanıcıya değil gerektiğinde ait 
olduğu kentin genel kullanıcısına da hitap edebilen, özgün 
kentsel kimliği yansıtan, farklı doku özelliklerinin olduğu du-
rumlarda bütüncül yaklaşımla anlamlı birlikteliklerin oluştu-
rulabildiği, tarihi-sosyal-kültürel ve doğal açılardan önemli 
olan referans noktalarının vurgulandığı, yaşayan kamusal 
alanların çok fonksiyonlu kullanımı ile kentsel yaşamı destek-
lediği, mekânsal sürekliliğe ve çeşitliliğe sahip, sürdürülebilir, 
çevreye duyarlı ve tutarlı projelerin üretilmesi hedeflenmek-
tedir. Projelendirme aşamasında getirilen yeni öneriler ile 
her vatandaş için eşit fırsatların sunulması ve mekânsal eri-
şilebilirliğin sağlanabilmesi dikkate alınacak, engelli ve yaşlı 
vatandaşların da kentsel mekânları kullanımı teşvik edilecek 
ve eşit haklara sahip olmaları sağlanacaktır. 

Kentsel donatı alanlarını zenginleştirirken mevcut fonksiyon 
dağılımlarına bağlı kalarak, aynı zamanda etkin altyapı çalış-
malarıyla, ulaşımda farklı türleri kullanarak bunların birbirle-
riyle entegrasyonlarını en verimli şekilde kurmayı sağlayacak 
altyapı ve üstyapı projelerinin üretilmesi hedeflenmektedir. 

Belediyemiz tarafından yürütülen kentsel tasarım projele-
rinde; çalışma alanı içerisindeki kentsel çevrenin kalitesini 
yükseltmek ve bundan sonraki yeni düzenlemeler için yüksek 
kentsel tasarım standartlarının oluşmasını sağlamak/teşvik 
etmek de ayrıca hedeflenmektedir. 

Mevcut donatı alanlarının rehabilitasyonlarının yapılması, 
korunup kullanımlarının devamlılığının sağlanması da kuru-
mumuzun öncelikli görevleri arasında yer almakta; ihtiyaçlar 
doğrultusunda programa alınan yeni hizmet binalarının da 
estetik ve kullanım değeri yüksek prestijli yapılar olarak üre-
tilmesi hedeflenmektedir. 
 
Kentin yaşam kalitesi, altyapı sistemlerinin kalitesi ile doğru-
dan ilişkili olduğundan, belediyemizin hazırladığı planlar ve 
yatırım programları ile bu sistemlerin geliştirilmesi için ge-
reken kaynak aktarımının sağlanması öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır. Gerçekleştirilecek alt yapı yatırımla-
rının ilgili mevzuat doğrultusunda belediyemiz kontrolünde 
ruhsatlı olarak yapılması sağlanacaktır. 

SH 3. 3. Üsküdar’ın doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip 
çıkarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. 

Üsküdar; İstanbul’un en eski tarihi yerleşim alanlarından 
biri olması ve tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği yapması 
nedeniyle çok sayıda tarihî yapı ve alanı içinde barındırmak-
tadır. Bu alanların değişen sosyal ve fiziksel koşullardan et-
kilenmesi, bu etkilerin bir sonucu olarak değişime uğraması 
ve bu süreçte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalması söz 
konusudur. Bu nedenlerle; doğal, tarihî ve kültürel mirası-
mıza sahip çıkarak korumak ve gele-cek nesillere aktararak 
devamlılığını sağlamak amacı ile belediyemiz İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü bünyesinde KUDEB(Koruma Uygulama ve 
Denetim Bürosu) birimi kurulmuştur. Adeta bir açık hava 
müzesi olan Üsküdar’da hızla bozulmakta olan mimarî do-
kunun ve tarihî yeşil alanların korunabilmesi için; öncelik-
le korunması gerekli alanların, sivil mimarlık örneklerinin, 
anıtsal yapıların ve anıt ağaçların tespitleri yapılarak, doğal, 
tarihî ve kültürel mirasımızın kayıt altına alınması amacıyla 
envanter çalışmalarının yürütülmesi, ilgili ulusal ve ulusla-
rarası fonlardan faydalanılarak eski eserlerin röleve, resti-
tüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, kamu-va-
kıf mülkiyetinde yer alan eski eserlerin restorasyonlarının 
yapılması, belediyemiz kontrolünde bakım ve onarımlarının 
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Üsküdar’daki tarihi alanlar, sosyal ve fiziksel koşulların etkisiy-
le önemli oranda değişime uğramaktadır. Üsküdar’ın değişen 
ve gelişen dokusu içinde yer alan koruma alanlarının (sitler); 
bölge halkının ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda, 
alanının tarihî dokusu ve kimliği göz önünde bulundurularak 
geçmişten günümüze ışık tutacak, korumacı bir yak-laşımla 
yeniden planlanması, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler çerçevesinde 
Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması ve alana karakte-
ristik özelliklerini yansıtan, yeni yapılaşmalarda tarihî dokuya 
uyumu sağlayan Kentsel Tasarım Rehberleri’nin oluşturulma-
sı hedeflenmektedir. 



Ayrıca mimarî ve tarihî belge değeri olan geleneksel mima-
rimizin bugüne ulaşabilen sayılı örneklerinin kayıplarını dur-
durabilmek ve bozulma sürecini yavaşlatabilmek amacıyla; 
bugüne ulaşan kültür varlıklarının özgün malzeme ve yapım 
teknikleri ile belgelenerek korunmalarını ve onarılmalarını 
sağlamak için yenileme çalışmaları yürütülmesi planlanmak-
tadır. Yeterli maddi imkana sahip olmayan, mail-i inhidam 
kapsamındaki eski eser sahiplerine röleve, restitüsyon ve/
veya restorasyon projeleri için destek sağlanacaktır. 

Üsküdar kimliğinin önemli unsurlarından olan, yeşil dokuyu 
oluşturan tarihî koruların, parkların, mezarlıkların, büyük ve 
görkemli ağaçların özenle korunması, bakım ve onarımlarının 
yapılması hedeflenmektedir. 

Doğal, tarihî ve kültürel mirası kayıt altına almak, geçmiş kül-
türel değerleri araştırarak ortaya koymak, yeni kuşaklara tanıt-
mak ve koruma bilincini oluşturmak için bununla ilgili tanıtım 
ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecektir. Bu kapsamda; 
gerek basit bakım-onarım gerekse restorasyon uygulamaları 
ile sahip olunan kültürel değerlerin yaşatılarak böylesi zengin 
bir kültür birikimine ev sahipliği yapıyor olmanın bilinci ve bu 
bilincin toplumun tüm kesimlerine aktarılabilmesi amacıyla 
kültürel faaliyetler düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

SA 4. Üsküdar’daki yaşam alanlarını, gelecek nesille-
rin refah ve mutluluğunu artıracak şekilde doğaya say-
gılı, sağlıklı ve güvenli bir yaklaşımla düzenlemek ve  
korumak. 
 
Üsküdar sınırları içerisinde tüm işyerleri kayıt altına alınarak, 
çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturabilecek iş yerlerine yö-
nelik denetimler etkin şekilde sürdürülecek, iş yerlerinin kanu-
nun ön gördüğü şekilde faaliyet göstermesi sağlanacaktır. 

Sağlık hizmetleri kapsamında yaşam kalitesinin sürekli ge-
liştirilebilmesi, Üsküdar Belediyesi sınırlarında yaşayan va-
tandaşlarımızın bedensel ve ruhsal sağlığının korunması için 
daha erişilebilir, uygun ve etkin çevre sağlığını koruyucu hiz-
metler sunulacaktır. 

Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı 
sıra kent yaşamında sokak hayvanlarından kaynaklanan 
olumsuzlukları gidermek için gerekli çalışmalar yapılacak, 
veteriner hekim hizmetleri artan kalite ile sunulmaya devam 
edilecektir. 

İlçemiz sınırları içerisinde katı atık yönetimi etkinleştirilerek 
katı atıkların azaltılması, ayrıştırılarak toplanması, geri kaza-
nım ve bertaraf safhalarının geliştirilmesi amacıyla gerekli 
çalışmalar yapılacak, yaşanılabilir ortamın devamlılığı sağla-
nacaktır. 

SH 4. 1. Üsküdar’daki esenlik ve huzur ortamının devam-
lılığını sağlamak için çalışmalar yapmak, denetlemek ve 
gerekli yaptırımları uygulamak. 

Belediye sınırları içerisinde toplumsal düzenin, halkın sağlık 
ve huzurunun korunması amacıyla; yasal yükümlülükler çer-
çevesinde suç unsurlarını önleyici tedbirler alınacak ve işlene-
bilecek muhtelif suçları önleyerek halkımızın bütün kesimleri 
için daha güvenli bir iş ve yaşam ortamı oluşturulacaktır. Bu 
amaçla diğer birim ve kurumlarla yapılması gereken iş birliği 
ve çalışmalar tam bir uyum içerisinde yürütülecektir. 

Bu çerçevede, ilçemizde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri-
nin çalışması engellenecek; ruhsat şartlarına uygun olmayan 
kayıt dışı işyerleri faaliyetten men edilecek; kuralların ihlal 
edilmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır. Böylece düzenli 
denetimlerle Üsküdar halkının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir 
ortamda yaşaması sağlanacaktır. 

SH 4. 2. Temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için 
tüm canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik do-
ğayla barışık ve çevreye duyarlı çağdaş hizmetler sunmak. 

Üsküdar’da halka açık ortak kullanım alanlarının (meydanlar, 
parklar, yeşil alanlar, cadde ve sokaklar, okullar, ibadet yerle-
ri, Pazar yerleri, kurban kesim yerleri, vb.) temizliği ve hijyeni 
aksatılmadan sağlanacaktır. 

Üsküdar sınırları içinde oluşan tüm atıklar Entegre Atık Yö-
netimi Planı çerçevesinde sistemli bir şekilde toplanacaktır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetme-
likler kapsamında; hafriyat atıklarının, tıbbi atıkların, tehlikeli 
atıkların, evsel atıkların ayrı toplanarak modern ve teknolo-
jik sistemlerle ayrıştırılması için gerekli plan ve programlar  
yapılacaktır. 

Ambalaj atıklarının, bitkisel atık yağlar, elektronik atıklar, atık 
piller, ömrünü tamamlamış lastik atıklar gibi farklı tür ve çe-
şitteki atıklara göre geri dönüşüm çalışmaları geliştirilecektir. 

Çevre bilincinin oluşturulması ve geri dönüşüm konusunda; 
STK, dernek, devlet kurum ve kuruluşları, işyerleri ve konut-
larda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak-
tır. Ayrıca, eğitimin her kademesindeki öğrencilere çevre ve 
geri dönüşüm konularında seminerler düzenlenerek onların 
bilinçlendirilmesi ve bu yolla ailelere ulaşılarak halkın çevre 
konusundaki duyarlılığının artırılması hedeflenmektedir. 

Düzenli ve planlı atık toplama işlemi yapılabilmesi için şehir 
estetiğine uygun çöp konteynerleri, geri dönüşüm materyal-
leri, çöp sepetleri vb. materyallerin temini, kullanımı ve dağı-
tımını yapılacaktır. 
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İnsan sağlığına verdiğimiz öneme binaen ruhsatlandırdığımız 
işletmelerin, uzman bir komisyon tarafından periyodik ola-
rak denetimi yapılacak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğü ile koordineli bir şekilde gerekli tüm tedbirlerin alınması  
sağlanacaktır. 

Toplumu sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlen-
dirmek, topluma spor yapma alışkanlığını kazandırmak ve bi-
reylerin ruh sağlığını geliştirmek için programlar yapılacaktır. 

Üsküdar halkının daha sağlıklı ortamda yaşaması için sokak 
hayvanlarına yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapılacak, ön-
lenmesi gereken zararlı haşerelere karşı ilaçlama ve dezen-
feksiyon çalışmaları düzenli şekilde gerçekleştirilecektir. 

SA 5. Kültür, sanat, spor ve turizm faaliyetlerini geliştire-
rek sosyal yaşamda marka bir şehir oluşturmak. 

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri 
doğrultusunda, Üsküdar’ın sahip olduğu fırsatları kullana-
rak, Üsküdar’ın marka değerini daha da arttırmayı; kültürel, 
sanatsal, sportif ve turizm faaliyetleri ile uluslararası bilinirli-
ğini daha üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. Sportif faa-
liyetler ile çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak 
tutulması, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının aşılanması 
ve sosyal kazançlarının artırılması hedeflenmektedir. 

Marka şehir olmak için; Üsküdar’ın sahip olduğu tarihi zen-
ginliğin, doğal, kültürel, toplumsal özelliklerin ve gerçekleş-
tirilmesi planlanan kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin 
tanıtımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Marka şehir 
olmak; Üsküdar’ın farklı tarihî dönemlerine ait örnekleri ba-
rındıran müzeleri, mimari yapıları, bilimsel, dinî ve sanatsal 
değerleri, dili, edebiyatı, yöresel mutfağı, festivalleri, sergi-
leri, fuarları, ulusal ve uluslararası sportif etkinlikleri, el sa-
natları, zanaatları gibi kültürel ve sosyal değerlerini ve altyapı 
yatırımlarını hayata geçirir ve bu değerlerin gelire dönüşme-
sini sağlar. Bu kazanımlar ve hizmetler, Üsküdar’ın tarihi ve 
kültürel zenginliklerinin ticari ve sosyal açıdan soyut ve so-
mut değerlere dönüşmesini kolaylaştırır. 

Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın sahip olduğu binlerce yıllık tari-
hi ve kültürel birikiminden ilham alarak faaliyetlerini yürütmek; 
tarihten kültüre, spordan sanata her alanda ulusal ve uluslar 
arası düzeyde organizasyonlar gerçekleştirmek suretiyle Üs-
küdar’ı marka bir şehir haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

SH 5. 1. Üsküdar’ın tarihi, sosyal ve jeopolitik konumuyla 
uyumlu; yerel, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve tu-
rizm faaliyetleri gerçekleştirerek Üsküdar halkına etkin 
bir şekilde ulaştırmak. 

Kurumumuzun Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri doğ-
rultusunda gerçekleştireceği ve destek vereceği projeler ile 

Üsküdar’ın marka değerini daha da artırmayı turistik, kültü-
rel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile uluslararası bilinirliğini 
daha üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir. 

Halkın sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştirmek, kültürel de-
ğerleri korumak, Üsküdar’ı yerli ve yabancı turizmin merkezi 
haline getirmek ve Üsküdarlı olmanın ayrıcalığını vatandaş-
larımıza yaşatmak için; festivaller, sempozyumlar, paneller, 
sergiler, konserler, tiyatrolar, sosyal kampanyalar ve geziler 
düzenlenecektir. 

Üsküdar’ın yaşayan kültürün varisi olmaya devam etmesi için, 
Üsküdar’da geçmişten günümüze ışık tutan ve gelecek nesil-
leri aydınlatacak geleneksel etkinliklerin ve eserlerin tanıtım 
çalışmaları yapılacaktır. 
 
SH 5. 2. Sportif faaliyetleri ve organizasyonları artırarak, 
sporun sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesi-
minde farkındalık oluşturmak ve sporun tabana yayılma-
sını sağlamak. 

Kurumumuz ‘’Toplumda Sporu Tabana Yayma ve Geliştirme 
Projesi’’ kapsamında Üsküdar’da sporu sevdirme, rekabet duy-
gusunu hissettirme, sosyalleşme, iletişim kurma, becerilerinin 
fark edilmesini sağlama düşüncesi ve özellikle gençlerin en az 
bir spor dalı ile profesyonel olarak ilgilenmesini sağlamak he-
defi ile spora ve sporcuya destek vermektedir. Bu kapsamda 
Üsküdar’daki öğrencilere yönelik Üsküdar Enlerini Arıyor Müsa-
bakaları ile “Gülümse Hayata” sloganıyla hayata geçirilen Özel 
Sporcular Atletizm Şenlikleri düzenlenmeye devam edecektir. 

Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde sürdürülen çalış-
malar arasında, özellikle hentbol ve atletizm dallarında ulusal 
ve uluslararası başarılar kazanılmıştır. Belediyemiz Validebağ 
Daimi Yürüyüş ve Koşu Parkuru ’nu tanzim ederek, bu tesiste 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmalarını gerçek-
leştirmiştir. Kurumumuz tarafından düzenlenen Uluslararası 
Kâtibim Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Kız Kulesi Yüz-
me Yarışları ve Satranç Turnuvası geleneksel olarak düzen-
lenmeye devam edecektir. Ayrıca ulusal düzeyde seyreden 
tüm branşlardaki spor faaliyetlerinin uluslar arası platforma 
taşınması hedeflenmektedir. 

Önümüzdeki dönemde de sportif organizasyonlara ev sahip-
liği yapılması konusuna önem verilecek ve sporcularımızın 
ilçemize yeni başarılar, kupa ve madalyalar kazandırması için 
gerekli destek sağlanacaktır. Geçtiğimiz dönemde inşa edilip, 
faaliyete geçirilen spor tesislerine yenileri eklenerek sportif 
faaliyetlere kolay ulaşım imkânı sunulurken, bu faaliyetlere 
her yaş ve kesimden katılımın artması sağlanacaktır. 

Marka şehir olma amacına uygun olarak spora yönelik yeni 
projeler hayata geçirilecek ve sportif faaliyetlerin tanıtımına 
önem verilecektir. 



SA 6. Öğrendiği bilgiyi sosyal ve ekonomik faydaya dönüş-
türebilen, kendine güvenen bireyler ve nesiller yetiştiril-
mesini sağlanmak. 

Bir kentin yaşam kalitesi o kentin sosyo-ekonomik seviyesi 
ile doğru orantılıdır. Bu doğrultuda sosyo-ekonomik seviyeyi 
yükseltecek en temel faktörlerden biri eğitimdir. 

Dünyada, coğrafî koşulları ve maddî imkânları yeterli olmayan 
birçok topluluk, eğitim ve kültür seviyelerinin yüksek olması sa-
yesinde sosyal hayatta ön safta yer alabilmektedir. Diğer taraf-
tan ise bazı topluluklar, tabii kaynakları ve maddî zenginlikleri 
yeterli olmasına rağmen, eğitim seviyelerinin düşük olması ne-
deniyle, geri kalmış ya da huzursuzluk içinde yaşamaktadırlar. 

Kurumumuz, her yaşta eğitimin önemine vurgu yaparak yeni 
stratejik plan döneminde de çocuklara, gençlere ve yetişkin-
lere yönelik yaygın eğitim hizmeti sunmaya devam edecektir. 
Bu noktadan hareketle Üsküdar Belediyesi, bilgi odaklı top-
lum prensibiyle; Üsküdarlıların eğitim ve öğretimine yönelik 
destekleyici faaliyetler üretmeye ve bunların yaygınlaştırıl-
masını sağlamaya devam edecektir. 

SH 6. 1. Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek 
toplumun her kesimine ve her yaşa hitap eden eğitim, 
öğretim faaliyetlerini ve projelerini hayata geçirmek, bu 
amaca yönelik sosyal, fiziki ve ekonomik şartları sağlamak. 

Kurumumuz, Üsküdar’da hayat boyu öğrenme kültürünün 
yaygınlaştırılması ile gelişen teknolojiye ve işgücü piyasasının 
taleplerine uygun nitelikli eğitime erişimi artırmak amacıyla 
meslekî eğitimi, girişimcilik eğitimi, hobi kursları ve atölye ça-
lışmaları gibi alanlarda desteklerine devam edecektir. 

Bireylerin her yaşta ve her dönemde öğrenme fırsatlarını çe-
şitlendirilerek temel beceri kazandıran hayat boyu öğrenme 
programları yaygınlaştırılacaktır. 

Ülkemizin yarınlarının teminatı olan çocuk ve gençlerimizin 
boş zamanlarında zararlı alışkanlıklara yönelmesi yerine; sos-
yal, kültürel, eğitsel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönelme-
si ruhen ve bedenen sağlıklı, bilgi ve beceri sahibi olmaları 
için çalışmalar yapılacaktır. Eğitimlerimizde katılımcıların aile-
lerinden başlayarak ülkemize ve tüm insanlığa faydalı olma-
ları hedeflenecektir. Bu hedefle bilgi evlerimizle, çocuk aka-
demilerimizle, çocuk üniversitemizle, gençlik merkezimizle, 
gençlik akademilerimizle, sosyal bilimler akademimizle, bilim 
sanat merkezimizle sunduğumuz ve sunacağımız diğer hiz-
metlerimizle topluma fayda sağlayan hizmetler üretilecektir. 

Üsküdar’da girişimcilik kültürünün benimsenmesi ve yaygın-
laştırılması amacıyla KOSGEB ve İŞKUR gibi kurumlarla işbir-
liği yapılacaktır. Girişimcilik kültürünün yaygın eğitim prog-
ramları ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Temel Politikalar 
ve Öncelikler

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı 
ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi top-

lumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve 
kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde ta-

sarlanmıştır. Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütün-
cül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anla-

yışı çerçevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Onuncu Kalkınma 
Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek re-

fah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, 
küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, 

dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin 
oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin 

yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı’nın temel hedef ve politikaları dört  
ana başlık altında değerlendirilmiştir:

• Nitelikli insan, güçlü toplum, 
• Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme, 

• Yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre, 
• Kalkınma için uluslararası işbirliği. 

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde yerel yönetimlerin yerine getir-
mesi gereken sorumluluklar analiz edilip, çalışmalarımızda analitik bir 

bakış açısıyla ele alınmıştır. Üsküdar Belediyesi; ilgili mevzuat, Onuncu 
Kalkınma Planı, diğer üst ölçekli planlar, kalkınma planları ve Üsküdar 

Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2015 yılı faaliyetleri-
ni gerçekleştirmiştir. Üsküdar Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

yer verdiği altı stratejik amaç ve on üç stratejik hedef doğrultusunda 
2015 yılı performans hedeflerini belirlemiştir. Belirlemiş olduğumuz 

hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi hedeflenen 
performans göstergelerine ilgili bölümlerin altında detaylı şekilde yer 

verilmiştir. Faaliyetlere ilişkin yapılan planlama ve gerçekleşme bilgileri 
bu tablolarda yer almaktadır. Bu faaliyet yılı içerisinde yapılacak çalışma-

larla, Belediyemizdeki idari ve mali kaynakların etkin, verimli ve denetle-
nebilir bir şekilde yönetilmesi amaçlanmıştır.
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Faaliyetlere 
İlişkin Bilgi ve 
Değerlendirmeler
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Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler  

Müdürlüğü
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemiz stra-
tejik planı çerçevesinde, Belediye Başkanı’nın belirleyeceği 
esaslar dâhilinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri 
doğrultusunda; Belediyenin basın yayın ve hakla ilişkiler fa-
aliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve poli-
tikalarını uygun nitelikte bir tanıtım ve hakla ilişkiler strate-
jisinin belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder. Basın 
kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar. 

Müdürlüğümüz Basın Bürosu; Belediyemiz tarafından ya-
pılan etkinlikleri ve faaliyetleri haber kanallarına ve med-
yaya iletir, Belediyemizin web sitesinde faaliyetleri, yapılan 
aktiviteleri ve duyuruları düzenleyip yayınlar. Belediyemiz 
tarafından yapılan organizasyon ve faaliyetlerin kamera ve 
fotoğraf çekimleri yapılır ve bu çekilen görseller medyaya 
servis edilir; ayrıca sosyal medyayı yönetir ve sosyal medya 
üzerinden gelen önerileri belediyenin müdürlüklerine ile-
terek çözüme kavuşturur. 

Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip ede-
rek Üsküdar Belediyesi ile ilgili gelişmeleri Belediye Başka-
nına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor verir. 
Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluştu-
rur. Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevu-
larını Özel Kalem Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütür. 
Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının düzenleyeceği 
basın toplantılarını organize eder. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Kalite Denetim Birimi günlük görüşme sayısı Adet 80 100 60

2 Süper Hizmet Sisteminden cevaplanan Bilgi Edinme başvuruları sayısı Adet 40 632 789

3 Süper Hizmet Birimine gelen çağrı sayısı Adet 194.850 276.340 297.074

4 Süper Hizmet Birimine gelen talep sayısı Adet 58.447 52.209 44.650

5 Süper Hizmet Biriminin kapattığı talep sayısı Adet 58.447 51.898 45.375

6 Üsküdar Belediyesiyle ilgili basına bildirilen haber sayısı Adet 219 716 360

7 Üsküdar Belediyesiyle ilgili basında çıkan haber sayısı Adet 2.407 2.977 3.250

8 Yapılan grafik - tasarım çalışması sayısı Adet 811 286 2.771

9 Yaptırılan raket ve billboard çalışmaları sayısı Adet 18.000 28.134 21.000

10 Yaptırılan bez afiş ve branda afiş sayısı Adet 2.215 36.125 62.149

11 Tanıtım ve bilgilendirme için yaptırılan broşür sayısı Adet 310.000 178.800 137.500

12
Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmek için yapılan  
çalışma sayısı

Adet 7 2 1

13 Kültürel faaliyetler için yaptırılan program broşürü sayısı Adet 236.500 758.350 300.000

Mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın büyük bir özveri ve 
üstün performansla çalışan süper hizmet birimimiz bele-
diyemizi ve başkanımızı en iyi şekilde temsil eder. Beledi-
ye hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların talep ve 
şikâyetlerini birebir veya çağrı merkezi ile alır ve hizmetler 
hakkında vatandaşa bilgi vererek etkin ve verimli bir şekil-
de çalışmalarını yürütür. Belediyeye herhangi bir amaçla 
gelen vatandaşın maksimum memnuniyet anlayışı ile karşı-
lanması ve hizmetin etkili şekilde yürütülmesini sağlar. Ka-
lite Denetim Birimi Süper Hizmetten elde edilen sonuçları 
değerlendirerek bu alanda anket çalışmaları yapar. 

Kurumun yürüttüğü faaliyetler ile kültür ve sanat etkin-
liklerinin tanıtım ve duyuru materyalleri ile basın, yayın ve 
halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Bu çalışmaların etkin 
bir biçimde yapılması için gerekli organizasyonun ve et-
kinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Sivil 
Toplum Kuruluşları ile Belediye yönetiminin belirli dönem-
lerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin 
hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyon-
lar düzenler. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk gün-
lerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapar. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak çalışma-
larımız her zaman hızlı, etkili ve üstün kalite sorumluluğu 
bilinciyle yapılmaktadır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Faaliyetlerimiz

Kültürel faaliyetlerin tanıtımının yapıldığı akordeon ve  
kitapçık şeklinde broşürler her ay düzenli olarak hazırlandı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Dini ve milli bayramlar ile anma günleri için pankartlar ve  
billboardlar hazırlanarak kutlama ve duyuru çalışmaları yapıldı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Belediyemizin düzenlediği Hamsi Şenliği’nde vatandaşlara iki ton kızarmış hamsi,  
sandviç ve helva dağıtılmış olup; organizasyon ile ilgili tanıtım ve duyurular  
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Üsküdar Belediyesi ile Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği (TÜMKAYDER) tarafından Şemsipaşa 
Meydanı’nda Sucuk Festivali düzenlendi. İlk kez düzenlenen festivale Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Fatih Doğan ve çok sayı-
da dernek üyesi ile vatandaş katıldı. Organizasyonun tanıtım ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Bu yıl ilki gerçekleştirilen Pilav Festivali’nde Kastamonu’nun Tosya pirincinden yapılan etli pilav, Şemsipaşa 
Meydanı’nı dolduran 15 bin kişiye ikram edildi. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar Kent Konseyi ve Tosya Dernekler 
Federasyonu (TODEF) işbirliği ile gerçekleştirilen 1. Üsküdar Pilav Festivali organizasyonunun tanıtım ve du-
yuruları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Üsküdar Belediyesi, Suriye’deki iç sa-
vaş sebebiyle Türkiye’ye sığınan mülte-
ci ailelerin çocuklarına yönelik “Onları 
Mutlu Etmek Çocuk Oyuncağı” temalı 
oyuncak kampanyası başlattı. Kültür İş-
leri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü 
ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü tarafından ortaklaşa yapılan proje 
kapsamında toplanan on bir tır dolusu 
oyuncak sahiplerine ulaştırıldı. Organi-
zasyonun tanıtım ve duyuruları Müdür-
lüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 2015 yılı içerisinde çarşı esnaflarını, semt pazarları esnaflarını, hasta 
ve engelli vatandaşlarımızı ziyaret etti. Ziyaretlerin basın duyuruları ve fotoğraf çekimleri Müdürlüğümüz 
tarafından yapıldı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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“Yeni Türkiye’nin Kadınları”, ”Biz ve Bir Olma Yolunda Hayatının Her Alanını Tartışmak” konulu panel  
kapsamında Üsküdar’da bir araya geldi. Etkinliğin basın duyuruları ve fotoğraf çekimleri Müdürlüğümüz 
tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

14-22 Şubat 2015 tarihlerinde 
“Kitap ve Şehir” temasıyla ger-
çekleştirilen 1. Üsküdar Kitap 
Fuarı’na 100’ü aşkın yayınevi 
ve 24 seçkin yazar katılmış 
olup birbirinden önemli on-
larca etkinlik düzenlenmiştir. 
Fuarın tanıtım ve duyuruları 
Müdürlüğümüz tarafından ya-
pılmıştır. 
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Kültür ve Sanat Şehri Üsküdar, Siirt’in zengin kültürünü yansıtan; ilçedeki öğretmen, öğrenci, esnaf ve çeşitli 
meslek gruplarından oluşan 45 kişilik Botan Efsanesi Gösteri Sanatlar Topluluğu’nun halk oyunları şovuna ev 
sahipliği yaptı. Gösteriye ait tüm tanıtım ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



İki şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında müşterek 
faydayı hedeflemek amacıyla Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve Brooklyn Belediye Başkanı Eric L. Adams tarafından 
2015 yılında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı. Faaliyetin tanı-
tım ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen muhtarlar, ilk defa gerçekleştirilen “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Muh-
tarlığın Tarihi, Bugünü, Geleceği” Sempozyumunda buluştu. Üsküdar’da yapılan sempozyuma ait tüm duyuru 
ve tanıtımlar Müdürlüğümüz tarafından hazırlanmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Geleneksel Türk Sanatlarının gelişimi için ömürlerini vakfeden Prof. Dr. Çiçek Derman ve Prof. Dr. Uğur Der-
man için Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘İki Ömrün Bereketi’ te-
masıyla saygı gecesi düzenlendi. Programın tüm duyuru ve tanıtımları ile kamera çekimleri Müdürlüğümüz 
tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Üsküdar Belediyesi’nde Ramazan ayının ilk gününde 30 bin 
kişiye verilecek iftar yemeğini hazırlama heyecanı yaşandı. 
Ramazan ayı organizasyonları ile ilgili tanıtımlar, duyurular 
ve kamera çekimleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Üsküdar Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) orga-
nizasyonuyla bir ilke imza atılarak gerçekleştirilen “İs-
lamcı Dergiler Sempozyumu”nda Türkiye’deki İslamcılık 
düşüncesinin tefekkürün kalesi olan dergiler üzerinden 

ilk kez ele alınması sağlandı. Organizasyonun kamera çe-
kimleri tanıtım ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından 
yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Kadim huzurun beldesi ilçenin tarihi dokusunun tamamlan-
ması ve ilçenin renklendirilmesi amacıyla düzenlenen Mor 
Salkım Erguvan ve Mimoza Şenlikleri’nin bu yıl dokuzuncu-
su yapıldı. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik 
çerçevesinde Üsküdar’daki 102 okul ve 182 cami bahçesine 
birer adet mimoza dikildi. Ayrıca “Baharı Kadraja Alın!” sloga-
nıyla “Erguvan, Mimoza, Mor Salkım” konulu bir de fotoğraf 
yarışması düzenlendi. Organizasyon ve etkinliklerin tanıtım 
ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Üsküdar Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali Üsküdar sokaklarını, 
okullarını, kafelerini şiirle buluşturdu. Şairlere şiir yazdıran Üsküdar bu kez şiir okumalarına sahne oldu. Orga-
nizasyona ait tüm tanıtım ve duyurular Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Bu yıl sekizincisi düzenlenen ve 5 binden fazla minik spor-
cunun katıldığı 8. Üsküdar Spor Oyunları’nın açılışı, Üsküdar 
Kaymakamı Mustafa Güler ve Üsküdar Belediye Başkanı Hil-
mi Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Atletizm, karate, 
hentbol, judo, tekvando ve yüzme olmak üzere toplamda  

Üsküdar Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Mustafa Ceceli Gençlik Konseri düzenledi. 
Organizasyonun tüm duyuru ve tanıtımları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 

6 branşta gerçekleştirilen Spor Oyunları’nın açılışında ko-
nuşma yapan Başkan Hilmi Türkmen, minik sporcuların 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Orga-
nizasyonun tüm duyuru ve tanıtımları Müdürlüğümüz tara-
fından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ‘Yöresel 
Günler Festivali’ 7 gün sürdü. Yaklaşık 50 ilimizin, yörelerine ait kültü-
rel ve sanatsal faaliyetlerini, yemeklerini ve ünlü eserlerini tanıtmasına 
vesile olan festivalin duyuruları Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Üsküdar Belediyesi ile Türkiye Emekliler Derneği’nin birlikte 
organize ettiği “2.  Torun Tombalak Şenliği” Çengelköy’de 
gerçekleştirildi. Büyükanne ve büyükbabalar ile torunları eğ-

lenceli bir etkinlikte buluşturan şenliğin ikinci senesinde Erol 
Evgin sahne aldı. Organizasyona ait tüm duyuru ve tanıtımlar 
Müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 

Üsküdar Belediyesi’nin 2015 yılında vatandaşların 
hizmetine sunduğu Mehmet Çakır Kültür ve Spor 
Merkezi’nin açılış programının tanıtım ve duyuruları 
Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Üsküdar ve Macaristan’ın Kaposvár şehri, karşılıklı işbirliği ve 
diyalogun güçlendirilmesi, eğitim, ekonomi, bilim alanlarında 
işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak yatırımların desteklen-
mesi amacıyla eğitim ve ekonomi temeline dayalı kardeşlik 
protokolü imzaladı. Protokolün tanıtım ve duyuruları Müdür-
lüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Üsküdar Belediyesi’nin eskiden İETT garajı ve tramvay  
hangarı olarak kullanılan yapıyı özel dekorasyon çalışması 
ile “sanat galerisi, sahne ve kitaplı kahve konseptiyle” va-
tandaşların hizmetine sunduğu NEVMEKAN açılış prog-
ramının tanıtım ve duyuruları Müdürlüğümüz tarafından  
hazırlandı. 

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen  
“Hz. Mevlana’nın 742. Vuslat Yıldönümü” programının tanıtım 
ve duyuru çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Diğer Tanıtım ve Duyuru Çalışmalarımız

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Bilgi İşlem  
Müdürlüğü
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Bilgi İşlem Müdürlüğü; belediye hizmetlerini etkin ve verimli 
kılabilmek amacıyla sistem otomasyonu kurar. Kurulu bilgisa-
yar ağını BT hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi için iyileş-
tirir, kesintilere ve performans sorunlarına en hızlı biçimde 
çözümler oluşturur, kritik konumlar için yedek bağlantılar 
tesis eder. Uygulamaların kullandığı veri tabanı sistemlerini 
kurar, yönetir ve performans iyileştirmeleri yapar. Belediye-
nin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin eder, var olanların 
güncel sürümde olmasını sağlar. Belediyenin ihtiyaçları doğ-
rultusunda Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili uygulamalar gelişti-
rir. Dijital arşiv kayıtlarını tutar ve e-belediye sistemini işletir. 
Kurum içerisinde kablosuz internet erişimi sistemini işletir 
ve kapsamını geliştirir. Belediye Yönetim Bilgi Sistemini yö-
netir ve birimlerden gelen değişiklik taleplerini karşılar. Bilgi 

güvenliği ihtiyaçlarını belirler, bilgi güvenliğine yönelik sis-
temler kurar ve işletir. Yazılım projelerinde kapsamı belirler, 
teknik şartnameleri oluşturur, projeleri yönetir. BT yönetimi 
süreçlerini tasarlar, otomasyon araçlarını seçer ve kullanıl-
masını sağlar. Felaket Kurtarma Merkezi (DRC) oluşturur ve 
güncelliğini sağlar, belirli periyotlarla felaket testleri yapar. 
Her yıl kurumun BT Risk Analizini yapar ve iyileştirme öneri-
lerini belirleyip bütçesini oluşturur. MOBESE taleplerini kon-
solide eder ve MOBESE noktaları kurarak Emniyet Müdürlü-
ğü’ne devreder. Kurum çalışanlarına BT ile ilgili teknik destek 
hizmeti sağlar. CBS sistemi üzerinde ilçe, mahalle, cadde ve 
sokak sınırlarını tanımlar, cadde ve sokak isimlerindeki deği-
şiklikleri, adres değişiklikleri, bina ve bağımsız birimlerin nu-
maralanması ile ilgili kayıtları tutar ve güncelliğini sağlar. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılan sistem sayısı Adet 8 8 9

2 CBS ile ilgili geliştirilen toplam uygulama sayısı Adet 1 5 12

3 Dijital arşive kayıtlı evrak sayısı Adet 3.351.357 3.583.000 3.829.000

4 E-Belediye uygulamaları sayısı Adet 19 19 21

5 Elektronik doküman akışı sistemine geçiş oranı % - - 25

6 Gerçekleştirilen sosyal proje sayısı Adet - - 2

7 Kablosuz erişim noktası sayısı Adet 55 62 88

8 Kent Bilgi Sistemi’nde yeni geliştirilen uygulama sayısı Adet 22* 25* 9

9 Mobil cihaz destek sayısı Adet  - - 238

10 Mobil uygulamaların sayısı Adet 9 10 9

11 Verilen teknik destek hizmeti sayısı Adet 1.524 1.536 3.740

12 Verilen yazılım destek hizmeti sayısı Adet 2.292 1.306 938

* Toplam uygulama sayısı.



Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sanal sunucuların yeni fiziksel 
sunuculara taşınarak yeniden kurulumu
Teknolojik gereksinimler, sistemlerin kesintisiz ve daha ve-
rimli çalışması amacı ile mevcut sanal sunucularımız teknik 
özellikleri yüksek sunucular ile değiştirildi. Cluster (yedek-
li) olarak yapılandırılan sunucular kesintisiz hizmet verecek 
şekilde yapılandırıldı. Yapılan bu değişiklik sırasında sunu-
cuların mevcut ağa daha hızlı bağlanmasını sağlamak amacı 
ile ilgili cihazlar değiştirilmiş olup bu sayede sunucularımız  
10 Gbps bağlantılar ile ağımıza dahil edilmiştir. 

Bilgi Evlerine güvenlik duvarı 
kurulumları
Bilgi Evlerinde eğitim gören gençlerimizin internet ortamını 
daha güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için Bilgi Evleri-
mizde güvenlik duvarı kurulmuştur. Bu sayede gençlerimizin 
internet ortamında zararlı içeriğe sahip sitelere erişimi kont-
rol altına alınmıştır.

Nevmekan internet ve  
hotspot altyapı çalışmaları
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde hizmet vermeye 
başlayan Nevmekan’ı ziyaret edenlerin güvenli ve hızlı şekil-
de internet erişimlerini sağlamak için hotspot altyapısı ku-
rulmuştur. Bu sayede ziyaretçilerimizin 5651 sayılı İnternet 
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Ka-
nun gereğince kendi cihazlarını kullanarak internete bağlan-
tıları sağlanmıştır.

Ağ Sistem ve Çalışmaları

Bilgi Evlerine kamera sistem kurulumu
Bilgi Evlerinde öğrencilerin devam durumunun daha etkin 
takip edilmesi ve hizmet verilmesi amacıyla sınıf ve bina giriş-
lerinde kamera sistemleri aktif hale getirilmiştir.
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Şekil 1: Kentsel dönüşüm çalışmalarında çizilen taslak planlara göre 
parsellerin Konut ve Ticaret alanında kalan oranları örnek haritası

Şekil 2-3: Planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılan  
silüet analizleri

Boğaziçi Geri Görünüm ve  
Etkilenme Plan Bölgeleri 
coğrafi analiz çalışmaları
Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme plan bölgelerinde imar 
planlarına ve kentsel dönüşüme esas coğrafi bilgilerin analiz, 
rapor, siluet ve haritalama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 
kapsamında; parsel bazlı plan fonksiyonu analizi (Şekil 1), ad-
res ve kadastral duruma göre bağımsız bölüm, toplam inşaat 
alanı, binada yaşayan ortalama nüfus raporlamaları yapılmıştır. 
Ayrıca Avrupa’dan belirli gözlemci noktalarından bakılarak si-
lüet analizleri yapılarak kat yüksekliklerinin ve topografyanın 
silüet bozulmasına etkisi tespit edilmiştir (Şekil 2-3). 

CBS Çalışmaları

İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, Türk Telekom 
coğrafi verilerinin ve servislerin Üsküdar 
Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonu
Altyapı kuruluşları ile yapılan protokoller ile altyapı coğrafi 
verilerinin Üsküdar Kent Bilgi Sistemi’ne anlık akışı sağlanmış-
tır. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik 
ve telefon dağıtım hatları ve kutuları entegre edilmiştir. Bu 
sayede ilgili saha ve ofis personelleri nitelikli ve doğru bilgiye 
ulaşarak çalışmalarını daha iyi yapmaktadır. 

Şekil 4: İSKİ web harita servisinin (içme suyu)  
Üsküdar Kent Bilgi Sistemi’ne entegrasyonu

Bilgi İşlem Müdürlüğü



Şekil 5: Bütünleşik Afet Bilgi Sistemi için hazırlanan  
coğrafi veri modeli çalışmaları

Şekil 6: Bütünleşik Afet Bilgi Sistemi için hazırlanan akaryakıt istasyonları için 
tehlike analizleri senaryosu (Akaryakıt istasyonlarına 100 m mesafede bulunan 

580 yapı, bağımsız bölüm ve nüfusun tespiti)

Bütünleşik Afet Bilgi Sistemi  
hazırlık, araştırma ve entegrasyon 
çalışmalarının yapılması
Üsküdar’ı afete daha hazır hale getirmek adına coğrafi veri 
modeli tasarımları (Şekil 5), diğer yerel yönetimlerin afet 
bilgi sistemi analizleri, kurumsal entegrasyon adına farklı ku-

rumlar ile görüşmeler (STK, sigorta, AFAD ve belediye) yapıl-
mıştır. Ayrıca yapılacak çalışmalardan biri olan risk yönetimi 
ve tehlike senaryolarına ait örnek çalışmalar yapılmıştır. 

Fotogrametrik amaçlı pervaneli İnsansız 
Hava Aracı alım hazırlıkları ve örnek 
uçuşlar ile kentsel dönüşüm, emlak 
vergisi, yapı kontrol ve 3B coğrafi 
modelleme çalışmalarının yapılması
Belediyemiz güncel ortofoto görüntüsü ihtiyacını karşıla-
mak, yapı kontrol ve kaçak kat tespitini hızlandırmak, kentsel 
dönüşüm öncesi ve sonrası 3B modellemeler, afet sonrası 
hasar tespiti ve arama kurtarma gibi konularda kullanılmak 
üzere İHA çalışmaları yapılmıştır. Bu amaçlara hizmet edecek 
farklı İHA’lar ile demo çalışmalar ve tespitleri yapılarak çıkan 
ürünler 2B, 3B görüntü ve modellemeler halinde hazırlana-
rak araştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 

Şekil 7: Pervaneli İnsansız Hava Aracı ile çekilen bir ortofoto örneği

Bilgi İşlem Müdürlüğü
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Şekil 8: Üsküdar ilçe sınırları içerisinde bulunan farklı türdeki  
konteynerlerin haritası

Şekil 9: Turizm haftası etkinlikleri için müdürlüğümüz tarafından oluşturulan 
Üsküdar Turizm Bilgi Sistemi (www.uskudar.bel.tr/turizm)

Sekil 10: İBB KBS mobil uygulamasında katmanlar, 1/1000 ölçekli plan 
tadilatları ve ilgili sorgulama araçları.

Akıllı çöp konteyner altyapısı ve  
Üsküdar Kent Bilgi Sistemi’ne  
temizlik işleri coğrafi verilerinin 
aktarılması ve güzergâh optimizasyonu 
çalışmalarının yapılması
Akıllı çöp konteynerlerin, süpürgeci personelin ve atık top-
lama araçlarının güzergâh optimizasyonu için gerekli coğrafi 
veri modeli çalışmaları yapılarak Temizlik İşleri Müdürlüğü 
personellerinin çalışma ortamı hazırlanmıştır. İlk aşamalarda 
mevcut durumlar haritaya ilişkisel yöntemle aktarılarak ilgili 
kişilerin mahalle ve sokak bazlı haritalı rapor alabilme duru-
mu sağlanmıştır. Ayrıca ilerleyen çalışmalar ile atık toplama 
araçları rotasında optimizasyonlar yapılacaktır. 

Üsküdar Turizm Bilgi Sistemi
Üsküdar’da bulunan doğa, inanç, tarihi-kültürel yerler bilgile-
ri ve görselleri ile birlikte haritaya aktarılarak web ortamında 
turizm haftası etkinlikleri için kısa bir sürede tamamlanmıştır. 
Adres arama, cihaz konumuna odaklanma, çizim yaparak öl-
çüm alma gibi araçlar ile hizmete sunulmuştur. 

İBB KBS Web ve mobil uygulamalarının 
kurumsal protokoller ile personele 
açılması 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
CBS Şube Müdürlüğü ile yapılan protokol ile iOS ve Android 
işletim sistemli mobil cihazlarda çeşitli haritalar ve bilgi alma 
fonksiyonları kurum personelimizin hizmetine sunulmuştur. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü



Envanter Yazılımı
Envanter takip yazılımımız ile müdürlüklerin kendi stoklarında 
depoladıkları/depolayacakları ürün ve gereçlerin sistematik ola-
rak kayıt altına alınmasını, detaylı raporlanmasını ve stok mal-

Kira Yardımı Takip Sistemi
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz için geliştirilen Kira Yardımı 
Takip Otomasyonu ile anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanı 
dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren 

Yazılım Geliştirme İşleri

zemelerinin müdürlükler arasında akışına öncelik vermektedir. 
Yazlımda barkodlama ve ürün kodu oluşturma yöntemleri ile 
envater takibi ürün giriş ve çıkışlarında önem arz etmektedir. 

ilgili kurumca belirtilen tarihe kadar geçici olarak ödenen/öde-
necek kira yardımlarının kayıt altına alınması ve bu bilgiler doğ-
rultusunda kayıtlı kişilerin sistematik takibini sağlar. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü
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Protokol Takip Sistemi
Üsküdar Belediyesi ve diğer kurum/kuruluşlar arasında yapı-
lan prokol yazışmalarının kayda alınması, protokol sürelerinin 
dolumuna yakın sistem kullanıcısına hatırlatma uyarılarının 

Dijital Doküman ve Arşiv Yazılımı
Belediyemizdeki tüm yazışmaların taranıp dijital ortama ak-
tarımı ve sonrasında bu evrakların gerektiğinde kullanıcılara 
gösterimi için yeni bir uygulamaya geçişimiz tamamlanmıştır. 

mail/sms yoluyla gönderilmesi ile her bir protokolün takibine 
yardımcı olur. 

Uygulama web tabanlı bir uygulamadır ve herhangi bir kuru-
lum gerektirmez. Yeni dijital arşiv uygulamamıza geçiş süre-
cinde 3.423.362 adet kayıt başarıyla aktarılmıştır. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü



Gezi Otomasyonu
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz için geliştirmekte ol-
duğumuz, vatandaşlar için düzenlenen gezilerin planlandığı ve 
takip edildiği web tabanlı bir uygulamadır. Arge çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Özel Kalem Müdürlüğü ve  
Üst Yönetim Otomasyonu
Özel Kalem Müdürlüğümüz ve belediyemiz üst yönetimi için te-
darik edilen uygulama ile, Başkanlık makamına gelen talepler ve 
başkanın programı coğrafi bilgiler ile entegre bir şekilde kayıt 
altına alınarak yönetilmekte ve raporlanmaktadır. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü
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“ÜSKÜDAR KART” Sistemi
Belediyemizin tüm hizmet birimlerinde geçerli olan kartlarımızın 
(Genç Kart, Üsküdar Kart ve Personel Kart) talep edilmesine, 
onaylanmasına ve basılmasına olanak veren otomasyon sistemidir. 
Arge çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü



Yapılmakta olan yeni hizmet binasının bilişim teknolojileri alt 
yapısına yönelik süreçlere müdahil olunarak, binada kullanıla-
cak olan BT sistemlerinin, cihazlarının ve ekipmanların günün 
teknolojisine ve ihtiyaçlarına yönelik olması için çalışmalar 
yapılmış ve Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV), Ağ Cihazları 
(Network), Kablosuz Erişim Cihazları (Access Point), Kartlı Geçiş 
Sistemi (Access Control), Yangın Algılama Sistemi, Acil Anons 
ve Seslendirme Sistemi, Ip Telefon Santrali ve Cihazları ve Ya-
pısal Kablolama konusunda yapılan iş ve işlemlerin takibi ile bu 
sistemlerin entegrasyonu için çalışmalar devam etmektedir. 

Mehmet Çakır Spor ve Kültür Merkezinde bilişim teknolojileri 
alt yapısına uygun binada kullanılacak olan BT sistemlerinin, ci-
hazlarının ve ekipmanların ihtiyaca yönelik olması için çalışmalar 
yapılmış ve Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV), Ağ Cihazları 
(Network), Kablosuz Erişim Cihazları (Access Point), Kartlı Geçiş 
Sistemi (Access Control) Yangın Algılama Sistemi, Acil Anons ve 
Seslendirme Sistemi ve Yapısal Kablolama konusunda planla-
ma, projelendirme ve yapılan iş ve işlemlerin takibi sağlanmıştır. 
Ayrıca tesisin ÜsküdarKART ile entegrasyonu sağlanmıştır. 

Şantiyelerdeki Bilgi Teknolojileri Çalışmaları

Üsküdar Bilim Merkezi ve Gözlem Evi’nin gençlerin bilgi, bi-
lim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilmesi için günümüz 
teknolojisine uygun altyapı faaliyetleri kapsamında; Kapalı 
Devre Kamera Sistemi (CCTV), Ağ Cihazları (Network), Kab-
losuz Erişim Cihazları için altyapı (Access Point), Kartlı Geçiş 
Sistemi altyapısı (Access Control) Yangın Algılama Sistemi, 
Acil Anons ve Seslendirme Sistemi ve Yapısal Kablolama hiz-
metleri yerine getirilmiştir. 

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın Yavuztürk Mahallesinde ya-
pılan 5 adet depo 1 adet yönetim ofisi, 1 adet güvenlik nok-
tası için Elektronik Güvenlik Sistemleri (dış çevre ve iç mahal 
güvenliği) kapsamında Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV), 
Ağ Cihazları (Network), Kablosuz Erişim Cihazları için altyapı 
(Access Point), Kartlı Geçiş Sistemi altyapısı (Access Control) 
Yangın Algılama Sistemi ve Yapısal Kablolama faaliyetleri bi-
rimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Çavuşdere Yeni Hizmet Binası / Mehmet Çakır Spor ve Kültür Merkezi / 
Üsküdar Bilim Merkezi ve Gözlem Evi / Yavuztürk depo binaları  
bilgi teknolojileri alt yapı çalışmalarımız

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum

Yavuztürk Lojistik Merkezi ve Depo

Üsküdar Belediyesi Yeni Hizmet Binası
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Destek Hizmetleri  
Müdürlüğü
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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, genel olarak Belediyemizin 
diğer birimlerine lojistik destek sağlamakla görevlidir. Bu hiz-
metleri yerine getirirken yoğun olarak gelen talepler doğrul-
tusunda hizmetlerini yürütmektedir. 

Müdürlüğümüz tarafından sağlanan öğle yemeği hizmetleri 
ve ofis çalışma ortamı gibi hizmetlerin daha ekonomik, daha 
konforlu, daha az maliyetle ve belediye personeline yakışır 
bir şekilde verilmesi amaçlanmaktadır. 

Belediye merkezi ve dış birimlerle birlikte verimli ve sağlıklı 
çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin 
yerine getirilmesi esnasında, Belediyemizin misyon, vizyon, 
ilkeleri ve politikalarına uygun hizmetin verilmesi konusunda, 
her türlü önlemlerin alınması hedeflenmektedir. 

Müdürlüğümüz, Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birim-
lerin elektrik, su, doğalgaz, GSM, telefon ve data hattı sözleş-
melerini ve fatura ödemelerinin takibini yapar. Birimlerin kul-
landığı telsiz ihtiyaçlarının taleplerini değerlendirir, karşılar, 
bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlar ve 
Telekomünikasyon Kurumu ile olan yazışmaları yapar. 

Belediye Hizmet Binalarının iç temizliklerini, güvenliğini ve 
yardımcı hizmetli personelin organizesini yapar. Tüm resmi 
tören ve bayramlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerin ya-
pıldığı yerleri ve bazı cadde ve sokakları gerektiğinde ses 
düzeni ve ışıklandırma ile sahne, masa, sahne ve tribün ku-
rulmasını sağlar. 

Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü de-
mirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat ile basılı 
kâğıt ve kırtasiyenin onaylanan iş planları uyarınca istenilen 
özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini, dağılımı 
ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını yapar ve kontrol 
eder. Belediyenin merkez binası ile dış birimleri arasındaki 
dâhili ve diğer kurumlarla olan harici haberleşmenin etkin-
likle yürütülmesini sağlar. Belediye merkez binası bakım-o-
narım işlerini planlandığı şekilde yürütür. Belediyenin bina 
temizliği, personel öğle yemeği, bina bakım-onarım, bina 
güvenliği, ihalelerini takip ederek ihaleyi alan yüklenici şir-
ketlerin hak edişlerini düzenler, ödemelerini takip eder ve 
kontrollerini yapar. 

Müdürlüğün faaliyetlerini eksiksiz ve etkili biçimde yürütül-
mesi için azami verim ve asgari fire ile tasarruf tedbirlerinin 
uygulanmasını sağlar. Müdürlüğün gelecekteki ihtiyaçlarını 
tespit ederek, faaliyetleri ile ilgili plan ve programlama işlem-
lerini yapar. Müdürlüğe kurum içi ve kurum dışından gelen 
evrakların ve dilekçelerin kayıt, dosyalama ve yazışma işlem-
lerinin yapılmasını sağlar. 

Müdürlüğümüz görev tanımlamasında yer almayan ve fakat 
kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından 
verilen diğer görevleri de yerine getirmektedir. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Asansörler, jeneratörler ve otomatik kapılar ile ilgili yapılan bakım ve onarım Adet 109 186 57

2 Bakım onarım yardımında bulunulan okul ve mabet sayısı Adet 44 43 79

3 Klima ve soğutma sistemleri ile ilgili yapılan bakım ve onarım sayısı Adet 240 689 170

4
Kombi, kazan ve merkezi ısıtma sistemleri ile ilgili yapılan bakım ve  
onarım sayısı

Adet 243 563 104

5 Muhtelif makine ve ekipmanlara yapılan bakım ve/veya onarım sayısı Adet 3.079 6.650 4.136
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Belediye birimlerinde her türlü bakım onarım işlerinde, bina 
iç duvarlarının yıkımı, alçıpan ile duvar bölmelerinin yapılma-
sı, zeminlerin yeniden döşenmesi, boyama, kalorifer, su ve 
elektrik tesisatlarının döşenmesi işleri teknik servis personeli 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yapılan protokole istinaden bazı okul ve hastanelerin, Emni-
yet Müdürlüğü’nün, sağlık ocaklarının yapım onarım işleri de 
bu servis tarafından karşılanmaktadır. 

Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren telefon tek-
nik personelimiz, Başkanlık ve diğer tüm birimlerimizde bu-
lunan santral ve telefonlarda meydana gelen, her tür arıza-
ları gidermekte, rutin bakımlarını yapmakta, ihtiyaç duyulan 
durumlarda yeni santraller kurmakta ve hat çekmektedirler. 
Bu bağlamda telefon tesisat bölümü yıl içinde 766 noktada 
tamir ve teknik bakım gerçekleştirmiştir. 

Başkanlığımız birimlerinde bulunan her türlü elektrik bakım 
ve onarımı elektrik tesisat personelimiz tarafından yürütül-
müştür. Yıl içerisinde meydana gelen 278 adet elektrik arıza 
ve bakımı gerçekleştirilmiştir. Birimlerde mevcut bulunan 
158 adet klima bakımı, 23 adet jeneratör bakımı ve 26 adet 
asansör bakımı sağlanmıştır. 2015 yılında Ramazan ayı başta 
olmak üzere Belediyemizce düzenlenen tüm açılış ve tören-
lerde gerektiği yerlere 416 adet jeneratör ve ses düzeninin 
kurulması elektrik tesisat personeli tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Yıl içerisinde teknik servis personeli tarafından 393 
adet ses düzeni kurulmuş, sahne ve platform kurma çalışma-
ları yapılmıştır. 

Teknik Servis Hizmeti

Belediyemiz birimlerinde bulunan 230 adet telsiz ve 767 
adet yangın söndürme cihazlarının rutin bakım ve takibi tek-
nik servis tarafından yapılmıştır. 

Tesisat personeli su tesisatlarında meydana gelen 360 tek-
nik arızayı yerinde tespit ederek ve zamanında müdahalede 
bulunarak her tür temiz ve pis su giderleri, kanal arızası, hid-
rofor, rezervuar bakım ve onarımının yanı sıra kaloriferlerde 
meydana gelen 633 adet arızanın bakım ve onarımını da ger-
çekleştirmiştir. 

Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan teknik personelimiz ku-
rum içi ve kurum dışından (hastaneler, Emniyet Müdürlüğü, 
okullar, camiler ve sağlık ocakları) gelen 326 adet boyama 
talebini karşılamıştır. Yine teknik servis elemanlarımız, birim-
lerin gereksinim duyduğu, arızalı ve kırık olan 135 adet kapı 
tamiri, 29 adet pencere tamiri, 349 adet mobilya tamiri ile 
150 adet çekmece dolap ve kilit arızası gerçekleştirmiştir. Bu 
anlamda alınan tamir talep sayısı 663 adettir. 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan teknik servis perso-
nelimiz yıl içerisinde 47. 981 adet sandalye ve 6. 696 adet 
masanın; Sivil Toplum Kuruluşları, okullar, camiler, hastane-
ler ile Üsküdarlı vatandaşlarımızın özel günlerinde ihtiyaç 
duyulan noktalara taşınması ve teslimi hususunda destekte 
bulunmuştur. 

2015 yılında “Okulların Yapım İhalesi” kapsamında Üsküdar 
genelinde bulunan 79 adet okula boya yardımı yapılmıştır. 
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Özel Koruma ve Güvenlik Amirliği

Başkanlık binası ile 32 ek hizmet binamızın iç ve dışındaki 
önemli noktalar, 269 adet kameralı güvenlik sistemi ile 24 saat 
izlenmektedir. Müdürlüğümüze bağlı olarak 1 güvenlik amiri, 
2 güvenlik şefi, 25 güvenlik memuru ile 119 şirket güvenlik 
personeli olmak üzere toplam 147 personel görev yapmakta 
olup 2015 yılında da 7/24 saat güvenlik hizmeti verilmiştir. 

Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren 124 temiz-
lik personeli, Başkanlığımız başta olmak üzere 37 ek hiz-
met binasında görev yapmakta ve tüm birimlerde iç temiz-
lik işlerini yürütmektedir. Ayrıca Belediyemizi ziyaret eden 
vatandaşlarımıza ve Belediye personelimize çay servisi 
yapmaktadır. 

Belediyemizde öğle yemeğini karşılamak üzere 99.610 kişilik 
yemek üretilmiştir. 

Bina Temizlik Hizmet Birimi

Yemekhane
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Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü olarak mali kaynaklarımızı sür-
dürülebilir hizmet anlayışıyla yönetmek ile birlikte Belediye-
miz hizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreç-
lerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amaçlanmaktadır. 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardan; işgale uğra-
yanların tespit edilme işi, ecrimisil uygulanması ve bundan 
doğan gelirlerin tahsilinin sağlanması işlemleri Müdürlüğü-
müz tarafından yürütülmektedir. Sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan gayrimenkul-
lerin Belediyemiz adına kiralanma işlemleri gerçekleştiril-
mektedir. Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait taşınmazların 
gelir sağlamak amacıyla kiraya verilmesi ve satışlarına karar 
verilenlerin Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 
ihale usulü ile satışlarının yapılması işlemleri de Müdürlüğü-
müz tarafından yürütülmektedir. 

Müdürlüğümüzde, imar planındaki amacı doğrultusunda kul-
lanılmak üzere Belediyemiz ile İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Maliye Hazinesi vb. kamu kurum ve kuruluşları arasında 
devir, tahsis ve irtifak hakkı işlemleri yürütülmektedir. İmar 
planlarında yol, park vb. kamuya ayrılan alanların amacı doğ-
rultusunda kullanılmak üzere istimlâk edilmesi işlemleri ile 
kamu alanından ihdas edilen taşınmazların bitişiğindeki arsa 
malikine tevhiden satış işlemleri yapılmaktadır. Maliye Hazi-
nesine ait taşınmazların, Gecekondu Kanunu kapsamında, il-
gililerin talepleri üzerine, Belediyemize devrine müteakip sa-
tış işlemleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Ecrimisil uygulaması yapılan taşınmaz sayısı Adet 471 478 506

2 İhdasen kazanılan mülk sayısı Adet 22 18 27

3 Kamulaştırma işlemleri tamamlanan parsel sayısı Adet 14 14 23

4 Kira uygulaması yapılan taşınmaz sayısı Adet 160 164 165

5 Kiracısı bulunduğumuz taşınmazların sayısı Adet 24 29 42

6 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre satılan mülk sayısı Adet 6 6 9

7
2981 sayılı İmar Affı Kanunu’na göre satılan ve ipotek terkin  
işlemi yapılan mülk sayısı

Adet 12 11 9

8 İmar uygulamaları nedeniyle satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı Adet 8 26 18
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Amaç Üsküdar Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların ve Be-
lediye’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan imar planı 
gereği kamuya terkin edilen alanların (yeşil alan, park, oto-
park vb.) izinsiz kullanımlarının tespit edilerek, bedelinin 
tahsili ile vatandaşın bu tür davranışlardan men edilmesini 
sağlamaktır. 

Süreç olarak; mülkiyeti Belediye’ye ait olan taşınmazlardan 
işgale uğrayanların tespiti, fuzuli işgal tutanağı tutulması, 
Kıymet Takdir Komisyonunun belirleyeceği ecrimisil bedeli-
nin tahakkuk edilmesi ve takip işlemlerinin yapılması, şahıs-
lara ait olup da imar planı gereği kamu adına terkin edilen 
alanların kullanımının tespiti sonrasında ecrimisil işlemlerinin 
uygulanarak, ecrimisil bedelinin tahsilinin sağlanması şeklin-
de yürütülür. Taşınmazların aylık ecrimisil bedelleri, güncel 
kiralama değerleri, sokak rayiçleri ve kullanım fonksiyonu 
dikkate alınarak, Belediye Kıymet Takdir Komisyonu tarafın-
dan belirlenir. 

2015 yılı Aralık ay sonu verilerine göre; 506 adet işgalli ta-
şınmaza ecrimisil uygulanmıştır. 2015 yılı toplam ecrimisil 
tahakkuk miktarı 9.309.126,00 TL olup, 10.527.085,00 TL ec-
rimisil tahsilâtı yapılmıştır. 

Amaç Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla kişi veya kurumlardan gayrimenkullerin Beledi-
ye adına kiralanmasıdır. 

Belediye’nin ihtiyacına cevap verecek kültürel, sportif, sosyal 
vb. faaliyetler için gerekli taşınmazı olmaması halinde, gerek-
li taşınmazların ilgili kanunlar gereği Belediyemiz adına kira-
lanması, kira bedellerinin her ay düzenli ödenmesi ve takip-
lerinin yapılması sağlanır. Taşınmazların kira bedelleri güncel 
kiralama değerleri dikkate alınarak, Belediye Kıymet Takdir 
Komisyonu tarafından belirlenir. 

2015 Aralık ayı verilerine göre Belediyemiz ihtiyaçları için  
42 adet taşınmaz kiralaması yapılmıştır. 2015 yılı içinde ki-
racısı bulunduğumuz taşınmazlara ödenen toplam bedel 
2.697.777,00 TL olmuştur. 

Ecrimisil İşlemleri

Talep Doğrultusunda  
Taşınmaz Kiralama

Kira

Kamulaştırma

Amaç kamu hizmetlerinin görülmesinde Belediye tarafından 
kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınmazların kiralanarak 
Belediye bütçesine gelir sağlanmasıdır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 
Belediyeye ait taşınmazların, Belediye Kıymet Takdir Komis-
yonunun belirleyeceği bedeller üzerinden, 3 yıl süreye kadar 
Encümen Kararı, 3 yıldan daha uzun süreli kiralamalarda ise 
Meclis Kararı gereğince, kiraya verilme işlemlerinin yürütül-
mesini, kiracıların kira bedellerinin tahakkuk edilmesini ve ilgili 
kayıtların tüm takip, kontrol işlemlerinin yapılması sağlanır. 

Taşınmazların aylık kira bedelleri; güncel kiralama değerleri, 
sokak rayiçleri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak, Bele-
diye Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenir ve Encü-
men Kararı veya Meclis Kararı ile kesinleşir. 

2015 yılı Aralık verilerine göre 165 adet Belediye taşınma-
zı kiraya verilmiştir. Bu taşınmazlar için 2015 yılında toplam  
5.676 076,00 TL tahakkuk edilmiş, 5.979.375,00 TL bedel tah-
sil edilmiştir. (2015 yılından önceki dönemlere ait tahsilâtlar 
da olduğundan tahsilât bedeli tahakkuk bedelinden fazladır.)

Amaç kamu yararının gerektirdiği hallerde imar planları ile 
kamuya ayrılan (yol, yeşil alan, otopark vb.), gerçek ve tüzel 
kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, istimlâk 
edilerek kamuya tahsis edilmesini sağlamaktır. Yapılan ka-
mulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
esas alınır. 

2015 yılı içerisinde kamulaştırılan taşınmaz sayısı 23 ol-
muştur. Kamulaştırma işlemi için kullanılan bütçe miktarı 
416.882,00 TL’dir. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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3194 sayılı İmar Kanunu esas olarak yerleşim yerleri ile bu 
yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun olarak düzenlenmesini sağlamayı amaçlar. 

Yoldan ihdas, önceden yol olmasına karşılık, imar planı gereği 
kapanan yolların, imar planındaki amacına uygun olarak, işle-
me tabi tutularak ait olduğu adanın son parsel numarasıyla 
tescil edilmesi işlemidir. Tevhid ise, birden fazla bitişik par-
selin birleştirilmesi işlemidir. Uygulama olarak tevhid işlemi; 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereği kamu ala-
nından ihdas edilen ya da İmar planı gereği park, yol fazlası 
vb. inşaata müsait olmayan taşınmazların bitişiğindeki arsa 
malikine talebi doğrultusunda, birleştirilmek suretiyle yapı-
lan zorunlu satış işlemidir. Taşınmazların satış bedelleri gün-
cel rayiç değerler dikkate alınarak, Belediye Kıymet Takdir 
Komisyonu tarafından belirlenir. 

2015 yılı içinde ihdasen kazanılan mülk sayısı 27’dir. 3194 sa-
yılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi gereği tevhiden satışı ger-
çekleştirilen taşınmaz sayısı 18, bu satıştan elde edilen gelir 
ise 10.082.233,00 TL olmuştur. 

Amaç Belediyemize ait taşınmazlardan Meclis Kararı gereği 
satışlarına karar verilenlerin, Devlet İhale Kanunu’nun ilgili 
maddelerine göre ihale usulü ile satışların yapılmasıdır. 

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili maddelerine uygun 
olarak, satışına karar verilen taşınmazların ihalelerinin yapıl-
ması işlemleridir. Taşınmazların bedelleri, taşınmaz çevresin-
deki güncel kiralama ve satış değerleri sokak rayiç değerleri 
ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak Kıymet Takdir Ko-
misyonu tarafından belirlenir, Encümen Kararına bağlanarak 
kesinleşir. 

2015 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  
45. maddesine göre 9 adet mülk satışı yapılmıştır. Bu satışlar-
dan elde edilen gelir 25.290.000,00 TL olmuştur. 

İhdas ve Tevhid

Taşınmaz Satışı

İmar Affı Kanunu Uygulaması

Hazine Taşınmazlarının Satışı

2981-3290 sayılı İmar Affı Kanunu’nun amacı imar ve gece-
kondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki 
bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve 
bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama 
ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir. 

Bu çerçeve içerisinde yaptığımız uygulama; İmar Affı Kanu-
nu gereği gecekondu hak sahiplerinin işgalindeki Üsküdar’da 
bulunan hazine arazilerinin Belediye’ye devir işlemlerinin 
yapılarak ilgilisine (gecekondu hak sahiplerine) satışının ya-
pılmasıdır. Değerlendirilen taşınmazların bedelleri, taşınmaz 
çevresindeki güncel kiralama ve satış değerleri, sokak rayiç 
değerleri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak Kıymet 
Takdir Komisyonu tarafından belirlenir. 

2015 yılı içerisinde 9 adet mülkün 2981-3290 sayılı İmar Affı 
Kanunu gereği ipotek terkini ve satışı yapılmıştır. Bu işlem-
den elde edilen gelir 271.299,00 TL olmuştur. 

4706 sayılı Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilme-
si Kanunu kapsamında işgalli Hazine taşınmazlarının satışını 
yapmak ve 4706 sayılı yasa kapsamında işgalli Hazine parsel-
lerinin Belediyemize devri ve ilgililerine bu kanun kapsamın-
da bedel karşılığı tapularını verme işlemleridir. 

Faaliyet çerçevesinde değerlendirilen taşınmazların bedelle-
ri, taşınmaz çevresindeki güncel kiralama ve satış değerleri, 
sokak rayiç değerleri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak 
Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenir, Encümen Ka-
rarına bağlanarak kesinleşir. (Hazine taşınmazlarının satışı ile 
ilgili veriler İmar Affı Kanunu Uygulaması verileriyle birleşti-
rilmiştir.)
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Kamu kurumları veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait par-
sellerin İmar Kanunu gereği Belediye’ye devir işlemlerinin 
yapılması, üzerinde Belediyemiz lehine irtifak, tahsis hakkı 
verilmesi, özel mülkiyetteki taşınmaz mallar üzerinde irtifak 
hakkı tesis edilmesi, tahsis alınması ve devir alınması konu-
sunda çalışmalar yürütülmektedir. 

2015 yılı içerisinde mülk devir alımı yapılmamıştır. 

Taşınmaz Devir Alınması Taşınmaz Devir Edilmesi

4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
nu’nun 30. maddesi gereği, Belediye taşınmazlarının imar pla-
nının amacına göre ihtiyacı olan idarelere devir işlemlerinin ya-
pılması veya ihtiyaç durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile Üsküdar Belediyesi arasındaki karşılıklı olarak protokol, tah-
sis veya satış karşılığı taşınmaz devir işlemlerinin yapılmasıdır. 

2015 yılı içerisinde 8 adet mülk devir edilmiştir. 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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Fen İşleri  
Müdürlüğü
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Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevi, Üsküdar Belediyesi’nin 
amaçları, prensipleri ve politikaları çerçevesinde ilçemizin 
doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kentsel ve sos-
yal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet 
ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli ola-
rak sunmaktır. 

Üsküdar ilçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve 
meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaç-
larının karşılanması, imar planında açılması öngörülen imar 
yollarının açılması, ihtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, 
kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi 
evleri, kadın konuk evleri, öğrenci konuk evleri, katlı oto park 
yapıları, spor tesisleri, muhtarlık binaları, ana sağlık merkezi 
vs. yapıların projelendirip yapılması, ihtiyaç halinde betonar-
me istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal 
malzeme kullanarak sert zemin yol düzenlemesi, görüntü kir-

liliğine neden olan havai enerji hatlarının yer altına alınma-
sına katkıda bulunulması, üst yapısı deforme olmuş asfalt 
kaplamalı yolların asfalt kaplamalarının yapılması, korunması 
gereken kültür varlıklarının ihtiyaç halinde restorasyon ve 
sağlamlaştırma işlerinin gerçekleştirilmesi, alt yapı yönerge-
sine uygun alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, şahısla-
ra ve alt yapı kurumlarına kazı ruhsatının verilmesi, ruhsatsız 
kazıların tespiti ve gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi, ham 
yollarda gerekli kırmızı yol kodunun verilmesi, yeni bina yapa-
cakların yol katılım iştirak paylarının hesaplanması, kamuya 
ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki 
işlemlerinin yürütülmesi, ilçemizdeki mevcut okulların ve dini 
tesislerin bakım onarımlarına katkıda bulunulması temel gö-
revlerimiz arasındadır. Bu çerçevede Üsküdar’ın sağlıklı yaşa-
nabilir bir kent olması için her türlü çalışmayı yasalar kapsa-
mında yapma sorumluluğunu üstleniyoruz. 

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1
Çavuşdere Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin (belediye hizmet binası, kongre 
merkezi, spor salonu, yüzme havuzu, otopark gibi yaşam ve hizmet alanları) 
tamamlanması 

% - 24,10 60

2 Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi projesinin tamamlanması % 55,53 96,54 100

3 Üsküdar Bilim Merkezi projesinin tamamlanması % 20,68 56,50 100

4 Ferah Yaşam Merkezi uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 10

5 Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 40

6
Kartalbaba Camii ve Haziresi Restorasyon Projesi Uygulama Yapım işinin 
Tamamlanması

% 50 75 90

7 Murat Reis Öğrenci Konukevi uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 80

8
Ünalan Halı Saha ve Kulüp Binası Sosyal Tesisleri uygulama yapım işinin 
tamamlanması

% - - 60

9 Kirazlıtepe Halı Saha ve Katlı Otoparkı uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 60

10 Afgan Tekkezi Restorasyon Projesi uygulama yapım işinin tamamlanması % - 30 70

11
Kısıklı Abdullah Ağa Camii Restorasyon Projesi uygulama yapım işinin 
tamamlanması

% - - 40

12 Küplüce Camii restorasyon uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 75

13 Kuşkonmaz Camii (Şemsi Ahmetpaşa) WC ve Şadırvan işinin yapılması % - - 95

14 Şeyh Nevruz Camii Röleve Restorasyon projesinin tamamlanması % - - 70

15
Şeyhül İslam Arif Hikmetbey Sebili ve Akri Haziresi Restorasyonunun 
tamamlanması

% - - 100

16 Yapılan asfalt yol miktarı Ton 32.955 30.418 37.617

17 Yapılan beton parke yol miktarı m² 124.467 56.846 31.970

18 Tretuar yapımı miktarı (beton parke taşı kaplamalı) m² 56.963 29.711 9.842

19 Yapılan bordür yapım miktarı m 85.491 44.299 22.576

20 Merdiven yapım miktarı m² 2.222 2.278 811

21 Yapılan betonarme duvar miktarı m² 2.678 2.075 491

22 Yapılan taş duvar (dekoratif+ocaktaşı) miktarı m³ 7.761 15.035 3.310

23 Fatma Hatun Camii uygulama yapım işinin tamamlanması % - - 40



Kartalbaba Camii ve Tekkesi

Tekkenin ne zaman yapıldığı belli değildir. 
Bu Kadiri Tekkesi, fevkani olarak yapılmış 
olup alt katı türbe, üst katı ise mescit ha-
linde kullanılan semahanedir.

Tamamlanan Üstyapı Projeleri

Fen İşleri Müdürlüğü
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Şeyhül İslam Arif Hikmetbey Sebili, Çeşmesi Haziresi

1858 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet tarafından yaptırılan sebilin sağ tarafında Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 
ailesi’ nin haziresi ve tam köşede ise çeşmesi vardır. Ayrıca AbdülFettah Bağdadi Akri Hz. açık türbesi bulun-
maktadır. Ampir üslubundaki sebil tamamen mermer kaplanmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü



Kuşkonmaz Camii WC ve Müştemilatı

Fen İşleri Müdürlüğü
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Burhaniye Taksi Durağı

Tip taksi durağı çalışmaları
1- Altunizade taksi durağı
2- Burhaniye taksi durağı
3- Mehmet Akif Ersoy taksi durağı
4- Doktorlar Sitesi Gözde taksi durağı

Kısıklı Taksi Durağı

5- Ata 2 (Maksi) taksi durağı
6- Beylerbeyi taksi durağı
7- İcadiye taksi durağı

Fen İşleri Müdürlüğü



Küçük Çamlıca Muhtarlık Binası

Fen İşleri Müdürlüğü
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• 4. Murat İlköğretim Okulu
• Türkan Sedefoğlu Ortaokulu
• Ahmediye Muhtarlığı 
• Zeynep Kamil Muhtarlığı
• Yavuztürk Aile Sağlığı Merkezi
• Cumhuriyet Lisesi
• Burhan Felek Lisesi
• Mehmet Akif Ersoy Okulu
• Burhaniye Ortaokulu
• Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
• Selimiye Muhtarlığı
• Salacak Muhtarlığı
• Küplüce Muhtarlığı
• İcadiye Muhtarlığı
• Balaban Tekkesi

2015 Yılı Üsküdar Genelinde Tamamlanan Okul Binaları, Spor Tesisleri ve 
İbadethanelerin Bakım, Onarım ve Tadilatı Yapım İşleri

• Murat Reis Muhtarlığı
• Murat Reis Sağlık Ocağı
• Emek Camii Lojmanı
• Mithat Paşa Kız Meslek Lisesi
• Paşakapı İmam Hatip Ortaokulu
• Capitol Ortaokulu.
• Ahmediye Kur’an Kursu
• Bağlarbaşı İlkokulu. 
• Havuzbaşı İlkokulu
• Rauf Orbay İlkokulu. 
• Selimiye Ortaokulu
• Hazarfen Ahmet Çelebi İlkokulu. 
• Türkan Sedef İlköğretim Okulu
• Kandilli İlkokulu
• Valide-i Atik Muhtarlığı

• Taksi Durakları Temel Atma
• Münire Hatun Camii
• Maksi Önü Taksi Durağı 
• Bağlarbaşı Spor Kulubü
• Bahçelievler Ortaokulu
• Sabri Artam İlkokulu 
• Fuat Baymur İmam Hatip Ortaokulu
• Lütfü Erçin Ortaokulu
• Üsküdar Lions Ortaokulu
• Atatürk Orta Okulu
• Halil Rüştü İlkokulu. 
• Kurban Nasuh Baba Camii 
• Üsküdar Tİcaret Meslek Lisesi

Fen İşleri Müdürlüğü



• Belediye meclis salonu  
(64 üye ve 125 izleyici kapasiteli)

• Siyasi parti grup odaları
• Komisyon toplantı odası
• 7 adet farklı büyüklüklerde  

(40,00m2 - 95,00 m2) toplantı odası
• Çok amaçlı toplantı salonu
• 450 kişilik yemek salonu
• Kreş (84 çocuk kapasiteli)
• Basın ve muhtarlar odası
• 476 araçlık otopark alanı
• Kent müzesi
• Kafeler

Ticari alanlar
• Market 1.528 m2

• 52 adet mağaza

Üsküdar Belediye Kongre Merkezi
• 2 adet 426 koltuk kapasiteli çok amaçlı salon
• 1 adet 150 kişi kapasiteli kokteyl salonu

Üsküdar Spor Kompleksi
• 2 adet bay/bayan yüzme havuzu
• 750 seyirci+58 vip seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu
• 2 adet bay/bayan jimnastik salonu
• 2 adet bay/bayan spa

Devam Eden Üstyapı Projeleri

Üsküdar Belediyesi Kongre Merkezi Şehir Otoparkı Belediye Binası ve Spor Salonu

Fen İşleri Müdürlüğü
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• Seyir kulesi
• Planetaryum
• 350 m2 konferans salonu (436 kişilik)
• 140 m2 kütüphane
• İdari ofisler ve atölyeler
• 260 m2 kafeterya
• 230 araçlık otopark

Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum

• Bay-bayan yüzme havuzu
• Bay-bayan fitness salonları
• 650 m2 çok amaçlı salon
• 1.000 m2 bilim merkezi sergi salonu 
• 750 m2 bilim merkezi sergi salonu

Toplam inşaat alanı: 31.860 m2

Fen İşleri Müdürlüğü



Fen İşleri Müdürlüğü

• El sanatları atölyeleri
• Resim atölyeleri
• Bilgisayar odası
• Çok amaçlı salon
• İdari birimler
• Bay-bayan terapi
• Havuzları
• Spor salonu

Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi

• Kafe
• Kütüphane
• Fizyoterapi ve müzikli terapi odası
• Yemekhane
• Günü birlik bakım alanı

Toplam inşaat alanı:  4.689 m2
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• 41 derslik 
• 12 laboratuar
• 1 yemekhane
• Konferans salonu

Ferah Ortaokulu

• Spor salonu
• Kütüphane

Toplam inşaat alanı: 8.593 m2

Fen İşleri Müdürlüğü



• 7.779 m² kapalı otopark
• 280 araçlık katlı otopark
• Kafeterya ve seyir terası
• Kurban kesim alanı
• Yeşil alan düzenlemesi
• Çocuk oyun alanı
• Yürüyüş parkurları

Toplam inşaat alanı: 10.332 m²

Kirazlıtepe Zemin Altı Otopark Projesi - Kurban Kesim Yeri - Yeşil Alan Düzenlemesi

Fen İşleri Müdürlüğü
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Murat Reis  
(Fatma Göksu)  
Öğrenci Konuk Evi

• Spor salonu
• İdari birimler
• 156 Yataklı öğrenci konukevi 

Toplam inşaat alanı: 4.070 m2

Fen İşleri Müdürlüğü



• 95 m2 kafeterya
• 25x45 ebatlarında halı saha
• 170 m2 halı saha soyunma alanları 
• WC-Duş üniteleri, 
• 4 adet seanslı kullanıma uygun soyunma alanı
• Kulüp lokali

Cüneyt Çakır Ünalan Spor Tesisleri ve Bilgi Evi

• Bilgi evi
• 60 m2 etkinlik salonu 
• 40 m2 3 adet derslik
• İdari birimler

Toplam inşaat alanı: 2.250 m2

Fen İşleri Müdürlüğü
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Kısıklı Abdullahağa Camii Restorasyonu

Caminin Banisi Padişah Üçüncü Murat’ın 
bostancıbaşılarından Bostancıbaşı Abdul-
lahağa’ dır.

Caminin yapım tarihi 1581 olarak bilin-
mektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü



Caminin planını Mimar Mehmed Nail Bey 
hazırlamıştır. Yapım yılı 1911 olarak bilin-
mektedir. Cami, Üsküdar Küplüce Mahal-
lesi’nde olup kare plan şeklinde tasarlan-
mıştır.

Küplüce Camii Restorasyonu

Fen İşleri Müdürlüğü

118/119



Afgan Tekkesi  Restorasyonu

Fen İşleri Müdürlüğü

Afganistan’dan gelen göçmenler tarafından 
1792-1793 yılında yapılan Nakşi Tekkesi’dir. 
Şeyhevi, tevhidhane, köşk, müştemilat ile 
sarnıçtan oluşan yapılar topluluğudur.



Yapımına Başlanacak Projeler

Şeyh Nevruz Camii Restorasyonu

Fen İşleri Müdürlüğü

Kadiri tarikatına bağlı ve şeyhinin Nevruz 
Efendi olduğu bilmekle beraber inşaat ta-
rihi tam olarak bilinmemektedir. Geniş bir 
bahçe içerisinde 3 farklı yapıdan oluşmak-
tadır. Ahşap tavan süslemesi ile ilgi çekici 
özelliğe sahiptir.
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Fatma Hatun Camii Restorasyonu

Fen İşleri Müdürlüğü

Banisi Fatma Hatun’dur. İlk yapım tarihi bilinmemekle beraber ikinci yapım tarihi 1762-1763 yıllarındadır.  
Mescidin son cemaat yeri, minaresi, mimberi ve çatısı ahşaptır. Duvarlar yığma moloz taştan yapılmıştır.  
1965 yılında harabe iken yeniden onarılmıştır.



Fen İşleri Müdürlüğü

Altyapı ve Yol Çalışmaları 

Tretuvar - Parke Yol Kaplama Çalışmaları

Cumhuriyet-Çimen Sok. Cumhuriyet-Çimen 3 Sok.

Cumhuriyet-Çimen 4 Sok. Cumhuriyet-Çimen 5 Sok.

Cumhuriyet-Çimen 6 Sok. Cumhuriyet-Doğanay Sok.
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Ferah - Akçağ Sok. Ferah - Altıntaş Sok.

Kuzguncuk - Behlül Sok. Kuzguncuk - Kancabaş Sok.

Kuzguncuk - Menteş Sok. Kuzguncuk - Meşruta Sok.

Fen İşleri Müdürlüğü



Fen İşleri Müdürlüğü

Ferah - Günbattı Sok. İcadiye - Barışık Sok.

Murat Reis - Kürkçü Mümin Sok. Selamiail - Aşçı Hanım Sok.

Murat Reis - Vasiyet Sok. Kirazlıtepe - Akşam Sok.

Valide Atik - Köprülü Fazıl Sok. Zeynep Kamil - Kasımağa Sok.
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Kuzguncuk - Yakup Sok. Küplüce - Çaybaşı Sok.

Küplüce - Eylül Sok. Küplüce - Mehmetağa Aralığı Sok.

Küplüce - Mehmetağa Cad. Küplüce - Ocak Sok.

Fen İşleri Müdürlüğü



Küplüce - Saray Cad. Mimar Sinan - Tavukçu Bakkal Sok.

Murat Reis - Ertekin Sok. Altunizade - Aksoy Sok.

Burhaniye - Yunus Emre Sok. Bulgurlu - Bulgurlu Cad.

Fen İşleri Müdürlüğü

126/127



Kuzguncuk - Simitçi Tahir Sok.

Çengelköy - Engin Cad. Güzeltepe - Koş Cad.

Fen İşleri Müdürlüğü

Merdiven Çalışmaları



Fen İşleri Müdürlüğü

Duvar Yapımı

Kuzguncuk - Kuzguncuk Deresi Sok. Kuzguncuk - Baba Nakkaş Sok.

Küçüksu - Taşocağı Sok. Burhaniye - Gençlik Merkezi

Kirazlıtepe - Ayvalık Cad. Burhaniye - Hilal Sok.
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Suat Bedük İ.O

Türkan Sedefoğlu O.O

4. Murat İ.O

Yılmaz Soyak İ.O

Sultanmurat İ.O

Ali Fuat Başgil O.O

Fen İşleri Müdürlüğü

Asfalt Kaplama Çalışması



Fen İşleri Müdürlüğü

Ferah 
Altıntaş Sok.

Yavuztürk
Gündem Sok.

Güzeltepe 
Çamova Sok.

Ferah 
Günbattı Sok.

Güzeltepe 
Beyaz Köşkler Sok.

Güzeltepe
Çamlıktepe Cad.

Yavuztürk 
Fildişi Sok.

Güzeltepe
Namazgah Deresi Sok.

Yavuztürk 
Gazanfer Sok.

Ferah
Taşlıbayır Sok.

Küplüce
Cennet Sok.
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Bahçelievler 
Sultanmurat Cad.

Yavuztürk  
Tarih Cad.

Beylerbeyi
Pala Sok.

Beylerbeyi 
Cennet Cami Yolu

Burhaniye 
Çamlıca Cad.

Burhaniye  
Hacıreşitpaşa Sok.

Yavuztürk 
Altuncu Sok.

Burhaniye  
Şenler Sok.

Yavuztürk 
İzmir Sok.

Ferah  
Abdülbaki Gölpınarlı Cad.

Ferah 
Gökhan Sok.

Fen İşleri Müdürlüğü



Fen İşleri Müdürlüğü

Yavuztürk - Depo / Asfalt Kaplama Çalışması
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Hukuk İşleri  
Müdürlüğü
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Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediyemiz adına yargı mercilerin-
de dava ikame eder, Belediyeye karşı açılmış davalarda Be-
lediyemizi savunur, davaları yürütür ve neticelendirir. Ayrıca 
Belediyemiz adına icra takibi yapar, Belediyeye karşı açılan 
icra takiplerini yürütür ve neticelendirir. Hukuki bakımdan te-

reddüt edilen konularda Belediyenin ilgili birimlerince soru-
lan hususlarda istişare mahiyette hukuki mütalaa dermeyan 
eder. Belediyemizi ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili 
merciiler nezdinde her türlü yazışmaları yapar ve suç duyu-
rusunda bulunur. 

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Açılan adli ceza davaları sayısı Adet 37 33 82

2 Açılan adli hukuk davaları sayısı Adet 115 87 132

3 Açılan icra takibi sayısı Adet 75 79 65

4 Açılan idari davaları sayısı Adet 138 166 115

5 Derdest adli ceza davaları sayısı Adet 227 169 235

6 Derdest adli hukuk davaları sayısı Adet 451 489 619

7 Derdest idari davalar sayısı Adet 442 536 661

8 Gelen evrak sayısı Adet 2.985 2.899 3.334

9 Giden evrak sayısı Adet 1.329 1.515 1.562

10 Girilen duruşma sayısı Adet 1.007 751 768

11 Hazırlanan protokol sayısı Adet 6  17   22

12 Hazırlanan yönetmelik sayısı Adet  -  6  -

13 Sözlü hukuki görüş sayısı Adet 486 2.000 1.815

14 Terkini yapılan adli ceza davaları sayısı Adet 33 88 34

15 Terkini yapılan adli hukuk davaları sayısı Adet 23 90 24

16 Terkini yapılan idari davalar sayısı Adet 127 85 130

17 Yapılan icra takibi sayısı Adet 54 50 65

18 Yapılan keşif sayısı Adet 102 74 50

19 Yazılı hukuki görüş sayısı Adet 29 18 13



Belediyemiz başkanlık ve müdürlükleri ile ilçemizde yaşayan 
vatandaşlara yaklaşık 1815 sözlü hukuki görüş verilmiştir. 
22 adet protokol hazırlanmıştır. Bunlara ilişkin bilgiler aşağı-
da belirtilmiştir. 

2015 Yılında Müdürlüğümüzce Hazırlanan Protokol  
Tasarıları

1.  “Üsküdar Belediye Meclisinin 05. 01. 2015 tarih ve 3 sayılı 
kararına bağlı olarak, Bulgurlu Mahallesi 79 Ada 44 Par-
sel sayılı taşınmazda bulunan binanın kullanılmasına iliş-
kin olarak kamu yararına çalışan vakıflardan Aziz Mahmut 
Hüdai Vakfı ile yapılan protokol. 

2.  Üsküdar Belediye Meclisinin 08. 01. 2015 tarih ve 4 sayılı 
kararına bağlı olarak, Selimiye Mahallesi Atölyeler Cad-
desi No:5 Üsküdar adresinde bulunan Validebağ Semt 
Konağında el sanatları, resim, yabancı dil, aşçılık, pasta-
cılık, mesleki eğitim, fotoğrafçılık, grafikerlik kurslarının 
açılması ve yürütülmesine ilişkin olarak Toplumsal Geli-
şim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği ile yapı-
lan protokol. 

3.  Üsküdar Belediye Meclisinin 08. 01. 2015 tarih ve 8 sa-
yılı kararına bağlı olarak, beşeri ve sosyal bilimler ışığın-
da, Belediyemize bağlı 13 bilgievi, Çocuk Akademisi ve 
Üsküdar Çocuk Üniversitesinde kültürlü ve eğitimli bir 
gençliğin yetişmesi için çalışmalar yapılması için İstanbul 
Gönüllü Eğitimciler Derneği ile yapılan protokol. 

4.  Üsküdar Belediye Meclisinin 04. 03. 2015 tarih ve 24 
sayılı kararına bağlı olarak, Üsküdar İlçesinde bağımlılık-
larla mücadele amacıyla faaliyetlerin başlatılması, geliş-
tirilmesi, zenginleştirilmesi ve farkındalığın artırılması 
çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti ile yapılan protokol. 

5.  Üsküdar Belediye Meclisinin 04. 03. 2015 tarih ve 25 
sayılı kararına bağlı olarak, mülkiyeti Üsküdar Belediye-
sine ait Çengelköy Mahallesi 1038 ada 143 parsel sayılı 
taşınmaz üzerine ‘’Özel Eğitim Anaokulunun’’ yapılması 
için İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağışçı 
Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma 
Derneği ile yapılan protokol. 

6.  Üsküdar Belediye Meclisinin 04. 03. 2015 tarih ve 27 sayı-
lı kararına bağlı olarak, bilim, sanat, edebiyat ve düşünce 
ürünlerinin tanıtılması ve yeni nesiller ile medeniyetimiz 
arasında güçlü bağların kurulması amacıyla yapılacak ça-
lışmalara ilişkin olarak Selami Ali Efendi İlim ve Sanat Vak-
fı arasında yapılan protokol. 

7.  Üsküdar Belediye Meclisinin 04. 03. 2015 tarih ve 29 sa-
yılı kararına bağlı olarak, başta görme engelliler olmak 
üzere diğer tüm engelli çocuklara ve ailelerine her türlü 
eğitim ve destek hizmetlerinin sunulmasına, kursların 
açılmasına, sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleşti-
rilmesi için Ayşe Nurataç Sözbir Günebakan Çok Engelli 
Görmeyen Çocuklara ve Ailelerine Destek Derneği ile ya-
pılan protokol. 

8.  Üsküdar Belediye Meclisinin 06. 05. 2015 tarih ve 63 sa-
yılı kararına bağlı olarak, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdür-
lüğüne ait Şeyh Sadık Efendi Tekkesinin ilmi, sosyal, kül-
türel, kişisel gelişim, kültür-sanat, genel kültür ve mesleki 
eğitim alanlarında çalışmalar yapılmak üzere İnsan ve İr-
fan Vakfı ile yapılan protokol. 

9.  Üsküdar Belediye Meclisinin 06. 05. 2015 tarih ve 64 sa-
yılı kararına bağlı olarak, Çengelköy Mahallesi Hekimbaşı 
Mevkii 16030 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Üsküdar hal-
kının özellikle kadınların ve gençlerin eğitimlerine yönelik 
sosyo kültürel ve mesleki eğitim faaliyetlerinin yapılması 
için Yavuztürk Mahallesi Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği ile yapılan protokol. 

10.  Üsküdar Belediye Meclisinin 06. 05. 2015 tarih ve 65 
sayılı kararına bağlı olarak, mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne ait Valide-i Atik Mahallesi 463 ada 9 par-
sel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Divitçiler Sıbyan 
Mektebinin yurtiçinde ve yurtdışında ilmi çalışmaların 
yapılması, öğrencilerin ve gençlerin eğitimi ve okuma 
alışkanlıklarının kazandırılması için yürütülecek faaliyet-
lere yönelik olarak Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği 
ile yapılan protokol. 

11.  Üsküdar Belediye Meclisinin 06. 07. 2015 tarih ve 76 sa-
yılı kararına bağlı olarak, Küplüce Mahallesi 1193 ada 45 
parsel sayılı yerde bulunan taşınmazın, belde halkının ve 
gençlerin eğitim-öğretim ve barınma ihtiyaçlarının kar-
şılanması, konferans, panel, sempozyum faaliyetlerinin 
yürütülmesine yönelik olarak kamu yararına çalışan ku-
rumlardan olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 
ile yapılan protokol. 

12.  Üsküdar Belediye Meclisinin 08. 07. 2015 tarih ve 79 sa-
yılı kararına bağlı olarak, Çengelköy Mahallesi Hekimbaşı 
Mevkii 1630 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, özellikle ka-
dınların ve gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar yapıl-
ması, kültür-sanat, mesleki eğitim, okuma alışkanlığının 
kazandırılması, seminer ve konferansların düzenlenmesi 
amacıyla kullanılmasına dair Üsküdar Kadın Kültür Sanat 
Eğitim ve Dayanışma Derneği ile yapılan protokol. 

Verilen Hukuki Görüşler ve Yardımlar

Hukuk İşleri Müdürlüğü
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13.  Üsküdar Belediye Meclisinin 07.09.2015 tarih ve 86 sa-
yılı kararına bağlı olarak, Kuzguncuk Mahallesi 629 ada 
26 parsel sayılı taşınmazın öğrencilerin barınma, eğitim, 
mesleki eğitim, kurslar, panel, konferans, seminer ve sos-
yal projelerde kullanılmasını teminen kamu yararına çalı-
şan kurumlardan olan Ensar Vakfı ile yapılan protokol. 

14.  Üsküdar Belediye Meclisinin 09.12.2015 tarih ve 106 sa-
yılı kararına bağlı olarak, Üsküdar sınırları içerisinde haf-
tanın belirli günlerinde kurulan pazar yerlerinde halkın 
daha iyi hizmet alması, pazarcı esnafının daha güvenli bir 
ortamda ve kontrollü bir şekilde ticaret yapmasını sağla-
mak için Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası ile 
yapılan protokol. 

15.  Sevgi Seli Engelliler Derneği ile ‘Engelsiz Yaşam Kolay İs-
tihdam’ projesi protokolü. 

16.  Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı uygulama 
usul ve esasları protokolü. 

17.  Üsküdar İlçesi cam ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması, taşınması ve geri kazanımı uygulama usul ve 
esasları protokolü. 

18.  Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mahallesi, 77 pafta, 472 ada, 127 
parsel sayılı mülkiyeti Üsküdar Belediyesine ait taşınmaz 
üzerinde ‘Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi’ yapımına iliş-
kin protokol. 

19.  Üsküdar İlçesi ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplan-
ması, taşınması ve geri kazanımı uygulama usul ve esasla-
rı protokolü 

20.  Üsküdar İlçesi, Sultantepe Mahallesi, 102 pafta, 1318 
ada, 37 parsel sayılı yerde, kanuni tebligat adresi Sultan-
tepe Mah. Selmanipak Cad. Üsküdar/İstanbul olan Üskü-
dar Ticaret Meslek Lisesi’nin yaklaşık maliyeti ekli proje 
ile olarak belirlenen Halısaha ve Spor Tesisleri yapımı ile 
mevcut Lisenin bakım ve onarımının yapılmasına ilişkin 
protokol. 

21.  Bitkisel atık yağların toplanması taşınması ve geri kazanı-
mı uygulama usul ve esasları protokolü. 

22.  Üsküdar İlçesi atık elektrikli ve elektronik eşyaların kay-
nağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı uy-
gulama usul ve esasları protokolü. 

Belediyemizi ilgilendiren mevzuat hükümlerindeki değişik-
likler ilgili birimlere bildirilmiştir.

İştirak Edilen Duruşmalar ve Keşifler
2015 yılında toplam 768 adet duruşma ve 50 adet keşfe 
iştirak edilmiştir. 

Derdest Davalar

DAVALAR ADET
HUKUK 619
İDARİ 661
CEZA 235
TOPLAM 1515

2015 Yılında Açılan Hukuk Davaları

MAHKEMELER ADET
ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ 34
SULH HUKUK MAHKEMELERİ 5
İCRA HUKUK MAHKEMELERİ 14
İŞ MAHKEMELERİ 76
TİCARET MAHKEMELERİ  3
TOPLAM 132

2015 Yılında Ceza Mahkemelerinde Açılan Davalar

MAHKEMELER ADET
AĞIR CEZA MAHKEMELERİ -
ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 44
 SULH CEZA MAHKEMELERİ 37
ÇOCUK MAHKEMELERİ 1
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI -
TOPLAM 82

2015 Yılında Açılan Davalar

DAVA CİNSİ ADET
HUKUK DAVALARI 132
CEZA DAVALARI  82
İDARİ DAVALAR 115
TOPLAM 329

2015 Yılında Terkin Olan Davalar

DAVALAR ADET
ADLÎ DAVALAR  58
İDARİ DAVALAR  130
TOPLAM  188

2015 yılında (854 adet idari, 661 adet adli) 1515 adet der-
dest dava dosyasına bakılmıştır. 2015 yılında 329 dava dos-
yası açılmış olup bunlardan 132 adedi hukuk, 82 adet ceza 
ve 115 adedi idari mahkemelerine açılan davalardır. 58 adet 
adli, 130 adet idari dava dosyası terkin olmuştur. 

Davalar

Hukuk İşleri Müdürlüğü



3.334 adet yazı Müdürlüğümüz kayıtlarına girmiştir. 

1.562 adet yazı da Müdürlüğümüz tarafından yazılmış ve  
Giden Evrak Defterine kaydedilmiştir. 

Yapılan Yazışmalar

Müdürlüğümüzce 130 adet icra takibi açılmıştır. Bunların  
65 adedi Müdürlüğümüzce yapılan icra takibi olup 65 adedi 
Belediyemiz aleyhine açılan icra takibinden oluşmaktadır. 

İcra İşlemleri

Hukuk İşleri Müdürlüğü
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Müdürlüğü
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İmar, kentin ve kentin süregelen kentleşme olgusu özellikle-
rinin dikkate alınarak, kentsel gelişme stratejilerinin belirlen-
mesi ve izlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediyemizin stratejik planı 
çerçevesinde etkin, verimli ve kaliteli imar hizmetleri sunmak-
ta, vatandaş ve çalışan memnuniyetini sağlamakta, çalışan-
ların gelişimini arttıracak çalışmalar yapmaktadır. Amacımız 
onaylı planlara göre tüm Üsküdar’da imar uygulamalarının, 
ruhsat hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yapıl-
masının sağlanmasıdır. 

İmar hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknoloji 
desteği sağlanmış olup, tüm birimlerimizde yapılan işler ve 

yazışmalar bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Mü-
dürlüğümüzde yapılan işlemlerin birçoğu talep üzerine yapıl-
makta olup hedefimiz taleplerin en kısa ve en doğru şekilde 
sonuçlandırılmasıdır. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü sahip olduğumuz kültürel ve do-
ğal mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) 
bünyesinde; merkez mahalleler için, Kültürel Varlıkları Koru-
ma Envanteri hazırlanmış, bu yolla korunması gerekli kültür 
varlıklarının tespit ve korunmuşluk durumları belirlenmiştir. 
İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
fonlarından faydalanılarak şahıs mülkiyetinde ve mail-i inhi-
dam durumunda eski eser tescilli yapılar ile kamu mülkiye-
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Düzenlenen imar durumu sayısı (yazılı ve resmi) Adet 899 923 790

2 Düzenlenen inşaat istikamet rölövesi sayısı Adet 667 620 558

3 Düzenlenen kot kesit belgesi sayısı Adet 711 646 594

4 Tasdik edilen asansör ruhsatı sayısı (iskan safhası) Adet 215 165 181

5 Tasdik edilen ısı yalıtım proje sayısı Adet 307 242 295

6 Tasdik edilen tesisat projesi sayısı Adet 294 423 369

7 Tasdik edilen statik projesi sayısı Adet 46 425 315

8 Verilen zemin onayı sayısı Adet 206 342 323

9 Verilen zemin ön bilgi sayısı Adet 268 340 318

10 Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı Adet 441 454 447

11 Onaylanan mimari cephe sayısı Adet 211 342 311

12 Onaylanan vaziyet planı sayısı Adet 42 293 69

13 Suret tasdiki yapılan mimari proje sayısı (avan proje onayı) Adet 192 434 295

14 Düzenlenen basit onarım izin belgesi sayısı Adet 6 2 8

15 Hazırlanan eski envanter föyü sayısı Adet 73 20 -

16 İncelenen ekspertiz dosya sayısı Adet 3.359 3.441 2.859

17 İncelenen eski eser mimari proje sayısı Adet 65 45 37

18 Kamu mülkiyetindeki yapılar için gerçekleşen proje sayısı Adet 3 - -

19 Kamu mülkiyetindeki yapılar için gerçekleşen restorasyon uygulama sayısı Adet 2 - -

20 Kamu mülkiyetindeki yapılar için YİKOB başvurulan proje sayısı Adet 8 16 13

21
Kamu mülkiyetindeki yapılar için YİKOB başvurulan restorasyon  
uygulama sayısı

Adet 3 6 3

22 Kamu mülkiyetindeki yapılar için YİKOB onaylanan proje sayısı Adet 2 - -

23 Kamu mülkiyetindeki yapılar için YİKOB onaylanan restorasyon uygulama sayısı Adet 2 - -

24 Şahıs mülkiyetindeki yapılar için YİKOB başvurulan proje sayısı Adet 4 4 4

25 Geleneksel ahşap eğitim atölyesi bakım-onarım-üretim çalışmaları sayısı Adet - - 16

26 Koruma alanları ve eski eserler için bildirilen iskana esar görüş sayısı Adet 6 17 3
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tinde ki tescilli eski eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon 
proje hazırlanması işi, kontrollüğünün yürütülmesi ve resto-
rasyon projesi hazırlanan ya da mevcut olan kamu mülkiye-
tindeki tescilli eski eserlerin özgün malzeme kullanılarak ve 
onaylı projesindeki fonksiyonu doğrultusunda restorasyon 
çalışmalarının yapılması sağlanmaktadır. Yapı ölçeğindeki ko-
ruma çalışmalarının yanı sıra, sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, 
sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde edilmesi amacıyla da 
Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanarak doğal ve tarihi doku-
nun bir bütün olarak korunması planlanmaktadır. 

Müdürlük bünyesinde mevcut Geleneksel Ahşap Atölyesi ile 
İstanbul’un Ahşap Türk Mimarisinde zamana karşı direne-
meyen, yok olmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap işçiliğini 
canlandırmak ve bu konularda çalışacak meslek lisesi öğren-
ci ve mezunlarına, ahşap kalfa ve ustalarına, mimar, mühen-
dis, restoratör vb. gibi teknik elemanlarına pratik ve teorik 
eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Teorik eğitimlerini ta-
mamlayan bu meslek insanları, pratik uygulamalarını yıllardır 
imkânsızlık ve bilinçsizlik sebebiyle onarılamayan tarihi ahşap 
yapılarda gerçekleştirmektedirler. Böylece toplum bilinci 
oluşturularak ahşap yapıların doğru onarımlarla gelecek ku-
şaklara aktarmalarını sağlayacak kalifiye insan gücünün olu-
şumu sağlanmaktadır. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

YİKOB Fonu Kapsamında  
Yapılan Çalışmalar 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz kültür varlık-
larının korunmasına ait katkı payına dair 13. 04. 2005 tarih ve 
25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına 
Dair Yönetmelik” çerçevesinde ilçemiz sınırlarında bulunan 

KUDEB Tarafından Yürütülen 
Çalışmalar 

eski eser niteliği taşıyan yapıların yenilenmesi/ restorasyonu-
nun gerçekleştirilmesi kapsamında, Ocak ve Haziran ayların-
da olmak üzere yılda iki kez İstanbul Valiliği Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) başvuruda bulunul-
makta, müracaat için eski eserlerin dosyaları hazırlanmakta-
dır. Fon hakkı kazanan eski eserlerin “Rölöve, Restitüsyon ve 
Restorasyon Projelerinin” hazırlanması işi için gerekli ihale 
çalışmaları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama 
ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülmektedir. 

İhalesi gerçekleştirilen eski eser yapılara ait işlerin kontrollü-
ğü ve hakediş dosyalarının İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) gönderilmesi ile fonun 
ödenmesinin takibi yürütülmekte bu kapsamda, proje baş-
vuruları kontrollük görevi dahilinde, rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesin-
de incelemeleri yapılarak ilgili Koruma Kurulu onayı alınmak 
üzere İlgili Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmektedir. 

2015 yılında alınan fon listesi aşağıda belirtilmiştir: 

2015 Ocak Dönemi Fon Listesi
1.  Proje Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koor-

dinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) kamu ve şahıs mülkiyetin-
de olmak üzere, 12 adet eski eserin rölöve, restitüsyon 
ve restorasyon projelerinin yapılması için yaklaşık maliyet 
bedelleri hesaplanarak, dosyaları oluşturulmuş ve başvu-
ruda bulunulmuştur. Ancak İstanbul Valiliği Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yıl içinde 
ödenek verilmemiştir. 

2.  Uygulama Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) Restorasyon Uygu-
laması yapılaması için kamu mülkiyetindeki 3 adet eski 
eserin yaklaşık maliyet bedelleri hesaplanarak dosyaları 
hazırlanmış ve başvuruda bulunulmuştur. Ancak İstanbul 
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) 
tarafından yıl içinde ödenek verilmemiştir. 
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2015 Haziran Dönemi Fon Listesi 
Proje Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Ko-
ordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 17 adet yerin rölöve, res-
titüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması için yaklaşık 
maliyet bedelleri hesaplanarak, dosyaları oluşturulmuş ve 
başvuruda bulunulmuştur. Ancak İstanbul Valiliği Yatırım İz-
leme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ödenek 
verilmemiştir. 

Uygulama Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) restorasyon uygulaması 
yapılması için 3 adet yerin yaklaşık maliyet bedelleri hesap-
lanarak dosyaları hazırlanmış ve başvuruda bulunulmuştur. 
Ancak İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı (YİKOB) tarafından ödenek verilmemiştir. 

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI FONUNDAN YARARLANMAK ÜZERE İSTANBUL VALİLİĞİ  
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

 YAPILAN 2015 OCAK DÖNEMİ BAŞVURULARI

SIRA 
NO

ADA PARSEL NEV'İ MÜLKİYET BİLGİSİ BAŞVURU KAPSAMI SÜRE

2015 OCAK DÖNEMİ FON BAŞVURULARI

PROJE BAŞVURULARI

1 241 83
HAZİRE (SELİM EFENDİ 

TEKKESİ YERİ)
VAKIFLAR
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016 
(YILLARA SARİ)

2 388 14 HATİCE SULTAN ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

3 472 30 BULGURLU KÖYÜ ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

4 339 9
HİBETULLAH VALİDE 

SULTAN ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO.  
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

5 2627 6 (YANI) MAKSEM KALINTISI
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

6 156 31 AHŞAP EV ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

7 1120 14
MEHMETAĞA ÇEŞMESİ VE 

NAMAZGAHI
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

8 179 41
ÜMMİ AHMET EFENDİ 

TEKKESİ YERİ VE HAZİRESİ
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016 
(YILLARA SARİ)

9 453 42
TESCİLLİ YAPI (KATİBİM 

AZİZ BEY EVİ)
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016 
(YILLARA SARİ)

10 945 89 SULTAN MAHMUT ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

11 234 16 TESCİLLİ AHŞAP YAPI ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

12 132 9 TESCİLLİ AHŞAP YAPI ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

UYGULAMA BAŞVURULARI

1 373 6 ÜSKÜDAR MEVLEVİHANESİ
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

2 330 2 SELİMİYE HAMAMI
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

3 225 2
VALİDE-İ ATİK MEKTEBİ 

(DARÜLKURRA)
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016 

(YILLARA SARİ)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI FONUNDAN YARARLANMAK ÜZERE İSTANBUL VALİLİĞİ  
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

YAPILAN 2015 HAZİRAN DÖNEMİ BAŞVURULARI

SIRA 
NO

ADA PARSEL NEV'İ MÜLKİYET BİLGİSİ BAŞVURU KAPSAMI SÜRE

2015 OCAK DÖNEMİ FON BAŞVURULARI

PROJE BAŞVURULARI

1 241 83
HAZİRE (SELİM EFENDİ 

TEKKESİ YERİ)
VAKIFLAR
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016  
(YILLARA SARİ)

2 388 14 HATİCE SULTAN ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

3 472 30 BULGURLU KÖYÜ ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

4 339 9
HİBETULLAH VALİDE 

SULTAN ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

5 2627 6 (YANI) MAKSEM KALINTISI
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

6 156 31 AHŞAP EV ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

7 1120 14
MEHMETAĞA ÇEŞMESİ VE 

NAMAZGAHI
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

8 179 41
ÜMMİ AHMET EFENDİ 

TEKKESİ YERİ VE HAZİRESİ
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016  
(YILLARA SARİ)

9 453 42
TESCİLLİ YAPI (KATİBİM 

AZİZ BEY EVİ)
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO. 

2015-2016  
(YILLARA SARİ)

10 945 89 SULTAN MAHMUT ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

11 234 16 TESCİLLİ AHŞAP YAPI ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

12 132 9 TESCİLLİ AHŞAP YAPI ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO. 
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

13 254 1 ABBASAĞA ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

14 276 29 RUFAİ TEKKESİ
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  
RESTORASYON PRO

2015-2016  
(YILLARA SARİ)

15 836 8 TESCİLLİ AHŞAP YAPI ŞAHIS
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO
2015-2016  

(YILLARA SARİ

16 1083 1 İKİ AHŞAP YAPI MALİYE HAZİNESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO
2015-2016  

(YILLARA SARİ

17 250 18 HİMMET BABA TÜRBESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE  

RESTORASYON PRO
2015-2016  

(YILLARA SARİ

UYGULAMA BAŞVURULARI

1 373 6 ÜSKÜDAR MEVLEVİHANESİ
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

2 330 2 SELİMİYE HAMAMI
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

3 225 2
VALİDE-İ ATİK MEKTEBİ 

(DARÜLKURRA)
VAKIFLAR 
(TAHSİSLİ)

UYGULAMA
2015-2016  

(YILLARA SARİ)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
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330 Ada 2 Parsel - Selimiye Hamamı ve 
Restitüsyon Projesi

Dar’ül-Kurra (Valide-i Atik Mektebi) 
Restorasyon Projesi

241 Ada 83 Parsel - Hazire 
(Selim Efendi Tekkesi Yeri)

388 Ada 14 Parsel -  
Hatice Sultan Çeşmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Restorasyon Uygulama Başvuruları Rölöve Restitüsyon Restorasyon 
Proje Başvuruları

2015 YİKOB Fon Başvuruları



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1120 Ada 14 Parsel  
Mehmet Ağa Çeşmesi ve Namazgahı

472 Ada 30 Parsel  
Bulgurlu Köyü Çeşmesi

2627 Ada 6 (Yanı) Parsel 
Maksem Kalıntısı

339 Ada 9 Parsel  
Hibetullah Valide Sultan Çeşmesi

156 Ada 31 Parsel 
Ahşap Ev
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179 Ada 41 Parsel - Ümmi Ahmet Efendi 
Tekkesi Yeri ve Haziresi

132 Ada 9 Parsel 
Ahşap Ev

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1083 Ada 1 Parsel 
İki Ahşap Yapı (GATA)

945 Ada 89 Parsel  
Sultan Mahmut Çeşmesi



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

250 Ada 18 Parsel 
Himmet Baba Türbesi

276 Ada 29 Parsel
Rufai Tekkesi

YİKOB’a Fon başvurusu için hazırlanan 
dosyanın kapak formatı örneği. 
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İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) Fonları Kapsamında Kontrollük Görevi Yürütülen Yıl-
lara Sari Projeler:

“Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Kat-
kı Payı Fonu” başvurularımızdan onayı çıkan eski eserlerin 
proje hazırlanması ve restorasyon uygulamasının yapılması 
için ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra Koruma Uygu-
lama ve Denetim Bürosu personelinden oluşturulan “Kont-
rollük Teşkilatı” projelerin kontrollerini yaparak ihalelerin 
sonuçlanmasını sağlamaktadır. 

2015 yılı içinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinas-
yon Başkanlığı’na (YİKOB) yapılan başvuru talepleri dâhilin-
de Valilik tarafından söz konusu işler için ödenek ayrılmamış 
olup, daha önceki yıllarda başvuru yapılarak fon alınmış an-
cak yıllara sari olarak devam eden işlerin kontrollük görevi 
devam etmektedir. 

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB)fonları kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve kurul ona-
yına sunduğumuz eski eser rölöve, restitüsyon ve restoras-
yon proje çalışmalarından, İstanbul 6 Numaralı Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunarak 
onaylanan ve onay bekleyen, kontrolörlük görevini yürüttü-
ğümüz projelerimiz aşağıda listelenmektedir. 

• 180 Ada 38-39-40-41-42 Parsellerdeki Çinili Hamam’ın 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi

• 125 Ada 66 Parsellerdeki Tescilli Kagir Yapı’nın Rölöve, 
Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi

• 503 Ada 5 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve ve Restitüs-
yon Projesi Hazırlanması İşi

• 268 Ada 18 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hazırlanması İşi

• 268 Ada 19 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hazırlanması İşi

• 209 Ada 25 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hazırlanması İşi

• 401 Ada 5 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, 
Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Hazırlanması İşi

• 1702 Ada 65 Parseldeki Çeşme’nin Rölöve, Restitüsyon 
ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi

• 255 Ada 12 Parseldeki Mehmet Ağa Sıbyan Mektebi’nin Rö-
löve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi

• 430 Ada 7 Parseldeki Şerefabad Kasrı Su Deposu ve Mutfa-
ğı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi

• Valide Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasa-
rım Projesi Hazırlanması İşi

• Ayazma Camisi ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasa-
rım Projesi Hazırlanması İşi

Kontrollük Görevi

• 167 ada 10 parseldeki Mail-i İnhidam Kapsamındaki Ahşap 
Yapının Rölöve, Restitüsyon Projeleri Hazırlanması İşi

• 175 Ada 50 Parsel deki Fenai Ali Efendi Tekkesi (Camii) 
Haziresi ve Türbesi, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon 
Projelerinin Hazırlanması İşi

• Valide Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasa-
rım Projesi

• Ayazma Camisi ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasa-
rım Projesi (Kurum görüşleri isteniyor)

125 Ada 66 Par-
sellerdeki Tescilli 
Kagir Yapı’nın Rö-
löve, Restitüsyon 
ve Restorasyon 
Projesi (Rölöve 
Projesi Koruma 
Kurulu tarafından 
onaylandı)

180 Ada 38-39-40-41-42 Parsellerdeki Çinili Hamam’ın Rölö-
ve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi- (Rölöve Projesi Koru-
ma Kurulu tarafından onaylandı)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Üsküdar Merkez Bölgesi Eski Eser Envanter çalışmasının 
sayısal ortama aktarılmış görüntüsü. 

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri hazırlama çalış-
ması, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nun 2007 yılı Eylül 
ayında kurulması ile KUDEB bünyesinde başlamıştır. 2007 yılı 
Eylül ayından itibaren KUDEB Şefliği tarafından yürütülen çalış-
mada; Üsküdar Merkez Bölgesine ait envanter çalışması 2009 
yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlanmış olup, 2013 yılında Üs-
küdar Altunizade Plan Bölgesi’nin envanter çalışması envanter 
föylerinin güncelleme çalışmaları ile Boğaziçi Geri Görünüm 
Plan Bölgesinin arazi çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca İstanbul 
VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 
yeni alınan kararlar doğrultusunda Üsküdar Merkez Plan Böl-
gesi, Altunizade Plan Bölgesi ile Büyük ve Küçük Çamlıca Plan 
Bölgesi envanter çalışmaları güncellenmektedir. 

Envanter föyü hazırlanması aşamasında yapılan çalışmalar 
aşağıda sıralanmaktadır:

Arazi tespiti
Eski eserlere yönelik arazi tespit çalışması; Üsküdar bünye-
sinde bulunmakta olan anıtsal yapıların, sivil mimarlık eser-
lerinin, çeşmelerin, sarnıçların, kuyuların, ağaçların, kalıntı-
ların tespit edilmesi ve mevcut durumlarının gözlemlenerek 
fotoğraf çekilmesi suretiyle ispatlanması amacı taşımaktadır. 

Kurul kararlarının incelenmesi
a) İmar Müdürlüğü’nden alınan ve Üsküdar ilçesi tümünü 

kapsayan Kurul Kararlarının incelenmesi sonucu, birimi-
miz bünyesinde bulunacak olan 12 adet Kurul Karar klasö-
rünün oluşturulması 2007 yılında tamamlanmıştır. 2008-
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 yılında Kurul 
tarafından alınan yeni kararlar bu klasörlere eklenmeye 
devam edilmektedir. 

b) Kurul karar klasörlerindeki tüm kararların okunması ve 
incelenmesi ile yapılar hakkında Kurul tarafından alınmış 
olan kararlar liste haline getirilmiş ve sayısal ortama akta-
rılmıştır. 

c) Dosya incelemelerinin tamamlanması için VI No’lu Anıtlar 
Kurulu arşivinin Belediyemiz tarafından dijital ortama ak-
tarılması ve bizim kullanımımıza da açılması suretiyle, Be-
lediyemiz bünyesinde eksik olan veriler Kurul arşivinden 
faydalanarak tamamlanmıştır. 

Tescilli yapıların ve tescile öneri olabilecek 
nitelikteki yapıların Envanter Föylerinin ve 
dosyalarının hazırlanması
a) Boğaziçi Geri Görünüm Bölgesi için, İlgili Koruma Kurulu 

Arşivi, Belediyemiz Arşivi ile Boğaziçi Geri Görünüm Böl-
gesi Arazi çalışmaları yürütülmeye başlanmış olup, çalış-
ma devam etmektedir. 

b) Tescilli olan ve tescile öneri olabilecek nitelikteki yapıların 
dosyalarının dijital arşivde incelenmesi sonucunda, En-
vanter Föyüne altlık olabilecek tüm belgelerin birer dosya 

Envanter Çalışmaları

haline getirilmesi ile yedeklenmesi çalışması Boğaziçi Geri 
Görünüm Bölgesi için her tescilli yapının sayısal ortamda 
bir yedek dosyası oluşturulmaya devam edilmektedir. 

c) Envanter Föyüne altlık olabilmesi amacıyla, belge niteli-
ğindeki tüm tarihi kaynakların, toplama ve inceleme çalış-
ması kapsamında 100 adet kitap taranmış olarak arşivlen-
miş ve kaynak olarak kullanılmaktadır. 

d) Envanter Föylerinin oluşturulması çalışması tamamlanmış 
olup, kontrolleri ve yeni alınan Kurul Kararları doğrultu-
sunda güncelleme yapılması işi gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışma sırasında yapılan işlemler aşağıda belirtilmektedir. 

• UKBS programının kullanılması ile yapının adresinin, ge-
nel özelliklerinin Föye işlenmesi, 

• Yapının malik durumunun belirlenmesi ve işlenmesi, 

• Arazi çalışmalarında çekilmiş fotoğrafların işlenmesi, 

• Dosya incelemelerinde elde edilen tarihi fotoğrafların ve 
Süper Belediye programından elde edilen yapıya ait geç-
mişte çekilmiş fotoğrafların, dijital arşiv ve kurul arşivinin 
incelenmesi ile yapının eski durumu ve yeni durumu ara-
sındaki farklılıkları belirlenerek Föye işlenmesi, 

• Arazi çalışmaları, dosya incelemeleri, kaynak araştırmaları 
sonucunda elde edilen verilerin toplanması, yorumlanma-
sı ile Envanter Föyünün doldurulması
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Kedi evleri

Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi; İstanbul’un Ahşap Türk 
Mimarisinde zamana karşı direnemeyen, yok olmaya yüz 
tutmuş geleneksel ahşap işçiliğini canlandırmak ve bu konu-
larda çalışacak Meslek Lisesi öğrenci ve mezunlarına, ahşap 
kalfa ve ustalarına, mimar, mühendis, restoratör vb gibi tek-
nik elemanlarına pratik ve teorik eğitimler vermeyi amaçla-
maktadır. Teorik eğitimlerini tamamlayan bu meslek insan-
ları, pratik uygulamalarını yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik 
sebebiyle onarılamayan Tarihi Ahşap Yapılarda gerçekleştir-
mektedirler. Koruma bilincinin toplum geneline yayılarak be-
nimsenmesi ve bu yolla kültürel mirasın yaşatılarak gelecek 
kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. 

Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesinde; ahşap yapılarda ta-
mirata ihtiyacı olan yapı elemanlarının (çatı, döşeme, cephe 
kaplamaları, pencere-kapı doğramaları, silme, vb) tamiratları 
hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Üsküdar 
Belediyesi Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi 2010 yılı itiba-
rı ile faaliyetlerine İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokağı’nda 
yapılan onarımlar ile başlamış olup, çalışma 2012 yılı içinde 
tamamlanmıştır. Bunun dışında Murat Reis Mahallesi, Allame 
Caddesi’nde 1 adet binanın basit onarım kapsamında tadilatı 

Geleneksel Ahşap Atölyesi

tamamlanmış ve 2012 yılı içinde Selman Ağa Camii Çevresi 
ve Selman-i Pak Caddesi Cephe Yenileme çalışmalarına baş-
lanmış ve çalışma 2013 yılı sonunda bitmiştir. Restore edilen 
ve sosyal kültürel tesis olarak kullanılan Balaban Tekkesi’nin 
iç dekorasyonu devam etmiştir. 2014 yılı içinde Bağlarbaşı 
Kültür Merkezi’nin ahşap yapı elemanlarının onarılması ile 
Validebağ Semt Konağı’nın ahşap yapı elemanlarının revize 
edilmesi, Karadavut, Küba ve Mihrimah Sultan Cami’lerine 
ahşap separatörler yapılarak kadınlar mahfilleri için düzenle-
meler yapılması ve ahşap elemanların yapılması, Sabahattin 
Zaim Kültür Merkezi, Bulgurlu Semt Konağı’nın pencere per-
vazları ve balkon korkuluklarının yenilenmesi işleridir. Ayrıca 
10 adet kedi evi yapılarak Üsküdar’daki park ve bahçelerde 
kediler için barınaklar sağlanmıştır. 

2015 yılında da ise; Üsküdar Eski Fatih Mahkemesi’nin ah-
şap kapısı yenilenmiş, Yeni Valide Camii’nin Son Cemaat Yeri 
ile Kadınlar Mahfili için separatör yapılmış ve ahşap kapısı 
onarılmıştır. Namazgâh Camii’nin cephe kaplamaları özgün 
formda bakım onarımı yapılmıştır. Kedi evlerinin yapılması 
işine devam edilerek 50 adet kedi evi park bahçelere yer-
leştirilmiştir. 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
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Yeni Valide Camii - Kapılar

Yeni Valide Cami - Ahşap Separatörler

Namazgâh Camii
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İnsan Kaynakları ve 
Eğitim  

Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz, Belediyenin istihdam yönetimi, işçi işveren 
ilişkileri, işgücü planlaması ve organizasyonu, performans 
değerleme sistemi, personel kariyer planlama sistemi, iç hiz-
metler, kurum personeline yönelik kurum içi eğitim vb. faa-
liyetlerini üst yönetimce belirlenmiş genel politika ve pren-
sipler çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmek, 
bu amaçla öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma 
alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve kuruluş-
taki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle 
personel seçimi, yerleştirilmesi, eğitimi, iş gücü planlaması 
ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme 
programlarını, planlama ve organizasyon çalışmalarını yü-
rütmek; kendisine bağlı personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit 
etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile astlarının faaliyet-
lerinde en etkin ve verimli olacak şekilde çalışmalarını temin 
etmek ve kurumun genelinin eğitim çalışmalarını organize 
etmek, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkin-
likler düzenlemek, belediye personelinin mesleki ve kişisel 
gelişmelerine yönelik yayınların temin edilmesi ve ilgili çalı-
şanlar tarafından yararlanılmasını sağlamakla görevlidir. 

Müdürlüğümüz Belediyemizde görev yapan memur, işçi ve 
sözleşmeli personelin gerek mevzuattan, gerekse sözleşme-
lerden kaynaklanan her düzeydeki özlük işlemleri ve bunların 
yanında çalışanların hak ve menfaatlerinin temini gibi işlem-
leri yürütmektedir. 

Üsküdar Belediyesi 1 Başkan, 3 Memur Başkan Yardımcısı, 3 
Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı olmak üzere 6 Başkan Yardım-
cılığı ve 28 Müdürlükte 485 memur, 36 Sözleşmeli personel 
ve 43 işçi olmak üzere toplam 564 personelle faaliyetini yü-
rütmektedir. 

Müdürlüğümüz tarafından personelle ilgili kadro düzenle-
meleri “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikle-
ri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçe-
vesinde Belediye Meclisi kararı ile yapılmaktadır. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Eğitim alan personel sayısı Kişi 220 198 1.571

2 İşçi personel sayısı Kişi 78 64 43

3 Kişi başı verilen eğitim süresi Saat 8,55 8 7,41

4 Memur personel sayısı Kişi 485 503 485

5 Sözleşmeli personel sayısı Kişi 2 16 36

6 ÜSİM projesi kapsamında istihdam edilen kişi sayısı Kişi  - 1.558 3.309

7 Verilen eğitim sayısı Adet 9 2 6

8 Verilen eğitimlerin toplam süresi Saat 113 18 422

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



• Nakil gelen 4 memur personelin atama işlemleri yapıldı. 

• Nakil giden 20 personelin ayrılış işlemleri yapıldı. 

• 23 memur personelin emeklilik işlemi yapıldı. 

• 21 işçinin iş akdi fes edilerek emeklilik işlemleri yapıldı. 

• 519 memur personelin kademe ve derece değişiklikleri 
yapıldı. 

• 55 memur personelin kurum içi ve kurum dışı görevlen-
dirme onayı alındı. 

• 485 memur personelin disiplin işlemleri neticesinde 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 37. ve 64. maddeleri 
gereğince 8 yıl disiplin cezası almamış olan 12 kişiye olum-
lu sicilden kademe verildi. 

• 13 memur personelin ilgili sendikalara üye işlemleri  
yapıldı. 

• 3007 adet memur izin işlemleri (yıllık, hastalık, doğum, 
ölüm, mazeret, ücretsiz ve ücretli izinler) yapıldı. 

• İşçi personelin 79 adet izin işlemleri yapıldı. 

• 23 memur personelin hususi damgalı pasaport talep iş-
lemleri yapıldı. 

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen 240 adet teb-
ligat ilgili personele tebellüğ edilerek gerekli yazışmaları 
yapıldı. 

Faaliyetlerimiz

• 53 memur personelin talepleri doğrultusunda memuriyet 
öncesine ait hizmetlerinin birleştirilmesi yapıldı. 

• 215 memur personelin kadro değişiklik onayları alındı. 

• 13 memur personelin öğrenim değişikliği ile ilgili intibak 
işlemleri yapıldı. 

• 3918 adet gelen evrak kaydı yapılarak ilgili memurlar ta-
rafından sonuçlandırıldı. 

• 2382 adet evrak işlemi yapılarak giden evrak kaydı alındı. 

• Belediye bünyesinde 111 adet yüksekokul öğrencisi ile  
33 lise öğrencisinin staj yapmaları sağlandı. 

• İstihdam edilen 36 sözleşmeli personelin sözleşme örnek-
leri İçişleri Bakanlığına gönderildi. 

• Belediyemiz ile BEM-BİR-SEN arasında 13. 05. 2014 tari-
hinde imzalanan memur personele sosyal denge tazmina-
tı ödemesini içeren sosyal denge sözleşmesine istinaden 
01. 05. 2015 tarihinde ek protokol imzalandı. 

• Her ay işgücü çizelgesi Türkiye İş Kurumuna, yılda bir Dev-
let Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde bulunan 
engelli ve dolu boş kadro durumlarının güncellenmesi, 
yapıldı. 

• Çeşitli kurum ve şahıslarla yazışmalar yapıldı. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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İşletme  
Müdürlüğü

158/159



Müdürlüğümüz, 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Söz-
leşmeleri Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı karar, yönet-
melik, tebliğ ile genelgeler çerçevesinde müdürlükler tara-
fından belirlenen, ödeneği bulunan her türlü mal, yapım ve 
hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçları nitelik ve durumlarına 
göre sınıflandırarak, piyasa araştırmasının yapılması, alım iş-
lemlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması hizmetleri-
ni yürütmektedir. 

Kamu İhale Kurumu’nun her yıl belirlediği parasal limitler 
çerçevesinde, müdürlüklerden gelen taleplerin piyasa araş-
tırması yapılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğru-
dan Temin veya İhale Usulleri Hükümleri’ne göre temini sağ-
lanmaktadır. 

Alıma konu taleplerin teknik şartnameleri talep sahibi Müdür-
lük tarafından düzenlenerek Müdürlüğümüze gönderilmek-
tedir. Bu şartnameler doğrultusunda en uygun ve avantajlı 
fiyat araştırması yapılmak suretiyle kurumumuz bütçesinin 
ekonomik olarak kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Satın alma işlemleri Müdürlüğümüzde toplanarak, her biri-
min ihtiyacı olan ortak ihtiyaçlarda farklı fiyatlar yerine tek 
elden ve en uygun fiyatla teminini sağlamaktadır. 

Müdürlük olarak çalışma alanı ve faaliyetleri incelendiğinde; 
İşletme Müdürlüğü’nün doğrudan bir yatırım birimi olmama-
sına rağmen, Müdürlüklerimizce yapılacak alımlar için gerekli 
destek hizmetlerini yürüten bir birim olduğu, hizmet verdiği 
her birimin çalışmasında, temin ettiği yapım işleri ile mal ve 
hizmet alımlarına katkısı olduğu görülmektedir. 

Müdürlükte görevli tüm personelimiz mevzuata uygun ola-
rak kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle ye-
rine getirmektedir. 

İşletme Müdürlüğü kurumsal anlamda üstlendiği misyonu ve 
yükümlülüklerini bağlı olduğu mevzuatın temel hükümleri doğ-
rultusunda yöneterek; katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği, kalite-
yi, ileri teknolojiyi, standardizasyonu, kaynakların en verimli şe-
kilde kullanılabilirliği politikasını esas alarak yerine getirmektir. 

İşletme Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Hizmet alımı ihale sayısı Adet - 49 38

2 Mal alımı ihale sayısı Adet - 49 71

3 Yapım işleri ihale sayısı Adet - 30 27

4 Doğrudan Temin sayısı Adet - 464 341

İşletme Müdürlüğü; misyon, vizyon ve stratejik planı ile bağ-
lı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği 
esaslar çerçevesinde, aşağıda belirtilen görevleri yerine ge-
tirmektedir:

a) Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-
nu’na göre yapılan ihalelerin mevzuata uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlamak, Belediye birimlerinden 
gelen ihale dosyalarını teknik şartnameleri ve onay bel-
geleriyle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak, ihale 
ilanlarını hazırlamak ve yayınlanmasını sağlamak, ihale 
komisyonlarının sekreterya hizmetlerini sağlamak, ihale 
dosyasının Müdürlüğe intikaline kadar olan süreçte ihale 
ile ilgili yazışmaları yapmak, mevzuatta belirtilen görevle-
ri yapmak, 

b) 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde, Müdür-
lüklerin doğrudan temin usulüyle yapacakları mal, hiz-
met, yapım ve danışmanlık hizmet alımlarını iç ve dış pi-
yasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek. 

İşletme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda 
belirtilmiştir. 
• 4734 sayılı K.İ.K.’nun 19 maddesine göre 16 hizmet alımı, 

18 adet mal alımı ve 27 adet yapım olmak üzere toplam 
61 adet açık ihale yapıldı. 

• 4734 sayılı K.İ.K.’nun 21 maddesine göre 22 adet hizmet 
alımı ve 53 adet mal alımı olmak üzere toplam 75 adet 
pazarlık usulü ihale yapıldı. 

• 4734 sayılı K.İ.K.’nun istisna/3-e maddesine göre 1 adet 
mal alımı işlemi yapıldı. 

• 4734 sayılı K.İ.K.’na istinaden yapılan ihalelerden 12 tane-
si iptal edilmiştir. 

• 4734 sayılı K.İ.K’nun 22. maddesine göre 341 adet doğru-
dan temin dosyası işlemi yapıldı. 

• Müdürlüğümüzde 3553 adet gelen evrak, 4337 adet giden 
evrak olmak üzere toplam 7890 adet evrak işlem görmüştür. 

İşletme Müdürlüğü



%13

%16

AÇIK

PAZARLIK

DOĞRUDAN TEMİN

%71

 İhale Türü İhale Usulü Adedi Toplam

Hizmet
Açık 16

38
Pazarlık 22

 Mal Alımı
Açık 18

71
Pazarlık 53

 Yapım Açık 27 27

Genel Toplam 136

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihale sayıları ve gerçekleştirilen ihale türleri 

2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihale usulleri

%20

%28

HİZMET

YAPIM

MAL

%52

İşletme Müdürlüğü
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Müdürlüğü
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Kentsel Dönüşüm, kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekânsal özel-
liklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol hari-
tasının oluşturularak, insanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap 
verebilmesi amacıyla yeniden planlanıp, yeniden yapılanma 
oluşturmayı amaçlar. 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ilçemiz sınırları içerisindeki 
özellikle tarihi ve kültürel mirasın yaşatma - koruma - kullan-
ma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılması amacı ile 
eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine uygun olarak ye-
niden inşa ve restore edilmesini sağlar. Tabii afet risklerine 
karşı tedbirler alarak güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir ya-
şamsal mekânlar oluşturur. 

Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak 
kente entegre olamayan bölgeleri belirleyip, öncelikli çökün-
tü alanları olmak üzere düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan 

alanlardan başlayarak, kentsel dönüşüm (riskli alan) ve kent-
sel yenileme alanlarını tespit eder, önceliklendirir, planlar ve 
uygulama programlarını hazırlar. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan” ile 
“Rezerv Alanları” belirlenmesi hakkındaki çalışmaları başla-
tır. “Riskli Alan” ile “Rezerv Alanları” için dosya hazırlayarak 
ilgili kurumlara sunar. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faa-
liyet alanları ile ilgili halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve 
özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. yayınlar hazırlar, 
yazılı ve görsel medya yolu ile tanıtım yapar veya yaptırır, bu 
kapsamda kentsel tasarım ve/veya dönüşüm kılavuzu hazırlar 
veya hazırlatır. 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Belediye tarafından imar planı teklifi hazırlanan parsel sayısı Adet - 1 1

2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen parsel sayısı Adet 1 - -

3 İtiraz edilen riskli yapı dosya sayısı Adet - 9 13

4 Kapsam dışı olan riskli yapı dosya sayısı Adet - - 1

5 Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen dosya sayısı Adet - 3 -

6 Kentsel Dönüşüm kapsamında kira yardımı başvuruları sayısı Adet - - 991

7 Kentsel Dönüşüm kapsamında onaylanan kira yardımı başvuru sayısı Adet - - 847

8 Kentsel Dönüşüm kapsamında rededilen kira yardımı başvuru sayısı Adet - - 136

9 Onaylanan riskli yapı dosya sayısı Adet 19 226 322

10 Riskli alanlar için bireysel başvuru yapan vatandaş talepleri sayısı Adet 9 23 416

11
Riskli alanlar için vatandaş talebi sonrası belediye tarafından raporu 
hazırlanmakta olan parsel sayısı

Adet - 3 -

12 Riskli yapı dosyası gelen başvuru sayısı Adet 1 29 351

13 Riskli alanlar için çalışma yapılan alan Adet - - 35

14 Riskli alanlar için çalışma yapılan alan m2 - - 2.000.000

15 Riskli alanlar için yapılan toplantı sayısı Adet - - 16

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü



Kentsel dönüşüm kapsamında  
yenilenmiş bina

Rezerv alanı olarak kullanılacak olan  
1159 Ada 48-49 parseller

Rezerv (depo) konut alanı Rezerv (depo) konut alanı

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

2015 Ocak ayından itibaren Müdürlüğümüzde 6306 sayılı  
Kanun kapsamında 351 adet riskli yapı dosyası incelenmiş 
olup binaların yıkım ve yeniden yapım çalışmaları devam  
etmektedir. 

Ayrıca 2015 yılı Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-

rafından İlçe belediye başkanlıklarına kira yardımı dosyaları-
nın incelenmesi ve sonuçlandırılması işleminin devredilmesi 
itibariyle Müdürlüğümüzce 931 adet bağımsız birim için ya-
pılan başvurular incelenmiştir. 2015 yılı içerisinde toplam 
2.691.099.37 TL ödeme yapılmıştır. 

Faaliyetlerimiz
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Kültür İşleri  
Müdürlüğü
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Kültür tarihî ve toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan 
bütün maddî ve manevî değerler ile bunları oluşturmada, 
sonraki nesillere aktarmada kullanılan, insanın doğal ve top-
lumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 
bütünü olarak tarif edilmektedir. Üsküdar işte bu egemenli-
ğin mirası olan değerler ile bezenmiş, kültürel zenginliği in-
sanlık ve insanlık tarihi açısından örnek ve emsal teşkil eden 
kıymettedir.

Kültürel çeşitliliğinin zenginliği sayesinde zaman içinde ken-
dine özgü bir “Üsküdar Kültürü” oluşmuştur. Kimi zaman hat-
tatlar şehri, kimi zaman şairler ve kimi zamanda yazarlar şehri 
olarak nitelendirilen ilçemiz sahip olduğu tarihi eserleri ile 
eşsiz bir kültürel birikime sahiptir. 

Müdürlüğümüz uhdesinde faaliyet gösteren kültür merkez-
lerimiz, günümüzde bu yoğun kültürel birikimin en verimli bi-
çimde yansıtıldığı yerlerdir. İlçemizde her kesimden vatanda-
şımızın yararlanabileceği kültür-sanat-eğitim merkezlerinde, 
konserler, seminerler, özel etkinlikler, sinemalar, tiyatrolar ve 
festivaller gibi farklı etkinlikler yapılmaktadır.

Kültür İşleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan 4 adet Kültür 
Merkezi ve 2 adet Semt Konağı ile vatandaşlarımızın sosyal 
yaşamına katkı sağlamaktadır. Merkezlerimizde düzenli ola-
rak seminerler, sempozyumlar, paneller, söyleşiler, konser-
ler gibi faaliyetler yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yabancı dil, 
enstrüman, geleneksel el sanatları kursları ile bayanlara yö-
nelik çeşitli atölyeler yer almaktadır. 

Tarih ve Kültür Şehri olan Üsküdar’ın tanıtımına yönelik kül-
türel geziler düzenlenmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde ayrıca süreli ve süresiz kültürel 
yayınlar da hazırlanmaktadır. 

2015 yılında Kültür Merkezlerimizde düzenlenen 1755 adet 
farklı etkinliğe yaklaşık 311.474 kişi katılmıştır.  Kültürel faali-
yetlerimizin bazıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Üniversiteler, Dernekler ve STK 
işbirlikleri ile yapılmaktadır. 

Kültür İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Çocuklar için düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katılan kişi sayısı Kişi 57.763 35.280 21.767

2 Çocuklar için düzenlenen kültür sanat etkinliği (animasyon ve tiyatro) sayısı Adet 491 314 150

3 Dağıtımı yapılan kültürel yayın sayısı Adet 2 3 8

4 Düzenlenen festivaller sayısı Adet 1 4 4

5
Düzenlenen kültür sanat etkinliği (konser, tiyatro, anma gecesi, seminer, sohbet, 
söyleşi vb.) sayısı 

Adet 2.226 1.080 1.569

6 Düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katılan kişi sayısı Kişi 394.106 202.000 282.192

7
Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ticaretin geliştirilmesi için gerçekleştirilecek 
etkinlik (kitap fuarı, hediyelik eşya fuarı, sanat sergileri, yerel tatlar festivali, 
hemşehri günleri vb.) sayısı 

Adet - 1 5

8 Düzenlenen kültürel gezi sayısı Adet 60 122 27

9 Düzenlenen sempozyum sayısı Adet 3 4 17

Kültür İşleri Müdürlüğü



Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
740 kişilik çok amaçlı kullanılan Boğaziçi Salonu, 320 kişilik 
çok amaçlı Avrasya Salonu, 100 kişilik seminer salonu, 90 ki-
şilik sinema salonu bulunmaktadır. Rumeli Sergi Salonu ve 
Anadolu Sergi Salonu olmak üzere iki adet sergi alanı, çok 
amaçlı fuaye alanı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kafeter-
yası da bulunan kongre merkezimizde 90 araçlık otopark da 
mevcuttur. 

Bulgurlu Semt Konağı
Daha çok bayanlara yönelik mesleki kurslar, atölyeler, semi-
nerler düzenlenen semt konağımızda 50 kişilik seminer salo-
nu ve 25’er kişilik iki adet derslik bulunmaktadır. 

Kültür İşleri Müdürlüğü

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi
207 kişilik çok amaçlı salon, 3 adet seminer sınıfı ve fuaye alanı bulunmaktadır. 

Kültür Merkezleri
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Balaban Tekkesi Kültür Evi
Seminer ve sohbetlere yer verilen Balaban Tekkesi Kültür 
Evinde 40’ar kişilik iki adet seminer salonu bulunmaktadır. 

Nevmekan
2015 Ekim ayında açılışı yapılan merkezde söyleşiler, okur-ya-
zar buluşmaları ve butik konserler yapılmakta ve sanat galeri-
sinde sergiler düzenlenmektedir. 

Diğer Merkezler
Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezinin sahnesi Müdürlüğü-
müz tarafından tiyatro ve seminerler için tahsis edilmiştir. Ay-
rıca Ekim ayına kadar Müdürlüğümüze bağlı olan Niyazi Sayın 

Kültür Merkezi Kütüphane Müdürlüğüne devredilmiş olup 
sahnesinde çeşitli konserler ve seminerler düzenlemeye de-
vam edilmektedir. 

Kültür İşleri Müdürlüğü



“İki Ömrün Bereketi” Çiçek Derman ve  
Uğur Derman’a Saygı Gecesi  
(6 Şubat 2015)
Geleneksel Türk Sanatlarından Hat ve Tezhip üstadı Prof. Dr. 
Çiçek Derman ve Prof. Dr. Uğur Derman adına “İki Ömrün Be-
reketi” temalı saygı gecesi düzenlenmiştir. Bağlarbaşı Kong-

Üsküdar Kitap Fuarı (14-22 Şubat 2015)
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen 
ve 9 gün süren kitap fuarına 100’ü aşkın yayınevi katılmıştır. 
Milli Eğitim Bakanı Sn. Nabi Avcı’nın açılışını yaptığı fuar bo-

re ve Kültür Merkezinde yapılan gece, belgesel sunumuyla 
başlamış, dostları ve öğrencilerinden Prof. Dr. Çiçek Derman 
ve Prof. Dr. Uğur Derman anlatımıyla devam edilmiştir. 

yunca yazarların katıldığı söyleşiler ve imza günleri düzen-
lenmiştir. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de aralarında olduğu 
yaklaşık 50 bin kişi kitap fuarını ziyaret etmiştir. 

Kültür İşleri Müdürlüğü
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Toplumun İnşaasında Kadının Rolü 
Sempozyumu (8 Mart 2015)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sempoz-
yumda toplumda kadının rolü her yönüyle konuşulmuştur. 
Çok sayıda akademisyenin konuşmacı ve katılımcı olduğu 

1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyumu  
(13-14 Mart 2015)
Dergiciliğin süregelen zaman içerisinde gelişiminin ele alındı-
ğı sempozyum Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi. İlk defa yapılan sempozyumda çok sayıda tebliğ 

sempozyum Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzen-
lenmiş, sonuç bildirgesinin okunması ile son bulmuştur. 

sunulmuştur. Ayrıca, dergi kapakları, manşetler ve fotoğraf-
lardan oluşan bir sergi de sempozyumda yer almıştır. 

Kültür İşleri Müdürlüğü



Uluslararası Şiir Festivali  
(4-11 Nisan 2015)
Uluslararası Üsküdar Şiir Festivali 04-11 Nisan 2015 tarihleri 
arasında 18 yabancı ve 15 yerli şairin katılımıyla gerçekleş-
miştir. Festivalin ana teması “Somali” olarak belirlenmiş ve 
Somali’den gelen şairlere de ev sahipliği yapılmıştır. Festival 
ile ilgili basın brifingi vermek üzere bir Basın toplantısı düzen-
lemiştir. 8 gün süren Festival kapsamında “Şiir Sokakta” adı 
altında kafelerde şiir dinletileri olmuş, Üsküdar’da bulunan 5 
Üniversite ve 15 Lisede “Şiir Okulda” etkinliği yapılarak ya-
bancı ve yerli şairler öğrenciler ile buluşturulmuştur. Ana te-
manın Somali olması nedeniyle “Somali ve Şiir gecesi”, genç 
katılımcı şairlerden oluşan “Genç Şairler Atölyesi”, Festival 
Başkanı olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi adına “Festival Başka-
nı Gecesi” ve İncesaz ve Trio Joubran Konserleriyle “Festival 
Açılış ve Kapanış” gecesi düzenlenmiştir. 

Festival Açılış Gecesi 04. 04. 2015 
Festival açılış gecesi, festivale özel hazırlanan kısa film gös-
terimi ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından katılım-
cı şairlerin okuduğu şiirler ile devam eden program İncesaz 
konseri ile son buldu. 

Şiir Sokakta 05. 04. 2015 
Üsküdar’da bulunan kafelerde yapılan dinletiye katılan yerli 
ve yabancı şairler şiir dinletisi sundu. 

Kültür İşleri Müdürlüğü
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Şiir Okulda 
Üsküdar’da bulunan lise ve üniversitelerde yerli ve yabancı 
şairlerin katılımıyla şiir dinletileri yapıldı. 

Genç Şairler Atölyesi 07. 04. 2015 
Yurt dışından ve yurt içinden festivale katılan genç şairlerin, 
gün içinde yaptıkları atölye çalışmasının neticesinde aynı gü-
nün akşamı düzenlenen gece, şairlerin şiir ile ilgili düşüncele-
rini paylaşması ve şiir okumaları ile son buldu. 

Somali ve Şiir Gecesi 06. 04. 2015 
Festival ana temasının Somali olması nedeniyle Somali’den 
gelen şairlerin ve ülkemizde yaşayan Somalili vatandaşların 
katılımıyla bir program düzenlendi. Programda şairlerin So-
mali ve şiir ile ilgili görüşlerine yer verildi. Program katılımcı 
şairlerin şiir okumaları ile son buldu. 

Kültür İşleri Müdürlüğü



Festival Başkanı Gecesi 09. 04. 2015 
Festival Başkanı olan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi için düzenlenen 
gecede yapılan panel ile şairler Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ile il-
gili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Prof. Dr. Hüsrev Hate-
mi’nin de şiir okuduğu gece Melihat Gülses, Tevfik Rodos ve 
Caner Akın konseri ile son buldu. Program sonunda Prof. Dr. 
Hüsrev Hatemi’nin şiir kitabı katılımcılara takdim edildi. 

Uzun Müzikli Bir Şiir Gecesi 11. 04. 2015 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinin bahçesinde düzenle-
nen programda müzik eşliğinde şiir okumaları yapıldı. 

Kültür İşleri Müdürlüğü
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Festival Kapanış Gecesi 11. 04. 2015 
8 gün süren festivalin kapanış gecesi, festivale katılan tüm 
şairlerin şiir okumaları ile başladı. 2014 yılında yayınlanan 
şiirleriyle dikkat çeken iki genç şaire “Kız Kulesi Ödülü” tak-

Turizm ve Bahar Şenliği  
(16-19 Nisan 2015)
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve TURSAB ile ortaklaşa dü-
zenlenen festivalde, 3 gün boyunca 35 seyahat acentası 
Üsküdar sahildeki çadır içerisinde kurulan standlarda hem 

dim edildi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan 
kapanış gecesi dünyaca ünlü grup Le Trio Joubran konseri 
ile sona erdi. 

ülkemizin, hem Üsküdar’ın tarihi ve kültürünü tanıttılar. 
Festivalin son günü dileyen ziyaretçilere Üsküdar’ın tarihi 
ve kültürel yerleri gezdirildi. 

Kültür İşleri Müdürlüğü



Adam Olmuş Çocuklar - Başarının Sırrı 
(28 Nisan 2015)
Üsküdar’a nefes vermiş, ilçeyi geçmişten geleceğe taşıyan 
meşhur isimlerin başarı hikâyelerinin röportajları Müdürlü-
ğümüz tarafından kitaplaştırılmıştır. Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kitap lansmanına, kitapta 
röportajı yer alan çok sayıda başarılı isim katılmıştır. 

Ramazan Etkinlikleri  
(18 Haziran-17 Temmuz 2015)
Çınaraltı sohbetleri adı altında, Üsküdar Yeni Valide Cami 
bahçesinde birçok yazarın katılımıyla düzenlenen söyleşiler 
ramazan ayı boyunca devam etti

2. Üsküdar Sahaf Festivali  
(10-25 Ekim 2015)
Üsküdar sahilde bu yıl ikincisi yapılan festivale, 70 sahaf katıl-
mış olup festival boyunca çeşitli yazarların katılımıyla söyleşi-
ler düzenlenmiştir. 

Kültür İşleri Müdürlüğü
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2015-2016 Kültür Sanat Sezon Açılışı (15 
Ekim 2015)
Sezon tanıtım filmi ve Tuluyhan Uğurlu dinletisiyle başlayan 
sezon açılış programı “Kahraman Şehitlerimize Minnetle” te-
masıyla naatlar ve kahramanlık şiirlerinin okunmasıyla devam 
etti. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen 
açılışta “Şehitlerimiz” temalı serginin de açılışı yapıldı. 

“Vuslat” Şeb-İ Arus (1 Aralık 2015)
Mevlana’nın 742. vuslat yıldönümü vesilesiyle Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda sema  
töreni yapıldı ve katılımcılara Mevlana çorbası ikram edildi. 

Kültür İşleri Müdürlüğü



Sergiler 
Kültür Merkezlerimizde bulunan sergi salonlarında hat, tez-
hip, minyatür, fotoğraf, resim gibi çeşitli alanlarda sergiler 
düzenlenmiştir. 

Yayınlar
Yıl içerisinde çeşitli kitap ve broşürlerin basımı ve dağıtımı 
yapılmıştır. 

Kurslar
Merkezlerimizde ve Semt Konaklarımızda çeşitli alanlarda 
atölyeler ve kurslar düzenlenmektedir. 

Yabancı Dil
• Arapça 
• Farsça
• Osmanlı Türkçesi

Enstrüman
• Keman
• Ud
• Gitar
• Yan Flüt
• Ney

Geleneksel Sanatlar
• Hat
• Tezhib
• Minyatürk
• Ebru

Atölyeler
• Fotoğraf
• Karakalem
• Kırkyama
• Kurdela Nakışı
• Mefruşat
• Giyim
• İğne Oyası
• Ahşap Boyama
• Desen Tasarımı

Kültür İşleri Müdürlüğü
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Kütüphane Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 
48. Maddesi gereğince Belediye Başkanı’na ve Başkan Yar-
dımcısı’na bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

Kütüphane Müdürlüğü’nün amacı ilçemizde çocuklarımızın 
ve gençlerimizin eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim, tek-
noloji ve spor alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere 
daha kolay bir şekilde, huzurlu ve güvenli ortamlarda ulaşma-
ları, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlâklı, ailesine, toplu-
ma ve insanlığa faydalı, azimli ve cesur bireyler olarak yetiş-
melerini sağlamak misyonu ile okuyan, düşünen, üreten, milli 
ve manevi değerlerini özümsemiş, gelecek ideali olan öncü 
bir nesil yetiştirmektir. 

Temel ilkemiz yapılacak çalışmaları planlarken insanı merke-
ze almaktır. Faaliyetler millî ve manevi değerlerimiz ile kül-
tür, örf ve âdetlerimiz dikkate alınarak planlanır. Çalışmalar 
yapılırken fırsat ve imkân eşitliği ilkesine uyulur. Hiçbir davra-
nış ve çalışmada insana verilen değerden, duyulan saygıdan 
ödün verilmez. 

Müdürlüğüğümüz Belediye sorumluluğunda açılan ve açıla-
cak olan kütüphaneler, Bilgi Evleri, Çocuk Akademileri, Çocuk 
Üniversiteleri, Gençlik Akademileri, Gençlik Merkezleri, Eğitim 
Merkezleri ile ilgili olarak çalışmalar yapar. Kütüphanelerde 
ihtiyaç duyulan kitapların, araştırılmak istenilen konuların, gö-
revlilerin yardımıyla, öğrenci ve velilerine teminini sağlamak; 
çocukları ve gençleri okumaya teşvik etmek görevlerimiz ara-
sındadır. Bu merkezlerimizde üyelik sistemi oluşturulmuştur. 

İlçemiz sınırları içerisinde eğitim gören çocuklar ve gençler 
için yürütülen eğitim çalışmaları ve sosyal faaliyetler Müdür-
lüğümüze bağlı olan Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri 
“ÜSGEM” çatısı altında sürmektedir. Üsküdar Gençlik ve Eği-
tim Merkezleri çatısı altında hizmet veren kurumlarımız aşa-
ğıda belirtilmiştir:

Merkezlerimiz:
• Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
• Üsküdar Çocuk Üniversitesi
• Üsküdar Gençlik Akademisi
• Üsküdar Gençlik Merkezi
• Üsküdar Genç Enderun
• Üsküdar Robot ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi (Ürotam)
• Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi
• Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi
• Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
• Üsküdar Bilim Merkezi ve Gözlem Evi (2016’da hizmete 

girecek)

Kütüphane Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Bilgi Evi ve Çocuk Akademisi sayısı Adet 13 13 12

2 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri'nden faydalanan öğrenci sayısı Kişi 19.000 12.000 18.518

3 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen turnuva sayısı Adet 3 4 47

4
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen turnuvalara katılan  
kişi sayısı 

Kişi 740 1.200 1.938

5 Çocuklar ve Gençler için düzenlenen tarihi ve kültürel geziler sayısı Adet 22 50 847

6 Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı Kişi 6.300 8.500 26.409

7 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen yarışma sayısı Adet 3 5 100

8
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen yarışmalara katılan  
kişi sayısı 

Kişi 1.100 1.500 2.178

9 Ücretsiz etüt/kurs merkezleri açılması Adet 15 18 130

10 Ücretsiz etüt/kurs merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı Kişi 33.000 24.000 38.964

11 Aile okulu seminerlerinin düzenlenmesi Adet 20 25 273

12 Çocuk Üniversitesi'ne kayıtlı öğrenci sayısı Kişi 600 900 1.680

13 Üsküdar Gençlik Akademisi'nden faydalanan lise öğrencisi sayısı Kişi 9.000 6.000 1.644

14 Üsküdar Gençlik Merkezi'nden faydalanan üniversite öğrencisi sayısı Kişi 3.800 2.300 7.465

Kütüphane Müdürlüğü



Üsküdar Bilgi Evleri ve  
Çocuk Akademileri
Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, toplam 12 şube-
si ile göz bebeğimiz ve geleceğimizin teminatı olan ilkokul 
ve ortaokul öğrencilerimize eğitim desteği veren, sayısız et-
kinliğin ve çok sayıda projenin bünyesinde hayata geçirildiği 
hizmet birimlerimizdir. 2005 yılından bugüne toplam 75. 000 
öğrenciye hizmet veren Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akade-
mileri 2015 yılında 14. 600 farklı öğrenciye hizmet vermiştir. 
Bununla birlikte ilçemizdeki bütün ilkokul ve ortaokullarda 
eğitim, kültür, sanat, bilim, sosyal ve spor alanlarında çalış-
malar yaparak öğrencilerimizin tamamına ulaşmaktayız. 

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerimizde ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimize yönelik olarak; 
• Eğitimlerine destek için; Okul takviye dersleri, etütler, ki-

tap okuma faaliyetleri, bilge yazarlar, bir dil bir insan, hızlı 
okuma ve hafıza teknikleri, akıl oyunları, deha okulu, zeka 
okulu, mental aritmetik, 

• Ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olmaları için; Eğitim-
den kültüre, sanattan spora çeşitli atölye ve kulüp faali-
yetleri, sohbet ve seminerler, 

• Milli ve manevi değerlerini kazanmaları ve gelecek ufku-
na sahip olmaları için; Genç Enderun Projesi başta olmak 
üzere; değerler eğitimi, şahsiyet okulu ve kişisel gelişim 
eğitimleri, 

• Sosyal alanlarda kendilerini farketmeleri ve gelişmelerini 
sağlamak için; Eğitsel ve kültürel geziler, yarışmalar, mü-
nazaralar, izcilik eğitimi ve kamplar, 

• Öğrenirken eğlenmeleri için; Maharetli eller, eğitici dra-
ma, masal bahçesi, kitap kafe, oyuncağım matematik, 
sahnede sen ve fen, sinema, geleneksel çocuk oyunları, 

• Bilim ve teknolojiyi faydaya dönüştürmek için; Bilişim tek-
nolojileri, bilim atölyesi, bilişim dergisi, robot ve astrono-
mi eğitimleri ve bunlar gibi birçok eğitimler ve etkinlikler 
düzenlenmektedir. 

Çocuk Üniversitesi
Çocuk Üniversitesinde zekâ ve yetenek testleri uygulanarak 
seçilen İlkokul ve ortaokullardaki üstün yetenekli çocuklara 
ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim desteği sağlamak, özel 
eğitim metodları ile temel yaşam becerileri kazandırmak, 
zeka seviyeleri, yetenek ve ilgileri doğrultusunda gelişimle-
rine katkıda bulunmak, sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, tek-
nolojik, kişilik, milli ve manevi gelişimlerini sağlayacak eğitim 
çalışmaları yapmak amacıyla faaliyet gösterilmektedir. 

Gençlik Akademisi
Gençlik Akademisinde lise eğitimi alan gençlerimize ihtiyaç duy-
dukları alanlarda eğitim desteği sağlamak, kimlik, kişilik, sosyal, 
kültürel, sportif, milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak 
hizmetler üretmek, yetenek ve ilgileri doğrultusunda faaliyetler 
yürüterek gençlerimizi hayata hazırlamak, kendine yetebilen, ye-
tilerinin farkında, belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış, gelecek ideali 
olan gençler yetiştirme amacıyla faaliyetler sürdürülmektedir. 

Gençlik Merkezi
Gençlik Merkezinde üniversiteli ve liseli gençlerimizin ihtiyaç 
duydukları alanlarda eğitim desteği sağlamak, kimlik, kişilik, 
sosyal, kültürel, sportif, milli ve manevi gelişimlerine katkı 
sağlayacak etkinlikler yapmak, ilgi, istek, ve yetenekleri doğ-
rultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif 
bireyler olarak katılmalarını sağlamak ve gençleri zararlı alış-
kanlıklardan korumaya yönelik çalışmalar yürütmek amaçlı 
faaliyetler yürütülmektedir. 

Genç Enderun
Genç Enderûn, kültürel ve manevi değerlere sahip fikir adam-
ları yetiştirme projesidir. Gelecekte kitleleri peşinden sürükle-
yebilecek ve yönetebilecek dirayetteki fikir adamlarını, çocuk 
ve genç yaşta tespit ederek özl olarak yetiştirmeyi hedefler. 

Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi
Yedi Güzel Adam ve Öncüler olarak tespit edilen düşünür 
edebiyatçıların eserlerini tanıtmak ve genç yaşlı herkese oku-
mayı sevdirmek amacı ile açılmış kütüphanemizdir. Kütüpha-
nemizde gerçekleştirilen başlıca atölyelerimiz; kitaplı atölye-
ler, kitaplı kısa film atölyesi, kitaplı tasarım atölyesi, kitaplı 
karikatür atölyesi, kitaplı Osmanlıca atölyesidir. 

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, nitelikli bilginin üretimi ve yay-
gınlaştırılması için özellikle sanat ve sosyal bilimler alanında 
akademik çalışmalar yapmayı amaçlayan yeni bir kuruluştur. 
Üsküdar Belediyesi Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri 
bünyesinde 2015 yılında faaliyete başlayan Üsküdar Fikir Sa-
nat Merkezi, çalışmalarını restorasyonu tamamlanarak hizme-
te açılan Altunizâde’deki tarihî binada sürdürmektedir. 

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik semi-
ner ve atölye çalışmaları; sanatın ve sosyal bilimlerin farklı 
alanlarıyla ilgili sempozyum, panel, konferans ve yayıncılık fa-
aliyetleri; öğrenci ve araştırmacılar için değişim programları 
Üsküdar Fikir Sanat Merkezinin belirleyici çalışmalarını oluş-
turmaktadır. Bunların dışında Osmanlı Türkçesi kursları, pale-
ografya kursu, akademisyenler için yabancı dil kursu, hukuk 
atölyesi, şehircilik atölyesi, okuma grupları, klasik Türk müziği 
atölyesi, yönetim danışmanlığı sertifika programı ve eğiticile-
rin eğitimi sertifika programı düzenlenmektedir. 

Kütüphane Müdürlüğü
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Sınav Kaygısı ve Çalışma Davranışı 
Değerlendirme Ölçekleri
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
TEOG öğrencilerinin ders çalışma davranışlarını değerlendir-
mek üzere, ‘Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri’ 

Aile Okulu Sertifika Töreni 
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinde her 
hafta rehber öğretmenlerin sunumlarıyla düzenlenen Aile 
Okulu Seminerlerinin I. Dönem Sertifika Töreni Üsküdar Genç-
lik Merkezi’nde verilen kahvaltı programıyla gerçekleştirildi. 

Aile İçi İletişim, Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Bo-
zuklukları, Çocuklarda Özgüven Kazanımı, Cinsel İstismar ve 
Kayıp Çocuklar, Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma Yolları gibi çeşitli 
konuların işlendiği seminerlerde veliler çözemedikleri birçok 
sorun hakkında anahtar bilgiler kazandı. 5 Ekim’de başlayıp 
10 hafta boyunca süren eğitimlerin sonunda toplam 143 veli 
sertifikasını aldı. 

İftar Programları
Ramazan’ın bir başka iklimde yaşandığı kültür, tarih ve me-
deniyet şehrinde, Üsküdar Belediyesi’nin eğitim birimlerinde 
ders gören gençler birbirinden bereketli iftar sofralarında 
buluştu. Ramazan ayının sonuna kadar 4 bine yakın davetliye 
iftarlık ikramlarda bulunuldu. 

İlk İftarım İlk Orucum Programı
Üsküdar Belediyesi bu yıl Ramazan ayının ilk gününde düzen-
lediği ‘Niyetlendim İlk Oruca Ramazan Şehri Üsküdar’da’ etkin-
liğinde oruç tutan yaklaşık bin çocuğun iftar heyecanına ortak 
oldu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programda 
Bilgi Evleri, Çocuk Akademileri ve Çocuk Üniversitesi’nde eği-
tim gören öğrenciler birlikte iftar yapmanın heyecanını yaşadı. 

Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri Faaliyetleri

uygulandı. Uygulanan envanterin sonuçları öğrencilerle pay-
laşılarak nasıl daha verimli ders çalışacakları konusunda karşı-
lıklı paylaşımlarda bulunuldu. 

Kütüphane Müdürlüğü



TEOG Aile Okulu Eğitimi
TEOG Sınavına girecek öğrencilerimizin velileri ile her ay 
düzenli olarak TEOG Aile Okulu seminerleri gerçekleştirildi. 
Eğitim kapsamında velilerimize sınava hazırlanan öğrencile-
rimizle iletişimlerinin nasıl daha sağlıklı hale getirilebileceği 
hususunda 10 hafta süre ile eğitim verildi. Sınav kaygısı yaşa-
yan öğrencilere nasıl yaklaşılmalı, verimli ders çalışma teknik-
leri gibi konu başlıklarının yer aldığı eğitim programına velile-
rin düzenli olarak katılım sağladığı gözlemlendi. 

Üsküdar’daki Ortaokullarda  
TEOG Deneme Sınavı 
Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören toplam 5.300 TEOG hazırlık 
öğrencisine TEOG Deneme Sınavı uygulandı. Sınav esnasın-
da Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanımız 
Hilmi Türkmen ve Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın okulları 
ziyaret ederek sınavı yerinde gözlemledi. 

TEOG Hızlandırma Programı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri TEOG sı-
navından iki hafta önce 1.051 öğrencimiz arasından ilk 250’ye 
giren öğrencimize yapmış olduğumuz Hızlandırma Programı 
için Münevver Ayaşlı Çocuk Akademisi ve Yavuztürk Bilgi Evi 
olarak iki merkez bina seçildi. 

Kütüphane Müdürlüğü

Deprem Simülasyon Aracında Deprem Tatbikatı
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri ilk ve orta okullarında 
15.000 öğrenci ile deprem simülasyon aracında depremden 
nasıl korunması gerektiğini ve oluşabilecek kazaların; ev, iş-
yeri ve sınıf gibi mekanlarda, depremin eşya ve insanlar üze-
rindeki etkilerini göstermek, depremin etkilerini en aza indir-
mek için yapılması gerekenler hakkında görsel ve uygulamalı 
eğitimlerle toplumda depremden korunma kültürünün oluş-
turulmasına katkı sağlandı. 

İHH Uluslararası Yetim Buluşması
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinden 
300 öğrenci, İHH tarafından düzenlenen programda dünya-
nın 13 ülkesinden Türkiye’ye getirilen yetimlerle buluştu. 

Veli Kahvaltısı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğret-
menleri, sınıflarındaki öğrenci ve öğrenci velilerinin katıldığı 
kahvaltılar düzenledi. Velilerle tanışma, öğrenciler hakkında 
genel bilgiler, bilgi evlerinin genel tanıtımı, dersler ve işleyişle 
alakalı bilgi verildi. Sonrasında velilerle bilgi alışverişi yapıldı. 
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Veli Eğitimleri
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
teknolojiden haberdar olan ve çocuğuna faydalı olmak iste-
yen veliler için Veli Bilişim Dersleri kapsamında Microsoft Of-
fice Programları eğitimleri düzenlendi. 

Üsküdar Kent Konseyi Çocuk Meclisi
5 Şubat 2015 Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Kent Kon-
seyi Çocuk Meclisi başkanlık seçimlerine Üsküdar Belediyesi 
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğrencileri katılım sağladı. 

İlk Namazım Programı
Sosyal etkinlik bağlamında İlk Namaz kitabını okuyan 300 öğ-
renci ile ilk namazlarını kılmak üzere Beylerbeyi Hamid-i Evvel 
Camii’ne gidildi. 

Kütüphane Müdürlüğü

Şahsiyet Okulu Veli Toplantısı   
Kasım ayı itibariyle başlatmış olduğumuz Şahsiyet Okulu 
eğitimimizde öğrencilerimizin manevi dünyalarını zenginleş-
tirip, karakter gelişimlerine destek vererek onların ahlaklı, 
saygılı, dürüst, topluma faydalı birer birey olmaları yolunda 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda; Şahsiyet Okulu eğiti-
mi alan yaklaşık 700 öğrencimizin velisinin katılımıyla düzen-
lenen kahvaltılı veli toplantımız Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Bilişim Sınıfı Öğrencileri ile Teknoloji Gezisi
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinden 
400 öğrenci ile ‘08-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’ kap-
samında Casper A. Ş. Fabrikası’na Bilim Teknoloji gezisi dü-
zenlendi. 

Turmepa Sualtı Atık Sergisi Ziyareti
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak Turmepa Sualtı Atık 
Sergisi ziyaret edildi. TRT Çocuk çekim ekibiyle renklenen 
gezimizde denizlerin nasıl kirlendiği, ekosisteme nasıl zarar 
verildiği ve nesli tükenmekte olan canlılar konularında bilgi 
edinildi. 



Kütüphane Müdürlüğü

Beyaz Gezi
İ. B. B. Beyaz Gezi Faaliyetleri kapsamında Üsküdar Belediyesi 
Bilgi Evlerinden 1000 öğrenci, 28 Kasım 2015’te Yerebatan 
Sarnıcı, Panaroma 1453 Müzesi, Feshane ve Miniatürk’ü ge-
zerek eğlenceli vakit geçirdi. 

TEOG Atlantis Gezisi
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğren-
cileri önce Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen TEOG Ha-
zırlık Sınavına girerek kendilerini deneme fırsatı buldu. Sınav 
sonrası öğrenciler Atlantis Eğlence Merkezine götürülerek 
eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. 

İBB Topkapı Trafik Vakfı Gezisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkin-
lik çerçevesindeki öğrenciler; trafik parkında trafik kuralları 
ile ilgili bilgi alarak trafik kurallarını hem öğrenme hem de 
eğlenme fırsatı buldular. 

Modern Sanat Anne Çocuk Etkinliği
Bilgi Evi öğrenci ve velilerimizle İstanbul Modern’in “Zaman” 
konulu sergisine ziyarette bulunuldu. Anne ve çocuk ortak 
çalışmasına da katılan veliler ile çocukların birlikte keyifli za-
man geçirmeleri sağlandı. 

Yarışmalar
Sunum Yarışmaları
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğrenci-
leri, Bilişim Kulübünde öğrendikleri sunum hazırlama teknik-
lerini kullanarak hazırladıkları sunumlarla yarışmaya katıldılar. 

Sudoku Yarışması
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri,  
vefat eden Hayrettin Karaman Çocuk Akademisi öğren-
cimiz Emir Yakup YILMAZ adına 04. 06. 2015 tarihinde  
Münevver Ayaşlı Çocuk Akademisi’nde Sudoku Yarışması dü-
zenledi. 

Aklımı Oynatıyorum Yarışması
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri’nde eği-
tim alan Akıl Oyunları Atölyesi öğrencileri arasında 4 Nisan 
2015 tarihinde Üsküdar Gençlik Merkezi’nde “Aklımı Oynatı-
yorum” sloganlı yarışma düzenlenmiştir. 

Bir Kelime Bir İşlem Yarışması 
Bir zamanların ekrana kilitleyen “Bir Kelime Bir İşlem Yarış-
ması” Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezleri’nin ilk 
ve orta okul öğrencilerinin seviyelerine uyarlayarak hazırladı-
ğı bir içerikle gerçekleştirilmiştir. 

Aşure İkramı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri’nde Muharrem ayı nedeniyle 
veli ve öğrencilere aşure ikramı yapıldı. 
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Her Şehit Bir Fidan Etkinliği
Çanakkale Savaşlarının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Her 
Şehit Bir Fidan’ temalı etkinlik kapsamında 250 bin şehidimiz 
için dualar eşliğinde 250 fidan dikimi gerçekleştirildi. 

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinden 680 öğrencimiz kitap-
larla buluşturuldu. Dünya Çocuk Kitapları Haftası münase-
betiyle yapılan etkinlik ile okuma alışkanlığı kazandırmak ve 
kitap sevgisini arttırmak amaçlanmıştır. 

Kuzguncuk Bostanı’nda Çocuklarla  
Toprağın Buluşması 
Kuzguncuk Bostanı, Belediyemiz tarafından çocuklarımızın 
doğayla buluştukları, ekim yaptıkları ve eğlenerek hem öğ-
rendikleri hem de kendi ürünlerini yetiştirme fırsatı bulduk-
ları bir alan haline getirilmiştir. 

II. Abdulhamit’i Anma Programı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğren-
cileri Beylerbeyi Sarayı’nda 2. Abdülhamit Han’ı Anma Prog-
ramına katıldı. 140 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen prog-
ramda yapılan sunumla öğrenciler Sultan 2. Abdülhamit ve 
dönemi hakkında bilgilendirildi. 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
20 Kasım 2015 günü Ağız ve Diş Sağlığı Haftası münasebetiy-
le Selami Ali Bilgi Evi’nde uzman diş hekimlerinin diş sağlığı 
hakkındaki bilgilendirme toplantısı 120 öğrencimizin katılı-
mıyla düzenlendi. 

Barış Manço’nun Kabrine Ziyaret Programı
300 öğrencinin katılımıyla 16. ölüm yıldönümüyle Barış 
Manço’nun kabrine ziyarette bulunuldu. 

Kütüphane Müdürlüğü

Manevi Değerlere Yolculuk
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 600 
öğrencimizin katılımıyla, Ramazan ayının maneviyatını yaşa-
mak amacıyla Sultanahmet, Ayasofya, Ortaköy Büyük Mecidiye 
Cami ve Yahya Efendi Türbesini ziyaret programı düzenlendi. 



Kütüphane Müdürlüğü

8. Uluslararası Öğrenci Buluşması 
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğ-
rencilerimiz “8. Uluslararası Öğrenci Buluşması” etkinliği 
kapsamında Türkiye’de eğitim gören 160 ülkeden 80 bin 
misafir öğrenci ile Üsküdar’da buluştu. Etkinlikle çocukla-
rın birbirlerinin kültürlerini tanıması ve kendi kültürlerini 
tanıtması amaçlanmıştır. 

TÜYAP Kitap Fuarı Gezisi
Öğrencilerimiz TÜYAP Kitap Fuarı’nda kitapların zengin dün-
yasına girip keyifli dakikalar geçirdi. 

Kamp Programları

Kırşehir Kaman Gençlik Kış Kampı 
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
Üsküdar Gençlik Kış Kampları Kırşehir Kaman’da gerçekleşti-
rildi. 19-23 Ocak tarihlerinde erkek öğrencilere yönelik dü-
zenlenen kampa 200, 24-28 Ocak tarihlerinde kız öğrencilere 
yönelik düzenlenen kampa 200 öğrenci katılım sağlamıştır. 
Kamplarda öğrencilerin oldukça keyifli ve aktivite dolu 4 gün 
geçirmeleri sağlandı. 

Kaymakdonduran Mesire Alanı  
Gençlik Yaz Kampları 
Mayıs ve Haziran Aylarında öğrencilerin moral depolaması ve 
kondisyon artırması için düzenlenen Kaymakdonduran Mesi-
re Alanı Gençlik Yaz Kampı’na bu dönem 240 erkek 200 kız 
olmak üzere toplamda 440 öğrenci katılım sağladı. 

Kastamonu Kadı Dağı Gençlik Yaz Kampı
Ağustos ve Eylül Aylarında düzenlenen Kastamonu Kadı Dağı 
Gençlik Yaz Kampı’na bu dönem 150 erkek, 150 kız olmak 
üzere toplamda 300 öğrenci katılım sağladı. 
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Yaz Okulu Programı 
15 Haziran-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında 8 - 14 yaş gru-
bu çocuklara yönelik düzenlenen Yaz Okulunda Kur’an-ı Kerim 
ve dini bilgiler eğitimleri ile eğlenceli aktiviteler, gezi, etkinlik, 
yarışma ve turnuva faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Dini bilgiler 
eğitiminde siyer, ibadet, itikat, ahlak, namaz sureleri gibi ko-
nular işlendi. Öğrencilerimizin strateji geliştirmesini sağlayıp 
zihnini zorlayan bir o kadar da eğlenceli akıl oyunları; el baskı-
ları, keçe çalışmaları, çim adam çalışmaları ile sanat aktivitele-
ri, geleneksel çocuk oyunları, su oyunları ve turnuvalar, pasta 
yarışmaları, lezzetli ve farklı görünümlü kurabiye ve sandwich 
hazırlama, meyve ve sebze sunumları, kız öğrencilerle örgü 
örme, takı tasarlama, erkek öğrencilerle tamir yapma, ayakka-
bı boyama gibi yaşam becerileri kazanmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirildi. 

Yaz Okulu kapsamında kültür gezilerimiz de devam etti. Üstü 
açık araba ile Üsküdar turu, vapur ile Boğaz turuna çıkıldı ve 
İstanbul’a farklı açılardan bakmanın keyfini çıkardılar. 

Kütüphane Müdürlüğü

Şahsiyet Okulu Mezuniyet Töreni
Şahsiyet Okulu’na devam eden ve başarıyla bitiren 700 öğ-
renci için mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenci ve velilerin 
katıldığı törende Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen, mezun 
olan erkek öğrencilere mavi, kız öğrencilere ise pembe renkli 
Kur’an-ı Kerim hediye etti. 

TEOG Mezuniyet Töreni
TEOG sınavına hazırlanmak için büyük çaba gösteren sekizin-
ci sınıf öğrencileri için bu zorlu ve stresli günlerin geride kal-
ması adına onları mutlu etme amacıyla mezuniyet programı 
düzenlendi. 

ÜROTAM RoboKids Etkinliği
Üsküdar Robot ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi (ÜROTAM) 
olarak RoboKids etkinliği gerçekleştirildi. 

Kütüphane Müdürlüğü Kahvaltı Programı
Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Üsküdar 
Gençlik ve Eğitim Merkezlerinde çalışan personel, Kız Kulesi 
Restoran’da Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Başkan Yar-
dımcısı Sedat Ayyıldız ile kahvaltıda bir araya geldi. 



Kütüphane Müdürlüğü

TEOG Velileri ile Kahvaltı Organizasyonu
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri 15 Ocak 
günü, iyi bir lise kazanma çabasında olan sekizinci sınıf öğrenci ve-
lileri ile Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde kahvaltı eşliğinde 
veli toplantısı düzenledi. Toplantıya Belediye Başkanımız Sayın 
Hilmi Türkmen de katılarak öğrenci ve velilerle hasbıhal etti. 

Geleneksel Avrasya Maratonu 
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
İstanbul’un geleneksel spor organizasyonlarından biri olan 
ve bu yıl otuz yedincisi gerçekleştirilen İstanbul Avrasya Ma-
ratonu’na öğrenciler ile birlikte katılım sağlandı. 

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy‘u  
Anma Programı
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 79’uncu yılında, 
Üsküdarlı çocuklar özel hazırlanan metrobüs ile Ersoy’un 
Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret etti. Şiirlerin okun-
duğu ve duaların edildiği anma programı Belediye Başkanı-
mız Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı
27 Şubat 2011’de hayatını kaybeden eski Başbakanlardan 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 4. yıl dönümünde öğ-
renciler tarafından mezarı başında dualarla anıldı. 

Cahit Zarifoğlu’nu Anma Programı
Cahit Zarifoğlu ölümünün 28. yıldönümünde mezarı başında 
dualarla anıldı. 
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“Haydi Gençler Afrika’ya Su Kuyusu Açmaya” 
Yardım Kampanyası
Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezi ve Sadakataşı Derneği 
işbirliği ile “Haydi Gençler Afrika’ya Su Kuyusu Açmaya” adlı 
yardım kampanyası başlatıldı. 

Öğretmenlerimize Yönelik Hizmet İçi  
Eğitim Seminerleri
Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezleri personeli, hizmet içi 
eğitim seminerleri ile daha kaliteli eğitim için daha donanımlı 
hale gelmektedir. 

Her Pazar Babamla Huzurda Etkinliği
“Her Pazar Babamla Huzurda” etkinliği ile öğrencilerimiz ba-
balarıyla birlikte her Pazar sabah namazında aynı safta bulu-
şuyor ve sonrasında birlikte kahvaltı yapıyor. 

ÜSGEM Öğretmenleri Kahvaltı Programı
Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü Gençlik ve Eğitim 
Merkezi çatısı altında hizmet veren kurumlarda eğitim veren 
öğretmenler Üsküdar Kız Kulesi Restoran’da öğretmenler 
günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. 

Kütüphane Müdürlüğü



TEOG Öğrencileri Motivasyon Programı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri’nde 
TEOG eğitimi alan 1051 öğrencimiz Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Moral Motivasyon Prog-
ramında sınav öncesi bir araya geldi. 

Kutlu Doğum Programı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri’nin dü-
zenlediği Kutlu Doğum Programı Bağlarbaşı Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kütüphane Müdürlüğü

Onları Mutlu Etmek Çocuk Oyuncağı Projesi
Üsküdarlı gençlerin her daim yanında olan Üsküdar Belediyesi, 
Suriyeli çocuklara da el uzatıyor. 15 Nisan tarihine kadar de-
vam eden oyuncak toplama kampanyası için Üsküdar’ın çeşitli 
bölgelerine, üniversitelere, tüm okullara, STK’lara ve alışveriş 
merkezlerine tanıtım afişleri asıldı ve oyuncak kumbaraları 
yerleştirildi. Toplanan oyuncaklar, 23 Nisan’da Şanlıurfa’daki 
mülteci kamplarında yaşayan Suriyeli çocuklara ulaştırıldı. 

TRT Diyanet Vav Çocuk Çekimlerine  
Katılım Organizasyonu
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
teknoloji çağında büyüyen çocuklara, dinimizi ve peygamber-
lerimizin hayatını eğlenceli oyunlar ile öğretmeyi amaçlayan 
bir yarışma programı olan TRT Vav Çocuk Programının çekim-
lerine katılım sağlandı. 

Yedi Güzel Adam Kütüphanesi Ziyaretleri
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak Yedi Güzel Adam Kü-
tüphanesine düzenli olarak ziyaretler düzenleyip öğrencilerimi-
zin kütüphane kültürü edinmesini ve kütüphanenin oluşumuna 
ruh katan ‘Yedi Güzel Adam’ı’ da tanımalarını amaçlamaktayız. 
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Veli Ziyaretleri
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
2015 -2016 eğitim öğretim yılının 1. Döneminde “eğitim aile-
de başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreç” düsturu ile 
öğretmenlerimiz 1300 öğrencimizin evine misafir olup velile-
rimizle birebir tanışma fırsatı budu. 

Müslüman Bilim Adamları Tanıtımı
Bilgi Evleri ve Çocuk Akademisi öğrencilerini Türk İslam Bilim 
adamları ile drama ve canlandırma yöntemiyle tanıştırıyoruz. 

TEOG Öğrenci, Veli Kahvaltı Programı
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
TEOG Veli Bilgilendirme Toplantısı yaklaşık 1100 velinin katılı-
mıyla Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirildi. 

Kütüphane Müdürlüğü

Deniz Müzesi Gezisi
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğrenci-
lerimizle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türkiye’nin ilk 
askeri deniz müzesi olan İstanbul Deniz Müzesi gezildi. 

Kitap Bağışı Kampanyası
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
Anadolu’nun bir çok ilinde ihtiyaç sahibi okullara Üsküdarlı 
çocuklarımızın bağışladığı kitaplar ulaştırıldı. 

Klasik Otomobil Müzesi Ziyareti
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğrenci-
lerimizle klasik otomobillerin sergilendiği Cengiz Artam Mü-
zesi ziyaret edildi. 

Miniatürk’e Yolculuk
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri olarak 
Anadolu ve çevresinde hüküm sürmüş, derin izler bırakmış 
medeniyetlerin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bire 
bir maketlerinin sergilenmesi ile masalsı bir ortamın oluştu-
rulduğu Miniatürk ziyaretleri gerçekleştirildi. 

Bahar Yürüyüşü
Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri öğren-
cileri Küçük Çamlıca Korusu’nda kahvaltı yaptıktan sonra kısa 
bir bahar yürüyüşü yapmış, bu çerçevede çeşitli oyunlar oyna-
yarak bölgenin coğrafyası ve tarihi hakkında bilgi edinmiştir. 



Kütüphane Müdürlüğü

Tiyatro Kulübü
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Tiyatro Kulübü öğrencilerin ken-
dilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleş-
melerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, 
sonuçtan çok süreç odaklı, bireysel gelişim perspektifli çalış-
malar ile Tiyatro Kulübü çalışmaları yapmaktadır. 

Yazarlık Atölyesi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Yazarlık Kulübü; öğrencilere et-
kin ve etkili bir yazı diline sahip olma fırsatı sunmaktadır. His-
settiklerini, anlatmak istediklerini, hayata ve kendilerine dair 
deneyimlerini herkes ile özgürce paylaşma cesareti kazanma-
ları hedeflenmektedir. 

Matematik Proje Atölyesi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi öğrencileri bilim, teknoloji ve mü-
hendisliğin matematikle beraber işe koyulduğu Matematik 
Proje Atölyesi gerçekleştiriyor. Bu atölyede öğrenciler fen, 
teknoloji, mühendislik ve matematiği gerçekçi problemlerin 
çözümünde kullanarak, yaşlarına uygun projeler üretmenin 
ve problem çözmenin zevkine varıyor. 

Üsküdar Çocuk Üniversitesi Altunizade Korkut Özal Kampüsü Faaliyetleri

Matematik Olimpiyat Hazırlık Atölyesi
Matematik Olimpiyat Hazırlık Atölyesi ile öğrencileri ileri 
düzey matematik eğitimleri almakta, başarılı öğrenciler ile 
Matematik Olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir. 

Siyaset ve Ekonomiyi Anlama Kulübü
Bu atölye çalışması Üsküdar Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin 
siyaset ve ekonomiyi anlamalarına yardımcı olacak ders ve et-
kinlikler içermektedir. İçinde yaşadığımız sistemin geniş anlam-
da bir incelemesi yapılarak temel kavramlar tartışılmaktadır. 

Speaking Kafe
Speaking Kafe ile öğrencilerin klasik yabancı dil öğretiminin 
aksine, defter kitap olmadan ve kalem kullanmadan yani 
sadece dinleyerek ve konuşarak yabancı dil eğitimi almaları 
sağlanmaktadır. 
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Kütüphane Müdürlüğü

‘Ben De Varım’ Sosyal Sorumluluk  
Proje Döngüsü Eğitimi
İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile ortak-
laşa düzenlenen ‘Ben De Varım’ Sosyal Sorumluluk Proje 
Döngüsü Eğitimi ile öğrenciler fikirlerini projelendirmeyi 
öğrenmekte, projelerini gerçekleştirmenin yollarını öğren-
mektedirler. 

‘Eğlenerek Okuyoruz & Oynayarak Öğreniyoruz’ 
Kitap Okuma Etkinlikleri
Düşün Taşın Derneği’nin desteği ile gençlerin eğlenerek ki-
tap okuma alışkanlığı kazandığı, hafıza geliştirme ve drama 
etkinliği eşliğinde değerler eğitimi aldığı ‘Eğlenerek Oku-
yoruz & Oynayarak Öğreniyoruz’ faaliyetleri Üsküdar Çocuk 
Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. 

Osmanlıca Kulübü
Yunus Emre’nin şiirlerini, Osmanlı sultanlarının fermanlarını, 
Çanakkale’den cepheden gönderilen mektupların okunduğu 
Milli kültür ve medeniyetin temel kaynaklarından Osmanlı 
Türkçesi eğitimleri Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nde gerçek-
leştirilmektedir. 

Fotoğrafçılık Kulübü
Gençlere fotoğrafçılık üzerine teorik derslerin yanı sıra, 
edindikleri temel becerileri sahada uygulama imkânı tanı-
yan Fotoğrafçılık Kulübü ile fotoğrafın kurallardan oluşan 
bir alan olmadığı fikrinden hareketle fotoğraf okuması, 
ders içi uygulama çekimleri ve ev ödevi çalışmaları yapıl-
maktadır. 

Akıllı Şehir Projesi
3. Kademe Mühendisliğe Giriş dersinin örnek bir uygulaması 
olarak başlatılan Akıllı Şehir Projesi ile öğrencilerin derste öğ-
rendikleri bilgileri uygulamaya geçirme fırsatı edinmişlerdir. 
Legolar, robotlar ve maketler ile akıllı, teknolojik ve modern 
bir şehir planlaması yapmaktadırlar. 

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Gezisi
İslam bilim tarihinin örneklerinin incelenmesi amacıyla Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in çalışmalarıyla Gülhane Parkı’nda kurulan 
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne kültürel gezi düzen-
lenmiştir. 

Asr-ı Saadete Yolculuk
Üsküdar Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği Asr-ı Saadete Yolculuk 
etkinliğinde “Kaligrafi ve Ebru Atölyesi” öğrencileri ile sergi 
organize edilmiştir. 

Gökyüzü Koleji’nde Kaligrafi Sergisi
Üniversite bünyemizdeki Kaligrafi Atölyesi eğitimlerine 
katılan öğrenciler ile Gökyüzü Koleji’nde Kaligrafi Sergisi 
düzenlenmiştir. 

Havacılık Müzesi Gezisi
Türkiye’de ve Dünya’da havacılık teknolojisinin gelişimine 
dair hazırlanan Havacılık Müzesi’ne ilgili öğrenciler ile gezi 
gerçekleştirilmiştir. 

Bilim Tüneli
Çocuk Üniversitesi öğrencileri ile Bilgi Üniversitesi’nde yer 
alan ve Dünya’daki son teknolojik gelişmelerin sergilendiği 
Bilim Twüneli’ne gezi programı düzenlendi. 



Kütüphane Müdürlüğü

Hyundai Assan Fabrika Ziyareti
Araba teknolojileri ve üretimini yerinde inceleme ve gözlem-
leme amacıyla ilgili öğrenciler ile Hyundai Assan Fabrikası’na 
teknik gezi düzenlenmiştir. 

Münazara Şampiyonası
3. Kademe Münazara öğrencilerine örnek olması adına, İs-
tanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen Münazara Şampi-
yonası’na katılım gerçekleştirildi. 

Kuzguncuk Bostanı Bahar Şenliği
Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Kuzguncuk Bostanı Ba-
har Şenliği’ne öğrencilerimizle katılarak Üniversitemize ait 
alana fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 

Paşaköy Biyolojik Su Arıtma Tesisleri Gezisi
Su arıtma ve yeniden kullanma tekniklerini yerinde gözlem-
leme amacıyla ilgili öğrenciler ile Paşaköy Biyolojik Su Arıtma 
Tesisleri’ne teknik gezi düzenlenmiştir. 

‘Prof. Dr. Fuat Sezgin Çocuklarla  
Buluşuyor’ Etkinliği
Bilimler Tarihi Uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin kendisinin adına 
açılan kampüsümüzün açılış programı vesilesiyle Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yüzlerce öğrencimizle bir 
araya geldi. 

Üsküdar Kitap Fuarı
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Üs-
küdar Kitap Fuarı’nda stand açılmış ve Kaligrafi ve Ebru Atöl-
yesi öğrencilerinin çalışmaları sergilenmiştir. 
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Kütüphane Müdürlüğü

İTÜ Nükleer Enerji Bilgilendirme Merkezi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü  
1. kademe öğrencilerine 11 Nisan Cumartesi ile 12 Nisan 
Pazar günü arasında İTÜ Maslak Ayazağa Kampüsü’nde 
bulunan Nükleer Enerji Bilgilendirme Merkezine gezi dü-
zenlenmiştir. Merkez yetkilileri tarafından öğrencilere 
animasyon filmi izlettirilmiştir ve izlettirilen filmin içeriği 
ile ilgili yarışmalar düzenlenerek öğrencilerin aktif katılımı 
sağlanmıştır. 

Aile Okulu Seminerleri Kapsamındaki Eğitimler 
• Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri
• Üstün Yetenekli Çocuk- Ebeveyn İletişimi
• Üstün Potansiyelli Çocukların Yetenekleri
• Üstün Yetenekli Çocuklarda Problem Çözme Becerisi 

Açısından “Arabuluculuk Yöntemi”- Ebeveyn Tutumu
• Üstün Yetenekli Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Özel 

Öğrenme Güçlüğü
• Üstün Yeteneklilerde Duygusal Zeka- Sosyal Zeka
• Bilgisayar Kullanımının Zeka Üzerindeki Etkisi
• Medya’nın Şiddet Duyguları Açısından Etkileri

Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü Faaliyetleri

Mayıs’ta Gökyüzü Size Daha Yakın İstanbul 
Üniversitesi Mayıs Ayı Astronomi Etkinliği
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Ku-
lübü “Galaksiler” adlı sunumunu Üsküdar Çocuk Üniversitesi 
Fuat Sezgin Kampüsü öğrencileri için gerçekleştirdi. Takiyüd-
din Astronomi Topluluğu standında “Güneş saati” yapılarak o 
esnadaki saat belirlendi. Astronomi ve Bilime hizmet etmiş “İs-
lam Bilim Adamları” tanıtım standında sunum geçekleştirildi. 

Veli Ev Ziyaretleri
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü 
Rehberlik birimi ve eğitmenleri tarafından velileri ile beraber 
öğrencilerin okul ve ev ortamındaki durumu hakkında karşı-
lıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Öğrencilerin çalışma ortamı göz-
lemlendi. Bu vesileler ile veliler de kurumu ve eğitmenleri 
daha yakından tanıma fırsatı buldu. 

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Gezisi
İslam Bilim Ve Teknoloji Tarih Müzesi’ne eğitim gezisi düzen-
lendi. Öğrencilerle İslam Bilim ve Teknoloji Tarih Müzesini zi-
yaret ederek Müslüman âlimlerin bilim dünyasına sağladığı 
katkılar hakkında öğrencilere bilgi kazanımı sağlandı. 

Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr.  
Fuat Sezgin Kampüsü Açılış Programı
Pelin ÇİFT’ in sunumu ile Bağlarbaşı Kültür Merkezinde ‘’Prof. 
Dr. Fuat Sezgin Çocuklarla Buluşuyor’’ isimli etkinlik gerçekleş-
tirildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’e 
sorular yöneltip cevaplarını aldılar. Etkinliğin ardından Prof. 
Dr. Fuat Sezgin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe 
Kaymakamı Mustafa Güler ile öğrenciler ve öğretmenleri Liba-
diye şubesine gelerek kampüsün açılışını gerçekleştirdi. 

Veli Kahvaltı Programı
Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde veli bilgilendirme to-
plantısı gerçekleştirildi. 



Kütüphane Müdürlüğü

Şahsiyet Okulunda Kur’an-ı Kerim’e Geçiş Töreni
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü’n-
de “Şahsiyet Okulu” dersinde eğitim gören öğrenciler Elif-Ba 
kitabını tamamlayıp Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bu sebeple hem 
öğrencilerin motivelerini artırmak hem de durumdan veliyi 
haberdar etmek amacı ile bir program hazırlandı. 

Medeniyet Üniversitesi Laboratuar Etkinliği
Öğrencilerin ilgi ve istidatlarını geliştirmek, farklı meslek ve 
mekânları tanımak, üniversite havası solumak için Medeniyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ziyaret edildi. Burada öğrencilerle 
Doç. Dr. Seda ARTIŞ Hanımın rehberliğinde solunumla ilgili 
etkinlik yapıldı. 

Tiyatro Grubu Gösterisi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü 
ikinci kademe öğrencileri arasından tiyatro konusunda ye-
tenekli olan çocuklar “Tüketim Çılgınlığı” adlı oyunu velilere 
sergilediler. 

Yaz Okulu Programları
14 dönümlük alanda kurulan ve 750’yi aşkın ekili ve etiket-
li bitki bulunan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesini gezen 
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü 
öğrencileri ‘’Minik Eller Toprağa’’ atölye çalışması ile kendi 
bitkileri olan çilek fidanlarını dikti. Öğrenciler ekim yapılırken 
dikkat edilmesi gereken konusunda da bilgilendirildi. 

Yaz Okulu Programı kapsamında Üsküdar Çocuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Kampüsü öğrencilerimizle Bulgurluda 
bulunan seramik boyama atölyesini ziyaret ettik. 
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Üniversiteye Hazırlık ve Okula Destek Dersleri
Üsküdar Gençlik Akademisinde üniversite hazırlık ve okula 
destek, alanında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir. 
Üniversite hazırlık ve okula destek programı dâhilinde 2. 500 
lise öğrencimiz eğitim görmektedir. Bununla birlikte; atölye 
çalışmalarıyla öğrencilerimiz kişisel gelişimlerine fayda sağ-
layacak eğitimler almaktadır. Gençlerimiz kültürel ve sosyal 
faaliyetler, sinema, tiyatro, konser, paintball gibi etkinliklere 
de katılarak faydalı ve eğlenceli zamanlar geçirmektedir. 

Aylık Salon Programları
Belirli günler ve haftalar, tarihi olaylar ve mümtaz şahsiyetler 
gibi toplumumuz ve ülkemiz açısından değerli içeriğe sahip 
başlıklar, hazırlık ve sunumunu ağırlıklı olarak öğrencilerin ve 
eğitim koçlarının yaptığı programlar velilerin ve öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşmektedir. 

Has Oda Sohbetleri
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü başta olmak 
üzere sivil toplum kuruluşları, şair, yazar, akademisyen, ga-
zeteci gibi gençlerimizin değerler noktasında gelişimine 
katkıda bulunacak ve onlara duygusal ve manevi farkındalık 
kazandırabilecek “eğitimciler” ile öğrencilerimizin bir araya 
gelmeleri sağlanmaktadır. 

Üsküdar Gençlik Akademisi Faaliyetleri

2014-2015 yılı eğitim-öğretim döneminde üniversite hazırlık 
kurslarımızda eğitim gören Üsküdar İmam Hatip Lisesi öğren-
cimiz Muhammed Musa Culum LYS’de Türkiye 12. si olmuş-
tur. Üniversite sınavına giren 500 öğrencimizden 400’ü iste-
dikleri Üniversitelere yerleşmişlerdir.

Kütüphane Müdürlüğü

Öğrenci Buluşmaları ve  
Tecrübe Aktarımı Programları
Üniversitelerin üst düzey fakülte ve bölümlerini derece ya-
parak kazanmış başarılı üniversite öğrencilerinin sınava nasıl 
hazırlandıklarını, çalışma yöntemlerini, sınav kaygısıyla nasıl 
baş ettiklerini, sınav döneminde aile ve çevrenin etkilerini, 
üniversitenin nasıl bir yer olduğunu, üniversitede hangi faa-
liyetleri ve gelişim süreçlerinin önemli olduğunu, dil eğitimi, 
sanatsal ve kültürel etkinlik, hobiler, kulüp, dernek ve STK 
çalışmalarının ehemmiyetini üniversite öğrencisi adayı genç-
lerimizde ve aileleriyle paylaşarak bilgilendirdiği toplantılar 
olup düzenli olarak yapılmaktadır. 



Eğitim Koçluğu Sistemi
Lise çağında bulunan öğrencilerin akademik başarıları, kültü-
rel, sosyal, psikolojik gelişimleri için gerekli olan faaliyetlerin 
görerek ve yaşayarak uygulanabilmesi, gelişim aşamalarını 
sürdürülebilir bir süreç olarak tasarlanan Üsküdar Gençlik 
Akademisi’nde, seçkin üniversitelerin çeşitli bölümlerinde 
halen eğitimlerine başarıyla devam eden üniversite öğrenci-
si “eğitim koçları” görevlendirilmektedir. Yapmış olduğumuz 
branş dersleri ve atölyeler dışında, gençlerin gelişimine kat-
kı sağlayan tüm faaliyetleri (akademik, sosyal, kültürel, sa-
natsal, sportif vs.) ahlaki ve akademik donanım bakımından 
özenle seçilmiş olan eğitim koçları eşliğinde yapılmaktadır. 
Liseli öğrencilerinin gelişim aşamalarına, yaş olarak kendile-
rinden birkaç yıl farklı olmalarından dolayı iletişim ve model 
alma kolaylığı ve avantajı sağlayan üniversiteli büyükleriyle 
sürdürmeleri hem çok keyifli hem de geliştirici bir ortam sun-
maktadır. 

Kütüphane Müdürlüğü

Kitap Okuma ve Tahlil Programları
Gençlerin hayata, bakış açılarına yepyeni ve örnek pence-
reler açacak, değerler ve erdemler noktasında ufuklarını 
geliştirecek örnek ve öncü şahsiyetlerin yazdığı kitaplar 
belirlenerek, ilgi ve gelişim düzeylerine göre oluşturulmuş 
gruplara okutulmakta ve gerek kitabın yazarı, çevirmeni, il-
gilisi gerekse eğitim koçlarımız eşliğinde farklı mekânlarda 
tahlilleri yapılmaktadır. 

Dergi Okumaları
Güncel meselelere ışık tutan, bu meselelere farklı perspek-
tiflerden bakan, toplumsal ve sosyal olayları, şiiri, edebiyatı, 
sanatı, tarihi, psikoloji, sosyoloji ve felsefeyi, siyaseti incele-
yen ve irdeleyen farklı kalemleri bir araya toplayan dergiler 
ve birikimler, gençlerin ihtiyacı olan yardımcı ve faydalı yayın 
organlarıdır. İşlenen konu, örnek ve değerlendirmelerden 
oluşmuş seçkin dergilerin, medya ve basın yayına ilgisi olan 
öğrenciler tarafından tanınması ve incelenmesinin yapıldığı 
dergi okumaları çalışmamız, gençlerin bilinç düzeyine olumlu 
katkılar sağlamakla birlikte doğru medya okur-yazarlığı ka-
zandırmaktadır. 

Psikolojik Destek ve Motivasyon Programları 
Eğitim koçlarının ve rehber öğretmenlerinin yaptığı sunum-
larla öğrencilerin stresten, gerginlikten, sınav sürecinin ge-
tirmiş olduğu baskıdan kurtulmaları hedeflenerek, hisset-
tikleri kaygıyı en aza indirmek, sınavlar ve hayatla kurulacak 
ilişkinin sağlıklı ve bilimsel bir temelde yürümesi için yapılan 
çalışmalardır. 

Münazara Eğitimleri ve Yarışmaları
Gençlerin diksiyon, tartışma tekniği ve ahlakı, toplum içerisinde 
fikrini ve düşüncesini özgürce ifade edebilme ve savunma, ikna 
kabiliyetini geliştirme, farklı düşüncelere saygı gösterme, ka-
zanma ve kaybetme, dolayısıyla hazmedebilme gibi gelişmiş bir 
toplumun fertlerinde bulunması gereken yegâne iletişim ve bir 
arada yaşama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
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Film Okumaları
Seçilmiş filmlerin izlendiği, bireysel olarak filmden çıkarılan 
sonuçların tartışıldığı ve tahlilinin yapıldığı bir çalışmadır. Bu-
nun yanında gençlerimizin görsel, sanatsal, felsefi bakış açı-
ları geliştirerek derinleşmesine, tartışma, tahlil yapma, ayrın-
tıları belirleme gibi hayatta her zaman ve her konuda işlerine 
yarayacak yetiler geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. 

Üniversite Gezileri
Üniversite hazırlık aşamasında olan öğrencilerin, devlet ve 
vakıf üniversitelerine götürerek üniversite hakkında bilgi 
almalarına, yakın bir zamanda bir ferdi olacakları ortamları, 
havasını, dokusunu görerek tanımalarına imkân veren, reh-
berlik ve müşavirlik faaliyetidir. 

Meslek Tanıtımları, Kariyer Planlaması ve 
Uygulamaları
Öğrencilerin meslek seçimlerini yaparken yetenek ve fıtratları-
na uygun, meslekleri her yönüyle tanıyarak, bilerek ve anlayarak 
yapabilmeleri adına özel hazırlanmış testler, sunumlar, geziler 
ve sohbetler gerçekleştirilmektedir. “Doğru Meslek, Mutlu ve 
Üretken Bir Gelecek” meslek çalışmalarımızın çıkış cümlesidir. 

Kütüphane Müdürlüğü

Yardım Kampanyalarımız
2014-2015 eğitim öğretim yılında Türkiye’ye sığınmacı olarak 
gelmiş binlerce Suriyeli küçük kardeşimiz için “Onları Mutlu 
Etmek Çocuk Oyuncağı” kampanyamızla 3 tır yeni ve sağlam 
oyuncak toplayarak başlatmış olduğumuz projeye yeni ve 
anlamlı bir soluk olan “Hedef 100 Tır Un” projemizle devam 
edilmiştir. 

Bir başka projemiz olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi-
tesiyle birlikte yaptığımız “Mirasınız Kitap Olsun” kampanya-
sıyla 10 farklı ilde 10 okula kütüphane kurulmuş, var olanlar 
zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir. 



Kütüphane Müdürlüğü

Tarihi ve Kültürel Geziler
Öğrencilere tarih ve kültür bilinci kazandırmak için başta Üs-
küdar’ın tarihi ve kültürel zenginliği olmak üzere şehir içi ve 
şehir dışında birçok tarih ve kültür öğesine geziler düzenle-
mekteyiz. Milletimizin eşsiz irfanının gelişmesinde bu mekân-
ların katkısını ve bu mekânları inşa edenlerin taşıdıkları ruh 
ile devlet, millet, İslam bilincini öğrencilerimizin fark etme-
sini sağlamaya dönük sunum ve paylaşımlarını yapmaktayız. 
Bu kapsamda Üsküdar, İstanbul, Çanakkale, Bursa gezileri 
düzenlenmiştir. Ayrıca Boğaz turu, Okçular Tekkesi ziyareti, 
kütüphane, müze ve sergi gezileri ile piknik, kahvaltı gibi or-
ganizasyonlar düzenlenmiştir. 

Şahsiyet Sunumları
Tarihimize ve kültürümüze katkıda bulunmuş, iz bırakmış ya-
zar, şair, mütefekkir, âlim ve siyaset adamlarının yaşamlarını 
ve hayatlarını adadıkları davalarını bazen bir kitap eşliğinde, 
bazen de hazırlamış olduğumuz özel sunumlar eşliğinde 
gençlerin tanımasına, merak edip araştırmasına imkân sağla-
maya, örnek almasına teşvik etmek ve bilgilendirmek amaç-
lanmaktadır. 

Zarafet Okulu
Mülakat yoluyla özel olarak seçilen kız öğrencilerin el bece-
rilerini geliştirecek faaliyetler yapılırken bir yetişkin oldukla-
rında bir hanımefendi ve iyi bir eş olma yolunda olumlu kaza-
nımlar edinmesi amaçlanmaktadır. 

Gençlik Kampları
Yaz ve kış kampları olmak üzere eğlenmenin, dinlenmenin, 
dinlenirken öğrenmenin, paylaşımın programlandığı sömestr 
ve yaz tatilinde öğrencilerimiz için Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin 
özenle hazırlamış olduğu kamp alanlarında yapılan çalışma-
lardır. Gruplar halinde doğa sporları ve izcilik yeterliliği olan 
eğitimcilerimiz ve eğitim koçlarımızla birlikte kamp program-
larını her iki tatil döneminde gerçekleştirmektedir. 
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Sportif Faaliyetler ve Oyunlar
Eğitim ortamını zenginleştirecek, gençlerin fiziksel ve zihin-
sel rahatlamasına, sosyal ilişkiler bakımından güçlenmesine 
imkân verecek faaliyetlerdir. Spor (halı saha futbolu, basket-
bol, voleybol, ok atma, paintball, yüzme vs) ve oyunlar (sat-
ranç, mangala, tabu, scrabble vs) yoluyla birlikte eğlenceli va-
kitler geçiren, yeni arkadaşlıklar geliştiren gençlerimiz “biz” 
olmayı, arkadaşlık ve dostluğu, rekabeti, kardeşliği öğren-
mekte ve ders çalışmanın yanında fiziksel ve zihinsel olarak 
zinde bir gençlik dönemi yaşamayı deneyimlemektedir. 

Suriye İçin “Hedef 100 Tır Un” Projesi
Genç İHH ile ortaklaşa yaptığımız bu projeyle, hemen yanı ba-
şımızda gerçekleşen iç savaşta açlıkla ve zulümle karşı karşıya 
olan kardeş Suriye halkının yanında olmak için “Hedef 100 Tır 
Un” kampanyası başlatıldı. 

Kütüphane Müdürlüğü

Zanaatkâr Ziyaretleri
Zanaatlarında usta kişilere ziyarette bulunarak öğrencilere, 
unutulmaya yüz tutmuş, göz ardı edilmiş zanaatlar hatırlatıl-
dı. Usta-çırak ilişkisiyle üretimin yapıldığını bizzat gözlemle-
yen öğrencilerin idrak ve kıymet bilme yetisini kuvvetlendir-
mek hedeflendi. 



Kütüphane Müdürlüğü

Atölye Açılış Programı
24 Ekim 2015 Cumartesi günü tüm atölye öğrencileri ile 
kahvaltı ederek tanıtma ve tanışma etkinlikleri yaptık. Prog-
ramımıza 450 öğrencimiz katılım sağladı. Kahvaltıda geçmiş 
dönemlerdeki öğrencilerin hat, ebru, tezhip, takı, resim ve 
kaligrafi eserleri sergilendi. Üsküdar Gençlik Orkestrası tara-
fından müzik ziyafeti verildi. Öğrencilerin kaligrafi çalışmaları 
ak kâse ve kaligrafi eserleri Belediye Başkanımız Hilmi Türk-
men’e hediye edildi. 

Edebiyata Rağmen Edebiyat Söyleşisi
Edebiyat ve Sinema Atölyesi ile Şiir ve Yazı Atölyesi tarafın-
dan 06 Aralık 2015’te Mehmet Kaf ve Erol Akıncı ile “Edebi-
yata Rağmen Edebiyat” söyleşisi yapıldı. 

Ney Yapımı Semineri
Ney Atölyesi tarafından 21 Kasım 2015’te Fatih Akdağ ile ney 
yapımı tasarlanışı ve incelikleri hakkında seminer yapıldı. Se-
minerde yapılan ney kura ile bir öğrencimize hediye edildi. 

Üsküdar Gençlik Merkezi Faaliyetleri

Dolmabahçe Gezisi
5 Aralık’ta Ebru Atölyemiz tarafından 20 Aralık’ta Diksiyon 
Atölyemiz tarafından Dolmabahçe Sarayı’nda kahvaltı ve 
gezi programı düzenlendi. Gezide tarih ve sanatla ilgili detay-
lar incelenip, eğlenceli anlar yaşandı. 

Türk İslam Sanatları Müzesi Gezisi
Tezhip, Hat ve Takı Tasarım Atölyeleri öğrencileri ile 15 Kasım 
2015’te kahvaltı ve Türk İslam Sanatları Müzesi gezisi yapıldı. 
Gezide sanatsal çalışmalar incelenip örnek alındı. 

Fotoğraf Çekimleri
Fotoğraf Atölyesi tarafından dış mekân çekimleri için 19 Ara-
lık 2015’te Sultanahmet Meydanı ve 26 Aralık 2015’te Emi-
nönü gezileri yapıldı. Fotoğraflarla birlikte tarihi doku da in-
celenerek huzurlu anlar yaşandı. 
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Tiyatro Oyunları
Tiyatro Atölyemizin “Eğri Bacaklı Zürafa Ormanı Tanıyor” ve 
“Eğri Bacaklı Zürafa Okula Başlıyor” isimli çocuk oyunları Üs-
küdar Gençlik Merkezi, Üsküdar’daki okullar, kültür merkez-
leri ve ilçe dışında birçok yerde oynandı. 

Kısa Film Çekimi
Sinema Atölyesi 14 Aralık 2015’te dış mekânda “KOR” isimli 
kısa film çekimi için çalışmaları yapıldı. 

Kulüp Faaliyetleri
Gençlik Merkezi uhdesinde faaliyet gösteren kulüpler, inte-
raktif bir şekilde öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. 

Dil Kulübü, Edebiyat Kulübü, Fotoğraf Kulübü, Güzel Sanat-
lar Kulübü, Hukuk Kulübü, Müzik Kulübü, Tarih Kulübü, Eko-
nomi Kulübü, Sosyal Sorumluluk Kulübü aktif çalışan kulüp-
lerimizdir. 

Sosyal Etkinlikler
Üsküdar Gençlik Merkezi kulüp öğrencilerinin kişisel gelişim, 
eğlence, araştırma ve atölye öğrencileriyle kaynaşıp yeni 
ekip arkadaşları edinmek için yaptığı etkinliklerdir. 

Emirgan Gezisi
19 Nisan 2015’te Emirgan Lale Festivali kapsamında İsmail 
ACAR Lale Sergisi Suriyeli çocuklar ile birlikte gezildi. Fotoğ-
raf Kulübü Emirgan’ın hoş manzarasında dış mekân çekimini 
gerçekleştirdi.

Kütüphane Müdürlüğü



Sosyal Girişimcilik Eğitimi
6 Mart 2015’te konferans salonumuzda SOGLA (Türkiye Ya-
ratıcı Kalkınma Fikri) öncülüğünde sosyal girişimcilik eğitimi 
verildi. Akabinde katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

İstanbul Maratonu
15 Kasım 2015’te “Vodafone 37. İstanbul Maratonu” etkinli-
ğine Üsküdar Gençlik Merkezi kulüpleri olarak katılım sağlan-
dı. Yürüyüş esnasında fotoğraf çekimleri yapıldı.

İftar Buluşmaları
15 Temmuz 2015’te Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii Bahçe-
sinde kulüplerdeki bayan öğrencilerle birlikte iftar yapıldı.

Kütüphane Müdürlüğü

Fotoğraf Kulübü Faaliyetleri
“Ayın Fotoğraf Temaları” Projesi
Etkinliğin amacı; her ay farklı tema ile fotoğraf çekimi yapa-
rak alana ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetlerinin gelişmesini 
sağlamak, fotoğrafların okumalarını gerçekleştirmektir. Et-
kinlik, dışarıdan katılıma açıktır. 

Dış Mekân Çekimleri
Etkinliğin amacı; şehir içi ve şehir dışı geziler ile fotoğrafçı-
lığın yerinde öğrenilmesini sağlamak ve fotoğraf çekme ka-
biliyeti olan gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için aktif 
alan oluşturmaktır. 
 
Atatürk Arboretum Gezisi 
22 Kasım 2015’ta 36 öğrencimizle Atatürk Arboretum’a gidi-
lerek Kasım ayı fotoğraf teması olan “Sonbahar” fotoğrafları 
çekildi. Sonbaharın her rengini barındıran bir alanda renkli 
kareler yakalandı.

Dil Kulübü Faaliyetleri
Speaking Cafe Etkinliği
Her hafta cumartesi günleri rutin olarak Üsküdar Gençlik 
Merkezi bekleme salonlarında gerçekleşmektedir. Etkinliğin 
amacı; öğrencilerin İngilizce konuşma pratikleri yaparak hem 
konuşma dilini geliştirmek, hem de dilin aktif kalıp unutulma-
masını sağlamaktır. 

“Sanatın Renkleri Doğada” Gezisi
Etkinliğin amacı; kulüp içerisinde daha önce ebru, hat, tezhip, 
kaligrafi ve resim branşlarında eğitim alan öğrencilerle birlik-
te doğayı gözlemlemek ve sanatın beslendiği renkleri ham 
haliyle doğada izlemek akabinde dönem içerisinde meydana 
getirecekleri eserlere yansıtmaktır. 

Has Oda Üstad Buluşmaları
23 Mayıs 2015’te 30 öğrencimiz ile Has Oda’da ebru sanatı-
nın inceliklerini ustalarından öğrenmek ve sanatın pirleri ile 
sohbet halkasında buluşmak amacıyla gerçekleştirildi. 

Güzel Sanatlar Kulübü Faaliyetleri

Belgesel Okumaları
20 Mayıs 2015’te Üsküdar Gençlik Merkezi’nde sanat alanın-
da profesyonel hazırlanmış belgeselleri izleyerek tahlili yapı-
lan etkinliklerde, sanata daha yakın perspektiften bakılması 
amaçlanmıştır. 
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Müzik Kulübü Faaliyetleri
Enstrüman atölyelerimizde eğitimini tamamlayan öğrencile-
rimiz Müzik Kulübü’müzün “orkestra” çalışmasında yer alarak 
alanlarında ilerleme imkânı bulmaktadırlar. Üsküdar Gençlik 
Orkestrası; 3 kemanist, 2 gitarist, 1 klarnetçi, 1 bendirci, 1 
bağlamacı ve 2 solistten oluşmaktadır. Orkestranın yer al-
dığı programlar Üsküdar Gençlik Merkezi iftar programı (1 
Temmuz 2015), Güz dönemi açılış kahvaltı programı (24 Ekim 
2015), Edebiyat ve sinema atölyesi dinleti (22 Kasım 2015), 
Şiir ve yazı atölyesi dinleti (22 Kasım 2015)

Has Oda Faaliyetleri
Cumartesi Buluşmaları
Haftanın Cumartesi günleri belirli konularda hanımlara yö-
nelik sohbet programları düzenlenmektedir. Program kapsa-
mında alanında uzman konuşmacılar da buluşma programına 
dâhil edilmektedir. 
 
STK Hareketlerine Genel Bakış (4 Hafta)
70’li yıllardan günümüze kadar, her hafta bir dönem ele alı-
nacak şekilde, lise ve üniversite çağındaki genç hanımlara 
sivil toplum hareketlerinin değişen çehresi, etki alanları ve 
faaliyetleri döneminde aktif olarak çalışmalarda bulunmuş 
bilirkişiler tarafından anlatılmıştır. 

Hukuk Kulübü Faaliyetleri
“İskilipli Atıf Hoca ve İstiklal Mahkemeleri”  
Kitap Tahlili
27 Ekim 2015’te Burhan Felek Köşkü (Üsküdar Fikir ve Sanat 
Merkezi)’nde kulüp öğrencileri tarafından öncesinde okunan 
“İskilipli Atıf Hoca ve İstiklal Mahkemeleri” kitabının tahlili 
yazarı Bahadır KURBANOĞLU ile gerçekleştirildi. Tahlil es-
nasında İstanbul Eski Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan 
Danışmanı Halide İNCEKARA ziyarette bulunarak düşünce ve 
tecrübelerini aktardı. 

Franz Kafka “Dava” Kitap Tahlili
3 Aralık 2015’te Üsküdar Gençlik Merkezi’nde kulüp öğren-
cileri tarafından öncesinde okunan Franz Kafka’nın “Dava” 
isimli kitabının tahlili kulüp üyelerince yapılmış, kitabın ayrın-
tılarına ve kritik noktalarına değinilmiştir. 

Kulüp Toplantıları
Kulüp üyelerinin tamamının katıldığı haftalık olağan top-
lantılarda her hafta farklı konular ele alınarak kulüp üyeleri 
tarafınca konu anlatımı gerçekleştirilmektedir. Ele alınan 
konulardan bazıları; Sosyalizm, Liberalizm, Kapitalizm ve Ko-
münizm Kavramları (30 Nisan 2015), Göçmen Kaçakçılığı ve 
İnsan Ticareti (9 Ekim 2015), Hukukun Üstünlüğü (13 Ekim 
2015), İHAS Işığında Adli Yargılanma Hakkı ve Uygulamaları 
(3 Kasım 2015)

1970’li Yıllarda STK Hareketleri
10 Ekim 2015’te Mevlüde UÇAR hanımefendi 1970’li yıllarda 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerini 
anlattı. Dönemde yaşanan sosyal ve siyasi olayları ve bunun 
sivil toplum hareketlerine etkisini birinci ağızdan dinlendi. 

1980’li Yıllarda STK Hareketleri
17 Ekim 2015’te Hülya ŞEKERCİ hanımefendi 1980’li yıllarda 
Sivil Toplum Kuruluşları’nın genel yapısını ve geçirdiği evre-
leri anlattı. Siyasi atmosferin toplum yapısına etkisini birinci 
ağızdan dinlendi. 

1990’lı Yıllarda STK Hareketleri
24 Ekim 2015’te döneminde aktif çalışmalarda bulunmuş 
Habibe Keleş hanımefendinin anlatımı ile 1990’lı yılları kap-
sayan döneme geniş bir perspektiften bakıldı. Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın döneme etkisi anlatıldı. 

Kadın ve Sivil Toplum Etkileşimi
7 Kasım 2015’te Ayla Kerimoğlu tarafından kadın hareketle-
rinin genel yapısı, topluma etkisi ve toplumun kadın hareket-
lerine bakış açısı anlatıldı. Son elli yıl içerisinde geçirilen evre-
lerin toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı ile bağlantısı 
konuşuldu. 

Kur’an-ı Anlama
Bize verilen şeylerin en kıymetlilerinden olan, bağlandığımız 
zaman kurtulacağımız sağlam kulp olarak nitelenen kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’e verdiğimiz anlam ve değer, ancak O’nu anla-
ma çabamızla doğru orantılı olarak gelişecektir. Bu bağlamda 
Kur’an Anlama atölyesi bu anlam ve değeri taşımaktadır. Her 
hafta cumartesi günleri 17. 00-19. 00 arası gerçekleşmekte 
olan program hanımlara yöneliktir. 

Lise Öğrencileri ile Cumartesi Buluşmaları
Her hafta bir liseden öğrenci grubu ile buluşarak gençlik ça-
lışmalarımız hakkında bilgi verip, öğrencilerimizin hedefleri 
hakkında sohbet edilmektedir. 

İstanbul Üsküdar Lisesi öğrencileri 12 Aralık 2015 tarihinde 
Üsküdar Gençlik Merkezi’nde ağırlandı. 

Çamlıca Kız Anadolu Lisesi öğrencileri 26 Aralık 2015 tarihin-
de Üsküdar Gençlik Merkezi’nde ağırlandı.

Kenan Alpay ile “Gündeme Dair”
Her hafta Cuma günleri saat 17. 00’de Kenan Alpay ile “Gün-
deme Dair” adı altında sohbet programları düzenlenmekte-
dir. Program içerisinde güncel siyaset konuları ve Kur’an-ı 
Kerim kavramları ele alınmaktadır. 

Kütüphane Müdürlüğü
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Eğitim Projeleri
Re-Yorum Projesi
Günümüz bilgi çağında gençlerimizin, üzeri toz kaplamış hal-
de kenarda bekleyen ya da çok kullanılmaktan ayaklar altına 
alınan kavramları yeniden yorumlamaları amaçlanmaktadır. 
Üsküdar’da bulunan liselerin hepsi dolaşılarak eğitimci ve 
öğrencilere projenin tanıtımı gerçekleştirildi. 

Eğitim Öngörüleri Projesi
Öğrencilerin verimli ders çalışamama, sınav stresi ve kay-
gısı, iletişim problemlerinin giderilmesi amacıyla gerçek-
leştirilmektedir. Bülent Akarcalı Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde programlar ger-
çekleştirildi.

“Ahde Vefa” Yarışma Projesi
Üsküdar’da okuyan lise öğrencilerinin milli ve manevi değer-
lerine bağlı kalarak bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik 
kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa faydalı bireyler 
olmalarını sağlayan yarışmalar düzenlemektir. Hedef kitlesi 
Üsküdar’da okuyan 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri olan proje,  
31 Mayıs’a kadar toplam 6 görev verilecek şekilde organize edil-
di. Her bir görevde farklı değerlerimizi içeren görevler; öğrenci 
çalışmalarıyla görsellerle belgelendirildi/belgelendirilmeye de-
vam ediyor. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi 
ve özel ortaöğretim okullarına gidilerek bilgi verildi. 17 farklı 
ortaöğretim okulundan Ahde Vefa yarışmasına katılmak iste-
yen gençlerin başvuruları alındı. 3-5 kişilik toplamda 129 grup 
oluşturuldu. Yarışmaya katılan toplam öğrenci sayısı 502 olarak 
belirlendi.

“Haydı Gençler Afrika’ya Su Kuyusu 
Açmaya!” Projesi
Afrika’daki kardeşlerimizin temiz su ihtiyaçlarını karşılamak 
için; “Haydi Gençler Afrika’ya Su Kuyusu Açmaya” sloganı ile 
gençlerin öncülüğünde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak; 
yardımlaşma ve sadakayı yaygınlaştırarak yoksulluk ve sefa-
letin yok edilmesi, sosyal adaletin sağlanması için çalışmak 
amaçlanmıştır. Üsküdar Gençlik Merkezi uhdesinde faaliyet 
gösteren Atölyelerin desteğiyle kermes programları organi-
ze edildi. Toplanan bağışlarla Afrika’da su kuyuları açıldı.

Paydaş Olduğumuz Projeler
Güneş Doğudan Yükselir, Kuran Işığında Bilimi Anlıyoruz ve 
Anlatıyoruz, Kutlu Bir Nesil Projelerine paydaş olarak destek 
verilmektedir.

Üniversite Çalışmaları
Üniversite çalışmaları kapsamında Üniversite kulüpleri ile ta-
nışma ve istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantıların 
akabinde çeşitli etkinlik programlarına destek verildi ve üni-
versite kulüplerimizin gerçekleştirmek istedikleri konferans, 
panel, sempozyum, gezi, sosyal sorumluluk projeleri ve daha 
birçok çalışmalarda Üsküdar Belediyesi’nin desteği sunuldu.  

Büte Kalma Çorbaya Kal
Marmara Üniversitesi vize ve final dönemlerinde Haydarpa-
şa, Göztepe ve İlahiyat yerleşkelerinde öğrencilere ‘‘Büte 
Kalma Çorbaya Kal’’ çalışmasıyla yoğun sınav dönemlerinde 
yüzlerinde ufak bir tebessüm oluşturmak amacıyla Üsküdar 
Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen’in katılımlarıyla çorba 
dağıtımı yapıldı. 
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ziyaret etti. Binanın fiziki tanıtımı ve faaliyetlerinden genel 
olarak bahsedilmesi akabinde Has Oda’da sohbet programı 
gerçekleştirildi.

Fosforlu Elma Ekibi Ziyareti
11 Ekim 2015 tarihinde dergi alanında çalışmalarda bulunan 
Fosforlu Elma Ekibi Gençlik Merkezi’nde ağırlanarak gençlik ve 
edebiyat alanında yapılmakta olan çalışmalardan bahsedildi.

Suudi Arabistan Gençlik Dernekleri Başkanları 
Ziyareti
Suudi Arabistan’da gençlik çalışmaları yürüten derneklerin 
temsilcileri 4 Ağustos 2015 tarihinde Gençlik Merkezimize 
ziyaret programı gerçekleştirdiler. Merkezin fiziki yapısını in-
celeyen temsilciler, yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirildi.

Tuzla Gençlik Merkezi Ekibi Ziyareti
12 Ağustos 2015 tarihinde Tuzla Belediyesi gençlik çalışma-
larında bulunan ekip Üsküdar Gençlik Merkezi’ni ziyaret ede-
rek çalışmalarımız hakkında bilgi aldı.

Sohbet Programları
Türkiye’de 28 Şubat Süreci 
20 Kasım 2015’te Üsküdar Fikir Sanat Merkezinde Yakup 
Köse tarafından 28 Şubat döneminin şartları, hukuksuzluk ve 
nefret propagandası kendi hayatı üzerinden örneklerle üni-
versiteli gençlerle paylaşıldı.

Sonsuz Var Dünya Seni Aldatmasın
23 Aralık 2015’te Fatih Yağcı ile Üsküdar Gençlik Merkezi kon-
ferans salonunda yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti-
rilen “Sonsuz Var Dünya Seni Aldatmasın” isimli programda 
ahiret inancı ve dünyada ahireti hatırlayıp Müslümanca yaşa-
yabilmek için neler yapılması gerektiği konuşuldu.

Türkiye İçin Çıkış Yolu ve Büyük Türkiye’nin İnşası
18 Ekim 2015 tarihinde Cihangir İşbilir tarafından “Türkiye 
İçin Çıkış Yolu Ve Büyük Türkiye’nin İnşaası” konulu has oda 
sohbeti gerçekleştirildi.

Yaz Okulu Sosyal Aktiviteleri
Öğrencilerin derslerdeki başarı oranını artırmak amacıyla 
“eğlendirerek öğretme” tekniği ile sosyal aktiviteler kapsa-
mında uçurtma şenliği, yüzme programları, geziler, film gös-
terimleri, sosyal destek eğitimleri, el becerisi çalışmaları ve 
piknikler düzenlendi. 

Yaz Okulu Kapanış Töreni
Yaz okulu kapanış törenimiz Gençlik Merkezimizde öğren-
cilerimiz ve velilerinin katılımıyla gerçekleşti. Tören de ilahi 
korosu sahne aldı. Program sonunda en başarılı öğrencilere 
bisiklet hediye edildi. Tüm öğrencilere de küçük hediyeler 
takdim edildi. 

Marmara Birlik ve Beraberlik İftarı
Ramazan ayı vesilesiyle 06. 07. 2015 tarihinde Üsküdar Bele-
diyesinin katkıları ve Üsküdar Gençlik Merkezinin koordine-
siyle Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Genç Vizyon 
Kulübünün düzenlemiş olduğu 1000 kişilik iftar programı 
gerçekleştirildi. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve  
Marmara Üniversitesi Kayıt Haftası
Üniversiteyi yeni kazanan ve özellikle Anadolu’dan gelen 
öğrencilerle kayıt döneminde tek tek tanışıldı. Okul, kalacak 
yer, ulaşım, Üsküdar Gençlik Merkezinin faaliyetleri ve Üskü-
dar hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Marmara Üniversitesi Kutlu Doğum Programı
Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle, Üsküdar Gençlik Merkezi-
nin koordinesiyle, Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve 
Genç Vizyon Kulübünün düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum 
Programı 16 Nisan 2015 tarihinde, Marmara Üniversitesi 
Göztepe Yerleşkesi’nde şiir yorumcusu Serdar Tuncer ve Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen beyefendinin katılım-
larıyla gerçekleştirildi. 

Üniversite Kulüpleri ile Görüşmeler
Üsküdar Belediyesi’nin hizmet kapsamında bulunan üniversi-
telerin öğrenci kulüpleri Üsküdar Gençlik Merkezi’nde misafir 
edildi. Düşünce ve Hikmet Kulübü (28. 04. 2015), Mühendis Be-
yinler Kulübü (28. 04. 2015), Marmara Genç Vizyon Kulübü (02. 
08. 2015), Sivil Düşünce Kulübü (02. 05. 2015), Hukuki Gelişim 
Kulübü (02. 05. 2015), Kadim Fikirler Kulübü (02. 05. 2015)

Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı
Vefatının 79. yıldönümü hasebiyle 27 Aralık 2015 tarihinde 
Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Çizgi Ötesi Kulübü, Ulus-
lararası İlahiyat Kulübü, Bilgi Yönetimi Kulübü ve Genç Önder 
toplulukları ile kabri başında anıldı.

GSB Proje Kapsamında Almanya  
Gençlik Çalışmaları Öncüleri Ziyareti
Uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarının tanıtımı amacıyla 
değişim programı kapsamında ülkemize gelen, Almanya’da 
gençlik çalışmalarında öncülük yapan isimler 19 Kasım 2015 
tarihinde Gençlik Merkezimizi ziyaret etti.

Üsküdar Gençlik Merkezi Ziyaretleri
Üsküdar Gençlik Merkezi’nin çalışmalarını yakından gözlemle-
mek, ortak projeler üretmek, var olan organizasyonlara kar-
şılıklı destek vermek amacıyla Dünya’nın ve Türkiye’nin farklı 
yerlerinden eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bele-
diyeler tarafından Üsküdar Gençlik Merkezi ziyaret edildi. 

Derya Öncü Koleji’nde eğitim gören bir grup öğrenci 15 Ara-
lık 2015’te danışman öğretmenleri ile Gençlik Merkezimizi 



Genç Enderun Veli Toplantıları 
Genç Enderun velileri ile mevcut durum değerlendirmesi ya-
pılmış, öğrencilerin gelişimleri üzerine ve sonraki yapılacak-
lar ile alakalı yıl içerisinde 7 ayrı istişare toplantısı gerçekleş-
tirilmiştir. Toplantılar tüm Genç Enderun öğrenci velilerinin 
katılımı ile yapılmıştır. 

Okullarda Patates Etkinliği
Genç Enderun öğrencileri ile gün boyu süren bir patates 
etkinliği yapılmıştır. Bu etkinlikte yanımızdan gün boyu hiç 
ayırmayarak taşıdığımız patateslerimizi, bir arada olmaktan 
hoşlanmadığımız arkadaşlarımız yerine koyarak aslında hoş-
nutsuzluğun gereksiz bir yükten farklı bir şey olmadığını an-
lamak amacıyla etkinlik düzenlenmiştir. 

Okçuluk Tanıtımı
Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nden Okçuluk Eğitmeni Yunus 
Emre Bakırhan ile modern ve geleneksel okçuluk üzerine 
tanıtım ve etkinlik yapılmıştır. Etkinlikte interaktif çalışmalar 
yapılarak çocukların bizzat sürece katılımı sağlanmış ve ufak 
çaplı antremanlar yapılmıştır. 

Genç Enderun Faaliyetleri
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Okur-Yazar Buluşmaları, Nuri Pakdil
“Gelenek, Gelecek İle Buluşuyor” sloganı altında çocukların ha-
yatına doğrudan etki edecek şahsiyetler ile öğrencileri buluştur-
maktayız. Etkinliğin ilk konuğu Kudüs Şairi Üstad Nuri Pakdil idi. 

Kutlu Doğum Programı
“Üsküdar’dan Asrı Saadet’e Yolculuk” başlıklı kutlu doğum 
programı gerçekleştirilmiştir. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nin bahçesine inşa edilen Asrı Saadet Köyü’nde Sev-
gili Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar olan haya-
tındaki çocuklar açısından önemli dönüm noktaları maketler 
ve seslendirmeler eşliğinde sunulmuştur. 

Kutlu Doğum Konseri
Kutlu Doğum etkinleri kapsamında Genç Enderun tarafından 
hazırlanan “Kukla” albümünün açık hava konseri yapılmıştır. 
Albümde İslam’ın Şartlarından Allah Sevgisine, bağımlılıktan 
Müslümanlık şahsiyetine kadar farklı ve etkili alanlarda altı 
tane şarkı bestelenmiştir. 
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Doğa Kampı
Genç Enderun lise grubu ile Beykoz’da bulunan Üsküdar Be-
lediyesi Kaymakdonduran Mesire Alanı’nda bir gece iki gün 
kamp yapılmıştır. Ateş başında sohbetler, izcilik faaliyetleri, 
geleneksel oyunlar ve çeşitli aktiviteler ile keyifli bir etkinlik 
olmuştur. Etkinliğe 30 genç Enderun Öğrencisi katılmıştır. 

Kutlu Doğum Sahne Programı
Kutlu Doğum etkinleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kül-
tür Merkezi salonunda oratoryo ve konser gösteri yapılmıştır. 
Lise grubumuz tarafından gerçekleştirilen oratoryo gösteri-
sinde Sevgili Peygamberimizin hayatı tiyatral ve müzikal bir 
şekilde izleyicilere aktarılmıştır. 
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TV Röportajı
İBB TV ile Genç Enderun üzerine haber çekimi gerçekleştiril-
di. Etkinlikte Genç Enderun’un hedeflerinden ve yapılan eği-
timlerden bahsedilerek çocuklarla röportajlar yapılıp Müslü-
man Bilim Adamları dersinden kesitler sunulmuştur. Etkinlik 
25 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Ramazan Etkinliği
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İlk 
Orucum İlk İftarım” programında “Kukla” albümünün konseri 
yapılmış ve RAP tarzında Karagöz ve Hacivat gösterisi ger-
çekleştirilmiştir. Etkinliğe yaklaşık 1000 kişi katılmıştır. 

Evde Misvak Etkinlikleri
Genç Enderun’da öğrencilerin evlerinde uygulamalı olarak 
gıda eğitimleri ile işlenen misvak kullanımı etkinliği yapılmış-
tır. Her aile üyesine misvak kullanımı teşvik edilmiştir. Etkinlik 
mevcut 50 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Evde Limonata Etkinlikleri
Genç Enderun gıda eğitimleri ile bilinçlenen öğrenciler ile 
evde limonata yapımı üzerine etkinlik düzenlenmiştir. Ev-
lerinde kendi limonatalarını hazırlayan çocukların tüketici 
olmaktan çıkarak üretici olmaları üzerine inşa edilmiş bir et-
kinlik düzenlenmiştir. Etkinlik mevcut 50 Genç Enderun öğ-
rencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Okçuluk Eğitimi
Genç Enderun öğrencileri ile hem zihinsel hem de bedensel 
gelişimi teşvik amacıyla geleneksel ve modern okçuluk üzeri-
ne etkinlikler düzenlenmiştir. Etkinlik mevcut 50 Genç Ende-
run öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 



Teknoloji Tanıtımı
Genç Enderun öğrencileri ile oyun programcılığı dersi için 
teknoloji avuçlarımda diyerek son üretim seviyesini temsilen 
“Oculus” adlı bir teknolojik parçayı test ettik. Etkinlik mevcut 
50 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Masa Tenisi Etkinliği
Genç Enderun öğrencileri ile hem zihinsel hem de bedensel 
gelişimi teşvik amacıyla masa tenisi üzerine etkinlikleri dü-
zenlenmiştir. Etkinlik mevcut 50 Genç Enderun öğrencisi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Sanat Sergisi
Yaz boyu çamur dersleri ile hemhal olarak sergi hazırlayan 
Genç Enderun öğrencileri “Çamurdan Sanat Çıktı” temalı ser-
gi düzenledi. Etkinlik 50 Genç Enderun öğrencisi ve velisi ile 
gerçekleştirilmiştir. 
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Doğa Etkinliği
Genç Enderun öğrencileri ile bahçemizde yetişen kozalakların 
içinden çıkan fıstıkları toplama üzerine doğa ile iç içe konulu 
bir etkinlik düzenlenmiştir. Toprakla buluşan çocuklar yabancı 
kaldıkları doğa ile yeniden ünsiyet kurmuşlardır. Etkinlik mev-
cut 50 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim Programı
Yaz boyu yapılan Kur’an-ı Kerim eğitimleri ile tüm öğrenciler 
Kur’an okuma seviyesine yükselmişlerdir. Bu başarıları sebe-
biyle kendilerine Kur’an-ı Kerim hediye edilerek velilerine çe-
şitli Kur’an tilavetleri yapmışlardır. Etkinlik 50 Genç Enderun 
öğrencisi ve velisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Tiyatro Gösterisi
Yaz boyu tiyatro dersleri ile hemhal olarak hazırlanan kısa 
skeçleri hazırlayan Genç Enderun öğrencileri tiyatro gösterisi 
yaptı. Etkinlik 50 Genç Enderun öğrencisi ve velisi ile gerçek-
leştirilmiştir. 

İslam Bilim Tarihi Etkinlikleri
Genç Enderun olarak Müslüman Bilim Adamlarımızın tanıtımı 
için Üsküdar Yavuztürk Bilgievi, Güzeltepe Bilgievi, Cevdet 
Çetindoğan Çocuk Akademisi, Saim Yeprem Çocuk Akademi-
si, Hayrettin Karaman Çocuk Akademisi’nde tanıtım etkinliği 
gerçekleştirdik. Deneylerin ve keşiflerin anlatıldığı program 
öğrenciler tarafından keyifle seyredildi. Etkinliklere yaklaşık 
300 öğrenci katıldı. 

İslam Bilim Tarihi Müze Etkinliği
Genç Enderun öğrencileri ile geçmişimize sahip çıkarak Müs-
lüman Bilim Adamlarımızın icatlarını yakından görmek ama-
cıyla İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni gezdik. Etkinlik 
mevcut 250 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 
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Yılbaşı Etkinliği
Genç Enderun lise grubu ile “Muhalif Sesler” etkinliği kapsa-
mında Müslümanların noel ve yılbaşı kutlamalarını eleştirmek 
maksadıyla alışveriş merkezlerinde etkinlikler düzenlenmiş-
tir. Etkinlik mevcut 60 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Okur Yazar Buluşmaları
“Gelenek, Gelecek İle Buluşuyor” programı kapsamında Zey-
nep Sevde Paksu ve Melike Günyüz Genç Enderun öğrencile-
ri ile buluşarak sohbet etmiştir. Etkinlikler mevcut 250 Genç 
Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

İslam Bilim Tarihi Sahne Programı
“Yitik Hazinenin Kaşifi Fuat Sezgin” programında Genç En-
derun sahnede Müslüman Bilim Adamları üzerine bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Programa bini aşkın öğrenci katılmıştır. 

Bahçede Lale Soğanı Etkinliği
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile bahçemize lale 
soğanı dikerek doğaya ve toprağa sahip çıkma üzerine etkin-
lik düzenlenmiştir. Etkinlik 125 Genç Enderun öğrencisi ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Kaykay Etkinlikleri
Yaz programları çerçevesinde gerçekleştirilen kaykay eğiti-
minin turnuvası yapılmıştır. Etkinlik mevcut 50 Genç Enderun 
öğrencisi ile yapılmıştır. 
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Paten Etkinlikleri
Yaz programları çerçevesinde gerçekleştirilen paten eğitimi-
nin turnuvası yapılmıştır. 

Yabancı Dil Etkinlikleri
Genç Enderun’dan seçilen öğrenciler ile yıl boyu yapılan İn-
gilizce eğitiminin saha uygulaması maksadıyla Sultanahmet 
Meydanı’na giderek turistler ile sohbet etmişlerdir. Etkinlik  
4 Genç Enderun öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

TEOG Konseri
Genç Enderun Ekibi, Üsküdar Bilgi evlerinde TEOG sınavına 
hazırlanan öğrenciler için motivasyon maksadıyla Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser düzenlemiştir. Progra-
ma yaklaşık bin öğrenci katılmıştır. 
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Kütüphane Öğrenci Ağırlama Programı
Yedi Güzel Adam ve Öncüler olarak belirlenen edebiyatçı ve 
düşünürleri tanıtmak amacıyla açılan kütüphanemizi, başta 
Üsküdar ilçesi olmak üzere İstanbul ve çevre illerden ortaöğ-
retim ve yükseköğretim öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilere 
Yedi Güzel Adam ve Öncüler hakkında biyografik bilgilerin 
sunumu ikramlar eşliğinde yapılmaktadır. Programın sonun-
da ise kütüphanemizi hatırlatacak küçük hediyeler verilmek-
tedir. Bu kapsamda 150 ortaöğretim ve yükseköğretim ku-
rumlarından 4500 öğrenci, 16 sivil toplum kuruluşundan 330 
öğrenci ve 35 Bilgi Evi ve Gençlik Akademisinden 770 öğrenci 
ağırlanmıştır. Bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteren kütüpha-
nemizi toplam 36. 500 kişi ziyaret etmiştir. 

Kitaplı Kısa Film Atölyesi
Kısa Film Atölyesi, insanların kendini farklı biçimlerde anlat-
masının ürünü olan film ve videonun önemine binaen dü-
zenlendi. Katılımcılar bu atölyeyle kısa film konseptini an-
layıp ve buna uygun ürünler ortaya çıkarmak için hazır hale 
geldiler. 

Atölye boyunca; kısa film konsepti, senaryo, kamera ve çe-
kim teknikleri, oyunculuk, ses bilgisi, montaj gibi dersler 
verilerek kısa film örnekleri izlenip çözümlendi ve kısa film 
denemeleri yapıldı. 

Atölye 10 hafta boyunca ikişer saat yapıldı. 

Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi faaliyetleri

Çay- Simit Sohbet Saati
Bu ana başlık altında her hafta ayrı bir alt başlık altında soh-
bet ve seminerler düzenlendi. Çay ve simit ikramı eşliğinde 
samimi bir atmosferde yapılan bu toplantılar dört alt başlık 
altında tertip edildi. Çay-Simit Sohbet Saati kapsamında yapı-
lan 30 programa 1000 kişi katıldı. 

Yedi Güzel Adam Kendi Kütüphanesinde
Nuri Pakdil öğrencilerle söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi. 
Rasim Özdenören, edebiyat camiasıyla kendi kütüphanesin-
de yazarlarla buluştu. 
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Mali Hizmetler  
Müdürlüğü
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görevi, 5018 sayılı Mali Yöne-
tim Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu başta olmak üzere, diğer kanun, yönetmelik, tebliğ-
ler çerçevesinde kent ve kent halkına yerel hizmetlerin etkin, 
verimli ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için stratejik plan 
ve performans programlarına uygun olarak hizmetlerin en iyi 
şekilde sunulmasını ve kesintisiz yapılmasını sağlamaktır. 

2015 yılı içinde belediye faaliyetlerinden dolayı oluşan gelir-
lerimiz giderlerimizi karşılamış bulunmaktadır. 

2015 yılı gider bütçemiz 355.000.000,00 TL, 2015 yılı bütçesi 
gider tahakkuku % 99,35 gerçekleşme ile 352.699.978,53 TL 
olmuştur. 

2015 yılı gelir bütçesi 355.000.000,00 TL olup; % 95,47 ger-
çekleşme ile 338.935.827,18 TL’dir. Gelirlerin giderleri karşı-
lama oranı ise % 96 olmuştur. 

Müdürlüğümüz tarafından, belediyenin bütçe yapım hizmet-
leri; vergi mükelleflerinin ödemesi gereken vergilerin tarh, 
tahakkuk ve tahsil hizmetleri; otogar ve otopark hizmetle-
ri; gider tahakkuklarının ödenme hizmetleri sunulmaktadır. 
Amacımız, en üst düzeyde tasarruf etmek, en üst düzeyde 
kaliteli, hızlı, etkin ve sürekli hizmet vermektir. Tahakkuk Şef-
liği, Emlak Tahakkuk Şefliği, Tahsil Şefliği, Masraf Şefliği ve 
İşletmeler Şefliği Müdürlüğümüze bağlı şefliklerdir. 

Giderlerde herhangi bir sapma söz konusu değildir. Belediye-
miz harcama birimlerine 10.414.478.85 TL’lik 22. d kapsamın-
da satın alma iş ve işlemleri için ödenek verilmiştir. 

Ayrıca performans programı kapsamında yer alan “Mali Bilgi-
ler” bölümünde, bütçe uygulama sonuçları, temel mali tab-
lolara ilişkin açıklamalar ile mali denetim sonuçlarına ilişkin 
analiz ve değerlendirmeler yapılmış, müdürlüğümüzün sun-
muş olduğu hizmetlerine ilişkin 2015 yılına ait performans 
değerlendirmesi sonuçları ilgili tabloda verilmiştir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Emlak vergisi tahsilat miktarı TL 81.423.221 108.039.364 121.100.968

2 Gerçekleşen gelir bütçesi TL 296.356.574 326.550.047 338.935.827

3 Gerçekleşen gider bütçesi TL 309.361.979 322.586.984 352.699.979

4 Gerçekleşen yatırım bütçesi TL 97.060.276 81.229.038 87.649.450

5 Planlanan gelir bütçesi TL 310.000.000 345.000.000 355.000.000

6 Planlanan gider bütçesi TL 310.000.000 345.000.000 355.000.000

7 Planlanan yatırım bütçesi TL 98.143.000 110.193.000 110.631.000

8 Tahakkuk miktarı TL 290.033.486 337.504.374 342.631.045

9 01 personel giderleri TL 28.523.440 31.142.480 33.775.189

10 02 sgk giderleri TL 4.412.903 4.412.187 4.484.538
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Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü, belediyemiz stratejik planı çerçeve-
sinde, Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar dâhilinde, 
Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; res-
mi ve özel yazışmaları, her türlü protokol ve tören işlerinin 
düzenlenmesini, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırla-
ma, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenleme işle-
rini yürütmektedir. 

Mesai saatinden bağımsız bir özveri ile çalışan birimimiz, 
belediyemizi ve başkanımızı ziyarete gelen konukları ağırla-
makta, vatandaşlarımızın ve ilçe dışından gelen misafirlerin 
başkanımızla randevu taleplerini koordine etmektedir. 

Kıdemli ekibimiz, Müdürlüğümüze gelen tüm telefonları aynı 
titizlik ve disiplinle yanıtlamakta, vatandaşların istek ve dilek-
lerinin kabulünü, şikâyetlerinin ise çözümünü ivedilikle sağ-
lamaktadır. 

Başkanımız ve vatandaşımız arasında güçlü bir köprü tesis 
eden müdürlüğümüz, geleneksel hale gelen sohbetli kah-

valtı günleri ve yemekli toplantı organizasyonları ile halkın 
Üsküdar Belediyesi yöneticileriyle bire bir temasını müm-
kün kılmaktadır. Bu sohbetli kahvaltı günleriyle; halkın baş-
kanımız ve yardımcıları ile kaynaşması, toplumsal bütünleş-
menin sağlanması, dilek ve şikâyetlerin birebir aktarılması 
hedeflenmiştir. 

Tarih, kültür ve sosyal zenginliklerle bezenmiş Üsküdar’ımızın 
bu eşsiz güzelliklerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında ilgili 
birimlerle ortaklaşa çalışmalar yapmış, gerekli altyapı hazır-
lanarak lojistik destek verilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında yeni 
kardeş şehir ilişkileri kurulmuştur ve mevcut kardeş şehirler 
ile ilişkiler titizlikle yürütülmektedir. 

Özel Kalem Müdürlüğü olarak her zaman hızlı, etkili ve üstün 
kalite sorumluluğu bilinciyle faaliyetlerimiz yürütülmektedir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Başkanın düzenlediği istişare toplantı sayısı Adet 375 258 244

2 Başkanın katıldığı etkinlik sayısı Adet 1.327 1.225 1.245

3 Başkanla gerçekleşen randevu sayısı Adet 1.560 3.641 3.805

4 Yurt dışı gezi sayısı Adet 2 - 4

5 Yurt içi gezi sayısı Adet 1 4 3
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Faaliyetlerimiz

• Başkanımızın günlük ve ileriye dönük çalışma programı ve 
randevu talepleri düzenlenerek takip edildi. 

• Başkanlığımıza gelen vatandaşların öngörülen ajanda 
doğrultusunda Başkanımızla görüşmeleri sağlandı. Dilek, 
görüş ve talepleri alınarak sonuçlandırıldı. 

• Başkanımızın yurtiçinde ve yurtdışında katılması gereken 
toplantılar ve organizasyonlarla ilgili gerekli işlemler ya-
pıldı. Yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirleri için her türlü 
karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetleri yerine getirildi. 

• Başkanımızın katılamadığı törenlere, düğünlere çiçek ve 
telgraf gönderildi. 

• Başkanımıza gelen mektup, tebrik davetiye ve mesajlarla 
ilgili işlem yapıldı. 

• Resmi kurum ve kuruluşlarla olan yazışma ve diğer irtibat-
lar başkanlık adına yapıldı. 

• Dini ve milli bayramlar ile anma günlerindeki kutlamalar 
organize edildi. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
diğer Müdürlüklere ve halka iletilmesinde koordinasyon 
görevi yürütüldü. 

• Açılış, panel, sempozyum, vb. organizasyonlarda protokol 
davetleri yapılıp programda karşılanmaları ve ağırlanma-
ları sağlandı. 

• Ayrıca başkanımızın bayram, düğün ve cenaze gibi tören-
lere katılımı için gerekli programlar yapıldı. 

• Periyodik zamanlarda muhtarlarımızla mahallelerdeki so-
runları görüşmek üzere istişare toplantıları düzenlendi. 

• İlçemizde yaşayan azınlıkların ibadethaneleri ziyaret  
edildi. 

• Dini bayramlarda tutuklu ve hükümlüler, yaşlılarımız ve 
çocuklarımız ziyaret edildi. 

• Okul, site, cami cemaati ve esnaf ziyaretleri yapıldı. 

• Her hafta Salı günleri rutin olarak Başkanlık Divanı yapıldı. 

• Başkanımızın her ayın ilk Çarşamba günü Anadolu Yakası 
Belediye Başkanları toplantısına ve her ayın ikinci Perşem-
be günü Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenle-
nen belediye başkanları toplantısına katılımı sağlandı. 

• Kurum içi çalışma performansını arttırmak için birim mü-
dürlerimizle belli periyotlarla toplantılar düzenlendi. 

• Personelimizin moral ve motivasyonunu arttırmak için 
müdürlük bazında personellerle başkanımızın bir araya 
gelmesi sağlandı. 

• Haftalık olarak Halk Günleri düzenlenerek, 2015 yılı içinde 
randevu programları dışında yaklaşık 9.000 kişi ile Başkan-
lık makamında görüşme sağlandı. 
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• Hacdan gelen vatandaşlarımızı Belediye Başkanımız ve 
Başkan Yardımcılarımızın evlerinde ziyaret etmeleri sağ-
lanarak zemzem takımı hediye edildi. 

• Askere gidecek gençlerimize Belediye Başkanımız ve Baş-
kan Yardımcılarımızın ziyareti sağlandı. 

• Her Pazartesi Belediye Başkanımızın okullarda düzenle-
nen bayrak törenlerine katılımı sağlandı. 

• 08. 01. 2015 - Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muhammet İhsan KARAMAN makamında ziyaret edildi. 

• 09. 01. 2015 - Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile ilçe-
mizde bulunan basın mensupları ve ulusal basın mensupla-
rı temsilcileri ile yemek programında bir araya gelindi. 

• 13. 01. 2015 - VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumunda 
görev alan akademisyenlere yemekli teşekkür programı 
düzenlendi. 

• 14. 01. 2015 - İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN başkanımızı ma-
kamında ziyaret etti. 

• 16. 01. 2015 - Bolu’da birim müdürlerimizin ve meclis üye-
lerimizin katılımı ile bilgilendirme ve istişare kampı düzen-
lendi.
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• 04. 02. 2015 - İlçemizde bulunan üniversitelerin rektörleri 
ile istişare toplantısı düzenlendi. 

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı nedeniyle ilçe-
mizde bulunan bayan STK yöneticileri, kadın muhtarlar,  
kültür - sanat camiasından temsilciler, bayan akademis-
yenler, bayan meclis üyeleri ve vatandaşlardan seçili ka-
dınlarımızın katıldığı yemekli kutlama programının orga-
nizasyonu yapıldı. 

• 13. 03. 2015 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri 
İrfan NEZİROĞLU Başkanımızı makamında ziyaret etti. 

• 16. 03. 2015 - Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesi  
Rektörü Hüseyin KARAMAN Başkanımızı makamında ziya-
ret etti. 

• 18. 03. 2015 - İlçemizde ikamet eden şehit aileleri ve ya-
kınları ile yemekli organizasyonda buluşuldu. 

• 05. 04. 2015 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi SA-
LİHOĞLU Başkanımızı makamında ziyaret etti. 

• 10. 04. 2015 - 1. Ordu Komutanı Salih Zeki ÇOLAK Başka-
nımızı makamında ziyaret etti. 

• 23. 04. 2015 - “Onları Mutlu Etmek Çocuk Oyuncağı” kam-
panyasında toplanan oyuncakların dağıtım organizasyonu 
için Suriyeli mültecilerin kaldığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi-
ne gidildi. Ziyaret öncesi resmi makamlar ile irtibat kurul-
du ve program dâhilinde ziyaretler gerçekleştirildi.

• 08. 05. 2015 - Mahalle muhtarlarımız ile kaynaşma ve ile-
tişimi arttırma kapsamında Kapadokya gezisi düzenlendi. 

• 26. 05. 2015 - Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDO-
ĞAN’ın katılımı ile “22 Eser Toplu Açılış ve Temel Atma” 
töreni davetleri ve protokol karşılamaları yapıldı. Müdür-
lükler arası koordinasyon sağlandı. 
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• 29. 05. 2015 - Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun 
olarak restore edilen, yüksek lisans ve doktora öğrencile-
rinin eğitim merkezi haline gelen Fikir Sanat Merkezi’nin 
açılış organizasyonu düzenlendi. 

• 01. 06. 2015 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
TOPBAŞ Başkanımızı makamında ziyaret etti. 

• 23. 06. 2015 - İlçemizde bulunan kamu kurumu yöneticile-
rinin, kültür-sanat camiasından kişilerin ve akademisyen-
lerin katılımı ile “Protokol İftarı” düzenlendi. 

• 13. 08. 2015 - Brooklyn Belediyesi (ABD) ile kardeş şehir 
protokolü imzalanması için gerekli işlemler yapıldı. Beledi-
ye Başkanı Eric ADAMS ve beraberindeki heyet ağırlandı. 

• 04. 09. 2015 - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL, Başkanı-
mızı makamında ziyaret etti.

• 18. 09. 2015 - Kardeş Şehrimiz Kapoşvar’ın (Macaristan) 
Belediye Başkanı Szita KAROLY Başkanımızı makamında 
ziyaret etti. 

• 20. 10. 2015 - Üsküdar Belediyesi tarafından restore edi-
lerek sosyal ve kültürel belediyeciliğin en başarılı örnekle-
rinden birisi haline gelen Nevmekan’ın kitaplı kahve kon-
septi ile açılışı yapıldı. 

• 05. 11. 2015 - Anadolu Yakası Belediye Başkanları ve Bi-
rinci Bölge Milletvekillerimizin katıldığı istişare toplantısı 
düzenlendi. 

• 26. 11. 2015 - Birim Müdürlerimizin katılımı ile İspanya’ya 
teknik inceleme gezisi düzenlendi. 

• 12. 12. 2015 - Kardeş şehrimiz Brooklyn’in (ABD) Belediye 
Başkanı Eric ADAMS Başkanımızı makamında ziyaret etti. 
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Üsküdar Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
olarak; Üsküdar’ın tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerine 
sahip çıkmak, halkın nüfus yoğunluğu, ihtiyaçları ve talepleri 
dikkate alınarak, hem yeni parklar yapmak hem de mevcut 
parkların standardını yükseltmek suretiyle faaliyet gösteril-
mektedir. Müdürlüğümüz, sürekli ve sürdürülebilir bir çalış-
mayla parkların temizlik ve bakımının yapılması, ihtiyaç du-
yulan yerleri bitkilendirerek ve düzenlemeler yaparak yeni 
aktif alanların kazandırılması yönündeki hizmetleri yerine 
getirmektedir. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Üsküdar sınırları dâhilinde park, 
bahçe, şev, kavşak ve orta refüjlerin düzenlenmesi, cadde ve 
sokakların ağaçlandırılması, bölgedeki yeşil alanların düzen-
li ve programlı bir şekilde her geçen yıl yapılan hizmetlerin 
daha iyiye götürülmesini amaç edinerek faaliyetlerini planla-
yıp yapan veya yaptıran bir birimdir.

Bu genel tanım çerçevesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

• İmar durumu ve mülkiyete uygun yeşil alanların yeni park 
haline dönüştürülmesi çalışmalarının etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi,

• Yıllık çalışma programının oluşturulması ve çalışmalarını 
bu program doğrultusunda sürdürülmesi,

• Park ve yeşil alan düzenlemesi için terk edilen alanlarla 
ilgili hukuki düzenlemelerin takip edilmesi ve sonuçlandı-
rılmasından sonra yapım çalışmalarına başlanması,

• Yeni park ve restore edilecek park alanları için ön etüd ve 
planlama çalışmalarının yapılmasını ve uygulamanın plan-
lar doğrultusunda sürdürülmesi,

• Yüklenici firmalara ihale edilen çalışmaların takibinin ya-
pılması, ilgili firmanın eksikliklerinin tespit edilmesi duru-
munda gerekli işlemleri yapılması,

• Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak 
amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,

• Çeşitli alanlarda ağaçlandırma ve fidan kampanyalarının 
yapılması,

• Vatandaşlar ve resmi kuruluşlara talepleri halinde ilgili tek-
nik personel aracılığı ile çeşitli konularda bilgi verilmesi,

• Vatandaşlarca verilen dilekçelerle ilgili gerekli işlemlerin 
yapılması,

• Park ve yeşil alanlarda kent mobilyaları, marangoz, elekt-
rik ve su işleri vs. işlerinin yapılması, cadde, sokak ve refüj-
lerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, mevcut olan 
ağaç ve süs bitkilerinin bakımlarının yapılması ve ağaçların 
budanması çalışmalarının yürütülmesi,

• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 
anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi ge-
rekli özellik arz eden ağaçların tespit çalışmalarının yürü-
tülmesi,

• Satın alma, ihale işlemleri, kiralama, avans işlemleriyle il-
gili sözleşme ve şartname tanzimleri gibi hususları ve ay-
niyata ait tüm işlemlerin ve yazışmalarının yürütülmesi,

• Birimde çalışan işçilerle ilgili olarak, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Sendikalar Kanunu’na göre gerekli işlerin yürütülmesi,

• Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında 
yapılmasının kontrol edilmesi ve sayım sonuçlarını rapor-
lanması,

• Üsküdar halkının kullanımına güzel bir çevre sunmak ve 
halkın çevre bilincini arttırmak amacıyla ilgili birimlerle iş-
birliği halinde çeşitli aktivitelerin düzenlenmesi. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kanun ve yönetmeliklerle ken-
dine çizilmiş alan içerisinde halka hizmet götürmektedir. Bu 
çerçevede; park, bahçe, yeşil alan, yol, kavşak ve refüjlerin, 
dinlenme, spor, eğlenme gibi toplumun rekreasyon faaliyet-
lerini gerçekleştirebileceği, sosyal yaşam kalitesini artıran, 
ergonomik, sürdürülebilir çevre, sağlıklı ekosistem ve este-
tik yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel 
projeler üretmek, uygulamak ve korunması için kentsel ko-
ruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak vb hizmetleri 
sunmaktadır.

Üsküdar’da; 230 adet park, 73 adet refüj ve 32 adet yeşil alan 
olmak üzere toplam 555.932.00 m² yeşil alan bulunmakta-
dır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklar, refüjler, 
korular, özel korular ve mezarlıklar da dâhil edildiğinde Üskü-
dar’ın aktif yeşil alan miktarı 3.872.110,05 m²’dir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



368.952 m2

26.126 m2

137.207 m2

23.647 m2

İLÇEMİZDEKİ PARKLARDA FONKSİYON DAĞILIMI

GEZİ VE DİNLENME
ALANLARI

ÇOCUK OYUN ALANLARI

YEŞİL ALANLAR

SPOR VE FİTNES 
ALANLARI

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Budama ve bakım onarımı yapılan ağaç sayısı Adet 19.800 7.952 23.556

2 Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç formlu bitki sayısı Adet 1.128 2.157 2.387

3 Park ve yeşil alanlara dikilen çalı formlu bitki sayısı Adet 13.994 11.815 14.516

4 Dikilen mevsimlik çiçek sayısı Adet 654.763 746.049 535.070

5 İlçemizde kişi başına düşen (aktif) yeşil alan miktarı m² 7,03 7,14 7,22

6 Konulan bank sayısı Adet 1.267 1.666 1.860

7 Konulan basket potası sayısı Adet 150 56 44

8 Konulan çocuk oyun grubu sayısı Adet 158 161 71

9 Konulan çöp kovası sayısı Adet 339 374 354

10 Konulan pergole sayısı Adet 75 19 26

11 Konulan piknik masası sayısı Adet 44 59 80

12 Konulan spor aletleri sayısı Adet 108 45 38

13 Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 31.473 3.841 27.855

14 Yeni yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 12 5 10

15 Yenileme yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 43.035 22.253 26.526

16 Yenileme yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 27 10 13
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

1

ACIBADEM

Erdem P. Erdem Çıkmazı 675 768 166 219 1828

2 Menekşe P. Menekşem Sokağı 568 330 223 1121

3 Gülistan P. Gülistan Sokağı 538 171 709

4 Valievleri P. Başkent Sokağı 850 295 137 14 1296

5
AHMEDİYE

Çitlenbik P.
Dr. Fahri Atabey 
Caddesi

63 202 33 298

6 Dönmedolap P. Dönmedolap Sokağı 357 277 144 62 840

7

ALTUNİZADE

Şehitler P. Raufpaşa Hanı Sokağı 3336 704 141 76 91 4348

8 75. Yıl Cumhuriyet P. Atıfbey Sokağı 16906 5544 616 1113 43 104 24326

9 Atıfbey P. Atıfbey Sokağı 216 196 125 537

10 Huzur P. Sırmaperde Sokağı 3831 705 153 891 5580

11
Fahrettin Kerim 
Gökay P.

Fahrettin Kerim Gökay 
Caddesi

666 416 17 1099

12 Aydın Demir P. İsmailpaşa Sokağı 1071 198 252 192 40 15 242 2010

13 Barış Manço P. İsmailpaşa Sokağı 317 135 86 16 554

14 Erzurum P. Okul Sokağı 396 238 634

15 Altunizade P. Okul Sokağı 699 300 287 572 59 1917

16 Gümüşyolu P.
Haluk Türksoy Arkası 
Sokağı

339 247 586

17 Çocuk Üniversitesi P.  182 75 257

18

A. M. HÜDAYİ

Abdulvahap Yıldırım P. Sümbülzade Sokağı 3360 668 183 162 19 4392

19 Ayazma P.
Mehmetpaşa 
Değirmeni Sokağı

547 293 158 306 87 1391

20 Tulumbacılar P. Tulumbacılar Sokağı 75 150 142 367

21 Şeker P.
Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi

123 280 403

22 Evlendirme Dairesi P.
Harem Sahil Yolu 
Caddesi

2190 1935 30 4155

23

BARBAROS

Erguvan P. Gülbahçe Sokağı 1963 704 170 294 3131

24 Bahar P. Bahar Sokağı 2415 1232 574 541 4762

25 Temel Gündoğdu P.
Tophanelioğlu 
Caddesi

479 271 119 869

26 Barbaros P. Mareşal Sokağı 457 427 129 388 11 1412

27 Çamlıbahçe P. Yeşil Kanarya Sokağı 1018 654 139 332 2143

28 Cumhuriyet P.
Fevzi Çakmakpaşa 
Sokağı

1016 540 119 270 22 1967

29 Gökyüzü P. Karayolları Site Sokağı 623 159 67 849

30 Fahri Erdoğmuş P.
Mütevelli Çeşme 
Caddesi

2912 1458 151 737 5258

31 Hacı Emin Yıldırım P. Mavi Konak Sokağı 529 375 192 1096

32 Seyit Ahmet P.
Bekir Sıtkı Sezgin 
Sokağı

298 133 41 472

33 Karayolları P. Açıl Sokağı 745 469 79 1293

34 Sevgi P. Sedef Sokağı 720 299 89 1108

35
Şehit Muhammed 
Durra P.

Bekir Sıtkı Sezgin 
Sokağı

341 175 119 22 657

36 Burhanfelek Köşkü Veysipaşa Sokağı 3125 3628 119 18 6890

1. Bölge Parklar
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

37

İCADIYE

Kuruçeşme P. Cumhuriyet Caddesi 493 889 145 15 95 1637

38 Kurtçelebi P. Kurt Çelebi Sokak 434 251 154 839

39 Temaşa P. Temaşa Sokak 105 49 154

40 Orta Park Çifte Çınar Sokağı 89 98 187

41
 İcadiye Semt Evi 
Bahçesi P.

Arapzade Sokağı 77 58 135

42 İmam Galip P. İmam Galip Sokağı 412 178 76 174 29 869

43
Şehit Sinan Gümüştaş 
P.

Cemil Meriç Sokağı 944 419 142 240 1745

44 Çınaraltı P. Müneccimbaşı Sokağı 295 193 488

45 Polis Okulu Yanı P. Söğütlük Sokağı 182 73 255

46 Kuruçeşme P. Cumhuriyet Caddesi 493 889 145 15 95 1637

47 Kurtçelebi P. Kurt Çelebi Sokak 434 251 154 839

48

MİMAR SİNAN

Balaban P. İmam Nasır Sokağı 73 75 148

49 Başkanlık P.
Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi

945 7478 20 102 8545

50 Toygarhamza P.
Selami Ali Efendi 
Caddesi

119 72 154 345

51 Kuyumcular P. 
Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi

137 3 140

52
Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi Kuru Havuz 

Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi

207 24 231

53
Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi Süs Havuzu

Hâkimiyeti Milliye 
Caddesi

10 177 71 258

54

MURAT REİS

Çinili P. Yeni Dershane Sokağı 551 284 57 892

55 Tıknefes P. Tıknefes Sokağı 331 141 125 597

56 Goncagül P. Koncagül Sokağı 256 189 92 537

57 Gülsev P. Gülsev Sokağı 318 142 55 17 532

58 Murat Reis P. Murat Reis Sokağı 156 74 79 309

59 Soyak P. Silahtarbahçe Sokağı 269 93 98 15 475

60
SALACAK

Çiçekçi P. Toktaş Sokağı 333 182 515

61 Öğretmenler P. Tunusbağı Caddesi 1102 334 82 5 1523

62

SELAMİ ALİ

Bağlarbaşı P. Gazi Caddesi 298 705 87 1090

63 Bağlarbaşı İç P. Anıt Sokak 395 283 172 87 937

64 Bakü P. Cumhuriyet Caddesi 3596 579 163 351 96 4785

65 Anıt P. Vahi Öz Sokağı 390 177 112 679

66 Kerpiçhane P.
Şehit Asteğmen Halil 
Ögel Sokağı

182 170 97 449

67 Secaat P. Şecaat Sokağı 190 85 85 360

68 Üzümkızı P. Üzümkızı Sokağı 586 256 136 978

69 Orkide P. Yüksel Sokak 1146 498 311 167 70 2192

70 Selami Ali P. Gazi Caddesi 184 1681 1865

71 Kozanoğlu P. Kozanoğlu Sokak 295 50 345

72
Selami Ali Kültür 
Merkezi

Gazi Caddesi 30 1614 1885 3529
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

73

SELİMİYE

Selimiye P. Selimiye Kışla Caddesi 885 495 5 1385

74
Selimiye İç Park 
(Muhtarlık Yanı)

Selimiye Kışla Caddesi 494 404 208 33 1139

75 Yeni Adliye Önü P. Suphibey Caddesi 120 80 200

76 Harem P.
Selimiye İskele 
Caddesi

281 231 512

77 Halet Tuncel P.
Selimiye İskele 
Caddesi

750 181 93 1024

78 İsmail Hakkı Tonguç P. Karlıkbayırı Sokak 289 566 53 908

79 Gökkuşağı P. Bükücüler Hanı Sokak 506 299 73 878

80 Birimler Bahçesi P. Atölyeler Caddesi 1436 2825 4261

81

SULTANTEPE

Sultantepe P. Selvilik Caddesi 386 828 96 1310

82 Kirişçi Ali P. Kirişçi Sokağı 91 142 62 295

83 Minyatür P. Minyatür Sokak 153 18 171

84
Selman-I Pak Caddesi 
Süs Havuzu

Selman-I Pak Caddesi 80 80

85 Yavuz Gökmen P. Yapmabebek Sokağı 2373 609 204 285 3471

86

VALİDE-İ ATİK

Kartalbaba P. Kartalbaba Caddesi 167 55 222

87 Allame P. Allame Caddesi 165 85 250

88 Pazarbaşı P. Miroğlu Sokağı 1757 1535 389 466 4147

89 Fıstıklıbayır P. Mantar Sokağı 1710 472 160 176 2518

90 Ekşioğlu P. Kartalbaba Caddesi 258 54 312

91 Hayrettin Çavuş P. Çavuşdere Caddesi 136 57 193

92 Kasımağa P. Kasımağa Sokağı 157 93 94 15 359

93 Valide-I Atik P. Çinili Camii Sokağı 669 378 138 1185

94

ZEYNEP KAMİL

Sonbahar P. Fahri Atabey Caddesi 65 116 181

95 Divitçiler P. Fahri Atabey Caddesi 358 147 505

96 Çavuşdere Meydan P. Fahri Atabey Caddesi 59 653 50 762

97 Cahit Zarifoğlu P. Fahri Atabey Caddesi 37 467 44 5 553

98 Zeynep Kamil P.
Burhanettin Üstünel 
Sokağı

1796 890 166 73 314 3239

99 Selvili P.
Burhanettin Üstünel 
Sokağı

709 246 955

100 Tabaklar P. Fahri Atabey Caddesi 85 47 132

TOPLAMLAR 85.192 54.890 9.223 10.221 918 786 556 161.786
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²) Gez. - Din. Alanı (m²) Toplam (m²)

1 ACIBADEM Konukevi Bahçesi 1552 2072 3624

2 ALTUNİZADE Semt Konağı 109 416 525

3 ALTUNİZADE Kültür Merkezi Bahçesi 780 252 1032

4 A.M.HÜDAYİ İmrahor Camii Yanı 61 61

5 İCADİYE Kuruçeşme İç P. 250 170 420

6 MİMAR SİNAN Hükümet Konağı Bahçesi 732 1139 1871

7 MİMAR SİNAN Mihrimah Sultan Camii Önü 579 466 1045

8 MİMAR SİNAN Balaban Tekke Bahçesi 179 129 308

9 MİMAR SİNAN Sandıkçılar Tekke Bahçesi 238 116 354

10 MİMAR SİNAN Yeniyol P. 450 450

11 SELAMİ ALİ Bağlarbaşı K.M. Bahçesi 582 582

12 SELİMİYE Atölyeler Bahçesi 415 439 854

13 SELİMİYE Togem Önü 19 19

14 VALİDE-İ ATİK Valide-İ Atik Camii Yanı Otopark 560 560

TOPLAM 6506 5199 11705

1. Bölge Yeşil Alanlar

Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres Yeşil Alan (m²) Gez. - Din. Alanı (m²) Toplam (m²)

1 ACIBADEM Orta ve Üçgen R. Acıbadem Caddesi 476 860 1336

2 ACIBADEM Validebağ Sitesi Önü R. Kalfa Çeşmesi Sokak 1001 625 1626

3 ALTUNİZADE Marmara Hastanesi R. Okul Sokak 190 190

4 ALTUNİZADE Marmara Orta R. Okul Sokak 20 20

5 ALTUNİZADE Kültür Merkezi R. Aksoy Sokak 25 25

6 ALTUNİZADE Sırmaperde Sokak Refüjler Sırmaperde Sokak 167 28 195

7 ALTUNİZADE Tophanelioğlu R. Tophanelioğlu Caddesi 211 552 763

8 ALTUNİZADE F. Kerim Gökay R. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 125 125

9 ALTUNİZADE F. Kerim Gökay R. 2 Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 300 300

10 ALTUNİZADE Devlet Hastanesi R. Kalfa Çeşmesi Sokak 180 180

11 A.M.HÜDAYİ Halk Caddesi Orta R. Halk Caddesi 192 166 358

12 A.M.HÜDAYİ Doğancılar R. Doğancılar Caddesi 40 40

13 A.M.HÜDAYİ Uncular R. Uncular Caddesi 54 54

14 BARBAROS Bekir Sıtkı Sezgin R. Bekir Sıtkı Sezgin Sokak 54 54

15 BARBAROS Fahri Erdoğmuş R. 104 104

16 İCADİYE Trafo Yanı R. 42 42

17 İCADİYE Üsküdar Üniversitesi Önü R. 41 41

18 MURAT REİS Murat Reis R. 118 118

19 MİMAR SİNAN Hâkimiyeti Milliye Orta R. 1105 1002 2107

20 MİMAR SİNAN Ahmediye Orta R. 39 343 382

21 SELİMİYE Selimiye R. 274 274

22 SULTANTEPE Setbaşı Merdivenler R. 91 138 229

23 SULTANTEPE Setbaşı Orta R. 19 93 112

24 SULTANTEPE Fıstıkağacı R. 202 242 444

25 VALİDE-İ ATİK Eski Toptaşı R. 96 12 108

26 ZEYNEP KAMİL Zeynep Kamil Orta R. 388 422 810

27 ZEYNEP KAMİL Dr. Fahri Atabey Caddesi R. 1174 354 1528

TOPLAM 6.728 4.837 11.565

1. Bölge Refüjler
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

1

BEYLERBEYİ

Arabacılar P. Eski Çınar Sokağı 232 244 101 577

2 Sünnetçi P. Sünnetçi Sokağı 116 66 182

3 Eski Çınar P. Eski Çınar Sokağı 89 22 111

4 Şemsi Bey P. Şemsi Efendi Sokağı 234 123 32 389

5 Beylerbeyi P. Abdullahağa Caddesi 1750 986 64 2800

6

BULGURLU

Karlıdere P. 2 Esatpaşa Caddesi 382 201 583

7 Turgut Reis P. Turgut Reis Sokağı 1299 382 71 166 40 1958

8 Piri Reis P. Piri Reis Sokağı 684 363 166 1213

9 Altınköy P. Söğütlüçayır Caddesi 700 307 288 30 1325

10 Zambak Parkı Söğütlüçayır Caddesi 1054 213 1267

11 Gaziler P. Etiler Sokak 619 141 71 831

12 Ali İhsan Gül P. Söğütlüçayır Caddesi 3210 481 146 3837

13 Ayçiçeği P. Ayçiçeği Sokak 135 73 208

14 Dostluk P. Söğütlüçayır Caddesi 2908 1779 359 49 34 5129

15 S.Çayır P. Söğütlüçayır Caddesi 1525 2025 3550

16 Bağlariçi P. Kurudere Sokağı 991 373 145 36 1545

17 İzzettinbey P. Yurtsever Sokak 1139 842 133 2114

18 Çamlık P. Etiler Sokak 3378 633 170 4181

19 Mimoza P. Uzundere Sokağı 1345 322 107 39 55 1868

20 Nezih Uzel P. Bulgurlu Caddesi 803 323 115 162 75 38 1516

21 Mavi Marmara P. Mavi Marmara Sokağı 2264 793 120 3177

22
Saransk P.  
(Toygar Sitesi P.)

Toygar Çeşme Sokağı 955 274 162 10 1401

23

BURHANİYE

Kağıtçıbaşı P. Kağıtçıbaşı Sokak 142 149 185 476

24 Abdullahağa P.
Burhaniye 
Abdullahağa Caddesi

531 267 138 162 135 1233

25 Enveriye P. Nagehan Sokak 410 152 65 627

26 Aziziye P. Nizami Cedid Sokak 1532 825 118 191 2666

27 Yeni Çamlıca P. Çamlıca Caddesi 3444 224 90 3758

28 Gençlik Merkezi P. Çamlıca Caddesi 956 572 1528

29
Tunuslu Mahmut 
Paşa P.

Neşetbey Sokak 3274 850 413 139 301 4977

30 KİRAZLITEPE Şenol Güneş P.
Orhon Seyfi Orhon 
Caddesi

5135 2161 179 469 7944

31

KÜPLÜCE

Burhaniye P. Yazmacı Emine Sokak 250 249 99 598

32 Küplüce P. Ayazma Üstü Sokak 2156 698 186 306 3346

33 Münevver Ayaşlı P Yazmacı Emine Sokak 432 650 1082
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

34

CUMHURİYET

Seçkinler P. Seçkinler Sokağı 45 45 83 173

35 Libadiye P. Libadiye Caddesi 3166 1673 216 88 92 466 5701

36 Dutdibi P. Uzundere Sokağı 317 127 101 545

37 Manolya P. Karlıdere Caddesi 193 163 119 475

38 Şifa P. Boyalı Sokak 491 348 104 943

39 Süleyman Kule P. Tufan Sokağı 529 462 116 1107

40 Ayvacık P. Kayalar Sokak 522 268 81 12 883

41 Kaykay Parkı
Haminne Çeşme 
Sokağı

1373 1373

42 Karlıdere P. 1 Esatpaşa Caddesi 653 343 209 1205

43 Karlıdere P. 3 Esatpaşa Caddesi 424 170 594

44 Halıcılar P. Halıcılar Sokağı 120 166 69 19 374

45 Gençlik Parkı Camiiçi Sokak 5224 5224

46 Adem Yavuz P. Adem Yavuz Sokağı 291 291

47 Sedef Çiçeği P. Ayık Sokak 222 128 66 143 559

48

K. ÇAMLICA

Şeker Maslak P. Şeker Maslak Sokağı 3822 980 220 30 333 5385

49 Çilehane P. Çiçek Sokağı 944 469 185 1598

50 Hüdayi P. Çilehane Sokağı 4743 1440 139 6322

51 Küçük Çamlıca P. Sabırtaşı Sokak 1256 480 129 263 29 2157

52 Üçpınarlar P. Üçpınarlar Caddesi 8364 3182 207 11753

53

ÜNALAN

Ünalan P. Ünalan Caddesi 4030 1445 184 293 92 6044

54 Utku Sokak Parkı Ayazma Caddesi 958 958

55 Üçgül P. Soyak Camii Sokak 728 197 108 1033

56 Tepeüstü P. Akçay Sokak 1100 221 104 25 1450

57 Ilgın P. Ünalan Caddesi 648 699 1347

58
Çocuk Üniversitesi 
Parkı

Ünalan Caddesi 779 1194 65 26 2064

59 Maslak P. Maslak Sokağı 441 134 52 627

60

KUZGUNCUK

Kuzguncuk P. İcadiye Caddesi 982 676 84 284 70 2096

61 Kuzguncuk Bostanı Bostan Sokak 16445 16445

62 Dereiçi P.
Kuzguncuk Deresi 
Sokak

85 90 199 374

63
Sahil Parkı (İskele 
Meydan Park)

Kuzguncuk Çarşı 
Caddesi

134 300 434

64 Simitçi Tahir P. Simitçi Tahir Sokak 305 103 408

TOPLAMLAR 102.035 33.266 7.936 2.439 799 530 934 147.939
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²)
Gez. - Din. Alanı 

(m²)
Çocuk  

Oyun Alanı (m²)
Toplam (m²)

1 BULGURLU Sağlık Ocağı P. 211 158 369

2 BULGURLU Söğüt P. 98 27 125

3 BULGURLU Söğütlüçayır Çeşme Çevresi 202 104 306

Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²)
Gez. - Din. Alanı 

(m²)
Çocuk  

Oyun Alanı (m²)
Toplam (m²)

1 BULGURLU Söğütlüçayır Yeşil Alanlar 511 289 800

2 KİRAZLITEPE Kirazlıtepe Muhtarlığı 94 87 181

3 KUZGUNCUK Yamaç Alan 502 42 544

4 ÜNALAN Fidanlık Bahçesi 2005 3738 5743

5 ÜNALAN Kadın Sığınma Ve Çocuk Kreşi 1004 1004

6 ÜNALAN Muhtarlık 100 100

TOPLAM 4216 4156 8372

2. Bölge Yeşil Alanlar

Söğütlüçayır Yeşil Alanlar

Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²) Gez. - Din. Alanı (m²) Toplam (m²)

1 BEYLERBEYİ Beylerbeyi Refüjler 34 61 95

2 BULGURLU Bulgurlu R. 565 209 774

3 BULGURLU Çınaraltı R. 162 162

4 BULGURLU Teletaş Sitesi Karşısı R. 25 25

5 BULGURLU Bağlariçi R. 148 146 294

6 CUMHURİYET Orta R. 176 67 243

7 CUMHURİYET Uzundere R. 184 184

8 CUMHURİYET Küçük Refüjler 596 580 1176

9 CUMHURİYET Yeni Refüj 1 595 595

10 CUMHURİYET Yeni Refüj 2 350 350

11 K.ÇAMLICA Avivasa R 342 325 667

12 K.ÇAMLICA İş Bankası R. 732 732

13 K.ÇAMLICA Şeker Maslak R. 336 336

14 K.ÇAMLICA Çilehane R. 325 325

15 ÜNALAN Seyran Sokak R. 105 105

16 BURHANİYE Mabeyn R. 201 201

17 BURHANİYE Taşocakları R. 281 108 389

18 BURHANİYE Kuş Bakışı Caddesi R. 154 154

19 KÜPLÜCE Küplüce R. 791 791

20 ÜNALAN Boğaziçi Sitesi Önü R. 22 22

21 ÜNALAN Ünalan Parkı Orta R. 200 200

22 ÜNALAN Pemtaş Önü R. 593 593

23 ÜNALAN Libadiye Kesişim R. 128 128

24 K.ÇAMLICA Üç Pınarlar Cad. R. 45 45

25 KÜPLÜCE Telekom Önü R. 139 139

TOPLAM 7.229 1.496 8.725
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

1

BAHÇELİEVLER

Zübeyde Hanım P.
Zübeyde Hanım 
Caddesi

368 251 619

2 Seyfi Ali Yıldız P. Sultan Murat Caddesi 1200 1210 191 2601

3 Kırçiçeği P. Bosna Bulvarı 639 413 76 1128

4 Çernobil Barış P.
Zübeyde Hanım 
Caddesi

375 140 248 763

5 Sultan Murat P. Sultan Murat Caddesi 309 213 159 681

6

ÇENGELKÖY

Çengelköy Meydan P. 1138

7 Lekeci Nuri P. Lekeci Nuri Sokağı 1131 420 129 593 2273

8 Defne P. Lekeci Nuri Sokağı 1629 533 237 2399

9 Soğuksu P.
Prof. Dr. Behnun 
Akyavaş Caddesi

619 259 145 1023

10 Ortadere P.
Prof. Dr. Behnun 
Akyavaş Caddesi

202 129 148 479

11 Ulvi Sokak P. Ulvi Sokak 133 133

12 Bakırcıbaşı P. Bakırcıbaşı Sokak 233 104 79 7 423

13

FERAH

Erenler P.
Abdulbaki Gölpınarlı 
Caddesi

1443 454 145 58 2100

14 Taşlıbayır P. Taşlıbayır Sokağı 625 216 79 21 941

15 Gündoğdu P. Günbattı Sokak 804 356 75 160 1395

16 Günbattı P. Günbattı Sokak 442 151 108 701

17 Kamelya P. Günbattı Sokak 835 253 181 59 1328

18 Irmak P. Irmak Sokağı 1126 666 194 385 33 2404

19 Denizciler P. Denizci Sokağı 687 241 113 19 1060

20 Çamlıca Sitesi Önü P. Taşlıbayır Sokağı 376 152 528

21 Ş.Yusuf Beyaztaş P. Pınarbaşı Sokağı 563 235 112 98 1008

22 Altıntaş P. Günbattı Sokak 924 211 71 31 1237

23

GÜZELTEPE

Yıldırım Beyazıt P.
Prof. Dr. Behnun 
Akyavaş Caddesi

3592 575 253 215 284 4919

24 Çamlıktepe P. Beyaz Köşk Sokağı 4203 1015 131 140 75 5564

25 Çanakçı P. Çanakçı Sokak 1158 373 968 2499

26 Güzeltepe P. Sönmez Sokağı 5168 1940 176 7284

27 KANDİLLİ Boğaziçi P. Kandilli İskele Caddesi 164 96 104 253 617

28

KISIKLI

Hanımseti P. Hanımseti Sokağı 1268 169 1437

29 Damlataş P. Alemdağ Caddesi 278 266 61 36 641

30 Ferah P. Ferah Caddesi 355 206 107 668

31 Çamlıca P.
Turistik Çamlıca 
Caddesi

610 327 937

32 Alemdağ P. Alemdağ Yan Yolu 383 149 94 38 664

33 Alemdağ Havuz Alemdağ Caddesi 464 806 346 1616

3. Bölge Parklar
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Adres
Yeşil 
Alan 
(m²)

Gez. Din. 
Alanı  

(m²)

Çocuk 
Oyun 
Alanı 

(m²)

Spor 
Alanı 

(m²)

Fitness 
Adet  
(m²)

Havuz 
(m²)

Koşu 
Parkuru 

(m²)

Toplam 
(m²)

34

KISIKLI

İlkbahar P.
Gümüşsuyu Camii 
Sokak

639 183 124 234 1180

35 Namazgâh P. Alemdağ Caddesi 342 102 444

36 Akasya P. Alemdağ Yan Yolu 134 57 107 298

37 Hacı Arifbey P.(1) Bosna Bulvarı 466 171 45 682

38 Hacı Arifbey P(.2) Gurbet Sokağı 80 60 127 267

39 Çocuk Meclisi P. 1017 293 93 1403

40
Salih Solman Piknik 
Alanı P.

Ferah Caddesi 9665 1002 235 10902

41 Zerafet Sok P Zerafet Sokak 245 92 82 21 440

42 Kısıklı Süs Havuz 50 50

43 Meydan Saat Kulesi Alemdağ Caddesi 45 41 86

44 Kısıklı P. Ferah Caddesi 391 242 117 750

45

KULELİ

Kuleli P. Kuleli Caddesi 1171 288 1459

46 Vezir Topçu P. Vezir Topçu Sokağı 486 24 81 17 608

47 Emek P. Havacı Sokağı 406 86 84 16 592

48

KÜÇÜKSU

Tufan P.
Mustafa Düzgünman 
Caddesi

3341 1334 144 669 5488

49 Ayışığı P. Rasathane Caddesi 1072 287 97 1456

50 Sedirli P. Güzel Çamlık Sokak 702 340 200 1242

51 Tahsin Toraman P. Eserli Sokak 124 66 97 287

52 Küçüksu P. Taşocağı Sokak 3262 1258 179 14 4713

53
Rasathane P.  
(İlköğ. Bah.)

Taşocağı Sokak 1659 1183 54 2896

54 Dereboyu P. Dereboyu Caddesi 163 68 231

55 Aykent P. Kirazlı Sokağı 180 273 128 22 603

56
M.Duzgunman Sağlık 
Ocağı Bahçesi

Mustafa Düzgünman 
Caddesi

1688 1128 50 2866

57

M. AKİF ERSOY

Hasippaşa P. Hasippaşa Caddesi 370 143 139 652

58 Aydın P. Adembey Sokağı 993 540 170 70 1773

59 Mehmet Akif Ersoy P.
Mehmet Akif Ersoy 
Caddesi

1678 237 113 67 78 2173

60 Elvan P. Namazgâh Caddesi 43 81 79 203

61

YAVUZTÜRK

Alzambak P. Setüstü Sokak 1091 223 150 200 21 1685

62 Yavuztürk P. Karadeniz Caddesi 2159 681 143 215 33 3231

63 Papatya P. Nezir Sokak 480 230 101 811

64 İklime P. İklime Sokak 686 179 317 46 1228

65 Çiçek P. Niğde Sokak 971 316 103 46 1436

66 İzmir P. İzmir Sokağı 160 179 80 419

TOPLAMLAR 69.403 23.875 6.488 4.259 698 714 325 104.624

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²) Gez. - Din. Alanı (m²) Toplam (m²)

1 BAHÇELİEVLER Mustafa Düzgünman Cad. Refüjler 889 30 919

2 ÇENGELKÖY Beynun Akyavaş Cad. Refüjler 723 43 766

3 ÇENGELKÖY Kaldırım Cad. Refüjler 141 120 261

4 FERAH Muhtarlık Önü R. 29 28 57

5 FERAH İlke 2 Sitesi Önü R. 209  209

6 GÜZELTEPE Bosna Bulvarı / Netel St. / Altınköy St. Önü R. 787  787

7 KANDİLLİ Çınaraltı R.   0

8 KISIKLI Çamlıca Fidanlık Önü R. 109 109 218

9 KISIKLI Çamlıca İlk. Önü R. 847 360 1207

10 KISIKLI Damlataş P. Karşısı R. 176 184 360

11 KISIKLI Ferah Giriş R. 143 116 259

12 KISIKLI Kısıklı İ.Ö.Okulu R. 92 88 180

13 KISIKLI Kısıklı Meydanı R. 62 15 77

14 KISIKLI Mavera Refüjler 201  201

15 KULELİ Muhtarlık Önü Refüjler 22 30 52

16 KÜÇÜKSU Alparslan Sok. R. 24  24

17 KÜÇÜKSU Dereboyu Refüjler 3574 735 4309

18 M.AKİF ERSOY Mehmet Akif Ersoy Cad. Refüjler 552  552

19 YAVUZTÜRK Orta R. 72 46 118

20 YAVUZTÜRK Son Durak R. 80  80

21 YAVUZTÜRK Yeşil Yamaç Sitesi Önü R. 256  256

TOPLAM 8.988 1.904 10.892

3. Bölge Refüjler

Sıra 
No

Mahalle Parkın Adı Yeşil Alan (m²)
Gez. - Din. Alanı 

(m²)
Çocuk  

Oyun Alanı (m²)
Toplam (m²)

1 ÇENGELKÖY Spor Kulübü 346 671 2927 3944

2 ÇENGELKÖY Ulvi Sokak 385 385

3 FERAH Sağlık Ocağı Bahçesi 342 319 661

4 GÜZELTEPE Güzeltepe K.M. Bahçesi 556 2222 2778

5 GÜZELTEPE A.Y. Özemre K.M. Bahçesi 223 501 724

6 ÇENGELKÖY Hz. Hamza Camii Halı Saha 720 720

7 KISIKLI Çamlıca Eğitim-Kültür Merkezi Bahçesi 2369 2736 5105

8 KÜÇÜKSU Ağaçlandırma Alanı 15578 343 15921

9 KANDİLLİ F.S.M Vakıf Üni Güzel S.Fak. Bahçesi 1800 1800

TOPLAM 22.319 6.792 2.927 32.038

3. Bölge Yeşil Alanlar
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından toplam 535.070 adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve 
soğanlı bitki dikimi ile kamu kurumları, park ve yeşil alanlarımız renklendirilmiştir.

Bakım, Çiçeklendirme ve Çimlendirme Çalışmaları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Kaya Bahçesi Düzenlemeleri 

Çeşitli süs bitkileri, kaya ve podima taşları ve çiçekler kul-
lanılarak estetik kaya bahçeleri tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Gençlik Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Kuruçeşme Parkı



Gençlik Parkı

Gençlik Parkı

Gençlik Parkı

Gençlik Parkı Kafe

Yapım Onarım Çalışmaları

Yeni park yapım çalışmaları
2015 yılında Üsküdar’a 10 adet yeni park kazandırıldı. 

Yeni yapılan parklar

MAHALLE PARK ADI METRAJ

CUMHURİYET MAHALLESİ GENÇLİK PARKI 5.224,42 m2

ÇENGELKÖY MAHALLESİ MEYDAN PARKI 1.138,55 m2

ÇENGELKÖY MAHALLESİ MEHMET ÇAKIR KÜLTÜR MERKEZİ BAHÇESİ 615,00 m2

ÇENGELKÖY MAHALLESİ HZ. HAMZA CAMİİ (HALI SAHA) 720,00 m2

ÇENGELKÖY MAHALLESİ ULVİ SOKAK 385,00 m²

FERAH MAHALLESİ ANKA SOKAK (HALI SAHA) 1.925,00 m2

KISIKLI MAHALLESİ KISIKLI MEYDANI SÜS HAVUZU 50,00 m2

KUZGUNCUK MAHALLESİ KUZGUNCUK BOSTANI 16.445,32 m2

SULTANTEPE MAHALLESİ SELMAN-I PAK CADDESİ SÜS HAVUZU 80,00 m2

ÜNALAN MAHALLESİ UTKU SOKAK PARKI 958,80 m2

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Gençlik Parkı Halı Saha

Çengelköy Meydan Parkı

Çengelköy Meydan Parkı

Hz. Hamza Camii Halı Saha

Çengelköy Meydan Parkı

Çengelköy Meydan Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Çengelköy Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi

Ulvi Sokak Çevre Düzenlemesi



Kuzguncuk Bostanı

Kuzguncuk Bostanı

Kısıklı Meydanı Süs Havuzu Kısıklı Meydanı Süs Havuzu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Selman-i Pak Caddesi Süs Havuzu

Selman-i Pak Caddesi Süs Havuzu

Utku Sokak Parkı Utku Sokak Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Anka Sokak Toprak Saha



2015 yılında 11 adet eski park, yeniden projelendirilip düzenlenerek yenilenmesi sağlandı.

Park Yenileme Çalışmaları

Ahmediye Camii BahçesiAhmediye Camii Bahçesi

Şeker Parkı Şeker Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Yenilenen parklar

MAHALLE PARK ADI METRAJ

ACIBADEM MAHALLESİ ERDEM PARKI 1.828,00 m2

AHMEDİYE MAHALLESİ AHMEDİYE CAMİİ BAHÇESİ 824,73 m2

A. MAHMUT DÜDAYİ MAHALLESİ ŞEKER PARKI 403,00 m2

BULGURLU MAHALLESİ ALİ İHSAN GÜL PARKI 3.837,00 m2

İCADİYE MAHALLESİ KURUÇEŞME PARKI 1.637,75 m²

KANDİLLİ MAHALLESİ BOĞAZİÇİ PARKI 617,26 m2

KUZGUNCUK MAHALLESİ KUZGUNCUK PARKI 2.096,00 m2

M. AKİF ERSOY MAHALLESİ ELVAN PARKI 203,00 m2

MİMAR SİNAN MAHALLESİ YENİ VALİDE CAMİİ BAHÇESİ 6.580,00 m2

ÜNALAN MAHALLESİ ÜNALAN PARKI 6.044,05m2

ÜNALAN MAHALLESİ MASLAK PARKI 627,43 m2
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Ali İhsan Gül Parkı

Kuruçeşme Parkı

Boğaziçi Parkı

Ali İhsan Gül Parkı

Boğaziçi Parkı

Kuruçeşme Parkı

Kuzguncuk Parkı

Kuruçeşme Parkı
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Kuzguncuk Parkı

Elvan Parkı

Elvan Parkı

Ünalan Parkı

Yeni Valide Camii Bahçesi

Ünalan Parkı

Yeni Valide Camii Bahçesi

Ünalan Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Ünalan Parkı Halı Sahası

Maslak Parkı

Fahri Erdoğmuş Parkı Halı Saha Tufan Parkı Halı Sahası

Ünalan Parkı Halı Sahası

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Ağaçlandırma 
2015 yılında Üsküdar ilçesi yeşil alanlarına toplam 16.903 
adet ağaç ve çalı dikilmiştir.

Budama, ot temizliği ve  
ilaçlama faaliyetleri
Çevre kirliliğinin önlenmesi, görüntü estetiğinin muhafa-
za edilmesi, ağaçları bakımlı ve sağlıklı tutabilmek amacıyla 
mevcut ağaçların budama ve kesim işlemleri Kasım-Mart ay-
ları arasında yapılmaktadır.

Cadde, sokak, park, refüj ve kamu kuruluşlarındaki ağaçlarda 
estetik ve sağlıklı bir görünüm sağlamak, tehlike arz eden-
lerde bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla öncelikle yeşil 
alanlarımızda ve kamu kurumlarında olmak üzere aynı za-
manda vatandaşlarımızın talepleri ve Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü’ne vermiş oldukları dilekçeleri üzerine 23.556 adet 
ağaçta budama, kesim, ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları 
yapılmıştır. 

2015 yılı içerisinde;

• Elektrikhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 
3.594

• Demirhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 962 

• Marangozhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 
1.040

• Su-Tesisat ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 
2.276

• İnşaat ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 1.964’tür.

Fidanlık ve İş Ocakları Faaliyetleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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2015 yılında park, refüj, yeşil alanlar ve kamu kuruluşlarında kullanılmak üzere 1860 adet bank, 
354 adet çöp kutusu, 26 adet pergola ve 80 adet piknik masasının montajı yapılmıştır.

Bakım Onarım Faaliyetleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir estetiğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalarına 2015 yılında da devam etmiştir.

Farklı ve Estetik Uygulamalar

Kuleli Muhtarlık Çevresi

Mehmetağa Caddesi

Beylerbeyi Tünel Graffiti Beylerbeyi Tünel Graffiti

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Proje Çalışmaları

Gençlik Parkı Projesi

Çengelköy Meydan Parkı Projesi

Kısıklı Meydanı Süs Havuzu Projesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Selman-i Pak Caddesi Süs Havuzu Projesi

Utku Sokak Parkı ProjesiKuzguncuk Bostanı Projesi

Kuzguncuk Parkı ProjesiKuruçeşme Parkı Projesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Şeker Parkı Projesi

Ünalan Parkı Projesi

Boğaziçi Parkı ProjesiAli İhsan Gül Parkı Projesi

Maslak Parkı Projesi

Ahmediye Camii Bahçesi Projesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Utku Sokak Park Açılışı

Gençlik Parkı Açılışı

Sosyal Etkinlik Faaliyetleri

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

258/259



Kuzguncuk Bostan Açılışı

Kuzguncuk Bostan Engelsiz Fide Dikimi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Kuzguncuk Bostanı Hasat Zamanı

Mor Salkım Şenliği Okulda Erguvan Şenliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Öğretmenler Günü Etkinliği Anneler Günü Etkinliği

Park ve Bahçeler Müdürlüğü



Çanakkale Şehitleri Anısına Fidan Dikimi
Çanakkale Savaşının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ‘Her Şe-
hit Bir Fidan’ temalı etkinlik kapsamında 250 bin şehidimiz 
için dualar eşliğinde 250 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kedi Evi Projesi Kuş Evi Projesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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Plan ve Proje  
Müdürlüğü
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Plan ve Proje Müdürlüğü

Kentlerde, göçün de etkisiyle daha büyük boyutlara ulaşan hızlı 
nüfus artışı ve bunun getirdiği yoğun iskân alanları baskısı, kent-
lerin yapısını sürekli olarak değiştirmektedir. Kentin hem sosyal 
yapısında, hem de fiziksel yapısında meydana gelen bu deği-
şimler insan psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Üsküdar gibi 
medeniyetlerin koru olarak tanımlayabileceğimiz yerleşimler; 
kendilerini yenileyebilme, geçmiş ile geleceği uyum içinde plan-
layabilme ve geleceğe aktarabilme kapasitesine sahip olmalı ve 
kentin tüm kullanıcıları için yeni yaşam alanları, ticaret alanları, 
spor alanları, gezi ve rekreasyon alanları ile kültür ve sanat alan-
ları vb. üretebilmelidir. Üsküdar’ın İstanbul’un en eski yerleşim 
alanlarından biri olması, merkezi konumu nedeniyle yoğun göç 
alması ve buna bağlı olarak hızla artan nüfusu, gelişen teknolo-
jinin oluşturduğu modern kentleşme baskısı gibi faktörler düşü-
nüldüğünde; Üsküdar’ın planlı bir kentsel yaşama kavuşmasını 
sağlamak, insanımızın modern şehirden beklentilerine cevap 
verebilmek öncelikli amacımızdır. Bu amaç kapsamında, kentin 
gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, sürdürülebilirlik il-
kesi göz önüne alınarak, doğal yapısına, tarihi ve kültürel mirasa 
sahip çıkacak, Üsküdarlıların yaşam kalitesini arttıracak plan ça-
lışmaları yapmak ve bu planları hayata geçirmek gerekmektedir. 

Planları hayata geçirirken, afet riski altındaki alanlar ile bu 
alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde 
kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyici planları yürüt-
mek, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlıklı, 
güvenli, çağın ilmi yaklaşımları ve halkımızın şehir estetiğine 
dair beklentilerine, fen ve sanat normlarına uygun yaşam 
çevreleri oluşturmak, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan kentsel 
donatı alanlarını planlamak gerekmektedir. 

Üsküdarlıların yaşam standartlarını yükseltmek için talep ve ih-
tiyaçlar doğrultusunda üretilen imar planlarının sağlıklı bir şe-
kilde hayata geçirilmesi, gerekli imar uygulamaları için etapların 
belirlenmesi, tarihi dokunun yoğun olduğu kentsel sit ve/veya 

koruma bölgelerinde kentin tarihi kimliği ile uyumlu, gelişme 
bölgelerinde ise çağdaş mimari öğelerle desteklenen yapılar 
oluşturularak kente mimari bir bütünlük kazandırılması, İmar 
Kanunu’nun ilgili maddelerine göre arazi ve arsa düzenleme-
lerinin yapılması, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun’da tanımlı kentsel dönüşüm ve yenileme çalış-
malarının yürütülmesi için imar planlarında uygulama koşulları-
nın belirlenmesi Müdürlüğümüzün ana hedeflerindendir. 

Bu kapsamda; planlama çalışmalarının yürütülmesi için ge-
rekli stratejilerin geliştirilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluş-
lar ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve süreçlerin takibi 
yapılmaktadır. 

Üsküdar Belediyesinin Stratejik Planı ve Performans Programı 
doğrultusunda kültürel, sosyal, ulaşım ve tarihi açıdan önemli 
potansiyellere sahip olan İlçemizin, İstanbul’un dünya kentleri 
arasındaki hızlı gelişim süreci içinde etkin rol almasına yönelik 
çalışmalar yürütülmektedir. Müdürlüğümüzce yeni planlama 
çalışmaları ve kentsel gelişim projeleri yapılmakta, İlçemizin 
içinde olduğu metropol ölçekli projeler yürütülmekte, denet-
lenmekte ve bu yönde Belediyemizin diğer kurumlarla koordi-
nesi sağlanmaktadır. Konusunda uzman, tecrübeli, genç, aktif 
ve daha iyiyi üretmek misyonuna sahip personeli ile modern 
teknik donanıma sahip Müdürlüğümüz imar planı yapmakla ye-
tinmeyip, Büyükşehir Belediye Meclisi, Kültür Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlarda imar planı onay 
sürecinin takibinde de yetkileri dâhilinde gerekeni yapmaktadır. 

Kurulduğu günden bugüne etkin olarak 10 yıldır çalışan Müdür-
lüğümüz; Üsküdar ilçesinin plan bölgelerini, sorunlu alanlar ve 
kent bütününde önemli potansiyeller ve ihtiyaçlar öncelik sırala-
ması koşullarına göre etaplara ayırmıştır. Planlama çalışmaları bu 
etaplara ve üst ölçekli plan çalışmalarına göre yürütülmektedir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1
1/1000 Ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı 
Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi

Adet 1.800 - 1.800

2 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Revizyon Uygulama İmar Plan çalışmaları % 60 - 85

3
Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon Uygulama İmar Planı revizyonunun 
hazırlanması

% - 40 80

4
Rumi Mehmet Paşa Cami ve Çevresi ile Ayazma Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının hazırlanması

% - 60 60

5
Süper Hizmet kanalıyla vatandaş ve/veya kurumlardan gelen talep, öneri ve 
şikayet sayısı

Adet - - 12

6 Bimer kanalıyla vatandaş ve/veya kurumlardan gelen talep, öneri ve şikayet sayısı Adet - - 30

7 Üsküdar Belediye Meclisine sunulan Uygulama İmar Planı tadilat teklifi sayısı Adet 15 17 20

8 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen İmar Planı tadilat teklifi sayısı Adet - - 20

9
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak tarafımızca askı ve dağıtımı 
yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sayısı

Adet - - 13

10
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak tarafımızca dağıtımı yapılan 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sayısı

Adet - - 11

11
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlardan onaylanarak gelen plan 
değişikliklerine ilişkin askı ve/veya dağıtım sayısı

Adet - - 3

Plan ve Proje Müdürlüğü



Belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki ko-
ordineli çalışmalar sonucunda hazırlanan ve 09. 10. 2009 tari-
hinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 
1/5000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Revizyon Nazım İmar Plan kararları doğrultusunda 1/1000 öl-
çekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon 
Uygulama İmar Planı çalışmalarının %80’i 2011 yılı içerisinde 
tamamlanmış olup 2012 yılı içerisinde söz konusu planın ha-
zırlanması işlemleri tamamlanmıştır. 

Yapılan imar planı çalışması ile planlama alanının sahip ol-
duğu tarihi, kültürel, doğal değerleri korumak, yeniden de-
ğerlendirmek ve çağdaş yaşamın bir parçası olarak kente ka-
zandırmak, yetersiz olan sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını 
yeterli ölçüye ve çağdaş kent yaşamının gerektirdiği kaliteye 
kavuşturmak ve mevcut kent dokusuna, sıhhileştirme anla-
mında müdahaleler yapılarak kentsel yaşam kalitesinin arttı-
rılması hedeflenmektedir. 

Korunan alanlarda plan yapım ve onay sürecine ilişkin kanun 
ve yönetmeliklerde (Korunan alanlarda yapılacak planlara 
dair yönetmelik, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde ile Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname) yapılan yeni düzenlemeler sonucun-
da söz konusu planların onay süreci değiştirilmiştir. 

10. 02. 2012 tarih ve 25 sayılı Üsküdar Belediyesi Meclis ka-
rarı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve 
Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı 5216 sayılı 
yasa gereği tetkik ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığınca 18. 05. 2012 tarih ve 1115 sayılı Meclis 
kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna 
gönderilmiştir. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyo-
nunda uygun görülen plan değerlendirilerek karar alınmak 
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. 04. 09. 
2013 tarih ve 13949 sayılı Makam Olur’ları ile onanarak 23. 
09. 2013-22. 10. 2013 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü binasında askıya çıkarılmıştır. 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarılmış olan 
plan; müdürlüğümüz askı panosunda da asılarak gelen va-
tandaşlara bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan itirazlar Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünce kabul edilerek Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. Bakanlık tarafından 
yürütülen itiraz değerlendirme süreci devam ederken Da-
nıştay kararı ile Boğaz Kanunu kapsamında kalan alanlarda 
yetki İBB ve ilçe belediyesine geçtiğinden, TVKBK tarafından 
uygun görülen itirazlar Bakanlıkça tarafımıza iletilmiş olup, 
söz konusu paftalarda değişikliklerin yapılarak onay sürecinin 
tamamlanması istenmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı-
nı ilgilendiren konular İBB ye iletilmiştir. Diğer itiraz konu-
larına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatları hazırlanmış 
olup, Üsküdar Belediye Meclisince onaylanarak İBB Meclisine  
iletilmiştir. 

04. 09. 2013 tarih ve 13949 Makam oluru ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından onanan 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri 
Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uy-
gulama İmar Planını içeren alanda mevcut çarpık yapılaşma 
ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama 
esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak 
üzere ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunun “Madde 3- f) (Değişik: 
3/5/1985 - 3194/47 md.) Boğaziçi alanında mevcut planda 
nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan 
değişikliği yapılabilir.” maddesi de dikkate alınmak suretiyle 
Meri plana plan notu ilavesi ile çözüm üretilerek depreme 
dayanıklı yapılaşma oluşturulmak istenilmektedir. Plan notu 
ilavesi teklifi ile 2960 sayılı yasanın imar hakları ile kentsel 
dönüşümün teşvik edilmesi, uygulamada alınacak terk alan-
ları ile nitelikli donatı alanlarının oluşturulması, sosyal ve me-
kansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Söz 
konusu plan notu ilavesi teklifi Başkanlığımızca hazırlanarak 
Üsküdar Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisince onaylanmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tabiat Varlıkları Koruma Bölge komisyonuna iletilmiştir. İBB 
Meclis Kararı doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Boğa-
ziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı İmar 
Planı Revizyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ve Başkanlığımız tarafın-
dan koordineli olarak yürütülmektedir. 

1/1000 Ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon 
Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi

Plan ve Proje Müdürlüğü
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1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Revizyon Uygulama İmar Planı

Plan ve Proje Müdürlüğü



11. 07. 2005 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Büyük ve Küçük 
Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı Büyükşehir Belediye Başkanlığınca revize edilerek 
20. 04. 2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onan-
mıştır. Ulaşım şeması ve kadastral yapı-istikametler arasında-
ki uyumsuzlukları gidermek amacıyla yapılan 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Revizyonu kararları doğrultusunda Müdür-
lüğümüzce 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Reviz-
yonunun 2011 yılı içerisinde %50’si tamamlanmış olup, 2012 
yılında planın hazırlanması tamamlanmıştır. 

07. 03. 2012 tarih ve 30 sayılı Üsküdar Belediyesi Meclis kara-
rı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal 
ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Re-
vizyonu 5216 sayılı yasa gereği tetkik ve karar alınmak üzere 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmiştir. Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığınca 14. 11. 2012 tarih ve 22041 
sayılı meclis kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Ko-
misyonuna gönderilmiştir. Komisyon onayının ardından onay 
aşamasının tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
gönderilmiştir. Değerlendirme yapmak üzere Bakanlık tarafın-
dan görevlendirilmiş teknik personel ile Müdürlüğümüz tek-
nik personelleri arazide yerinde incelemelerde bulunmuş ve 
Ankara’da söz konusu çalışmalara ilişkin değerlendirme top-
lantısına sunum yapılarak katılım sağlanmıştır. 

07. 03. 2012 tarihinde Üsküdar Belediye Meclisince onay-
lanan plan revizyonu; İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü alınarak Tem-
muz/2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl 
Müdürlüğü’ne gönderilmiş olup onay süreci devam ederken 
Danıştay kararı ile Boğaz Kanunu kapsamında kalan alanlar-
da yetki İBB ve ilçe belediyesine geçtiğinden, planın Boğaz 
Kanunu kapsamında kalan kısmı Bakanlık tarafından iade 
edilmiş, kendi yetkisinde kalan kısma ilişkin talep edilen de-
ğişiklikler için plan revizyonunda düzeltmeler hazırlanmıştır. 

1/1000 Ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Revizyon Uygulama İmar Planı

Plan ve Proje Müdürlüğü
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Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü ta-
rafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Rumi Mehmet Paşa Cami 
ve Çevresi ile Ayazma Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koru-
ma Amaçlı Nazım İmar Planı 10. 10. 2012 gün ve 1996 sayılı 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile uygun görülerek 
değerlendirilmek üzere İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiş ve 13. 03. 2013 gün ve 
992 sayılı Kurul Kararı ile düzeltmelerle uygun olduğuna karar 
verilen söz konusu Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Meclisi’nin 17. 05. 2013 gün ve 1044 sayılı kararı ile ay-

nen uygun görülerek, İBB Başkanı’nca 19. 05. 2013 tarihinde 
aynen onanmıştır. 1/1000 ölçekli planın hazırlanmasına ilişkin 
kurum görüşlerinin alınması, arazi tespit çalışmaları ve diğer 
analitik verilerin üretilmesi işlemleri 2014-2015 yılları içerisin-
de Müdürlüğümüzce tamamlanmıştır. 1/5000 ölçekli plana 
askı süreci içinde yapılan itirazların sonuçlanması ile ilgili süreç 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup; 
itirazların sonuçlanması sonrasında 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı çalışmaları Müdürlüğümüzce hazırlanacaktır. 

1/1000 Ölçekli Rumi Mehmet Paşa Cami Ve Çevresi İle Ayazma Cami ve 
Çevresi Kentsel Sit Alan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Plan ve Proje Müdürlüğü

1/5000 ölçekli Rumi Mehmet Paşa Cami ve Çevresi ile Ayazma Cami ve Çevresi 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan



13. 05. 2013 tarih ve 5457 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Olur’una istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Üna-
lan Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı 11. 09. 2013 tarih ve 
1689 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 
onaylanmıştır. Başkanlığımızca söz konusu plan kararları doğ-
rultusunda 1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge 
Revizyon Uygulama İmar Planı çalışmaları kapsamında mev-
cut kentsel dokunun iyileştirilmesi, donatı alanlarının dengeli 
dağılması ve bütünlüğün sağlanması; ulaşım bağlantılarının 
güçlendirilmesi ve dönüşümün kolaylaştırılmasını hedefle-

yen bir planlama anlayışı ile hareket edilmiş ve Planlama Ala-
nı’nın çevresinde bulunan meri Uygulama İmar Planında yer 
alan fonksiyonlar ile uyum sağlamasına da özen gösterilmiş-
tir. Söz konusu alanda Başkanlığımız ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen kamusal alanları 
içeren 2 adet 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin onay süreci-
nin tamamlanmasının ardından Müdürlüğümüzce hazırlanan 
1/1000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon 
Uygulama İmar Planı taslağı revize edilerek Belediye Meclisi-
mize iletilecektir. 

1/1000 Ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge  
Revizyon Uygulama İmar Planı

Plan ve Proje Müdürlüğü

1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planı
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak; İşyeri Açma ve Çalışma 
Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatın ön-
gördüğü yetkilere istinaden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediyenin genel politikala-
rı çerçevesinde, Üsküdar ilçe sınırlarında tüm sıhhi, gayrisıhhi 
ve umuma açık işyerleri ile deniz nakil vasıtalarının ruhsatlan-
dırılması, ruhsat iptali, devir, yenileme ve kapatma işlemleri-
nin yerine getirilmesi ve hafta tatilinde çalışacak işyerlerine 
özel izin verilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Önceden de-
ğişik birçok kurum tarafından icra edilen ruhsatlandırma fa-
aliyetleri tek elde toplanarak Belediyelere devredildiğinden; 
mevzuatta yapılan bu değişikliklere bağlı olarak Belediyeler 
tüm işyerlerine ruhsat verir hale gelmişlerdir. Kamu yöneti-

minde yeniden yapılanmanın en önemli hedefleri arasında 
özel sektör faaliyetlerinin güçlendirilmesi, yatırımların önün-
deki engellerin kaldırılması, yabancı sermaye girişinin hızlan-
dırılması ve küresel rekabete açık bir yapının oluşturulması 
yer almaktadır. 

Ekonomik yapıyı destekleyici, güvene ve beyana dayalı bireyi 
ve özel sektörü ön plana alan bir anlayışın yerleşmesi son de-
rece önemlidir. Bu nedenle uygulamada yatırımcının önün-
deki engellerin kaldırılması, ruhsatlandırmadaki aşırı kırtasi-
yecilik ve bürokrasinin azaltılması, süreçlerin iyileştirilmesi, 
gerekenden başka bilgi ve belgenin istenmemesi esas alına-
rak en kısa sürede ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirme 
gayretindeyiz. 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Hafta tatili ruhsatı verilen iş yeri sayısı Adet 967 852 671

2 Tutulan tespit ve tebliğ tutanağı sayısı Adet 3.900 2.491 1.134

3 Verilen Sıhhi işyeri ruhsatı sayısı Adet 147 165 718

4 Verilen Gayri Sıhhi işyeri ruhsatı sayısı Adet 870 1.010 198

5 Verilen Umuma Açık işyeri ruhsatı sayısı Adet 41 52 43

6 Ruhsatlı işyerlerinin toplam iş yeri sayısına oranı % 45 57 61

• 2012 Ekim ayında oluşturulan Tespit ve Tebliğ Ekibi ile 
kayıt dışı olan işyerlerini ruhsatlandırma çalışmalarına de-
vam edilmektedir. 

• Bu çalışmalar esnasında esnafımızın konuyla ilgili bilgilen-
dirilmesi de sağlanmaktadır. 

• Tespit ve Tebliğ ekibimiz 2015 yılı içerisinde 1134 adet 
işyerinin ruhsat denetimini yapmış olup; bu işyerlerinden 
354 adedinin ruhsatsız, 780 adedinin ruhsatlı olduğunu 
kayda geçmiştir. 

• 2015 yılında 8 adet sıhhi işyerlerine Encümen cezası ile 
toplam 13.266,00 TL para cezası verilmiştir. 

• 2015 yılında 71 adet gayri sıhhi işyerlerine encümen ceza-
sı ile toplam 111.601,00 TL para cezası verilmiştir.

Faaliyetlerimiz

• 2015 yılında 51 adet umuma açık işyerlerine Encümen ce-
zası ile toplam 105.735,00 TL para cezası verilmiştir. 

• 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze toplamda 53 adet 
şikâyet gelmiş olup, olumlu şekilde cevaplandırılmıştır. 

• 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından toplamda 
7919 evrak kayıt altına alınmıştır. 

• 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüz tarafından toplamda 
168 adet itfaiye raporu düzenlenmiştir.



2015 Yılı İçerisinde Gerçekleştirdiğimiz Yapıcı ve Kalıcı Yenilikler
2015 yılı içerisinde Gıda Denetim Ekibimiz Faaliyet Konusuna Göre Risk Analiz tablosu oluşturmuştur. 

Gıda denetimleri bu analiz raporuna göre yapılmaktadır. 
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9 BAHARAT İŞLEYEN İMALATHANELER 5 2 2 2 11

1 ŞEKERLEME, BİSKÜVİ, ÇİKOLATA, TAHİNLİ ÜRÜN İMALATI 5 5 5 5 20

1 KONSERVE VB. ÜRÜNLER İMALATI 5 5 5 5 20

1 ÇEREZ, CİPS VB. ÜRÜNLER İMALATI 5 5 5 5 20

1
YEMEK ÜRETİMİ(CATERİNG FİRMALAR, TABLDOT YEMEK) 

ORGANİZAYON FİRMALARI, DEPO
5 5 5 5 20

2 YUFKA, KADAYIF, GALETE, MANTI, ERİŞTE İMALATI 5 5 4 4 18

5 ET VE ET ÜRÜNLERİ PARÇALAMA, PAKETLEME, DEPOLAMA TESİSLERİ 5 3 3 4 15

5 TAVUK VE TAVUK ÜRÜNLERİ PARÇALAMA, PAKETLEME DEPOLAMA TESİSLERİ 5 3 3 4 15

3 EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ ÜRETEN FABRİKA(FIRINLAR) 5 4 4 4 17

7 HUBUBAT, BAKLİYAT VS. GIDA İŞLEME VE PAKETLEME YERLERİ 5 3 3 2 13

8 SOĞUK HAVA DEPOLARI(GIDA, ET, TAVUK ÜRÜNLERİ) 5 2 3 2 12

G
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İ

3 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ(YOĞURT, TEREYAĞ, PEYNİR, KAYMAK, DONDURMA) 5 4 4 4 17

3 ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İMALATHANESİ 5 4 4 4 17

9 DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM İŞLETMELERİ 5 2 2 2 11

9 SALAMURA, TURŞU, SİRKE, BOZA İMALATHANESİ 5 2 2 2 11

9 MEYVE SUYU(ALKOLSÜZ İÇECEK) VS. İMALATHANELERİ 5 2 2 2 11

9 ŞEKER, PUDRA ŞEKERİ İŞLEME VE PAKETLEME 5 2 2 2 11

3 YUMURTA İŞLEME VE PAKETLEME 5 4 4 4 17

3
PASTANE(PASTA, BÖREK, SİMİT HAMUR, SÜTLÜ TATLILAR VE  

HER TÜRLÜ PASTACILIK ÜRÜNLERİ İMALATI)
5 4 4 4 17

2 PİDE, KIR PİDESİ, LAHMACUN VB. İMALATHANESİ 5 5 4 4 18

5 PİZZA, SANDVİÇ, TOST, HAMBURGER İMALATI 5 4 3 3 15

5 BİTKİSEL ÜRÜN VE BİTKİSEL ÇAY ÜRETİMİ İŞLETMELERİ 5 4 3 3 15

6 YAŞ KURUTULMUŞ MEYVE SEBZE İŞLEME VE PAKETLEME 5 3 3 3 14

4 CANLI HAYVAN, KUŞ VE KUŞ YEMİ SATIŞI(PET SHOP) 5 5 3 3 16

SI
H

H
İ

8 BAKKAL, MANAV, ÇAY OCAĞI 4 2 3 3 12

8 KURUYEMİŞ, ŞARKÜTERİ, BÜFE 4 2 3 3 12

8 SALAMURA, TURŞU, SİRKE, BOZA VB SATIŞ 4 2 3 3 12

8 BESİN PAZARI 4 2 3 3 12

8 MARKET 4 2 3 3 12

8 SÜPERMARKET 4 2 3 3 12

8 GROSMARKET, HİPERMARKET 4 2 3 3 12

4
PİZZA, HAMBURGER, SANDVİÇ, TOST, KAFETERYA SERVİSLİ BÜFE, FASTFOOD SATIŞ 

YERİ
5 5 3 3 16

4 KEBAPÇI, LAHMACUN, DÖNER, KÖFTE, ÇİĞ KÖFTE SATIŞ YERİ 5 5 3 3 16

4 LOKANTA, KOKREÇ, EV YEMEKLERİ, KANAT SATIŞ YERLERİ 5 5 3 3 16

4 İŞKEMBE SATIŞ YERİ 5 5 3 3 16

5 EKMEK, PİDE, SİMİT, UNLU MAMÜLLER SATIŞ YERİ 5 4 3 3 15

5
PASTA, BÖREK, HAMUR VE SÜTLÜ TATLILAR HER TÜRLÜ PASTACILIK ÜRÜNLERİ 

SATIŞ YERİ(PASTANE)
5 4 3 3 15

6 KASAP, ET VE ET ÜRÜNLERİ, TAVUK, DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞI 5 3 3 3 14

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bün-
yesinde düzenlenen 80 saatlik “Binaların Yangından Korun-
ması Hakkındaki Yönetmelik Eğitimi”ne memurlarımızın katı-
lımı sağlanmıştır. 

Ayrıca Hukuk İşleri Müdürlüğümüzden alınan hukuki görüş-
ler doğrultusunda; sayısal loto bayileri, iddaa bayileri ve alkol 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

RUHSATSIZ İŞYERİ

RUHSATLI İŞYERİ

354

780

EKMEK FIRINI

KAFETERYA, LOKANTA VB.

OKUL KANTİNİ

YEMEK İMALAT

18

6

14

10

satışı yapan bakkal, kuruyemişçi ve büfeler de Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence Yerleri statüsüne alınarak daha kapsamlı 
ve etkin bir denetleme sistemi oluşturulmuştur. 

2015 yılı içersinde gidilen gıda işletmelerinin denetim raporu 
aşağıdaki gibidir. 

2015 YILI GIDA İŞLETMELERİ DENETİM RAPORU

Faaliyet Konusu Adet Olumlu 
İdari Yaptırım Cezası 

Uygulanan / Adet
İdari Yaptırım Ceza Tutarı Denetleme Sebebi

Ekmek Fırını 84 18 66 103.073,00 Rutin Kontrol 

Yemek İmalatı 6 6 0 0,00 Rutin Kontrol 

Tatlı İmalatı 3 0 3 3.120,00 Rutin Kontrol 

Lokanta- Kafeterya 14 14 0 0,00 Rutin Kontrol 

Okul Kantini 10 10 0 0,00 Rutin Kontrol 

Büfe 1 0 1 2.080,00 Vatandaş Şikayeti 

Peynir Satış Yeri 1 0 1 3.328,00 Vatandaş Şikayeti 

Toplam 119 48 71 111.601,00



Ayrıca 2015 yılı içerisinde 43 adet umuma açık işyeri, 198 
adet gayri sıhhi işyeri ve 718 adet sıhhi işyerine ruhsat veril-
miştir. Ayrıca 671 adet pazar çalışma ruhsatı, 4 adet mesul 
müdür ve 1 adet müzik izin belgesi olmak üzere toplam 1635 
adet işyerine ruhsat verilmiştir. 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

2015 YILI DÜZENLENEN RUHSATLAR

198

718

SIHHİ İŞLERİ

GAYRI SIHHİ İŞLERİ

UMUMA AÇIK İŞYERİ

PAZAR ÇALIŞMA RUHSATI

MÜZİK İZİN BELGESİ

MESÜL MÜDÜR

43

671

1 4

2015 YILI VERİLEN SIHHİ İŞYERİ RUHSAT DAĞILIMI

BÜRO-OFİS

KAFETERYA

GİYİM MAĞAZA

BAKKAL

135

38

48

72

2015 YILI VERİLEN GAYRİ SIHHİ İŞYERİ RUHSAT DAĞILIMI

8
43

DEPO

FIRIN

OTO YIKAMA

PASTACILIK

16

18

2015 YILI VERİLEN UMUMA AÇIK İŞYERLERİ 
RUHSAT DAĞILIMI

4
19

KAHVEHANE

OYUN SALONU

ÇAY BAHÇESİ

GANYAN BAYİİ

4

7
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, Belediyemiz sınırları dâhilinde 
yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, be-
densel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı yaşamaları için gerekli 
olan faaliyetleri ve hizmetleri sunmak, çevre sağlığını koruyu-

Müdürlüğümüzün yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlere aşa-
ğıda yer verilmiştir. 

• Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları (zo-
onozlar) ile mücadele edilerek, gerekli önlemler alınmış, 
hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 
Sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanları toplanıp kı-
sırlaştırılmış, aşılanmış ve sahiplendirilmeye çalışılarak, 
bakımı tamamlanan sokak hayvanları alındıkları ortama 
bırakılmıştır. Sahipli ve sahipsiz hayvanlara tedavi hizmeti 
verilmiştir. 

• Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerinin düzenlen-
mesi, barınma, beslenme ve kesim öncesi sağlık kont-
rolü yapılarak, kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve 
hijyenik ortamda gerçekleştirmesini sağlayıcı tedbirler 
alınmıştır. 

• Salgın hastalıkların yayılmasında etken olan, çevre ve halk 
sağlığını olumsuz etkileyen, vektör canlılarla mücadelede; 
sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, kene, bit, hamamböce-
ği, fare ve diğer zararlılarla, insan sağlığına uygun yön-
temlerle vektör mücadelesi yapılmıştır. 

• Belediye sınırlarımız içinde bulunan okul, kamu kuruluşla-
rı, ibadethane vb. yerlerin periyodik aralıklarla programlı 
dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Belediye merkez binamızdaki ve Selimiye ek hizmet bina-
mızdaki personellerimize işyeri hekimi ve laboratuar per-
soneliyle sağlık hizmeti verilmiştir. Laboratuar tahlilleri 
yapılıp değerlendirilmiştir. 

cu sağlık hizmetleri ve veteriner hekimlik hizmetleri yönünde 
çalışmak görevlerimiz arasındadır. Müdürlük faaliyetleri stra-
tejik plan ve performans programına bağlı olarak gerçekleşti-
rilmektedir. 

• Sokak hayvanlarının, uygun ortamlara yiyecek ve su 
kapları koymak suretiyle beslenme ihtiyaçları karşılan-
mıştır (kedi ve köpek yiyeceği). 

• Üsküdar’ın doğasına uygun ‘kedi evleri’ konularak, so-
kak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Hayvan aşılamalarının yapılması Adet 1.593 1.717 1.233

2 Hayvanlara rehabilatasyon hizmetinin verilmesi Adet 1.550 1.198 1.188

3 Laboratuvar hizmeti verilen personel sayısı Adet 322 118 522

4 Okullarda yapılan dezenfeksiyon hizmeti sayısı Adet 440 339 238

5 Poliklinikte muayene edilen hayvan sayısı Adet 1.805 2.238 1.915

6 İş yeri hekiminin yaptığı toplam muayene sayısı Adet 195 161 1.355

7 Sahiplendirilen hayvan sayısı Adet 269 114 158

8 Yapılan kanal (rogar) ilaçlaması sayısı Adet 8.941 6.630 4.948

9 Toplanan sokak hayvanları sayısı Adet 963 1.032 1.159

Kurban hizmetleri ile ilgili olarak 7084 büyükbaş, 6523 küçük-
baş olmak üzere toplam 13. 607 adet kurbanlık hayvanın kont-
rolü yapıldı.

Veteriner Halk 
Sağlığı Hizmeti



2011    2012     2013      2014     2015 2011    2012     2013      2014     2015 2011    2012     2013      2014     2015

YILLARA GÖRE 
KISIRLAŞTIRILAN 

HAYVAN SAYISI

YILLARA GÖRE 
AŞILAMA YAPILAN
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YILLARA GÖRE 
SAHİPLENDİRİLEN
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Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmasında, 1.159 adet sokak hayvanı toplanıp gerekli kontrollerden geçirildi. 

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve  
Rehabilitasyon Hizmetleri

İlaçlama Hizmeti

1188

1233

158

1159
AŞILAMA SAYISI

KISIRLAŞTIRMA 
SAYISI

BAKILAN HAYVAN 
SAYISI

TOPLANAN SOKAK 
HAYVANI SAYISI

SAHİPLENDİRİLEN 
HAYVAN SAYISI

1915

TOPLAM BAKIM YAPIM HAYVAN SAYISI 2015

238

2085

İLAÇLAMA ŞİKAYETİ

DEZENFEKSİYON 2015

İLAÇLANAN RÖGAR

OKUL DEZENFEKSİYON

4948

YILLARA GÖRE OKULLARDA YAPILAN
DEZENFEKSİYON SAYISI
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YILLARA GÖRE TOPLANAN 
SOKAK HAYVANI SAYISI

İlçemizdeki mahallelerde Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül 
aylarında akşam saatlerinde sivrisinek ilaçlaması yapılmıştır.  
İlçemizdeki okullarda, en az ayda bir kez olmak üzere 238 defa 
dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.

• Sokak köpeklerinin sahiplendirilmesini yaygın-
laştırmak amacı ile kurumsal web sitemizden 
de görüntülenen 158 hayvan sahiplendirildi. 

• Müşahedeye alınan hayvan sayısı 14 olarak 
kayda geçildi.

• 1.138 sokak hayvan şikayeti değerlendirildi.

• Kliniğimizde 1.915 sokak hayvanı muayene 
edildi.

• 4.948 adet rögarda ilaçlama yapıldı.
• 2.085 adet sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, kene, bit,  

hamam böceği, fare ilaçlama istek talebi değerlendirildi.
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 06. 05. 2009 tarih ve 167 sayılı meclis kararı 
ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uygun olarak ilçemiz dâ-
hilindeki ailelerin yaşam şartlarından doğan ve kontrolleri 
dışında gelişen maddi, manevi sosyal sorunların aşılması ve 
insan onuruna yakışır biçimde yaşamlarını idame ettirmeleri 
için ayni ve maddi desteğin verilmesi konusunda yardımcı ol-
maktadır. Sosyal belediyeciliğin en üst noktasında halkımıza 
her zaman yanında olduğunu hissettirmeye çalışmaktayız. 
Maddi, manevi ve fiziksel anlamda imkânları kısıtlı olan ke-
simlere hizmet üreterek, insan haklarına duyarlılığı geliştire-
rek, insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürülebilmesi hedef-
lenmektedir. Sosyal belediyecilikte sürekli iyileştirmeyi odak 
alarak yaptığımız faaliyetlerle vatandaşlarımızın memnuni-
yetlerini kazanmayı amaçlamaktayız. 

Bu bağlamda Müdürlüğümüzün amaçları ve çalışmaları aşa-
ğıda belirtilmiştir:

• İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan yardıma muhtaç kişi ve 
ailelerin gerekli tespitlerini yaptıktan sonra, vermiş oldu-
ğumuz destek kart ile nakdi (eğitim yardımı, gıda, yakacak 
vb.) ve ayni yardımlarda bulunarak ihtiyaçlarını gidermek. 

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti 
Birimi, Yaşlılar Koordinasyon Birimi, Engelliler Birimi, Yeni 
Doğan Bebek Tebrik Birimi, Psikolojik Danışmanlık Birimi, 
Kadın Sığınma Evi, Çocuk Eğitim Merkezi, Taziye İşleri Bi-
rimi, Gençlik Yaşam Merkezi, KÜP (Kadın El Ürünleri Proje-
si) birimlerimizdeki taşınır - taşınmaz varlıkların her türlü 
tehlikeden uygun şartlar altında korunduğunu ve güvence 
altına alındığını gerektiği şekilde tespit ve temin etmek, uy-
gulamayı sürekli kontrol ederek gelişmesini sağlamak. 

• Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilçe halkı-
nın eğitimine katkıda bulunmak. 

• İlçede oturan ve okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim 
yardımı yapılması işlemlerini yürütmek, başarılı öğrenci-
leri ödüllendirerek ilçemizin eğitim başarı çıtasını yük-
seltmek. 

• Müdürlük bünyesinde; iş güvenliği önlemlerini almak, ça-
lışma koşullarını iyileştirmek, hizmetin yürütülmesi esa-
sında kullanılan tesis, makine, araç-gereç ve malzemeleri 
koruyarak, düzenli olarak bakım onarımlarını yapmak, sa-
yılan bu iş gereçlerini gelişen ve yenilenen teknolojilerle 
modernize etmek. 

• Müdürlüğün faaliyetlerini eksiksiz ve etkili biçimde yürü-
tülmesi için azami verim ve asgari fire ile tasarruf tedbir-
lerinin uygulanmasını sağlamak. 

• Müdürlüğün gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ederek, faali-
yetleri ile ilgili plan ve programlama işlemlerinin yapılma-
sını sağlamak. 

• Müdürlüğe kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların 
ve dilekçelerin kayıt, dosyalama ve yazışma işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak. 

• Müdürlük görev tanımlamasında yer almayan ve fakat ka-
nunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından 
verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Rehabilitasyon hizmeti sağlanan çocuk sayısı Kişi 71 77 188

2 Destek kart yardımı alan aile sayısı Adet - 4.175 4.524

3 Evde verilen doktor hizmeti sayısı Kişi 163 291 336

4 Evde verilen hemşirelik hizmeti sayısı Kişi 694 3.149 6.618

5 Özel eğitim verilen engelli çocuk sayısı Kişi 50 52 55

6 Verilen ambulans hizmeti sayısı Adet 3.597 6.847 8.253

7 Yakacak yardımı yapılan hane sayısı Kişi 300 2.365 1.250

8 Yardım edilen engelli vatandaş sayısı Kişi 405 660 642

9 Yaşlı vatandaşlarımıza yapılan yardım ve hizmet sayısı Kişi 1.511 1.529 1.595

10 Yardım edilen asker ailesi sayısı Kişi 262 217 55

11 Sosyal yardımda bulunulan öğrenci ailesi sayısı Kişi 6.800 7.560 6.024



• 2015 yılı içerisinde, 5.472.200 TL nakit yardım destek kart 
üzerinden 4.524 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmıştır. 

• 591 ihtiyaç sahibi aileye 2.378 adet ev eşyası yardımı ulaş-
tırılmıştır. 

• 4.039 ihtiyaç sahibi aileye 2.716.670 TL nakdi yardım  
yapılmıştır. 

• 55 asker ailesine 529.918 TL nakdi yardım yapılmıştır. 

• 6.024 ilk ve orta, lise öğrencisine 1.790.550 TL eğitim yar-
dımı ulaştırılmıştır. 

• 1.250 ihtiyaç sahibi aileye 500.000 TL yakacak yardımı ya-
pılmıştır. 

• 830 ihtiyaç sahibi aileye 21.760 kg odun yardımı yapılmıştır. 

• 8.474 aileye sosyal inceleme yapılmıştır. 

• İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için 1.215 öğün günlük sıcak 
yemek dağıtımı yapılmıştır. 

• Ramazan ayında sokak iftarlarımızda 135.000 yemek da-
ğıtımı yapılmıştır. 

• Ramazan ayında, Üsküdar meydandaki çadırımız ve 15 
dağıtım istasyonumuzda günlük ortalama 25.000 kişilik 
olmak üzere aylık 750.000 kişilik iftar yemeği dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Aynı ve Nakdi Yardımlar
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 2004 yılında kurulan, Üsküdar 
Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz engelli 
çocuklarımıza gelecek, engelli dostlarımıza umut, yalnız yaş-
lılarımıza evlat, dertli ailelerimize (vatandaşlarımıza) derman 
olmayı amaçlamıştır. 

Merkezimiz, engellilerin çevre koşullarını iyileştirmeyi, onla-
rın başka birine bağımlı olmadan yaşayabilmelerine yardımcı 
olmayı, her yönden gelişmelerini sağlamayı, yaşlıların bakım 
ve hizmetlerini yapmayı ve sorunları bulunan aile bireylerine 
psikolojik destek vermeyi sağlamaktadır. Merkez, Sevgi Her 
Engeli Aşar sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

Merkezimiz aşağıdaki birimler ile hizmet vermektedir:

• Özel Eğitim Birimi

• Rehabilitasyon Birimi

• Engelliler Birimi

• Yaşlılar Birimi 

• Psikolojik Danışmanlık Birimi 

• Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi

• Evde Sağlık Birimi 

• Taziye Birimi

Özel Eğitim Birimi
Özel Eğitim Birimi ile bireyin gelişim özellikleri, bireysel ye-
terlilik ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak; duygu-
sal, sosyal, dil, bilişsel, akademik, psiko-motor, öz bakım, sos-
yal beceri ve sosyal uyum açısından gelişimine yönelik eğitim 
programları uygulanmaktadır. 

Kurumumuzda öğrenim gören 55 öğrencimize 1.684 saat 
özel eğitim seansı verilmiştir. 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Kadın Konuk Evi toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, duygusal 
ve cinsel istismara uğrayan kadınlarımız için (varsa çocukları 
ile birlikte) hukuki, psikolojik, ekonomik ve sosyal yöndeki so-
runlarını çözmede yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. 

Kadının kendine olan güvenini yeniden elde etmesi, kendine 
yetebilen üretken hale gelmesi, mutlu ve sağlıklı bir yaşantı 
kurması için destek verilmektedir. Üsküdar Kadın Konuk Evin-
de 18 kişilik yatak kapasiteli olarak hizmet verilmektedir. 

• Üsküdar Belediyesi Kadın Konuk Evinde 2015 yılında 100 
bayan ve 94 çocuk olmak üzere toplam 194 kişiye hizmet 
verilmiştir. 

• 15 bayan vatandaşımız için yeni ev kurulmuştur. 

• 14 bayan kendi isteği ile evine geri dönmüştür. 

• 40 bayan kendi isteği ile çıkış yapmıştır. 

• 5 bayan bu amaçla kurulmuş başka Kadın Konuk Evlerine 
nakledilmiştir. 

Kadın Konuk Evi
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Evde Sağlık Hizmeti Birimi
Evde Sağlık Birimi, sağlıklı toplumun temelini daha güçlü 
oluşturmak için Üsküdar sınırları içerisinde bulunan özellik-
le yaşlı, engelli, fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza evlerinde 
sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla, has-
ta nakil ambulans hizmeti, hemşirelik, hasta bakıcılık, evde 
doktor muayenesi hizmeti ve cenaze defin ruhsatı hizmetleri 
sunulmaktadır. Böylece sosyal risk guruplarında bulunan va-
tandaşlarımızın günlük sağlık gereksinimlerini karşılamaya ve 
hayata katılım değerlerini artırmaya çalışmaktayız. 

Kurumumuzdan 8.253 hastamızın hasta nakil işleri yapılmış-
tır. 336 yaşlı ve yatalak hastamıza evde doktor hizmeti sağ-
lanmıştır. Kurumumuzda kayıtlı yatalak hastalarımıza 6.618 
kez hemşirelik hizmeti sunulmuştur. 

İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza 984 adet ölüm defin 
belgesi verilmiştir. 

Rehabilitasyon Eğitim Birimi
Özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim prog-
ramları ve yöntemleri ile bu bireylerin tüm gelişim alanlarında-
ki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine 
dayalı olarak uygun ortamlarda eğitimler sürdürülmektedir. 

Bu bağlamda fizyoterapist, öğrencilerine yönelik olarak mo-
tor gelişim, fonksiyonellik, kas kuvveti, koordinasyon ile den-
ge ve eklem hareketi, duyu-algı, spastisite, el becerileri, ince 
ve kaba motor becerileri açısından değerlendirmeler yapar. 
Çalışmalarda öğrencilerin fiziksel uygunluk, motor uygunluk 
ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler de bu-
lunmaktadır. 

Kurumumuzda 53 engelli çocuğumuza 1.575 saat fizik teda-
vi seansı yapılmıştır. 135 engelli öğrencimize ise 3.612 seans 
spor eğitimi verilmiştir. 

Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi
Sosyal belediyecilik ve hizmet anlayışıyla Üsküdar Belediye-
si bünyesinde kurulan Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi, va-
tandaşlarımızla iletişimi canlı tutmak adına Üsküdar’da yeni 
doğum yapan anneleri ziyarete giderek bebek giyim eşyala-
rından oluşan hediye paketini sunmakta ve bebeklere “Üskü-
dar’a Hoş Geldin” demektedir. Amacımız bu mutlu günlerin-
de Belediye Başkanımız adına annelerimizin yanında olmak, 
onlara bizler için değerli olduklarını hissettirmek ve bu sevin-
ci onlarla paylaşmaktır. 

İlçemizde yeni doğum yapan 653 aileye tebrik ziyaretinde 
bulunulmuştur. 

Psikolojik Danışmanlık Birimi
Psikolojik destek hizmetlerinde kişilerin toplumsal hayata 
katılımını artırmak, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla 
başa çıkma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ailele-
rin, bireylerin ve çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin 
desteklenmesine yönelik çalışmalar üretilir. Gerektiğinde 
aile üyelerinin psikolojik yönden güçlendirilmesi de sağlanır. 
Kurumumuzda 708 vatandaşımıza 1.150 saat psikolojik da-
nışmanlık hizmeti verilmiştir. 
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Yaşlılar Koordinasyon Birimi
Yok olmaya yüz tutmuş Anadolu geleneğini kent yaşamında 
canlı tutmak, kurumsal kimlikle çalışmak, genç kuşak olarak 
atalarımız konumunda gördüğümüz yaşlılarımıza vefa bor-
cumuzu ödemek, yaşlılarımızın topluma ve hayata küsmesini 
önlemek, kentte yaşayan ve aslında beslendiği kaynağı unu-
tan veya habersiz olan gençlerimize geleceğimizi hatırlatmak 
ve örnek olmak amaçlanmaktadır. Yaşlılarımız için verilen hiz-
metler, onların yaşamdan daha fazla zevk ve doyum almasını 
sağlamak içindir. Bu birimin faaliyetleri yaşlıları yaşama bağ-
lama, onları boşluğa, umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek-
ten kurtarmaya yönelik çalışmalardır. Birimimizin ulaştığı ve 
yardım ulaştırdığı yalnız yaşayan yaşlı vatandaş sayısı 132’dir. 
Bu vatandaşlarımıza yapılan temizlik, ziyaret, acil buton vb. 
yardım sayısı ise 1.595’tir. 

Engelliler Koordinasyon Birimi
Belediyemiz, Üsküdar’da yaşayan her tür engel grubundaki 
vatandaşımızın, yaşam kalitesini arttırmayı ve sosyal yaşama 
katılımını hedeflemektedir. Bu amaçla engellilerin fiziksel 
ve psiko-sosyal yapılarının toplumda serbestçe gelişmesine 
uygun ortam oluşturmaya, mesleki eğitimlerle onların işgü-
cü piyasasına katılmalarını sağlamaya ve çeşitli desteklerle 
onların yarınlarını güvence altına almaya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 
2015 yılında dağıtımı yapılan medikal malzeme yardımları 
aşağıda belirtilmiştir: 

• 375 hastamıza 380.106 adet hasta bezi dağıtımı yapıldı. 

• 90 engelli vatandaşımızın çeşitli kurum ve hastanelere 
ulaşımı için 1.044 defa araç temin edildi. 

• İhtiyaç sahiplerine 269 adet tekerlekli sandalye verildi. 

• İhtiyaç sahibi 21 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli 
sandalye verildi. 

• Kurumumuzda kayıtlı olan 120 yatalak hastaya 1.500 adet 
evde kuaför hizmeti verildi. 

• 161 hasta için 2.612 paket ıslak mendil temin edildi. 

• 1.871 engelli vatandaşımıza 5.613 saat danışmanlık hiz-
meti verildi. 

• 145 yatalak hastamıza 78 adet hasta karyolası, 95 hasta 
yatağı, 95 havalı yatak ve 165 yatak koruyucu verildi. 

• 108 hastamız için 14 kanedyen, 23 koltuk değneği, 3 pu-
set, 23 wolker gibi medikal malzeme temin edildi. 

Taziye Birimi
Üsküdar ilçemizde, yakını vefat eden ailelerimizin acılarına 
ortak olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek ama-
cıyla taziye ziyaretleri yapılmaktadır. İkramlarımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde ailelerimizle sohbet edi-
lerek, üzüntüleri paylaşılmakta, cenaze olan camilere çelenk 
gönderilmektedir. Ekip olarak taziye ziyaretine gittiğimiz 
evlerde geçmişlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunup dua edil-
mekte ve ailelerin acıları paylaşılarak Belediye Başkanımızın 
taziyeleri bildirilmektedir. 

2015 yılı içerisinde 1.292 aileye taziye ziyaretinde bulunul-
muştur. 
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Merkezimizde Üsküdar’da ikamet edip davranış sorunları 
gösteren, madde kullanan ve madde kullanmaya eğilimli olan 
gençler ile onların ailelerine yönelik hizmetler verilmektedir. 
Bu kapsamda 34 vatandaşımıza 100 saat psikolojik seans 
ile 115 ailemize 85 saat aile eğitim seminerleri, verilmiştir.  
24 ailemizin de tespitleri yapılmıştır. 

Üsküdar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi zorunlu eğitim ve 
öğretim çağında bulunup da aileden kaynaklı ihmal ve istis-
mar nedeniyle şahsi güvenlikleri tehlike altında olduğu tespit 
edilen çocuklar için eğitimler vermektedir. Bu kapsamda;

• Aileleri tarafından ekonomik gelir kapısı olarak görülerek 
sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen, 

• Zorunlu eğitim çağında olmakla birlikte okula devam et-
meyen veya kısmen devam ederek eğitimi geri planda bı-
rakılan, 

• Bir iş yerinde veya çocukların bulunması sakıncalı olan or-
tamlarda kayıt dışı istihdam edilen, 

• Ruhsal gelişimi ve eğitim geleceği tehdit altında olan, 

• Ailesinin çocuk yetiştirme konusunda yetersizlik içerisin-
de olduğu görülen, 

• Ailede eğitimsel geleceğine dair olanak sunulamayan 

çocuklar hakkında tarafımıza yapılan bildirimler üzerine ince-
lemelerde bulunularak aile için iş imkânlarının araştırılması 
şeklinde aileye fiziki ve ekonomik destek hizmeti sunulmak-
tadır. Bağımlılık risk gurubunda bulunan çocukları tespit 
etmek maksadıyla gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerinde 
okula kayıtlı olmadığı belirlenen 903 çocuğumuzun örgün 
eğitime devam etmesi ve bağımlılık risk gurubundan çıkarıl-
ması amacıyla bağımlılıktan korun hayat sana bağımsız ge-
lecek adlı projeyi hayata geçirdik. Annelere yönelik eğitici 
seminerler ve okuma-yazma kursu şeklinde eğitim desteği 
de verilen Merkezimizde hedef kitlemiz Üsküdar’da ikamet 
eden ve 7-14 yaş grubundaki çalışan/çalıştırılan ve eğitime 
devam etmeyen zorunlu eğitim grubu çocuklardır. 

Bu bağlamda 324 hane ziyareti yapılmış ve tespitleri gerçek-
leştirilmiştir. 80 çocuğumuza ise 24.236 saat ders eğitimi 
desteği sağlanmıştır. 

Gençlik Yaşam Merkezi

Çocuk Eğitim Merkezi

Üsküdarlı kadınların kalite kazandırılmış el ürünlerine gittik-
çe genişleyen pazar yerleri temin ederek, devamlı gelir ve 
iş imkânı oluşturmak; böylece kadınların, ailenin ve ülkenin 
ekonomik kalkınma çabalarına eğitim, üretim ve pazarlama 
ile katkıda bulunmak hedeflenmektedir. 

Proje ile
• Kaliteli üretim yapan Üsküdarlı hanımlara -dezavantajları 

önceleyerek- yıl boyunca en az 12 kez olmak üzere semt 
pazarlarında el emeği ürünlerini doğrudan satma imkânı 
vermek, 

• Üsküdarlı hanımlara ürettikleri ürünleri, değerinde satabi-
lecekleri güvenli ortamlar temin etmek, 

• Kadınlarca üretilen özgün ürünlerin, kalite ve talep gibi 
kriterlerin artışına bağlı olarak daha geniş pazarlarda pa-
zarlanma imkânı sağlamak ve bu şekilde üreticilerin dü-
zenli gelir elde etmelerine yardımcı olmak, 

• Engelli, yatağa bağımlı yâda bakıma muhtaç küçük yaşta 
çocuğu olan ev hanımlarının evlerinden ayrılmadan uy-
gun zamanlarını üretime ayırarak aile ekonomilerine kat-
kıda bulunmalarını sağlamak, 

• Ailelerin ekonomik kalkınma çabalarına; eğitim, üretim ve 
pazarlama süreçlerine katkıda bulunarak destek olmak 
amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 2015 yılı içerisinde pro-
jeye yapılan yeni üye sayısı 53 kişidir. Proje kapsamında 
pazarlarda 2.506 tezgâh açılmış olup yapılan satış adedi 
10.355’tir. 

Kadın El Ürünleri Pazaryerleri Projesi 
(KÜP)
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2015 yılı içinde Üsküdar Belediyesi Engelliler Birimi ve İBB ile 
ortaklaşa seminerler düzenlenmiştir. Problemli Çocuklarla 
Baş Etme, Engelliler ve Kabul Süreçleri, Engelli Tüketici Hak-
ları, Beceri Kazandırma, Aile ve Toplumda Engelli İle İletişim, 
Dini ve Manevi Bakım, İstismara Karşı Refleks Kazandırma, 
Sosyal ve Yasal Haklar konuları ile düzenlenen seminerlere 
200 aile katılım sağlamıştır. 

2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarında Üsküdar Belediyesi ve  
İBB işbirliğiyle otistik çocuklara yönelik atlı terapi etkinliği 
düzenlendi. 

2015 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 711 çocuğu-
muza sünnet kıyafetleri verilerek sünnet işlemleri gerçekleş-
tirilmiştir. 

Mayıs ayından itibaren Engelli Şarj İstasyonlarımız hizmete 
girdi. 

Mayıs ayında düzenlenen Geleneksel Engelliler Pikniği 4.000 
engelli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Mayıs ayında İçerenköy Carrefour Alışveriş Merkezi fuaye ala-
nında “Engelliler El Sanatları - Filografi - Cam Süsleme Sergi-
si” gerçekleştirildi. 

Mayıs, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde İBB Florya Engelliler 
Çiroz Yaz Kampında 36 engelli vatandaşımıza aileleri ile bir-
likte tatil yapma imkânı sunuldu. 

Haziran ayı içerisinde 50 engelli vatandaşımız Çanakkale Şe-
hitliğine götürüldü. 

155 engelli vatandaşımızın aileleri ile birlikte sokak iftarlarına 
katılımı sağlandı. 

Engellilerde Sporla Rehabilitasyon kapsamında düzenlenen 
Engelliler Yaz Okulu Spor Etkinliklerine 120 engelli çocuğun 
katılımı sağlandı. 

Temmuz ayı içerisinde 50 engelli vatandaşımızla Yuşa Hazret-
leri Türbesine ziyaret programı gerçekleştirildi. 

Ramazan Bayramında yaşlı ve engelli ailelerimize lokum ikra-
mıyla ziyaretler yapıldı. 

Ekim ayı içerisinde 50.000 vatandaşımıza aşure dağıtımı ya-
pıldı. 

Ekim ayında meme kanseri için farkındalık oluşturma ama-
cıyla 760 Üsküdarlı hanıma ücretsiz mamografi ve muayene 
hizmeti sunuldu. 

Kasım ayında düzenlenen “Ergenlikten Erişkinliğe” konulu se-
miner 300 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleşti. 

6 Kasım 2015 tarihinde akülü araç kullanan 43 engelli vatan-
daşımız trafik eğitimine götürüldü. 

2 Aralık 2015 tarihinde İSEM ile ortaklaşa olarak düzenlenen 
“Farkındayım Yazıyorum” konulu kompozisyon yarışmasının 
finali 700 öğrencinin katılımıyla yapıldı. 

3 Aralık 2015 Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde 

Çamlıca Spor Okulumuzda Galatasaray Spor Kulübünün Te-
kerlekli Sandalye Basketbol Takımı “Engelsiz Aslanlar” göste-
ri maçı yapıldı. 

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde düzenlediğimiz yemek or-
ganizasyonunda 800 engelli ailemiz ile bir araya gelindi. 

Aralık ayında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ile Boğazi-
çi Yaşam Merkezinde kadın sağlığı konularında 2 adet semi-
ner programı yapıldı. 

9 Aralık günü İkinci Bahar Emekliler Kahvemizde Belediye 
Başkanımız Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamımız Mus-
tafa Güler’in de katılımlarıyla 70 yaşlı vatandaşlarımızla bir 
araya gelindi. 

16 Aralık günü İkinci Bahar Emekliler Kahvemizde 82 yaşlı va-
tandaşımızın katılımıyla “Alzheimer“ konulu seminer düzen-
lendi. 

Farkındalık oluşturmak amacıyla 18 Aralık günü KÜP üyesi ka-
dınlarımızın destekleriyle sokak hayvanlarını soğuğa karşı ko-
ruma altına alma amacıyla sokak hayvanlarına kazak giydirildi. 

22 Aralık günü İkinci Bahar Emekliler Kahvemizde 65 vatan-
daşımızın katılımı ile kandil programı düzenlendi. 

Aralık ayında toplamda 800 Üsküdarlı hanımın katılımıyla Aile 
İçi Etkili İletişim Programları kapsamında beyaz kandil aydın-
lanan evler konulu seminerler düzenlendi. 

Kadın Konuk Evindeki hanımlar ve çocukları, Yaşlılar Birimi-
mizde kayıtlı yaşlı vatandaşlarımız ve KÜP üyesi Üsküdarlı 
kadınların katılımıyla toplamda 345 vatandaşımıza yönelik 
tiyatro ve sinema gezileri düzenlendi. 

5 Ekim Dünya Çocuk Gününde Çocuk Eğitim Merkezimize ka-
yıtlı 79 çocuğumuz için eğlenceli Akvaryum gezisi yapıldı. 

Kurban Bayramı dolayısıyla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ço-
cuklarımıza çeşitli bayramlık hediyeler takdim edildi. 

“Aktif Yaşam Sağlıklı Toplum” programı ile yaşlılarımız spor 
yapmaları için teşvik edildi. 

Evlilik için resmi müracaatta bulunmuş çiftlerimize yönelik 
düzenlenen Evlilik Okulumuzda Hukuk, Evlilik ve Sağlık, İs-
lam’da Evlilik ve Doğru İletişim konularını kapsayan dersler 
verildi. Evliliklerinde karşılaşabilecekleri sorunlara karşı pra-
tik çözüm önerileri sunan okulumuza 100 çiftimiz katılarak 
belgelerini aldı. 

3 Aralık Engelliler Gününde engelli vatandaşlarımız Kuzgun-
cuk Bostanında kendi diktikleri meyve ve sebzelerin hasadını 
yaptılar. Topladıkları sebzelerden yaptıkları yemekle aynı sof-
rada güzel anlar geçirdiler. 

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesi ile uzman ekiplerimiz, tam 
teşekküllü ağız ve diş sağlığı aracı ile Üsküdar’ın üç farklı nok-
tasında 3 gün boyunca 2.200 vatandaşımıza ağız ve diş sağ-
lığı taraması yaptı. Ağız ve diş sağlığı taraması yapılan vatan-
daşlarımıza diş macunu ve fırçası hediye edildi. 

Genel Sosyal Etkinlikler

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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Spor İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz Üsküdar sınırları içerisindeki her vatandaşımızın 
katılım sağlayacağı spor aktivitelerini halkımıza sunmaktadır. 

Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi ve-
rilmekte olup amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım 
yapılmakta ve gerekli destek sağlanmaktadır. 

Müdürlüğümüz her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenle-
mekte olup her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödül-
süz sportif faaliyet ve organizasyonları gerçekleştirmektedir. 
Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere 
ve antrenörlere ödül verilmektedir. Belediyemize ait yüzme 
havuzu, halı saha, fitness salonu, spor kompleksi vb. spor te-
sislerinde sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Başta engelliler, öğrenciler ve gençler olmak üzere her ke-
simden insana spor ve beden eğitimi okulu, kurs vb. faaliyet-
ler düzenlenmektedir. 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler, okul-
lar, amatör spor kulüpleri diğer kamu kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri ile özel hizmet projeleri geliştirilmektedir ve işbirli-
ği yapılmaktadır. 

Müdürlüğümüzün amacı Üsküdar halkına ve gençlere spor-
tif faaliyetlerin yanı sıra serbest zamanlarını en iyi şekilde 
değerlendirmelerini sağlamak ve sportif organizasyonlar dü-
zenlemektir. 

Müdürlüğümüzde ayrıca yıllık Müdürlük bütçesi hazırlanır. 
İhtiyaç duyulan malzeme ve hizmetlerin ihale, satın alma ve 
kiralama yolu ile temini sağlanır. 

Spor İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Destek verilen lisanslı sporcu sayısı Kişi - - 2.850

2 Destek verilen spor kulübü sayısı Adet - - 25

3 Desteklediğimiz sporculardan ulusal ve uluslararası bazda alınan ödül sayısı Adet - - 20

4 Düzenlenen amatör spor müsabakası sayısı Adet - - 2

5 Düzenlenen kurum için ve kurumlar arası spor etkinlikleri sayısı Adet - - 1

6
Düzenlenen veya sponsor olunan ulusal ve uluslararası  
sportif organizasyon sayısı

Adet - - 1

7 Eğitim verilen sportif branş sayısı Adet - - 7

8 Engelliler Kış Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi - - 150

9 Engelliler Yaz Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi - - 150

10 Gençler ve engelliler için düzenlenen spor okulu sayısı Adet - - 40

11 Gençlere ve öğrencilere sportif malzeme yardımı sayısı Adet - - 8.500

12 Kış Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi - - 1.850

13
Sporun tabana yayılması ve çocukları ve engellileri sporu sevdirme amacıyla 
yapılan faaliyet sayısı

Adet - - 104

14 Üsküdar halkının katılabilecek spor etkinliği sayısı Adet - - 10

15 Yaz Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi - - 1.850

16
Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dereceye giren 
önğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antranörlere verilen ödül sayısı

Adet - - 11



Kasım ve Mayıs ayları arasında Çamlıca Spor Okulunda haftanın 3 günü bayanlara özel 
ücretsiz pilates eğitimi verilmiş olup bu hizmetlerden 200 bayan faydalanmıştır.

2 hoca eşliğinde 114 sporcuya eğitim verilmektedir. 

Toplamda 900’e yakın öğrencimiz haftada 2 gün 2’şer saat-
ten ayda 8 saat ücretsiz olarak eğitim almaktadır. 

Kasım ayında başlayıp, Mayıs ayında bitmektedir. 3 branşta 
yapılmaktadır. 

4 hoca eşliğinde 270 öğrenci eğitim almaktadır. 

5 hoca eşliğinde 486 öğrenciye eğitim verilmektedir (4-9 yaş). 

Spor İşleri Müdürlüğü

Bayanlara Özel Pilates

Atletizm Kış Spor Okulu

Hentbol

Bereceri Gelişimi ve Eğitsel Oyunlar
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Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın “Toplumda Sporu Tabana 
Yayma ve Geliştirme Projesi” kapsamında 2015 -2016 eğitim 
öğretim yılı içinde “Üsküdar Enlerini Arıyor” eğlenceli atle-
tizm ligi yarışması Çamlıca Spor Okulu salonunda yapılmıştır. 
Üsküdar’daki 64 ilköğretim okulunda okuyan yaklaşık 67 bin 
öğrenci sportif olarak taranmış ve finale çıkmak için mücade-
le etmiştir. 

Yarı final müsabakaları sonrası finale çıkan minik sporcular 
belirlenirken yarışmaya katılan tüm sporculara Üsküdar Bele-
diyesi tarafından madalya ve t-shirt armağan edildi. 

Üsküdar En’lerini Arıyor Yarışması 
(Ocak-Şubat-Mart)

İlçemizde 24 futbol takımının:

• 2’si profesyonel, 

• 11’i süper, 

• 11’i ise 2. amatör takımlardan oluşmaktadır. 

Belediye olarak spora ve kulüplerimize destek olmak amacıy-
la Bahar Futbol Turnuvası organizasyonu düzenlenmektedir.

2. Amatörler Bahar Futbol Turnuvası 
(Ocak-Şubat)



Spor İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Çocuk Olimpiyatları 7 branşta 5 ayrı salonda yakla-
şık 5.000 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Organi-
zasyonlarımızda engelli çocuklarımız da spor yapma imkânı 
bulmaktadır. 23 Nisan haftasında gerçekleşen Spor Oyunları 
bir hafta sürmüştür. 

Branşlar
• Atletizm (eğlenceli kros yarışması okullar arası) branşına 

600 sporcu, 

• Engelliler Atletizm branşına 30 sporcu, 

• Karate (Üsküdar ilçe okulları arasında) branşına 250  
sporcu, 

• Taekwondo (okullar arasında) branşına 300 sporcu, 

• Judo (İstanbul kulüpler arasında) branşına 300 sporcu, 

• Hentbol (pilot okullar arası) branşına 400 sporcu, 

• Yüzme (Yaşam merkezinde kurs gören sporcular arasın-
da) branşına 350 sporcu katılım sağlamıştır. 

Belediyemizde Müdürlükler arası kaynaşma ve motivasyonu 
artırmak amacıyla her yıl birimler arası futbol turnuvası 
düzenlenmektedir. 

Spor Oyunları (Nisan)

Birimler Arası Futbol Turnuvası 
(Nisan-Mayıs)
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Üsküdar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor 
Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile ‘8. Özel Spor-
cular Atletizm Şenlikleri’ düzenlenmiştir. Bu şenlik her yıl Ma-
yıs ayında ilçemizde gerçekleştirilmektedir. 

Şenliklere otistik, zihinsel engelli, işitme ve görme engelli 
sporcular katılmıştır. “Gülümse hayata” sloganıyla sekizincisi 
düzenlenen ve Türkiye genelinden 1.500 engelli sporcunun 
katılım sağladığı şenliklerde 1.740 özel sporcu yarışmıştır. 

Özel Sporcular Atletizm Şenlikleri 
(Mayıs)

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ama-
törler futbol turnuvamız, Katibim Festivali kapsamında 
Üsküdar’ın amatör 14 takımı arasında oynanmıştır. Etkinli-
ğimiz kulüplerimize maddi destek sağlamak amacıyla yapıl-
maktadır. 

Zihinsel engelli kategorisinde 76 sporcu,  otizm engelli 
kategorisinde 30 sporcu,  görme engelli kategorisinde 10 
sporcu, bedensel engelli kategorisinde 10 sporcu, çoklu 
engelli kategorisinde 9 sporcunun katılımıyla düzenlenen 
Engelliler Yaz Spor Okulumuz Çamlıca Spor Okulu’nda ya-
pılmıştır. 

Üsküdar’da ikamet eden çocuklarımıza hafta içi 4 gün hiz-
met veren spor okulumuz Haziran ayında başlayıp Ağustos 
ayında bitmiştir. Türkiye’de sadece Üsküdar Belediyesi tara-
fından yapılan bu organizasyona 135 engelli çocuk ve genç 
katılmıştır. 

Geleneksel Amatörler Katibim  
Futbol Turnuvası (Temmuz)

Yaz Spor Okulu (Haziran-Eylül)



1 Şubat 2015’de İspanya’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros 
Şampiyonasında Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü Bayan Kros 
Takımı büyük bayanlar kategorisinde şampiyon olmuştur. 

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası Eşofman Dağıtımı (Mart-Mayıs)

Belediye Başkanımız Üsküdar’da bulunan devlet okullarında 
öğrenim gören 6.500 lise son sınıf öğrencisine mezuniyet 
hediyesi olarak eşofman takımı takdim etmiştir. 

Spor İşleri Müdürlüğü
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Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü idarenin görevlerini daha ve-
rimli ve etkin yapmasını sağlayacak yenilikçi, yaratıcı ve sür-
dürülebilir politikalar geliştirilmesini sağlar. Bu politikaları 
ortaya koymak için bilgi ve veri toplar; fizibilite, kaynak ve ya-
tırım planlaması çalışmalarını yönetir. Belediyenin görev ve 
faaliyet alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile 
projeler geliştirir. İdarenin verdiği hizmetleri etkileyecek iç ve 
dış faktörleri inceler. Uygulamaların takibini, analizini yapa-
rak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağ-
lar. Kurum içerisindeki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrul-
tusunda yönetsel süreçlere ilişkin müşavirlik hizmetleri verir. 

Belediyenin misyon, vizyon ve çalışma ilkelerinin belirlenme-
si ve güncellenmesi çalışmalarını yürütür. Üsküdar Belediyesi 
Stratejik Planı’nın hazırlanmasını ve takibini sağlar. 

Stratejik plan doğrultusunda yıllık performans programının, 
birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar. İdare 
yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının 
izlenmesini, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlan-
masını, iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve yürütülmesi-
ni koordine eder. 

İç ve dış paydaşlarımıza ilişkin yapılan memnuniyet değerlen-
dirme çalışmalarının sonuçlarını mevcut iş planlarımızla kon-
solide ederek; yapılacak çalışma ve projelerde kullanılmasını 
ve değerlendirilmesini sağlar. 

Yönetim sistemlerinin kurulması amacıyla, müdürlükleri ko-
ordine ederek eğitimlerin düzenlenmesini ve iç-dış denetim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm çalış-
maların yapılmasını sağlar. Belediyenin görev alanına giren 
konularda performans ve kalite ölçütlerinin geliştirilmesini 
ve takibini yapar. 

Üsküdar Belediyesi’nin kalite politikası ve stratejik planı doğ-
rultusunda; Bakanlıklar, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Avrupa 
Birliği hibe destekleri başta olmak üzere tüm ulusal ve ulus-
lararası hibe desteklerini takip ederek, ihtiyaçlar ve öncelik-
lere uygun projeler geliştirir. Bunun yanı sıra uygun projelere 
ortak olarak bölgedeki sürdürülebilir işbirliklerini destekler. 
AB adaylık sürecinde ülke içinde ve dışında kurulacak olan ça-
lışma komisyonları, platform ve diğer oluşumlarda kurumu 
temsil ederek gerekli katkıyı sağlar. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Başvuru yapılan hibe projesi sayısı Adet 13 22 15

2 Başvuru yapılan proje yarışması sayısı Adet 5 2 -

3 Düzenlenen eğitim ve seminer sayısı Adet 2 2 7

4 Gerçekleştirilen hibe projesi sayısı Adet - - 3

5 Gerçekleştirilen yenilikçi proje sayısı Adet - - 3

6
Girişimciği desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyet (kurs, seminer, eğitim) 
sayısı

Adet - 1 3

7 ISO 10002 belgelendirme tetkikinin gerçekleştirilmesi √ - √ -

8 ISO 10002 gözetim tetkikinin gerçekleştirilmesi √ - - √

9 ISO 9001 belgelendirme tetkikinin gerçekleştirilmesi √ - √ -

10 ISO 9001 gözetim tetkikinin gerçekleştirilmesi √ √  - √

11 İyileştirme yapılan süreç sayısı Adet - - 40

12 Süreç analizi projesinin gerçekleştirilmesi % - - 30

13 YGG toplantılarının belirlenen tarih ve içerikte gerçekleştirilmesi √ √ √ √

Strateji Geliştirme Müdürlüğü



Yönetim sistemleri; kurumlarda politika ve hedefleri oluştur-
mak, belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda bu he-
defleri gerçekleştirmek için kullanılan sistemlerdir. 

Kurumumuzda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi çalışmaları Entegre 
Yönetim Sistemi çalışmaları olarak yürütülmektedir. Kurum 
genelinde Entegre Yönetim Sistemi için gerekli olan tüm ça-
lışmalar, eğitimler, koordinasyon ve konsolidasyon işlemleri 
müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

İç ve Dış Tetkikler
Entegre Yönetim Sisteminin kurum içerisindeki etkinliğini 
ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile 
19 birim temsilcisi iç tetkikçi olarak belirlenmiş ve Mart ayının 
ilk haftasında iç tetkikler gerçekleştirilmiştir. 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşte-
ri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gözetim tetkikleri 23-24 Mart 
tarihlerinde, Türk Standartları Enstitüsü’nden gelen denetçiler 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Tetkik başarı ile sonuçlanmış, 
belgelerin geçerliliği ile ilgili devam kararı alınmıştır. 

Haziran ayında Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkik ve Gözetim 
Tetkikleri Ortak Raporu hazırlanarak Başkanlık Makamına su-
nulmuştur. 

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002:2006  
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi

Eğitim ve Çalıştaylar
27 Ocak 2015 tarihinde “Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve 
İyileştirme Teknikleri Çalıştayı”, 9 Şubat 2015 tarihinde birim 
temsilcilerinin katılımı ile belediye meclis salonunda “Proses-
lerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi” 
gerçekleştirilmiştir. Eğitimde prosesler ile ilgili terimler ve 
tarifler anlatılmıştır. Ayrıca kalite yönetim sisteminin proses-
ler ile ilgili şartları, kaynak yönetimi, hizmet gerçekleştirme, 
ölçme analiz ve iyileştirme konularında teorik ve pratik çalış-
malar yapılmıştır. 

6 Mart 2015 tarihinde iç tetkikçilere yönelik “İç Tetkik Eğiti-
mi” düzenlenmiştir. 30 Aralık 2015 tarihinde ise “TS EN ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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Memnuniyet Araştırmaları
2015 yılında gerçekleştirilen çalışmaların iç ve dış paydaşlar 
açısından memnuniyet takibi yapılmıştır. Yapılan çalışmalarla 
ilgili araştırmaların raporları Başkanlık Makamına sunulmuştur. 

Ocak ayında düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik 
Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi” katılımcıları ile Mart 
ayında düzenlenen “Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim 
Eğitimi” ve “İç Tetkik Eğitimi” katılımcılarına yönelik eğitim 
değerlendirme anketleri düzenlenmiştir. Haziran ayında ku-
rumumuzun iç paydaşlarına yönelik, Aralık ayında ise Boğa-
ziçi İstihdam Zirvesi’ne katılan firmalara yönelik memnuniyet 
araştırması yapılmıştır. 

Dokümantasyon Çalışmaları 
Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; müdürlük 
birim temsilcileri belirlenmiş ve yıl içerisinde dörder aylık 
dönemlerle detaylı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 
Gelen talepler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu; 
Üsküdar Belediyesi Kalite El Kitabı, Paydaş Memnuniyeti El 
Kitabı, Organizasyon El Kitabı ve müdürlüklere ait 44 dokü-
man revize edilmiş, 64 yeni doküman oluşturulmuş ve ya-
yınlanmıştır. 

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak 
iyileştirilmesini sağlayan ve süreçleri temel “varlık” kabul 
eden bir yönetim disiplinidir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
koordinasyonu ile Üsküdar Belediyesi’ne ait tüm süreçlerin 
analiz edilmesi, süreç girdi ve çıktılarının belirlenerek En-
tegre Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Çalışmaları kapsamında 
konsolide edilmesine başlanılmıştır. Belediyemize ait tüm 
süreçlerin, alt süreçlerin ve süreç göstergelerinin belirlen-
mesine yönelik çalışmalar için müdürlükler ile gerekli top-
lantılar gerçekleştirilmiş, süreçlere ait iyileştirme konuları 
belirlenmiştir. 

İç kontrol; faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata 
uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali ve mali 
olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare 
tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve sü-
reçler ile iç denetimi kapsayan kamu yönetim modelidir. 

Kurumumuzda İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Pla-
nı için gerekli olan tüm çalışmalar, eğitimler, koordinasyon 
ve konsolidasyon işlemleri Müdürlüğümüz tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Bu kapsamda 6 Mayıs 2015 tarihinde İç 
Kontrol Sistemi ile ilgili farkındalık eğitimi düzenlenmiştir. 
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Gru-
bu ile 13, 20, 27 Mayıs ve 3, 11 Haziran tarihlerinde haftalık 
çalıştaylar yapılarak plan oluşturulmuştur. Kurumumuz 5 
bileşen altında 18 standart ve standartlar için gerekli olan 
79 genel şarta göre analiz edilmiş ve iki yıllık yönetim pla-
nı oluşturularak üst yönetime sunulmuştur. 2016 ve 2017 
yılları içerisinde bu plana uygun olarak uygulama, izleme, 
ölçme, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri gerçekleş-
tirilecektir. 

Kurumsal Gelişim ve  
Süreç Yönetimi Çalışmaları

İç Kontrol Çalışmaları

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu 
maddesine ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans 
Programları Hakkında Yönetmelik’ in 4 üncü maddesine is-
tinaden hazırlanan performans programları, stratejik plan-
ların yıllık uygulama dilimleri olması nedeniyle büyük önem 
arz etmektedir. Müdürlüklerle stratejik plana uygun olarak 
gerçekleştirecekleri faaliyetler ve bu faaliyetleri gerçekleştir-
mek için ihtiyaç duyulan performans bütçeleriyle ilgili çalış-
malar yapıldı. Bu süreçte hazırlanan raporlar harcama birimi 
yetkililerinin, Belediye Başkan Yardımcıları’nın ve Belediye 
Başkanı’nın görüş ve onayına sunuldu. Yapılan konsolidasyon 
çalışmaları sonucunda planlanan faaliyetlerden 2016 yılı için 
gerçekleştirilmesi öncelik arz edenler belirlenerek 2016 yılı 
faaliyetleri ve tahmini bütçeleri oluşturuldu. Strateji Geliş-
tirme Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde harcama birimi 
yetkilileri ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda Üs-
küdar Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik Planı’na uygun olarak 
2016 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmış ve Belediye 
Başkanımızın havalesine müteakip Belediye Encümeninin ve 
Belediye Meclisinin kararlarının ardından yayınlanmıştır. 

Üsküdar Belediyesi  
2016 Mali Yılı Performans 
Programının Hazırlanması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Üsküdar Belediyesi 
2014 Yılı Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının oluşturulma-
sında koordinatörlük görevi yerine getirilmiştir. Çalışmalar 
kapsamında belediyemize ait kurumsal bilgiler bölümü hazır-
lanmış, tüm müdürlüklerden toplanan birim faaliyet raporla-
rında verilerin kontrolü sağlanmış, tashihler yapılmış ve tasa-
rım çalışmaları takip edilmiştir. Üsküdar Belediyesi 2014 Yılı 
Faaliyet Raporu, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi 
olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanı-
larak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Genel Bilgiler Bölümünde, 
Belediyemizin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mev-
zuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları 
ve fiziki kaynaklar ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporla-
rında yer alan tespit ve değerlendirmelere; Stratejik Amaçlar 
ve Stratejik Hedefler Bölümünde idarenin stratejik amaç ve 
hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke 
ve politikalara; Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 
Bölümünde ise mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı 
olarak yer verilmiştir. 

Üsküdar Belediyesi İdare Faaliyet Raporu, Belediye Başka-
nımızın havalesine müteakip, Belediye Meclisinin kararının 
ardından yayınlanmıştır. 2015 yılı Nisan ayındaki meclis top-
lantısında onaylanan ve kamuoyuna sunulan Faaliyet Rapo-
ru, daha sonra Sayıştay Başkanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na  
gönderilmiştir. 

Üsküdar Belediyesi  
2014 Yılı Faaliyet Raporunun  
Hazırlanması

304/305



01/02

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Üsküdar Belediyesi ÜSİM koordinatörlüğünde 5 - 6 Aralık 
2015 tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
Türkiye’nin önde gelen kurumlarının da katıldığı “Boğaziçi İs-
tihdam Zirvesi” düzenlemiştir. Hedef, işverenler ile iş arayan-
ları bir araya getirerek, vatandaşlarımızın doğru bir kariyer 
yolu çizmelerine destek olmaktır. 

Türkiye’nin önde gelen firmaları iki gün boyunca fuaye alanın-
da kurduğu stantlar ile tanıtımlarını ve görüşmelerini yapabil-
mişlerdir. Stantlarda salon programlarıyla eş zamanlı, iş görüş-
meleri yapılmış olup gençlere kariyer fırsatları da sunulmuştur. 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak organizasyonun planlama, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarında destek verilmiştir. 

Boğaziçi İstihdam Zirvesi Avrupa Birliği, İSTKA ve Diğer Hibe 
Destekleri, Yarışma Başvuruları ve  
Bu Kapsamda Yapılan Faaliyetler 

Ulusal ve Uluslararası Hibe Destekleri  
Genel Bilgilendirme Semineri ve Proje 
Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)
Üsküdar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordina-
törlüğünde 15 Ocak Perşembe günü, Sivil Toplum Kuruluş-
larına yönelik ‘Ulusal ve Uluslararası Hibe Destekleri Genel 
Bilgilendirme Semineri’ yapıldı. Seminerin hemen ardından 
Üsküdar’da faaliyet gösteren STK’ların hibe desteklerinden 
faydalanmalarını sağlamak amacıyla 21- 22 Ocak tarihlerinde 
de ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (PCM)’ verildi. 

Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ve STK 
temsilcilerinin katıldığı eğitimde; Proje Kavramı, Proje Dön-
güsü Yönetiminde Planlama ve Analiz Aşamaları, Mantıksal 
Çerçeve Matrisi, Başvuru Rehberinin Değerlendirilmesi, Hibe 
Başvuru Süreci konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıl-
dı. Grup çalışmaları ile katılımcıların kendi proje fikirlerini so-
mutlaştırarak raporlamaları sağlandı. Eğitim sonrasında de-
ğerlendirme anketi yapılarak sonuçlar raporlandırıldı. 



İstanbul Kalkınma Ajansı’na Yapılan 
Proje Başvuruları

“Üsküdar İnovasyon Merkezi” Projesi
29 Nisan 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ka-
tılımıyla açılışı gerçekleşen proje kapsamında Haydarpaşa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Endüstriyel Otomasyon 
Bölümünde Mekatronik Laboratuvarı kuruldu. 

İstanbul Kalkınma Ajansı hibe desteğiyle geçtiğimiz yıl Üs-
küdar Kaymakamlığı ve Üsküdar Belediyesi girişimleriyle, 
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde hayata ge-
çirilen projeyle gençlerimize yönelik “Uygulamalı Temel Me-
katronik Eğitimleri verilmeye başlandı. Sürdürebilirliliği olan 
bu proje kapsamında 2015 yılında 80 gencimiz eğitimlerden 
faydalandı. İlk dönem eğitimlerini başarıyla bitiren öğrencile-
re sertifikaları düzenlenen bir törenle takdim edildi. Üsküdar 
İnovasyon Merkezi Projesi 2015-2016 eğitim yılı döneminde 
de Belediyemizin desteğiyle devam etmektedir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün takip ve koordinasyonu-
nu yaptığı proje sonucunda eğitim alan gençlere mekatronik 
alanda istihdam da sağlanmaktadır. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

306/307



“Okul Temelli Olumlu Davranış  
Geliştirme Destek” Projesi
2015 yılı İSTKA Mali Destek Programları kapsamında; Üskü-
dar Kaymakamlığı’nın başvuru sahibi, Üsküdar Belediyesi’nin 
de proje ortağı olduğu “Okul Temelli Olumlu Davranış Geliş-
tirme Destek Projesi” İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan hibe ala-
rak faaliyetlerine başlamıştır. 

Proje çerçevesinde, madde ve davranış bağımlılıklarının ön-
lenmesine yönelik olarak; bağımlılık riskinin yüksek olduğu 
ergenlik dönemindeki çocuk ve gençlere değişen dünyanın 
dinamiklerine uyum sağlayabilen, özgüven, özdenetim, ileti-
şim, sorun çözme, uzlaşma gibi sosyal-duygusal becerileri ge-
lişmiş, ruh sağlığı tam, davranış ve madde bağımlılıklarından 
uzak bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlayacak bir 
yaşam becerisi kazandırmak hedeflenmiştir. Öğrencilerle bir-
likte öğretmen ve ailelerin de, eğitimlerle edindikleri “olumlu 
davranış-olumlu ortam” bilincini genel hayat değerleri haline 
getirmeleri; milli, manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkan 
bir anlayışla toplumsal yaşantıya entegre ederek bu bilincin 
toplum genelinde yaygınlaşması ve sürekliliğinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

“İstanbul Kadın İstihdam ve  
Girişimcilik Merkezi” Projesi
2015 yılı İSTKA Mali Destek Programları kapsamında; Fatih 
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin başvuru sahibi, Üskü-
dar Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu “İstanbul Kadın 
İstihdam ve Girişimcilik Merkezi Projesi” İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan hibe alarak faaliyetlerine başlamıştır. 

Proje kapsamında Belediyemizin ÜSİM biriminde “Kadın İstih-
dam ve Girişimcilik Merkezi” kurulmuştur. Bu merkeze baş-
vuran 500 kadın çeşitli sektörlerde istihdam edilmek üzere 
ilgili mesleklere yönelik eğitimlerden geçirileceklerdir. Eği-
tim alan kadınlar daha sonra proje ortağı büyük firmalarda 
istihdam edilecektir. 

Ayrıca 2015 yılı içerisinde, Üsküdar Teknolojiyle Buluşuyor 
Projesi’ne proje sahibi olarak; Turizmde Yenilikçi Kentsel Hiz-
metler ve Parekende Mağazacılıkta Görsel Tasarım Projesi’ne 
proje ortağı olarak; Özgürlüğün Anlamı <=> Anlamın Özgür-
lüğü, Bağımsız Gençlik Merkezi Projesi’ne ise proje iştirakçisi 
olarak başvuru yapılmıştır. 
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“Bağımsız Gelecek” Projesi
2015 yılı İSTKA Mali Destek Programları kapsamında; Üskü-
dar Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu, “Bağımsız Gelecek 
Projesi” İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan hibe almış ve faali-
yetlerine başlamıştır. Proje faaliyetleri Belediyemiz Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdür-
lüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülmektedir. 

Projenin genel amacı madde bağımlılığı ile mücadele yoluyla 
sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında iyileşme sağ-
lanmasıdır. Bu amaçla proje çerçevesinde Üsküdar’da sokakta 
çalıştırılan ve risk grubunda yer alan 7-14 yaş grubu çocuklara 
hizmet vermek üzere “Çocuk Eğitim Merkezi” kurulmuştur. 
Merkezde çocuklara kavram dersleri, etüd, psikolojik danış-
manlık, rehberlik ve spor hizmetleri sunulmaktadır. Proje kap-
samında çocukların ailelerine yönelik eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri de verilmektedir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü
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TÜBİTAK’a Yapılan Proje Başvuruları
• 2015 yılında, TUBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Hibe Çağrısı-

na “Bugün Okula Einstein Geldi” Projesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi ve Üsküdar Belediyesi ortaklığıyla sunulmuştur. 
Proje kapsamında, Eğitim çağında olan öğrencilerin, yüz-
yıllardır gerçekleşmiş bilimsel buluşları ve bunları gerçek-
leştiren bilim insanlarını tanıması, bilim insanlarının icatla-
rının-çalışmalarının tanıtılması, farklı yönlerinin gençlere 
gösterilmesi ve bunlar hakkındaki yanlış bilgilerin düzel-
tilmesini amaçlamaktadır. 

Projemizin hedef kitlesini 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim 
gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrenciler, ger-
çekleştireceğimiz etkinliklerle Türk-İslam dünyasından  
10 bilim insanı ve Batı dünyasından 10 bilim insanı olmak 
üzere 20 bilim insanını etkin bir şekilde tanıma fırsatı bu-
lacaklardır. Bu bilgileri öğrencilere, şaşırtıcı ve akılda kalıcı 
yöntemlerle aktarmak hedeflenmiştir. Proje başvurusu 
değerlendirme aşamasındadır. 

• 2015 Yılında, TUBİTAK 4004 Bilim ve Doğa Hibe Çağrısına 
“Doğayı Seviyorum ve Koruyorum” Projesi Tenzile Erdo-
ğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Üsküdar Belediyesi 
ortaklığında sunulmuştur. Proje kapsamında, gençlerin 
bilime karşı isteklerini artırmak için bilimsel olguların far-
kına vardırılması, bilimin açık ve anlaşılır bir şekilde görsel-
lerle birlikte anlatımı amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında gençlerin çevreye karşı olan duyarlı-
lıklarını artırmaya yönelik çalışmalar ve etkinlikler yapıla-
caktır. Şenlik kapsamında öğrencilerimiz fizik, kimya ve 
biyoloji alanında birçok deneyi izleme ve yapma olanağı 
bulacak. Günde 400 öğrencinin yararlanabileceği şekilde 
3 gün devam edecek etkinlikler sonucu Üsküdar Belediye-
si bünyesinde 1200 öğrenciye ulaşılması hedeflenmekte-
dir. Proje başvurusu değerlendirme aşamasındadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
Yapılan Proje Başvuruları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrılarından, Dezavan-
tajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirlikleri-
nin Geliştirilmesi Hibe Programına “İstihdam Engel Tanımaz” 
Projesi ile başvuru yapılmıştır. Proje hazırlama sürecinde pro-
je faaliyetleri ve bütçesi hazırlanmış, proje ortakları ziyaret 
edilerek görüşmeler yapılmıştır. Proje başvurusu değerlen-
dirme aşamasındadır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Yapılan 
Proje Başvuruları
İlçemizde yer alan STK’lara Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sun-
dukları 6 adet projenin yazımı hususunda müşavirlik hizmeti 
verilmiştir. Bunlar “Üsküdar Gençlik Sanat ve İhtisas Okulu”, 
“Gençler Yerel Yönetimden Ne Bekliyor?”, “Topluma Kazan-
dırılan Madde Bağımlısı Gençler”, “Genç Kızlarımız Hayatta 
Emin Adımlarla İlerliyor”, “Sport 4Ever” ve ”Sporla Bağımsız 
Hayat” projeleridir. 

Engelsiz Yaşam Kolay İstihdam Projesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Sevgi Seli Engelli-
ler Derneği’nin yürüttüğü “Engelsiz Yaşam, Kolay İstihdam 
Projesi” Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hiz-
metleri Müdürlüğü koordinasyonu ile tamamlanmıştır. Pro-
je açılış toplantısı 19 Mart 2015 günü Üsküdar Evlendirme 
Dairesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Proje ile engelli 
bireylerin sosyal entegrasyonları ile istihdam edilebilirliğinin, 
istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılmasına katkı-
da bulunulması amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında 16-27 yaş arasındaki engelli gençlerimizin 
katılımıyla bilgisayar kursu düzenlenmiştir. Girişimci olmak 
isteyen engelli vatandaşlarımıza KOSGEB Temel Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi verilmiştir. Kariyer Eğitim Seminerleri de 
proje çerçevesinde düzenlenen faaliyetler arasında yer al-
maktadır. Ayrıca engelli gençlerimizin yerel yönetimlerden 
beklentileri konulu bir de çalıştay yapılmıştır. 
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri

Girişimcilik kültürünün gelişmesi ve Üsküdar’ın ekonomik 
kalkınmasını desteklemek amacıyla, Belediyemiz tarafından 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri düzenlendi. 2015 
yılı içinde 90 girişimci adayına eğitim verildi. 

9 Kasım - 17 Kasım, 28 Kasım - 6 Aralık ve 7 Aralık - 15 Aralık 
tarihleri arasında 24’er saati atölye çalışmalarından oluşan 
70’er saatlik 3 adet KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
yapıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 85 girişimci adayı 
sertifika almaya hak kazandı. 
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Kurumsal İzleme ve Değerlendirme  
Sisteminin Oluşturulması 

Veri Analiz ve Kontrol Sistemi (VAK) Belediyemizde gerçek-
leştirilen tüm faaliyetlere ilişkin hizmet tanımlarının ma-
halle-cadde-sokak bazlı detaylı takibini içeren bir perfor-
mans takip modelidir. VAK ile Belediyemizde üretilen tüm 
hizmetlerin, tasarlanan performans takip modeline uygun 
olarak takibi, raporlanması ve denetimi gerçekleştirilmek-
tedir. Böylece Belediyemizde kurumsal kapasitemizi ölç-
meye ve değerlendirmeye yarayan kurumsal bir hafıza da  
oluşturulmuştur. 

Veri Analiz ve Kontrol Sistemi Stratejik Plan’da uzun ve orta 
vadeli hedeflerin belirlenmesi, yıllık göstergelere ilişkin so-
nuçların izlenmesini sağlayan performans takip sistemidir. 
VAK sistemi ile kurumsal planlar, bunların gerçekleşme du-
rumları, başarı göstergeleri, finansal değerleri, iş süreçleri-
nin planlarla entegre takibi, kalite hedefleri gibi kurumsal 
performansın ölçülmesine ve iyileştirilmesine yönelik web 
tabanlı bir uygulama geliştirilmiş ve tüm kurumda uygula-
maya alınmıştır. 2014 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nın düzenlemiş olduğu Verimlilik Proje Yarışması’nda, 
kamu kategorisinde teşvik ödülü kazanan bu sistem Beledi-
yemizin öz kaynakları ile geliştirilmiştir. 

2015 yılında 28 müdürlüğün 785 parametrede faaliyet ve-
rilerinin izlenmesi sağlanmıştır. Belediyemizde yürütülen  
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müş-
teri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında müdürlükle-
rin belirlenen kalite hedefleri ve proses ve takip verileri VAK 
sistemi ile entegre edilmiş olup sistem üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. 

İzleme ve değerlendirme sürecinin en önemli unsuru; planla-
nan hedefler ile gerçekleşme değerleri arasındaki tutarlılığın 
takibi ve aralarında oluşan farklılıklara karşı alınacak düzeltici 
ve önleyici faaliyetlerin oluşturulmasıdır. Bu amaçla kurulan 
sistem üzerinden sağlıklı veri analizinin gerçekleştirilmesi bü-
yük önem teşkil etmektedir. 

Stratejik Plan ve Performans Programlarında ortaya konulan 
kurumsal hedefler ile bunların gerçekleşme durumunun kı-
yaslanması için izleme ve değerlendirme sistemi oluşturul-
makta ve bu sistematikte çalışılmaktadır. Bu amaçla kurumu-
muzun fiziki ve mali ilerlemesi ile performans göstergelerine 
yönelik geçmiş yıllara ait veri ve bilgiler toplanmıştır. Beledi-
yemizde, sürecin canlı tutulması ve yüksek düzeyde faydanın 
sağlanması için; planın uygulanma, izlenme ve değerlendiril-
mesinden sorumlu kişi ve birimler belirlenmiştir. 

Müdürlüğümüz sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmanın ve veri gü-
venliği öneminin bilinci içerisinde; stratejik planın ve strate-
jik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturan performans 
programlarının takiplerinin yapılması amacıyla analiz çalış-
malarını tamamlamış ve veri akışının bu doğrultuda gelme-
sini sağlamıştır. 

Oluşturulan bu entegre raporlama sistemi ile kurumumuz-
dan talep edilen tüm anket, bilgi toplama formları ve de-
ğerlendirme raporları hızlı ve güvenilir şekilde oluşturul-
maktadır. 

VAK (Veri Analiz ve Kontrol Sistemi) 
Çalışmaları 
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Teftiş Kurulu  
Müdürlüğü
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Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Üsküdar Belediyesi’nin amaçları prensip ve politikaları ile 
bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirle-
yeceği esaslar çerçevesinde; Başkanlık Makamının emri 
ve direktifleri doğrultusunda Belediye Başkanlığına bağlı 
bütün Müdürlük birimlerinde denetimin etkin bir şekilde 
yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve 
personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetim sistemini 
geliştirmek, her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve 
teftişi yapmak ve sonucunu raporlamak Müdürlüğümüzün 
görevleri arasındadır. 

Müdürlüğümüz önleyici ve rehberlik niteliğinde teftişi esas 
alarak, Belediyemizin amaçları prensip ve politikaları ile bağ-
lı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği 
esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emri ve direktif-
leri doğrultusunda Belediye’nin bütün Müdürlük ve birimle-
rinde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi ve personelin 
verimli çalışmasını teşvik edici denetimi geliştirmek için faali-
yetlerine devam etmektedir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Disiplin soruşturması sayısı Adet - 5 6

2 Ön araştırma sayısı Adet 3 4 8

3 Ön inceleme sayısı Adet 17 15 17

4 Disiplin Hıfz sayısı Adet - - 13

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu doğrultu-
sunda gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda belirtilmiştir:

2015 yılında çeşitli konularda 6 adet disiplin soruşturması ve 
8 adet ön araştırma yapılmıştır. 

4483 sayılı Kanun gereğince Kaymakamlık tarafından yapılan 
görevlendirme sonucunda 17 adet ön inceleme raporu ha-
zırlanmıştır. 

Faaliyetlerimiz

Savcılık/Kaymakamlıkça disiplin yönünden değerlendirilmek 
üzere gönderilen hususlarda soruşturma yapılmadan düzen-
lenen 13 adet disiplin hıfz raporu düzenlemiştir. 

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 115 kişinin ifadesine 
başvurulmuş, düzenlenen raporlardan ayrı olarak çeşitli bi-
rim ve kuruluşlara 132 adet yazışma evrakı gönderilmiştir. 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü



314/315





Temizlik İşleri  
Müdürlüğü
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Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğünün amacı; ilgili kanun ve yönetme-
liklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin ko-
runmasını, kirliliğin önlenmesini, kirliliğin giderilmesini sağla-
yarak yaşanabilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir 
çevre oluşturmaktır. Bu alanda çeşitli plan ve projeler geliştir-
mek, denetim ve kontroller gerçekleştirmek ve bilgilendirme 
çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır. 

Temizlik Faaliyetleri olarak; İlçemizde evsel atıkların (çöplerin) 
toplanması ve nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkan-
ması, cadde ve sokaklarda bulunan konteynerlerin bakım ona-
rım ve yıkanmasının sağlanması, ilçemiz dâhilinde ibadethane 
ve okulların temizliğinin yapılması, pazar yerlerinin yıkanması,  
boş arsa temizliğinin yapılması, moloz atıklarının toplanması 
ve çöp evlerin temizlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. 

Çevresel faaliyetler olarak; çevre denetimleri ve çevresel şika-
yetlerin değerlendirilmesi, çevresel gürültünün kontrolü çalış-
maları, ambalaj atığının kaynağında ayrı toplanması, bitkisel 
atık yağların toplanması, atık pillerin toplanması, atık elektrikli 
ve elektronik eşyaların toplanması, ömrünü tamamlamış las-

tik atıkların toplanması, bina iskan (çöp konteyneri uygunluk) 
çalışmaları, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma izni 
verilmesi çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları; Üsküdar Bele-
diyesi Stratejik Planı ve Performans Programı ve ilgili yönet-
melikler doğrultusunda yürütülmektedir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, Üsküdar Belediyesi Stratejik 
Planı ve Performans Programı doğrultusunda, mahallelerde 
bölge bazlı çöp toplanması ve sokak/ caddelerin ve pazaryer-
lerinin yıkanması, boş arazilerin temizliğinin yapılması, düzenli 
bir şekilde caddelerin yıkanması, kaçak hafriyat ve molozların 
temizlenmesi ve denetimi, katı atıkların düzenli olarak toplan-
ması, ayrıştırılması ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’n-
de belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılması çalışmaları 
program halinde yürütülmektedir. 

Bu anlamda Müdürlüğümüz 33 mahalleden oluşan Üsküdar’ı 
üç bölgeli bir organizasyon yapısı içinde değerlendirerek her 
bölgeye etkin ve verimli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde 
yeterli ekip ve ekipman ile gerekli olan kaynağı ayırarak hizmet 
vermektedir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Ambalaj atığı toplanan iş yeri sayısı Adet 2.000 2.000 2.300

2 Ambalaj atığı toplanan konut sayısı Adet 113.823 55.683 61.002

3 Bilgilendirme yapılan kişi sayısı Adet 25.396 142.830 137.629

4 Eğitim verilen kişi sayısı Kişi 8.561 4.358 5.874

5 Eğitim verilen kurum sayısı Adet 88 11 56

6 Kurumlarda yapılan temizlik sayısı Adet 1.645 1.586 1.619

7 Toplanan ambalaj atığı miktarı Kg 3.873.173 4.048.060 6.369.292

8 Toplanan cam atığı miktarı Kg 1.370.200 1.518.444 1.689.190

9 Toplanan atık lastik miktarı (ötl) Ton 360 395 365

10 Toplanan atık pil miktarı Kg 2.061 1.890 1.774

11 Toplanan atık yağ miktarı Kg 209.824 243.048 283.340

12 Toplanan elektronik atık miktarı Kg 3.710 1.070 8.600

13 Toplanan evsel atık miktarı Ton 207.331 213.018 235.352

14 Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı Ton 20.017 31.438 10.001

15 Ambalaj atığı toplama materyalleri sayısı Adet 259.172 189.258 249.005

16 Atık pil toplama materyalleri sayısı Adet 153 175 496

17 Atık yağ toplama materyalleri sayısı Adet 452 232 185

18 Cam atığı toplama materyalleri sayısı Adet 61 44 40

Temizlik İşleri Müdürlüğü



Temizlik Faaliyetleri

Katı Atıkların Kontrolü Çalışmaları  
(Evsel Atıkların Toplanması)
Temiz, düzenli, sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent oluşturma ça-
bası içerisinde, yerleşim alanlarından çıkan çöpler belediye-
miz tarafından her gün günlük olarak akşam saat 19.00’dan 
sonra, ana arterlerdeki çöpler ise ring şeklinde (gece-gündüz)  

Cadde, Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 
Üsküdar’da tüm caddelerimiz ve sokaklarımız, el ve makine 
ile süpürülmektedir. Ardından süpürülen cadde ve sokaklar 
sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir. 

24 saat boyunca tamamı modern ve kurumsal araçlarımızla 
toplanmaktadır. 2015 yılında toplanan evsel atık miktarı top-
lam 235.352 ton’dur. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü
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Cadde ve Sokaklarda Bulunan Konteynerlerin 
Bakımı, Onarımı ve Yıkanması
İlçemizde toplam 4188 adet çöp konteyneri, 109 noktada 
278 adet yer altı çöp konteyneri bulunmaktadır. 

Konteynerlerin yıpranması sonucunda oluşan kötü görün-
tüyü giderebilmek için periyodik olarak konteynerlerin ba-
kım-onarımı yapılmaktadır. Buharlı yıkama makinesi ile ba-
sınçlı sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir.

İbadethane ve Okulların Temizliğinin Yapılması 
İlçemiz genelindeki tüm okullarda, ibadethanelerde, kütüp-
hanelerde, vakıflarda vb. alanlarda özel ‘Temizlik Ekibimiz’ 

tarafından 2015 yılında 1619 sefer iç-dış mekan temizliği ve 
dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü



Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması
İlçemizdeki tüm semt pazarlarımız pazar temizleme ekibimiz 
tarafından akşam pazar bitiş saatinden itibaren temizlen-
mekte, yıkanmakta ve buharlı yıkama araçlarıyla dezenfekte 
edilerek ertesi güne tertemiz bırakılmaktadır. 

Sokak Yıkama Çalışmaları
Üsküdar’da tüm cadde ve sokaklarımız el ve makine ile süpü-
rülmektedir. Ardından süpürülen cadde ve sokaklar sabunlu 
sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Boş Arsa Temizliğinin Yapılması 
Sahipli ya da sahipsiz boş arsalardaki ve kaldırım üstlerindeki 
çöpler ve diğer atıklar mobil ekiplerimiz tarafından temizle-
nerek dezenfekte edilmektedir. 

İnşaat Yıkıntı Atıklarının (Molozların) Toplanması
Ev, işyeri vb. yerlerde yapılan tamir, tadilat ve onarım sonra-
sı oluşan inşaat yıkıntı atıkları (molozlar) vatandaşlarımızın 
talebi üzerine ekiplerimiz tarafından mahallinden alınarak 
döküm sahasına taşınmaktadır. 2015 yılında taşınan inşaat 
yıkıntı atığı (moloz) miktarı 10.001,45 ton‘dur. 

Çöp Ev Temizliği Sonrası

Çöp Evlerin Temizlenmesi
Tarafımızdan ya da vatandaşların talebi üzerine tespit edilen 
çöp evler, tamamen temizlenerek dezenfekte edilmektedir. 

Çöp Ev Temizliği Öncesi
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Şehir Mobilyaları
Kent estetiğine uygun olarak tasarlanan toplamda 600 adet 
sigara küllüğü Üsküdar genelinde vatandaşların hizmetine su-
nulmuştur. 

Afiş Temizliği Çalışmaları
İlçemizde belli noktalara tanıtım ve reklam amacıyla izinsiz 
olarak asılan afişler ekibimiz tarafından temizlenerek görün-
tü kirlilğinin önüne geçilmektedir.  Bu çalışma için özel olarak 
tasarladığımız afişsavar makinesi kullanılmıştır. Afişsavar ma-
kinesiyle Üsküdar’daki bütün afişler temizlenmektedir. 

Zabıta Ekipleri İle Denetim Çalışmaları
Zamansız çöp çıkarımı, kaçak moloz ve inşaat faaliyetlerinin 
oluşturduğu görüntü kirliliğinin giderilmesi amacıyla Müdür-
lüğümüz Zabıta Ekipleri tarafından 24 saat denetimler ger-
çekleştirilmektedir. 
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Temizlik İşleri Müdürlüğü

Atıkların Kaynakta Ayrı Toplanması ve  
Geri Dönüşüm 
2015 yılı Şubat ayı itibariyle geri dönüşüm toplama siste-
mi tamamen değiştirilerek proje haline getirilmiştir. Daha 
önce lisanslı firmalar aracılığı ile yürütülmekte olan geri dö-
nüşüm toplama faaliyeti artık tek elden özel proje proto-
kolü ile Belediye tarafından toplanmaya başlanmıştır. Geri 
dönüşüm projesinde ana hedef toplanan atıklardan Bele-
diye’ye yakıt desteği sağlamaktır. Bu yakıt çöp araçlarında 
kullanılmaktadır. 

Yeni projede tüm geri dönüştürülebilir atıklar haftanın her 
günü toplanmaya başlanmıştır. Daha fazla toplama materya-
li (kutu, konteyner) dağıtılmaya başlanmıştır. Evsel atıklarla 
birlikte ambalaj atıkları entegre bir şekilde toplanmaya baş-
lanmıştır. Bu nedenlerden dolayı 2015 yılı; ambalaj atık tona-
jında, elektronik atık tonajında, atık yağ tonajında ciddi bir 
artış gözlenmiştir. 

Ambalaj atık (kağıt, karton, metal ve plastik) tonajı aylık orta-
lama 550 tona, bitkisel atık yağ tonajı aylık ortalama 24 tona, 
elektronik atık tonajı ortalama aylık 720 kg’a ulaşmıştır. Proje 
ile aylık ortalama 20, 2 ton yakıt elde edilmiştir. Toplamda 
2015 yılında 222 ton Belediye’ye yakıt desteği sağlanmıştır.

Ambalaj Atıkları Uygulama Planı (AAUP) doğrultusunda 33 
mahallede; tüm işyerlerinde ve konutlarda bilgilendirme ça-
lışmalarının sonrasında düzenli olarak haftanın 7 günü kayna-
ğında ayrıştırılan (evlerde, işyerlerinde, hastanelerde, muh-
tarlıklarda, kamu binalarında, okullarda ve diğer kaynaklarda) 
ambalaj atıkları (kağıt, karton, metal, plastik) düzenli olarak 
toplanmaktadır.

Çevre Koruma ve Kontrolü Faaliyetleri 

Çevresel Denetimler (Çevresel Şikayetlerin 
Değerlendirilmesi) ve Çevresel Gürültünün 
Kontrolü Çalışmaları
Müdürlüğümüze Süper Hizmet Masası ya da yazılı dilekçe ile bil-
dirilen ilçemizin herhangi bir noktasında meydana gelen; sosyal, 
ekonomik ve toplumsal çevreyi olumsuz yönde etkileyen çevre-
sel şikayetlere (hava kirliliği, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği ve 
koku kirliliği) deneyimli ve donanımlı teknik ekibimizle yerinde 
müdahale edilerek önce durum tespiti sonra da gerekli öneri 
ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Çalışmalar halkımızla ortak yü-
rütülmekte olup bu şekilde sağlıklı, huzurlu bir toplumun oluş-
turulmasına çok önemli katkı sağlanmaktadır. 2015 yılında Mü-
dürlüğümüze 384 adet şikayet alınmış olup, şikayetler yerinde 
değerlendirilerek sonucundan ilgililerine bilgi verilmiştir. 

Gürültü Kirliliği Denetimi

Koku Kirliliği Denetimi

Hava Kirliliği Denetimi 
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Bitkisel Atık Yağ Denetimleri
İlçemizde atık yağ üreten lokantalar, yemek üretim yapan fir-
malar, sanayi mutfaklar vb. atık yağ üreten işletmelere rutin 
olarak kontroller yapılmaktadır. Kontroller sonucunda, atık 
yağ polar seviyeleri sınır değerlerin üzerinde olan işletmelere 
gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Böylelikle atık yağla-
rın lavaboya ya da çöpe dökülmesi engellemekte ve polar se-
viyesi yüksek olan atık yağların tekrar kullanımının önüne ge-
çilmektedir. 2015 yılında 390 işletmeye denetim yapılmıştır.

01/02

Üsküdar genelindeki tüm güvenlikli sitelerde, işyerlerin-
de, okullarda ve güvenlikli konutlarda toplamda (505 adet) 
ambalaj geri dönüşüm konteyneri bulunmakta ve bunlar da 
düzenli olarak toplanmaktadır. Ambalaj atıkları konutlardan, 
kamu kurum ve kuruluşlarından, ilçemizdeki hastanelerden 
ve Aile Sağlık Merkezlerinden toplanmaktadır. 

Üsküdar ilçesi genelinde Ambalaj Atıklarının Kaynakta Ayrı 
Toplama çalışması kapsamında 10 adet geri dönüşüm aracı 
toplam 38 personel, haftanın 7 günü çalışmaktadır. Ambalaj 
atıklarının konutlarda ayrı toplanması ambalaj atık poşetleri ile 
yapılmakta olup, iş yerleri, okul, hastane, güvenlikli site ve ku-
rumlarda ise ambalaj atık kutuları ve ambalaj atık konteyner-
leri ile yapılmaktadır. 2015 yılında 243.723 adet ambalaj atık 
poşeti, 5.069 adet ambalaj atık kutusu ve 213 adet ambalaj 
atık konteyneri dağıtılmıştır. 

Cam Ambalaj Atıkları
Cam atıklar, cam kumbaraları ile diğer ambalaj atıklarından 
(kağıt, karton, metal, plastik) ayrı olarak toplanmaktadır. 
2015 yılında 40 adet cam kumbara eklenmiş olup ilçemiz ge-
nelinde toplam 220 adet cam kumbara bulunmaktadır. 

2015 yılında toplam 1689, 1 ton cam ambalaj atığı toplanmış-
tır. Cam ambalaj atıklarının toplanması çalışmasında bir adet 
vinçli araç ve bir adet açık araç kullanılmaktadır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Atık Pillerin Kontrolü Çalışmaları 
Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar verme-
yecek şekilde bertaraf etmek amacıyla özellikle ilçemizdeki 
ilkokul ve ortaokullarda TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İt-
halatçıları Derneği) ile birlikte atık pil toplama kampanyaları 
düzenlenmektedir. Bu kampanyalar özellikle çocuklarımıza 
çevre bilincini aşılayarak, gelecek nesillere daha temiz ve ya-
şanabilir bir çevre bırakabilmemize aracı olmaktadır.

Vatandaşlarımız tarafından toplanan atık piller; ilçemizdeki 
tüm okullarda, muhtarlıklarda, sitelerde, kamu kurumlarında 
bulunan atık pil toplama kutularına atılmaktadır. Bilgilendir-
me çalışmalarımız sırasında şarj edilebilir pillerin kullanımı 
önerilmektedir

Üsküdar sınırları içerisinde 2015 yılında 1.774 kg atık pil top-
lanmış olup; 496 adet pil kutusu dağıtılmıştır.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Çalışması
Bitkisel atık yağ oluşturan işyerlerinde (atık yağ üreten bü-
tün lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel, 
yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan tesisler) ruhsatlan-
dırma aşamasında yapılan denetimlerde; Bakanlık tarafından 
lisanslı kuruluş ile sözleşme yapması zorunlu kılınmış olup 
Müdürlüğümüz elemanlarınca kontrolü yapılmaktadır.

 İlçemiz genelinde faaliyet gösteren bitkisel atık yağ üreticisi 
işletmelere; çıkan atık yağlarını kanalizasyona, alıcı ortama 
ve çöp konteynerlerine dökmemeleri, ağzı kapalı bidonlarda 
biriktirerek, atık yağ sözleşmesi yapması zorunda oldukları li-
sanslı firmalara teslim etmeleri hususunda mahallinde yazılı 
tebligat yapılarak bildirilmektedir. Belediyemiz işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı verirken işletmelerde atık yağ protokolü 
şartı aranmaktadır. 

Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması çalışmaları 
kapsamında haftanın 6 günü periyodik olarak toplama yapıl-
makta olup çeşitli kampanyalarla desteklenmektedir.

Bilgilendirme çalışmalarımız sırasında Üsküdar’daki muhtar-
lıklara, bilgi evlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere 
atık yağ toplama bidonları bırakılmıştır ve bu noktalar atık 
yağ toplama merkezi olarak kullanılmaktadır.
 
2015 yılında toplam 185 adet atık yağ bidonu dağıtılmıştır. 
Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde, 2015 yılında aylık ortalama 
24 ton ve toplamda 283,3 ton bitkisel atık yağ toplanmıştır. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Çalışmaları
Elektronik atıklar geri kazanılabilen atıklardandır. Belediye-
mizin Atık Hattı olan 444 0 875 nolu telefon aranarak evler-
den, işyerlerinden vb. yerlerden elektronik atıklar toplan-
maktadır. Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde, 2015 yılında 8600 
kg elektronik atık toplanmıştır.

Ömrünü Tamamlamış Lastik Atıkların  
Kontrolü Çalışmaları
Üsküdar’ da 2015 yılında toplamda 365 ton ömrünü tamam-
lamış lastik atık toplanmıştır. Toplanan lastiklerin %100’ü 
geri dönüştürülerek çocuk oyun gruplarının altında, yürüyüş 
yollarının altında yumuşak ve dolgu zemini ve çimento fabri-
kalarında yakıt olarak değerlendirilmektedir.

Sıhhı, Gayrısıhhi ve Umuma Açık Müesseselerin 
Ruhsatlandırma Komisyonu
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde haftada 2 gün 
gayrisıhhi, sıhhı, umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırma aşa-
masındaki denetimleri yapılmaktadır. 2015 yılında 923 işlet-
meye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde Müdürlük 
personelimizde komisyonda görev almıştır.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının 
Ruhsatlandırma İşlemleri
Üsküdar sınırları dahilinde yapılan hafriyat toprağı ve inşaat 
yıkıntı atıklarının ruhsatlandırma işlemlerinde kullanılan; haf-
riyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belge-
si, Müdürlüğümüz tarafından Ocak 2006 tarihinden itibaren 
verilmekte olup 09.11.2015 tarihinde Belediyemizin İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’ne geçmiştir. 
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Atık Yönetim Merkezi Sonraki Hali

Atık Yönetim Merkezi Önceki Hali

(Bakım Onarım Atölyesi) 

Araç Yıkama AlanıÇöp Araç Filosu

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2015 Yılı Projeler

Atık Yönetim Merkezi Yapım Çalışmaları  
(Ocak 2015-Mayıs 2015)
Üsküdar Belediyesi Atık Yönetim Merkezi tamamen yenilen-
miştir. Ekim 2014’de başlayan yapım çalışmaları Mayıs ayında 
sonuçlanmıştır. Alan zemini tamamen asfaltlanmıştır. Ofis 
alanı, personel dinlenme alanı, moloz aktarma istasyonu, ba-
kım-onarım atölyesi, ahşap atıkları işleme ünitesi, geri dönü-
şüm ünitesi oluşturulmuştur. 

Atık Yönetim Merkezi’nin kurulması ile daha çevreci bir ilçe 
olan Üsküdar, temizlik hususunda dokunmatik çöp konteyne-
ri ve afişleri temizleyici afişsavar cihazı gibi ilk defa uygulanan 
yenilikçi çözümler üretmeye devam etmektedir. 

Moloz Aktarma İstasyonunda yükleme ve boşaltma sırasında 
oluşan tozun bastırılması, moloz alanında oluşan kokunun gi-
derilmesi ve hastalıklara sebep olan bakterilerin öldürülmesi 
ve çevreye vereceği zararları gidermek amacıyla toz bastırma 
sistemi ile donatılmıştır. 

Toplanan ambalaj atıklarını değerlendirmek için geri dö-
nüşüm ayırma ve balyalama prosesi, ahşap atıklarının yakıt 
olarak değerlendirilmesi için ahşap atıkları işleme prosesi 
bulunmaktadır. Geri dönüşümden elde edilen yakıtların de-
polandığı yakıt deposu mevcuttur. Ayrıca, Üsküdar’ da ki tüm 
cadde ve sokakların yıkanmasında kullanılan sular, yeniden 
kazanılan sulardan temin edilmektedir. 

Atık Yönetim Merkezi Girişi



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ahşap İşleme Ünitesi ve Yer altı Suyu Toplama Deposu

Moloz Aktarma İstasyonu

Ahşap İşleme Ünitesi

Depo AlanıAraç Yakıt İstasyonu

Ofis-Yemekhane-Dinlenme Alanları
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Konteyner Cep Yapımı Çalışmaları  
(Ocak 2015 - 2016)
İlçemizin trafiğini aksatmamak amacıyla çöp konteynerleri 
için cep yerleri yapılmaktadır.

Duvar Temizliği Çalışmaları (Ocak 2015 - 2016)
“Temiz çevre temiz Üsküdar” sloganı ile özellikle trafolara, 
elektrik direklerine ve duvarlara yazılan yazılar ekibimiz tara-
fından çevresine uyum sağlayacak şekilde boyanarak görüntü 
kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Duvar Temizliği Öncesi

Duvar Temizliği Sonrası

Boş Arsa Temizliği Çalışmaları (Ocak 2015 - 2016)
Üsküdar ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan, sahipli 
veya sahibinin ilgilenmediği arsalar, vakıf arsaları, kamuya ait 
arsalar tarafımızdan temizlenmiştir. Arsalarda görüntü kirlili-
ği oluşturan ve aykırı gözüken çöpler, molozlar, ağaç dalları 
toplanmıştır.

Biçilmesi gereken otlar, zararlı bitkiler biçilerek temizlenmiş 
ve tamamı kaldırılmıştır. Sahipli arsaların temizliği arsa sahip-
lerinin bilgisi dâhilinde, sahipsiz arsaların temizliği (vakıf, ha-
zine, kamu) ilgili kurumun bilgisi dâhilinde yapılmıştır. Özel-
likle yaz aylarında sineklerin, zararlı uçucuların üremesinin de 
önüne geçilmiştir.

33 mahallede temizlenen tüm arsalardan yaklaşık olarak 258 
kamyon moloz ve evsel atık, 20 kamyon ağaç dalı, 4 kamyon-
da geri dönüşüm malzemesi toplanmıştır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kar Temizleme Çalışmalarına Destek Verilmesi 
(Ocak 2015-Mart 2015)
Ulaşımın ve yaya trafiğinin aksamaması için kar temizleme ça-
lışmalarında; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne destek olun-
muştur. Kar küreği ve gelberilerle tüm yaya kaldırımlarındaki 
karlar temizlenmiştir.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri Dönüşüm Protokol Töreni (Şubat 2015)
Üsküdar Belediyesi geri dönüşüm alanında geliştirdiği ‘Atıkları-
nız Çöp Olmasın Enerjiye Dönüşsün’ temalı yeni geri dönüşüm 
toplama modelini hayata geçirmiştir. ‘Geri Dönüşüm ve İşbir-
liği Protokolü’ Belediye Başkanımız Hilmi TÜRKMEN, Temizlik 
İşleri Müdürü Salih UZUN, geri dönüşümde işbirliğine gidilen 5 
firmanın temsilcileri ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin yetkililerinin katıldığı törenle imzalanmıştır.

Encümen Salonu’nda imzalanan protokolle hayata geçirilen 
yeni atık toplama modelinde; bitkisel atık yağların toplanma-
sında Deha Biodizel firması; kağıt, karton, metal ve plastik 
atıkların toplanmasında Bayfa firması; cam atıkların toplan-
masında Özen Cam firması; atık elektrikli ve elektronik eş-
yaların toplanmasında Anel Doğa firması; atık pil ve akümü-
latörlerin toplanmasında ise TAP derneği’yle çözüm ortağı 
olarak işbirliğine gidilmiştir.

Bu projeyle geri dönüşüm faaliyetlerini daha verimli hale 
getirebilmeyi ve aylık 1320 ton geri dönüştürülebilen atık 
toplamayı hedefleyen Üsküdar Belediyesi, bir yandan çevreyi 
koruyacak diğer yandan da temizlik araçlarının aylık 30 ton 
yakıtını geri dönüştürülebilen atıklardan elde ederek ekono-
miye büyük katkı sağlamaktadır.

Bu kapsamda kullanılacak çöp konteynerlerinin üretimini 
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapmaktadır.

Personele Helva, Çorba ve Portakal Dağıtımı 
(Ocak 2015 - 2016)
Tüm gün boyunca 1,5 milyon insan sirkülasyonunun yaşandı-
ğı ilçemizi temizleyen işçilerimize soğuk kış gecelerinde çor-
ba dağıtılmaktadır.

Üsküdar Belediyesi tarafından gece yarısı saat 01.00 ve sa-
bah 06.00’da 200 işçiye sıcak çorba verilirken, arazide hizmet 
veren tüm personelimize içinde poğaça-açma, helva ve mey-
ve suyu bulunan kahvaltılık kumanya servis edilmektedir.

Çöp Konteyneri Yapımı (Şubat 2015)
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; il-
çemizde kullanılan yerüstü çöp konteynerlerinin imalatını 
yapmaktadır. Bu işbirliği ile hem öğrencilerin mesleki anlam-
da gelişimine katkıda bulunulmakta hem de Belediyemizin 
konteyner ihtiyacı karşılanmaktadır.
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Veri Tabanı Oluşturma (Şubat 2015-2016)
Müdürlüğümüz tarafından ilçemize yerleştirilen veya yeri 
değiştirilen tüm yer üstü ve yer altı konteynerler, cam kum-
baralar, geri dönüşüm konteynerleri arcgis programı üzerine 
işlenerek Müdürlük veri tabanı oluşturulmaktadır.

Muhtarlarımızla Geri Dönüşüm Bilgilendirme 
Toplantısı ve Ödül Teslim Töreni (Mart 2015)
Geri dönüşüm atıkları hakkında tüm muhtarlarımızla istişare 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Geri dönüşüm sistemi hakkında 
genel bilgilendirme yapılarak fikir alışverişi gerçekleştirilmiştir. 
Tüm muhtarlık binaları vatandaşların atıklarını getirebileceği 
noktalar olarak hizmet vermektedir. 2014 yılında en çok atık 
yağ toplanan 3 muhtarımıza plaket ve ödülleri takdim edilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuçev Derneği ve Deha Biodi-
zel Firması ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında kendi 
katkıları ile en çok atık yağ toplayan muhtarlıklar;

• Kısıklı Mahallesi; 590 lt 
• Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi; 240 lt 
• Güzeltepe Mahallesi; 227 lt 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Oyuncak Kampanyasına Destek (Mart 2015)
Belediyemiz, Suriye’deki iç savaş nedeni ile ülkemize sığın-
mak zorunda kalan ailelerin çocuklarına yönelik olarak ‘Onla-
rı Mutlu Etmek Çocuk Oyuncağı’ temalı oyuncak kampanyası 
düzenlemiştir. Tüm Müdürlük personelimiz kendi imkanlarıy-
la projeye destek olarak ‘bizde varız’ demişlerdir.

Dokunmatik Çöp Konteyneri (Nisan 2015)
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak tasarlanan 
dokunmatik konteynerler sayesinde kapağa el sürülmeden 
kapak otomatik olarak açılmaktadır. Tüm mahallelere yerleş-
tirilen yeni model çöp konteynerleri vatandaşlarımızın hiz-
metine sunularak beğeni toplamıştır.

TRT Belgeseli (Nisan 2015)
İlçemizdeki atık yönetim sistemi hakkında Temizlik İşleri Mü-
dürü Salih UZUN’ la TRT kanalı röportaj yapmıştır. Röportajda 
evsel atıkların nasıl toplandığı, cadde ve sokakların nasıl te-
mizlendiği, afiş temizliği, duvar yazılarının temizliği ve diğer 
yenilikçi projeler hakkında bilgiler verilmiştir.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Arsalara Çiçek Ekimi (Nisan-Temmuz 2015)
Müdürlüğümüz tarafından temizlenen tüm sahipli ve sahip-
siz arsalara özel olarak hazırlatılarak Fransa’dan getirttiğimiz 
22 çeşitten oluşan kır çiçekleri ekilmiştir. Ekilen kır çiçekleri-
ne düzenli olarak sulama çalışması yapılmıştır. Böylelikle Üs-
küdar’daki boş arsalar çiçek bahçesine dönüşmüştür.

Atık Yönetim Merkezimizin Açılış Töreni  
(Mayıs 2015)
Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Üsküdar için çalışmalarını 
hız kesmeden sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlikte 
yenilikçi çözümler üretmeye devam etmektedir.

20.05.2015 tarihinde Atık Yönetim Merkezi’nin açılışı gerçek-
leştirilmiştir. 

Yeni yapılan merkezle birlikte Üsküdar’da temizlik işçilerine 
yaklaşık 2 ay halkla ilişkiler dersleri de verilmiştir. Verilen eği-
timin ardından, yeni dikilen iş elbiseleri ile görevlerine hazır 
olan personellere, görev yaptığı bölgelerde vatandaşlara da-
ğıtmak üzere kendi adlarını ve iletişim bilgilerini taşıyan kart-
vizitleri de verilmiştir.
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Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin  
Temiz Üsküdar İçin Ürettiği Konteynerlerin 
Teslim Töreni (Mayıs 2015)
Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin ürettiği 
konteynerler aynı okulun mezunu olan Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Sayın İdris GÜLLÜCE’ den teslim alınmıştır. Bu kon-
teynerler ilçemizdeki tüm sokak ve caddelerde vatandaşları-
mızın hizmetine sunulmuştur.

Süpürgeci Personellerimizin Kartvizit Dağıtımı
Cadde ve sokaklarda görevli tüm süpürgeci personellerimizin 
vatandaşlar tarafından tanınması ve mahallelerindeki vatandaş-
lara daha çabuk ulaşmaları amacıyla özel olarak hazırlanan kart-
vizitler süpürgeci personellerimiz tarafından dağıtılmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

İhtiyaç Sahiplerine Odun Dağıtımı 
Atık yönetim merkezimizde; evsel atıkların ve molozların için-
den ayrılan ahşap atıklar ahşap işleme tesisimizde parçalana-
rak poşetlenmektedir. Sonrasında ise hem müdürlük perso-
nellerimizden hem de diğer müdürlük personellerinden ve 
vatandaşlardan ihtiyacı olanlara dilekçe karşılığında dağıtıl-
maktadır. 2015 yılında 790 kişiye odun teslimatı yapılmıştır.

‘Atık Yağlarınızı Biriktirin Sabah Kahvaltınız 
Bizden Olsun’ Kampanyası  
(Haziran 2015-Aralık 2015)
Bitkisel atık yağların insan ve çevre sağlığı’na olan etkileri 
hakkında farkındalık oluşturmak için Belediyemiz bünye-
sinde çalışan personellerimiz ve ilçemizdeki diğer kamu 
kurumlarında çalışan personeller için kampanya başlatıl-
mıştır. Belediyemizin tüm hizmet binalarına, Kaymakamlık 
binasına, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ve diğer kamu binaları-
na kızartmalık atık yağları toplamak için gerekli bitkisel atık 
yağ toplama kutuları yerleştirilmiştir. Kampanyaya katılmak 
için; atık yağ biriktirilen kabın resminin Temizlik İşleri Mü-
dürlüğümüzün facebook/usktemizlik adresinde paylaşılma-
sı gerekmektedir. Bu şekilde kampanyaya destek olan per-
soneller 5 günlük kahvaltı hakkı kazanmıştır. Toplamda 40 
personele kahvaltı verilmiştir.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri Dönüşüm Ünitesine Çekçekçilerin Malzeme 
Getirmesi (Haziran 2015-2016)
İlçemizden ambalaj atıkları toplayan çekçekçi vatandaşları-
mızın topladıkları atıklar belediye toplama sistemine dahil 
edilmektedir. Atıklarını toplayan çekçekçiler atık yönetim 
merkezimizdeki kantar alanına gelmektedir ve burada topla-
dıkları ambalaj atık miktarı belirlenmektedir. Alanda depola-
nan ambalaj atıkları daha sonra geri kazanım tesisine trans-
fer edilmektedir. 2015 yılında toplam 217,828 ton ambalaj 
atığı tesisimize çekçekçiler tarafından getirilmiştir.

Geleneksel Sokak İftarı Alanları Temizlik 
Çalışmaları (Temmuz 2015)
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarları ile gün-
de ortalama 3000 kişiye iftar verilen mahalle iftarlarında, 
özel temizlik ekibimiz tarafından iftar öncesinde yemek alanı 
temizlenmiş ve gül suyu ile yıkanarak alan hazır hale getiril-
miştir. İftar sonrasında ise alandaki çöpler ve ambalaj atıkları 
ayrı olarak toplanmış, yemek alanı ve sokaklar sabunlu sularla 
yıkanmış, buharlı yıkama araçlarıyla temizlenmiştir.

Kompaktör (Ambalaj Atıkları  
Hacim Azaltma Alanı)

Stajyer Öğrencilere Uygulamalı Eğitim Projesi 
(Temmuz 2015-Ağıstos 2015)
Müdürlüğümüze yaz staj döneminde çalışmaya gelen stajyer 
öğrencilere uygulamalı eğitim sunabilmek amacıyla atık geri 
dönüşüm tesislerine teknik geziler yapılmıştır. Ambalaj atık-
ları toplama ve ayırma tesisi’ne teknik gezi yapılmıştır. Stajyer 
öğrenciler; çevresel (gürültü kirliliği, hava kirliliği, koku kirli-
liği) denetimlere, zabıta ekipleri ile denetimlere ve atık yağ 
denetimlerine katılmışlardır.

Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi

Müdürlük İftar Programı (Temmuz 2015)
Doğa dostu personellerimiz ve aileleri ile birlikte atık yöne-
tim merkezimizde iftar programı gerçekleştirilmiştir.
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Sosyal Sorumluluk Projesi  
(Temmuz 2015-Ağıstos 2015)
Ramazan ayı içerisinde yaptığımız ev ziyaretleri Müdürlü-
ğümüze bir sosyal sorumluluk projesi yapma imkanı doğur-
muştur. Üsküdarlı bir vatandaşımıza ait evin ve çevresinin 
kullanılamaz ve kötü durumda olması nedeniyle ev tamamen 

Ev Tadilatından Önceki Hali Ev Tadilatından Önceki Hali

Ev Tadilatından Önceki Hali Ev Tadilatından Önceki Hali

Temizlik İşleri Müdürlüğü

yenilenmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü saha personelleri ta-
rafından ve yardımsever kişilerin de desteğiyle evin içi, du-
varları ve dışı 1,5 ay içerisinde yeniden inşaa ettirilerek bo-
yanmıştır.

“Üsküdar’ın Odunu Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’nden” Temalı İBB TV Çekimi  
‘Kışlık odunlar Üsküdar Belediyesi’nden’ konulu yenilikçi ve 
sosyal projemiz ile İstanbul TV’ye konuk olduk.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çöpe atılan eski mobilya, kanepe, 
ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçları toplayarak geri dönü-
şüm atölyesinde ayrıştırıp, ihtiyaç sahibi vatandaşların kışlık 
yakacak ihtiyacını karşılamaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğü tarafından koordineli olarak ilk kez faaliyete geçi-
rilen bu uygulamada, çöpe atılan ahşap içerikli ürünler Atık 
Yönetim Merkezinde personellerimiz tarafından ahşap-me-
tal geri dönüşüm atölyesinde itina ile ayrıştırılarak yakılacak 
odun parçaları haline getirilmektedir.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, tek tek tespit et-
tikleri ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerini Temizlik İşleri Müdür-
lüğü’ne bildirmesinin ardından harekete geçilerek belirlenen 
yerlere odunlar götürülüp teslim edilmektedir. Böylelikle 
maddi durumu el vermeyen 790 ailenin kışlık yakacak ihtiyaç-
ları ücretsiz olarak karşılanmıştır.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Kır Bahçesi’ne Dönüşüyor’ Temalı  
İBB TV Çekimi (Temmuz 2015)
İlçe sınırları içerisinde tespiti yapılan sahipli/sahipsiz arsalara 
yönelik olarak ‘Üsküdar Kır Bahçesi’ne Dönüşüyor’ temalı ça-
lışmamız ile İBB TV’ ye konuk olduk.

Şehir merkezlerindeki boş arazilerin; inşaat atığı, hurda eşya 
ve çöp bırakma yeri olarak kullanılması bu durumun çevre sağ-
lığını tehdit etmesiyle birlikte diğer yandan da çirkin görün-
tüler oluşturması Müdürlüğümüzü harekete geçirmiştir. Te-
mizlik ekipleri, şehir merkezi, mahalleler, cadde ve sokaklarda 
belirlenen irili ufaklı yaklaşık 950 sahipsiz arsaya yönelik olarak 
çalışma yapmıştır. Tespiti yapılan arsalardaki moloz, çöp, çalı, 
çırpı ve hurda eşya gibi atıkların temizlenmesi 4 ay boyunca 
devam etmiştir. Yıllarca atıl durumda kalmış arazilerin kirlilik-
ten arındırılması sonrası çiçek dikimine elverişli hale gelmesi 
için traktörlerle yapılan sürümü 2 ayda tamamlanmıştır.

Temizlenen arsaların kullanıma uygun duruma gelmesi son-
rası özel olarak tasarlanarak Fransa’dan getirtilen 22 farklı 
kır çiçeğinin dikimi gerçekleştirilmiştir. Bakımsızlıktan çöplük 
alanı olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından kullanıl-
ması mümkün olmayan yaklaşık 351 arsada yapılan çalışma-
lar sonrası rengarenk kır çiçekleri açmıştır.

Yapılan bu uygulamayla birlikte arsalar kirlilikten kurtarılır-
ken çevrede yaşayanlar için güzel alanlar oluşturulmuştur. 
Aynı zamanda o arsalarda oynayan çocukların sağlığı için de 
ciddi riskler barındıran olumsuz şartlar ortadan kaldırılmıştır.

‘Üsküdar’ın Yakıtı Geri Dönüşümden’ Temalı  
İBB TV Çekimi (Ağustos 2015)
Aylık 1320 ton atıktan yıllık 360.000 Lt yakıt elde etmeyi he-
deflediğimiz yenilikçi projemiz ile İstanbul TV’ye konuk olduk.
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Temizlik Personellerine Yönelik İş Güvenliği Ve 
Mesleki Eğitim Seminerleri (Eylül 2015-2016)
Tüm temizlik personellerine yönelik rutin olarak yapılan ‘iş 
güvenliği ve mesleki eğitim’ seminerleri sırasında; çöp kon-
teynerlerinin çöp aracına nasıl takılması gerektiği, moloz 
çuvalının nasıl kaldırılması gerektiği, kimyasal maddelerin 
kullanımı, koruyucu ekipmanların kullanımı vb. konularda 
eğitimler verilmektedir.

Tahta Seçim Sandıklarının Geri Dönüşümü 
(Ağustos 2015)
Üsküdar Belediyesi, şeffaf sandıkların kullanılmasıyla birlikte 
atıl duruma düşen ahşap seçim sandıklarını yakacak oduna ve 
saksıya dönüştürmektedir.

Seçim yasalarındaki güncellemeyle yerini şeffaf sandıklara bı-
rakan eski ahşap seçim sandıkları çevre duyarlılığı çerçevesin-
de yeniden değerlendirilmektedir. Atık Yönetim Merkezi’nde 
atıl durumdaki ahşap sandıkların bir kısmı çiçeklendirilirken, 
bir kısmı da yakacak haline getirilmekte ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmaktadır.
Standart süreçte sandıkların imha edilmesi için önce parça-
lanması ve ardından Şile’de bulunan döküm sahasına atılması 
gerekmekteydi. Bu proje sayesinde hem çöp döküm sahasına 
giden atık miktarı azalmış olmakta hem de ihtiyaç sahiplerine 
odun verildiği için sosyal bir proje haline de gelmektedir.

3 bin 672 ahşap seçim sandığını yeniden değerlendirme pro-
jesi ile Radyo 7, TRT 1, İstanbul TV, TV NET, STAR TV, Kanal 24,  
NTV’ye konuk olduk.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Yerel Yönetimler İçin Çevre Yönetimi Eğitimleri 
(Eylül 2015)
ÇEKAP projesi kapsamındaki eğitim; AB direktifleri temelin-
de Türkiye’deki mevcut düzenlemelerine göre ortaya çıkmış 
olan yetki ve sorumluluklarla ilgili bilgi alışverişi amacıyla dü-
zenlenmiştir. İki tam gün boyunca eğitimler sürmüştür. 

ÇEKAP kapsamında Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar 
ile AB Çevre Müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulan-
masının desteklenmesi; yerel düzeyde kurumsal kapasite-
nin güçlendirilmesi yoluyla, AB mevzuatının hızlandırılması 
amaçlanmaktadır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi Çalışmaları 
(Ağustos 2015)
Sahada işçilerimizin karşılaşabileceği risklerin neler olabile-
ceği hususunda arazide incelemeler yapılmıştır. Risk analizi 
raporlanarak Belediyemizin iş güvenliği uzmanı ile koordineli 
olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliğinin 
Yapılması (Eylül 2015)
Kurban bayramı öncesi oluşturulan kurban satış ve kesim 
alanlarının, kurban bayramı boyunca temizliği ve dezenfek-
siyon çalışmaları yapılmıştır. Böylelikle hem koku kirliliğinin 
hem de çevre kirliliğinin oluşması engellenmiştir.

Bu kapsamda; kurban satış ve kesim yerleri düzenli olarak 
yıkanıp dezenfekte edilmiştir. Kurban satış ve kesim alanın-
daki her türlü çöp ve atıklar toplanıp, alanlar dezenfekte edil-
miştir. Satış alanlarından günlük olarak gübreler toplanmış-
tır. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer 
benzeri atıkların sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu po-
lietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulması, gerektiğinde 
ikinci torba kullanılması ve ağzı iyice kapatılıp bağlanması 
sağlanarak ekiplerimiz tarafından toplanmıştır. Kurban Bay-
ramı’nın bitimiyle tüm ve satış ve kesim noktalarının temizliği 
ve dezenfeksiyonu tamamlanmıştır.

Öğrencilerle Sosyal Sorumluluk Projesi  
(Kasım 2015)
Üniversite öğrencileri ile birlikte ortak çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu kapsamda Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin proje 
ödevlerine destek verilmiştir. Öğrencilere Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü atık yönetim merkezi’nde; ambalaj atıkları, bitkisel 
atık yağlar, elektronik atıklar ve atık pillerin nasıl toplandığı, 
depolandığı ve çekçekçilerin topladığı ambalaj atıklarının na-
sıl sisteme dahil olduğu hakkında bilgiler verilmiştir. 
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Üsküdar’da Sandıklar Çiçek Açtı  
(Ekim 2015-Kasım 2015)
1 Kasım seçimleri öncesinde Üsküdar Belediyesi tarafından ih-
tiyaç sahiplerine yakacak olarak dönüştürülen eski ahşap san-
dıklar, 2 Kasım sabahında çiçeklerle donandı. Belediye Başka-
nımız Hilmi TÜRKMEN’de eski ahşap sandıklara çiçek ekti.

Başkan TÜRKMEN, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar ge-
reği ahşap sandıklar yerine şeffaf sandık sistemine geçildiğini 
hatırlatarak; ‘bu kapsamda ahşap sandıkları saksı ve ihtiyaç 
sahiplerine yakacak olarak dönüştürdüklerini belirtti’. 

Bu sandıklardan gerçekten tamiratı ve tadilatı zor olanlar; 
yakacak olarak Üsküdar’daki dostlarımıza kışlık hazırlığı an-
lamında odun yapılıp verilmiştir. Ancak tamiratı gerekmeyen 
hafif dokunuşlarla kullanılabilecek olan sandıklarda; Üskü-
dar’ımızın sokaklarına, caddelerine yerleştirerek adeta bir 
çiçek saksısı olacak şekilde hazırlık yapılmıştır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Muhtarlarla İstişare Toplantısı ve Atık Yağ 
Toplama Kampanyası (Kasım 2015)
İlçemizdeki 33 mahalle muhtarımız ziyaret edilerek temizlik 
ve çevre konularında istişare yapılmıştır. Genel olarak vatan-
daşlarımızdan gelen talepler ve şikayetler hakkında bilgi alış-

Selamiali Mahalle Muhtarı Aziz Mahmut Hüdayi Mahalle MuhtarıBulgurlu Mahalle Muhtarı

verişi yapılarak tüm muhtarlarımız ziyaret edilmiştir. Ayrıca 
atık yağ toplama kampanyamıza destek olan tüm muhtarları-
mıza 5 günlük kahvaltı ikram edilmiştir.



Temizlik İşleri Müdürlüğü

Okul Ziyaretleri (Kasım-Aralık 2015)
İlçemiz genelindeki ilkokullar ve ortaokullar ziyaret edilmiş-
tir. Bu ziyaretlerde; ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elekt-
ronik atıklar ve atık piller hakkında okul yöneticileri ile isti-
şare yapılmıştır. Okullardaki atık toplama materyalleri tespit 
edilerek eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca geri dönüştürülebilen 
atıkların nasıl toplanması gerektiği hakkında bilgi verilmiştir. 

Eğiticilerin Eğitimi (Aralık 2015)
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile or-
tak yapılan eğitimde ilçemizdeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise 
öğretmenlerine; atık pillerin çevreye etkileri, geri dönüşümü 
ve nasıl toplanması gerektiği hususlarında önemli bilgiler ak-
tarılarak öğretmenlerin konu hakkındaki soruları ve merak 
ettikleri hususlar cevaplandırılmıştır.

TAP Derneği’nin teknik ve eğitim hizmetleri sorumlusu Savaş 
ARNA tarafından Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan eği-
time toplam 76 okul katılmıştır. 

Anonslu Bilgilendirme Çalışması (Aralık 2015)
Akşam saat 18:30’ dan sonra evsel atıkların çıkarılması; 
18:30’dan önce evsel atıkların çöp konteyneri haricinde kal-
dırım kenarına, ağaç diplerine, apartman önlerine çıkarılma-
sının yasak olduğu ve bu saatten önce çöp çıkarılması halinde 
cezai işlem uygulanacağı hususunda tüm mahallelerde anons 
çalışması yapılmıştır.

Atık Yağ Toplama Projesi (Aralık 2015)
Show Tv’ de yayınlanan ‘Nursel’in Mutfağı’ programına 17 
Aralık tarihinde Temizlik İşleri Müdür Yardımcımız Harun 
KOPUZ konuk olmuştur. Programda; doğa dostu Nursel Ha-
nımın biriktirdiği atık yağlar alınarak, geri dönüşüm faaliyet-
lerimiz hakkında bilgi verilmiştir.
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Tesisler  
Müdürlüğü
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Tesisler Müdürlüğü

Tesisler Müdürlüğü; misyon, vizyon ve stratejik planı ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık makamının emir ve direktifleri doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Havalesi yapılan bakım onarım talep sayısı Adet - - 243

2 Talebi karşılanan bakım onarım sayısı Adet - - 3.747

3 Talep gelen bakım onarım sayısı Adet - - 3.990

4 Yapılan alüminyum ve PVC doğrama miktarı mtül - - 2.681

5 Yapılan boya işleri miktarı m² - - 45.639

6 Yapılan cam işleri miktarı m² - - 208

7 Yapılan elektrik bakım onarım sayısı Adet - - 1.884

8 Yapılan marangozluk bakım onarım sayısı Adet - - 1.302

9 Yapılan perde uzunluğu miktarı m² - - 1.090

10 Yapılan sıhhi tesisat bakım onarım sayısı Adet - - 765

11 Yapılan tente uzunluğu miktarı m² - - 16

• Belediyemiz hizmet binaları dışında kalan ve Belediyemiz 
tasarrufunda bulunan binaların elektrik, sıhhi tesisat,  
boya-badana, klima, asansör, kapı-pencere vb. 
onarımlarını gerçekleştirmek,

• Gelir getirici tesisleri amacına uygun biçimde işletmek, 
işlettirmek, gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak ve bu 
tesislerde gerekli her türlü kontrolleri yapmak,

• Bütçe içi işletme kurulması için gerekli işlemleri 
yürütmek,

• Tesislerde uygulanacak olan muafiyet, istisna, indirimler 
ve ücret tarifelerini belirleyerek Belediye Meclisi’ne 
sunmak,

• Tesisler ve kullanılan binaların ihtiyaç duyduğu her türlü 
teçhizat, malzeme ve mefruşatı temin etmek,

• Belediye’nin tasarrufunda iken tahsis, kiralama, intifa 
hakkı tesisi, ortak işbirliği ve hizmet projesi gibi usullerle 
protokol karşılığı tasarruf hakkı dernek, vakıf, üniversite, 
kamu kurum ve kuruluşu, özel veya tüzel kişilere 
geçen tesislerin protokol amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını denetlemek, protokol süresi sona eren 
tesislerin belediye devrini sağlamak, protokole aykırı 
kullanımlarda gerekli ikazları yapmak ve gerektiğinde 
protokolü sonlandırma işlemlerini yürütmek,

• Belediye Başkanı ile yetkili organların ve kanunların 
verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Tesisler Müdürlüğü



Belediyemiz hizmet binaları dışındaki Müdürlüğümüze bağlı 
olan 46 dış birim ve tesis binalarındaki her türlü bakım ona-
rım işlerinde; bina iç duvarlarının yıkımı, alçıpan ile duvar böl-
melerinin yapılması, zeminlerin yeniden döşenmesi, boyama, 
kalorifer, su ve elektrik tesisatlarının döşenmesi işleri teknik 
servis personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

Belediyemiz dış birim ve tesislerinin her türlü elektrik bakım 
ve onarımları, elektrik teknikeri personellerimizce yerine ge-
tirilmiştir. Yıl içerisinde 1884 adet elektrik arıza ve bakım işle-
mi gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz dış birim ve tesislerinde bulunan her türlü sıhhi 
tesisat işleri kapsamında temiz ve pis su gider arızaları, kanal 
arızaları, hidrofor ve rezervuar onarımları, kalorifer arızaları 
bakım ve onarımları, çatı oluk ve yağmur suyu gider bakımları 
sıhhi tesisat teknik personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Yıl içerisinde 765 adet sıhhi tesisat arızasına bakım ve onarım 
yapılmıştır.

Belediyemiz dış birim ve tesislerinde bulunan alçı, boya, ba-
dana ve dekorasyon işleri, Müdürlüğümüz bünyesinde bulu-
nan boyacı teknik personelleri tarafından yapılmıştır. Yıl içe-
risinde 45.638,50 m² alçı, boya, badana ve dekorasyon talebi 
karşılanmıştır. 

Belediyemiz dış birim ve tesislerinde bulunan ahşap olmak 
üzere marangozluk işleri arızaları ve onarımları, teknik servis 
personellerimiz tarafından yerine getirilmiştir. Yıl içerisinde 
1302 adet ahşap işlerin bakım ve onarımları yapılmıştır. 

Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından 16 m² tente, 1.090,03 m² 
perde, 207,70 m² cam ve ayna, 2.680,80 metretül alüminyum 
ve PVC doğrama yapılmıştır.

Tesisler Müdürlüğü
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Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü
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Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz 01.09.2014 tarih ve 77 Nolu Belediye Meclis Kararınca kurulmuş olup 15 aydır hizmet ver-
mektedir. Müdürlüğümüz yol bakım ve altyapı onarım çalışmaları, ulaşım planlama çalışmaları ve makine ikmal ve bakım çalış-
maları kapsamında aşağıda belirtilen görevleri yürütmektedir:

• Asfalt yama ve bordur tretuvar çalışması

• Yol-kaldırım sınır elamanlarının imalat ve onarımı

• Kısa mesafede yağmur suyu kanalı yapımı

• Yağmur suyu kanallarına ızgara yapımı, onarımı ve 
temizliği

• Altyapı kazı ruhsatlarının altyapı yönergesi uygunluğu 
kapsamında arazide takibi ve denetlenmesi

• Olumsuz hava koşullarında mücadele çalışması

• Hız kesici ve yükseltilmiş yaya geçidi yapılması

• Şehir aydınlatmalarının bakım ve onarımıyla ilgili  
hususların kurumlara bildirilmesi

• Caddeler ve sokaklar üzerindeki tehlike ihtiva eden 
yerlerde korkuluk, otoban bariyeri ve PVC tel montajı 
yapılması

• Trafik sirkülasyon projeleri, kavşak - refüj projelerinin 
hazırlanarak İBB’ye sunulması

• Açık ve kapalı otopark alanlarının tespitiyle ilgili İBB ile 
koordinasyon sağlanarak, yapımın sağlanması

• Hazırlanmış bulunan ulaşım projelerin UTK onayı için 
İBB’ye gönderilmesi

• İBB’nin ilgili müdürlükleriyle ulaşım sorunlarının 
giderilmesi için koordinasyonun sağlanması

• İETT Genel Müdürlüğü ve İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ile koordinasyonun sağlanarak İlçe sınırları 
içerisindeki toplu ulaşım sorunlarının giderilmesi ve 
ulaşım ağının geliştirilmesi

• Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü araç, 
iş makinesi ve ekipmanı tespit ve temin ederek araç 
makine parkını alt yapı ve üst yapı faaliyetleri için daima 
güçlü ve hazır tutulması

• Müdürlük uhdesinde bulunan her türlü araç, iş makinesi 
ve ekipmanın, etkin ve verimli çalıştırılmasını gözeterek; 
diğer birimlerden, kamu kurum ve kuruluşlarından 
ve/veya vatandaşlardan gelen taleplere göre sevk ve 
idaresinin sağlaması

• Belediye hizmetlerinde kullanılan resmi ve kiralık araç 
ve iş makinelerinin kullandığı akaryakıt ve madeni yağın 
temini, kontrolü, kabul ve dağıtımının yapılması

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Alınan hafriyat moloz miktarı m³ 62.860 31.036 25.458

2 Araç ihalesiyle işe alınan personel sayısı Kişi 147 155 157

3 Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmali miktarı Lt - - 2.203.818

4 Atölyede araçlara yapılan tamir işlemi sayısı Adet 1.220 1.211 10.147

5 Atölyede iş makinelerine yapılan tamir işlemi sayısı Adet - 95 769

6 Atölyede kayıtlı araç sayısı Adet 90 90 72

7 Atölyede kayıtlı iş makinesi sayısı Adet 11 11 13

8
Betonarme perde duvar bakım onarım  
çalışmaları sayısı

m² 2.200 1.471 388

9 Bordür bakım onarım miktarı m - - 18.638

10 Demir ferforje imalatı ve montajı miktarı Kg - - 7.066

11 Galvaniz saç montajı miktarı m² 3.060 2.270 1.474

12 Kiralanan araç sayısı Adet 157 154 218

13 Parke taşı bakım onarım miktarı m²   30.263

14
Sınır elemanlarına yapılan bakım onarım  
çalışmaları sayısı

Adet 6.715 7.280 9.998

15
Takibi ve uygulanması yapılan UKOME ve  
UTK kararları sayısı

Adet - 21 77

16 Takibi yapılan altyapı kazı ruhsat sayısı Adet - - 440

17 Taş duvar bakım onarım çalışmaları sayısı m² 195 130 967

18 Temizlenen baca / ızgara sayısı Adet 10.756 8.059 10.482

19 Temizliği yapılan kanal hat uzunluk miktarı m 48.174 26.771 32.172

20 Tuğla duvar bakım onarım çalışmaları sayısı m² 1.668 1.089 125

21 Yağmursuyu oluk taşı bakım ve onarım miktarı m - 175 4.258

22 Yapılan duvar bakım onarım çalışmaları sayısı m² 6.834 819 394

23 Yapılan hız kesici sayısı Adet 162 153 573

24 Yapılan ızgara imalatı sayısı Adet 1.351 937 279

25 Yapılan ızgara tamiri sayısı Adet 2.922 961 671

26 Yeni açılan yol uzunluğu miktarı m - - 495

27 Yeni yapılan kanal uzunluğu miktarı m - - 2.792

28 Yol bakım ve onarım için kullanılan asfalt miktarı Ton 33.328 31.239 27.062

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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2015 yılında 1215 m yeni yol açma çalışması yapılarak hizmete sunulmuştur.

Yeni Yol Açma Çalışmaları

Küçüksu Mahallesi Toromanlar Çıkmazı
Yol açma çalışması.

Kısıklı Mahallesi Hanım Seti Çıkmazı
Yeni yol açma çalışması.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



2015 yılında yol bakım onarım çalışmaları için 30.591 ton asfalt kullanılmıştır.

Yol Bakım Onarım Çalışmaları

Burhaniye Mahallesi Yunus Emre Sokak
Asfalt yama çalışması.

Asfalt yama çalışmalarımızdan örnekler

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Çengelköy Mahallesi Kemalettin Tuğcu Sokak
Taş duvar tamiratı.

Kuleli Mahallesi Feyzullah Sokak
Yapı blok duvar çalışması.

2015 yılında 2641 metrekare duvar bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Duvar Bakım Onarım Çalışmaları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Kirazlıtepe Mahallesi Sağlık Sokak
Tretuvar çalışması.

2015 yılında 30.263 metrekare tretuvar bakım onarım çalışması yapılmıştır. 

Tretuvar Bakım Onarım Çalışmaları

Bahçelievler Mahallesi Mızrak Sokak
Parke yol tamiratı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz 2015 yılında 9998 adet sınır elemanı montaj ve bakımı yapmıştır.

Sınır Elemanlanları Montaj Ve Bakım Çalışmaları

Çengelköy Mahallesi Engin Caddesi
Delinatör uygulaması.

Küplüce Mahallesi Tomruk Suyu Caddesi
Demir baba montajı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2015 yılında 573 adet hız kesici yapmıştır.

2015 yılında 535 m merdiven bakım onarımı yapılmıştır.

Hız Kesici Yapım Çalışmaları

Merdiven Bakım Onarım Çalışmaları

Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak
Hız kesici uygulaması.

Yavuztürk Mahallesi Dağyeli Sokak
Merdiven yapımı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Sultantepe Mahallesi Selvilik Caddesi
Bordür çalışması.

Mimarsinan Mahallesi Selmanipak Caddesi
Bordürçalışması.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2015 yılında 18.638 m bordür bakım onarımı yapmıştır.

Bordür Bakım Onarım Çalışmaları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Bahçelievler Mahallesi 
Mustafa Düzgünman Cadesi
Robotla tuzlama çalışması.

Kısıklı Mahallesi Erbaş Sokak
Karla mücadele çalışması.

Güzeltepe Mahallesi Çamlıktepe Cadesi
Kar küreme çalışması.

 2015 yılında karla mücadele çalışmaları kapsamında 2.062 ton tuzlama çalışması yapmıştır.

Karla Mücadele Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ay Sokak
Karla mücadele çalışması.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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2015 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve 
onlara rahat ulaşım imkânı sunmak üzere 57 adet engelli rampası yapılmıştır.

Engelli Rampası Çalışmaları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılında 15.308 metreküp moloz alınmıştır.

Moloz Alma Çalışması

Küçüksu Mahallesi Alpaslan Sokak
Hafriyat alımı ve zemin ıslahı çalışması.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Kısıklı Meydan
Yıkım çalışması.

Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Caddesi 
Yıkım çalışması.

Cumhuriyet Mahallesi Alemdar Camii

Yıkım Çalışmaları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Hilmi Çelikoğlu İ.O
Yıkım çalışması.

Ferah Mahallesi Irmak Sokak
Yıkım çalışması.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 2847 kg bayrak direği, 24.811 kg  
demir ferforje, 5806 kg demir kapı ve 67.405 kg demir korkuluk montaj ve onarımı 
gerçekleştirilmiş olup 1474 metrekare de galvaniz saç montajı yapılmıştır.

Demir İşleri Çalışmaları

Barbaros Mahallesi Bahar Sokak
Demir kapı çalışması.

Bulgurlu Mahallesi
Henza Akın Orta Okulu

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasippaşa Caddesi

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Müdürlüğümüz tarafından 10.482 adet baca / ızgara temizliği yapılmış, 671 adet ızgara 
tamir edilmiş ve 279 adet ızgara imalatı yapılmıştır. Ayrıca 2792 m yeni kanal yapılmış ve 
24.577 m yağmur suyu kanalı temizlenmiştir.

Diğer Çalışmalarımız

Yavuztürk Mahallesi Tarih Caddesi Izgara temizliği çalışmalarından örnekler

Yavuztürk Lojistik Depo
Yavuztürk lojistik depo 2015 yılında Müdürlüğümüz tarafından yenilenmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan aydınlatma ekiplerimiz tarafından 138 adet ledli  
martı armatür yapılmış, 542 adet altyapı kazı ruhsatının takibi yapılmıştır.

Aydınlatma Çalışmaları

Validebağ Devlet Hastanesi
Bahçe aydınlatması.

Burhaniye Mahallesi
Kurban kesim yeri aydınlatması.

Valideaitik Camii
Minare aydınlatması. 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Camialtı Sayal Sokak yol ve çevre düzenlemesi projesi 
tamamlandı. 

İETT Peronları ve Paşalimanı Caddesi yol ve çevre 
düzenleme projesi tamamlandı.

Ulaşım Koordinasyon ve Planlama Çalışmaları ile Projelerimiz

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Menekşeler, Ayçiçek, Kırçiçeği, Havuzbaşı, Mehmet 
Gümüşay, Deryadil, Mehmet Çavuş, Ayazma, İsmetpaşa, 
Maslak Sokakları ile Bestekar Çinuçem Tanrıkorur Caddesi 
tek yön, yol ve çevre düzenleme projeleri tamamlandı. 

İsmail Dümbüllü Sokağı ve Üsküdar Üniversitesi önünde 
toplu taşıt durak alanı düzenleme projesi tamamlandı.
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Burhaniye İmam Hatip Lisesi önü 
İETT durak alanı düzenlemesi.

İETT Otobüsleri Cep, Durak Alanı Düzenleme çalışmaları kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Bülbülderesi 
Durağı, Burhaniye İmam Hatip Lisesi Önü, Kirazlıtepe Mahallesi Cami Altı Sayal, Güzeltepe Mahallesi 
Çamlıktepe Camii Önü, Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi Yalnız Selvi, Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi  
75. Yıl Kültür Merkezi, Yavuztürk Mahallesi Sütçüyolu Durakları düzenlenmiş olup hizmete sunulmuştur. 

Durak Alanı Düzenlemelerimiz

Mimarsinan Mahallesi 
Bülbüldere Durağı İETT otobüsleri, cep durak alanı düzenlemesi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü



Güzeltepe Mahallesi 
Çamlıktepe Camii önü İETT durak alanı düzenlemesi.

Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi 
Yalnız Selvi İETT durak alanı düzenlemesi.

Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi 
75. Yıl Kültür Merkezi İETT durak alanı düzenlemesi.

Yavuztürk Mahallesi 
Sütçüyolu İETT durak alanı düzenlemesi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Makina ikmal bakım onarım çalışmaları

Atöyle bariyer yapım çalışması Ekskavatör bakım onarım işlemi

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Makina İkmal Bölümümüzde  
9.943,00 adet araç ve 763 adet iş makinesine tamir işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Makina İkmal ve Bakım Onarım Çalışmaları

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Şehir içi cenazeler için 1564 adet ve şehir dışı cenazeler için ise 707 adet otobüs tahsis edilmiştir. 

Diğer ulaşım faaliyetlerimiz



2015 yılı Temmuz ayında yeni alınan kazıcı yükleyiciler, hafriyat tırı ve 2 adet hidrolik liftli yük ve eşya taşıma 
kamyonu makine parkımıza dâhil edilerek hizmete sunulmuştur. Ayrıca yeni alınan yakıt tankeri ve Zabıta 
Müdürlüğümüzün kullanması için alınan çekici ile Üsküdar’a hizmet vermeye devam edilecektir. 

Yeni Alınan Araçlarımız

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Yapı Kontrol 
Müdürlüğü
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 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşme alanla-
rında, modern kent gelişimini sağlamak için, yapılan planlar 
doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi 
Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-

Müdürlüğümüz;

Yapı Ruhsatı alınmış parselleri mahallinde kontrol ederek, 
yapı denetim firması tarafından verilen İş Yeri Teslim Tuta-
nağını onaylar. 

Ruhsatlı yapıları mahallinde kontrol ederek yapı denetim fir-
malarına ait hakediş taleplerini değerlendirir.

• %20 Seviye (1. Hakediş): İşyeri teslim tutanağı onaylanan 
ruhsatlı inşaatlar temel üstü seviyesine geldiğinde, bina 
konturları, su basman kotu, drenaj ve su yalıtımı tamam-
lanan yapılarla ilgili yapı denetim şirketleri tarafından 
müdürlüğümüze seviye ve hakediş talebi yapılır. Bölge 
mühendislerimiz tarafından inşaatın ruhsat ve eklerine 
uygunluğu yerinde tetkik edilerek, ilgili evraklar(kon-
tur-gabari,SSK bildirgesi, yapı denetim hizmet bedeli de-
kontu,temel,bodrum, zemin kat kalıp-donatı imalatı tuta-
nakları, beton döküm tutanakları,beton basınç dayanım 
raporları,çelik çekme deneyi raporları,personel bildirgesi) 
kontrol edilir ve olumsuzluk olmadığı takdirde müdürlü-
ğümüz tarafından %20 seviye onayı yapılarak yapı dene-
tim firmasının hakediş bedeli onayı verilir.

• %60 Seviye (2. Hakediş): Yapının betonarmesinin tümüy-
le bitirilmesine müteakip yapı denetim firmaları seviye 
ve hakediş müracaatlarını yapar. İnşaat yerinde bölge 
mühendislerimiz tarafından kontrol edilir ve ilgili ev-

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

nunu,  4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ilediğer ilgili kanun 
ve yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde; görev ve so-
rumlulukları yerine getirmektedir.

rakların da kontrolü sonrası (bütün katların kalıp-dona-
tı imalatı tutanakları, beton döküm tutanakları, beton 
basınç dayanım raporları, çelik çekme deneyi raporları, 
personel bildirgesi)olumsuzluk olmadığı takdirde %60 
seviye onayı yapılarak yapı denetim firmasının hakediş 
bedeli onayı verilir.

• %80 seviye (3. Hakediş): Binanın tüm bölme duvarlarının 
projeye uygunluğu, bina iç ve dış yalıtımının yapılması, 
çatı örtüsünün bitirilmesine müteakip yapı denetim fir-
maları seviye ve hakediş müracaatlarını yapar.İnşai faali-
yetlerin ruhsat eki projelere uygunluğu mühendislerimiz 
tarafından kontrol edilip, Müdürlüğümüz tarafından %80 
seviye onayı yapılarak yapı denetim firmasının hakediş be-
deli onayı verilir.

• %100 seviye (4. hakediş): Bina tamamen bitirilip, iskan 
edilebilir seviyeye, ruhsat ve eklerine uygun şekilde ge-
tirildiği takdirde yapı denetim şirketi müracaatına müte-
akip kontrollerimiz sonrası %100 seviye onayı yapılarak 
yapı denetim firmasının hakediş bedeli onayı verilir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Düzenlenen basit onarım izin belgesi sayısı Adet 1 9 14

2 Düzenlenen yapı tatil tutanağı sayısı Adet 13 44 62

3 Encümen kararlarına istinaden yapılan resmi yıkım sayısı Adet 6 8 2

4 Verilen kat irtifakı liste tasdiki sayısı Adet 238 384 286

5 Yapı kullanma izin belgesi sayısı Adet 308 339 330



Mal sahibinin ve yapı denetim şirketinin müracaatı üzerine, 
yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasın-
da fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti yapılır ve 
imar mevzuatlarımızın belirttiği evrakların tamamlanmasıyla 
yapı kullanma izni düzenlenir.

İmar mevzuatı çerçevesinde, uygun yapılaşmanın sağlanması 
için düzenli olarak yapmış olduğumuz denetimler İlçemizde 
güvenli yapılaşmayı mümkün kılmıştır.

Yapılan kaçak uygulamalar hakkında 3194 sayılı İmar Kanu-
nu’nun 32. ve 42., 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 13. ve  
18. maddelerine ve TCK.’nın 184. maddesine istinaden yasal 
işlemler yapılıp ilgili dosyalar belediye encümenine takdim 
edilir. 

Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların tamamı mühürle-
nerek bölge mühendislerimiz tarafından “Yapı Tatil Tutana-
ğı” düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil tutanağında, ruhsata 
aykırılıkların somut ve ayrıntılı olarak belirlenir. Durdurma, 
yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine 
tebliğ edilmiş sayılır. İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 
işlem yapılarak durdurulur. Durdurma anındaki inşaat duru-
mu; belediye tarafından, varsa video, fotoğraf makinesi ile 
ölçü krokisi veya ebatlı krokiye dayalı olarak tutanak tanzim 
edilerek tespit edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde yapı sa-
hibi, yapısını ruhsata uygun hale getirir ya da ruhsat alır. Eğer,  
30 gün içersinde uygun hale getirilmez ise TCK.’nın 184. mad-
desine göre Cumhuriyet Savcılığı’ na suç duyurusunda bulu-
nulur ve İmar Kanunun 32. maddesi gereğince Encümene 
sevk edilerek yıkım kararı alınır ve Kaymakamlık İlçe Emniyet 

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak yıkım gerçekleştirilir.
Kaçak yapılaşma dolayısıyla müdürlüğümüz tarafından mü-
hürlenme işlemi yapılıp durdurulan ve yasal işlemi başlatılan 
yapılarla ilgili kaçak faaliyetin devamı mühendislerimiz tara-
fından tespit edildiği takdirde mühür fekki işlemi yapılır ve 
bu durum Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir.

Lüzumu halinde kat irtifakı kurulmak üzere suret tasdiki  
yapılır.

Talep edildiği takdirde “İş deneyim belgesi”, “Onarım iskele” 
ve “Basit onarım izni” belgesi düzenlenir.

Yapı denetim kuruluşlarındaki elemanların görev değişikliği, 
bu kuruluşların kapanması ya da fesih edilmesi durumlarında 
inşaatların kontrol edilerek seviye tespitleri yapılır.

Her yılın sonunda inşai faaliyeti devam etmekte olan bütün 
inşaatların kontrolünün yapılarak yılsonu seviye tespitleri 
onaylanır.

Vatandaşlarımızın her türlü dilekçe, elektronik posta ve tele-
fon şikâyetleri, mühendislerimiz tarafından kontrol edilerek 
konunun gereği en kısa zamanda ve en doğru şekilde yapılır.

Vatandaşlarımızın şikâyet ve taleplerinin çözümlenmesi, 
özellikle kaçak yapılaşma teşebbüslerinin engellenmesi için 
ilçe sınırları içerisindeki bütün mahallelerimiz bölge mühen-
dislerimiz tarafından hafta içi her gün, hafta sonu ve res-
mi tatillerde ise nöbet sistemi ile düzenli olarak kontrolü  
sağlanır.
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Yazı İşleri
Müdürlüğü
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Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli işleyişi, Başkan, Meclis ve Encümenin birbiri ile ilişki ve uyumuna bağlıdır. Yazı işleri Mü-
dürlüğü bu noktada kilit bir öneme sahip olup bu üç organın birbirleri ile olan irtibat ve uyumunu sağlamaktadır. Bu anlamda 
Müdürlüğümüz Belediye mekanizmasının işleyişinde önemli bir görev üstlenmektedir.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevlerimiz aşağıda belirtilmiştir:
• Belediye Meclisinin düzenli bir şekilde çalışabilmesi, hızlı 

ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği verir ve 
Meclise sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulması-
nı sağlar. 

• Belediye Encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi 
için gerekli desteği verir ve Encümene sunulacak dosyala-
rın gerektiği gibi oluşturulmasını sağlar. 

• Belediyemize gelen ve giden her türlü evrakla ilgili gerekli 
işlemleri yapar ve bu evrakları ilgili birimlere gönderir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Adi posta işlemleri Adet 8.676 6.384 6.828

2 Belediye encümeninde alınan karar sayısı Adet 603 1.276 3.133

3 Belediye meclisinde alınan kararı sayısı Adet 121 119 114

4 Evlendirme akit sayısı Adet 4.342 4.421 4.717

5 Evlendirme izin sayısı Adet 1.108 1.088 1.176

6 Evlendirme müracaat sayısı Adet 5.595 5.767 5.766

7 Genel gelen evrak sayısı Adet 19.214 17.072 19.497

8 Genel giden evrak sayısı Adet 3.815 3.902 4.013

9 İadeli taahhütlü posta işlemleri Adet 945 1.244 1.717

10 Talep edilen arşiv dosya sayısı Adet 6.267 7.899 8.030

11 Tebligat posta işlemleri Adet 634 1.317 1.430

12 Yazı işleri gelen evrak sayısı Adet 1.231 2.164 3.930

13 Yazı işleri giden evrak sayısı Adet 345 488 495

• Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde 
çalışabilmesi için Müdürlüklerin müracaatlarını kabul eder 
ve sonuçlandırır.

• Müdürlüğümüze bağlı evlendirme dairesi aracılığı ile evli-
lik akitlerinin ve evlilikle ilgili diğer işlemlerin gerçekleşti-
rilmesini sağlar.



Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin 
verilmesinden Müdürlüğümüz sorumludur.

2015 yılı içerisinde 73 adet komisyon toplantısı ve 23 adet 
birleşim yapılmıştır. Bu birleşimler neticesinde 114 adet mec-
lis kararı alınmıştır.

Meclis İşlemleri

Yazı İşleri Müdürlüğü

31 adet yazılı, 9 adet sözlü soru önergesine cevap verilmiş 
olup 2 adet dilekçe ve 2 adet bilgilendirme talebinde bulu-
nulmuştur. 
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OCAK AYI ŞUBAT AYI MART AYI NİSAN AYI

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 3

YAZI İŞLERİ MD. 1

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 1

BİLGİ İŞLEM MD. 2

PLAN VE PROJE MD. 1

KÜTÜPHANE MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 2

PLAN VE PROJE MD. 1

SPOR İŞLERİ MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 3

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 7

ÖZEL KALEM MD. 1

STRATEJİ GELİŞTİR. MD. 1

YAZI İŞLERİ MD. 11

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 3

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 3

ZABITA MD. 1

FEN İŞLERİ MD. 2

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 4

ÖZEL KALEM MD. 1

PLAN VE PROJE MD. 4

STRATEJİ GELİŞTİR. MD. 1

TOPLAM 12 TOPLAM 5 TOPLAM 12 TOPLAM 30

EYLÜL AYI EKİM AYI KASIM AYI ARALIK AYI

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 4

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 1

BİLGİ İŞLEM MD. 1

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 1

PARK VE BAHÇELER MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

BİLGİ İŞLEM MD. 1

PLAN VE PROJE MD. 5

STRATEJİ GELİŞTİR. MD. 1

MALİ HİZMETLER MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1 İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 3

PLAN VE PROJE MD. 1

MALİ HİZMETLER MD. 2

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 4

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 1

KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MD. 3

ZABITA MD. 1

TOPLAM 9 TOPLAM 9 TOPLAM 1 TOPLAM 13

MAYIS AYI HAZİRAN AYI TEMMUZ AYI AĞUSTOS AYI

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 1

TESİSLER MD. 1

KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MD. 3

MALİ HİZMETLER MD. 1

YAZI İŞLERİ MD. 1

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

FEN İŞLERİ MD. 1

ÖZEL KALEM MD. 1

PLAN VE PROJE MD. 2

İNSAN KAYN. EĞİT. MD. 1

PARK VE BAHÇELER MD. 1

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 1

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 1

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 2

MALİ HİZMETLER MD. 1

KÜLTÜR VE SOS.İŞL. MD. 1

PLAN VE PROJE MD. 2

MECLİS TATİLİ

TOPLAM 7 TOPLAM 6 TOPLAM 10

2015 Yılı Müdürlüklere Göre Aylık Meclis Karar Sayıları

KOMİSYON İSMİ TOPLANTI (ADET)

Bütçe ve Kesin Hesap 
Komisyonu

4

Hukuk-Mülkiye Komisyonu 6

İmar Komisyonu 22

Tarife Komisyonu 1

Bütçe-Hukuk Ortak 
Komisyonu

36

Hukuk-Eğitim ve Kültür Ortak 
Komisyonu 

1

Bütçe-Hukuk ve Eğitim ve 
Kültür Ortak Komisyonu

2

Bütçe-Hukuk-Gençlik ve Spor 
Ortak Komisyonu

1

TOPLAM 73

2015 YILI ÖNERGE BİLGİLERİ

YAZILI SÖZLÜ BİLGİ EDİNME DİLEKÇE TOPLAM

OCAK 8 2 1  11

ŞUBAT 5   1 6

MART 1    1

NİSAN 6  1  7

MAYIS 4 3  1 8

HAZİRAN  2   2 

TEMMUZ 3 2   5

AĞUSTOS MECLİS TATİLİ

EYLÜL      

EKİM 3    3 

KASIM 1     1

ARALIK      

TOPLAM 31 9 2 2 44 

İhtisas Komisyon Toplantıları

Yazı İşleri Müdürlüğü



Yazı İşleri Müdürlüğü

Encümen Başkanlığını Başkan 
Yardımcısı Av. Sedat AYYILDIZ 
yürütmektedir. 2015 yılı 
içerisinde haftada bir kez 
olmak üzere toplam 52 adet 
Encümen toplantısı yapılmış 
olup, aşağıdaki tabloda 
belirtilen ilgili Encümen 
Kararları alınmıştır.

Encümen İşlemleri

OCAK AYI ŞUBAT AYI MART AYI NİSAN AYI

RUHSAT DENETİM MD. 12

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 11

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 5

YAPI KONTROL MD. 5

YAZI İŞLERİ MD. 1

PARK VE BAHÇELER MD. 3

HUKUK İŞLERİ MD. 1

FEN İŞLERİ MD. 1

SPOR İŞLERİ MD. 1

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 1

ZABITA MD. 251

RUHSAT DENETİM MD. 12

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 17

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 11

YAPI KONTROL MD. 6

PARK VE BAHÇELER MD. 1

SPOR İŞLERİ MD. 1

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 4

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 28

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 1

ZABITA MD. 280

RUHSAT DENETİM MD. 5

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 22

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 5

YAPI KONTROL MD. 5

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 2

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 14

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 6

MALİ HİZMETLER MD. 2

ZABITA MD. 227

RUHSAT DENETİM MD. 8

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 17

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 10

YAPI KONTROL MD. 7

MALİ HİZMETLER MD. 1

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 3

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 6

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 2

ZABITA MD. 260

TOPLAM 292 TOPLAM 361 TOPLAM 288 TOPLAM 314

EYLÜL AYI EKİM AYI KASIM AYI ARALIK AYI

RUHSAT DENETİM MD. 30

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 9

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 3

YAPI KONTROL MD. 10

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 2

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 3

MALİ HİZMETLER MD. 2

STRATEJİ GELİŞTİR. MD. 1

ZABITA MD. 86

RUHSAT DENETİM MD. 9

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 26

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 2

YAPI KONTROL MD. 15

ZABITA MD. 195

RUHSAT DENETİM MD. 6

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 16

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 3

YAPI KONTROL MD. 5

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 2

PARK VE BAHÇELER MD. 1

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 1

ZABITA MD. 172

RUHSAT DENETİM MD. 4

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 28

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 14

YAPI KONTROL MD. 11

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 6

DESTEK HİZM.MD. 1

YAZI İŞLERİ MD. 1

PARK VE BAHÇELER MD. 2

MALİ HİZMETLER MD. 3

ULAŞIM HİZMETLERİ MD. 1

ZABITA MD. 275

TOPLAM 146 TOPLAM 247 TOPLAM 206 TOPLAM 346

MAYIS AYI HAZİRAN AYI TEMMUZ AYI AĞUSTOS AYI

RUHSAT DENETİM MD. 2

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 9

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 7

YAPI KONTROL MD. 2

SPOR İŞLERİ MD. 1

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 3

ZABITA MD. 136

RUHSAT DENETİM MD. 23

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 21

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 3

YAPI KONTROL MD. 8

SPOR İŞLERİ MD. 2

ZABITA MD. 280

RUHSAT DENETİM MD. 17

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 16

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 8

YAPI KONTROL MD. 10

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 3

TEMİZLİK İŞLERİ MD. 3

FEN İŞLERİ MD. 1

ZABITA MD. 280

RUHSAT DENETİM MD. 10

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD. 17

EMLAK VE İSTİMLAK MD. 5

YAPI KONTROL MD. 5

SOSYAL DESTEK HİZ. MD. 2

SPOR İŞLERİ MD. 1

MALİ HİZMETLER MD. 1

ZABITA MD. 180

TOPLAM 160 TOPLAM 337 TOPLAM 338 TOPLAM 221

2015 Yılı Müdürlüklere Göre Aylık Encümen Karar Sayıları
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Genel Evrak Durumumu
Belediyemize resmi kurum ve kuruluşlardan 19.497 adet ev-
rak gelmiştir. İlgili müdürlüklere havaleleri ve intikalleri ya-
pılmıştır.

Yazı İşleri Müdürlüğüne diğer müdürlüklerden 3.930 adet ev-
rak gelmiş, gerekli işlemleri yapılmıştır.

Posta işlemleri
Birimimiz Müdürlüklerden tebligat, iadeli-taahhütlü, APS ve 
adi (normal) posta adı altında gelen evrakın, posta işlemleri-
ni yürütmektedir. Birimlerden gelen, dış kurumlara, şahıslara 
ve şirketlere posta ile gönderilen evrak 9.975 adettir.

Büro Hizmetleri

Yazı İşleri Müdürlüğünden diğer müdürlüklere ve resmi ku-
rum ve kuruluşlara 495 adet evrak çıkışı yapılmıştır.

Belediyemiz müdürlüklerinden gelerek, dış müdürlüklere, 
şahıslara, şirketlere ve resmi kurum kuruluşlara 4.013 evrak 
çıkışı yapılmıştır.

POSTA İŞLEMLERİ ADETİ

İADELİ-TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMLERİ 1.717

ADİ (NORMAL) POSTA İŞLEMLERİ 6.828

TEBLİGAT POSTA İŞLEMLERİ 1.430

TOPLAM 9.975

Yazı İşleri Müdürlüğü



Yazı İşleri Müdürlüğü

AYLAR MÜRACAAT SAYISI AKİT SAYISI İZİN SAYISI

OCAK 550 170 105

ŞUBAT 586 211 111

MART 676 234 141

NİSAN 640 386 132

MAYIS 522 690 125

HAZİRAN 582 429 118

TEMMUZ 420 327 79

AĞUSTOS 408 640 67

EYLÜL 233 495 97

EKİM 320 605 49

KASIM 349 344 54

ARALIK 480 186 98

TOPLAM 5.766 4.717 1.176

AYLAR TALEP EDİLEN ARŞİV DOSYA SAYISI

OCAK 724

ŞUBAT 639

MART 695

NİSAN 700

MAYIS 663

HAZİRAN 606

TEMMUZ 677

AĞUSTOS 605

EYLÜL 553

EKİM 654

KASIM 736

ARALIK 778

TOPLAM 8.030

Evlendirme İşlemleri

Arşiv İşlemleri
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Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü, Belediyemizin lokomotif birimi konumun-
da olup ilçe halkının huzur ve sükûnunu sağlamaya çalışmak-
ta, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi için hizmet 
vermektedir. Müdürlüğümüz ilçede yaşayanların yaşam ka-
litesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalış-
maları yaparken gerekli her türlü hizmetin yerine getirilmesi 
için ekiplerimiz karakol ve motorize olarak, ayrıca gerekirse 
Emniyet güçleri ile müştereken karşılaştıkları olumsuzluklara 
yerinde müdahale etmekte ve hizmetin devamlılığını sağla-
maktadır.

Dünyada bütünlük anlayışının değiştiği çağımızda, Belediye-
ciliğin hızlı bir değişim gösterdiği gözlenmekte ve bu deği-
şimin ilk yansımalarının yaşandığı Zabıta Müdürlüğümüzde 
de bütün teknolojik imkânlar, eğitim olanakları kullanılarak 
uyum ve yenileme çalışmaları yapılmaktadır. İletişimin en 
önemli yönetim fonksiyonu olarak ön plana çıktığı günümüz-
de personelimizin bilgi, donanım ve performanslarını artırıcı 
çalışmalar yapılmakta, gelişimleri sağlanmaktadır.

Üsküdar bulunduğu coğrafik ve kültürel konum itibari ile ge-
rek yaşayanlarının gerekse İstanbul’un sürekli gözü üzerinde 
olan bir ilçesidir. Zabıta Müdürlüğümüz yaptığı uygulamalar-
da genelde ilk ve örnek olma özelliklerini taşımakta, dolayı-
sıyla Belediyecilik hizmetlerindeki değişimin yansıyan yüzü 
olmaktadır. Müdürlüğümüz, bilgi ve refah seviyesi yükselen 
bir toplumda etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatan-
daş memnuniyetini daha da artırmak için öncü uygulamaları 
ile çalışmalarına devam etmektedir.

Müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetler ekipsel bazda 
aşağıda belirtilmiştir.
• Büro hizmetleri faaliyetleri günlük olarak gerçekleştiril-

miştir. Rutin işlerin yanı sıra ekiplerin ihtiyaçları için des-
tek ve koordinasyonlar sağlanmış, yıl boyunca 11680 adet 
belge ve evrak işlemden geçmiştir.

• İskele, Çarşı, Tanzim ve Harem Otogar Ekiplerimiz görev 
ve sorumluluk bölgeleri içinde çalışmalarını sürdürmüş 
Belediye emir ve yasaklarının takibi ve gerekleri yerine 
getirilmiştir. 

• Merkez ve Merkez harici Şikâyet Takip Ekiplerimiz vatan-
daşlardan gelen her türlü şikâyetin ve teslim edilen evrak-
ların değerlendirmesi ve takibini yaparak, asker aylıkları 
için gerekli tahkikatları gerçekleştirmiştir. 

• Gece Ekibimiz vatandaşlardan gelen her türlü şikâyeti de-
ğerlendirmekte, iş yerlerinin kapama saatlerine uyup uy-
madıklarının takibini yapmaktadır. 

• Evrak Ekibimiz, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden 
gönderilen işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili evrak-
ların takibini, neticelendirme işlemlerini, mühürlenmesi 
gerekli işyerleri ile ilgili mühürleme işlemlerini gerçekleş-
tirmişlerdir.

• İşyeri Denetim Ekibimiz periyodik denetim faaliyetlerinin 
yanı sıra, yetkili merciler tarafından verilen tebligat, para 
cezaları, mühürleme gibi işlemlerin uygulamasını gerçek-
leştirmiştir. 

• Bölge Ekipleri sorumluluk bölgelerindeki tüm seyyar ve 
dilenci faaliyetlerini önlemenin yanı sıra, gürültü kirliliği 
yaratan satıcı ve araçlara müdahale etmiş, yaya geliş ge-
çişini engelleyen her türlü işgallerin kaldırılmasını, izinsiz 
asılan afiş, pankart tabelaların toplanmasını gerçekleştir-
miştir.

• Temizlik Ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli 
olarak ilçe dâhilindeki çöp, moloz, her türlü atıklar ve çöp 
evlerden kaynaklanan sorun ve şikâyetlerle ilgili mücade-
lesini sürdürmüştür. 

Zabıta Müdürlüğü



Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2013 

GERÇEKLEŞEN
2014 

GERÇEKLEŞEN
2015 

GERÇEKLEŞEN

1 Denetimler sırasında müdahale edilen seyyar faaliyet sayısı Adet 829 792 1.422

2 Düzenlenen işyeri teftiş defteri sayısı Adet 857 1.004 830

3 Gelen şikayetlerin sonuçlandırılması Adet 16.686 13.225 12.907

4 İdari yaptırımlara ilişkin tutanakların düzenlenmesi Adet - - 2.993

5 İlçe genelinde müdahale edilen kaçak yapı ve gecekondu sayısı Adet 1 34 4

6 İş yerlerinin denetlenmesi Adet 4.840 5.211 2.594

7 Mühürlenen işyeri sayısı Adet 19 39 36

8 Ruhsatsız faaliyeti tespit edilen iş yeri sayısı Adet 1.801 1.814 889

9 Sonuçlandırılan evrak sayısı Adet 3.156 3.709 6.380

10 Verilen pazar tezgahı kurma belgesi sayısı Adet 944 873 883

11 1608 sayılı kanununa göre düzenlenen tespit tutanağı sayısı Adet - - 2.270

12 4077 tüketicinin korunması kanununa göre düzenlenen tutanak sayısı Adet 2 1 5

13 5326 sayılı Kabahatlar kanununa göre düzenlenen tutanak sayısı Adet 275 425 717

Zabıta Müdürlüğü

• İmar Ekiplerimiz Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün bölge kont-
rol çalışmalarında Bölge Kontrol Mühendisi’ne yardımcı 
olur. İlçe dâhilindeki beş ayrı bölgede her türlü ruhsatsız 
ve ruhsat eklerine aykırı yapılan kaçak inşaat faaliyetlerini 
önlemek amacıyla gerekli müdahalelerde bulunmuştur. 

• Hazır Ekip ilçemiz dâhilinde bulunan park ve mesire yerle-
rinde halkın huzurunu ve sükûnunu bozacak fiil ve eylem-
lerde bulunarak açık alanda alenen alkol alan şahıslar ile 
mücadelesini sürdürmüştür.

• Pazar Ekibi Üsküdar ilçemiz dâhilinde kurulan 19 semt pa-
zarında vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve sağlıklı bir or-
tamda alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerini ve ça-
lışmalarını aralıksız olarak aksatmadan gerçekleştirmiştir.

• Trafik Ekibimiz ilçemiz dâhilinde yayaların geliş geçişini 
engelleyecek şekilde yaya kaldırımlarına park etmiş araç 
ilgililerine gerekli uyarıda bulunmuş, hurda durumda olan 
araçların ilgilileri tarafından kaldırılmalarını sağlamıştır. 

• Mobil Huzur Ekibi ilçemiz dâhilinde vatandaşların manevi 
duygularını istismar ederek dilenen şahıslarla mücadele 
etmektedir.

• Çelenk Ekibimiz vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri-
ne Başkanlık adına katılarak çelenk koymaktadır.

• Zabıta Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle Zabıta Hiz-
metlerinin yanı sıra Belediyemiz tarafından 2015 yılında 
gerçekleştirilen tüm kültürel ve sosyal etkinliklerde de 
görev alarak tüm birimlere destek sağlamış, sosyal alan-
larda da faaliyetlerini sürdürmüştür. 
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Zabıta Müdürlüğü büromuz gerek Belediye içinden gerekse 
Belediye dışından Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakla-
rın, vatandaşlardan gelen şikâyet dilekçelerinin, Süper Hiz-
met Masası müracaatlarının kayıt altına alınması, ekiplere 
tasnif edilmesi, işlem gören evraklarla ilgili kişi ve kurumlara 
cevap yazılması faaliyetlerinin yanında sahadaki ekiplerimiz 
tarafından tutulan tespitleri, ceza tutanaklarının kayıt altına 
alınması, ilgili birimlere sevk edilmesi, Ceza Kararı verilenle-
rin ilgililerine tebliğinin sağlanması üzere gerekli işlemleri 

Büro Hizmetleri Faaliyetleri

tamamlanması, Müdürlüğümüz personelinin her türlü özlük 
işlemlerinin takip edilmesi, aylık ve günlük çalışma, nöbet 
çizelgelerinin oluşturulması, görev kâğıdı düzenlenmesi ve 
bunların kayıt altında tutulması, Zabıta Müdürlüğümüz Mer-
kez telsize gerek telefonla, gerekse şahsen bildirilen şikâyet-
lerin kayıt altına alınması, alınan şikâyetleri ilgili Ekipler ve 
birimlere bildirilmesi, sonuçlarının şikâyetçiye ve birimlere 
iletilmesi vb. görevleri sürdürmektedir. 

2013 2014 2015

Gelen Evrak 4102 4368 7541

Sonuçlanan Evrak 3156 3709 6380

GELEN ŞİKÂYET 2013 2014 2015

Süper Masadan Bildirilen Şikâyet sayısı 6286 6346 4329

Zabıta Merkeze Bildirilen Şikâyet sayısı 10403 6879 8578

Zabıta Müdürlüğü



2013 2014 2015

4077 CEZA ZAPTI 2 ADET 1 ADET 5 ADET

CEZA MİKTARI 561 320 1.517

5326 SAYILI KANUNA GÖRE 275 ADET 425 ADET 717 ADET

CEZA MİKTARI 144.106 270.871 628.34

1608 SAYILI KANUN 669 ADET 2.270 ADET

CEZA MİKTARI 135.702 472.160

4207 SAYILI KANUN 303 ADET 193 ADET 350 ADET

CEZA MİKTARI 485.692 303.676 202.120

TEFTİŞ DEFTERİ 789 ADET 1.004 ADET 830 ADET

Sonuçlanan Evrak
Bekleyen Evrak

%85

2015 YILI EVRAK AKIŞI

%15

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU CEZA ADETİ

 2013                2014               2015  

275
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5326 SAYILI KANUN CEZA MİKTARI

 2013                  2014                  2015  
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Zabıta Müdürlüğü
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Selmanipak.Caddesi, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi, Balıkçılar 
Çarşısı, Katlı otopark altı ve arkası, Bulgurlu Mescit Sokak, 
Antikacılar Çarşısı, Büyük Hamam Sokak ve civarında görev 
yapan ekibimiz, bölgesi dâhilindeki her türlü seyyar esnaf 
faaliyetlerine mani olmakta işyerlerinin periyodik zamanlar-
da denetimini yaparak, dükkân önlerinde bulunan işgalleri 
kaldırmakta, ayrıca bağırarak satış yapan ve çevreyi rahatsız 
eden işyeri ilgilileri hakkında cezai işlem uygulamaktadır.

Çarşı ve Tanzim Ekibi Faaliyetleri

Harem Ekibimiz sorumluluk bölgesi olan otogar ve civarında 
seyyar satıcılara mani olarak halkın rahat bir şekilde yolculuk 
etmelerini sağlamaktadır. Otobüs yazıhanelerinin denetimi-
nin yanı sıra, dükkânların önlerinde ve üstlerinde bulunan 
tüm işgaller, çıkıntılar, eklentiler ve tabelalar sökülmüş olup 
vatandaşa rahatsızlık veren çığırtkanlar engellenmektedir.

Harem Otogar Ekibi Faaliyetleri

Bu ekibimiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan iskele böl-
gesinde gerekli düzenlemeyi sağlamaktadır. Asya Yakası’nı 
Avrupa Yakası’na deniz trafiği vasıtasıyla bağlayan ve günlük 
ortalama 250.000 insanın geçiş yapması sebebiyle önemli 
noktalarımızdan biri olan Üsküdar İskelesi bunun yanı sıra ta-
rihi çeşmeleri ve camileri ile turistleri de çeken bir yer oldu-
ğundan turizm açısından da önem arz eden bölgedir.

Ekibimiz iskele civarındaki işyerlerinin periyodik zamanlarda 
denetimini yaparak, dükkân önlerinde bulunan işgalleri kal-
dırmış, bağırarak satış yapan ve çevreyi rahatsız eden işyeri 
ilgilileri hakkında cezai işlem uygulamıştır. Yaya yollarını açık 
tutabilmek, yaya geliş geçişini rahatlatmak, vatandaşlarımı-
zın işe gidiş gelişlerinde sıkıntı yaşamamalarını temin edebil-
mek amacıyla bu bölgede faaliyet göstermek isteyen seyyar 
esnaflara mani olmak üzere sürekli devriye halinde görev ya-
pılmaktadır.

İskele Ekibi Faaliyetleri

Zabıta Müdürlüğü



Zabıta Müdürlüğü

Şikâyet Ekiplerimiz Müdürlüğümüze kurumlardan ve vatan-
daşlardan telefon, dilekçe, e-mail ya da Süper Hizmet Masası 
yolu ile gelen şikâyetleri değerlendirerek neticelendirmekte, 
iç ve dış birimlerden gelen tebliğ evraklarının tebligat işlem-
lerini yapmakta, askerde eş ve çocukları bulunan vatandaşla-
rımızın asker aylığı yardımı almak için yapmış oldukları başvu-
ruların tahkikat işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Merkez ve Merkez Harici Şikâyet Ekipleri Faaliyetleri

ASKER AYLIĞI YARDIMI 2013 2014 2015

Müracaat 253 303 59

Olumlu 250 297 57

Olumsuz 3 6 2

Gece Ekibimiz dönüşümlü olarak saat 16.30 ile sabah 08.00 
saatleri arasında çalışarak Belediye hizmetlerinin, işyerlerinin 
kapama saatlerine uyup uymadıklarının ve Müdürlüğümüze 
gelen tüm şikâyetlerin takibini yapmaktadır.

Gece Ekibi Faaliyetleri

Denetim çalışmaları neticesinde tutanak düzenlenen işyerle-
ri ile ilgili gerek dış birimlerden gerekse Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü’nden gelen işyerlerinin durumlarıyla ilgili (İtfaiye 
raporları, encümen kararları, ruhsata davet, faaliyette olup 
olmadığının araştırılması, mühürleme vb.) evrakların takibi 
yapılarak, neticelenen evraklar cevaplandırılmakta ve ilgili 
birimlere gönderilerek durumlarında değişiklik tespit edilen 
işyerleri hakkında tekrar tespit tutanağı düzenlenmekte ve 
ruhsatsız işyerlerinin ruhsat almaları sağlanmaktadır.

Evrak Ekibi Faaliyetleri
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İlçemiz dâhilinde her türlü seyyar esnaf faaliyetlerine mani 
olunmaktadır. Yaya geliş geçişini engelleyecek, araç trafiğini 
güçleştirecek veya tehlike oluşturacak her türlü ilan, pano, 
levha, tabelaların kaldırılması veya toplanmasının yanı sıra 
işgal sayılabilecek her türlü malzeme ve eşya kaldırılarak, 
ilgilileri hakkında yasal işlem uygulanmaktadır.

Seyyar faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar 
sonucunda cezai işlem uygulanmak üzere el konulan mallar, 
Harem Depoya götürülerek yedd-i emin zaptı ile muhafaza al-
tına alınmakta, bozulan veya çürüyen gıda maddeleri doktor 
nezdinde imha edilerek müşterek rapor tanzim edilmektedir.

Bölge Ekiplerin Faaliyetleri

SEYYAR ESNAF FAALİYETLERİ                                                            2013 2014 2015

Müdahale edilen esnaf 829 792 1.422

Mallarına el konulan esnaf 295 170 172

El konulan mal adedi 2.991 3.432 3.027

Zabıta Müdürlüğü

İlçemiz dâhilindeki tüm işyerlerinin tablet yardımıyla dene-
timleri yapılmaktadır. Tespitler ve periyodik denetimler esna-
sında karşılaşılan Belediye suçlarından dolayı yasal işlemler 
yapılmakta olup vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlardan alış-
veriş yapabilmeleri için çalışmalar sürdürülmektedir. Denet-
lenen işyerlerinde öncelikle ruhsat şartı aranmakta, ruhsatsız 
olan işyerlerinin faaliyetlerine müsaade edilmemektedir.

Denetim Ekibi Faaliyetleri

DENETİM FAALİYETLERİ 2013 2014 2015

Denetim yapılan işyeri sayısı 4.840 5.211 2.594

Tespit zabtı 1.801 1.814 889

Mühürleme 38 39 36

Temizlik Ekibimiz gerek günlük çalışmaları neticesinde gerek 
vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda, gerekse Te-
mizlik İşleri Müdürlüğümüzle yapılan müşterek kontrollerde 
uygun olmayan yerlere çöp, moloz, evsel atık, hurda bırakan 
vatandaşlara cezai işlem uygulamakta olup, temizlik konusu 
ile ilgili dilekçe ve Süper Hizmet Masası müracaatlarını değer-
lendirerek neticelendirmektedir. Ayrıca çevreye yaydığı koku 
ve varlığı ile vatandaşları rahatsız eden ve çöp ev olduğu tes-
pit edilen mekânların boşaltılarak temizlenmesi ve ilaçlan-
ması sağlanmaktadır.

Temizlik Ekibi Faaliyetleri



Zabıta Müdürlüğü

İmar Ekibimiz, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik elemanları ile 
müştereken ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılan ka-
çak inşaat faaliyetlerine engel olmaktadır.

24 saat aktif görev yapan ekibimiz Emniyete bağlı asa-
yiş ekipleri ile müşterek ilçemiz dâhilinde bulunan park ve  
mesire yerlerinde halkın huzurunu ve sükûnunu bozacak fiil 
ve eylemlerde bulunarak açık alanda alenen alkol alan şahıs-
lara müdahale ederek halkın huzurunu bozan 2.270 kişi hak-
kında 1608 Sayılı Kanuna İstinaden 472.160,00 TL cezai işlem 
uygulanmıştır.

İmar Ekipleri Faaliyetleri Hazır Ekip Faaliyetleri

İMAR EKİPLERİ FAALİYETLERİ 2013 2014 2015

Müdahale edilen gecekondu sayısı 1 34 4

İlçemiz dâhilinde kurulmakta olan toplam 19 semt pazarı-
mızda denetimler ve çalışmalar etkin bir şekilde yürütül-
mektedir.

Pazarların kurulma aşamalarında tezgâhların belirlenen sı-
nırları aşmamaları için kontrolleri sağlanmakta, tezgâh arka-

Pazar Ekibi Faaliyetleri

PAZAR EKİBİ FAALİYETLERİ 2013 2014 2015

Tahakkuk eden işgaliye tutarı 820.000 868.000 834.174 

Verilen Tezgâh Kurma 
Belgesi (Esnaf Sayısı )

944 837 883

larına konulan seyyar direkler sayesinde pazar ortalarındaki 
direkler kaldırılarak, vatandaşların bina duvar ve pencereleri-
ne ip bağlanmasının önüne geçilmiştir. Pazar ortalarına tez-
gâh açılmasına ve ellerinde satış yaparak faaliyet göstermek 
isteyen satıcılara müsaade edilmeyerek pazarların nizam ve 
intizamı temin edilmektedir.

Pazar içlerine ihtiyaç halinde her türlü binek araç ve ambulans 
gibi vasıtaların girişleri kolaylaştırılmıştır. Esnafların etiketsiz 
mal satışına mani olunmuş, tartı aletlerinin denetimleri belirli 
aralıklarla yapılarak bu konuda etkinlik sağlamak üzere pazar 
başlarına elektronik terazi konularak vatandaşların aldıkları 
ürünlerin noksan olup olmadığı konusunda tereddütleri gi-
derilmek üzere hizmetlerine sunulmuştur
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Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilenen 
şahıslarla mücadele amacıyla Emniyet Müdürlüğü ile müşte-
rek kurulan mobil huzur ekibi, dilenen 3.363 şahsa müdahale 
ederek, kimlikleri tespit edilen 237 kişiye 5326 sayılı Kaba-
hatler Kanununa istinaden 35.983 TL idari yaptırım tutanağı 
tanzim edilmiştir. 

Ayrıca dilenen şahısların üzerlerinden çıkan 575,10 TL mülki-
yetinin kamuya geçirilmesi hususunda karar alınması için dü-
zenlenen tutanaklar Belediye Encümeni’ne havale edilmiştir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da Belediyemiz ta-
rafından düzenlenen her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerle 
ilgili Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz üzerine düşen husus-
larla ilgili görev yapmıştır. Bu doğrultuda resmi bayramlarda 
ve tören programlarının icrasında gerekli önlemlerin alınması 
konusunda faaliyette bulunulmuştur. Düzenlenen konserler, 
spor şenlikleri, kutlama günleri ve gecelerinde, törenlerin ge-
rektirdiği hizmetleri sürdürmüş, dini bayramlarda olumsuzluk 
yaşanmaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. 
Ramazan ayı süresince Üsküdar iskelesinde bulunan Ramazan 
Sofrasının yanı sıra mahallelerde düzenelenen iftar yemeği 
dağıtımlarında da kargaşaya sebep verilmeden dağıtımının ya-
pılabilmesi için gerekli önlemler alınmış ve düzen sağlanmıştır.

Mobil Huzur Ekibi Faaliyetleri 

Sosyal Faaliyetler

MÜDAHALE EDİLEN DİLENCİ SAYISI
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Zabıta Müdürlüğü

• Yaya geliş geçişini engelleyecek şekilde park etmiş 
araçların ilgilileri bulunarak araçlar kaldırılmaktadır.

• UKOME’den gelen kararların takibi yapılarak 
vatandaşlardan gelen trafik ile ilgili şikâyetler 
değerlendirilerek ilgili birimlere bildirilmektedir.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Tebrik ve Ta-
ziye Birimi ile müştereken görev yapan ekibimiz ilçemiz dâ-
hilinde vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerine Başkanlık 
adına katılarak 3.953 adet çelenk koymuştur.

Trafik Ekibi Faaliyetleri

Çelenk Ekibi Faaliyeti



Zabıta Müdürlüğü
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Diğer
Hususlar
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Belediye İştiraki

Genel Bilgiler
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 – 31.12.2015

Ticaret Unvanı : ÜSKÜDAR KENT HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Ticaret sicili numarası : 505111

Merkez Adresi : Mimar Sinan mh. Dr. Fahri Atabey cd. No: 9 / 2-3  Üsküdar İstanbul 

Telefon : 216 532 53 68 - 391 64 25 - 391 64 25 

Fax  : 216 391 64 86

E-posta  : info@ kentur.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.kentur.com.tr

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Sermayesi : 250.000,00 TL

Ortaklık Yapısı : 

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Değişiklik yoktur.

Şirketin Faaliyet Alanları 
• Sosyal Tesis İşletmeciliği,

• Toplantı, Konferans, Düğün Organizasyonları,

• Yemek ve Catering Hizmetleri,

• Restaurant ve Cafe İşletmeciliği,

• Spor Salonları ve Havuz İşletmeciği, 

• Personel Hizmet İşi.

Diğer Husular

 Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı İkametgah Adresi Hisse Adedi Sermaye Tutarı (TL)

 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÜSKÜDAR % 100 250.000,00 TL



AKTİF GRUP - HESAP ADI
 Cari  

Dönem 
 Cari  

Dönem 
Cari  

Dönem

I. DÖNEN VARLIKLAR 8.400.750,04

  A. HAZIR DEĞERLER 473.474,09

   1. KASA 321.040,08

   2. ALINAN ÇEKLER -

   3. BANKALAR 147.777,03

   4. DİĞER HAZIR DEĞERLER 4.656,98

  B. TİCARİ ALACAKLAR 7.702.280,39

   1. ALICILAR 6.921.542,79

   2. ALACAK SENETLERİ -

   3. VERİLEN DEPOZİTO VE  
     TEMİNATLAR

780.737,60

  C. DİĞER ALACAKLAR -

   1. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR -

  D. STOKLAR 181.048,30

   1. İLK MADDE VE MALZEME 181.048,30

   E. GELECEK AY. AİT  
   GİDER.VE GEL.T

-

   1. GELECEK AYLARA AİT  
    GİDERLER

-

  F. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 43.947,26

   1. DEVREDEN KATMA  
    DEĞER VERGİSİ

-

   2. İNDİRİLECEK KDV -

   3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE  
    FONLAR

43.697,26

   4. İŞ AVANSLARI 250,00

   5. PERSONEL AVANSLARI -

II. DURAN VARLIKLAR 2.336.878,88

  D. MADDİ DURAN VARLIKLAR 2.158.012,96

   1. TAŞITLAR 518.587,77

   2. DEMİRBAŞLAR 2.217.699,08

   3. BİRİKMİŞ  
    AMORTİSMANLAR (-)

-578.273,89

  E. MADDİ OLMAYAN DURAN  
   VARLIKLAR

178.865,92

   1. HAKLAR 89.453,06

   2. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME  
    GIDER.

2.217,78

   3. ÖZEL MALİYETLER 117.668,76

   4. BİRİKMİŞ  
    AMORTİSMANLAR (-)

-30.473,68

AKTİF (VARLIKLAR) Toplam 10.737.628,92 10.737.628,92 10.737.628,92

PASİF GRUP - HESAP ADI
 Cari  

Dönem 
 Cari  

Dönem 
Cari  

Dönem

I. KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR

10.354.867,72

  A. MALİ BORÇLAR 1.871.549,50

   1. BANKA KREDİLERİ 1.871.549,50

  B. TİCARİ BORÇLAR 3.667.824,59

   1. SATICILAR 3.465.434,66

   2. BORÇ SENETLERİ 160.103,00

   3. ALINAN DEPOZİTO VE  
    TEMİNATLAR

6.781,00

   4.DİĞER TİCARİ BORÇLAR 35.505,93

  C.DİĞER BORÇLAR 1.561.720,50

   1. PERSONELE BORÇLAR 1.561.720,50

  D. ODENECEK VERGİ VE  
   DİĞER YÜKÜML

3.253.773,13

   1.ÖDENECEK VERGİ VE  
    FONLAR

65.184,62

   2.ÖDENECEK SOS. GÜV.  
    KESİNTİLERİ

916.369,30

   3.VD. GEÇ. ER. VEYA TK. VR. VE  
    DĞ. YÜK

2.263.250,24

   4.ÖDENECEK DİĞER  
    YÜKÜMLÜLÜKLER

8.968,97

  E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -

   1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ.  
    YÜK.KARŞ.

-

   2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE  
    YÜK (-)

-

II. DİĞER KISA VADELİ  
  YABANCI KAYN

   1. HESAPLANAN KDV

III. ÖZKAYNAKLAR 382.761,20

 A. ÖDENMIŞ SERMAYE 250.000,00

   1. SERMAYE 250.000,00

 B. GECMİŞ YILLAR KARLARI 133.429,36

   1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 133.429,36

 C. GECMİŞ YILLAR ZARARLARI -133.275,52

   1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -133.275,52

 D. DONEM NET KARI (ZARARI) 132.607,36

   1. DÖNEM NET KARI 132.607,36

PASİF (KAYNAKLAR) Toplam 10.737.628,92 10.737.628,92 10.737.628,92

Diğer Husular

Bilanço (01.01.2015 - 31.12.2015)
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Kurumsal 
Kabiliyet ve  
Kapasitenin 

Değerlendirilmesi
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Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

• Bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısındaki gelişmeleri 
takip ederek, belediyecilik hizmetlerine entegre etmesi,

• Çavuşdere Dönüşüm ve Gelişim Projesi ile belediye bi-
rimlerinin bir merkezde toplanması ayrıca burada kong-
re merkezi, nikâh sarayı, kent müzesi, spor salonu, yüz-
me havuzları ve otopark gibi yaşam ve hizmet alanlarının 
da bulunması,

• Eğitim, kültür, sanat ve spora verilen önem doğrultusun-
da büyük başarılar elde edilmesi,

• Gelir /gider dengesi ve etkin yönetimin sağlandığı, güçlü 
mali yapıya sahip olunması,

• Genç ve dinamik bir kadronun yanı sıra, kurum genelinde 
“mükemmeliyetçi”, “görev bilinci yüksek”, “insan odaklı” 
bir yaklaşımın hâkim olması,

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’nin kurumda uygulanma-
sı ile Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarının etkin yürü-
tülmesi,

• İnsan odaklı ve paydaşların katılımına önem veren yöne-
tim anlayışına sahip olunması,

• İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkin bir şekilde ya-
pılması,

• Kamu kurumlarını, üniversiteleri, STK’ları ve KOBİ’leri 
aynı platformda buluşturarak Üsküdar’da sağlanan işbir-
liği kültürü ve güçlü kurumsal kapasite,

• Kent ve kent yönetimi konusunda yeni gelişmeleri yakın-
dan takip eden, yenilikçi ve vizyon sahibi bir kadronun 
var olması,

• Korunması gereken kültür varlıklarına yeniden fonksi-
yon kazandırarak gelecek nesillere aktarması,

• Proje üretme ve proje yürütme kapasitesinin fazla olma-
sı ve bu projelerin iyi uygulama örneği olarak model gös-
terilmesidir.

• Afet yönetimi konusunda yeterli farkındalığın oluşturu-
lamamış olması,

• Belediye hizmetlerine paydaşların katılımının istenilen 
seviyede olmaması, 

• Bürokratik işlemlerin ve kırtasiyeciliğin iş süreçlerini ya-
vaşlatması,

• Evrensel marka değeri olan kültürel varlıklara ve tarihi 
eserlere sahip olmasına rağmen Üsküdar’ın uluslararası 
tanıtımının yeterince yapılamaması,

• İç iletişim kanallarının etkin kullanılamaması bu nedenle 
kurumsal bilgi akışının sistemli ve kesintisiz olmaması,

• İnsan kaynakları yönetiminin ve hizmet içi eğitim çalış-
malarının istenilen seviyede olmaması,

• Kent Bilgi Sistem’inde, iyileştirme yapılması gereken sü-
reçlerin olması,

• Performans değerlendirme ve ödül sistemi ile motivas-
yon artırıcı faaliyetlerin istenilen seviyede olmaması,

• Semt pazarlarının ilçede çevre kirliliği ve trafik sıkışıklığı-
na neden olması,

• Süreçlerde tespit edilen aksaklıkların hızlı şekilde düzel-
tilememesi,

• Yüksek turizm potansiyelinden yeterince faydalanılama-
masıdır.

Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz



Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

• AB ülkeleri ile ortak girişimlerin yanı sıra ulusal ve ulusla-
rarası desteklerden faydalanma imkânının olması,

• Çeşitli kültürlerin yerleşimine sahne olan, çok sayıda kül-
tür ve tabiat varlığına sahip, doğal ve kentsel sit alanları 
içindeki dokusu ile Üsküdar’ın bir açık hava müzesi niteli-
ğinde olması,

• Genç ve eğitimli nüfusun artış göstermesi,

• Kamu kurumları, üniversiteler, KOBİ’ler ve STK’lar ile mev-
cut iyi ilişkiler ve ortak proje geliştirme olanaklarının var 
olması,

• Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile afet riski altın-
daki alanların dönüştürülmesi, çarpık kentleşmenin önü-
ne geçilmesi ve bozulan şehir silüetinin tekrar düzeltilme-
sine fırsat tanınması,

• Sürekli gelişen bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygın-
laşması,

• Üsküdar’da; üniversiteler, eğitim kurumları, sağlık ku-
ruluşları, STK’lar, KOBİ’ler gibi nitelikli paydaşların bu-
lunması,

• Üsküdar’ın Marmaray, Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı ve 
Avrasya Tüneli sayesinde Anadolu ve Avrupa yakası bağ-
lantı noktasında yer alması,

• Üsküdar’ın uzun sahil şeridi, zengin kültürel mirası, gele-
neksel değerleri ve Osmanlı mimarisi ile turizm potansi-
yeline sahip olması,

• Üsküdar’ın, kara ve deniz ulaşımındaki stratejik önemi sa-
yesinde, gün içerisinde insan sirkülasyonunun artması ve 
ekonomiye katkı sağlaması,

• Yeni kamu yönetimi anlayışı ile süreç bazlı yönetim siste-
mine geçilmesidir.

• Altyapı hizmeti veren diğer kurumlarla koordinasyon ek-
sikliği yaşanması,

• Etkin afet yönetimi konusunda diğer kurumlarla koordi-
nasyon eksikliğinin olması,

• Hızlı nüfus artışı, göç ve işsizliğin artması nedeniyle malî 
ve sosyal sorunların oluşması,

• Hisseli parsellerin fazla oluşu nedeni ile imar uygulamala-
rında sorunlarla karşılaşılması,

• Katma değer üreten ulusal ve uluslararası ticaret faaliyet-
lerinin az olması,

• Mevcut topografyanın dik, meyilli oluşu ve dere yatakla-
rındaki kaçak yapılaşmanın sel ve su taşkını riskine neden 
olması,

• Mevcut yapı stokunun önemli bir oranının mevzuata aykı-
rı oluşu ve risk teşkil etmesi,

• Muhtemel bir depreme karşı dayanıksız yapı stokunun 
fazla olması,

• Üniversiteler şehri olan Üsküdar’da özellikle öğrencilerin 
ve diğer ihtiyaç sahiplerinin barınma taleplerinin karşılan-
masındaki yetersizlikler,

• Turizm potansiyeline rağmen kaliteli hizmet anlayışına 
sahip işletmelerin yetersizliği ve turizme yapılan yatırım-
ların az olması,

• Üsküdar siluetini olumsuz etkileyen yapılaşmanın önüne 
geçilmesinde yaşanılan sorunlar,

• Üsküdar’ın kara ve deniz ulaşımında geçiş noktası olması 
nedeniyle, gün içerisinde insan ve araç sirkülasyonunun 
artmasıdır.

Fırsatlarımız Tehditlerimiz
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Ekler
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Ekler

BÜTÇE
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE VER.

ÖDENEK

AKTARMA SURETİYLE NET ÖDENEK 
TOPLAMI

BÜTÇE GİDERİ 
TOPLAMI

ÖDENEN BÜTÇE 
GİDERİ

İPTAL EDİLEN 
ÖDENEK

EKLENEN DÜŞÜLEN

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.513.000,00 333.744,66 694.927,88 3.151.816,78 3.151.816,78 3.151.816,78 0,00

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 587.000,00 2.807.431,53 99.882,76 3.294.548,77 3.294.548,77 3.294.548,77 0,00

09 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.500.000,00 277.644,28 626.409,65 1.151.234,63 1.151.234,63 1.151.234,63 0,00

10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 5.312.000,00 154.566,25 640.668,94 4.825.897,31 4.457.668,55 4.457.668,55 368.228,76

20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 370.000,00 6.061,93 37.061,93 339.000,00 314.574,52 314.574,52 24.425,48

23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 516.000,00 95.979,25 140.259,27 471.719,98 406.422,45 406.422,45 65.297,53

24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.735.000,00 852.697,90 47.040,00 2.540.657,90 2.508.519,65 2.508.519,65 32.138,25

25 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.644.000,00 2.876.336,16 699.340,00 8.820.996,16 8.770.296,35 8.770.296,35 50.699,81

30 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 50.298.000,00 32.382.751,93 5.574.443,59 77.106.308,34 76.739.083,60 76.739.083,60 367.224,74

31 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 8.089.000,00 1.195.902,55 1.487.958,73 7.796.943,82 7.637.308,62 7.637.308,62 159.635,20

32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 78.659.000,00 10.193.875,87 12.235.391,87 76.617.484,00 75.386.112,30 75.386.112,30 1.231.371,70

33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3.500.000,00 60.222,82 1.209.487,34 2.350.735,48 2.350.735,48 2.350.735,48 0,00

34 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 575.000,00 7.688,06 62.231,22 520.456,84 520.456,84 520.456,84 0,00

35 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ 705.000,00 166.975,96 174.787,86 697.188,10 697.188,10 697.188,10 0,00

36 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.110.000,00 3.669.969,10 2.667.668,20 7.112.300,90 7.112.300,90 7.112.300,90 0,00

37 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ 3.203.000,00 1.434.708,96 1.860.801,87 2.776.907,09 2.776.907,09 2.776.907,09 0,00

38 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 28.524.000,00 2.003.939,63 22.352.080,49 8.175.859,14 8.175.859,14 8.175.859,14 0,00

39 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 19.285.000,00 1.915.398,64 7.446.420,70 13.753.977,94 13.752.977,94 13.752.977,94 1.000,00

40 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 983.000,00 2.500,00 250.705,23 734.794,77 734.794,77 734.794,77 0,00

41 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 527.000,00 192.280,25 130.176,83 589.103,42 589.103,42 589.103,42 0,00

42 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.035.000,00 216.190,32 438.535,43 1.812.654,89 1.812.654,89 1.812.654,89 0,00

43 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 20.986.000,00 7.576.375,75 4.107.792,47 24.454.583,28 24.454.583,28 24.454.583,28 0,00

44 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 58.615.000,00 2.825.047,75 2.467.573,06 58.972.474,69 58.972.474,69 58.972.474,69 0,00

45 TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.357.000,00 372.443,11 423.499,83 1.305.943,28 1.305.943,28 1.305.943,28 0,00

46 ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 32.157.000,00 5.669.996,32 3.323.037,90 34.503.958,42 34.503.958,42 34.503.958,42 0,00

47 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 7.920.000,00 0,00 7.190.619,72 729.380,28 729.380,28 729.380,28 0,00

48 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.295.000,00 142.216,45 363.211,86 1.074.004,59 1.074.004,59 1.074.004,59 0,00

49 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 10.000.000,00 753.514,98 1.434.445,78 9.319.069,20 9.319.069,20 9.319.069,20 0,00

TOPLAM 355.000.000,00 78.186.460,41 78.186.460,41 355.000.000,00 352.699.978,53 352.699.978,53 2.300.021,47

EK - 1. 2015 YILI GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU



Ekler

BÜTÇE
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE VER.

ÖDENEK

AKTARMA SURETİYLE NET ÖDENEK 
TOPLAMI

BÜTÇE GİDERİ 
TOPLAMI

ÖDENEN BÜTÇE 
GİDERİ

İPTAL EDİLEN 
ÖDENEK

EKLENEN DÜŞÜLEN

01 PERSONEL GİDERLERİ 35.584.000,00 5.459.703,65 7.132.536,66 33.911.166,99 33.775.188,76 33.775.188,76 135.978,23

02 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA  
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

5.688.000,00 728.883,46 1.870.739,65 4.546.143,81 4.484.537,83 4.484.537,83 61.605,98

03 MAL VE HİZMETLER ALIM GİDERİ 155.743.000,00 56.745.213,54 15.496.794,66 196.991.418,88 196.423.614,61 196.423.614,61 567.804,27

04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 CARİ TRANSFERLER 25.154.000,00 8.667.658,46 5.057.512,39 28.764.146,07 28.764.146,07 28.764.146,07 0,00

06 SERMAYE GİDERLERİ 110.631.000,00 6.585.001,30 28.031.918,43 89.184.082,87 87.649.449,88 87.649.449,88 1.534.632,99

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 3.000.000,00 0,00 1.396.958,62 1.603.041,38 1.603.041,38 1.603.041,38 0,00

08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 YEDEK ÖDENEKLER 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 355.000.000,00 78.186.460,41 78.186.460,41 355.000.000,00 352.699.978,53 352.699.978,53 2.300.021,47

GELİRİN
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE 

TAHMİN 
EDİLEN

2014 YILINDAN 
DEVREDEN 

GELİR 
TAHAKKUKU

2015 YILI 
TAHAKKUKU

TOPLAM 
TAHAKKUK

2015 YILI 
TAHSİLATI

TAHSİLATTAN 
RED VE 

İADELER

2015 YILI NET 
TAHSİLATI

2016 YILINA 
DEVREDEN 
TAHAKKUK

TAHSİLAT 
ORANI %

01 Vergi Gelirleri 177.922.000,00 55.412.634,93 166.441.082,12 221.853.717,05 161.841.949,79 210.481,13 161.631.468,66 60.011.767,26 72,95%

03
Teşebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri

25.160.000,00 7.279.220,11 22.701.999,60 29.981.219,71 22.471.132,02 38.377,14 22.432.754,88 7.510.087,69 74,95%

04
Alınan Bağış ve Yardımlar 
ile Özel Gelirler

5.000.000,00 0,00 2.959.647,98 2.959.647,98 2.959.647,98 0,00 2.959.647,98 0,00 100,00%

05 Diğer Gelirler 112.667.000,00 23.589.419,75 115.537.187,57 139.126.607,32 116.672.154,39 33.568,07 116.638.586,32 22.454.452,93 83,86%

06 Sermaye Gelirleri 34.551.000,00 25.126,91 34.991.128,00 35.016.254,91 34.990.943,00 0,00 34.990.943,00 25.311,91 99,93%

08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 Red ve İadeler (-) -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOPLAM 355.000.000,00 86.306.401,70 342.631.045,27 428.937.446,97 338.935.827,18 282.426,34 338.653.400,84 90.001.619,79

FONK.
KODU

FONKSİYONEL SINIFLANDRMA
BÜTÇE İLE VER. 

ÖDENEK

EK VE OL. 
ÜSTÜ VER. 
ÖDENEK

% 
(Tahakkuk)

AKTARMA SURETİYLE
NET ÖDENEK 

TOPLAMI
BÜTÇE GİDERİ 

TOPLAMI
İPTAL EDİLEN 

ÖDENEK
EKLENEN DÜŞÜLEN

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 121.855.000,00 0,00 38,28 49.517.433,78 35.445.350,06 135.927.083,72 135.019.069,15 908.014,57

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 10.527.000,00 0,00 2,81 945.795,23 1.564.622,61 9.908.172,62 9.908.172,62 0,00

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 33.514.000,00 0,00 10,15 6.042.439,43 3.746.537,73 35.809.901,70 35.809.901,70 0,00

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 58.615.000,00 0,00 16,72 2.825.047,75 2.467.573,06 58.972.474,69 58.972.474,69 0,00

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 99.856.000,00 0,00 24,82 11.619.477,20 22.548.950,75 88.926.526,45 87.535.519,55 1.391.006,90

08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİNLENME HİZMETLERİ 30.633.000,00 0,00 7,22 7.236.267,02 12.413.426,20 25.455.840,82 25.454.840,82 1.000,00

TOPLAM 355.000.000,00 100,00 78.186.460,41 78.186.460,41 355.000.000,00 352.699.978,53 2.300.021,47

EK - 2. 2015 YILI GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU

EK - 3. 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

EK - 4. 2015 YILI GELİRLERİNİN DÖKÜMÜ
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Faaliyet Raporu Beyanları

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mev-
zuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçle-
rinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve 
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” bölümünde yer 
alan bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Üsküdar, 29.02.2016

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Kadir GİDER
Mali Hizmetler Müdürü



Faaliyet Raporu Beyanları

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, plan-
lanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kul-
lanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin 
yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip 
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayış-
tay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Üsküdar, 29.02.2016

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı
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