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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar  ki şehadetleri dinin temeli 
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder  varsa taşım;
Her cerihamdan, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY
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Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardır.
Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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Kalkınma da, demokrasi de yerelde başlar.

Recep Tayyip ERDOĞAN
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Dünyanın gözbebeği olan İstanbulumuzda yeni yatırım 
ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.

Mevlüt  UYSAL
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Değerli Üsküdarlılar

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı

İstanbul’un ve Türkiye’nin inci tanesi Üsküdar’ın kendi yerel yönetim tarihinde ayrıcalıklı bir yeri 
bulunan 2018 yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz yılda; üretimi, tasarımı belki onlarca yıl sürecek 
hizmetleri, icraatları ve mekânları kısa sürede hizmete açarak Üsküdar’da yaşam kalitesini 
yükselttik. Üsküdar’ı dünya yerel yönetimler liginde hatırı sayılır bir klasmana çıkardık. Üsküdar’ın 
21. yüzyılını, yüzyılın bu ilk çeyreğinde tasarlamış olduk. Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel 
hediye de işte bu icraat geleneği ve kültürü olacaktır. 

Bu başarı başta belediyemizin çalışanlarına ve destekleri ile bize yol gösteren, ilham veren Üsküdarlı 
hemşerilerimize aittir. 

Altyapıdan kültür ve sanata, eğitimden sağlığa, millet bahçelerinden millet kıraathanelerine, 
temel belediyecilik hizmetlerinden meydan projelerine çok önemli ve kalıcı çözümler ürettik. En 
büyük icraatımız ise Üsküdar Belediyesi ile Üsküdarlıların kalpleri arasında inşa ettiğimiz köprü 
oldu. Faaliyet raporumuzun özeti de işte bu köprünün öyküsüdür. 

Belediyemizin teşkilat şemasında yer alan bütün birimler, Üsküdar şehri için, Üsküdar markası için 
büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyorlar. Faaliyet raporumuzda bütün bu çalışmaları 
görebilir ve önceki yıllarla mukayese edebilirsiniz. Somut ve gerçek veriler üzerinden Üsküdar’ın 
nereden nereye geldiğinin en büyük kanıtı olan raporumuz, bizim de vatandaşlara sunduğumuz bir 
karne aynı zamanda. Demokrasi rejimi bizden; şeffaf, hesap verebilen, bütçesini ve personellerini 
rasyonel bir şekilde yönetebilen, millet için çalışan belediyeler beklemektedir. 

Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bütün bu ilkelere sadakatle bağlı bir şekilde çalışmaya, üretmeye 
devam ediyoruz.

İyi ki varsınız,

İyi ki Üsküdar var!
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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. 

Üsküdar

2018 FAALİYET RAPORU 12/13



Bir şehrin tarihi, aynı zamanda o şehrin sakinlerinin de tari-
hidir. Yüzyıllar boyu bağrında nice sakinlere kucak açan Üskü-
dar, İstanbul’un fethinden neredeyse bir buçuk asır evvel 
Türk egemenliğine girmiş ve daha o çağlardan itibaren “kutlu 
bir diyar” olma yolunda hızla ilerlemiştir. Antik çağlardan beri 
Ön Asya-Avrupa arası ulaşım kolaylığı sağlayan Boğaziçi’nin 
açılım noktasında bulunan Üsküdar, her zaman bir cazibe 
merkezi olmuştur. Bu özel durum; Üsküdar’ın sık aralıklarla is-
tilâ edilmesine, farklı devletlerin egemenlikleri altına girme-
sine yol açmıştır.

Üsküdar’ın tarihine yakından baktığımızda; M.Ö. binli yıllara 
kadar uzandığını görüyoruz. Erken dönem Üsküdar’ın oluşu-
mu, bölgede Fenikelilerin, biri Kalkedon (Kadıköy), diğeri 
Moda Burnu’nda olmak üzere iki liman kenti kurmaları ile 
başlar. O çağlarda Fenikeliler, şimdiki Salacak Sahili’ne büyük 
taşlar doldurarak bir mendirek oluştururlar ve ticaret iskele-
leri ile tersanelerini Salacak çevresinde kurarlar. Yaklaşık 300 
yıl sonra ise, Akalar’ın yönetimi altına giren Üsküdar’da, An-
adolu’dan geçici olarak gelenlerin kalıcı iskânı kendini göster-
meye başlar. Perslerden Atinalılara, Atinalılardan Roma ege-
menliğine uzanan; antik çağlar Üsküdarının tarihi, adeta saklı 
bir hazinenin her dönemde tekrar keşfedilmesinin tarihidir. 
Bu keşiflerin en uzunu 458 sene ile Roma egemenliğinde 
geçen devredir.

M.S. 395’te Roma İmparatorluğu ikiye bölünür. Artık Üskü-
dar’da, Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans dönemi 
başlamıştır. Bu dönemde Üsküdar, önemli bir ticaret ve ko-
naklama merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle Üsküdar’ın ca-
zibesi daha da artmıştır. Bizans’ın yanı sıra İranlıların ve Ara-
pların da İstanbul’a dönük fetih çabalarında uğrak yerleri hep 
Üsküdar olmuştur. 609’da İran, 710’da Araplar, 782’de Abba-
si Halifesi Harun Reşid, 1102’de Haçlılar, 1147’de Fransa Kralı 
VII. Louis ile Alman İmparatoru Konrad, 1203’de yine Haçlılar 
İstanbul kapılarına dayandıklarında daima Üsküdar’dan 
geçmişlerdir.

XI. yüzyıl Haçlı seferleri dönemi Üsküdar’ın en korkunç yağma 
ve talana uğradığı dönemdir. II.Haçlı Seferi’nde şimdiki Hay-
darpaşa - İbrahimağa – Ayrılık Çeşmesi arasındaki bölgede 
Fransa Kralı Louis ile Alman İmparatoru Konrad’ın komuta et-
tiği Haçlı ordularına karargâh vazifesi gören Üsküdar, IV. Haçlı 
Seferi’nde Bizans İmparatoru’nun şimdiki Harem’de bulunan 
yazlık sarayının yağma ve talana uğramasına sahne olmuştur. 
Üsküdar’da, Haçlı seferleri ardından yaşanan Latin egemen-
liği 1204’den 1261’e kadar 57 sene devam etmiştir. Adı ef-
sanelerle anıla gelen Seyyid Battal Gazi’nin İstanbul’u fethet-

mek amacıyla, Üsküdar civarında yedi sene İslâm orduları için 
öncü ve muhafız kaldığı menakıpnamelerde geçmektedir. 
Üsküdar’da kalıcı Türk izlerinin görülmesi 1071 Malazgirt 
Zaferi’nden sonraya tekabül eder. İznik’in fethinin ardından 
yaklaşık 1078’de Üsküdar’da erken dönem Türk yerleşme-
leri başlamıştır. Ancak bu tarihlerdeki iskânlar tamamen siv-
il ve münferit niteliktedir. Osmanlı döneminde Orhan Gazi 
zamanında Kocaeli Yarımadası, Büyük ve küçük Çamlıca’dan 
Doğancılar’a kadar uzanan bölge, Osmanlı Türkleri’nin ege-
menliği altına 1348’de girmiştir. Daha sonra Yıldırım Bayezid, 
Güzelcehisar’ı (Anadoluhisarı) yaptırınca, Osmanlı padişahl-
arının Rumeli’ye geçişlerinde Üsküdar - Güzelcehisar istika-
metini kullanmaları, askerî güvenlik ve ulaşım kolaylığı da 
sağladığından adeta bir gelenek haline gelmiştir.

29 Mayıs 1453’te İstanbul’un fethedilmesinden sonra Üskü-
dar, hızlı bir gelişim göstermiştir. Üsküdar daha önce küçük bir 
Anadolu kasabası görünümünde iken, İstanbul’un fethinden 
sonra bir şehir dokusunu oluşturacak ilk nüveler kendini belli 
etmeye başlamıştır. Fatih devrinde, Üsküdar adeta yeniden 
kurulmuştur. Fatih, Salacak’ta kendi adıyla anılan bir mescit 
yaptırmış ve böylelikle Üsküdar’ın Osmanlı klasik şehir dok-
usuna uyan ilk mahallesi ortaya çıkmıştır. Fatih, Anadolu’dan 
göçe tâbi tuttuğu Türklerin bir kısmını buralara yerleştirmiş, 
şimdiki İskele Meydanı’na da bir bedesten yaptırarak ticare-
tin hızlı bir biçimde gelişmesini sağlamıştır. Üsküdar’ı bir 
gelin gibi süsleyen, bu beldeyi her türlü yağma ve talandan 
koruyan, Türkmen mahalleleri ile şenlendiren Büyük Fatih’in 
3 Mayıs 1481’de Gebze civarındaki Sultan Çayırı’nda vefatı 
Üsküdar tarihinde önemli bir olaydır. 16. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı; Üsküdar’ı camiler, mescitler, tekkeler, hamamlar, 
kervansaraylar, imaretler, medreseler, çeşmeler, iskeleler, 
darüşşifalar, sıbyan mektepleri, kütüphaneler, sebiller, yalı 
ve köşkler ile imar etmiştir. Bu hızlı gelişme, Üsküdar’ın bir 
şehir dokusuna bürünmesinin Osmanlı ile başladığını ispat-
lamaktadır.

M.Ö. 1000’lerden beri bilinen ve oturulan, Bizans’tan kalan 
yegâne eser Kız Kulesi ile farklılaşan, Osmanlı devrinde bir 
oya gibi itinayla işlenen ve güzelleşen, denize açılan ve hiçbir-
inin, diğerini görme hakkını engellemediği yalılarıyla, cum-
balı güzelim ahşap evlerin süslediği sokaklarıyla, korularıyla, 
köşkleriyle, çarşılarıyla, hamamlarıyla, camileriyle, kiliseleri 
ve sinagoguyla Üsküdar, adı kendisine en çok yakışan tarih ve 
kültür şehridir. 

Tarihi 
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Üsküdar; tarihî yarımadanın karşısında, alabildiğine geniş bir 
İstanbul peyzajına açılan müstesna konumuyla, Asya toprak-
larının başladığı bir köprübaşıdır.

Üsküdar, İstanbul’un Anadolu Yakasının en eski ilçesidir. 
Kuzeyden Beykoz, kuzeydoğudan Ümraniye, doğudan Ataşe-
hir, güneyden Kadıköy ilçeleri ve batıdan İstanbul Boğazı’yla 
çevrilidir. İstanbul Boğazı’na olan sahil uzunluğu 12 kilo-
metredir. İlçenin en yüksek noktası olan Büyük Çamlıca Tep-
esi 268 metre yüksekliğindedir. Diğer önemli yükselti ise 227 
metre ile Küçük Çamlıca Tepesi’dir.

Üsküdar İlçe Haritası

Demografik Yapısı
Üsküdar Belediyesi 1984 yılında kurulmuştur. İlçemiz nüfusu 
1985 Genel Nüfus Sayımında 490 bin 185 iken, 1988 yılında 
Ümraniye’nin ilçe olarak Üsküdar’dan ayrılması üzerine 395 
bin 623 kişiye düşmüştür. 2008 yılına kadar 54 mahalleden 
oluşan Üsküdar, bazı mahallelerin birleştirilmesi ve Esatpaşa, 
Örnek ve Fetih Mahallelerinin Ataşehir ilçesine dâhil edilm-
esiyle 33 mahalle olarak düzenlenmiştir.

Üsküdar ilçesinin 2018 yılı kadın nüfusu 271.314 ve erkek 
nüfusu 257.831 olmak üzere toplam nüfus 529.145'dir.

Coğrafi Konumu

Mahalle Adı Nüfus

Acıbadem Mahallesi 24.507

Ahmediye Mahallesi 9.349

Altunizade Mahallesi 13.715

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi 8.755

Bahçelievler Mahallesi 21.719

Barbaros Mahallesi 17.799

Beylerbeyi Mahallesi 5.502

Bulgurlu Mahallesi 31.194

Burhaniye Mahallesi 16.762

Çengelköy Mahallesi 14.146

Cumhuriyet Mahallesi 37.216

Ferah Mahallesi 20.647

Güzeltepe Mahallesi 13.330

İcadiye Mahallesi 16.923

Kandilli Mahallesi 1.722

Kirazlıtepe Mahallesi 11.025

Kısıklı Mahallesi 19.935

Küçük Çamlıca Mahallesi 10.818

Küçüksu Mahallesi 19.394

Kuleli Mahallesi 2.244

Küplüce Mahallesi 17.596

Kuzguncuk Mahallesi 4.336

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 20.558

Mimar Sinan Mahallesi 11.917

Muratreis Mahallesi 13.872

Salacak Mahallesi 9.452

Selami Ali Mahallesi 13.228

Selimiye Mahallesi 8.837

Sultantepe Mahallesi 11.200

Ünalan Mahallesi 33.843

Valide-İ Atik Mahallesi 21.336

Yavuztürk Mahallesi 33.871

Zeynep Kamil Mahallesi 12.397
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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; 
Üsküdarlıların ekonomik  ve  sosyal refah 
seviyesini yükseltmektir.

Üsküdar geçmişten günümüze farklı inanç ve kökenlere 
mensup sakinlerinin hayat vererek renklendirdiği 
sosyal dokusu, tarihî 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 âdil ve şeffaf olmayı,

•  Paydaş odaklı yönetimi,  

•  Mükemmeli hedefleyen müessir ve nitelikli 
belediyeciliği

misyon edinmiştir.

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

Üsküdar Belediyesi, paydaşlarının beklenti ve 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, ülkemizdeki ve 
dünyadaki iktisadî 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 anlayışı benimsemiştir.

Belediyemiz, verdiği hizmetlerde uluslararası 
standartları yakalamak, sürekli gelişim ve 
sürdürülebilirlik ilkesiyle etkin projeleri hayata 
geçirmek suretiyle, yerel yönetim alanında ulusal 
ve uluslararası arenada önemli rol oynayacaktır.

Tarih ve kültür şehri Üsküdar’ı, huzur ve emniyet 
ortamını geliştirecek uygulamalar ve yaşam 
alanlarının niteliğini yükseltecek yatırımlarla 
bir cazibe merkezine dönüştürerek, halkımıza 
Üsküdarlı olmanın gururunu yaşatacağız.

2018 FAALİYET RAPORU



• Uluslararası kalite standartlarında belediyecilik hizmetleri sunmak, 

• Katılımcı yerel yönetim anlayışı ile çözüm odaklı, tarafsız, hesap 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 kalkınma 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.

Temel Değerlerimiz
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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 7'nci madde-
sinin 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 yö-
nelik 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 do-
kuyu korumak,

  f) Kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve 
işlevlerinin 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. 

Yetki, Görev 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;
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• 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 ihti-
yaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve gi-
rişimde bulunmak. 

  b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yö-
netmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uy-
gulamak, 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 tah-
silini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 
hükümlerine 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 tesisle-
ri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak 
sularını 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 ve işlettirmek.

  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 ge-
tirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları 
içerisinde 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 yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin 
vermek.

  k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu 
uyuşmazlıkların 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 eğ-
lence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

  m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt 
altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satı-
cıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası öden-
meyerek 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 stan-
dartlar getirmek.

  o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve 
çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerin-
de toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanla-
rını; sıvılaştırılmış 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 ted-
birleri almak. 

  p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet üc-
ret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; 
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 
benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 
belediyelere 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 Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata 
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik 
haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elekt-
ronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak 
ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

  s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kul-
lanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, 
hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, 
ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kont-
rollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuru-
luşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansör-
leri 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 kar-
şı 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. 
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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 
aktarımında bulunmak.

 b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hiz-
metlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihti-
yaçları 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 proje-
leri gerçekleştirmek.

 d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetle-
rinde 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 kullanıl-
ması hâlinde, tahsis işlemini iptal etmek. Tahsis süresi 
sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis etmek.
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İdareye İlişkin Bilgiler

SIRA NO ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HİZMET BİRİMLERİ

1. Fiziksel Yapı

1 Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

2 Atık Yönetim Merkezi

3 Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

4 Bahçelievler Çocuk Akademisi

5 Balaban Tekkesi Kültür Evi

6 Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi

7 Başkanlık ve Birimler Hizmet Binası

8 Bilim Üsküdar

9 Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi

10 Bulgurlu Semt Konağı

11 Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi

12 Cevdet Çetindoğan Çocuk Akademisi

13 Çamlıca Spor Okulu

14 Çavuşdere Spor Sarayı

15 Dönüşüm Sitesi

16 Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi

17 Güzeltepe Kültür Merkezi

18 Harem Otogar İşletmesi

19 Hekimbaşı Hayvan Barınağı

20 İkinci Bahar Kahvesi

21 Kadın Konuk Evi

22 Kaymakdonduran Mesire Alanı

23 Kirazlıtepe  Katlı Otoparkı ve Sosyal Tesisleri

24 Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi

25 Korkut Özal Bilgi Evi

26 Kuzguncuk Bostanı

27 Mehmet Akif Ersoy Bilgi Ev

28 Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi

29 Münevver Ayaşlı Gençlik Akademisi

30 Nakkaştepe Millet Bahçesi

Üsküdar Belediyesi, 1984 yılında kurulmuştur. 2018 yılı itibariyle başkana bağlı olarak 6 başkan yardımcısı ve 28 müdürlük 
ile hizmet verilmiştir. Kurum ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

31 Nevmekân

32 Nevmekân Sahil

33 Prof. Dr. Hayrettin Karaman Çocuk Akademisi

34 Selami Ali Sosyal Tesisleri

35 Selami Ali Bilgi Evi

36 Tebessüm Kahvesi

37 TOGEMDER

38 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölyesi

39 Ünalan Cüneyt Çakır Spor Tesisleri ve Bilgi Evi

40
Ünalan Erenköy Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi

41 Ünalan Fidanlığı

42 Üsküdar Belediyesi Lojistik Merkezi

43
Üsküdar Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı 
Spor Salonu

44 Üsküdar Belediyesi Vakıfbank Spor Sarayı

45 Üsküdar Çocuk Üniversitesi

46
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Prof. Dr. Fuat 
Sezgin Kampüsü

47 Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

48 Üsküdar Gençlik Akademisi

49 Üsküdar Gençlik Merkezi

50 Üsküdar Gençlik Yaşam Merkezi

51 Üsküdar Nikah Sarayı

52 Üsküdar Valide Sultan Gemisi

53 Validebağ Semt Konağı

54 Yavuztürk Fatih Bilgi Evi

55 Yavuztürk Kentsel Dönüşüm Ofisi

56 Yavuztürk Niyazi Sayın Kültür Merkezi

57 Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi

58 Zeynep Kamil Diyabet ve Obezite Merkezi
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2. Organizasyon Şeması

BASIN	YAYIN	VE	
HALKLA	İLİŞKİLER	
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN	KAYNAKLARI	
VE	EĞİTİM	
MÜDÜRLÜĞÜ

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

SOSYAL	DESTEK	
HİZMETLERİ	
MÜDÜRLÜĞÜ
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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

GENÇLİK	VE	SPOR	
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK	İŞLERİ	
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI	İŞLERİ	
MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER	
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA	
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER	İŞLERİ	
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK	İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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BELEDİYE MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

• Stratejik plan 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 planlarını görüşmek ve onaylamak, bü-
yükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını 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 
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisi-
ne 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 kuruluşla-
rının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar ver-
mek.

• Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul  
etmek. 

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

• 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 planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 
programlarını görüşerek kabul etmek. 
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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

ÖZDEN ÇELİK

ŞÜKRÜ EGİN

İBRAHİM YALÇIN

SULTAN ÇELİK

ŞENEL KILIÇ

7. SEÇİM DÖNEMİ MECLİS ÜYELERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

OSMAN AYDIN   

AHMET TOKKAN    

EMEL ERSOY     

YILMAZ ÇALIK    

MİKAİL GÜRSÜL     

HİKMET ÖZTÜRK     

UMUT EKŞİ    

ABDULLAH AYAZ    

SATIHANIM TELOĞLU   

CEMAL GÜRSEL AYCİBİN    

ERDOĞAN KILIÇ  

KEMAL CANİKLİ      

SÜLEYMAN GEDİKOĞLU   

ESAT KALAY

İLYAS KARAYEL       

SEDAT AYYILDIZ

VİLDAN ÇELİK

ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU    

SAADEDDİN KARACA    

CEVDET KELEŞ    

BANU ÇİÇEKLİ     

ALİ TURGUT    

MURAT YAVUZ

CELALETTİN CİNGÖZ 

YALÇIN DURSUN (28/02/2018 tarihinde göreve başlamıştır.)

CEMAL DONAT (27/04/2018 tarihinde göreve başlamıştır.)

HAMZA CEBECİ (23/02/2018 tarihinde istifa etmiştir.)

ZEKİ BIYIK (26/04/2018 tarihinde istifa etmiştir.)
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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

ALİ TURGUT

SAADEDDİN 
KARACA

MURAT YAVUZBANU ÇİÇEKLİ

ALİ RIZA 
ŞENBABAOĞLU

ESAT KALAY

CELALETTİN 
CİNGÖZ

YALÇIN
DURSUN

CEMAL
DONAT

(28/02/2018 tarihinde 
göreve başlamıştır.)

(26/04/2018 tarihinde 
istifa etti.)

(27/04/2018 tarihinde 
göreve başlamıştır.)

(23/02/2018 tarihinde 
istifa etti.)
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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

MECLİS 
1. BAŞKAN 

VEKİLİ

ESAT KALAY

MECLİS 
2. BAŞKAN 

VEKİLİ

CELALETTİN 
CİNGÖZ

DİVAN KATİBİ

CEVDET KELEŞ

DİVAN KATİBİ

SAADEDDİN 
KARACA

DİVAN KATİBİ

ERDOĞAN KILIÇ

DİVAN KATİBİ

UMUT EKŞİ

ÖZDEN ÇELİK ŞÜKRÜ EGİN İBRAHİM YALÇIN SULTAN ÇELİK ŞENEL KILIÇ
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İHTİSAS KOMİSYONLARI

7’NCİ SEÇİM DÖNEMİ, 09/04/2014, 04/04/2016, 02/04/2018 VE 07/04/2018 TARİHLİ MECLİS 
TOPLANTILARINDA YAPILAN SEÇİMLERE GÖRE MECLİS GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

HUKUK VE MÜLKİYE KOMİSYONU BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU
1 - SEDAT AYYILDIZ 1 - CELALETTİN CİNGÖZ
2 - ALİ TURGUT 2 - EMEL ERSOY
3 - CEVDET KELEŞ 3 - SAADEDDİN KARACA
4 - BANU GÜN ÖZTÜRK 4 - KAZIM AKKAYA
5 - SAFFET SARIKAYA 5 - SEMA ŞEN

İMAR KOMİSYONU TARİFE KOMİSYONU
1 - ABDULLAH AYAZ 1 - AHMET TOKKAN
2 - UMUT EKŞİ 2 - YILMAZ ÇALIK
3 - YALÇIN DURSUN 3 - CEMAL GÜRSEL AYCİBİN
4 - NEZİH KÜÇÜKERDEN 4 - İBRAHİM YALÇIN
5 - ŞÜKRÜ EGİN 5 - MEHMET GÜLBAHÇE

EĞİTİM VE KÜLTÜR KOMİSYONU ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
1 - ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU 1 - İLYAS KARAYEL
2 - MİKAİL GÜRSÜL 2 - VİLDAN ÇELİK
3 - KEMAL CANİKLİ 3 - CEVDET KELEŞ
4 - SAFFET SARIKAYA 4 - YUNUS CAN
5 - İBRAHİM YALÇIN 5 - AHMET KILIÇ

GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU KADIN VE AİLE  KOMİSYONU
1 - ERDOĞAN KILIÇ 1 - EMEL ERSOY
2 - HİKMET ÖZTÜRK 2 - SATIHANIM TELOĞLU
3 - SÜLEYMAN GEDİKOĞLU 3 - BANU ÇİÇEKLİ
4 - ŞÜKRÜ EGİN 4 - SEMA ŞEN
5 - İBRAHİM YALÇIN 5 - ŞENEL KILIÇ

FİZİKSEL VE ZİHİNSEL ENG.KOMİSYONU TRAFİK KOMİSYONU
1 - OSMAN AYDIN 1 - ESAT KALAY
2 - YALÇIN DURSUN 2 - CELALETTİN CİNGÖZ
3 - SATIHANIM TELOĞLU 3 - VİLDAN ÇELİK
4 - ENVER HACIOSMANOĞLU 4 - NEJDET AY
5 - İBRAHİM YALÇIN 5 - MEHMET GÜLBAHÇE

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU DEPREM KOMİSYONU
1 - ALİ RIZA ŞENBABAOĞLU 1 - SÜLEYMAN GEDİKOĞLU
2 - HİKMET ÖZTÜRK 2 - BANU ÇİÇEKLİ
3 - SAADEDDİN KARACA 3 - SATIHANIM TELOĞLU
4 - SAFFET SARIKAYA 4 - NEZİH KÜÇÜKERDEN
5 - NEZİH KÜÇÜKERDEN 5 - ŞÜKRÜ EGİN

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ İST. BOĞAZI BELD. 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- CEMAL GÜRSEL AYCİBİN (ASİL)
2- SÜLEYMAN GEDİKOĞLU (YEDEK)

MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ MECLİS 2.BAŞKAN VEKİLİ
ESAT KALAY CELALETTİN CİNGÖZ

DİVAN KATİPLERİ ENCÜMEN ÜYELERİ
1 - SAADEDDİN KARACA 1 - MURAT YAVUZ
2 - CEVDET KELEŞ 2 - KEMAL CANİKLİ
3 - ERDOĞAN KILIÇ 3 - AHMET TOKKAN
4 - UMUT EKŞİ
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KEMAL CANİKLİ
Meclis Üyesi

BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

• Stratejik plan 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

KADİR GİDER DURAN KURNAZSUNA KORKMAZ

Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı

AHMET TOKKAN
Meclis Üyesi

MURAT YAVUZ
Meclis Üyesi

Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Yapı Kontrol Müdürü
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BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

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

• Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, beledi-
ye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stra-
tejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygu-
lamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları 
meclise sunmak.

• Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya 
davalı 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 
dışındaki 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 ge-
reken önlemleri almak. 

• Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullan-
mak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler 
merkezini oluşturmak. 

• Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullan-
mak. 

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

2018 FAALİYET RAPORU



BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN YARDIMCILARI 

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı

Abdullah AYAZ
Başkan Yardımcısı

Mehmet Beşir AKSAKAL
Başkan Yardımcısı

Mete YAPICI
Başkan Yardımcısı

İsa DOĞAN
Başkan Yardımcısı

Sedat AYYILDIZ
Başkan Yardımcısı

Zekeriya ŞANLIER
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 kamu kurum-
ları arasında yer almaktadır. Belediyemizin 61 farklı hizmet 
noktasından yirmiyi aşkın Fiber, ADSL, VDSL, Air Fiber ve nok-
tadan noktaya kablosuz bağlantı(PTP) altyapıları ile Sanal Özel 
Ağ tüneli kurarak belediye merkez hizmet binasındaki metro 
ethernet hattına bağlanmaktadır.

Bilgi evleri, ADSL ve VDSL altyapıları ile internete erişmekte, 
güvenli internet hizmeti sağlamak için güvenlik duvarı ile ko-
runmaktadır. Merkez binamızda son teknoloji ürünler kullanıla-
rak veri merkezi oluşturulmuş ve hizmet sürekliliğini sağlama-
yabilmek için sistemler yedekli çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 

Sistemlerimizin ve verilerimizin yedeklenmesi için felaket kur-
tarma merkezimiz bulunmakta ve sistemlerimiz, ilgili sistemle-
rin özelliklerine göre farklı aralıklarla yedeklenmektedir. 

Merkez binamız ve felaket kurtarma merkezimizin bağlantı 
sürekliliğini sağlamak amacı ile İnternet Servis Sağlayıcı (Ope-
ratör) yedekli bir yapı oluşturma çalışmalarımız tamamlanmak 
üzeredir. Aynı zamanda yüksek bağlantı hızı gerektiren nokta-
lar kablosuz olarak merkez binaya bağlanmaktadır. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu ile kurumumuz bil-
gi güvenliğinde tehditler, zafiyetler, koruma yöntemleri vb. 
önemli güvenlik alanlarında gelişen teknolojik değişimlere 
uyum sağlayabilecek standartlar çerçevesinde çalışmaya baş-
lamıştır.

Kurumumuzda Pardus İşletim Sistemi ve Açık Kaynak Kodlu 
yazılım geçişine öncelik vererek bilgi güvenliği ve lisans mali-
yetlerinde önemli kazançlar sağlanmıştır. Kurum çalışanlarına 
gerekli eğitimler verilerek geçiş sürecinin daha hızlı ilerlemesi 
sağlanmıştır.  Ana bina ve Bilgi Evlerimizin Pardus Göç süreçleri 
hızlı bir şekilde devam etmektedir.

Üsküdarlılara belediyemizin yapmış olduğu faliyetler hakkında 
bilgi vermek amacı ile kurum genelinde 25 tanesi merkezi ola-
rak kontrol edilebilen 60 civarı InfoTV sistemleri ve Üsküdar 
geneline yerleştirilen 6 adet Led Ekran kurulumu gerçekleşti-
rilmiştir.

Üsküdar Belediyesi’nde bütün birimler işlemlerini, verilerin 
tutulduğu Kent Bilgi Sistemi üzerinden yürütmektedir. Kent 
Bilgi Sistemi, Belediyemizin ana verilerinin yönetildiği temel 
uygulamadır. Sistem, kurumumuzun çalışma ve ihtiyaçlarına 
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. 

Üsküdar’la ilgili zengin bilgi arşivinin yanı sıra, belediye faali-
yetleri hakkında bilgi ve haberlerle donatılan ve düzenli olarak 
güncellenen kurumsal web sitesi (www.uskudar.bel.tr) masa-
üstü ve taşınabilir cihazlarda kullanılabilmektedir.

Vatandaşlarımız web sitesi üzerinden sıklıkla; Süper Hizmet 
Uygulaması(öneri, şikâyet, teşekkür bildirimi ve takibi), e-Bele-
diye (kredi kartı ile vergi ödeme işlemleri, gayrimenkul bilgile-
ri, tahakkuk, borç, tahsilât, ruhsat vb. bilgilere erişim imkânı), 

kent haritası, ihale bildirimleri, meclis gündemi ve kararları, 
bilgi edinme formu, imar durumu sorgulama, zemin durumu 
sorgulama, sokak rayici sorgulama, bütçe bilgileri, e-beyanna-
me işlemlerini gerçekleştirmektedir. Vatandaşlarımız, ayrıca 
Mobil Uygulamalar ve e-devlet gibi farklı kanallardan belediye 
sistemimizdeki çeşitli verilere erişilebilmekte ve işlem yapabil-
mektedir.

Belediyemizin vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet su-
nabilmesi için Tapu ve Kadastro servisleri(TAKBİS, TAKPAS), 
Merkezî Nüfus İdare Sistemi(MERNİS), Hizmet Takip Progra-
mı(HİTAP), Sanal POS(3D VPOS) servisleri gibi bazı e-devlet 
servisleri ile yenilikçi sistemlere adapte olmaktayız.

Belediye arşivindeki 4.5 milyon civarı evrak taranarak elektro-
nik ortama aktarılmış ve Dijital Arşiv Sistemi sayesinde kurum 
içi kullanıcılara, fiziksel arşivden dosya almaksızın, bilgisayarlar 
üzerinden gerekli belgelere erişme olanağı sağlanmıştır. Ayrı-
ca belge tarama işlemleri, işletim sistemi bağımsız olarak web 
ortamından sağlanmaktadır. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulu-
nan spor tesislerimizin vatandaşlarımıza yönelik kayıtlarının 
alınmasında Spor Tesisleri yazılımımız çalışmakta olup, bu uy-
gulama ile merkezi bir yapıdan tüm spor tesisleri ve abonelik-
leri yönetilebilmektedir.

Belediyemiz sosyal tesislerinde gerçekleştirilecek organizas-
yon, davet, yemek vb. diğer etkinliklerin rezervasyon kayıtları 
ve takibi Rezervasyon Organizasyon ve Yönetim yazılımımız 
aracılığıyla sağlanmaktadır.

Rehabilitasyon birimimizde vatandaşlarımızın kayıtlarının alı-
nabildiği ve hizmet takibinin yapılabildiği Rehabilitasyon Takip 
Yazılımı kullanılmaktadır.

Üsküdar Kart projemizle belediyemizin tüm hizmet birimlerin-
de geçerli olan kartlarımızla (Genç Kart, Üsküdar Kart, Personel 
Kart) vatandaşlarımıza tek bir kart ile birden fazla hizmetimiz-
den ve farklı tesislerimizden faydalanma imkânı sağlanmakta-
dır. Ayrıca vatandaşların Üsküdar Kart için online başvuru yap-
malarını sağlayan web sitesi de bulunmaktadır. Üsküdar kart 
ile Araç Görevlendirme ve Takip Otomasyonu entegre edilmiş 
olup, araç ve şoför takipleri de bu sistem üzerinden yapılmak-
tadır. 

Belediyemizin dijital dönüşüm projelerinden biri olan Elektro-
nik imza ve Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kullanılmakta 
olup KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) ile entegre bir şekilde çalış-
maktadır. 

Belediyemizin yaptırarak hizmete sunduğu Valide Sultan ge-
misinin faaliyetlerinin takibinde Gemi Rezervasyon yazılım uy-
gulaması kullanılmaktadır. Gemi Rezervasyon yazılımı web ve 
mobil ortamda hizmet vermektedir. 

Sistemimizi sürekli iyileştirecek ve Belediyemizi teknolojik ola-
rak daha ileriye götürecek yeni projeler hayata geçirilmeye de-
vam edilecektir.
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BELEDİYE YÖNETİM SİSTEMİ

KAPSAMINDA KULLANILAN YAZILIMLAR ........................

Araç Görevlendirme ve Takip Otomasyonu ........................... 

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi uygulaması ...........................

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

E-Belediye Uygulamaları ...........................................................

E-Harita Uygulaması .................................................................. 

Kira Yardımı Takip Yazılımı ........................................................ 

Özel Kalem Müdürlüğü Programı ............................................

Süper Hizmet Masası Yazılımı ...................................................

Fatura Takip Programı  ..............................................................

Toplu SMS-MMS Gönderim Uygulamaları ..............................

Protokol Takip Yazılımı ..............................................................

Üsküdar Belediyesi Mobil Uygulama ......................................

Spor Tesisi Yazılımı .....................................................................

Rezervasyon Yönetim Yazılımı .................................................

Rehabilitasyon Yönetim Yazılımı ..............................................

Etiket Baskı Yazılımı ...................................................................

Gemi Rezervasyon Yazılımı .......................................................

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ..............................

Kapı Geçiş Sistemi Yazılımı (PDKS) ...........................................

Kurum İçi Portal Yazılımı ...........................................................

Veri Analizi ve Kontrol Programı (VAK) ...................................

DONANIM KAYNAKLARI  ...................................................  

Fiziksel Sunucular .......................................................................

Personel ve Genel Kullanım Bilgisayarları ..............................

Yazıcı ve Tarayıcılar.....................................................................

Kablosuz Erişim Noktaları .........................................................

Kesintisiz Güç Kaynakları ...........................................................

Depolama Üniteleri....................................................................

Güvenlik Kameraları ...................................................................

Kamera Kayıt Cihazları ...............................................................

Ağ Anahtarı .................................................................................

KURUMSAL UYGULAMALAR ..............................................

Active Directory  .........................................................................

AD Manager  ...............................................................................

Ad Self Service  ...........................................................................

Kablosuz Erişim Noktaları Yönetim Yazılımı ...........................

Hakediş Yaklaşık Maliyet Uygulamaları ...................................

Panoramik Üsküdar Rehberi .....................................................

Bilgi İşlem Yardım Masası Uygulaması ....................................

Yük Dengeleyici ..........................................................................

Desktop Central  ........................................................................

Firewall (Güvenlik Duvarı) .........................................................

İş Zekâsı Yazılımı .........................................................................

Kurumsal Antivirüs Sistemi .......................................................

Log Yönetim ve Raporlama yazılımı ........................................

E-Posta Sunucu Yazılımı ............................................................

Bilgisayar Destekli Tasarım ve CBS Uygulamaları .................

Ofis Yazılımları  ...........................................................................

OpManager  ................................................................................

Ölçekli Panorama Görüntüleme Uygulaması ........................

Terminal Server ..........................................................................

Veri Tabanı Editör Uygulaması  ................................................

Yedekleme Yazılımı ....................................................................

Sistem Sanallaştırma Uygulaması ............................................

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

İŞLETİM SİSTEMLERİ ...........................................................

Linux .............................................................................................

Pardus ..........................................................................................

Windows ......................................................................................

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

Oracle ...........................................................................................

Ms Sql Server ..............................................................................

Postgresql ...................................................................................

Kaynak: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                                           

Üsküdar Belediyesi Donanım ve Yazılım Kaynakları
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4. İnsan Kaynakları

Üsküdar Belediye personeli; memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. İşçi statüsündekiler daimi personel olup, 
31.12.2018 tarihi itibariyle kurumumuzda 424 memur, 17 işçi ve 214 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 655 çalışan bu-
lunmaktadır. Toplam personelin %64,7’i memur %2,6’ü işçi ve %32,7’i de sözleşmeli personeldir.

MEMUR PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU  MEMUR 

GİHS-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI     287

AHS-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI      6

SHS SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI    20 

THS TEKNİK HİZMETLERİ SINIFI    110

DHS-DİN HİZMETLERİ HİZMETLER SINIFI    1

GENELTOPLAM    424

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU  SÖZLEŞMELİ

GİHS-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI             108

AHS-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI              6

SHS-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI            2

TEKNİK HİZMETLER               98

GENEL TOPLAM                                                                                                                                            214

424 MEMUR

214 SÖZLEŞMELİ

17 İŞÇİ

%64,7

%32,7
%2,6 
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BELEDİYE PERSONELİ CİNSİYET DAĞILIMI 

CİNSİYET MEMUR  İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

KADIN  105 1 73 179

ERKEK  319 16  141  476

TOPLAM 424  17  214  655

İŞÇİ PERSONEL BELEDİYE HİZMET SINIFLARI TABLOSU  İŞÇİ

HSOP-HİZMET SINIF OLMAYAN PERS. (İŞÇİ)   17

GENEL TOPLAM   17

EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

ORTAOKUL %0,2

İLKOKUL %1,8

YÜKSEK 
LİSANS %9,3

LİSE %11

LİSANS %44,4

MESLEK
LİSESİ %18,2

ÖNLİSANS
%15,1
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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 şekil-
de sunulmasına; 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 ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Belediyemizin 
karar organı Belediye Meclisi, yürütme organı belediye başkanı-
nın veya vekilinin başkanlığındaki Belediye Encümenidir. Beledi-
yemizin üst yöneticisi Belediye Başkanı olup, Başkan Yardımcıla-
rı ile birlikte üst yönetimi oluştururlar. Belediye Meclisi, Belediye 
Encümeni ve Başkanın görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir 
Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlen-
miştir. Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Harcama Birimi 
Yetkilileri ve bunlara bağlı birimler kurumumuzun idari yapısı-
nı oluşturmaktadır. Organizasyon yapısıyla ilgili detaylı bilgiler 
faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde yer almaktadır. Belediye-
mizce gerçekleştirilen hizmetler harcama birimleri tarafından 
yapılmaktadır. Bu hizmetlere ilişkin detaylı bilgiler faaliyet rapo-
rumuzu ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin 
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülme-
sini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisi-
nin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle 
iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak 
tanımlanmıştır.

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,   
  ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uy 
  gun olarak faaliyet göstermesini,
 c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu 
  ğun önlenmesini,
 d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve  
  güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve ka 
  yıplara karşı korunmasını sağlamaktır.

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını ger-
çekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizlik-
lerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan sistemdir. İç kontrol, 
kurumların sürekli değişen çevre koşulları, hizmet alanların ta-
lepleri ve öncelikleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit un-
suru olan veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri 
için yol göstermektedir.

Belediyemizde müdürlüğümüz koordinatörlüğünde tüm bi-
rimlerden temsilcilerin katılımı ile Üsküdar Belediyesi Kamu İç 
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı oluşturulmuştur. 
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Şehitlerimizin	
adını	yaşatan
15 Temmuz 
Şehitler Anıtı

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ve yüce milletimizin şanlı 
tarihi boyunca verdiği en büyük kurtuluş mücadeleleri arasında 
yer alan hain darbe girişimine karşı verilen kahramanlığın 
başrolünde Üsküdar vardı. 

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde adeta merkez kale 
konumunda bulunan Üsküdar, tankların ve ağır silahların 
karşısına iman dolu göğüslerini siper eden kahraman 
vatandaşlarımızın fedakârlıklarıyla “Gazi” bir şehir oldu.

O gece başta ambulans, kamyon ve lojistik destek olmak üzere 
tüm imkânlarını seferber eden Üsküdar Belediyesi;
15 Temmuz sonrası süreçte organize ettiği Demokrasi 
Nöbetleri sayesinde de hainlere Üsküdar’da geçit vermedi.
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Mali Bilgiler

Bütçe Uygulama 
Sonuçları

Temel Mali Tablolara 
İlişkin Açıklamalar

Belediyemizin 2018 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. 2018 yılı gi-
der bütçemiz 550.000.000 TL (gider bütçesine 100.000.000 
TL ek bütçe yapılmıştır. Toplam bütçe 650.000.000 TL ol-
muştur). 2018 yılı bütçesi gider tahakkuku %117,75 gerçek-
leşme ile 647.667.116,60 TL olmuştur.

2018 yılı gelir bütçesi 550.000.000,00 TL olup (gelir büt-
çesine 100.000.000 TL ek bütçe yapılmıştır. Toplam bütçe 
650.000.000 TL olmuştur) gelir bütçesi %105’lik oranla 
580.834.796,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin gider-
leri karşılama oranı ise %90 olmuştur.

2018 yılında da 2017 yılında olduğu gibi analitik sistemde ta-
hakkuk esaslı muhasebe sistemi uygulanmış bulunmaktadır.  
Bankalarda bir sonraki yıla 9.058.004,92 TL nakit varlığı dev-
redilmiştir.

Temel göstergelere ilişkin mali tablolar rapor sonundadır.
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Mali Denetim Sonuçları

Üsküdar Belediyesi Sayıştay’ın dış denetimine tabi olup, 2018 yılı itibariyle sorguya alınmış harcama birimimiz bulunmamaktadır.

*2017 yılında 99.141.000 TL ek bütçe yapılmıştır.

*2018 yılında 100.000.000 TL ek bütçe yapılmıştır.

Yıllara Göre Bütçe ve Harcamalar    BİN TL

  2014 2015 2016 2017 2018

Bütçe 345.000 355.000 380.000 *410.000 *550.000

Gelir 326.550 338.935 462.500 481.904 580.834

Harcama 322.510 352.700 379.000 507.687 647.667

2018 Yılı Harcamaların Ekonomik Dağılımı  TL

Personel Giderleri 46.679.550,68

Sosyal Güvenlik Kurumları 6.501.954,18

Mal Ve Hizmet Alımları 356.928.947,72

Faiz Giderleri 0.00

Cari Transferler 44.262.374,41

Sermaye Giderleri 190.920.464,61

Sermaye Transferleri 2.373.825,00

TOPLAM 647.667.116,60
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STRATEJİK AMAÇLAR VE STRATEJİK HEDEFLER

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 ana-
lizleri hep kalite-fiyat eksenli değerlendirilecek ve öngörülen 
sürede en yüksek performansı sunacak ürünler tercih edile-
cektir. 

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 destek-
lerin takibi sürdürülerek tespit edilen ihtiyaç ve önceliklere 
göre uygun projeler geliştirilmeye devam edilecektir. Böyle-
ce, bir yandan tasarruf sağlayıcı uygulamalarla giderler dü-
şürülürken, diğer yandan belediyemizin gelirlerini arttırıcı, 
kaynakların verimli kullanımına yönelik çözümler geliştirile-
cektir.

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 imkânları 
kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmak, uygula-
mak 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.  

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, 

SA 1. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile mükemmeli hedef-
leyen etkin yönetim sistemleri oluşturarak kaynakları-
mızı 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 sürdü-
rülebilir 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 
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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 hayata 
geçirmek, artan kalitede sürdürülebilir hizmetler sunmak, 
bilgi güvenliğine yönelik çalışmaları dünya standartlarında 
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.

SA 2. Üsküdar’da sosyal, ekonomik ve ticari hayatın ge-
liştirilmesi ile 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, top-
lumsal, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağ-
layan kısa, orta ve uzun dönemli sosyal projeler desteklene-
cektir.

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 
şekilde çalışılarak yasalar çerçevesinde yapılması gereken 
tüm uygulamalar eksiksiz yerine getirilmeye devam edilecek-
tir.

SH 2.1. Maddî, manevî ve fiziksel anlamda imkânları kısıtlı 
olan ve/veya desteğe ihtiyaç duyan kesimlerin refah seviyesi-
ni 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. 

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. 
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İlçemizde yüksek ve istikrarlı bir büyüme için özel sektör fa-
aliyetleri 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 üst-
yapı 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 oluş-
turduğu modern kentleşme baskısı gibi faktörler düşünül-
düğünde; Üsküdar’ın planlı bir kentsel yaşama kavuşmasını 
sağlamak, insanımızın modern şehirden beklentilerine ce-
vap verebilmek öncelikli amacımızdır. Bu amaç kapsamında; 
kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda, sürdü-
rülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak, doğal yapısına, tarihî ve 
kültürel mirasına sahip çıkacak, halkımızın yaşam kalitesini 
artıracak planlamalar yapmak ve bu planları hayata geçir-
mek 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 beklentileri-
ne fen ve sanat normlarına uygun yaşam çevreleri oluştur-
mak, bu doğrultuda ihtiyaç duyulan kentsel donatı alanları-

nı tesis etmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Halkın yaşam standartlarını yükseltmek için; talep ve ihti-
yaçlar doğrultusunda üretilen imar planlarının sağlıklı bir 
şekilde hayata geçirilmesi, gerekli imar uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi, tarihi dokunun yoğun olduğu kentsel 
sit ve/veya koruma bölgelerinde kentin tarihî kimliği ile 
uyumlu, gelişme bölgelerinde ise çağdaş mimarî öğelerle 
desteklenen yapılar oluşturularak kente mimarî bir bütün-
lük kazandırılması, İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 
arazi ve arsa düzenlemelerinin yapılması, ‘’Afet Riski Altın-
daki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’unda tanım-
lı kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının yürütülmesi 
amaçlanmaktadır. 

Umumi hayata tesir edecek doğal afetlere (heyelan, dep-
rem, sel vb.) karşı gerekli önlem ve tedbirlerin alınabilmesi 
için stratejilerin geliştirilmesi, diğer kamu kurum ve kuru-
luşlar ile gerekli koordinasyonun sağlanması, bu konuda İlçe 
Afet Yönetim Merkezi’ne katkı sağlayacak çalışmaların ya-
pılması, meydana gelmiş doğal afetler karşısında ise; kent-
sel mekânların ve yerleşimlerin ve bu alanlarda bulunan 
yapı stokunun yeniden yapılandırılması hususunda ihtiyaç 
duyulan tüm çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.

SH 3.1. Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları doğrultusunda 
sürdürülebilirlik ilkesi göz önüne alınarak sağlıklı, güvenli, fen 
ve sanat normlarına uygun yaşam çevreleri oluşturmak ama-
cıyla planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştir-
mek, 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.

Üsküdar’da geçmişten günümüze ulaşan çarpık kentleşme 
sorunlarının ortadan kaldırılması ve kente mimarî bir bütün-
lük kazandırılması için; tarihî dokunun yoğun olduğu alanlar-
da (koruma alanları, sitler vb.) kentin tarihi kimliği ile uyumlu 
yapıların, gelişme bölgelerinde ise çağdaş şehircilik anlayışın-
da 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. 
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SH 3.2. Üsküdar’ın doğal, kültürel ve tarihi dokusu ile uyum-
lu, modern şehircilik anlayışına uygun, çağın ihtiyaçlarını kar-
şılayacak 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 kullanımına 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 çı-
karak 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 gelecek 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 etki-
siyle önemli oranda değişime uğramaktadır. Üsküdar’ın de-
ğişen ve gelişen dokusu içinde yer alan koruma alanlarının 
(sitler); bölge halkının ve kullanıcılarının ihtiyaçları doğrul-
tusunda, alanının tarihî dokusu ve kimliği göz önünde bu-
lundurularak geçmişten günümüze ışık tutacak, korumacı 
bir yaklaşımla yeniden planlanması, 2863 sayılı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı yönetmelik-
ler çerçevesinde Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması 
ve alana karakteristik özelliklerini yansıtan, yeni yapılaşma-
larda tarihî dokuya uyumu sağlayan Kentsel Tasarım Reh-
berleri’nin oluşturulması 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 imkâna 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 onarımları-
nın yapılması hedeflenmektedir.
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Doğal, tarihî ve kültürel mirası kayıt altına almak, geçmiş 
kültürel değerleri araştırarak ortaya koymak, yeni kuşaklara 
tanıtmak ve koruma bilincini oluşturmak için bununla ilgi-
li tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürülecektir. Bu 
kapsamda; gerek basit bakım-onarım gerekse restorasyon 
uygulamaları ile sahip olunan kültürel değerlerin yaşatıla-
rak 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 nesillerin re-
fah ve mutluluğunu artıracak şekilde doğaya saygılı, sağ-
lıklı 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 gelişti-
rilebilmesi, Üsküdar Belediyesi sınırlarında yaşayan vatandaş-
larımızın bedensel ve ruhsal sağlığının korunması için daha 
erişilebilir, uygun ve etkin çevre sağlığını koruyucu hizmetler 
sunulacaktır. 

Hayvanları korumak, hayvan sevgisini aşılamak bunun yanı sıra 
kent yaşamında sokak hayvanlarından kaynaklanan olumsuz-
lukları 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 kazanım 
ve bertaraf safhalarının geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışma-
lar yapılacak, yaşanılabilir ortamın devamlılığı sağlanacaktır.
 
SH 4.1. Üsküdar’daki esenlik ve huzur ortamının devamlılığını 
sağlamak için çalışmalar yapmak, denetlemek ve gerekli yap-
tırımları 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 doğayla ba-
rışık 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 teknolojik 
sistemlerle ayrıştırılması için gerekli plan ve programlar ya-
pılacaktır.

Ambalaj atıkları, 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. 

İnsan sağlığına verdiğimiz öneme binaen ruhsatlandırdığımız 
işletmelerin, uzman bir komisyon tarafından periyodik olarak 
denetimi yapılacak; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile 
koordineli bir şekilde gerekli tüm tedbirlerin alınması sağla-
nacaktır. 

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 gelişti-
rerek sosyal yaşamda marka bir şehir oluşturmak. 
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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 dö-
nüştürebilen, kendine güvenen bireyler ve nesiller yetiş-
tirilmesini sağlamak. 

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

Dünyada, coğrafi koşulları ve maddî imkânları yeterli olma-
yan birçok topluluk, eğitim ve kültür seviyelerinin yüksek 
olması sayesinde sosyal hayatta ön safta yer alabilmektedir. 
Diğer taraftan ise bazı topluluklar, tabii kaynakları ve maddî 
zenginlikleri yeterli olmasına rağmen, eğitim seviyelerinin 
düşük olması nedeniyle, 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 

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefleri 
doğrultusunda, Üsküdar’ın sahip olduğu fırsatları kullanarak, 
Üsküdar’ın marka değerini daha da arttırmayı; kültürel, sa-
natsal, sportif ve turizm faaliyetleri ile uluslararası bilinirliğini 
daha üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. Sportif faaliyetler 
ile çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulma-
sı, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının aşılanması ve sosyal 
kazançlarının artırılması hedeflenmektedir.

Marka şehir olmak için; Üsküdar’ın sahip olduğu tarihi zenginli-
ğin, doğal, kültürel, toplumsal özelliklerin ve gerçekleştirilmesi 
planlanan kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin tanıtımının 
yapılması büyük önem taşımaktadır. Marka şehir olmak; Üs-
küdar’ın farklı tarihî dönemlerine ait örnekleri barındıran mü-
zeleri, mimari yapıları, bilimsel, dinî ve sanatsal değerleri, dili, 
edebiyatı, yöresel mutfağı, festivalleri, sergileri, fuarları, ulusal 
ve uluslararası sportif etkinlikleri, el sanatları, zanaatları gibi 
kültürel ve sosyal değerlerini ve altyapı yatırımlarını hayata ge-
çirir ve bu değerlerin gelire dönüşmesini sağlar. Bu kazanımlar 
ve hizmetler, Üsküdar’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ticari 
ve sosyal açıdan soyut ve somut değerlere dönüşmesini kolay-
laştırır. Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın sahip olduğu binlerce 
yıllık tarihi ve kültürel birikiminden ilham alarak faaliyetlerini 
yürütmek; tarihten kültüre, spordan sanata her alanda ulusal 
ve uluslararası düzeyde organizasyonlar gerçekleştirmek sure-
tiyle Üsküdar’ı marka bir şehir haline getirmeyi amaçlamakta-
dır.

SH 5.1. Üsküdar’ın tarihi, sosyal ve jeopolitik konumuyla 
uyumlu; yerel, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve turizm 
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, spo-
run sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde 
farkındalık oluşturmak ve sporun tabana yayılmasını sağla-
mak.
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destekleyici faaliyetler üretmeye ve bunların yaygınlaştırıl-
masını sağlamaya devam edecektir. 

SH 6.1. Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek toplu-
mun her kesimine ve her yaşa hitap eden eğitim, öğretim fa-
aliyetlerini 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 iş bir-
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 tasar-
lanmıştır.

Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok 
boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış, insan odaklı kalkınma anlayışı çer-
çevesinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Onuncu Kalkınma Planı, 
ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah se-
viyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küre-
sel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya 
ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştu-
ğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden 
şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı’nın temel hedef ve politikaları dört ana başlık altın-
da değerlendirilmiştir:

 • Nitelikli insan, güçlü toplum,
 • Yenilikçi üretim, istikrarlı yüksek büyüme,
 • Yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre,
 • Kalkınma için uluslararası iş birliği.

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde yerel yönetimlerin yerine getirmesi 
gereken sorumluluklar analiz edilip, çalışmalarımızda analitik bir bakış açı-
sıyla ele alınmıştır. Üsküdar Belediyesi; ilgili mevzuat, Onuncu Kalkınma Pla-
nı, diğer üst ölçekli planlar, kalkınma planları ve Üsküdar Belediyesi 2015 - 
2019 Stratejik Planı çerçevesinde 2018 yılı faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 
Üsküdar Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer verdiği altı stratejik 
amaç ve on üç stratejik hedef doğrultusunda 2019 yılı performans hedef-
lerini belirlemiştir. Belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için gerçek-
leştirilmesi 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 çalışmalarla, Belediyemizdeki idari ve mali kaynak-
ların etkin, verimli ve denetlenebilir bir şekilde yönetilmesi amaçlanmıştır.

2018 FAALİYET RAPORU 54/55



2018 FAALİYET RAPORU



FAALİYETLERE 
İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

2018 FAALİYET RAPORU 56/57





Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler  
Müdürlüğü



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz 
stratejik planı çerçevesinde, Belediye Başkanı’nın 
belirleyeceği esaslar, emir ve direktifler doğrultusunda; 
Belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini 
tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarını 
uygun nitelikte bir tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin 
belirlenmesinde amiriyle birlikte hareket eder. Basın 
kuruluşlarıyla Belediye ilişkilerinin yürütülmesini sağlar.

Müdürlüğümüz Basın Bürosu; Belediyemiz tarafından 
yapılan etkinlikleri ve faaliyetleri haber kanallarına ve 
medyaya 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 ileterek çözüme kavuşturur. 

Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın organlarını takip 
ederek Üsküdar Belediyesi ile ilgili gelişmeleri Belediye 
Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor 
eder. Yaptığı basın takip çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv 
oluşturur. Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek 
randevularını Özel Kalem Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 
yürütür. Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının 
düzenleyeceği basın toplantılarını organize eder.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Çağrı Merkezi memnuniyet oranı % 56 63 65 75

2 Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmek için yapılan çalışma sayısı Adet 10 3 15 14

3 Belediyemizle ilgili basına bildirilen haberlerin yayınlanma oranı % 95 95 95 95

4 Yapılan grafik - tasarım çalışması sayısı Adet 2.903 5.496 6.402 7.500

5 Yaptırılan tanıtım ve organizasyon materyalleri sayısı m² 40.857 68.070 74.230 85.000

6 Belediyemizin faaliyetleri çin yaptırılan bez afiş ve branda afiş sayısı Adet 66.255 82.619 82.920 70.000

Mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın büyük bir özveri ve üstün 
performansla çalışan Süper Hizmet Birimimiz belediyemizi ve 
başkanımızı en iyi şekilde temsil eder. Belediye hizmetlerinden 
yararlanan kişi ve kuruluşların geri bildirimlerini (talep, 
öneri, şikâyet, bilgi ve teşekkür beyanları) başvuru kanalları 
(telefon, yüz yüze, internet sitesi, dilekçe, sosyal medya vb.) 
ile alır ve hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vererek etkin ve 
verimli bir şekilde çalışmalarını yürütür. Belediyeye herhangi 
bir amaçla gelen paydaşların maksimum memnuniyet anlayışı 
ile karşılanması ve hizmetin etkili şekilde yürütülmesini 
sağlar. Kalite Denetim Birimi paydaşlar tarafından iletilen 
geri bildirimlerin takibi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi ve 
raporlanması çalışmalarını yürütür. 

Kurumun yürüttüğü faaliyetler ile kültür ve sanat 
etkinliklerinin tanıtım ve duyuru materyalleri ile basın, yayın 
ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Bu çalışmaların etkin bir 
biçimde yapılması için gerekli organizasyonun ve etkinliklerin 
verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar. Sivil Toplum 
Kuruluşları ile Belediye yönetiminin belirli dönemlerde bir 
araya gelerek toplantı yapmalarını, Belediyenin hizmetlerinin 
müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenler. 
Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan 
çalışmaların tanıtımını yapar.

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

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

Açılış Programları ve Organizasyonlar

Üsküdar Belediyesi tarafından inşa 
edilen Engelsiz Yaşam Merkezi, 
Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi-Ortaokulu, Selimiye 
Çiçekçi Taksi Durağı, Ünalan Fidanlık 
Parkı ve Yavuztürk Yavuz Selim Parkı 
açılış organizasyonları ile duyuru ve 
tanıtım çalışmaları yapıldı. 

Belediyemizin 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla geleneksel olarak 
düzenlediği İz Bırakan Kadınlar 
Zirvesi’nin bu yıl ikincisi düzenlendi, 
Başarılarıyla Türkiye ve dünyada iz 
bırakan kadınları bir araya getirdiğimiz 
programın organizasyonu ile tanıtım 
çalışmaları Müdürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirildi.  

İz Bırakan Kadınlar Zirvesi
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açılış Programları ve Organizasyonlar

Yıl boyunca vatandaşlarımıza Üskü-
dar’da ve mahallelerinde yapılan hiz-
metleri yerinde anlatmak, talep ve 
şikâyetlerini dinleyerek sorularını ce-
vaplamak için Başkanımızın katılımıy-
la her mahallede Halk Meclisi Toplan-
tıları ve Site Ziyaretleri düzenlendi.  

Halk Meclis Toplantısı

Valide Sultan Buluşmaları

2018 yılında Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu gezi talepleri Müdürlüğümüz 
tarafından alınmış ve organizasyonları yapılmıştır. Bu kapsamda Üsküdar ilçesi, İstanbul 
geneli ve hatta Türkiye’den gelen talepler doğrultusunda okullar ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarından vatandaşlarımızın katılımlarıyla gezi organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca Belediyemizi arayarak rezervasyon yaptıran vatandaşlarımızın da gezi talepleri 
karşılanmıştır. Üsküdar’da Mahalle Buluşmaları Projesi adı altında mahallelere 
yönelik boğaz turları da yapılmıştır. Bu şekilde hem mahallelilerin birbirleri ile tanışıp 
kaynaşması, hem de mahalle kültürüne yeni kazanımlar sağlanması amaçlanmıştır. 
Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu gezilerine 2018 yılında toplam 340.000 kişi 
misafir edilmiştir. Yapılan bu boğaz turlarına katılan misafirlere ücretsiz olarak simit ve 
çay ikramı da yapılmaktadır. Ücretsiz olarak yapılan bu gezilerde halkımızın kültür tarihini 
ve geçmişini daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla 2 tarih rehberi ve 1 fotoğrafçı 
görev yapmaktadır.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açılış Programları ve Organizasyonlar

2014 yılında Üsküdar Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Hilmi 
Türkmen ve ekibinin dört yıllık icraatlarının anlatıldığı 4 Yılda Dört 
Dörtlük Eserler Şöleni organizasyon ve tanıtım çalışmaları Müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştirildi. Çavuşdere Spor Salonunda 30 Mart Yerel 
Yönetimler Bayramı olarak düzenlenen şölene binlerce Üsküdarlı katıldı. 

4 Yılda Dört Dörtlük Eserler

Belediye Başkanımızın Üsküdar’daki mahallelerde bulunan parkları ziyaret 
ederek vatandaşlarla buluştuğu organizasyonların tanıtım çalışmaları Mü-
dürlüğümüz tarafından yapıldı. “Başkan’la 5 Çayı Buluşmaları” adı altında 
yapılan programlarda Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler anlatılmış 
ve komşularımızın önerileri dinlenmiştir. Başkanımızın parklarda vatandaş-
larımızla buluşmasıyla mahalle kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Başkan ile 5 Çayı Buluşmaları
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açılış Programları ve Organizasyonlar

Tanıtım Çalışmaları

Belediyemiz adına yapılan programların, organizasyonların ve kültür faaliyetlerinin 
davetiye, billboard ve afiş gibi görsel tanıtım materyallerinin tasarımı, basın 
duyuruları, fotoğraf ve video çekim ve kurguları Müdürlüğümüz tarafından 
yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde ayrıca pankart asım ekibi ve anons ekibi de tanıtım 
ve duyuruların yapılmasında görev almaktadır. Belediye etkinlik ve faaliyetlerimizin 
halka duyurusu için yapılan kısa tanıtım filmleri, video kurgu ve montaj ekibimiz 
tarafından hazırlanmaktadır.
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açılış Programları ve Organizasyonlar

Vatandaşlarımızın gerek Belediyemize gelerek gerekse de telefonla arayarak belirtmiş olduğu talep, istek, 
öneri ve şikâyetleri kayda alan, bunları ilgili müdürlüğe ileterek sonuçlanmasına kadar olan süreci takip 
eden ve sonucu ile ilgili vatandaşa bilgi veren Süper Hizmet Birimi Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet 
vermektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde ayrıca, yapılan tüm faaliyet, etkinlik ve çalışmaların halk nazarında nasıl bir 
etki bıraktığı ile Belediyemizin ve Belediye Başkanımızın tanınırlığını araştırmak ve vatandaşların görüş ve 
önerilerini almak için 21 kişilik “Saha Araştırma Ekibimiz” görev yapmaktadır.

Saha Araştırma Ekibi

Süper Hizmet Birimi

Aylık yayınlanan ve Belediyemiz bün-
yesinde gerçekleştirilen çalışmaların 
anlatıldığı dergi formatındaki Üsküdar 
Bülteninin içerik, tasarım, baskı ve da-
ğıtım çalışmaları Müdürlüğümüz tara-
fından yapılmaktadır. 

Üsküdar Bülten
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Bilgi	İşlem	 
Müdürlüğü



Bilgi İşlem Müdürlüğü; belediye hizmetlerini etkin ve 
verimli kılabilmek amacıyla sistem otomasyonu kurar. 
Kurulu bilgisayar ağını bilgi teknolojisi (BT) hizmetlerinin 
daha etkin verilebilmesi için iyileştirir, 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. Belediyenin 
yazılım ve donanım ihtiyaçlarını temin eder, var olanların 
güncel sürümde olmasını sağlar. Belediyenin ihtiyaçları 
doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili uygulamalar 
geliştirir. Dijital Arşiv kayıtlarını tutmak için altyapıyı sağlar 
ve e-belediye sistemini işletir. Kurum içerisinde kablosuz 
internet erişimi sistemini işletir ve kapsamını geliştirir. 
Belediye Yönetim Bilgi Sistemini yönetir ve birimlerden 
gelen değişiklik taleplerini karşılar. Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) ihtiyaçlarını belirler, BGYS'ye yönelik 
sistemler kurar ve işletir. Yazılım projelerinde kapsamı 
belirler, teknik şartnameleri oluşturur, projeleri yönetir. 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Bilgi güvenliği ile ilgili kullanılan sistem sayısı Adet 15 15 15 15

2 Coğrafi bilgi sistemi ile ilgili geliştirilen toplam uygulama sayısı Adet 14 15 15 15

3 E-Belediye uygulamaları sayısı Adet 20 19 19 20

4 Elektronik doküman akışı sistemine geçiş oranı % 45 95 95 95

5 İç paydaşa verilen bilgi işlem hizmetlerine yönelik anketlerdeki memnuniyet oranı % 88 89  91,17   95

6 İşlerin süresinde kapatılma oranı % 70 70  83,58   85

7 Kablosuz erişim noktası sayısı Adet 120 180 200 195

8 Mobil uygulamaların sayısı Adet 10 10 10 17

9 Verilen teknik destek hizmeti sayısı Adet 4.953 5.325 4.094 4.000

10 Verilen yazılım destek hizmeti sayısı Adet 1.062 1.643 1.185 1.150

11 Gerçekleştirilen sosyal proje sayısı Adet 1 1 1 1

12 Kamera kayıt cihazı Adet 48 55 55 55

13 Kamera sayısı Adet 434 863 984 980

14 Kent yönetimi uygulamaları sayısı Adet 46 48 50 50

15 Mobil cihaz destek  sayısı Adet 469 369 333 350

BT yönetimi süreçlerini tasarlar, otomasyon araçlarını seçer 
ve kullanılmasını sağlar. Felaket Kurtarma Merkezi (DRC) 
oluşturur ve güncelliğini sağlar, belirli aralıklarla felaket 
testleri yapar. MOBESE taleplerini toplar, projelerin Emniyet 
Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilmesi için çalışmalar 
yürütür ve projeleri Emniyet Müdürlüğüne devreder. 
Üsküdar Belediyesi’nin tüm tesislerinde telefon santrali 
ve altyapısını yönetir, gerektiğinde bu konuda destek 
verir. Turnike ve kapı geçiş sistemlerinin kurulumunu ve 
bakımını yürütür. Belediye hizmet binalarındaki kamera 
ihtiyacı olan yerlerin analizini yaparak yeni kameralar kurar, 
mevcut kameralar ve kayıt sistemlerinin iyileştirilmesini 
sağlar. Belediyemiz bünyesinde yapılan şantiyelerdeki bilgi 
teknolojileri çalışmalarını yürütürek, yeni hizmet binalarının 
bilişim teknolojileri alt yapısına yönelik süreçlere müdahil 
olur. Binalarda kullanılacak olan BT sistemlerinin, cihazlarının 
güncel ve ihtiyaçları karşılayacak standartlarda olması için 
çalışmalar yapar.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü
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2018 yılında müdürlüğümüz, belediyemizin bilgi 
teknolojileri ile ilgili altyapısının geliştirilmesi, yeni açılan 
belediye tesislerinin bilişim altyapısının kurulması ve 
birimlerimizin bilgi teknolojilerinden en verimli şekilde 
faydalanabilmesi için yoğun bir çalışma dönemi geçirmiş 
ve birçok projeyi hayata geçirmiştir. 

Belediye Otomasyon Sistemimizde düzenli olarak 
güncellemeler yapılmış, başta mobil platformlar olmak 
üzere çeşitli platformlar için yeni yazılımlar geliştirilmiş ya 
da temin edilmiştir. 

Belediyemizin mevcut bilgi işlem donanımlarında ve 
yazılımlarda meydana gelen arızalara müdahale edilerek 
teknik destek verilmiş, birimlerimizin işlerini aksatmadan 
yapabilmeleri sağlanmıştır. Müdürlüğümüzde kullanılan 
Bilgi İşlem Yardım Masası uygulaması üzerinden alınan 
talepler karşılanarak takibi yapılmış, ortalama yanıt hızları 
takip edilerek iyileştirilmiştir. 

Üsküdar Kart projemizle belediyemizin tüm hizmet 
birimlerinde geçerli olan kartlarla (Genç Kart, Üsküdar 

Kart, Personel Kart) vatandaşlara tek bir kart ile birden 
fazla hizmetimizden ve farklı tesislerimizden faydalanma 
imkânı sağlanmıştır. Üsküdar Kart kullanıcılarının bilgilerinin 
yönetimine ilişkin olarak da müdürlüğümüz bünyesinde 
yazılım ekibimiz tarafından çeşitli yazılımlar geliştirilmiştir. Bu 
yazılımlar belediyemizin sosyal tesislerinde, spor tesislerinde 
kullanılan yazılımlarımız ile entegre edilmiştir.

Ürettiğimiz projelerin yanı sıra, 2018 yılında da kameraların, 
kapı geçiş sistemlerinin yönetimi ve bakımı da büyük titizlikle 
yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında yıl boyunca 
kamera ihtiyacı olan yerler analiz edilerek yeni kameralar ile 
kayıt cihazları kurulmuş, mevcut kameralar ve kayıt sistemleri 
iyileştirilmiştir. 

2018 yılı faaliyet raporumuzda tüm yaptığımız çalışmaların ve 
projelerin detaylı bilgileri ve istatistiki raporları sunulmuştur. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü
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Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

Üsküdar KBS web uygulaması veri giriş ve düzenleme ekranı

Kurum içinde masaüstü uygulama-
sında dönem dönem yaşanan aksak-
lıklar sırasında vatandaşa hizmetin 
kesintisiz devam etmesi, veri gün-
celleme ve sorgulama işlemlerinin 
daha hızlı yapılabilmesi için oluştu-
rulan Üsküdar KBS web uygulaması 
aktif olarak çalışmakta olup, ilgili bi-
rimlerin hizmetine sunulmuştur. 

Uygulama aynı zamanda dinamik 
yapıda işlemekte, güncellemeler 
anlık olarak veritabanına yazdırıl-
makta ve diğer birimlere yansı-
maktadır. Altlık haritalar ve uydu 
görüntüleri ile desteklenen uygu-
lama üzerinden toplu veri girişi de 
yapılabilmektedir. 

MAKS’a (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) entegre imar yönetim sistemi ile İmar 
Müdürlüğü bünyesinde yer alan birimlerin işlemlerini ortak veritabanı üzerinden 
yapmaları, MAKS(Mekânsal Adres Kayıt Sistemi), YDS(Yapı Denetim Sistemi) ve 
TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) sistemlerinde farklı web sayfası ile yapılan 
işlemlerin, web servisleri üzerinden tek uygulama ile yapılması, hukuki süreçle-
rin uygulama üzerinden takibi sağlanmıştır. Aynı zamanda matbu yazışmaların 
hazırlanması, EBYS entegrasyonu ile doğru ve hızlı yazışmalar, detaylı raporlama 
sistemi, kurumun diğer birimleri ile entegrasyon imkanı elde etmiş,  çevrimdışı 
çalışabilme, yapı tatil tutanağı süreçlerinin takibi, şantiyelere ait fotoğraf ve se-
viyelerin takibi kolaylaşmıştır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

MAKS’a (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Entegre İmar Yönetim 
Sistemi Masaüstü Uygulaması

Üsküdar KBS (Kent Bilgi Sistemleri) Web Uygulamasının Oluşturulması 

Üsküdar KBS web uygulaması ana ekranı

MAKS’a entegre imar yönetim sistem ara yüzü
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Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

Uygulama gelişmiş ölçüt ve kriterlerle raporlama ve istatistik bilgileri sunmaktadır. 
Kullanmış olduğunuz yazışmaları tanımlayarak, seçili belgenin bilgileri ile ilave ofis 
programına ihtiyaç duymadan yazışmalar ve kapak yazıları hazırlanabilmektedir. EBYS 
entegrasyonu ile yazışmaları EBYS uygulamasına aktarılabilmektedir. Uygulama aynı 
zamanda kullanılan bir çok sistemle entegre çalışmaktadır.  Bu sistemler; 

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Üsküdar afet ve acil durum toplanma alanları tabelası için koordinat değerleri 
ve sıra numarası yazdırılarak, 195 toplanma alanının djital tabela üretimleri 
yapılmıştır.

Yapı ruhsat belgeleri yönetim ekranı

Genel kullanıma yönelik pazar yerleri haritası 112 sağlık ekipleri için hazırlanan detaylı ilçe haritası

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabelası için örnek dijital baskı

AFAD Entegreli Toplanma Alanları Basıma Hazır 
Dijital Tabela Üretimi

Hizmete Özel ve Genel Maksatlı Baskıya Uygun Harita Üretimi

• Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
• Yapı Denetim Sistemi (YDS)
• Tapu Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS)
• Adres Kayıt Sistemi (AKS)
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

• Dijital Arşiv
• Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
• Kent Bilgi Sistemi
• Kısa Mesaj Uygulamaları

Dijital harita ve analizlerin yanı sıra Üsküdar 
Belediyesi’nde sözel olarak yer alan pazar 
yerleri, coğrafi olarak işaretlenmiş ve hem 
vatandaş hem de paydaşlarımızın genel 
kullanımına yönelik haritaların basıma 
kadar olan tüm süreçleri yapılmıştır.  Mev-
cut verilerden oluşturulan ve 112 sağlık 
ekipleri için hazırlanan yol bazında detaylı 
Üsküdar Yerleşim Haritası üretim ve baskı 
aşamalarının tüm süreçleri yapılmıştır.  Yine 
emniyet birimleri, kurum içi özel haritalar, 
afet toplanma alanları gibi birçok haritanın 
basımı gerçekleştirilmiştir.
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Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Valide Sultan Gemi Rezervasyon Sistemi

Valide Sultan Gemimizde vatandaş-
larımızın üyeliklerini oluşturup etkin-
liklere katılımlarını sağlayan online 
ve mobil sistem olmak üzere 2 farklı 
sistem altyapısı geliştirilmiştir. Böy-
lece vatandaşlarımızın çağrı merke-
zini aramadan sistem üzerinden ka-
yıt yapabilmeleri sağlanmıştır.

Dijital arşiv yazılımımızın kurum iç ve dış yazışmalarda kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile entegrasyonu 
tamamlanmıştır. Böylece kurum yazışmalarında arşivden evrak arama yapılması ve  belge eki hazırlanması sağlanmıştır. Ayrıca 
yazılım içi temalarda güncelleme yapılmış olup kullanıcı ara yüzü sadeleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Dijital Arşiv Sistemi

Spor Tesisleri Yazılımı

Vatandaşlarımızın hizmetine sunulan spor tesisleri yazılımımızda kullanıcı ara yüzleri geliştirilip yazılıma yeni modüller 
eklenmiştir. Ayrıca 2018 yılında hizmete açılan spor tesislerimiz kayıt başvuruları için bu sisteme entegre edilmiştir.
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Yazılım Geliştirme Faaliyetleri

Üsküdar Kart  Yazıcı Entegrasyonu

Üsküdar Kart ile müdürlüklerimizde 
kullanılan yazıcılarımız entegre edilmiş 
olup bu yazılım üzerine raporlama ser-
visleri ilave edilmiştir. Böylece müdür-
lüklere her ay sonu, çıktı bilgileri (renkli/
siyah beyaz çıktı sayıları, çevresel etki ra-
porları, toplam çıktı sayıları) mail yoluyla 
bildirilmektedir.

Belediyemizde kullanılmakta olan personel denetim kontrol sistemleri (PDKS) yazılımımızda personellerin günlük giriş çıkışlarını 
web ortamında rapor eden web sistemi yazılımı geliştirilmiş ve eksiklikler giderilmiştir. Ayrıca kart okuma sistemine ilişkin SDK 
(Software Development Kit) yazılım geliştirme platformlarımıza entegre edilmiştir.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Üsküdar Kart PDKS Yazılımı

Üsküdar Web Servisleri

Kart Basım İşlemleri 

2018 yılı içerisinde Genç Kart, Üsküdar Kart, Personel Kart çeşitlerinde çok sayıda kart basımı gerçekleştirilmiştir. 

Yazılım işlemlerinde kullandığımız web servis metotlarında çeşitli geliştirmeler yapılmıştır:
TAKBIS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) web servisinde zemin bilgilerinin detaylı sorgulanmasına ilişkin metodlar eklenmiştir.
MERNIS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) web servinde güvenlik sertifikası TLS 1.2 versiyonuna yükseltilmiştir. Yabancı kimlik 
sorgulama, mavi kartlı vatandaş sorgulama ve aile bilgisi sorgulama (detaylı) web metodları servise eklenmiştir.

VPOS(Sanal Pos) için kullanılan web serviste güvenlik sertifikaları son sürüme güncellenmiştir. Ayrıca bu servise ilişkin ödeme 
yöntemlerinde 3D Secure (Güvenli Ödeme) özelliği geliştirilmiş olup e-belediye ödeme sistemlerimizde kullanıma sunulmuştur.
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• Sistem ve network güvenliğinin sağlanması,
• Sistem ve network güvenliği için yeni yazılımların alımı ve   
 sisteme dâhil edilmesi
• Sistem log kayıtlarının incelenmesi ve anomalilerin tespiti,   
 oluşan güvenlik olaylarının incelenmesi ve gerekli testler ile   
 sorunun çözümlenmesi, 
• Network haritasının güncel tutulması ve yeni lokasyonların   
 sisteme dâhil edilmesi
• Network ve kablosuz sistemler için alt yapıların hazırlanması ve   
 buradaki cihazların kontrolü ve  erişimi sağlayan servislerin sürekli  
 aktif durumda bulundurulması,
• Yeni projelerin hazırlanması, network altyapısı ve kablolama gibi  
 görev alanına giren işler için rapor ve şartname hazırlanması,
• Datacenter ve DRC’de (Felaket Kurtarma Merkezi) bulunan tüm  
 sunucu ve sistemlerin kurulum,  güncelleme, güvenlik ve üzerinde  
 çalışan uygulamaların aktif halde bulundurulması,

• Oracle veri tabanı kurulum, yönetim, bakım ve performans ayarlarının yapılması,
• Veri tabanı sistemlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmasını sağlayacak tüm planlama, izleme, yönetim, güvenlik, problem çözme ve   
 koordinasyon  aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
• Disk ihtiyaçlarının takip edilmesi ve ihtiyaç duyulan disk kapasitelerinin planlaması,
• Veri tabanı katmanı ile ilgili yedekleme, onarma, geri yükleme ve felaket kurtarma projelerinin hayata geçirilmesi işlemleri yapılmıştır.

Veritabanı Performans Geliştirme Çalışmaları
Kent Bilgi Sistemi(KBS) uygulamasının kullandığı veri tabanı yönetim sisteminde performans arttırıcı çalışmalar yapılmış olup uygulamalarda kayda 
değer performans artışları gözlemlenmiştir.

• Sanallaştırma sistemlerinin yönetimi, yedeklerin alınması,
• Mail sunucularının yönetilmesi,
• Anti virüs sistemlerinin yönetimi ve bu sistemlerin sürekliliğinin   
 sağlanması,
• Sanallaştırma platformuna yeni sunucuların dâhil edilerek   
 kapasitenin arttırılması,
• Belediyemizin veri depolama altyapısının genişletilmesi ile yeni   
 veri depolama cihazı alınarak sanallaştırma altyapısına dâhil   
 edilmesi,
• Mail sisteminin güncelleştirmelerinin yapılması, mail iletişiminin  
 daha hızlı ve daha güvenli hale getirilmesi,
• Kuruluma ait web sayfaları ve web tabanlı uygulamalara güvenli  
 erişim için SSL (güvenli erişim katmanı) sertifikalarının aktif   
 edilmesi.

Sistem ve Network Yönetim Faaliyetleri

Belediye bünyesinde Network üzerinden sunulan hizmetlerin kaliteli ve kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla 
çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen işlemler yürütülmüştür:

Açık Kaynaklı Sistemlere Geçiş Projesi (Üsküdar Pardus)

Veritabanı Yönetim Faaliyetleri

• Belediye bünyesinde bulunan bilgisayarların 1.seviye Pardus işletim sistemine göçleri tamamlanmıştır.
• Bilgi İşlem kapsamında kullanılan donanımların bakım, onarım ve kontrolleri yapılıp kullanıcılara gerekli teknik destek verilmiştir.
• Bilgisayarlar, network ve bağlı çevresel birimlerinde, kullanıcılardan ve sistemlerden kaynaklanan sorunlar giderilmiştir. 
• Yeni alınan bilgisayar ve çevre birimleri kullanıcılara uygun olarak hazırlanmıştır. 
• Birimlerde gereken network kablolama ve altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
• Kullanıcılara ofis yazılımları konusunda destek verilmiştir.

Kamuda açık kaynaklı sistemlere geçiş projesi kapsamında Üsküdar Belediyesi’nde açık kaynak kodlu işletim sistemine geçiş ile ilgili 
Ocak 2017’de çalışmalara başlanmış olup bu tarihten itibaren 6 aylık bir AR-GE çalışması kapsamında donanımların, programların ve 
içeriklerin uyumluluğu ile ilgili çalışmalar yapılmış ve belediye yapısı ile uyumlulukları test edilmiştir.  Tüm bu çalışmalar sonunda Üsküdar 
Belediyesi’ne özel bir kurulum paketi oluşturulmuştur. Sunucuların yönetimi, güvenlik, izleme, uzaktan yardım, Mail Client, Print Server, 
Libre Office, tarayıcı seçimi gibi işlevler tamamen bu paket içerisinde kurumumuza özel olarak yapılandırılmıştır. İlgili tüm teknik ekip ve 
son kullanıcıların eğitim alması sağlanarak müdürlüklerde Pardus işletim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
ile beraber yapılan çalışma neticesinde Bilgi Evlerindeki bilgisayarların, Milli İşletim Sistemi Pardus’ a göç ettirmek üzere pilot Bilgi Evi 
belirlenmiş ve tüm bilgisayarlar Pardus’a göç ettirilmiştir. Gerekli testler yapıldıktan sonra tüm Bilgi Evlerindeki bilgisayarların 2019 
yılında Pardus’a göç ettirilmesi hedeflenmektedir.
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Yazıcı ve Baskı Makineleri Faaliyetleri

2018 yılında, kurumumuz iç ve dış müdürlüklerinde yazıcılardan Üsküdar Kart 
kullanılarak çok sayıda baskı gerçekleştirilmiştir. 

Mobil telefon ve tabletlerden yıl içerisinde çok sayıda baskı alımı gerçekleşmiştir.
Telefon ve tabletlerden yollanan çıktıların Üsküdar Kart ile güvenle alınabilmesi 
sağlanmıştır. 

Yollanan çıktılar siyah-beyaz/renkli gibi kriterler göz önünde bulundurularak 
müdürlük bazında düzenli olarak raporlanmış ve bu raporlar müdürler ile başkan 
yardımcılarına gönderilmiştir. Raporlama ile ihtiyaçlar belirlenip gereksiz çıktılar ile 
yüksek maliyetlerin önüne geçilmiştir.

Yıl içerisinde 1.389 adet arızaya destek verilmiştir. Bu arızaların 942 adeti yerinde 
teknik destek verilerek, 447 adeti ise uzaktan destek verilerek çözülmüştür.

Üsküdar ilçesi içerisinde bulunan Nüfus Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlık, İlçe Seçim 
Kurulu, camii ve okullar vb. kurumlara 24 kez yazıcı teknik servis bakım ve onarım 
hizmeti verilmiştir.

Merkez birimlerimizde ve dış birimlerimizde yıl içerisinde çok sayıda yerinde toner 
değişim hizmeti verilmiştir. 

Üsküdar Kart ile Yazıcı Entegrasyonu

Telefon ve Tabletlerden Baskı Alımı

Raporlama

Teknik Arıza, Bakım ve Onarım

Dış Kurumlara Verilen Teknik Destek

Toner Değişim Hizmetleri
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Belediye Birimlerindeki Bilgi Teknolojileri Çalışmaları

Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezinin yapım aşamasında müdahil olunarak 
binanın bilişim teknolojileri altyapısına uygun ve binada kullanılacak BT 
sistemlerinin, cihazların, ekipmanların ihtiyaca yönelik olması için çalışmalar 
yapılmıştır. Bu doğrutuda 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 planlama, projelendirme ve yapılan iş ve 
işlemlerin takibi sağlanmış olup sistemlerin kurulumu ve merkez bina ile 
entegrasyonu sağlanmıştır.

NevMekân Sahil’in yapım aşamasında müdahil olunarak binanın bilişim 
teknolojileri altyapısına uygun ve binada kullanılacak BT sistemlerinin, 
cihazların, ekipmanların ihtiyaca yönelik olması için çalışmalar yapılmıştır. 
Bu doğrutuda 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 planlama, projelendirme ve yapılan iş ve 
işlemlerin takibi sağlanmış olup sistemlerin kurulumu ve merkez bina ile 
entegrasyonu sağlanmıştır.  

Çavuşdere Spor Sarayı dış duvarında bulunan led ekran sökülerek 3 adet 
çift yüzlü, 3 adet tek yüzlü olmak üzere toplam 6 noktaya montajı yapılarak 
devre alınmış olup uzaktan yönetilerek belediyemizin tanıtımları yapılmaya 
başlanmıştır.

Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi Çalışmaları

NevMekân Sahil

Led Ekranlar

Bilgi İşlem Müdürlüğü

2018 FAALİYET RAPORU



2017 yılında Üsküdar’da bulunan tüm devlet okullarında Ebeveynlerde Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Kullanım Kültürü eğitim 
seminerleri düzenlenmiş olup, bu seminer faaliyetleri 2018 de de devam etmiştir. Bu kapsamda birçok sivil toplum kuruluşları, 
özel okullar, dernekler ve vakıflarda seminerler düzenlenmiştir. Bu seminerlerde; 

• Bilişim yoluyla gelen tehditler ve çözüm önerileri,
• Değişen dünyada insanımızın teknoloji kullanım kültürü ve öneriler,
• Sosyal medya ile maddi-manevi değerlerimize gelen tehditler,
• Cinsel istismar olaylarını önleyici faaliyetler,
• Telefon ve internet yoluyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerini önleme,
• Teknoloji bağımlılığının kapsamı ve çözüm önerileri,
• Siber zorbalık kapsamı, nedenleri ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Bu eğitimler sonucunda yüzlerce idareciye, binlerce veliye temas edilmiştir. Bu şekilde teknoloji bağımlılığı, internet kullanım 
kültürü konularında bir farkındalık oluşması sağlanmıştır.

Ebeveynlerde Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Kullanım Kültürü Eğitim Seminerleri

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 “Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Kullanım Kültürü” Eğitim Semineri Etkinliği

Sosyal Proje Faaliyetleri
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Destek Hizmetleri  
Müdürlüğü



Başkanlık binası başta olmak üzere 36 ek 
hizmet binanın iç ve dışının önemli nokta-
ları 986 adet kameralı güvenlik sistemi ile 
7/24 saat izlenmektedir. 2018 yılı içinde 1 
güvenlik amiri, 3 güvenlik şefi, 19 güvenlik 
memuru ve 183 güvenlik personeli olmak 
üzere toplam 206 personel ile 7/24 saat 
güvenlik hizmeti verilmiştir.  

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, genel olarak Belediyemizin 
diğer birimlerine lojistik destek sağlamakla görevlidir. Bu 
hizmetleri yerine getirirken yoğun olarak gelen talepler 
doğrultusunda 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 hizmet binası, nikah sarayı, spor sarayı 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 
birimlerin elektrik, su, doğalgaz, GSM ve telefon hatları 
sözleşmelerini ve fatura ödemelerinin takibini yapar. 
Birimlerin kullandığı 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 bayram programları ile sosyal ve kültürel 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Hizmet ihalelerinde çalışan toplam personel sayısı Kişi 1.020 1.163 1.489 1.500

2 Personel çalıştırma hizmet ihtiyacı karşılanan harcama birimi sayısı Kişi 23 23 27 27

etkinliklerin yapıldığı yerlerin düzenlenmesini sağlar. 
Gerektiğinde ses düzeni, sahne ve tribün kurulumu işleri 
ile organizasyonlardaki masa, sandalye gibi ihtiyaçların 
karşılanmasını sağlar.

Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü 
demirbaş 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 bina temizliği, personel öğle yemeği, bina 
güvenliği, ihalelerini takip ederek ihaleyi alan yüklenici 
şirketlerin hakedişlerini düzenler, ödemelerini takip eder ve 
kontrollerini yapar. 

Müdürlüğün faaliyetlerinin eksiksiz ve etkili biçimde 
yürütülmesi için azami verim ve asgari fire ile tasarruf 
tedbirlerinin uygulanmasını sağlar. Müdürlüğün gelecekteki 
ihtiyaçlarını tespit ederek, faaliyetleri ile ilgili plan ve 
programlama işlemlerini yapar. Müdürlüğe kurum içi ve 
kurum dışından gelen evrakların ve dilekçelerin kayıt, 
dosyalama ve yazışma işlemlerinin 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 Hizmet Müdürlüğü

Özel Koruma ve Güvenlik Amirliği
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Destek Hizmet Müdürlüğü

Sivil Savunma Koordinatörlüğü olarak 1 sivil savunma amiri ve 2 memur ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
verilmektedir. TAMP İstanbul eylem planı kapsamında hizmet gruplarının güncelleme çalışmaları yapıldı. İlçe Sivil Savunma Planları 
güncelleme çalışması yapıldı. Afete hazırlık çalışmaları kapsamında, talepte bulunan okullarda Deprem Simülasyon Aracı ile eğitim 
çalışmaları yapıldı. Toplanma çadır ve tahliye alanlarının güncellenmesi yapılarak Üsküdar Afet Yönetim Haritası hazırlandı. 

Belediyemiz bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekibi personellerinin Afet ve Acil Durum Birlik Müdürlüğünden eğitim alması 
sağlandı. Başarılı olan personellere sertifikaları dağıtıldı. İlçemizde bulunan 15 adet AFİS, 5 adet MAG konteynerlerinin bakımı 
yapılarak, içlerinde bulunan makine ve ekipmanların çalışır duruma gelmesi sağlandı. 

Toplanma alanı olarak tespit edilen yerlere Acil Durum Toplanma Alanı tabela dikim işlemleri yapılmaya başlandı. İstanbul İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü ile protokol yapılarak acil durumda kullanılmak üzere arama kurtarma malzemeleri hibe yolu ile alındı. 
Başkanlık binamızda afet anında kurtarma personelinin kullanacağı ekipmanlar için depo oluşturularak, mevcut malzemeler 
muhafaza altına alındı.

Sivil Savunma Koordinatörlüğü
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Destek Hizmet Müdürlüğü

2018 yılında Ramazan ayı başta olmak üzere Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm açılış ve törenlerde gereken yerlere 37.407 
adet masa, 147.582 adet sandalye, 71 adet sahne, 127 adet platform, 2 adet tribün,  498 adet şerit bariyer,  790 adet hasır, 382 
adet ses sistemi, 740 adet çardak ve 218 adet turnike teknik servis personelimiz tarafından ulaştırılmıştır. Yıl içerisinde lojistik 
taşıma personeli tarafından 188.142 adet çalışma yapılmıştır.

Belediyemiz birimlerinde bulunan 2 adet sabit telsiz, 2 adet role telsiz, 279 adet el telsizi ve 5 adet araç telsizi toplam 288 adet 
telsizin rutin bakım ve takibi lojistik taşıma ekibi tarafından yapılmıştır. 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan teknik servis personelimiz yıl içerisinde 147.582 adet sandalye ve 37.407 adet masanın; 
Sivil Toplum Kuruluşları, okullar, camiler, hastaneler ile Üsküdarlı vatandaşlarımızın özel günlerinde ihtiyaç duyulan noktalara 
taşınması ve teslimi hususunda destek hizmeti sunulmuştur. 

Bina temizlik ekibimiz toplam 181 adet personel ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız başta olmak üzere tüm hizmet birimlerimizde 
görev yapılmakta ve iç temizlik hizmetleri ile ibadethane ve okul temizlik işleri yürütülmektedir. 

Lojistik Taşıma Ekibi 

Bina Temizlik Ekibi
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Yemekhane bünyesinde 1 aşçıbaşı, 
5 aşçı, 1 aşçı yardımcısı, 5 bulaşıkçı, 
6 garson olmak üzere toplam da 
18 kişi ile öğle yemeği hizmeti su-
nulmaktadır. Belediyemizde öğle 
yemeğini karşılamak üzere 2018 
yılı içinde 106.685 kişilik yemek 
üretilmiştir.

Belediyemizi ziyaret eden vatandaşları-
mıza ve Belediye personelimize içecek 
servisi yapmak üzere 19 personel 3 
Toplum Yararına Proje personeli görev-
lendirilmiştir.

Destek Hizmet Müdürlüğü

Müdürlüğümüze bağlı olarak 11 ibadethane ve okul temizliği personeli ile okul ve ibadethanelere hizmet verilmektedir. Okul, 
ibadethane, kütüphane, vakıf vb alanlar topluma açık olan ve temizliğin özellikle önem taşıdığı alanlardır. Bu alanlar temizlik 
ekiplerimiz tarafından sağlık ve hijyen koşulları da dikkate alınarak yıl boyunca düzenli olarak temizlenmektedir. 2018 yılında 
Üsküdar ilçesi genelinde 691 adet cami, 22 adet mescit, 16 adet vakıf, 11 adet dernek, 112 adet kuran kursu, 156 adet okul, 15 
adet muhtarlık binası ve 5 adet kilise ile 1.028 noktada temizlik hizmeti verilmiş ve dezenfektan işlemi uygulanmıştır. Topluma 
açık olan bu alanlar, mikrop, bakteri ve virüslerden temizlenerek daha sağlıklı ve ferah bir hale getirilmiştir. 

İbadethane ve Okul Temizliği Ekibi 

Yemekhane Hizmetleri  

Çay Ocakları
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Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü olarak mali kaynaklarımızı 
sürdürülebilir hizmet anlayışıyla yönetmek ile birlikte 
Belediyemiz hizmet alanlarındaki projelendirme ve 
uygulama süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek 
amaçlanmaktadır.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlardan; işgale 
uğrayanların tespiti, ecrimisil uygulanması ve bundan 
doğan gelirlerin tahsilinin sağlanması, gelir sağlamak 
amacıyla kiraya verilmesi ve satışlarına karar verilenlerin 
Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre ihale 
usulü ile satışlarının yapılması işlemleri Müdürlüğümüz 
tarafından yürütülmektedir. 

Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kullanmak 
üzere ihtiyaç duyulan ve ilgili birimlerden talep edilen 
gayrimenkullerin Belediyemiz adına kiralama işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Ecrimisil İşlemleri

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 ve Değerlendirme Komisyonunun belirleye-
ceği ecrimisil bedelinin tahakkuk edilmesi ve takip işlem-
lerinin yapılması, şahıslara ait olup da, imar planı gereği 

• Müdürlüğümüz bir destek birimidir ve diğer Müdürlüklerden gelen taleplere göre işlemler yürütülmektedir. Bu nedenle, göstergelerimizde oluşan  
 sapmalar performans ölçütü olarak değerlendirilmemelidir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satılan taşınmaz sayısı Adet 4 4 42 -

2
2981 sayılı İmar Affı Kanununa göre satılan ve ipotek terkin işlemi yapılan 
mülk sayısı

Adet 7 6 - -

3 Ecrimisil uygulaması yapılan taşınmaz sayısı Adet 544 529 538 -

4 İhdas, tevhid, ifraz vb. imar uygulaması sonucu kazanılan mülk sayısı Adet 18 27 353 -

5 İmar uygulamaları nedeniyle satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı Adet 7 28 16 14

6 Kamulaştırma işlemleri tamamlanan parsel sayısı Adet 22 110 48 22

7 Kira uygulaması yapılan taşınmaz sayısı Adet 48 51 51 55

8 Kiracısı bulunduğumuz taşınmazların sayısı Adet 49 59 68 50

Müdürlüğümüzde, imar planındaki amacı doğrultusunda 
kullanılmak üzere, Belediyemiz ile İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Maliye Hazinesi vb. kamu kurum ve kuruluşları 
arasında devir, tahsis ve irtifak hakkı işlemleri yürütülmektedir.  
İmar planlarında yol, park vb. kamuya ayrılan alanların amacı 
doğrultusunda kullanılmak üzere istimlâk edilmesi işlemleri 
ile kamu alanından ihdas edilen taşınmazların bitişiğindeki 
arsa malikine tevhiden satış işlemleri yapılmaktadır. Maliye 
Hazinesine ait taşınmazların, Gecekondu Kanunu kapsamında, 
ilgililerin talepleri üzerine, Belediyemize devrine müteakip 
satış işlemleri de Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

kamu adına terkin edilen alanların kullanımının tespiti son-
rasında ecrimisil işlemlerinin uygulanarak, ecrimisil bedelinin 
tahsilinin sağlanması şeklinde yürütülür. Taşınmazların aylık 
ecrimisil bedelleri, güncel kiralama değerleri, sokak rayiçle-
ri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak, Belediye Kıymet 
Takdir ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

2018 yılı Aralık ayı sonu verilerine göre; 538 adet işgalli ta-
şınmaza ecrimisil uygulanmıştır. 2018 yılı toplam ecrimisil ta-
hakkuk miktarı 13.315.799 TL olup, 12.043.332 TL ecrimisil 
tahsilâtı yapılmıştır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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Talep Doğrultusunda Taşınmaz Kiralama

Amaç; Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir ihtiyacını karşı-
lamak amacıyla kişi veya kurumlardan (bina, arsa, dükkan 
gibi) gayrimenkullerin Belediye adına kiralanmasıdır.

Belediye’nin ihtiyacına cevap verecek kültürel, sportif, sos-
yal v.b. faaliyetler için gerekli taşınmazı olmaması halinde, 
gerekli taşınmazların ilgili kanunlar gereği Belediyemiz 
adına kiralanması, kira bedellerinin her ay düzenli olarak 
ödenmesi ve takiplerinin yapılması sağlanır. Taşınmazların 
kira bedelleri güncel kiralama değerleri dikkate alınarak, 
Belediye Kıymet Takdir ve Değerlendirme Komisyonu ta-
rafından belirlenir.

2018 Aralık ayı verilerine göre Belediyemiz ihtiyaçları için 
68 adet taşınmaz kiralaması yapılmıştır. 2018 yılı içinde ki-
racısı bulunduğumuz taşınmazlara ödenen toplam bedel 
6.495.258 TL olmuştur.

Kira

Amaç; kamu hizmetlerinin görülmesinde Belediye tarafın-
dan kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan (bina, arsa, dükkân 
gibi) taşınmazların kiraya verilerek Belediye bütçesine ge-
lir sağlanmasıdır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gere-
ğince Belediye'ye ait taşınmazların, Belediye Kıymet Tak-
dir ve Değerlendirme Komisyonunun belirleyeceği bedel-
ler üzerinden, 3 yıl süreye kadar Encümen Kararı, 3 yıldan 
daha uzun süreli kiralamalarda ise Meclis Kararı gereğince, 
kiraya verilme işlemlerinin yürütülmesi, kiracıların kira be-
dellerinin tahakkuk edilmesi ve ilgili kayıtların tüm takip, 
kontrol işlemlerinin yapılması sağlanır. 

Taşınmazların aylık kira bedelleri; güncel kiralama değerle-
ri, sokak rayiçleri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak, 
Belediye Kıymet Takdir ve Değerlendirme Komisyonu tara-
fından belirlenir ve Encümen Kararı veya Meclis Kararı ile 
kesinleşir.

2018 yılı Aralık ayı verilerine göre; 51 adet Belediye taşın-
mazı kiraya verilmiştir. Bu taşınmazlar için 2018 yılında top-
lam 7.166.536 TL kira bedeli tahakkuk ettirilmiş, 6.132.302 
TL bedel tahsil edilmiştir. 

Kamulaştırma

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

2018 yılı içerisinde 21 adet taşınmaz şartsız bila bedel hibe 
alınmış, 27 adet taşınmazın kamulaştırma işlemi tamamlanıp 
tescil işlemleri yapılmıştır. Kamulaştırma için kullanılan bütçe 
miktarı; 43.725.885 TL’dir.

İhdas Tevhid ve İfraz

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 ge-
reği kapanan yolların, imar planındaki amacına uygun ola-
rak, uygulamaya tabi tutularak ait olduğu adanın son parsel 
numarasıyla tescil edilmesi işlemidir. Tevhid; birden fazla 
bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir. İfraz ise plan şartları 
doğrultusunda parselin bölünmesidir. Uygulama olarak tev-
hid işlemi; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi gereği, 
kamu alanından ihdas edilen ya da İmar planı gereği park, yol 
fazlası v.b. inşaata müsait olmayan taşınmazların bitişiğinde-
ki arsa malikine talebi doğrultusunda, birleştirilmek suretiyle 
yapılan zorunlu satış işlemidir. Taşınmazların satış bedelleri 
güncel rayiç değerler dikkate alınarak, Belediye Kıymet Tak-
dir ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

2018 yılı içinde ihdasen kazanılan ve ifraz sonucu edinilen 
mülk sayısı 353’tür. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesi 
gereği tevhiden satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı 16, bu 
satıştan elde edilen gelir ise 19.943.303 TL olmuştur.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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Hazine Taşınmazlarının Satışı 

4706 sayılı Hazine’ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendi-
rilmesi Kanunu kapsamında işgalli Hazine taşınmazlarının 
satışını yapmak ve 4706 sayılı yasa kapsamında işgalli Hazi-
ne parsellerinin Belediyemize devri ve ilgililerine bu kanun 
kapsamında bedel karşılığı tapularını verme işlemleridir.

Faaliyet çerçevesinde değerlendirilen taşınmazların bedel-
leri, taşınmaz çevresindeki güncel kiralama ve satış değer-
leri, sokak rayiç değerleri ve kullanım fonksiyonu dikkate 
alınarak Kıymet Takdir ve Değerlendirme Komisyonu tara-
fından belirlenir, Encümen Kararına bağlanarak kesinleşir. 
(Hazine taşınmazlarının satışı ile ilgili veriler İmar Affı Ka-
nunu Uygulaması verileriyle birleştirilmiştir. 

Taşınmaz Devralınması

Kamu kurumları veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait par-
sellerin imar kanunu gereği Belediye'ye devir işlemlerinin 
yapılması, üzerinde Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesis 
edilmesi, tahsis alınması, ayrıca özel mülkiyetteki taşınmaz 
mallar üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi, tahsis alınması 
ve devir alınması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

2018 yılı içerisinde 7 adet mülk devir alımı yapılmıştır.

Taşınmaz Devredilmesi

4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanu-
nunun 30.maddesi gereği, Belediye taşınmazlarının imar 
planının amacına göre ihtiyacı olan idarelere devir işlem-
lerinin yapılması ve ya ihtiyaç durumunda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi arasındaki karşılıklı 
olarak protokol, tahsis ve ya satış karşılığı taşınmaz devir 
işlemlerinin yapılmasıdır.

2018 yılı içerisinde 32 adet mülk devir edilmiştir.

Taşınmaz Satışı 

Amaç; Belediyemize ait taşınmazlardan Meclis Kararı gere-
ği satışlarına karar verilenlerin, Devlet İhale Kanunu'nun il-
gili maddelerine göre ihale usulü ile satışların yapılmasıdır.

2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili maddelerine uy-
gun olarak, satışına karar verilen taşınmazların ihalelerinin 
yapılması işlemleridir. Taşınmazların bedelleri, taşınmaz 
çevresindeki güncel kiralama ve satış değerleri sokak rayiç 
değerleri ve kullanım fonksiyonu dikkate alınarak Kıymet 
Takdir ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir, 
Encümen Kararına bağlanarak kesinleşir.

2018 yılı içerisinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
ilgili maddelerine göre 42 adet mülk satışı yapılmıştır. Bu 
satışlardan elde edilen gelir 76.834.203 TL olmuştur.

İmar Affı Kanunu Uygulaması

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

Bu çerçeve içerisinde yaptığımız uygulama, İmar Affı Ka-
nunu gereği gecekondu hak sahiplerinin işgalindeki Üs-
küdar’da bulunan hazine arazilerinin Belediye'ye devir iş-
lemlerinin yapılarak ilgilisine (gecekondu hak sahiplerine) 
satışının yapılmasıdır. Değerlendirilen taşınmazların bedel-
leri, taşınmaz çevresindeki güncel kiralama ve satış değer-
leri, sokak rayiç değerleri ve kullanım fonksiyonu dikkate 
alınarak Kıymet Takdir ve Değerlendirme Komisyonu tara-
fından belirlenir.

2018 yılı içerisinde 2981-3290 sayılı İmar Affı Kanunu gere-
ği ipotek terkini ve satışı işlemi yapılmamıştır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2018 FAALİYET RAPORU



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
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Fen İşleri
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• Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi,
• Asfalt yüzey kaplaması bozulan cadde ve sokakların asfalt kaplamalarının yapılması,
• Asfalt uygulaması yapılan yerlerde engelsiz erişime uygunluk da göz önünde bulundurulmak suretiyle bordür ve tretuvar 

yapılması, 
• Doğal taş, parke taşları veya beton parke taşları ile yol kaplamalarının yapılması, 
• Yol güzergâhı tespiti kırmızı yol kotu ve aplikasyon işlerinin yapılması,
• İhtiyaçlar doğrultusunda istinat perde duvarı, iksa duvarı, kuyu temel sistemli istinat duvarı tasarım, projelendirme ve 

yapımının gerçekleştirilmesi,
• İlçe sınırları içerisinde, yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslahı için biriminin görev alanına giren 

çalışmaların yapılması,
• Alt yapı yatırım programına uygun olarak yeni proje alanları araştırılması ve geliştirilmesi suretiyle planlama yapılması,
• İlçe sınırları içerinde yer alan merdivenli yaya yolların projelendirilip yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
• Tüm inşai faaliyetler; yapım, bakım, onarım işleri ile ilgili fiyat tespiti yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması,
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu esaslarına uygun olarak yapım, bakım, onarım işleri ile ilgili ihale işlem dosyalarının 

hazırlanması,
• 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, yapım işleri genel şartnamesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklere uygun olarak tüm yapım, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirilmesi.

• Üstyapı çalışmalarında üst yapı ile ilgili diğer müdürlükler ile koordinasyon sağlanarak yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi,
• İlçe sınırları içerisinde bulunan, kamu mülkiyetindeki okulların, dini tesislerin ve spor sahalarının bakım ve onarımlarının 

gerçekleştirilmesi,
• Korunması gereken Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği arz eden eski eser yapıların restitüsyon, restorasyon projelerinin 

hazırlanması ve uygulamalarının yapılması,
• İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca yıkılacak derecede tehlikeli yapıların ve 6306 sayılı kanuna göre riskli yapıların 

yıkımlarının gerçekleştirilmesi, 
• Kamu hizmetine sunulacak bina ve tesislerin belirlenmesi, proje ve keşiflerinin hazırlanması,
• Kamu hizmetine sunulması planlanan ve projelendirilmesi yapılan binaların inşa edilme sürecinin takip edilerek 

sonuçlandırılması,
• İlçe sınırları dâhilinde kreş, sağlık ocağı, huzur evi, aile danışma merkezleri, kültür ve sanat merkezleri, belediye hizmet 

binaları, sokak çocukları evleri, hayvan hastanesi ve muhtarlık binaları ile Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların 
inşa edilmesi ve tadilatlarının yapılması,

• Tüm inşai faaliyetler; yapım, bakım, onarım,
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu esaslarına uygun olarak yapım, bakım, onarım işleri ile ilgili ihale dosyasının hazırlanması,
• 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, yapım işleri genel şartnamesi, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve 

işleri ile ilgili fiyat tespiti yapılarak yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması. İlgili yönetmeliklere uygun olarak tüm yapım, bakım 
onarım işlerinin gerçekleştirilmesi.

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüzün görevi, Üsküdar Belediyesi’nin amaçları, prensipleri ve politikaları çerçevesinde ilçemizin doğal, tarihi ve kültürel değer-
lerini koruyarak kentsel ve sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırım faaliyetlerini ve hizmetlerini halkımızın kullanı-
mına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır. Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her 
türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlerine göre keşfini hazırlamak, kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek 
sonuçlandırmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Üsküdar ilçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve 
üst yapı ihtiyaçlarının karşılanması, imar planında açılması öngörülen imar yollarının açılması işleri yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulan 
belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri, öğrenci konuk evleri, katlı 
oto park yapıları, spor tesisleri, muhtarlık binaları, sağlık ocağı vs yapıları projelendirip yapmak; ihtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, 
dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuvar düzenlemesi yapmak görevlerimiz arasındadır.  Üst yapısı defor-
me olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarının yapılması, korunması gereken kültür varlıklarının ihtiyaç halinde restorasyon ve 
sağlamlaştırma işlerinin yapılması, ham yollarda gerekli kırmızı yol kotunun verilmesi, kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için 
gerekli hukuki işlemlerin yürütülmesi Müdürlüğümüz bünyesinde yapılmaktadır. İlçemizdeki mevcut okulların ve dini tesislerin bakım ona-
rımına katkıda bulunmak da temel görevlerimiz arasında olup, ilçemizin bu çerçevede sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için her türlü çalış-
ma yasalar kapsamında yapılarak sorumluluğu üstlenilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde sunulan hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

Altyapı Yatırımları

Üstyapı Yatırımları
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Fen İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Uygulaması gerçekleştirilen prestij cadde sayısı Adet 1 8 1 1

2 Yeni otoparkların projelendirilerek tamamlanması Adet 1 4 1 1

3 Yeni halısahaların projelendirilerek tamamlanması Adet 1 7 - 1

4 Merdiven yapımı miktarı m² 1.097 2.500 1.268 2.500

5 Engelli rampası yapım işi Adet 24 64 121 70

6 Yapılan asfalt yol miktarı Ton 24.067 63.105 45.606 30.000

7 Yapılan atıksu yağmusuyu kanalı uzunluğu m 1.643 3.298 4.139 4.000

8 Yapılan beton parke yol miktarı m² 28.866 50.907 51.486 40.000

9 Yapılan betonarme perde duvar miktarı m² 1.742 3.214 2.703 5.200

10 Yapılan bordür (beton+andezit) uzunluğu miktarı m 12.633 16.944 42.502 16.000

11 Yapılan taş duvar (dekoratif+ocaktaşı) miktarı m³ 2.547 5.007 2.192 5.750

12 Yapılan tretuar miktarı m² 3.500 2.335 16.174 5.000

13 Yapı blok duvar yapım miktarı m² 1.370 2.552 1.920 2.000

14 Fatma Hatun Camii Restorasyon Projesi yapım işi % - 95 100 100

15 Valide-i Atik Darül Kurrası Restorasyon Projesi yapım işi % 60 80 100 100

16 Bulgurlu Memduh Cumhur Aile Sağlığı Merkezi yapım işi % - 95 100 100

17 Fethi Ahmetpaşa Camii Restorasyon Projesi yapım işi % - 55 100 100

18 Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi % 70 80 100 100

19 Boğaziçi Cem Evi yapım işi % - 80 100 100

20 Selimiye Taksi Durağı yapım işi % - - 100 100

21 Yavuztürk Mahalle Muhtarlığı yapım işi % - 100 100 100

22 Bulgurlu Mahalle Muhtarlığı yapım işi % - - 100 100

23 Pof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi yapım işi % - 10 12 20

24 Din Görevlileri Yaşam Merkezi % - 5 10 20

25 Zeynep Kamil Mahallesi Arakiyeci Kur'An Kursu yapım işi % - - 65 70

26 Mimar Sinan Mahallesi  Sağlık Vakfı yapım işi % - - 65 70

27 Selimiye Hamamı Restorasyon Projesi yapım işi % 10 45 65 70

28 Afgan Tekkesi Restorasyon Projesi yapım işi % 70 80 80 100

29 Mevlevihane Restorasyon Projesi yapım işi % - 35 95 100

30 Kirazlıtepe Merkez Camii yapım işi % - - 30 50

31 Oğuzhan Camii yapım işi % - - 15 30

32 Hacı Harun Ekşi Camii yapım işi % - 60 100 100

33 Hattat Hasan Çelebi Camii yapım işi % - 30 95 100

34 Küplüce Ahmet Çetinsaya Camii yapım işi % - 40 85 100

35 Rauf Orbay İlköğretim Okulu Spor Salonu  yapım işi % - - 60 80

36 Hacı Mehmet Efendi Camii yapım işi % - - 40 60

37 Emanet Alemdar Camii yapım işi % - - 40 60

38 Küplüce Cennet Camii yapım işi % - 40 95 100

39 Hacı Nuri Topbaş Camii yapım işi % - 30 85 100

40 Yavuz Selim Camii Ve Diş Sağlığı Merkezi yapım işi % 10 65 100 100

41 Burhaniye Erkek Öğrenci Yurdu yapım işi % - - 90 100
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Fatma Hatun Camii Restorasyonu

Üsküdar Belediyesi tarafından projeleri 
hazırlanan caminin restorasyon çalışmaları 
tamamlanarak ibadete açılmıştır. Ayrıca 
caminin yanında şadırvan, Kur'an Kursu 
ve lojman ile güzel bir eser günümüze 
yeniden kazandırılmıştır.

Fethi Ahmetpaşa Camii Restorasyonu 
(Karacaahmet Camii)

Fen İşleri Müdürlüğü

Zeynep Kamil Mahallesi'nde Karacaah-
met Türbesi karşısında bulunan Fethi 
Ahmetpaşa Camii, Üsküdar Belediyesi 
tarafından restorasyonu tamamlanarak 
ibadete açılmıştır.

Boğaziçi Cem Evi

Alevi yurttaşlarımızın önemli bir ihtiyacını 
karşılamak için yapılan iki katlı yapının 
inşaat çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 
yılında hizmete girmiştir.

Tamamlanan Üstyapı Projeleri
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1583 yılında Valide Atik Külliyesi’yle 
beraber bir kısmı Mimar Sinan tara-
fından yapıldı. Üsküdar Belediyesi 
tarafından restore edilerek açılışı ya-
pılmıştır. Hafızlar Derneği tarafından 
adı ile müsemma, hafızlık merkezi 
olarak hizmet vermektedir.

Valide-i Atik Darülkurrası Restorasyonu

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezimiz; bay 
ve bayan terapi havuzları, fizyoterapi ve 
müzikli terapi odası, kütüphane, spor salo-
nu, el sanatları ve resim atölyeleri, kafeter-
ya ve çok amaçlı salonu ile 4.000m2 kapalı 
alanda 2018 yılında açılışı yapılarak engelli 
vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü

Tamamlanan Üstyapı Projeleri
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Bulgurlu Memduh Cumhur 
Aile Sağlığı Merkezi

Bodrum katta hızır acil servis depo içeren 
aile sağlığı merkezimizin toplam inşaat ala-
nı 768.90 m2 olup zemin katta 5 adet mu-
ayene odası, 1 adet laboratuar, 1 adet aile 
planlaması odası, 1adet acil odası, 1adet 
aşı odası, idare odası, wc'ler ve tesisat oda-
sı bulunmaktadır. 

Bulgurlu Mahalle sakinlerinin ihtiyaçla-
rına daha iyi cevap verebilmek için muh-
tarlık binamızı yenileyerek 2018 yılında 
hizmete sunduk.

Yavuztürk Mahalle Muhtarlığı

Bulgurlu Mahalle Muhtarlığı

Yavuztürk Mahalle sakinlerinin ihtiyaçla-
rına daha iyi cevap verebilmek için muh-
tarlık binamızı yenileyerek 2018 yılında 
hizmete sunduk.

Tamamlanan Üstyapı Projeleri

Fen İşleri Müdürlüğü
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Selimiye Çiçekçi Taksi Durağı

Selimiye Mahallesinde bulunan taksici 
esnaflarımızın olumsuz hava koşulların-
dan daha az etkilenmesi için Selimiye 
Çiçekçi Taksi Durağının yapımı tamamla-
narak 2018 yılında hizmete sunuldu.

Tamamlanan Üstyapı Projeleri

Fen İşleri Müdürlüğü

Yavuz Selim Camii

Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı'nda 
bulunan cami depreme dayanıksız olması 
nedeniyle 2016 yılında yıkılarak yeniden 
yapılmaya başlanmıştır Cami 3.000 kişi-
nin ibadet edebileceği kapasiteye sahip-
tir. 2018 yılı içerisinde hizmete açılmıştır. 
2 adet lojman ile bay ve bayan şadırvanı 
mevcuttur. Ayrıca yapıda 46 üniteli ağız ve 
diş sağlığı merkezi yer almaktadır. 
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Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Z Kütüphane Yapımı

Çamlıca Kız Anadolu İHL
Z Kütüphane Yapımı

Hattat İsmail Hakkı İlkokulu
Z Kütüphane Yapımı

15 Temmuz Gazileri Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu

Sabri Artam Vakfı İlkokulu
Konferans Salonu Yapımı

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu 
Konferans Salonu Yapımı

Burhaniye Ortaokulu
Konferns Salonu Yapımı

Üstyapı Tamamlanan Bakım Onarım Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü

Üsküdar Vergi Şubesi Yapımı
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Devam Eden Üstyapı Projeleri

Murat Reis Mahallesindedir. Afganis-
tan’dan gelen göçmenler tarafından 
1792-1793 yılında yapılan bir tekkedir. 
Şeyh evi, selamlık köşkü, tevhidhane, 
hamam, çeşme yapılarından oluşan 
tekkenin restorasyon çalışmaları 
devam etmektedir.

Afgan Tekkesi 
Restorasyon Projesi

Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesinde-
dir. 1792 yılında Galata Mevlevihanesi 
postnişi Halil Numan Dede tarafından 
kendi evi bağışlanarak kuruldu. Mev-
levihane, semahane, türbe, selamlık, 
dedegâh ve sarnıç yapıları ile dergâh 
mimarisinin sayılı örneklerinden olan 
tarihi eser, Üsküdar Belediyesi tarafın-
dan restore edilerek, kültür hayatına 
kazandırılacaktır.

Mevlevihane

Selimiye Mahallesindedir. Sultan III. Selim 
tarafından Selimiye Kışlası ile beraber 
1800-1801 yıllarında Nizam-ı Cedid asker-
lerinin kullanması için yaptırıldı. Üsküdar 
Belediyesi tarafından restore edilerek 
kültür hayatımıza kazandırılacaktır.

Selimiye Hamamı

Fen İşleri Müdürlüğü
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Devam Eden Üstyapı Projeleri

380 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdun-
da, mescit, spor salonu ve yemek salonu 
bulunmaktadır

Burhaniye Erkek Öğrenci Yurdu

Sultantepe Mahallesi Selmanağa Çeş-
me Sokakta yer alan ve mülkiyeti Tür-
kiye Diyanet Vakfına ait olan merkezin 
toplam inşaat alanı 1.519,10 m2’dir. Bir 
bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kat 
olarak tasarlanmıştır.

Din Görevlileri 
Eğitim Merkezi

1000 kişi kapasiteli camide bay ve ba-
yan şadırvanlar bulunmaktadır. Ayrıca 1 
adet lojman ve Sıbyan Mektebi de yapıl-
maktadır.

Ahmet Çetinsaya Camii
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Devam Eden Üstyapı Projeleri

2.000 kişi kapasiteli Hacı Harun Ekşi Ca-
mii 2 adet lojman ve 55 yataklı yurttan 
oluşmaktadır. Bay ve bayan şadırvanı 
mevcuttur. Burhaniye Mahallesinde 
bulunan Hacı Harun Ekşi Camii depre-
me dayanıklı olmaması nedeniyle 2016 
Aralık ayında yıkılarak yeniden inşa 
edilmektedir.

Hacı Harun Ekşi Camii

30 yıllık cami depreme dayanıksız ol-
duğu için yıkılarak yeniden inşasına 
başlandı. Cumhuriyet Mahalllesinde 
ki  Hacı Mehmet Efendi Camii temel 
atma töreni 2018 yılı Haziran ayında 
yapıldı. Caminin altında yanındaki iki 
okulumuzun kullanımı için de büyük 
bir spor salonu yapılması planlan-
maktadır.

Hacı Mehmet Efendi Camii

İçerisinde 300 kişinin ibadet edebileceği 
camide 1 adet lojman, bay ve bayan şa-
dırvan bulunmaktadır.

Hattat Hasan Çelebi Camii
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Devam Eden Üstyapı Projeleri

Cami içerisinde 1.500 kişi ibadet ede-
bilmektedir. Caminin otoparkı, imam 
evi, lojmanı ile bay ve bayan şadırvanı 
bulunmaktadır.

Küplüce Cennet Camii

Cami içerisinde 2.000 kişi ibadet ede-
bilmektedir. 3 adet imam evi, toplantı 
salonu, otoparkı, bay ve bayan şadırvanı 
bulunacak yapının inşaat çalışmaları de-
vam etmektedir.

Hacı Nuri Topbaş Camii

Kirazlıtepe Mahallesi, Kazdal Caddesi ile 
Cami Altı Sokak arasındaki alanda kalan 
Kirazlıtepe Merkez Cami, bölge halkının 
ihtiyaçlarının ön planda tutularak yapılan 
yenileme çalışmalarıyla daha iyi hizmet 
vermesi hedeflenmiştir. 650 kişilik cami 
2 adet lojman, 28 yataklı yurt ve 2 adet 
derslikten oluşmaktadır.

Kirazlıtepe Merkez Camii

Fen İşleri Müdürlüğü
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Zeynep Kamil Mahallesinde bulunan 
81,93 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Arakiyeci 
Hacı Cafer Çelebi Camii Koruma Yaşatma 
ve İlave İnşaatlarını Yaptırma Derneği ile 
Valide-i Cedid Camii ve Külliyesini Koru-
ma ve Güzelleştirme Derneğine ait 98 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerinde inşası ger-
çekleştirilmektedir. 2 bodrum kat, zemin 
kat, 3 normal kat ve çatı arası bulunan 
tesiste, Kur’ an Kursu, dernek odası ve 4 
adet lojman yer almaktaktadır. Toplam in-
şaat alanı 871,89 m2’dir.

Devam Eden Üstyapı Projeleri

Burhaniye Mahallesi Çamlıca Cade-
sinde bulunan Oğuzhan Caminin 13 
Ağustos 2018 tarihinde yenilenmek 
üzere yıkım çalışması yapılmıştır. 10 
Eylül 2018 tarihinde iksa ve hafriyat 
çalışmalarına başlanmıştır. Cami alanı 
600 kişi kapasiteli olup, 850 kişilik çok 
amaçlı salon, 5 derslikli Kur'an Kursu, 
avlu ve teras alanı ile şadırvandan 
oluşmaktadır.

Oğuzhan Camii

Üsküdar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adem Yavuz Sokak, 87 ada, 8 parsel üze-
rinde yapılmakta olan Rauf Orbay Kapalı Spor Salonuna ait toplam inşaat alanı 
1.119,09 m² dir. Bünyesinde 1 adet spor salonu (419,81m²), 2 adet soyunma 
odası (78,19m²), 1 adet fuaye (186,22m²) ve 1 adet seyirci holü (60,65m²) bu-
lunmaktadır. Binanın kaba inşaatı tamamlanmak üzere olup devamında ince 
işçilik uygulama detayları ile çalışmalar devam edecektir.

Yamandede İmam Hatip Ortaokulu ve Rauf Orbay Kapalı Spor Salonu

Fen İşleri Müdürlüğü

Arakiyeci Kur'an Kursu
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Devam Eden Üstyapı Projeleri

Mimar Sinan Mh. Selamiali Efendi Cadde-
sinde yapılmakta olan binamızın toplam 
inşaat alanı 982,70m² olup, 2 dükkan, 1 
mamografi odası, 4 doktor odası, 1 acil mü-
dahale odası, 1 gebe izlem ve üreme odası, 
1 bebek izlem ve aşı odası, 1 bebek bakım 
emzirme odası, 1 fizyoterapist odası, 1 psi-
kolog odası, 1 diyetisyen odası, 1 konferans 
salonu, 2 idari ofis ve 4 odadan oluşacaktır. 
Binanın kaba inşaatı tamamlanmış olup, 
ince işçilik aşamasına gelinmiştir.

Sağlık Vakfı Binası

Ferah Mahallesinde inşaat çalışmaları 
devam eden merkezimizde kapalı 
havuz (yarı olimpik - 12,5x23,00 m), 
çok amaçlı salon (500 kişilik), fuaye 
ve sergi alanı, fitness salonu, Bilgi 
Evi, kafeterya, gezilebilir teras ve 62 
araçlık otopark bulunmaktadır.

2019 yılında hizmete açılması planla-
nan Ağız ve Diş sağlığı Merkezi Yavuz 
Selim Camii altında inşaa edilmektedir. 
Merkezde 4 adet ünite bulunmaktadır.

Yavuz Selim Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Fen İşleri Müdürlüğü

Prof. Dr. Raşit Küçük 
Kültür ve Spor Merkezi
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Meydan Düzenlemeleri

Meydanımız İstanbul'un en kolay ulaşılabilen, en merkezi ve 4. büyük meydanıdır.
Üsküdar Meydanı, sahilde yapılan yaklaşık 14.000 m2 kazıklı teras sistemi ile toplam-
da 25.000 m2 alanlı bir meydan alanına dönüşmüştür. Bunun yaklaşık 10.000 m2'lik 
bölümü kesintisiz ve engelsiz meydandır. Planlanan alanda toplam 16.000 m2 yeşil 
alan yer alacak. Diğer meydan projeleri ile birlikte toplamda 125.000 m2 'lik Üsküdar 
Meydanı ortaya çıkmış olacaktır.

Üsküdar Meydan Düzenleme Çalışması

Üsküdar ve Harem arasındaki yaklaşık 
2 km’lik sahil bandı yeniden düzenlen-
miştir. Yapılan çalışmalarla İstanbullulara 
Boğaz'ın keyfini doyasıya yaşamaları için 
seyir terasları, yürüyüş yolları, bisiklet 
yolu ve dinlenme alanları sunulmuştur.

Sahil Yolu Düzenleme Çalışması
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Meydan Düzenlemeleri

Üsküdar Hükümet Konağı yanındaki 
adanın kamulaştırılıp yıkılmasıyla, 
yeni bir meydan daha Üsküdarlıların 
hizmetine sunulmuştur.

Mimar Sinan Meydan Projesinin top-
lam alanı 23.247m2'dir. Yeşil alanları, 
süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlen-
me alanları, 1.000 araçlık zemin altı 
otoparkı ile hizmete açılacaktır. İstim-
lak işlemleri tamamlanan projede ça-
lışmalar tüm hızıyla devam etmekte-
dir. Projede bir de çarşı binası mevcut 
bulunmaktadır.

Belediye Önü Meydan 
Düzenleme Çalışması

Mimar Sinan Meydanı 
Düzenleme Çalışması
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Altyapı Yol Düzenleme Çalışmaları
Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılı içerisinde 85 cadde ve sokakta yol düzenleme çalışması tamamlanmış olup bu çalışmalar 
kapsamında 51.486 m2 parke yol kaplama, 16.174 m2 tretuar çalışması yapılmıştır.

Bulgurlu Mh.  Altın Sk

Bulgurlu Mh.  Yalçın Sk.

Çengelköy Mh. Bekar Deresi Sk.

Bulgurlu Mh. Dervişoğlu Sk.

Cumhuriyet Mh. Halıcılar Sk.

İcadiye Mh. Çelik Çomak Sk.

Bulgurlu Mh.  Özilhan Sk.

Cumhuriyet Mh. Meşeçik Sk.

İcadiye Mh.  Parçalı Sk.
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Altyapı Yol Düzenleme Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü

Karacaahmet Camii Etrafı

Kuleli Mh.  Emek Cd.

M. Akif Ersoy Mh.  Çiçeğim Sk.

Kirazlıtepe Mh. Bekar Deresi Sk.

Kuzguncuk Mh. İcadiye Cd.

Murat Reis Mh. Binbaşı Sk.

Kuzguncuk Mh. İcadiye Cd.

Yavuztürk Mh. Bayramiçli M. Sk.
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Altyapı Asfalt Yol Kaplama Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü

Altunizade Mh. İsmailpaşa Sk.

Bulgurlu Mh. Zafer Sk.

Cumhuriyet Mh.  2.  Aralık Sk

Bulgurlu Mh.  Altın Sk.

Burhaniye Mh. K. S. Süleyman Sk

Cumhuriyet Mh.  Akbal Sk.

Bulgurlu Mh. Yalçın Sk.

Burhaniye Mh. Yavuz S. Selim Sk.

Cumhuriyet Mh.  Akdağ Sk.

Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılı içerisinde 84 cadde ve sokakta asfalt yol kaplama çalışması tamamlanmış olup bu kapsamda 
45.606 ton asfalt yol kaplama çalışması yapılmıştır.
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Fen İşleri Müdürlüğü

Altyapı Asfalt Yol Kaplama Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. Hakan Sk.

Kuzguncuk Mh. İcadiye Cd.

Duvar Yapım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. Kocasinan Sk.

Selimiye Mh. Kışla Cd.

Yavuztürk Camii Güzeltepe Mh. Kerem Sk.

Ferah Mh. Neşe Sk.

Yavuztürk Mh. Tarih Cd.

Müdürlüğümüz tarafından 2018 
yılı içerisinde 65 noktada duvar 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmalar kapsamında yapılan 
taş duvar (dekoratif+ocaktaşı) 
miktarı 2.192 m³, yapı blok duvar 
yapım miktarı 1.920 m² ve yapılan 
betonarme perde duvar miktarı 
2.703 m²’dir.
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Fen İşleri Müdürlüğü

Altyapı Merdiven Çalışmaları

Burhaniye Mh. Münevver Ayaşlı Sk.

Kirazlıtepe Mh.  Uçartepe Sk.

M. Akif Ersoy  Mh. Abide Sk.

İcadiye Mh. Palalı Ahmet Sk.

Mimar Sinan Mh.  Zenciler Yeniyol Sk.

Yavuztürk Mh. Tarih Cd.

Merdiven Çalışması

Sultantepe Mh. Cemalettinpaşa Sk.

Yıkım Çalışmaları

2018 yılında müdürlüğümüz 
tarafından 83 adet metruk bina 
yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
Kentsel Dönüşüm kapsamında 
toplam 250 adet yıkım işlemi 
tamamlanmıştır.

2018 yılı içerisinde müdürlüğümüz 
tarafından 12 noktada 1.268 m² 
merdiven çalışması yapılmıştır.
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Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince 
Belediye Başkanı’na ve Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak 
çalışan bir birimdir.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün amacı; ilçemizde 
yaşayan ve eğitim alan çocuklarımızın, gençlerimizin; 
eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim, teknoloji ve spor 
alanlarındaki bilgilere, yeniliklere ve hedeflere daha kolay 
bir şekilde, huzurlu ve güvenli ortamlarda ulaşmaları, milli 
ve manevi değerlerine bağlı, ahlâklı, ailesine, topluma 
ve insanlığa faydalı, sporu seven, sağlıklı,  azimli ve cesur 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak misyonu ile okuyan, 
düşünen, sorgulayan, üreten ve gelecek ideali olan öncü 
bir nesil yetiştirmektir.

Temel ilkemiz; yapılacak çalışmaları planlarken “insanı” 
merkeze almaktır. Faaliyetler,  millî, manevi, kültür, örf ve 
âdetlerimiz dikkate alınarak planlanır. Çalışmalar yapılırken 
fırsat ve imkân eşitliği ilkesine uyulur. Hiçbir davranış ve 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Açılan toplam ücretsiz etüt/kurs merkezleri sayısı Adet 24 29 30 26

2 Aile okulu seminerlerinin düzenlenmesi Adet 231 231 159 80

3 Bilgi evi ve Çocuk Akademileri sayısı Adet 13 14 13 16

4 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen turnuva sayısı Adet 22 15 19 16

5 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen yarışma sayısı Adet 34 15 23 16

6 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri arasında düzenlenen yarışmalara katılan kişi sayısı Kişi 5.549 9.263 14.239 14.000

7 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinde düzenlenen turnuvalara katılan kişi sayısı Kişi 8.575 11.535 14.335 14.000

8 Bilgi Evleri ve Çocuk Akademilerinden faydalanan öğrenci sayısı Kişi 27.033 32.499 37.735 37.500

9 Çocuk Üniversitesine kayıtlı öğrenci sayısı Adet 2.000 2.000 2.198 2.000

10 Çocuklar ve gençler için düzenlenen tarihi ve kültürel gezi sayısı Adet 146 164 152 150

11 Düzenlenen kültürel gezilere katılan kişi sayısı Kişi 14.507 17.023 21.540 19.000

12 Ücretsiz etüt/kurs merkezlerinden faydalanan öğrenci sayısı Adet 54.653 63.196 70.356 67.400

13 Üsküdar Gençlik Akademisinden faydalanan lise öğrencisi sayısı Kişi 16.119 18.500 20.322 20.000

14 Üsküdar Gençlik Merkezinden faydalanan üniversite öğrencisi sayısı Kişi 8.293 10.127 10.098 8.700

15 Destek verilen lisanslı sporcu sayısı Adet 3.250 1.800 1.720 3.750

16 Destek verilen spor kulübü sayısı Adet 70 39 28 90

17 Desteklediğimiz sporculardan ulusal ve uluslararası bazda alınan ödül sayısı Adet 7 3 48 5

18 Düzenlenen amatör spor müsabakası sayısı Adet 5 3 10 5

19 Düzenlenen kurum için ve kurumlar arası spor etkinlikleri sayısı Adet 2 - 3 8

20 Eğitim verilen sportif branş sayısı Adet 8 8 11 9

21 Engelliler Kış Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi 250 187 538 120

22 Engelliler Yaz Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi 120 156 103 120

23 Gençler ve engelliler için düzenlenen spor okulu sayısı Adet 6 4 28 4

24 Gençlere ve öğrencilere sportif malzeme yardımı sayısı Adet 2.200 2.247 2.026 2.600

25 Kış Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi 1.082 7.705 7.449 1.400

çalışmada insana verilen değerden, duyulan saygıdan ödün 
verilmez.

• Üsküdar Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri ( 13 Şube)
• Üsküdar Çocuk Üniversitesi (2 Kampüs )
• Üsküdar Gençlik Akademisi
• Üsküdar Gençlik Merkezi
• Üsküdar Genç Enderun
• Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi
• Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi
• Üsküdar Fikir Sanat Merkezi
• Üsküdar Medeniyet Okulu
• Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi
• Boğaziçi Yaşam Merkezi
• Çamlıca Spor Okulu
• Çavuşdere Spor Sarayı
• Ünalan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı
• Üsküdar Gençlik Merkezi Spor Bölümü
• Üsküdar Belediyesi Vakıfbank Spor Sarayı
• Nevmekân Sahil ve Nevmekân Bağlarbaşı
• Üsküdar Bilim Merkezi

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
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Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

• Bilgi evi ve çocuk akademisi sayısının belirtildiği göstergede; lokasyon ve bina tahsisi gibi sebeplerden dolayı açılması planlanan bilgi evi 
ve çocuk akademileri ile ilgili çalışmalar bir sonraki yıla aktarılmıştır.

• Bilgi evleri ve çocuk akademileri'nden faydalanan öğrenci sayısının belirtildiği göstergede;  bilgi evlerimizde verilen hizmetlerin halkımız 
tarafından beğenilerek marka haline gelmesi kayıtlı öğrenci sayımızda artışa neden olmuştur.

• Çocuk üniversitesi'ne kayıtlı öğrenci sayısının belirtildiği göstergede; velilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda kulüp çalışmalarıyla 
ve bilge çocuk çalışmalarıyla zenginleştirdiğimiz üniversitemizde kayıtlı öğrenci sayısında artış sağlanmıştır.

• Üsküdar gençlik merkezinden faydalanan üniversite öğrencisi sayısının belirtildiği göstergede; merkezimizde hizmet verilen atölye ve 
gençlik çalışmalarına taleplerin artmasından dolayı sayımızda artış sağlanmıştır.

• Bilgi evleri ve çocuk akademileri arasında düzenlenen turnuva sayısının belirtildiği göstergede; düzenlenen turnuvaların öğrencilerimiz 
üzerindeki olumlu etkilerinin gözlemlenmesi turnuva sayımızı artırmamıza neden olmuştur.

• Bilgi evleri ve çocuk akademilerinde düzenlenen turnuvalara katılan kişi sayısının belirtildiği göstergede; düzenlenen turnuvalara 
öğrencilerimizin yoğun talebinden dolayı katılım artmıştır.

• Bilgi evleri ve çocuk akademileri arasında düzenlenen yarışma sayısının belirtildiği göstergede; düzenlenen yarışmaların öğrencilerimize 
bilgi, beceri, sanat ve spor alanında geliştirdiği gözlemlenmesi, yarışma sayısını artırmamıza neden olmuştur.

• Bilgi evleri ve çocuk akademileri arasında düzenlenen yarışmalara katılan kişi sayısının belirtildiği göstergede; öğrencilerimizin düzenlenen 
yarışmalara taleplerinin artmasından dolayı sayıda artış gözlemlenmiştir.

• Çocuklar ve gençler için düzenlenen tarihi ve kültürel gezi sayısının belirtildiği göstergede; düzenlenen gezilerin çocuklarımız ve 
gençlerimizin tarihimizi tanımaları açısından fayda sağladığının gözlemlenmesi ve öğrencilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda 
tarihi ve kültürel gezilerin sayısı artırılmıştır.

• Aile okulu seminerlerinin düzenlenmesinin belirtildiği göstergede; öğrenci velilerimizden gelen talep doğrultusunda aile okulu 
seminerlerinin sayısı artırılmıştır. 

• Destek verilen lisanslı sporcu sayısının belirtildiği göstergede; spor kulübümüzde bazı branşlara son verilmesinden dolayı düşüş meydana 
gelmiştir.

• Destek verilen spor kulübü sayısının belirtildiği göstergede; ilçemizde bulunan spor kulübü sayısı 28 olmasından dolayı düşüş 
gözükmektedir. Kulüplere malzeme ve nakdi yardım sağlanmıştır.

• Düzenlenen amatör spor müsabakası sayısının belirtildiği göstergede; tesislerimizde düzenlenen futbol, voleybol, basketbol turnuvalarına 
katılımın yüksek olmasından dolayı müsabaka sayısı artış göstermiştir.

• Düzenlenen kurum içi ve kurumlar arası spor etkinlikleri sayısının belirtildiği göstergede; kurum içi ve diğer kurumlardan katılım talebinde 
bulunmamalarından dolayı düşüş meydana gelmiştir.

• Düzenlenen veya sponsor olunan ulusal ve uluslar arası sportif organizasyon sayısının belirtildiği göstergede; ulusal ve uluslararası bazda 
özel sporcular atletizm yarışması, fun run series ve ilçemizde düzenlenen organizasyonlara destek verilmesinden dolayı sayıda artış 
gözlemlenmiştir.

• Eğitim verilen sportif branş sayısı göstergede; tesis imkanlarımızın fazla olması sebebiyle yeni branşlar faaliyete geçirilmiştir.
• Engelliler kış spor okulu etkinliğine katılan kişi sayısının belirtildiği göstergede; engelli vatandaşlarımızın taleplerinin artmasından dolayı 

sayıda artış gözlemlenmiştir.
• Engelliler yaz spor okulu etkinliğine katılan kişi sayısının belirtildiği göstergede; engelli vatandaşlarımızın katılım talebinde düşüklük 

yaşanmıştır.
• Gençler ve engelliler için düzenlenen spor okulu sayısı göstergede; beceri gelişim ve eğitsel oyunlar, basketbol, voleybol, hentbol ve 

yüzme olarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir.
• Gençler ve öğrencilere sportif malzeme yardımı yapılması göstergede; ilçemizde bulunan tüm resmi ortaokul ve liselere sportif malzeme 

dağıtımı yapılmaktadır.
• Kış spor okulu etkinliğine katılan kişi sayısı göstergede; kış spor okulunun halkımız tarafından beğenilmesi sayımızda artışa neden 

olmuştur. 
• Yaz spor okulu etkinliğine katılan kişi sayısı göstergede; yaz spor okulunun halkımız tarafından beğenilmesi sayımızda artışa neden 

olmuştur. 
• Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dereceye giren öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 

ödül verilmesinin belirtildiği göstergede; ilçemiz sporcularının başarılarında düşüş meydana gelmiştir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

26
Sporun tabana yayılması ve çocukları ve engellileri sporu sevdirme amacıyla yapılan 
faaliyet sayısı

Adet 29 19 29 32

27 Üsküdar halkının katılabilecek spor etkinliği sayısı Adet 2 11 29 3

28 Yaz Spor Okulu etkinliğine katılan kişi sayısı Kişi 1.203 3.200 3.194 1.450

29
Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya dereceye giren 
önğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antranörlere verilen ödül sayısı

Adet 11 3 6 10
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
Üsküdar Belediyesi olarak; 2005 yılından bugüne, Üsküdarlı çocuklarımıza eğitimden kültüre, bilimden sanata, teknolojiden spora 
birçok alanda sosyal belediyecilik anlayışıyla nitelikli çalışmalar yürütmekteyiz. 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde 13 Bilgi 
Evimizden toplam 35.000’den fazla öğrencimiz ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte 
Üsküdar’da bulunan bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşarak eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Okul Takviye ve Eğitim Desteği

Liseye Geçiş Sınavına Hazırlık Programı

2017-2018 LGS Başarılarımız

İlkokul ve ortaokul öğrencileri-
ne yönelik eğitim destek prog-
ramımızdır.  Öğrencilerimize bu 
programla; Türkçe, Matematik, 
İngilizce gibi temel branş dersleri 
yanında sanat dersleri ve manevi 
anlamda da eğitim desteği veril-
mektedir. 

8. sınıf öğrencilerimizi, alanında uzman eğitim kadrosu ile liseye geçiş sınavına 
ücretsiz olarak hazırladığımız eğitim programımızdır. Eğitim programımızda 
Matematik, Türkçe, İnkılap Tarihi, İngilizce,  Fen ve Teknoloji, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik derslerine yönelik düzenli etütler yapılmaktadır. 
Her dersin branş öğretmeni tarafından haftanın belirli günlerinde konu 
anlatımı ve soru çözümü yapılmakta olup düzenli olarak deneme sınavlarımız 
gerçekleştirilmektedir.

Fen Lisesi: 12 

Anadolu Lisesi: 145

Anadolu İmam Hatip Lisesi: 82

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 65

Diğer 870
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
Şahsiyet Okulu

Yaz Okulu

Geleceğimizi inşa edecek olan yavrularımızın milli ve manevi değerlerini özümsemiş ve gelecek ufku olan bireyler olmalarına 
katkı sağlamak amacıyla şahsiyet okulu eğitimi verilmektedir.  15 kişilik özel gruplar oluşturularak gerçekleştirilen program ile 
öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim, Siyer, Ahlak ve İlmihal gibi temel eğitimleri eğlenceli materyaller eşliğinde ve nitelikli bir şekilde 
öğrenmeleri hedeflenmektedir. 

Yaz tatili döneminde öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim, Siyer, İlmihal, Ahlak, Adab-ı Muaşeret eğitimleri ile manevi anlamda yardımcı 
olunmaktadır.  Verilen manevi eğitimlerin yanı sıra gezi, etkinlik, eğlenceli yarışma ve turnuvalar ile öğrencilerimizin sosyal ve 
kültürel hayatlarını zenginleştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. 

•  Kur'an-ı Kerim
•  Siyer
•  İlmihal
•  Ahlak
•  Adab-ı Muaşeret 

•  Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
•  Geziler
•  Yüzme
•  Yarışmalar ve Turnuvalar
•  Eğitim Seminerleri

2018 FAALİYET RAPORU 116/117



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

Karakter Eğitimi

Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerimizi çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatırken, karakter gelişimlerinde de öğrencilere rehber olmak ve 
onları örnek şahsiyetlerle buluşturmak istiyoruz. Bu amaçla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizle karakter eğitimi programını 
gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin kişisel yetenekleri ve ilgilerinin belirlenmesi ve kendilerini tanımaları için yapılan mesleki eğilim çalışmaları, 
dikkat-duygu eğitimleri, lise tanıtım ve lise ziyaretleri alanında uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülmektedir.  Bu 
süreci aileler ile birlikte yürütebilmek amacı ile yapılan birebir veli görüşmeleri, veli seminerleri,  öğrencilerimizin aile ortamını 
yakından gözlemleme imkânı bulduğumuz ev ziyaretleri ile çocuk-aile-öğretmen ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması 
hedeflenmektedir.

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

•  Öğrenci Görüşmeleri
•  Öğrenci Koçluğu
•  Aile Danışmanlığı
•  Grup Rehberliği
•  Dikkat - Duygu Eğitimi

•  Aile Okulu / Veli Seminerleri
•  Veli Ziyaretleri
•  Veli Görüşmeleri
•  Biz Bilinçli Bir Aileyiz Eğitim Programı
•  Anne Çocuk Eğitim Programı (AÇEV ile Birlikte)
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Okul Eğitimleri

Gençlik ve eğitim merkezlerimizde bulunan kütüphanelerimizde eğitmenlerimiz 
rehberliğinde; öğrencilerimize kütüphaneden yararlanmayı öğretmek, araştırma, 
kaynak kullanma, doğru ve hızlı öğrenme becerisi aşılamak, severek ve bilinçli kitap 
okuma alışkanlığı kazandırmak, öğrencilerimizin genel kültürlerini artırmak ve onların 
kendilerini yenileyerek ufuk kazanmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir.  Kitap 
Kafe ve Masal Bahçesi kulüpleri öğrencilerimizle drama ve aktif rol alma teknikleri 
gerçekleştirmektedir.

Gençlik ve Eğitim merkezlerimize gelerek eğitimlere katılma imkânı bulamayan ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilerimize de 
ulaşabilmek amacı ile okullardaki eğitimlerimiz devam ediyor. Bu minvalde Üsküdar’da bulunan 39 ilkokul ve ortaokulda 15.000’den 
fazla öğrenciye eğitim, kültür, sanat, bilim, sosyal ve spor alanlarında çalışmalar yaparak Üsküdar genelindeki tüm öğrencilere 
ulaşmayı hedefliyoruz.

Bilişim ve teknolojinin hayatımızdaki yerine binaen öğrencilerimizin bilinçli bir şekilde (bilgisayar ve teknolojiyi) kullanmaları için 
eğitimler ve rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Teknolojiyi faydaya dönüştüren, yazılım ve kodlama, bilgisayar programcılığı 
gibi alanlarda farkındalık oluşturan bir yaklaşımla eğitimler gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda teknolojinin zararlarından 
korunmanın yolları da öğrencilerimize aktarılmaktadır.  Böylece öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, inceleyen ve dünyaya geniş 
bir ufukla bakabilen bireyler olmaları hedefimizdir.

• Akıl Oyunları 
• Keman  
• Satranç 
• Koro  
• Hayal Gücü Ve Tasarım 
• Masal Bahçesi 
• Origami 

• Kitap Kafe 
• Quilling 
• Halk Oyunları 
• Ebru 
• Drama  
• Kaligrafi 
• Kur-An’ı Kerim 

• Resim 
• Rehberlik Çalışmaları
• Fotoğrafçılık 
• Deneme Sınavları
• Gitar 
• Destekleyici Kurslar

Okul Eğitimleri Branşları;

Kütüphaneler

Bilişim ve Teknoloji Eğitimleri
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Bilgi Evi ve Çocuk Akademilerimizde öğrencilerimizin yanı sıra velilerimizi de aktif kılmak amacı ile hem kişisel gelişimlerine yönelik 
hem de el becerilerini geliştirip aile ekonomilerine de katkı sağlayabilecekleri, herkese hitap edebilecek düzeyde zengin bir içeriğe 
sahip eğitimler veriyor ve velilerimize kendilerini geliştirme imkânı buldukları ortamlar sunuyoruz.

• İğne Oyası 
• Annemle Oynuyorum
• Kokulu Taş Yapımı 
• Anne-Çocuk Sanat Etkinliği
• Seramik 
• Bilişim
• Ebru 

• Aile Okulu
• Etamin 
• Hayat Dolu Buluşmalar
• Rölyef 
• İngilizce
• Cam Süsleme 
• Arapça

• Kurdela Nakışı 
• Sohbet
• Resim 
• Kur’an-I Kerim Meali
• Okuma Yazma 
• Kur’an-I Kerim
• Tecvid

Veli Eğitimleri Branşları

Veli Eğitimleri

Bilgi Evi ve Çocuk Akademileri kütüpha-
neleri her yıl Kütüphane Haftasında geç 
saatlere kadar açık kalarak öğrencilere 
kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazan-
dırmak adına çeşitli etkinlikler, okuma 
saatleri, eğlenceli yarışmalar ve oyunlar 
düzenleyerek farkındalık oluşturmayı 
hedefliyor. 

Kütüphanede Bir Gece 
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, Ramazan ayının ilk gününde  
‘’Niyetlendim İlk Oruca Ramazan Şehri 
Üsküdar’da’’ etkinliğinde yaklaşık 1.500 
öğrencinin iftar heyecanına ortak olu-
yor. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’ndeki programda Bilgi Evleri, Çocuk 
Akademileri, Çocuk Üniversitesi ve Genç 
Enderun’da eğitim gören öğrenciler baş-
kanımızla ve arkadaşlarıyla birlikte iftar 
yapmanın heyecanını yaşıyor.

İlk Orucum İlk İftarım ve Sahur Programları

Hayatları ve örnek karakterleri ile 
çocuklarımıza rehber olacak mümtaz 
şahsiyetleri ve önemli isimleri kabirleri 
başında ve düzenlenen programlarla 
rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 
Abdulhamid Han, Prof. Dr. Necmeddin 
Erbakan, Cemil Meriç, Cahit Zarifoğlu, 
Barış Manço, Mehmet Akif Ersoy, 15 
Temmuz Şehitleri, Çanakkale Şehitleri 
vb. isimlere yönelik anma programları 
gerçekleştirildi.

Anma Programları

Üsküdar Belediyemizin ‘’Kuzguncuk 
Bostanı Projesi’’ kapsamında bostan 
olarak belirlenen ve ekime hazır hale 
getirilen dikim alanına, ‘’Kuzguncuk 
Bostanı Bahar Şenliği’’ etkinliği ile 
domates, salatalık, biber ve patlıcan 
tohumu ekiliyor, bakım ve sulaması ya-
pılıyor. Hasat zamanı da Bilgi Evleri ve 
Çocuk Akademileri öğrencileri tarafın-
dan toplanan ürünler ile kahvaltılı bu-
luşmalar gerçekleşiyor.

Kuzguncuk Bostanı Bahar Şenliği
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Öğrencilerimizi ders stresinden bir 
nebze uzaklaştırmak onların ruhen 
ve bedenen sağlıklı bireyler olmala-
rını sağlamak amacıyla senenin belli 
dönemlerinde gençlik kampları dü-
zenlemekteyiz.

Gençlik Kamplarımız

Öğrencilerimizi kitap sever birer birey 
olarak yetiştirmek hedefi ile her yıl il ve 
ilçemizde düzenlenen kitap fuarlarına 
geziler düzenlemekteyiz.

Kitap Fuarı Gezisi

Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri, Çocuk 
Akademileri ve Çocuk Üniversitesi 
bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencileri-
mize yönelik bilimsel etkinliklerin ‘Uza-
ya Seyahatin İlk Durağı’, ‘Dinozorlar 
Dünyası’nın Keşfi’, ‘Robotlar Aramızda’  
gibi başlıklar çerçevesinde gerçekleşti-
rilen şenlik tadında etkinliklerimizdir.

Bilim Şenliği

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
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İlçemizdeki ortaokulların katılımıyla her 
yıl düzenlediğimiz ve geleneksek hale 
gelen İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarış-
ması’nda dereceye giren öğrencilerimize 
Üsküdar Belediye Başkanımız Sn. Hilmi 
Türkmen çeşitli hediyeler verirken yarış-
maya katılan her öğrenciye de Safahat 
hediye ediyoruz.

İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, eği-
tim-öğretim yılı boyunca okullarda 
yoğun bir tempo ile çalışan öğrencileri 
eğlendirmek ve onların karne heyeca-
nına ortak olmak amacı ile eğlenceli 
atölyeler, renkli yarışmalar ve gelenek-
sel çocuk oyunları eşliğinde okul şen-
likleri düzenlemektedir.

Okul Şenlikleri

Çay ve simit ikramı eşliğinde İstan-
bul’u daha yakından tanıtmak, İstan-
bul’un camiileri, sarayları ve müze-
lerini tanıtarak İstanbullu olmanın 
bilincini yerleştirmek amacı ile Üskü-
dar Valide Sultan gemimizde düzen-
li olarak gerçekleştirdiğimiz boğaz 
turlarında öğrencilerimizi ve velileri-
mizi ağırlıyoruz.

Valide Sultan Gemisi ile Boğaz Turu

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
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Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Bilgi Evi ve Akademilerimize devam 
eden öğrencilerimizin ailelerini ‘Üs-
küdar’ı Geziyorum’ programı ile Üs-
küdar’ın sınırları içerisinde bulunan 
tarihi binaları, yapımı devam eden ve 
tamamlanan projeleri görmeleri amacı 
ile gezdiriyoruz.

Üsküdar’ı Geziyorum

Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın 
Hilmi Türkmen ile birlikte her pazarte-
si Üsküdar’ın farklı okullarında bayrak 
törenine katılıyor, okullarımız ve eği-
timleri hakkında bilgi alıyor ve öğren-
cilere hediyeler dağıtarak öğrencilerin 
yeni haftaya moral ve motivasyon ile 
başlamalarını sağlıyoruz.

Bayrak Törenleri

Nesiller değişse de millet aynı mil-
let, ruh aynı ruh, zalimlerin asla sahip 
olamayacakları iman gücümüzle milli 
iradeyi canı pahasına koruyan şehit-
lerimizi anmak adına, şehit aileleri ve 
gazilerimizin katılımı ile gerçekleştiri-
len 15 Temmuz Şehitleri Anma Prog-
ramında birlik ve beraberlik duyguları 
ile bir araya geliyoruz.

15 Temmuz Programı
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Bilgi Evi ve Çocuk Akademisi öğret-
menlerimiz, öğrenci ve velilerini daha 
yakından tanımak ve öğrenciler hak-
kında velileri ile ev ortamında istişare-
lerde bulunmak üzere öğrencilerimi-
zin evlerine misafir oluyor.

Veli Ev Ziyaretleri

Seher vaktinin bereketi evlat ve anne-ba-
banın birlikteliği ile ziyadeleşiyor. Her Pazar 
sabahı Bilgi Evi ve Çocuk Akademisi öğren-
cileri bayram sabahı şenliğinde camiilerde 
buluşuyor. Aileleri ile birlikte aynı safta 
buluşan öğrenciler sabah namazını eda et-
tikten sonra Üsküdar Belediye başkanımız 
Hilmi Türkmen’in çorba ve simit ikramı ile 
yeni güne birlikte merhaba diyor.

Her Pazar Ailemle Huzurda

Her ay düzenli olarak sınıf ve branş 
öğretmenlerimiz tarafından rehberlik 
öğretmenlerimiz eşliğinde, öğrencileri-
mizin genel durumları hakkında velileri-
mizi bilgilendirmek ve öğrencilerimizin 
geleceği üzerine velilerimiz ile istişare 
etmek amacı ile veli toplantıları düzen-
lenmektedir.

Veli Toplantıları

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri
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Her yıl Validebağ Korusunda gerçek-
leştirdiğimiz 23 Nisan programı öğ-
renci ve velilerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleşiyor. Şenlik havasında geçen 
programda öğrenciler aileleri ile piknik 
yaparken geleneksel çocuk oyunları, 
şişme oyun parkurları ve çeşitli atöl-
yelerde etkinliklere katılarak doyasıya 
eğlenme fırsatı buluyor. 

23 Nisan Validebağ Şenlikleri

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü 
her hafta farklı bir Bilgi Evi ve Çocuk 
Akademisini ziyaret ederek öğren-
cilerle tarih, kültür, sanat alanında 
hasbihal etmek üzere ve öğrencile-
rin projelerini, geleceğe dair düşün-
celerini, hedeflerini dinlemek ve on-
larla tecrübelerini paylaşmak üzere 
bir araya geliyor.

Öğrenci Buluşmaları

Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri

Bilgi Evi ve Akademilerimize devam 
eden öğrencilerimizi ve ailelerini 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
projesi olan Beyaz Gezi programı ile 
1453 Panorama Müzesi, Miniatürk, 
Yerebatan Sarnıcı gibi İstanbul’un 
tarihi ve kültürel mekanlarını gezip 
görmelerine imkan sağlıyoruz.

Beyaz Gezi
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Çocuk Üniversitesi

Üsküdar Çocuk Üniversitesi; 2012 yılında İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi’nin işbirliğinde kurulan 
bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye’de ilk kez YÖK 
onayıyla kurulan Üsküdar Çocuk Üniversitesi, Üsküdar’da 
ikamet eden veya Üsküdar’da eğitim gören özel yetenekli 
çocuklara, üniversite ile etkileşim içinde, yaparak, yaşayarak 
ve eğlenerek öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere 
ders dışı zamanlarında, uzun soluklu bir süreçte uygulamalı 
eğitim destek birimi olarak; bilimsel, sanatsal, sportif ve 
kültürel alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler 
düzenlemektedir.

Üsküdar Çocuk Üniversitesi, bilimsel ve eleştirel düşünme, 
sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini 
kazandırma; zekâ seviyeleri, yetenek ve ilgileri doğrultusunda 
özel yetenekli çocukların gelişimlerine katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Zekâ ve yetenek testleri uygulayarak 
seçilen öğrencilerini geleceğe hazırlarken, millî ve manevî 
değerleri benimseyerek ülkemiz ve insanlığa faydalı bireyler 
olma yolunda planlı ve disiplinli 4 yıllık bir eğitim programı 
sunmaktadır.

Eğitim Çalışmaları

1. Kademe
Farkındalık Atölyesi, Elektronik Atölyesi, FKB Deney Atölyesi 
Eğitici Drama Atölyesi, Zihin Haritaları Atölyesi

2. Kademe
Düşünme Araçları ve Yeni Fikirler Atölyesi, Dil Edebiyat ve 
Deha Atölyesi, Bilişim Atölyesi, Akıl Oyunları, Duygu Eğitimi

3. Kademe
Sosyal ve Zihinsel Yaşam Becerileri Atölyesi, Doğa ve Bilimi 
Anlamak, Mühendisliğe Giriş, Münazara Atölyesi, Yazılım 
Atölyesi. 

4. Kademe
Etkin Düşünme Becerileri Atölyesi, Yazılım Atölyesi - 2, 
Proje Tasarım Atölyesi, Etkili İletişim Stratejileri, 3D Tasarım 
Atölyesi.

Bilge Çocuklar Okulu

1. Yıl
Eğitici Drama Atölyesi, FKB Deney Atölyesi, Akıl Oyunları

2. Yıl
Yazılım Atölyesi, Robotik Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi

Kulüp Çalışmaları
Yeni Fikirler Atölyesi, İngilizce, Almanca, Arapça, Çince, Rusça
Osmanlı Türkçesi, Yazarlık, Tiyatro, Matematik Olimpiyatları, 
Python Yazılım, Web Kodlama Atölyesi, İşaret Dili, Siber 
Güvenlik, 3D Tasarım, Değerler Eğitimi, Şahsiyet ve Zerafet 
Okulu, Understanding Nature and Science, Anime, World and 
Global History

Rehberlik Çalışmaları
Veli Ziyaretleri, Okul Ziyaretleri, Rehberlik Seminerleri, 
Birebir Öğrenci Görüşmeleri, Birebir Veli Görüşmeleri, 
Öğrenme Stilleri Testleri, Öğrenci Gözlem Uygulamaları, 
Sınav Kaygı Ölçeği Uygulamaları, Mesleki Eğilim Belirleme 
Uygulamaları

Spor & Sanat Okulu
Okçuluk, Masa Tenisi, Eskrim, Piyano, Şan ve Solfej, Ritim & 
Perküsyon, Kaligrafi, Resim, Ebru, Hat
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Çocuk Üniversitesi
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Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü bünyesinde Üsküdar 
Çocuk Üniversitesi, 8 – 14 yaş grubundaki 
öğrencilere yönelik 5 hafta süre ile hizmet 
veren Yaz Okulu eğitim ve etkinlikleri ba-
şarıyla tamamlandı. 25 Haziran başlayıp 
27 Temmuz’a kadar devam eden Yaz Oku-
lu’na yaklaşık 170 öğrenci katılmıştır.

Üsküdar Çocuk Üniversitesi, ikinci 
dönem mezunları için Üsküdar Fikir 
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdiği 
mezuniyet töreniyle öğrencilerimize 
hafızalara kazınacak anılar yaşattı. 
Diplomalarını alan öğrenciler heye-
canlarının keyfini, Üsküdar Belediye 
Başkanı Sayın Hilmi Türkmen ile bir-
likte attıkları kepleri ile çıkarttılar.

Üsküdar Çocuk Üniversitesinde reh-
berlik ve danışmanlık faaliyetleri 
kapsamında 2017-2018 eğitim öğre-
tim yılında her iki dönemde de 5'er 
hafta süre ile "Üstün Potansiyelli 
Çocukları Anlamak" temalı veli semi-
nerleri düzenlendi.

Veli Seminerleri

Mezuniyet Programları

Yaz Okulu

Çocuk Üniversitesi
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Üsküdar Çocuk Üniversitesi, 2018-2019 
Eğitim-Öğretim yılı açılışı yapıldı. Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len açılış programımıza Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek,  Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen,  İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Rektörü M. İhsan Karaman ile 
çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Açılış Töreni

Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Sn. İpek ÇOŞKUN 
Üniversitemiz Korkut Özal Kampüsü'müze 
ziyarette bulundular. 

Özel Ziyaretler

Milli Okçu Mete Gazoz Üniversitemiz-
de öğrencileri ile buluştu. Üniversite-
miz Korkut Özal Kampüsü'müzde öğ-
rencilerimizin yoğun katılım ve ilgisiyle 
gerçekleştirilen söyleşide Milli Okçu 
Mete Gazoz, başarı hikâyelerini öğren-
cilerimizle paylaştı.

Özel Ziyaretler

Çocuk Üniversitesi
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Kazakistan Milletvekili Kürşad Hanıme-
fendi, eğitimci ve iş kadınlarından oluşan 
heyet üniversitemiz Korkut Özal Kampü-
sü'müze ziyarette bulundular.

Özel Ziyaretler

Prof. Dr. Süleyman Daşdağ "Elekro-
manyetik Manyetik Kitlilik; Çocukla-
rımızı ne kadar seviyoruz?" Konulu 
semineri ile kampüsümüzde velile-
rimizle buluştu. Elektro manyetik ve 
manyetik dalgaların insan sağlığı ve 
gelişimindeki etkilerini velilerimizle 
paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Üsküdar Bilim Merkezi'nin 
açılış programında çocuklara ve 
gençlere seslendi. Üsküdar Belediye-
sinin açtığı Bilim Üsküdar'ı öğrencile-
rimizle ziyaret ettik ve ilk açılış dersini 
gerçekleştirdik. 

Seminer

Bilim Üsküdar Açılış Programı

Çocuk Üniversitesi
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Genç Enderun

Dijital resim, klasik resim ile aynı içeriğe 
sahiptir ve teorik olarak beslendiği her 
konu hemen hemen aynıdır. Bu ders ile 
amaçlanan eğitim, klasik resim eğitimi alan 
öğrencileri, bilgisayar ve çizim tableti ile 
buluşturarak, kâğıtta yaptıklarını bilgisayar 
da yapmalarını sağlamak ve belirli bir aşa-
madan sonra yaptıkları çizimler ile gerekli 
bilgi ve beceri ile donatılarak kendi animas-
yonlarını yapmalarını sağlamaktır.

Bu derste öğrencilerimiz kültürümüze ve 
değerlerimize uygun bireyler olma yolunda 
ahlak kurallarını drama yoluyla öğrenmek-
tedirler. Derslerde yapılan canlandırmalar, 
etkinlikler ve yarışmalarla öğrencilerimiz ah-
lak ve edep kurallarımızı öğrenirken; yapılan 
faaliyetler ve verilen görevlerle bu kuralları 
hayatlarına da uygulamaları ve unutmama-
ları amaçlanmaktadır.

Genç Enderun, geleceğin fikir adamlarını yetiştirmek için hayata geçirilmiş bir projedir. 2014 yılında Üsküdar Belediyesinde eğiti-
me başlayan Genç Enderun, 2018-2019 eğitim sezonunda 530 öğrenciye hizmet vermektedir.

Çalışmalarımız, İlkokul 3. ve 4.sınıf öğrencilerine hitap etmektedir. Eğitimlerimize katılmak isteyen öğrenciler, mülakat yöntemi ile 
seçilmektedirler. Mülakatlar sonucunda uygun bulunan öğrenciler, iki yıllık bir eğitim sürecine başlamaktadırlar. Haftada bir, yarım 
gün şeklinde yapılan eğitimlerimiz hafta sonları yapılmaktadır. İlk yıl beş ve ikinci yıl beş ders alan öğrencilerimiz, toplamda dokuz 
branştan (öğrenci 2. Senesinde “Dijital Resim” dersinin bir üst seviyesini alacaktır) eğitim almış olurlar. İki yıl boyunca yaz okulu 
programları, mevcut öğrencilerimizle hafta içi yapılmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz içerisinde, başarısını ispat etmiş olanlar FAM (Fikir Adamı Merkezi) programına devam edebilmek-
tedirler. Genç Enderun’un bir üst basamağı olan FAM’a geçmeye hak kazanan öğrenciler, burada yeteneklerine göre branşlara 
ayrılarak, usta-çırak ilişkisi üzerinden eğitim alırlar. Bu sayede becerileri doğrultusunda gelişirler ve başarılı öğrencilerden oluşan 
FAM ailesinin bir ferdi olurlar. FAM’ın eğitim süresi ise tamamıyla öğrencilerin gayret ve istikrarlarına bağlı olarak belirlenmektedir. 

Dijital Resim

Adab-I Muaşeret 
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Genç Enderun

Her hafta bir Müslüman bilim adamı, 
zaman makinesiyle bugüne gelmiş gibi 
kendi hayatını ve eserlerini, devrin kı-
yafet ve objeleri ile tanıtmaktadır. 

Her hafta önceden belirlenmiş kitap seri-
lerinin içindeki seçili bir kitabı öğrencileri-
miz okuduktan sonra, bu kitap üzerine tar-
tışılmakta ve incelemeler yapılmaktadır. 

Çocuklarımıza fabrika bazlı ve içi kat-
kı maddeleri ile dolu olan yiyecek ve 
abur cuburları doğal yoldan nasıl ya-
pabilecekleri gösterilmektedir. Öğren-
cilerimiz aynı zamanda katkı madde-
lerinin isimlerini ve verdikleri zararları 
kılık değiştirme yöntemiyle eğlenceli 
bir şekilde öğrenmektedirler. Her ders 
farklı bir yiyecek sınıf ortamında hep 
birlikte yapılmaktadır.

Bu dersimiz ile öğrencilerimizin sinemadan  
çizgi filmlere kadar tüm görsel tabanlı mec-
raların teknik aşamalarını ve perde arkasını 
anlayabilen, profesyonel ekipmanlarla çe-
kim yapabilen bilinçli izleyici ve fikir eleştir-
meni olmaları amaçlanmaktadır.

Bu eğitimde öğrenciler, VEX robotlarını  
mekanik şekilde tasarlarlar; tasarlanan bu 
robotlar üzerinde ModKit ve RobotC prog-
ramlarıyla yazılım ve kodlama öğrenirler, 
programlama algoritmalarıyla da otomas-
yon sistemi kurarlar. 

Sinemedya

Biomaker

Bilim Kaşifleri

Tefekkür

Gıda ve Sağlık
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Genç Enderun

Üsküdar Belediyesi eğitim birimleri 
bünyesinde öğrenim gören bir grup 
Genç Enderun öğrencisinin projelendirip 
uygulamaya hazırlandığı takas dükkânının 
amacı paylaşma duygusunu yeniden 
canlandırmak, kurulacak olan dükkân ve 
kütüphanede, her hafta yüzlerce çocuğun 
ikinci el masal kitabı, oyuncak, kıyafet, 
kırtasiye gibi her türlü ihtiyaçlarının para 
harcamadan karşılanmasını sağlamak ve ata 
usulü olan imece ve dayanışma kültürünü 
yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere 
aktarılabilmesi hedeflenmektedir.

Takas Dükkânı

Bu atölyemiz ile elektrik-su tamiratı ve ma-
rangozluk işlerinden; dikiş-nakış ve geri dö-
nüşüm çalışmalarına kadar günlük hayatta 
karşılaşılan her türlü sorunu çözebilen ve 
tüketmeden üreten fikir ustalarının yetiştiril-
mesi hedeflenmektedir.

İngilizce dersiyle, söz ve müzikleri Genç Ende-
run öğrencilerine ait olan kendi müzik stüd-
yomuzda bestelenen çalışmalar yapılıyor. 

Anne ve babanın da katılımıyla gerçekleşen 
derslerimiz, hem çocuklar için hem de anne 
babalar için verimli olarak geçmektedir. 

Bu yaz öğrencilerle sebze ve meyvelerimizi 
kendimiz diktik, bizzat büyümelerine şahit 
olduk. Doğadaki canlılara dokunduk. Hazır 
gıdalara ve hormonlu sebze meyvelere inat 
kendi yaptığımız gübreyle yiyeceklerimizi 
kendimiz yetiştirdik.

Zanaat Atölyesi

İngilizce

Velili Ders Etkinliği

Organik Tarım Etkinliği
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Barbaros Güzel Sanatlar Akademisi

Müzik Bölümü
Müzik ve ritmi hayatına dâhil edilen çocukta el-göz koordinasyonu, 
odaklanma ve disiplin farkı gelişiyor. Normalde beynin sağ veya 
sol yarımküresi kullanılırken, tamamı kullanılmaya başlanıyor. 
Çocukların matematiksel ve dil becerileri gelişiyorken; sosyal 
yaşamları zenginleşiyor. Enstrüman derslerimiz 4 kişilik sınıflarda 
50 dakika olarak yapılmaktadır. Piyano, keman ve gitar eğitimlerinin 
yanısıra çocuk korosu ve yetişkin korosu çalışmaları yapılmaktadır.

Yetişkinler İçin Kurslarımız
Merkezimizde yetişkinler için yağlı boya resim, karakalem resim, 
cam süsleme, ebru, koro ve sanat terapi eğitimleri verilmektedir.

Resim Bölümü
Karakalem Resim Kursunda özellikle ilköğretim ikinci 
kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için güzel sanatlar 
liseleri giriş sınavlarına yönelik resim eğitimi verildiği gibi resim 
yapmayı hobi düzeyinde öğrenmek isteyen öğrencilerimiz 
de derslerimize katılabilmektedirler. Ayrıca Anime Çizimi 
eğitimi verilmektedir. Anime kendine has çizim yöntemleri 
ile çizilmiş japon kökenli bir sanat eseridir. Anime, mangaların 
televizyon ya da sinema sektöründe yeniden uyarlanmasıdır. 
Amacımız dünya çapında büyük beğeniyle izlenen animasyon 
filmlerinin çizim tekniklerini öğretip bu konuya ilgi duyan 
öğrencilerimize alt yapı oluşturmaktır.

Bilim, sanat ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve 
yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, en az bir branşı çok iyi bilen, yüksek moral değere sahip, dünyanın her 
yerine bilgi, beceri ve üstün karakteri ile örnek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
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Medeniyet Okulu

Projemizin içeriğinde 5 temel ders 
yer almaktadır. Bunlar; Matematik, 
Fizik, Kimya, Edebiyat ve İngilizce.

Okula Destek Programları

Öğrencilerimizin yetenek ve ilgileri doğrul-
tusunda severek çalabilecekleri bir müzik 
aletinin eğitimini alma, ritim duyuşlarını 
geliştirme, nokta ve solfej bilgilerini arttır-
ma amacıyla yapılan seçmeli sanat dersi 
eğitimleri verilmektedir. Bu konuda çalış-
ma ortağımız Üsküdar Gençlik Merkezidir.

Sanat Dersleri

Günümüzde hızla gelişmekte olan bilgi teknolojilerinin temelini oluşturan yazılım, 
her geçen gün insan hayatına daha çok girerek vazgeçilmez ve önemli bir parça hali-
ne gelmektedir. Yazılım sistemlerinin sürekli yenilenen örnekleri; evlerde kullanılan 
nesnelerden iş hayatına kadar hayatın her alanında yer almaktadır. Dolayısıyla önemi 
sürekli artmaktadır. Tüm bu gelişmeler ışığında yazılımın gençler tarafından öğrenil-
mesi geleceğimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda da çalışma orta-
ğımız Üsküdar Gençlik Merkezidir.

Yazılım Dersi

Üsküdar Medeniyet Okulu’nda öğrencilerimizin sosyal ve akademik hayatlarını doğrudan etkileyecek eğitimler verilmektedir. 
Projemiz, bu eğitimler ile kendine yetebilen, özgüveni yüksek, belirli bir bilinç düzeyine ulaşmış gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Üsküdar Medeniyet Okulu projemize; 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilerimiz 10. sınıfın sonuna kadar derslere devam etmek suretiyle 
mülakat ile seçilmektedir. Mülakatlarda öğrencinin, ilgi ve yeteneklerinin, sanatsal anlamda daha başarılı olabileceği alanların 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Fizik, Kimya, Matematik, İngilizce, Edebiyat, Sanat Eğitimi ve Kitap Tahlili dersleriyle 2 kademeden 
oluşan eğitimlerden 400 öğrenci yararlanmaktadır.  
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Öğrencilerimizle haftalık kitap tahlil 
saatleri yaparak, kitap ile olan sınırları 
kaldırmak ve kitabı hayatın olağan bir 
parçası haline getirmeyi amaçlarken;  
öğrencinin sosyal alanda kendisini iyi 
ifade edebilmesi, kendi değerinin far-
kında olması doğrultusunda; hayatın-
da rol model olarak alabileceği kişilerle 
iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

Kitap Tahlili

Medeniyet söyleyişi programları kap-
samında lise çağındaki gençlere, örnek 
alabilecekleri, normal şartlarda tanış-
mak için yoğun çaba sarf edecekleri; 
yazar, dergi editörü, senarist, sanatçı 
ve çeşitli mesleklerde gençlerimize 
rehber niteliği taşıyacak kişilerle bu-
luşturmak hedeflenmiştir. 

Medeniyet Söyleşi Programları

Medeniyet Okulu

Kadim bir medeniyete ev sahipliği 
yapan İstanbul’da öğrencilerimizle 
çeşitli geziler yaparak tarih ve mede-
niyet tasavvurunu yerinde anlatma 
imkânı elde edilmektedir. Bu sayede 
öğrencilerimiz tarihimizi, mimari ya-
pımızı ve sanatsal zenginliklerimizi 
yerinde görerek öğrenmektedirler.

Gezi Programları
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Üsküdar Gençlik Akademisi

Üniversiteye Hazırlık ve Okula Destek Programı

Eğitim Koçluğu Sistemi

Üsküdar Gençlik Akademisinde üniversite hazırlık ve okula destek programı, alanında uzman eğitimciler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Türkçe, Edebiyat, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Tarih, Coğrafya gibi her dersin 
branş öğretmeni tarafından hafta sonu 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerine,  mezun olan öğrencilerimize ise hafta içi konu anlatımı 
yapılmakla beraber haftanın her günü soru çözümü yapılmaktadır.

Üsküdar Gençlik Akademimizde, kendine yetebilen, yetilerinin farkında, kültür, sanat ve spor alanında başarılı, belirli bir 
bilinç düzeyine ulaşmış, milli ve manevi değerleri özümsemiş, gelecek ideali olan gençler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Lise çağında bulunan öğrencilerin akademik başarıları, kültürel, sosyal, psikolojik gelişimleri için gerekli olan faaliyetlerin görerek 
ve yaşayarak uygulanabilmesi, gelişim aşamalarını sürdürülebilir bir süreç olarak değerlendiren Üsküdar Gençlik Akademisi’nde,  
yapmış olduğumuz branş dersleri ve atölyeler dışında, gençlerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız tüm faaliyetler 
(akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif vs.) ahlaki ve akademik donanım bakımından özenle seçilmiş olan üniversite öğrencisi 
eğitim koçları eşliğinde yapılmaktadır.

2018 FAALİYET RAPORU



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 

Üsküdar Gençlik Akademisi

Üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimize 
yıl boyunca belli aralıklarla deneme yaparak, 
öğrencilerin eksik konularını belirletip etütler 
vererek tamamlayıp, sınava deneyimli bir şekil-
de girmelerini sağlayıp, sınav süresini en verimli 
şekilde kullanıp sınav heyecanını ve stresini en 
aza indirmeyi sağlıyoruz.

TYT-AYT Denemeleri

Şair, yazar, akademisyen, gazeteci gibi öğren-
cilerin değerler noktasında gelişimlerine kat-
kıda bulunacak ve onlara milli ve manevi far-
kındalık kazandırabilecek "kişiler" ile bir araya 
gelmeleri sağlanmaktadır.  

Eğitmenlerimiz, öğrenci ve velilerini daha 
yakından tanımak ve öğrenciler hakkında 
velileri ile ev ortamında istişarelerde bulun-
mak üzere öğrencilerimizin evlerine misafir 
olmaktadırlar. 

Gençlik Akademisinde öğrencilerimizle ilgi ve 
gelişim düzeylerine göre oluşturulmuş grup-
lara kitap, dergi ve film okumaları yapılmak-
tadır.  Medya okur yazarı olabilmeleri sağ-
lanmaktadır. Gençlerimizin görsel, sanatsal, 
felsefi bakış açıları geliştirerek derinleşmesi-
ne, tartışma, tahlil yapma yetilerinin gelişme-
sine katkı sunulmaktadır.

Has Oda Sohbetleri

Veli Ziyaretleri

Kitap, Dergi ve Film Okumaları
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Üsküdar Gençlik Akademisi

Öğrencilerin sınav sürecindeki kaygıyı en 
aza indirmek, sınavlar ve hayatla kurula-
cak ilişkinin sağlıklı ve bilimsel bir temel-
de yürümesi için yapılan çalışmalardır. 

Eğitim koçlarımız, öğrencileri ve anneleri 
ile başarı durumları hakkında  görüştükleri 
kahvaltılı sohbet programlarıdır.

Öğrencilerin meslek seçimlerini yapar-
ken yetenek ve fıtratlarına uygun, mes-
lekleri her yönüyle tanıyarak, bilerek 
ve anlayarak yapabilmeleri adına özel 
hazırlanmış testler, sunumlar, geziler ve 
sohbetler gerçekleştirilmektedir. 

Tarihimize ve kültürümüze katkıda bulun-
muş, iz bırakmış yazar, şair, mütefekkir, alim 
ve siyaset adamlarının yaşamlarının anlatıl-
dığı sunum programlarıdır.

Gençlerin tüm yaşamlarını yüksek kalite-
de geçirmelerine yardımcı olmak, iletişimi 
kuvvetli ve kendine güvenen gençler yetiş-
tirmek, doğru davranış, duruş ve konuşma 
şekillerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Şahsiyet Sunumları

Zarafet Dersi

Motivasyon Programı

Kahvaltı Programı

Meslek Tanıtım ve Uygulamaları
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Üsküdar Gençlik Akademisi

Öğrencilerin kendisinden ziyade içinde 
bulunduğu grup, daha geniş topluluklar 
dolayısı ile tüm insanlığa yönelik iyilik 
yapma; fayda sağlama ve kendisi gibi so-
rumlu olma hareketidir. Öğrencilerimizi 
dünyadaki gelişmelerden haberdar olma-
larını ve çevreye karşı daha duyarlı birey-
ler olmalarını amaçlamaktayız. Bu amaçla 
kermes projemiz akademi bünyesinde 
başta öğrenciler olmak üzere eğitim koç-
larıyla düzenlenmektedir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Gençleri sanatla iç içe tutarak onların yaratıcı-
lıklarını ortaya çıkarmayı ve sanatla kendilerini 
ifade etmelerini destekleyerek duygularını 
anlamalarını sağlıyoruz. 

Üsküdar Gençlik Akademisi olarak hem öğ-
renci hem de öğretmenlerimizin fikri açıdan 
geniş bir pencereye sahip olmaları, geleceğe 
adım atarken geçmiş tecrübeleri göz önünde 
bulundurmaları gibi hususları dikkate alarak 
önemli mütefekkirlerle buluşuyoruz.

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal başarı-
larının artması amacıyla eğitmenlerimiz ve 
eğitim koçlarımız tarafından veli toplantıları 
düzenlenmektedir.

Bilgi yarışmasında öğrencilerimiz keyifli bir 
vakit geçirmiş aynı zamanda bilgilerini taze-
lemiş oldular. 

Ebru Kursu

Tecrübe Söyleşileri

Veli Toplantısı

Bilgi Yarışması
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Üsküdar Gençlik Akademisi

2017-2018 yılı mezuniyet programında 
12. sınıf öğrencilerimiz ile çeşitli eğlen-
celi aktivitelerde bulunduk. Mezuniyet 
sevinçlerini onlarla paylaştık.

Hüsn-ü hat eğitiminin temeli meşk ve 
icâzet geleneğine dayanmaktadır. Günü-
müzde “birebir eğitim-öğretim” anlamın-
da üstattan talebeye husûsî öğretim yön-
temi denilebilecek bir sistemdir.

Sabah erken saatlerde ders başı yapan 
öğrencilerimizin zihinlerini açık tutmak 
amacıyla her hafta sonu yaptığımız et-
kinliktir.

Öğrencilerimizin eğitim kalitelerini arttır-
mak amacıyla akademi binamızda ek ola-
rak talep eden öğrencilere İngilizce dersi 
verilmektedir.

Üsküdar’da lise okuyan gençlerimiz her Per-
şembe Valide Sultan Gemimizde ağırlanarak 
tarih,  kültür, sanat dersi işlenmektedir.

Projemiz kapsamında bir dönem boyunca 
öğrencilerimizin ve eğitim koçlarımızın top-
ladığı kitaplarla Afyon’un Çobanlar ilçesinde 
bulunan ilkokul ve liseye kütüphane kurul-
muştur.

Boğaz’da Tarih Dersi

Bir Kitap Bir İnsan Projesi

Motive Akademi Programı

Hüsn-ü Hat Kursu

Çorba İkramı

İngilizce Kursu
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Üsküdar Gençlik Akademisi

Üniversite hazırlık aşamasında olan öğ-
rencilerin, devlet ve vakıf üniversitelerine 
götürülerek üniversitenin tanıtımı sağlan-
maktadır. Ayrıca öğrencilere tarih ve kültür 
bilinci kazandırmak için başta Üsküdar’ın 
tarihi ve kültürel zenginliği olmak üzere İs-
tanbul’un, Bursa’nın, Çanakkale’nin ve akla 
gelebilecek birçok tarih ve kültür merkezi-
ne geziler düzenlemekteyiz.

Üniversite ve Kültür Gezileri

Eğitim ortamını zenginleştirecek, gençlerin 
fiziksel ve zihinsel rahatlamasına, sosyal ilişki-
ler bakımından güçlenmesine imkân verecek 
faaliyetlerdir. Spor (halı saha futbolu, basket-
bol, voleybol, ok atma, paintball, yüzme vs.)  
oyunlar (satranç, mangala, tabu, scrabble vs.) 
yoluyla birlikte eğlenceli vakitler geçirmeleri 
sağlanmıştır.

Öğrencilerimizle beraber önemli günlerde 
anma programları gerçekleştiriyoruz.

Sportif Faaliyetler

Anma Programları
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Üsküdar Gençlik Akademisi

YGS, LYS sonuçlarının açıklanmasından 
tercih dönemi sonuna kadar Üsküdar 
meydanda üniversiteye girecek öğrenci-
lerimizin, doğru tercihte bulunabilmele-
ri için kurulan Tercih çadırlarımızla tüm 
Üsküdarlı gençlerimizin yanındaydık. 

Psikolojik danışmanlarımız akademideki 
tüm öğrencilerimiz ile birebir görüşüp 
onların sınav kaygıları ve stresleri gibi 
sorunlarını çözmeye yönelik görüşmeler 
gerçekleştiriyorlar. Rehberlik hocaları-
mız akademimizin tüm öğrencileri ile 
görüşüp nasıl daha verimli ders çalışabi-
leceklerini konusunda bilgilendirip, tüm 
öğrencilerimize bireysel ders çalışma 
programı hazırlıyorlar.

Öğrencilerimizle Ocak ve Mart aylarında 
yaptığımız ders çalışma kamplarımızda 
hızlandırmalı bir program dâhilinde sına-
va hazırladık. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Tercih Çadırı

Ders Çalışma Kampları
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Gençlik Merkezi

İrfan Okulu projesiyle, Üsküdar’da 
okuyan lise 2. sınıf öğrencilerinin, 
entelektüel gelişimlerine katkıda bu-
lunup onların millî ve manevi değer-
lerine bağlı, ahlaklı, ailesine, topluma 
ve insanlığa faydalı, azimli ve cesur 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak 
amaçlanmaktadır.

İrfan Okulu

Program kapsamında Üsküdar İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, 10 farklı lise-
de öğrencilere iki dönem gitar, keman, 
bağlama, ney, hat, kaligrafi, ebru, tiyatro 
branşlarında dersler verilmektedir.

Sanat Okulda Programı

Hasbihal Buluşmaları kapsamında her 
hafta farklı bir konu konuşulmuş, aynı 
zamanda gençlerin topluma üretici bi-
reyler olarak katılmasını sağlamak için 
etamin kolye yaparak üretimde bulunul-
muştur. Yapılan kolyelerin satışı gerçek-
leştirilerek elde edilen gelir ise yardım 
faaliyetlerinde kullanılmıştır.

Hasbihâl Buluşmaları

Üsküdar Gençlik Merkezinde, üniversiteli ve liseli gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest 
zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif bireyler olarak katılmalarını 
sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyetler yürütülmektedir.
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Üsküdar’da okuyan lise öğrencileri-
ne, tarihimize damga vuran önderleri 
tanıtmak ve Üsküdar Gençlik Merkezi 
bünyesinde, bir şahsiyeti kendine ön-
der kılıp bu minvalde hayatını şekil-
lendiren öğrenci topluluğu oluştur-
mak amaçlanmıştır.

Tarih Yazan Önderler

İstanbul Sohbetleri ve Gezileri prog-
ramı Tarihçi Serap Özer ile her hafta 
İstanbul’un tarihi hakkında farklı bir 
konu konuşulmuş ve konuyla alaka-
lı tarihi yerlere gezi düzenlenmiştir. 
İstanbul'un tarihi bakımdan önemli 
yerlerinin ziyaret edilmesini ve do-
ğal güzelliklerin yerinde görülmesini 
sağlamak, İstanbul sevgisinin kazan-
dırılması ve farkındalık oluşturmak 
amaçlanmıştır.

İstanbul Sohbetleri ve Gezileri

Üsküdar’da okuyan lise son sınıf öğ-
rencilerinin branşları ve talepleri 
doğrultusunda üniversite, fakülte, 
bölümler hakkında bilgi sahibi olması 
amacıyla üniversitelere gezi progra-
mı düzenlenmektedir. Bu program 
kapsamında öğrencilerin üniversite-
ye hazırlık dönemlerine yön vermek 
ve kariyer planlamalarına yardımcı 
olmak amaçlanmıştır.

 “Bizim Üniversite” Tanıtım Programı  

Gençlik Merkezi
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Üsküdar’da okuyan lise öğrencilerinin 
milli ve manevi değerlerine bağlı ka-
larak bilgi ve becerilerini geliştirmeye 
yönelik, kendilerine, ailelerine, milleti-
mize ve insanlığa faydalı bireyler olma 
bilincini oluşturmak amacıyla düzen-
lenen; tarih, sanat, mesleki değerler, 
kişisel gelişim ve toplumsal hizmet 
kapsamında 5 ayrı görevden oluşan 
bir yarışmadır.

Ahde Vefa Yarışması

Üsküdar Gençlik Merkezi atölyele-
ri gençlerin sanat, kültür, teknoloji, 
dil, edebiyat ve düşünce alanlarında 
kendilerini yetkin birer birey olarak 
yetiştirmeleri için açılmış kurs çalışma-
larıdır. Merkezimizde her yıl düzenli 
olarak sezon açılış ve kapanış etkinlik-
leri düzenlenmektedir.

Atölye Eğitimleri

Günümüz bilgi çağında gençlerimizin, 
üzeri toz kaplamış halde kenarda bek-
leyen ya da çok kullanılmaktan ayaklar 
altına alınan kavramları yeniden yorum-
lamalarını sağlamak amaçlanmıştır. Bu 
projeye katılan kalemi kuvvetli genç-
lerle bir ekip oluşturulmuş ve Üsküdar 
Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından 
Gri Edebiyat dergisi çıkartılmaktadır.

Gri Edebiyat Dergisi

Gençlik Merkezi
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Gençlik Merkezi

Gençlik Merkezi Kulüp Çalışmaları

Üsküdar Gençlik Merkezi uhdesinde faaliyet gösteren kulüpler, interaktif bir şekilde öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

• Kulüp faaliyetleri ile gençlerimizin atölyelerde aldıkları eğitimi sosyal hayatta uygulayabilecekleri alanlar oluşturulmaktadır.
• Her bir kulübümüz sosyal sorumluluk zemininde alanını zenginleştiren projelere imza atmaktadır.
• Kulüplerimiz; Güzel Sanatlar, Dil, İyilik Kuşağı, Müzik, Uluslararası Öğrenci Kulübü
• Kulüplerimiz kendi içlerinde aidiyet duygusunu geliştirmek için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlemektedir. Ayrıca yapılan 
 çalışmaların istişaresi için rutin toplantılar ile kulüp üyelerimiz bir araya gelmektedir. 
• Her kulübün bir başkanı vardır. Kulüp başkanları ile kulüpler sorumlumuz istişareli hareket etmektedir. 
• Kulüpler arasında tatlı bir rekabet oluşturmak amacıyla her ayın en aktif kulübü seçimi yapılmaktadır.

Üsküdar Gençlik Merkezi, Genç Der-
neği ve Aşina Kitap işbirliğiyle yapılan 
programda Aşina Kitap yazarlarını Üs-
küdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı liselere gençlerle söyleşi yapmak 
üzere davet edilmektedir. Söyleşi ön-
cesinde öğrencilere ilgili kitap dağıtıl-
maktadır.

Kitaba Aşinayız Söyleşileri
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Minik Elemanlar Projesi, Gençlik İnsi-
yatifiyle birlikte merkezimizde Suriyeli 
çocuklara eğitim vermektedir.

Minik Elemanlar Projesi

Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında 7-13 
yaş arası çocuklara ve liseli hanıme-
fendilere yönelik Yaz Okulu açılmış-
tır. Program içeriğinde Kur'an-ı Kerim 
dersleri, değerler eğitimi ve sosyal 
aktiviteler yer almıştır. Yaz döneminde 
öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı 
sağlamak, değerler eğitimine ulaşım-
larını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 
Dönem sonunda Yaz Okulu Kapanış 
Programı yapılmıştır.

Yaz Okulu

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi ve Medeniyet Üniver-
sitesi’nin vize ve final dönemlerinde 
öğrencilere “Büte Kalma Çorbaya 
Kal’’ sloganıyla yoğun sınav dönem-
lerinde Üsküdar Belediye Başkanı-
mız Hilmi Türkmen'in katılımlarıyla 
çorba ikramı yapıldı.

Üniversitelerde Çorba İkramı

Gençlik Merkezi
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İçerisinde Fikirlerin, Projelerin, Girişimlerin hayata geçtiği 300 yıllık bir köşkte yerinizi alın. Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, ülkemizde 
girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, ülkemizin güçlü bir girişim ekosistemi oluşturmasına yardımcı olmak ve ülkemizde 
girişimciliğin gelişmesini hızlandırmak için çalışmalar yürüten bir yapıdır.

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

A Cup of Startup da önceki serilerdeki 
gibi, moderatör eşliğinde konuk kısaca 
hikâyesini anlattıktan sonra sohbet 
havasında devam etmektedir. 

Mentor ve yatırımcı buluşmaları;
A cup of startup
Mentornity
Startup stars night

Yatırımcılarla Buluşturan Etkinlikler

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, girişimcilerini 
destek alabilmeleri için belli periyotlarla 
Mentörler ile bir araya getirmektedir. A 
Cup of Startup, girişimcilerimiz ile alanında 
uzman profesyoneller ve/veya girişimcileri 
bir araya getirdiğimiz bir projedir. Her ay bir 
gün, farklı bir konu ve konuk ile Üsküdar Fi-
kir Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor. 

Girişimciler ile Mentorleri 
Buluşturan Etkinlikler
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Fikir Sanat Merkezi girişimcilerin vakit geçi-
rebileceği hem ortak çalışma alanı hem de 
ortak bir sosyal alan. Düzenlenen etkinlik-
lerle girişimcilerimiz ve dışardan katılan katı-
lımcılar Burhan Felek Köşkü’nde keyifli vakit 
geçiriyorlar. Kahve Workshop’u, Koku Work-
shop’u, Hediye Paketleme Workshop’u gibi.

Workshoplar ve Etkinlikler

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

Girişimcilere ve Üsküdar Fikir Sanat Mer-
kezine dışarıdan katılım sağlayan kişilere 
Eğitim Programları düzenlenmektedir. 
Üsküdar Fikir Sanat Merkezi olarak ha-
yallerini hayata geçirmek isteyen Üni-
versiteli gençlere hem fikir üretme hem 
de iş planı konularında eğitimler düzen-
lenmektedir. Bununla birlikte Üniversite 
deki gençlik kulüplerine ve projesi olan 
gençlere, merkezimizde mentorlük ça-
lışması yapılmaktadır.

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi Girişimci 
Festivali kapsamında, Üsküdar’daki tüm 
lise öğrencileri ile ortak farkındalık oluş-
turabilmek adına Girişimci Festivali dü-
zenlenmiştir.

Eğitim Programları

Girişimci Festivali

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi, mal veya hizmet üreterek pazarlamak amacıyla üretim faktörlerini inceleyip düzenli bir şekilde 
bir araya getiren ve kâr amacı güden ya da kamu yararına olan tüm girişimleri hayata geçirmek isteyen girişimcilerin Türk girişim 
ekosistemine katılımlarını hızlandıran bir yapıdır. Üsküdar Fikir Sanat Merkezi olarak tarihi Burhan Felek Köşkü'nde tüm İstanbulluların 
kullanabilecekleri üretken bir ofis alanı olarak tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda İstanbul'un her yerinden 
gelen girişimleri, girişimcileri değerlendirdiğimiz çok geniş bir portföyümüz bulunmaktadır.
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Girişimcilerin daha seri ve sağlıklı bir girişim süreci geçirip bir an önce projelerini hayata geçirebilmeleri için, girişimcilere alanları ile ilgili eğitici 
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu Benim İlk Girişimim eğitimleri, Üsküdar Belediyesinin "Girişimcilik Vizyonu" kapsamında liseli potansiyel 
girişimcilerin fikir üretmeye ve ürettikleri fikri hayata geçirmeye teşvik amacıyla liselerde Fikir Sanat Merkezi tarafından uygulanan eğitimlerdir. 
Üsküdar’da bulunan liseli öğrencileri merkezimizde ağırlayarak hem öğrencilerin üretkenliklerinin arttırılması hem de interaktif öğretim teknikleri 
kullanılarak öğrencilerin ilgi, beceri ve hedefleri doğrultusunda kendi yeterlilikleri ve ilgi alanları üzerine düşünmeleri ilgi, beceri ve hedeflerini 
keşfetmeleri hedeflenerek proje yarışmaları düzenlenmektedir.

Üsküdar Fikir Sanat Merkezi

• YILDIZ TEKNOPARK
• İYZİCO
• RADORE
• MENTORNİTY
• FİNTECHTİME
• MİCROSOFT
• MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Düzenlenen etkinliklerle biraraya ge-
len girişimcilerimiz ve katılımcılarımız, 
Fikir Sanat Merkezinin bahçesinde maç 
izleme etkinliğinde buluştu.

İnovasyon zirvelerinin temel amacı genç-
ler, akademisyenler, öğrenciler ve iş dünya-
sının temsilcileri ile ortak paylaşım ortamı 
oluşturarak, inovasyon kavramını tanıtmak 
ve bu etkinlik temelinde hedef gruplar 
üzerinde İnovasyon konusunda bir bilinç-
lenme sağlamaktır.

Hayalleriyle Fikir Sanat Merkezine baş-
vurmuş olan gençler, Fikir Sanat Mer-
kezinde sunulan destekler ile hayal-
lerini gerçeğe dönüştürmede önemli 
adımlar attılar. 

Üsküdar Düşünce Akademisi alanının 
en iyi hocalarıyla 6 hafta boyunca üni-
versiteli gençlere akademik düzeyde 
eğitim olanağı sağlıyor.

CORPORATE – WORK (CO-WORK)

Futbol Etkinliği

İnovasyon Zirvesi

Girişimcilikten CEO'ya Yükseliş

Düşünce Akademisi

Girişimcilere Yönelik Eğitici Etkinlikler ve Proje Yarışması
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Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi

Belediyemiz tasarrufunda bulunan ve “Fatih Mahkemesi” olarak bilinen binanın, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin 
kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir merkez haline dönüştürülmesi amacıyla oluşturulan bu çalışmayla; kültür sanat ve edebiyat 
birikimimize önemli katkılarda bulunmuş Cahit Zarifoğlu’nun isimlendirmesi ile Yedi Güzel Adam olarak anılan Alaeddin Özdenören, 
Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç,  Rasim Özdenören ile birlikte fikir dünyamızın 
öncülerinden olan Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Hasan el-Benna,  Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Malcolm X gibi 
önemli şahsiyetlerin hayatları, eserleri ve her türlü görsel materyalin kütüphane disiplininde hizmete sunulması amaçlanmaktadır.
 
Yedi Hilal ile birlikte uyguladığımız eğitim programları, kültürel ve sosyal projeler ile yukarıda isimleri zikredilen düşünce 
adamlarının idealleri milli manevi değerler noktasında kendisine rol model arayan gençliğe ümit olacaktır.

• YAZI VE DERGİ ATÖLYESİ 
• MÜZİK ATÖLYESİ
• YAZARLIK ATÖLYESİ

• DERGİ ATÖLYESİ
• TİYATRO ATÖLYESİ
• RESİM ATÖLYESİ

Çay-Simit-Sohbet saati kapsamında Üm-
met Günlüğü, Seyir Günlüğü,  Hatıraların 
Hatrı, Kitap Günlüğü ve Sanat Günlüğü 
alt başlıkları altında alanında yetkin kişiler 
gençlerle bir araya gelerek çay ve simit eş-
liğinde hasbihal etmektedir

Çay Simit Sohbet Saati
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Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi

Kütüphanemiz bünyesinde 4 farklı atöl-
ye çalışması yapılmaktadır. Bunlar Ezgi ve 
Marş Atölyesi, Diksiyon Atölyesi, Yazarlık 
Atölyesi ve Tiyatro Atölyesi’dir. Yazı ve Der-
gi Atölyemiz Seferber Dergisi çıkarmakta-
dır. Ezgi ve Marş Atölyemiz Zafer Mihri adlı 
bir albüm hazırlamıştır.

Atölyeler

Yedi Güzel Adam ve Öncüler olarak belirle-
nen yazar, şair ve düşünürleri tanıtmak için 
açılan kütüphanemizi, başta Üsküdar ilçesi 
olmak üzere İstanbul ve çevre illerden orta 
ve yükseköğretim öğrencileri ziyaret etmiş-
tir. Öğrencilere Yedi Güzel Adam ve Öncü-
ler hakkında biyografik bilgilerin sunumu 
ikramlar eşliğinde yapılmaktadır. Programın 
sonunda kütüphanemizi hatırlatacak küçük 
hediyeler verilmektedir.

Öğrenci Ağırlama Programı
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Kütüphanemizde 10 bin kitap mevcut olup, kitapların çoğu bağış yoluyla temin edilen kitaplardır. Kütüphanemizde 
Yordam Otomasyon Sistemi ve Akıllı Kütüphane Sistemi (RFID) kullanılmaktadır. Kitaplarımız DEWEY Sınıflama Sistemi ile 
kataloglandırılmıştır. Kitap kafe hizmeti veren Nevmekân Bağlarbaşı kütüphanemizde üyelik ücretsiz olup, kütüphanemize üye 
olan kullanıcılarımız 15 gün süreliğine 2 adet ödünç kitap alabilmektedir. Her yaştan kullanıcıya hitap eden kütüphanemiz sınav 
zamanları ağırlıklı olarak, öğrencilere hitap etmektedir. 

Kütüphanemiz 100 bin kitap kapasiteli olup, 40 bin basılı, 18 bin elektronik (çevrimiçi) kitap olmak üzere toplam 58 bin kaynakla 
kullanıcılara hizmet vermektedir. Kütüphanemizde Otomasyon Sistemi ve Akıllı Kütüphane Sistemi (RFID) kullanılmaktadır. 
Kitaplarımız DEWEY Sınıflama Sistemi ile kataloglandırılmıştır. Kütüphanemiz iki kattan oluşmaktadır. Giriş kat kitap kafe hizmeti 
veren ve çoğunlukla araştırma kitaplarının yer aldığı sesli alandır. Alt kat sessiz alan diye nitelendirdiğimiz ana kütüphane alanı 
olup, kullanıcıların rahatlıkla ders çalışıp, kitap okuyup ve araştırma yapabildikleri alandır. Bu alanda Türk ve Dünya Edebiyatına 
ait hikâye, roman, deneme, şiir ve çocuk kitapları yer almaktadır. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat açık olup, gençlerimize ücretsiz 
olarak çay, simit, kek, çorba vb. ikramlar sunulmaktadır.

NevMekân Bağlarbaşı

NevMekân Sahil
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Bilim Üsküdar

Medya Okulu

Üsküdar Belediyesi tarafından bilim ve teknolojiyi herkes için anlaşılır bir hale getirmek için kurulan Türkiye’nin en kapsamlı bilim 
ve planetaryum merkezidir. Çocuklarımıza ilham vermek, gençlerimize destek olmak amacıyla hizmet verdiğimiz Bilim Üsküdar’da 
hayal eden, araştıran, geliştiren ve üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Medyanın doğru analizi, yeni nesil gazetecilerin yetiştirilmesi amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından ücretiz olarak sunulan eği-
timlerde alanında uzman gazeteciler ve televizyoncular yer almaktadır. Eğitmenlerin verdiği eğitimlerin yanı sıra, katılımcılar ile 
pratik çalışmalar yapılmakta ve bu doğrultuda bir gazete çıkarılmaktadır. 

•Gazeteciliğin Temelleri 
•Diksiyon ve Spikerlik Eğitimi
•Köşe Yazarlığı 
•Radyo Programcılığı
•Siyasi Haber Eğitimleri 
•Hitabet Eğitimleri
 

•Savaş Muhabirliği
•Sunuculuk 
•Uluslararası Habercilik
•Canlı Yayın Teknikleri 
•TV Programı Yapımcılığı
•Gündem Belirleme 

•Sosyal Medya Haberciliği
•Gazete Yayınları İncelemesi 
•Sosyal Medya Gündem Oluşturma
•Manşet Belirleme 
•Yeni Mecraların Kullanımı
•Haber Toplantısı Eğitimi 

Eğitimler
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Diğer Çalışmalar

Üsküdar Düşünce Akademisi'nin iki 
döneminde toplamda 450'ye yakın öğ-
renci  eğitim gördü.

Üsküdar’da okuyan 12. sınıf öğrenci-
lerinin tamamına(7000) Üniversiteye 
Hazırlık Kitap Seti dağıtılmıştır. Ayrıca 
Üsküdar’da bulunan tüm resmi lise ve 
ortaokullarda öğrencilere deneme set-
leri ve çeşitli hediyeler verilmiştir.

Düşünce Akademisi

Kitap Seti Dağıtımı

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezin-
de gerçekleştirilen etkinliklerde Yusuf 
Temizcan moderatörlüğünde şu ana 
kadar Mehmet Genç, Ümit Meriç, Rabia 
Christine Brodbeck, Muhyiddin Şekûr, 
Gökhan Özcan, Cahit Zarifoğlu'nun ai-
lesi, Ahmet Murat Özel'i dinledik. 

2018 yılında Yazar Okulu eğitim prog-
ramı düzenlenmiştir.

Tecrübe Söyleşileri

Yazar Okulu

Üsküdar Belediyesi olarak liselerin 11. 
ve 12. Sınıflarında, ortaokulların 7. ve 8. 
Sınıflarında öğrencileri sınavlara hazırla-
mak amacıyla deneme sınavları düzenli-
yoruz. Ayrıca Üsküdar’da bulunan tüm 
resmi lise ve ortaokullarda öğrencilere 
deneme setleri ve çeşitli hediyeler 
dağıtılmıştır. 

Deneme Sınavları
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Diğer Çalışmalar

İlçemizdeki resmi ve özel ilkokul, ortao-
kul ve orta öğretim öğrencilerine önce-
den dağıtılan Üsküdar ile ilgili kitap üze-
rinden ödüllü yarışma gerçekleştirildi.

Kişinin zihinsel düşüncesiyle fiziki hare-
ketlerini olumlu yönde geliştirebileceğini 
göstermek amacıyla Okçuluk Turnuvası 
düzenlenmiştir.

Üsküdar ilçesine bağlı okullarda her haf-
ta düzenlenen Üsküdar Belediyesi spor 
söyleşileri alanında uzman sporcuların 
katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Söy-
leşilerde Hamit Altıntop, Adem Kılıççı, 
Giray Bulak, Sinan Vardar vb. gibi birçok 
spora gönül vermiş isimle gençlerimiz 
buluşuyor.

Toplumun yarısını oluşturan fakat tümü-
nü yetiştiren ve toplumun temel kurumu 
ailenin odak kişisi olan kadınlar için “Her 
Anne Bir Okul” eğitim seminerleri düzen-
lenmektedir.

Spor Söyleşileri

Şehrim Üsküdar Yarışması

Okçuluk Turnuvası

Her Anne Bir Okul
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Spor Merkezlerimiz

Kasım ve Mayıs ayları arasında tüm spor 
tesislerimizde bayanlara özel ücretsiz 
olarak pilates eğitimi verilmektedir.

Belediyemizden pilates eğitimi alan va-
tandaşlarımızın katılımıyla Mehmet Ça-
kır Kültür ve Spor Merkezinde Pilates 
Şenliği düzenlenmiştir.

Bayanlara Özel Plates

Pilates Şenliği

19 Mayıs Gençlik Haftası Yüzme Yarış-
larımızın dördüncüsü Çengelköy Meh-
met Çakır Spor Salonumuzda yapıldı.

Birimler arası dayanışmayı, arkadaşlık 
bağlarını güçlendirmek ve personel 
motivasyonunu arttırmak için Birimler 
Arası Futbol Turnuvası düzenlenmiştir.

19 Mayıs Etkinlikleri

Futbol Turnuvası

Belediyemizin de destek verdiği İstan-
bulu Koşuyorum 2018, Türkiye'deki yol 
yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, 
yol yarışları katılımcılarına alternatif ya-
rışlar düzenlemekle birlikte koşuculara 
seri şekilde yarışlar sunabilmek, koş-
maya yeni başlayanları da kısa mesafeli 
yarışlara adapte edebilmek amacıyla dü-
zenlenmiştir.

FUN RUN SERIES
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Spor Merkezlerimiz

Kapalı spor salonu yüzme yarışları açılış 
ve kapanış organizasyonu 19 Mayıs - 15 
Ekim 2018 tarihleri arasında kurumumuz 
yüzme havuzlarında eğitim alan lisanslı, 
lisansız çocuklarımızın katılımıyla yüzme 
yarışları düzenlenmiş ve dereceye giren 
çocuklarımız çeşitli armağanlarla ödül-
lendirilmiştir.

İlçemizde bulunan öğrencilere sporu sev-
direbilmek, altyapılarda yaygınlaştırabil-
mek, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimleri-
ne katkıda bulunabilmek amacı ile Liseler 
Arası Futbol, Voleybol ve Basketbol Tur-
nuvası düzenlemiş bulunmaktayız.

Yüzme Yarışları

Liseler Arası Turnuvalar
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Spor Merkezlerimiz

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 
ve en yetenekli minik sporcuların keşfedil-
diği atletizm etkinliği düzenlenmiştir.

Üsküdar Enlerini Arıyor

Üsküdar Belediyesi, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve 
Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçek-
leştirilen 12. Uluslararası Özel Sporcular 
Atletizm Şenliği 6 ülkeden katılımcılarla 
birlikte tamamlanmıştır.

Özel Sporcular Atletizm Yarışması

İlçemizde bulunan amatör futbol kulüp-
lerine ve ilçemizdeki okullara malzeme 
yardımı Çavuşdere Spor Sarayında yapı-
lan törenle gerçekleştirilmiştir.

Spor Malzeme Yardımı
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Spor Merkezlerimiz

20 Temmuz - 20 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında Çamlıca Spor Okulunda Üskü-
darda ikamet eden engelli çocuklarımıza; 
fiziksel etkinliklerini en üst düzeye ulaş-
masına yardımcı olmak amacıyla haftada 
4 gün spor eğitimi verilmiştir.

Eğitimler Temmuz ayında başlayarak, Eylül 
ayında  bitmektedir. Çamlıca Spor Okulu, 
Ünalan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı, Va-
kıfbank Spor Sarayı ve Çavuşdere Spor Sa-
rayı tesislerimizde; (Beceri Gelişimi ve Eğit-
sel Oyunlar, Basketbol, Voleybol, Hentbol) 
4 branşta spor eğitimi verilmektedir.

Eğitimler Kasım ayında başlayarak, Mayıs 
ayında bitmektedir. Çamlıca Spor Okulu, 
Ünalan Muhsin Yazıcıoğlu Spor Sarayı, Va-
kıfbank Spor Sarayı ve Çavuşdere Spor Sa-
rayı tesislerimizde; (Beceri Gelişimi ve Eğit-
sel Oyunlar, Basketbol, Voleybol, Hentbol) 
4 branşta spor eğitimi verilmektedir.

Özel Sporcular Yaz Spor Okulu

Yaz Spor Okulu

Kış Spor Okulu
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Spor Merkezlerimiz

Disiplini ve daha birçok beceriyi kazandıran 
sporların başında da basketbol gelmekte-
dir. Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 
Sokak Basketbolu Turnuvası vatandaşları-
mız katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Sokak Basketbol Turnuvası

Toplumda spor yapma bilincini oluştur-
ma ve sporu yaşam kültürü haline getir-
me amacıyla Kız Kulesi Yüzme Yarışması 
düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından sporu tabana 
yaymak ve sevdirmek için düzenlenen 
Plaj Futbolu Turnuvası vatandaşlarımızın 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Kız Kulesi Yüzme Yarışları

Plaj Futbol Turnuvası

Vatandaşlarımızın birbirleriyle olan ileti-
şimlerini güçlendirmek ve güzel bir gün 
geçirmelerini sağlamak amacıyla müdür-
lüğümüz tarafından Satranç Turnuvası 
düzenlenmiştir.

Satranç Turnuvası

2018 FAALİYET RAPORU 164/165



Hukuk İşleri
Müdürlüğü



Hukuk İşleri
Müdürlüğü



Hukuk İşleri Müdürlüğü, Belediyemiz adına yargı 
mercilerinde dava ikame eder, Belediyeye karşı açılmış 
davalarda Belediyemizi savunur, davaları yürütür ve 
neticelendirir. Ayrıca Belediyemiz adına icra takibi 
yapar, Belediyeye karşı açılan icra takiplerini yürütür ve 
neticelendirir. Hukuki bakımdan tereddüt edilen konularda 
Belediyenin ilgili birimlerince sorulan hususlarda istişarî 
mahiyette hukuki mütalaa dermeyan eder. Belediyemizi 
ilgilendiren konularda gerektiğinde ilgili merciiler nezdinde 
her türlü yazışmaları yapar ve suç duyurusunda bulunur.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN

1 Açılan adli ceza davaları sayısı Adet 82 76 49

2 Açılan adli hukuk davaları sayısı Adet 134 111 103

3 Açılan idari davaları sayısı Adet 79 222 159

4 Borçlu olduğumuz icra takibi sayısı Adet 74 52 60

5 Alacaklı olduğumuz icra takibi sayısı Adet 63 77 93

6 Derdest adli ceza davaları sayısı Adet 283 311 308

7 Derdest adli hukuk davaları sayısı Adet 720 721 744

8 Derdest idari davalar sayısı Adet 581 708 741

9 Girilen duruşma sayısı Adet 1.008 934 615

10 Sözlü hukuki görüş sayısı Adet 1.894 1.253 1.037

11 Terkini yapılan adli ceza davaları sayısı Adet 11 52 54

12 Terkini yapılan adli hukuk davaları sayısı Adet 27 74 90

13 Terkini yapılan idari davalar sayısı Adet 27 68 133

14 Yapılan keşif sayısı Adet 43 113 64

15 Yazılı hukuki görüş sayısı Adet 52 28 8

16 Hazırlanan protokol sayısı Adet 7 8 15

Müdürlüğümüz, Belediyemizin hak ve menfaatlerini korumak 
amacı ile davacı, davalı, müdahil, alacaklı, borçlu, muteriz, 
şikâyetçi vb. sıfatlarla Belediyemizi adli ve idari mercilerde 
temsil eden, Belediye çalışmaları ile ilgili olarak hukuki 
danışmanlık veren Belediye faaliyetlerinin hukuka uygun 
bir şekilde yürümesi için katkıda bulunan bir danışmanlık 
birimidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Verilen Hukuki Görüşler ve Yardımlar
•  Belediyemiz başkanlık ve müdürlükleri ile ilçemizde yaşayan vatandaşlara yaklaşık 1.037 sözlü hukuki görüş verilmiştir.
•  Belediyemizi ilgilendiren mevzuat hükümleri ilgili birimlere bildirilmiştir.
• 15 adet protokol hazırlanmıştır. Bunlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

2018 Yılında Müdürlüğümüz Tarafından Hazırlanan Protokol Tasarıları
• Üsküdar Belediyesi ile Selma ve Hacı Osman Vasıb Meti Ana ve Çocuk Sağlığı ve Sağlık Yardım Vakfı arasında Mimar Sinan  
 Mah. 35pafta, 447 ada, 22 parsel sayılı taşınmazda bulunan Vakfa ait binanın yıkılarak yeniden yapılması protokolü.
• Üsküdar Belediyesi ile Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği arasında düzenlenen Valide Atik   
 Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Sokak No:81 sayılı taşınmazın 2. katında bulunan 391,71m2'lik alanının “Obezite ve Diyabet   
 Merkezi” olarak protokolü.
• Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Müftülüğü arasında Ferah Mahallesi,1081 ada, 24-26 parsel sayılı taşınmaz üzerinde   
 yapılacak Şems-i Sivasi Camii inşaatının yapılması protokolü.
• Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Müftülüğü arasında İstanbul Kubbe Derneği sponsorluğunda Cumhuriyet Mahallesi,
 83 pafta, 87 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz üzerine Hacı Mehmet Caminin yapılması protokolü.
• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Tarih Cad. No: 214 1664 ada,
 1parsel sayılı taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin yapılan protokol. 
• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında Üsküdar, Bulgurlu Mahallesi, Karlıdere Caddesi, Özilhan 
 Sokakta bulunan taşınmazın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin yapılan protokol.
• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında Üsküdar, Yavuztürk Mahallesi, Bosna Bulvarı No: 26, 808 ada,
 13 parsel sayılı taşınmazın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılmasına ilişkin yapılan protokol.
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MAHKEMELER ADET

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ -

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ 33

SULH CEZA MAHKEMELERİ 14

ÇOCUK MAHKEMELERİ 2

TOPLAM 49

• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi  arasında  
 Üsküdar, Valide-i Atik Mahallesi Dr. Fahri Atabey  Sokak No: 81, bulunan  taşınmazın 405 m2'lik alanının semt polikliniği olarak  
 kullanılmasına ilişkin yapılan protokol.
• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında Üsküdar, Ünalan Mahallesi, Ayazma Caddesi, No: 78, 70 ada,
 144 parsel sayılı taşınmazın sağlık merkezi olarak kullanılmasına ilişkin yapılan protokol.
• Üsküdar Belediyesi ile Hafızlar Derneği arasında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Üsküdar Valide-i  Atik   
 Mahallesi, Çinili Camii Sokak, 225 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Darülkurra binasının  Hafızlar Derneğince  
 eğitim ve kültürel amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere düzenlenen protokol.
• Üsküdar Belediyesi ile Üsküdar Müftülüğü ve Hâce Musa Topbaş Vakfı ile Bulgurlu Mahallesi 93 Pafta, 87 ada, 24 parsel sayılı  
 taşınmaz üzerine yapılacak olan Emanet Alemdar Camiinin yapılmasına ilişkin düzenlenen protokol. 
• Üsküdar Belediyesi ile İnsan ve İrfan Vakfı arasında Valide-i Atik Mahallesi, Köprülü Fazıl Paşa Sokak, No: 44/2 adresinde   
 bulunan Şeyh Sadık Efendi Tekkesinin kullanımına ilişkin işbirliği protokolü.
• Üsküdar Belediyesi ile Ünalan Spor Kulübü arasında Ünalan Mahallesi, Çamdere Sokak No: 9 adresinde bulunan Üsküdar  
 Belediyesine ait Cüneyt Çakır Spor Tesislerinin kullanımına ilişkin düzenlenen protokol.
• Üsküdar Belediyesi ile İstanbul Tasavvuf ve Musiki Araştırmaları Derneği arasında  mülkiyeti Vakıflar Genel    
 Müdürlüğü’ne ait Ahmediye Mahallesi, Dr. Fahri Atabey Caddesi, No: 14 kapı sayı 402 ada, 9 parsel saylı parselde bulunan  
 taşınmazın İstanbul Tasavvuf  ve Musiki Araştırmaları Derneğine tahsis edilmesine ilişkin düzenlenen protokol. 
• Üsküdar Belediyesi ile İftah İlim ve Kültür Derneği arasında mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Üsküdar Valide-i Atik  
 Mahallesi, Boy Bey Sokak No: 1 kapı sayılı yerde bulunan Şehit Ahmet Paşa  Sıbyan Mektebinin tahsisine ilişkin  düzenlenen  
 protokol.

Davalar
2018 yılında (1.052 adet adli, 741 adet idari) 1.793 adet derdest dava dosyasına bakılmıştır. 2018 yılında 311 dava dosyası açılmış 
olup; bunlardan 103 adedi hukuk ve 49 adet ceza 159 adedi idare mahkemelerine açılan davalardır. 144 adet adli, 133 adet idari 
dava dosyası terkin olmuştur.

DAVALAR ADET

HUKUK 744

İDARİ 741

CEZA 308

TOPLAM 1.793

Derdest Davalar
DAVA CİNSİ ADET

HUKUK DAVALARI 103

CEZA DAVALARI 49

İDARİ DAVALAR 159

TOPLAM 311

2018 Yılında Açılan Davalar

2018 Yılında Ceza Mahkemelerinde
Açılan Davalar

MAHKEMELER ADET

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ 40

SULH HUKUK MAHKEMELERİ 26

İCRA HUKUK MAHKEMELERİ 24

İŞ MAHKEMELERİ 11

TİCARET MAHKEMELERİ 1

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 1

TOPLAM 103

2018 Yılında Açılan Hukuk Davaları

DAVALAR ADET

ADLÎ DAVALAR 144

İDARİ DAVALAR 133

TOPLAM 277

2018 Yılında Terkin Olan Davalar

İştirak Edilen Duruşmalar ve Keşifler
2018 yılında toplam 615  adet duruşma ve 64 adet keşfe iştirak edilmiştir. 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca Belediyemizi temsilen kurulan arabuluculuk komisyonunca 39 
adet arabuluculuk görüşmesine iştirak edilmiştir.

İcra İşlemleri
2018 yılında  Müdürlüğümüzde 153 adet icra takibi açılmıştır. Bunların 93 adeti Müdürlüğümüzce yapılan  icra takibi olup; 60 adedi 
Belediyemiz  aleyhine açılan  icra takibinden  oluşmaktadır. 
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak amacımız, kentin ve 
kentin süregelen kentleşme olgusu özelliklerinin dikkate 
alınarak, kentsel gelişme stratejilerinin belirlenmesi ve 
izlenmesi süreci olarak tanımlanan imar sürecinin gereği 
olarak, Yasa ve Yönetmelikler dâhilinde kaliteli imar hiz-
metleri sunmak, vatandaş ve çalışan memnuniyetini sağla-
mak, çalışanların gelişimini sağlayacak çalışmalar yapmak, 
onaylı planlara göre tüm Üsküdar’da imar uygulamalarının, 
ruhsat hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde ya-
pılmasını sağlamaktır.   

Müdürlüğümüzde yapılan işlemlerin birçoğu vatandaşımı-
zın talepleri üzerine yapılmakta olup hedefimiz; taleplerin 
en kısa ve en doğru şekilde sonuçlandırılmasıdır.

Sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik kaygılar taşıyan 
bir Üsküdar’a sahip olma bilinciyle olduğu kadar, doğal, 
kültürel, sosyal ve tarihi dokunun bir bütün olarak korun-

duğu ve yaşatıldığı; geçmişe saygılı, geleceğe yatırım yapan 
bir belediyecilik anlayışı ışığında, İmar ve Şehircilik Müdürlü-
ğü olarak, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) 
bünyesinde; Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri 
hazırlanmakta, ilçemiz sınırları içindeki doğal ve kültürel var-
lıkların tespiti ve korunmuşluk durumları belirlenmektedir. 
Ayrıca İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Baş-
kanlığı fonlarından faydalanılarak korunması gerekli kültür 
varlığı yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi için ihyasına 
yönelik projelendirme çalışmaları yapılmakta olup, bu çalış-
maların yanında doğal ve tarihi çevre ile uyumlu Üsküdar’a 
özgün yapı mimarisi ile uyumlu yeni yapı ruhsatlarının dü-
zenlenmesi işi kapsamında mimari projelerin onaylanması 
sağlanmaktadır. Yapı ölçeğindeki koruma çalışmalarının yanı 
sıra, sağlıklı, yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik 
bir çevre elde edilmesi amacıyla da Kentsel Tasarım Projeleri 
hazırlanmakta ve kültürel, tarihi dokuya uyumlu yeni binalar 
için mimari cephe değerlendirmeleri yapılmaktadır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Düzenlenen inşaat ruhsatı sayısı Adet 391 549 356 300

2
Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi tarafından bakım, onarım ve üretim 
çalışmalarının yapılması

Adet 50 26 59 16

3 İmar durumu düzenlenmesi Adet 823 776 2.189 600

4 İncelenen eski eser mimari proje sayısı Adet 28 27 31 30

5
İstanbul Valiliği YİKOB kamu binalarının restorasyon uygulaması için fon 
başvurularının yapılması

Adet 6 2 - 8

6
İstanbul Valiliği YİKOB kamu binalarının rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin hazırlanması için fon başvurularının yapılması

Adet 23 17 18 10

7 Onaylanan mimari cephe sayısı Adet 273 341 146 250

8 Onaylanan vaziyet planı sayısı Adet 69 105 86 80

9 Tasdik edilen asansör ruhsatı sayısı Adet 193 185 201 200

10 Tasdik edilen statik projesi sayısı Adet 255 411 254 300

11 Tasdik edilen tesisat projesi sayısı Adet 201 226 206 250

12 Verilen zemin onayı sayısı Adet 221 246 166 200

13 Verilen zemin ön bilgi sayısı Adet 219 268 168 200

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında mer-i imar mevzuatına uygun olarak yürütülen uygulamalar vatandaş 
 taleplerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında önceden planlanabilen ve Ocak ile Haziran dönemleri olmak üzere yılda iki kez müracaat 
 edilen,  İstanbul Valiliği YİKOB fon başvurularının Valilikçe onaylanarak Belediyemizce ihale edilip gerçekleştirilmesini ifade eden iş kalemleri, Valilik 
 tarafından fon verilmediği için gerçekleştirilememiştir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediyemizin stratejik planı çer-
çevesinde etkin, verimli ve kaliteli imar hizmetleri sunmakta, 
vatandaş ve çalışan memnuniyetini sağlamakta, çalışanların 
gelişimini arttıracak çalışmalar yapmaktadır. Amacımız, onay-
lı planlara göre tüm Üsküdar’da imar uygulamalarının, ruhsat 
hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yapılmasının 
sağlanmasıdır. 

İmar hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için teknoloji des-
teği sağlanmış olup, tüm birimlerimizde yapılan işler ve yazış-
malar bilgisayar ortamında gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğü-
müzde yapılan işlemlerin birçoğu talep üzerine yapılmakta olup 
hedefimiz; taleplerin en kısa ve en doğru şekilde sonuçlandırıl-
masıdır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, sahip olduğumuz kültürel ve 
doğal mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktar-
mak amacıyla Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) 
bünyesinde; merkez mahalleler için, Kültürel Varlıkları Koruma 
Envanteri hazırlanmış,  bu yolla korunması gerekli kültür varlık-
larının tespit ve korunmuşluk durumları belirlenmiştir. İstanbul 
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı fonlarından 
faydalanılarak şahıs mülkiyetinde ve mail-i inhidam durumun-
da eski eser tescilli yapılar ile kamu mülkiyetindeki tescilli eski 

eserlerin rölöve, restitüsyon, restorasyon proje hazırlanması işi, 
kontrollüğünün yürütülmesi ve restorasyon projesi hazırlanan 
ya da mevcut olan kamu mülkiyetindeki tescilli eski eserlerin 
özgün malzeme kullanılarak ve onaylı projesindeki fonksiyonu 
doğrultusunda restorasyon çalışmalarının yapılması sağlanmak-
tadır. Yapı ölçeğindeki koruma çalışmalarının yanı sıra, sağlıklı, 
yaşanabilir, ergonomik, sürdürülebilir ve estetik bir çevre elde 
edilmesi amacıyla da Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanarak do-
ğal ve tarihi dokunun bir bütün olarak korunması planlanmak-
tadır. 

Müdürlük bünyesinde mevcut Geleneksel Ahşap Atölyesi ile İs-
tanbul’un Ahşap Türk Mimarisinde zamana karşı direnemeyen, 
yok olmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap işçiliğini canlandırmak 
ve bu konularda çalışacak Meslek Lisesi öğrenci ve mezunlarına, 
ahşap kalfa ve ustalarına, mimar, mühendis, restoratör vb. gibi 
teknik elemanlarına pratik ve teorik eğitimler verilmesi amaçlan-
maktadır. Teorik eğitimlerini tamamlayan bu meslek insanları, 
pratik uygulamalarını yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik sebebiy-
le onarılamayan Tarihi Ahşap Yapılarda gerçekleştirmektedir-
ler. Böylece toplum bilinci oluşturularak ahşap yapıların doğru 
onarımlarla gelecek kuşaklara aktarmalarını sağlayacak kalifiye 
insan gücünün oluşumu sağlanmaktadır.

KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

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 
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. 2018 
yılında alınan fon listesi aşağıda belirtilmiştir. 
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KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

2018 Ocak Dönemi Fon Listesi 

1. Proje Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) kamu mülkiyetinde olmak üzere, 7 
adet eski eserin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılması için yaklaşık maliyet bedelleri hesaplanarak, dosyaları 
oluşturulmuş ve başvuruda bulunulmuştur. Ancak İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 
yıl içinde ödenek verilmemiştir. 

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

YAPILAN 2018 OCAK DÖNEMİ BAŞVURULARI

SIRA NO ADA PARSEL NEV'İ
MÜLKİYET 

BİLGİSİ
BAŞVURU KAPSAMI SÜRE

2017 OCAK DÖNEMİ FON BAŞVURULARI

PROJE BAŞVURULARI

1 388 14
HATİCE SULTAN 

ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO.
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

2 945 89
SULTAN 

MAHMUT 
ÇEŞMESİ

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO.

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

3 339 9
HİBETULLAH 

VALİDE SULTAN 
ÇEŞMESİ

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO.

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

4 254 1
ABBASAĞA 

ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO.
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

5 645 2
KARGIR
YAPILAR

VAKIFLAR
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

6 1120 14
MEHMET AĞA 

ÇEŞMESİ VE 
NAMAZGAHI

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

7 250 18
HİMMET BABA 

TÜRBESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)
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KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

2018 Haziran Dönemi Fon Listesi 

1. Proje Başvuruları: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) 11 adet yerin rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin yapılması için yaklaşık maliyet bedelleri hesaplanarak, dosyaları oluşturulmuş ve başvuruda bulunulmuştur. 
Ancak İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ödenek verilmemiştir.

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

 YAPILAN 2018 HAZİRAN DÖNEMİ BAŞVURULARI

SIRA NO ADA PARSEL NEV'İ
MÜLKİYET 

BİLGİSİ
BAŞVURU KAPSAMI SÜRE

2018 HAZİRAN DÖNEMİ FON BAŞVURULARI

PROJE BAŞVURULARI

1 388 14
HATİCE SULTAN 

ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

2 945 89
SULTAN 

MAHMUT 
ÇEŞMESİ

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

3 339 9
HİBETULLAH 

VALİDE SULTAN 
ÇEŞMESİ

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

4 254 1
ABBAS AĞA 

ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

5 645 2 KARGİR YAPILAR VAKIFLAR
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

6 1120 14
MEHMETAĞA 
ÇEŞMESİ VE 
NAMAZGAHI

ÜSKÜDAR 
BELEDİYESİ

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)

7 250 18
HİMMET BABA 

TÜRBESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

8 472 30
BULGURLU  

KÖYÜ ÇEŞMESİ
ÜSKÜDAR 

BELEDİYESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

9 1335 129
TASICILAR ODASI 

SU SARNICI
MALİYE 

HAZİNESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

10 292 8
HASİPPAŞA (ZEKİ 

BEY ) ÇEŞMESİ 
MALİYE 

HAZİNESİ
RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 

RESTORASYON PRO
2018-2019 (YILLARA 

SARİ)

11 241 83
ŞEYH SELİM 

EFENDİ TEKKESİ
VAKIFLAR 

RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE 
RESTORASYON PRO

2018-2019 (YILLARA 
SARİ)
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Proje Başvuruları

Proje Başvuruları

KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

388 Ada 14 Parsel
Hatice Sultan Çeşmesi

945 Ada 89 Parsel 
Sultan Mahmut Çeşmesi

339 Ada 9 Parsel 
Hibetullah Valide Sultan Çeşmesi

254 Ada 1 Parsel
Abbas  Ağa Çeşmesi

645 Ada 2 Parsel 
Kargir Yapılar

1120 Ada 14 Parsel 
Mehmet Ağa Çeşmesi ve Namazgahı

250 Ada 18 Parsel
Himmet Baba Türbesi

472 Ada 30 Parsel 
Bulgurlu Köyü Çeşmesi

1335 Ada 129 Parsel 
Tazıcılar Odası Su Sarnıcı
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KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

292 Ada 8 Parsel 
Hasip Paşa (Zeki Bey) Çeşmesi

292 Ada 8 Parsel 
Hasip Paşa (Zeki Bey) Çeşmesi

241 Ada 83 Parsel 
Şeyh Selim Efendi Tekkesi

Kontrollük Görevi

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Fonları Kapsamında Kontrollük Görevi Yürütülen Yıllara Sari 
Projeler:
 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı Fonu başvurularımızdan onayı çıkan eski eserlerin projelerinin 
hazırlanması için ihale çalışmaları tamamlandıktan sonra Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu personelinden oluşturulan 
“Kontrollük Teşkilatı” projelerin kontrollerini yaparak ihalelerin sonuçlanmasını sağlamaktadır.

2018 yılı içinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) yapılan başvuru talepleri dâhilinde Valilik 
tarafından söz konusu işler için ödenek ayrılmamış olup, daha önceki yıllarda başvuru yapılarak fon alınmış ancak yıllara sari olarak 
devam eden işlerin kontrollük görevi devam etmektedir.  

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) fonları kapsamında gerçekleştirdiğimiz ve kurul onayına 
sunduğumuz eski eser rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje çalışmalarından, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından uygun bulunarak onaylanan ve onay bekleyen, kontrolörlük görevini yürüttüğümüz projelerimiz aşağıda 
listelenmektedir. 

• 180 Ada 38-39-40-41-42 Parsellerdeki Çinili Hamamının Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi
• 125 Ada 66 Parsellerdeki Tescilli Kagir Yapının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi 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 Çeşmenin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi
• 255 Ada 12 Parseldeki Mehmet Ağa Sıbyan Mektebi’nin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi
• 430 Ada 7 Parseldeki Şerefabad Kasrı Su Deposu ve Mutfağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi
• Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması İşi
• Ayazma Camisi ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması İşi
• 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
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• 180 Ada 38-39-40-41-42 Parsellerdeki Çinili Hamamının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (Rölöve Projesi Koruma Kurulu tarafından onaylandı.)

• 125 Ada 66 Parsellerdeki Tescilli Kagir (Şapel) Yapının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (28.11.2012 tarih, 806 sayılı kararla Şapel in Rölöve 

Restitüsyon Restorasyon Projeleri ve 01.08.2018 tarih, 4944 sayılı kararla Kalem İşi Tezyinat Rölöve Restorasyon Projesi Koruma Kurulu tarafından onaylandı.)

• 401 Ada 5 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Tesisat, Elektrik Projesi (Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri Koruma 

Kurulu tarafından onaylanmıştır.

• Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım  Projesi

• Ayazma Camisi ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım  Projesi (Kurum görüşleri isteniyor)

• 209 Ada 25 Parseldeki Tescilli Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Tesisat, Elektrik Projesi (Rölöve ve Rsetitüsyon Projesi Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.)

• 255 Ada 12 Parseldeki Mehmet Ağa Sıbyan Mektebi’nin Rölöve, Restitüsyon Projesi (Rölöve  Projesi Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.)

• 430 Ada  (e.4) 7 Parseldeki Şerefabad Kasrı Su Deposu ve Mutfağı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi (Rölöve Projesi Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.)

KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 

Yıllara Sari İşlerin Son Durumları:
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• 167 ada 10 parseldeki Mail-i İnhidam Kapsamındaki Ahşap Yapının Rölöve, Restitüsyon Projeleri

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

• 175 Ada 50 Parseldeki Fenai Ali Efendi Tekkesi (Camii) Haziresi ve Türbesi, Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi (Koruma Kurulu onay aşamasında) 

Envanter Çalışmaları

Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri hazırlama çalışması, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nun 2007 yılı 
Eylül ayında kurulması ile KUDEB bünyesinde başlamıştır. 2007 yılı Eylül ayından itibaren KUDEB Şefliği tarafından yürütülen 
çalışmada; Üsküdar Merkez Bölgesine ait envanter çalışması 2009 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlanmış olup, 2013 yılında 
Üsküdar Altunizade Plan Bölgesi’nin envanter çalışması envanter föylerinin güncelleme çalışmaları ile Boğaziçi Gerigörünüm Plan 
Bölgesinin arazi çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yeni 
alınan kararlar doğrultusunda Üsküdar Merkez Plan Bölgesi, Altunizade Plan Bölgesi ile Büyük ve Küçük Çamlıca Plan Bölgesi 
Envanter çalışmaları güncellenmektedir. 2018 yılı içerisinde Altunizade Plan Bölgesi Envanteri tamamı revize edilmiş olup Merkez 
Plan Bölgesi revize çalışmaları devam etmektedir. 

Envanter Föyü hazırlanması aşamasında yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:

Arazi Tespiti

Eski eserlere yönelik arazi tespit çalışması; Üsküdar bünyesinde bulunmakta olan anıtsal yapıların, sivil mimarlık eserlerinin, 
çeşmelerin, sarnıçların, kuyuların, ağaçların, kalıntıların tespit edilmesi ve mevcut durumlarının gözlemlenerek fotoğraf çekilmesi 
suretiyle ispatlanması amacı taşımaktadır. 

Kurul Kararlarının İncelenmesi

a) İmar Müdürlüğü’nden alınan ve Üsküdar ilçesnin tümünü kapsayan Kurul Kararlarının incelenmesi sonucu, birimimiz   
 bünyesinde bulunacak olan 12 adet Kurul Karar klasörünün oluşturulması 2007 yılında tamamlanmıştır. 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 aktarılmıştır.
c) Dosya incelemelerinin tamamlanması için, VI No’lu Anıtlar Kurulu arşivinin Belediyemiz tarafından dijital ortama aktarılması  
 ve bizim kullanımımıza da açılması suretiyle, Belediyemiz bünyesinde eksik olan veriler Kurul arşivinden faydalanarak   
 tamamlanmıştır.
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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 Bölgesi Arazi  
 çalışmaları yürütülmeye başlanmış olup, çalışma devam etmektedir.
b) Tescilli olan ve tescile öneri olabilecek nitelikteki yapıların dosyalarının dijital arşivde incelenmesi sonucunda, Envanter Föyüne  
 altlık olabilecek tüm belgelerin birer dosya 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 niteliğindeki tüm tarihi kaynakların, toplama ve inceleme çalışması   
 kapsamında  100 adet kitap taranmış olarak arşivlenmiş ve kaynak olarak kullanılmaktadır. 
d) Envanter Föylerinin oluşturulması çalışması tamamlanmış olup, kontrolleri ve yeni alınan Kurul Kararları doğrultusunda   
 güncelleme yapılması işi gerçekleştirilmektedir. (Bu çalışma sırasında yapılan işlemler aşağıda belirtilmektedir.) 
e) UKBS programının kullanılması ile yapının adresinin, genel özelliklerinin Föye işlenmesi,
f) Yapının malik durumunun belirlenmesi ve işlenmesi, 
g) Arazi çalışmalarında çekilmiş fotoğrafların işlenmesi, 
h) Dosya incelemelerinde elde edilen tarihi fotoğrafların ve Süper Belediye programından elde edilen yapıya ait geçmişte   
 çekilmiş fotoğrafların, dijital arşiv ve kurul arşivinin incelenmesi ile yapının eski durumu ve yeni durumu arasındaki farklılıkların  
 belirlenerek  Föye işlenmesi,
i) Arazi çalışmaları, dosya incelemeleri, kaynak araştırmaları sonucunda elde edilen verilerin toplanması ve yorumlanması ile  
 Envanter Föyünün doldurulması

Geleneksel Ahşap Atölyesi

Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi; İstanbul’un Ahşap Türk Mimarisinde zamana karşı direnemeyen, yok olmaya yüz tutmuş 
geleneksel ahşap işçiliğini canlandırmak ve bu konularda çalışacak meslek lisesi öğrenci ve mezunlarına, ahşap kalfa ve ustalarına, 
mimar, mühendis, restoratör vb gibi teknik elemanlarına pratik ve teorik eğitimler vermeyi amaçlamaktadır. Teorik eğitimlerini 
tamamlayan bu meslek insanları, pratik uygulamalarını yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik sebebiyle onarılamayan Tarihi Ahşap 
Yapılarda gerçekleştirmektedirler. Koruma bilincinin toplum geneline yayılarak benimsenmesi ve bu yolla kültürel mirasın yaşatılarak 
gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenmektedir. 

Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesinde; ahşap yapılarda tamirata ihtiyacı olan yapı elemanlarının  (çatı, döşeme, cephe kaplamaları, 
pencere ve kapı doğramaları, silme, vb) tamiratları hakkında teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Üsküdar Belediyesi Geleneksel 
Ahşap Eğitim Atölyesi 2010 yılı itibarı 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 tamamlanmış ve 2012 yılı içinde Selman Ağa Camii Çevresi ve Selman-i Pak Caddesi Cephe Yenileme 
çalışmalarına başlanmış ve çalışma 2013 yılı sonunda bitmiştir.

2016 yılında ise; kedi evlerinin yapılmasına devam edilerek, köpek evleri yapılmıştır. Yeni belediye binasında tüm müdürlüklerin 
mobilya eksiklikleri tamamlanmaya başlanmış olup çalışmaya devam edilmektedir. Eski belediye binasının yıkımı yapılmadan önce 
başkanlık binasındaki ahşap uygulamaların sökümleri yapılmıştır. Mihrimah Sultan Camii bahçesine sohbet evi yapılmış, Beylerbeyi 
Hamid-i Evvel camisine ahşap iç ve dış kapı imalatı yapılarak tamamlanmıştır.
 
2017 yılında ise; kedi ve köpek evlerinin yapımına devam edilmiştir. Yeni belediye binası ve ek hizmet binalarının tüm mobilya 
eksiklikleri tamamlanmaya devam edilmiştir. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinin ahşap işleri yapılmıştır. Evlendirme dairesi 
için gelin damat platformu yapılmıştır. Küplüce Camii’ne merdiven, Mihrimah Sultan Camii’ne ise dini sohbet evi yapılmıştır. Fatih 
Mahkemesi sundurma işi yapılmıştır. 1210 ada 120 parseldeki eski eser ahşap yapının cephe kısmı onarılmıştır. Kent A.Ş.’ye paravan 
yapılmıştır. Burhaniye Gençlik Merkezi’nin alt kat salon duvarlarına yüksek süpürgelik uygulama işlemi yapılmıştır.

2018 yılında da yeni belediye binası ve sosyal tesislerinin (Valide Sultan Gemisi, Balaban Tekkesi vb) eksiklerini ve ihtiyaç doğrultusunda 
mobilya taleplerini gerçekleştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bunun yanı sıra ilçemizde bulunan tarihi camilerin kapı, pencere, 
dış cephe boyası, ayakkabılık, bayan namaz kılma yerlerinin ayrılması içi seperatör uygulaması, ilçede bulunan okullara kütüphane, 
anaokulları için kilitli dolaplar, ve yine ilçemizde bulunan kamu binalarının değişen ihtiyaçlar neticesinde doğan mobilya taleplerinin 
karşılanması (masa, dolap, keson vb), Üsküdar Uncular Caddesi cephe rehabilitasyonu kapsamında ahşap bir yapının basit onarım 
kapsamında cephesinin tamiri ve boyası yapılmıştır. Kedi evlerinin yapılması işine devam edilerek 20 adet kedi evi park ve bahçelere 
yerleştirilmiştir.

KUDEB Tarafından Yürütülen Çalışmalar 
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Müdürlüğümüz, Belediyenin istihdam yönetimi, çalışan 
ile işveren ilişkileri, işgücü planlaması ve organizasyonu, 
performans değerlendirme sistemi, personel kariyer 
planlama sistemi, iç hizmetler, kurum personeline 
yönelik kurum içi eğitim vb. faaliyetlerini üst yönetimce 
belirlermiş genel politika ve prensipler çerçevesinde 
planlamak, organize etmek ve yürütmek, bu amaçla 
öneriler hazırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanı ile 
ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve belediyedeki 
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 yürütmek; kendisine bağlı elemanların eğitim 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti 
ile astlarının faaliyetlerinde en etkin ve verimli olacak 
şekilde çalışmalarını temin etmek ve kurumun genelinin 
eğitim çalışmalarını organize etmek, personele yönelik 
motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemek, belediye 
personelinin meslek, ve kişisel gelişmelerine yönelik 
yayınların temin edilmesi ve ilgili çalışanlar tarafından 
yararlanılmasını sağlamakla görevlidir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Eğitim alan personel sayısı Kişi 551 413 471 450

2 İşçi personel sayısı Kişi 31 22 17 20

3 Memur personel sayısı Kişi 435 443 424 425

4 Sözleşmeli personel sayısı Kişi 110 182 214 200

5 ÜSİM projesi kapsamında istihdam edilen kişi sayısı Kişi 2.211 1.299 1.381 1.200

6 Verilen eğitim sayısı Adet 13 4 13 10

Müdürlüğümüz, Belediyemizde görev yapan memur, işçi 
ve sözleşmeli personellerin gerek mevzuattan, gerekse 
sözleşmelerden kaynaklanan her düzeydeki özlük işlemleri 
ve bunların yanında çalışanların hak ve menfaatlerinin temini 
gibi işlemleri yürütmektedir.

2018 yılında Üsküdar Belediyesi 1 Başkan, 4 memur başkan 
yardımcısı, 2 meclis üyesi başkan yardımcısı olmak üzere 
toplam 6 başkan yardımcılığı ve 28 müdürlükte 424 memur, 
214 sözleşmeli personel ve 17 işçi olmak üzere toplam 655 
personel ile faaliyetlerini yürütmüştür. Müdürlüğümüz 
tarafından personelle ilgili kadro düzenlemeleri “Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Belediye 
Meclisi kararı ile yapılmaktadır.

5434 sayılı Emekli Sandığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunlarının, tek çatı 
altında birleştirildiği 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ile 
Kurumlarımıza bir takım yükümlülükler getirilmiş olup, Ekim 
2008 tarihinden sonraki yapılan iş ve işlemler bu kanun 
doğrultusunda yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumundan 
Belediyemizle ilgili şifreler temin edilerek yeni mevzuat 
çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

• Emeklilik süreleri dolan daimi işçi personellerimizin kendi istekleri ile emekliye ayrılması nedeniyle hedeflenen sayının altında kalmıştır.

• Belediyemizin iş yoğunluğu ve devam eden çalışmaların aksamaması için sözleşmeli personele ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Başkanlığımızın onayıyla 

istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı hedeflenen sayının üstünde olmuştur.

• ÜSİM Projesi kapsamında hedeflenen sayıya ulaşılmış olup hedeflenen sayının üstünde vatandaşa istihdam sağlanmıştır.
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• Açıktan atama işlemleri yapılan 14 personel görevine başladı.

• Nakil gelen 1 memur personelin atama işlemleri yapıldı.

• Nakil giden 29 personelin ayrılış işlemleri yapıldı.

• 13 memur personelin emeklilik işlemi yapıldı.

• 2 personelin istifa işlemleri yapıldı.

• 5 işçinin iş akdi fes edilerek emeklilik işlemleri yapıldı.

• Memur personelin kademe ve derece değişiklikleri doğrultusunda 542 adet işlem yapıldı.

• 42 memur personelin kurum içi ve kurum dışı görevlendirme onayı alındı.

• 424 memur personelin disiplin işlemleri neticesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 37. ve 64. Maddeleri gereğince 8 yıl 

disiplin cezası almayan 34 kişiye olumlu sicilden 1 kademe verildi.

• 87 memur personelin ilgili sendikalara üye işlemleri yapıldı.

• Memur izin işlemleri (yıllık, hastalık, doğum, ölüm, mazeret, ücretsiz ve ücretli izinler) doğrultusunda 3.452 adet işlem yapıldı.

• Memur personelin hususi damgalı pasaport talep işlemleri doğrultusunda 42 işlem yapıldı.

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen 292 adet tebligat ilgili personele tebellüğ edilerek gerekli yazışmaları yapıldı.

• 32 memur personelin talepleri doğrultusunda memuriyet öncesine ait hizmetlerinin birleştirilmesi ve intibak işlemleri yapıldı.

• 87 memur personelin kadro derece değişiklik onayları alındı.

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

• 2.997 adet gelen evrak kaydı yapılarak ilgili memurlar tarafından sonuçlandırıldı.

• 3.819 adet evrak işlemi yapılarak giden evrak kaydı alındı.

• Belediye bünyesinde 561 adet yüksekokul öğrencisinin staj yapmaları sağlandı.

• İstihdam edilen 214 sözleşmeli personelin sözleşme örnekleri tekrar düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi.

• Belediyemiz ile BEM-BİR-SEN arasında 13.05.2014 tarihinde imzalanan memur personele sosyal denge tazminatı ödemesini 

içeren sosyal denge sözleşmesine istinaden 22.12.2017 tarihinde ek protokol imzalandı.

• Her ay işgücü çizelgesi Türkiye İş Kurumuna, yılda bir Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde bulunan engelli ve dolu 

boş kadro durumlarının güncellenmesi yapıldı.

• 375 sayılı khk’nın geçici 24. Maddesi uyarınca 2.166 kişinin belediye şirketine (KENT A.Ş) geçiş işlemleri tamamlandı.

• Kent A.Ş bünyesinde işçi statüsünde görev yapan 2.328 personelin özlük işlemleri yapıldı.

• İŞKUR ile imzalanan Toplum Yararına Program kapsamında 195 personelin özlük işlemleri yapıldı.   

• Çeşitli kurum ve şahıslarla yazışmalar yapıldı.

Faaliyetlerimiz
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İşletme Müdürlüğü

Müdürlüğümüz, 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 05/01/2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunları tamamlayıcı 
karar, yönetmelik, tebliğ ile genelgeler çerçevesinde 
müdürlükler tarafından belirlenen, ödeneği bulunan her 
türlü mal, yapım ve hizmet alımlarına ilişkin ihtiyaçları nitelik 
ve durumlarına göre sınıflandırarak, piyasa araştırmasının 
yapılması, alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 
sonuçlandırılması hizmetlerini yürütmektedir.

Kamu İhale Kurumu’nun her yıl belirlediği parasal limitler 
çerçevesinde, müdürlüklerden gelen taleplerin piyasa 
araştırması yapılarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 
Doğrudan Temin veya İhale Usulleri Hükümleri’ne göre 
temini sağlanmaktadır. 

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

Müdürlüğümüz, her birimin satın alma taleplerini 
toplayarak ortak ihtiyaçların farklı fiyatlar yerine tek 

elden ve uygun fiyatlarla temin edilmesinden, Belediye 
hizmetleri için alımı gerçekleştirilen her türlü demirbaş 
ve tüketim malzemelerinin planlı bir şekilde zamanında 
ilgili müdürlüklere dağıtılmasından ve kaynakları etkin ve 
verimli bir şekilde kullanabilmek için lojistik merkezinin 
yürütülmesinden sorumludur. 

Müdürlük olarak çalışma alanı ve faaliyetleri incelendiğinde; 
İşletme Müdürlüğü’nün doğrudan bir yatırım birimi 
olmamasına rağmen, Müdürlüklerimizce yapılacak alımlar 
için gerekli destek hizmetlerini yürüten bir birim olduğu 
ve hizmet verdiği her birimin çalışmasında, temin ettiği 
yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarına katkısı olduğu 
görülmektedir. Müdürlükte görevli tüm personelimiz 
mevzuata uygun olarak kendilerine verilen görevleri gereken 
özen ve süratle yerine getirmektedir. 

İşletme Müdürlüğü kurumsal anlamda üstlendiği misyonu 
ve yükümlülükleri, bağlı olduğu mevzuatın temel hükümleri 
doğrultusunda yönetir. Kaynakların en verimli şekilde 
kullanılabilirliği politikasını esas alarak ileri teknoloji ve 
standardizasyon ile katılımcılığı, saydamlığı, serbest rekabeti, 
eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, hesap verilebilirliği ve 
kaliteyi sağlar.

İşletme Müdürlüğü

• İhtiyaç duyulan mal, hizmet alımı ve yapım işleri ilgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildiğinden dolayı 

 2018 yılı için performans programında hedefleme yapılamamıştır.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN

1 Gerçekleştirilen doğrudan temin sayısı Adet 338 309  234   

2 Gerçekleştirilen hizmet alımı ihale sayısı Adet 62 56  51   

3 Gerçekleştirilen mal alımı ihale sayısı Adet 90 108  91   

4 Gerçekleştirilen yapım ihale sayısı Adet 21 31  29   
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İşletme Müdürlüğü

İhale Türü İhale Usulü Adedi Toplam

Hizmet
Açık 18

51
Pazarlık 33

Mal Alımı
Açık 29

91
Pazarlık 62

Yapım
Açık 29

29
Pazarlık -

Genel Toplam 171

İşletme Müdürlüğü; misyon, vizyon ve stratejik planı ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı' nın belirleyeceği esaslar 
çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) Belediyemiz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, Belediye birimlerinden gelen ihale dosyalarını teknik şartnameleri ve onay belgeleriyle ilgili olarak gerekli incelemeleri 
yapmak, ihale ilanlarını hazırlamak ve gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak, ihale komisyonlarının sekreterya hizmetlerini 
sağlamak, ihale dosyasının müdürlüğe intikaline kadar olan süreçte ihale ile ilgili yazışmaları yapmak, mevzuatta belirtilen 
görevleri yapmak,

b) 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde, Müdürlüklerin doğrudan temin usulüyle   yapacakları mal, hizmet, yapım ve 
danışmanlık hizmet alımlarını iç ve dış piyasadan uygun şartlarla zamanında temin etmek.

c) Belediye hizmetleri için alımı gerçekleştirilen her türlü demirbaş ve tüketim malzemelerinin planlı ve programlı bir şekilde 
zamanında temini ve ilgili müdürlüklere dağıtımını sağlamak, kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanabilmek için Lojistik 
Merkezinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir.

İşletme Müdürlüğü’nün 2018 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıdaki belirtilmiştir:

•  4734 sayılı K.İ.K.’nun 19 maddesine göre 18 adet Hizmet Alımı, 29 adet Mal Alımı ve 29 adet Yapım olmak üzere toplam 
 76 adet açık ihale yapılmıştır.

•  4734 sayılı K.İ.K.’nun 21 maddesine göre 33 adet Hizmet Alımı ve 62 adet Mal Alımı olmak üzere toplam 95 adet pazarlık  
 usulü ihale yapılmıştır.

•  4734 sayılı K.İ.K’nun 22 maddesine göre 234 adet doğrudan temin dosyası işlemi yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen ihale sayıları ve ihale türleri

%53

%30

%17

Faaliyetlerimiz
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm, kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne 
alınarak bir bölgenin ekonomik, toplumsal ve mekânsal 
özelliklerinin incelenmesi sonucunda uygulanabilir bir yol 
haritasının 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 ve 
kullanma dengesi içerisinde gelecek nesillere aktarılması 
amacı ile eskiyen kent kısımlarını bölgenin gelişimine 
uygun olarak yeniden inşa ve restore edilmesini sağlar. 
Tabii afet risklerine karşı tedbirler alarak güvenli, nitelikli 
ve sürdürülebilir yaşamsal mekânlar oluşturur. 

Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak 
kente entegre olamayan bölgeleri belirleyip, öncelikli 
çöküntü alanları olmak üzere düzensiz gelişmiş ve afet riski 
taşıyan alanlardan başlayarak, kentsel dönüşüm  (riskli alan) 

ve kentsel yenileme alanlarını tespit eder, önceliklendirir, 
planlar ve uygulama programlarını hazırlar. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Yapı”, 
Riskli Alan” ile  “Rezerv Konut Alanı” belirlenmesi hakkındaki 
çalışmaları başlatır ve”Riskli Alan” ile  “Rezerv Konut Alanı” 
için dosya hazırlayarak ilgili kurumlara sunar. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşların 
hazırladığı Riskli Yapı Tespit Raporlarının onaylanarak “Riskli 
Yapı” sürecinin işletilmesi sağlanır. Ayrıca “Riskli Yapı” ve 
“Riskli Alanlarda” Kira/Taşınma Yardımı işlemlerinin tesisi 
sağlanarak hak sahiplerine yardımların yapılması sağlanır. 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet 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 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 İtiraz edilen riskli yapı dosya sayısı Adet 29 26  19   20

2 Kentsel Dönüşüm kapsamında kira yardımı başvuruları sayısı Adet 634 773  451   450

3 Kentsel Dönüşüm kapsamında onaylanan kira yardımı başvuru sayısı Adet 554 721  420   570

4 Kentsel Dönüşüm kapsamında rededilen kira yardımı başvuru sayısı Adet 31 50  22   25

5 Onaylanan riskli yapı dosya sayısı Adet 201 140  166   210

6 Riskli yapı dosyası gelen başvuru sayısı Adet 221 189  176   205

7 Kapsam dışı olan riskli yapı dosya yapısı Adet 2 -  3 2

8 Kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen dosya sayısı Adet 4 -  - 2

• İmar planı teklifi hazırlama hususunda Belediyemizin Planlama Müdürlüğü tarafından geri görünüm ve etkilenme bölgesinde imar planları hazırlanması 

 göz önünde bulundurulmalıdır. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı başvuruları sayısındaki azalma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kira 

 Yardımları Uygulama Kılavuzundaki yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olarak 2018 yılında yapmış olduğumuz   

        faaliyetler sonrasında tahmin edilen performans hedeflerimize genel olarak ulaşmış bulunmaktayız. 
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

2018 yılında müdürlüğümüzde 6306 sayılı Kanun kapsamın-
da 176 adet riskli yapı dosyası incelenerek, binaların yıkım 
ve yeniden yapım çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca 2018 yılında kira yardımı dosyalarının incelenmesi ve 
sonuçlandırılması işlemlerinin neticesinde Müdürlüğümüz-
ce 451 adet başvuru incelenmiş ve toplam 6.570.562,44 TL 
ödeme yapılmıştır.

Üsküdar Geri Görünüm ve Etkilenme bölgelerinde hazırla-
nan planların yanı sıra 20.07.2015 tarihinde yapılmış olan 
Çamlıca Camii ve çevresinin ulaşımını kolaylaştırmak ve ana 
ulaşım arterlerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan “Çamlı-
ca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi” ile önem kazanan Çamlıca 
Camii çevresinin de yeniden düzenlenmesi hedeflenmiştir. 
Çamlıca Tepesi Ulaşım Yolları Projesi ile önem kazanan Çam-
lıca Camii çevresinde Belediye Başkanlığımız ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalara başlanılmıştır.

Bu kapsamda, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy, Çen-
gel Ferah ve Çengel Küplüce Mahalleleri Sınırları İçerisinde 
Bulunan, yaklaşık 18.25 hektarlık alanı kapsayan, Çamlıca 
Camii Çevresi (1151 ada 44 – 99 – 100 – 101 – 102 parsel-
ler ile 802 ada 10 – 11 parseller) 6306 sayılı Afet Riski Al-
tındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ek 
1 inci maddesine göre “Riskli Alan” ilan edilmesi hakkında-
ki Bakanlar Kurulu Kararı, 10/02/2018 tarih ve 30328 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 
riskli alanda 6306 sayılı kanun nezdinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yapılacak işlemlere yönelik yetkiler Be-
lediye Başkanlığımıza devredilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Belediye Başkanlığımız 
arasında imza altına alınmış olan Protokol gereği alanda 
yapılacak iş ve işlemler ile ilgili görev ve sorumluluklar be-
lirlenmiştir. Bu doğrultuda, Kirazlıtepe ve Ferah Mahallesi 
Kentsel Dönüşüm Projesinde hak sahiplerine yönelik tespit 

ve değerleme işlemleri, kentsel tasarım, zemin etüt işlemleri, 
avan yerleşim planları, fizibilite analizlerinin yapılması vb. iş ve 
işlemlere yönelik konuları içeren çalışmalar tamamlanmış olup 
vatandaş görüşmeleri devam etmektedir.

Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde Burhaniye Mahallesi 742 ada 2 
parsel 6306 sayılı yasa kapsamında 16/09/2013 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararınca “Riskli Alan” ilan edilmiştir. 

Belediye Başkanlığımızca Geri görünüm ve Etkilenme Bölge-
sinde Kentsel Dönüşüm çalışmalarında örnek teşkil etmesi ve 
diğer dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızın aynı bölgede 
geçici ikametlerinin sağlanması amacıyla pilot proje (Depo Ko-
nut Alanı) hazırlanmıştır. Projemiz, Bahçelievler Mahallesi 1159 
Ada 60 Parselde (eski 48 ve 49 parseller) TOKİ ve Belediyemiz 
işbirliği ile yürütülmüş olup yapım aşaması tamamlanmıştır. Bu 
konutlarımızda Çamlıca Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 
anlaştığımız hak sahipleri geçici olarak ikamet etmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmaları 
kapsamında belediyemiz tarafından bölgedeki hak sahibi olan 
44 kişinin mevcut durum analizleri ile ilgili saha çalışmaları ta-
mamlanmış ve hak sahipleri ile anlaşmalar yapılıp binaların yı-
kımları tamamlanmıştır. İnşaat süreci halen devam etmektedir. 

Üsküdar’ın tarihi sokaklarının modern bir görünüme kavuşma-
sı, mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiği-
ne katkı sağlanması, Üsküdar’ın gerek fiziksel gerekse estetik 
özellikleri bakımından gelişen kamusal alanlarını çevreleyen 
bina cephelerinin rehabilite edilmesi, kentin gelişiminin des-
teklenmesi ve pekiştirilmesi adına “Cephe Rehabilitasyonu ve 
Çevre Düzenleme Projeleri” planlanmıştır.

Bu kapsamda “Çavuşdere Caddesi - Uncular Caddesi - Hazan 
Sokak Cephe Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi” ile 
ilgili projeler hazırlanmış ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. 
maddesine istinaden uygulama maliyetlerinin tamamı Beledi-
yemiz bütçesinden karşılanarak uygulamalar tamamlanmıştır.

• Riskli yapı ilan edilen bina 
 (Birinci fotoğraf)
 
• Kentsel Dönüşüm kapsamında 
 yenilenmiş bina
 (İkinci fotoğraf)

Faaliyetlerimiz
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı

Öncesi

Öncesi

Sonrası

Sonrası

Cami Çevresi

Mehmet Akif Ersoy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Depo (Rezerv) Konut Alanı
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Uncular Caddesi

Tasarım

Tasarım

Uygulama Öncesi

Uygulama Öncesi

Uygulama Sonrası

Uygulama Sonrası

Çavuşdere Caddesi

Cephe Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi
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Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Hazan Sokak

Tasarım

Uygulama Öncesi

Uygulama Sonrası

Cephe Rehabilitasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi

Uncular Caddesi

Çavuşdere Caddesi
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Kültür İşleri Müdürlüğü

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

Kültürel çeşitliliğinin zenginliği sayesinde zaman içinde 
kendine özgü bir “Üsküdar Kültürü” oluşmuştur. Kimi 
zaman hattatlar şehri, kimi zaman mimarlar şehri, kimi 
zaman şairler ve kimi zaman da yazarlar şehri olarak 
nitelendirilen ilçemiz sahip olduğu tarihi eserleri ile eşsiz 
bir kültürel birikime sahiptir. 

Müdürlüğümüz uhdesinde faaliyet gösteren kültür 
merkezlerimiz, günümüzde bu yoğun kültürel birikimin 
en verimli biçimde yansıtıldığı yerlerdir. İlçemizde her 
kesimden vatandaşımızın yararlanabileceği kültür-
sanat-eğitim merkezlerinde, konserler, seminerler, 
sempozyumlar, özel etkinlikler, sinemalar, tiyatrolar ve 
festivaller gibi farklı etkinlikler yapılmaktadır.

Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 adet kültür 
merkezi ve 2 adet semt konağı ile vatandaşlarımızın sosyal 

yaşamına katkı sağlanmaktadır. Merkezlerimizde düzenli 
olarak seminerler, sempozyumlar, paneller, söyleşiler, 
konserler düzenlenmekte, bunun yanı sıra yabancı dil, 
enstrüman, geleneksel el sanatları kursları ve bayanlarımıza 
yönelik çeşitli atölyeler yer almaktadır.
 
Tarih ve Kültür Şehri olan Üsküdar’ın tanıtımına yönelik 
kültürel geziler düzenlenmektedir. Ayrıca süreli ve süresiz 
kültürel yayınlar hazırlanmaktadır. 

2018 yılında kültür merkezlerimizde düzenlenen 1.666 adet 
farklı etkinliğe yaklaşık 402.511 kişi katılmıştır. Kültürel 
faaliyetlerimizin bazıları İ.B.B. Kültür Daire Başkanlığı, 
üniversiteler, dernekler ve STK’lar işbirliği ile yapılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenmiştir. 
Bunun yanı sıra söyleşi, seminer ve konser sayısında planlı 
bir şekilde düşüş yaşanmıştır. Etkinlik çeşitliliği olması 
açısından çocuk animasyon, çocuk tiyatro ve çocuk sinema 
gösterimlerine yönelme olmuştur.

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan kültür merkezleri etkin 
bir şekilde kullanılarak, düzenlenen faaliyetlerle ilginin ve 
katılımın yüksek olması sağlanmıştır.

Kültür İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1
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 3 2 5

2
Çocuklar için düzenlenen kültür sanat etkinliği (sinema, animasyon ve tiyatro) 
sayısı (Adet)

Adet 265 279 254 290

3 Çocuklar için düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katılan kişi sayısı Kişi 34.649 40.288 41.873 36.000

4 Dağıtımı yapılan kültürel yayın sayısı Adet 5 6 4 7

5 Düzenlenen festivaller sayısı Adet 4 4 1 3

6
Düzenlenen kültür sanat etkinliği (konser, tiyatro, anma gecesi, seminer, 
sohbet, söyleşi vb.) sayısı 

Adet 1.267 1.575 1.666 2.600

7 Düzenlenen kültür sanat etkinliklerine katılan kişi sayısı Kişi 308.927 287.600 402.511 750.000

8 Festivaller içersinde düzenlenen organizasyon sayısı Adet 4 17 3 10

9 Düzenlenen Sempozyum sayısı Adet 8 7 7 5

• Kültür İşleri Müdürlüğü olarak 2018 yılında yapmış olduğumuz faaliyetler sonrasında belirlemiş olduğumuz performans hedeflerimize genel olarak ulaşmış 
 bulunmaktayız. Düzenlenen etkinlik sayısı, planlandığı gibi gerçekleşmiştir. 
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Kültür İşleri Müdürlüğü

Kültür Merkezleri

Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi

207 kişilik çok amaçlı salon,
3 adet seminer sınıfı ve fuaye alanı 
bulunmaktadır.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

740 kişilik çok amaçlı kullanılan Boğaziçi 
Salonu, 320 kişilik çok amaçlı Avrasya 
Salonu, 100 kişilik seminer salonu, 90 
kişilik sinema salonu bulunmaktadır. 
Rumeli Sergi Salonu ve Anadolu Sergi 
Salonu olmak üzere iki adet sergi alanı, 
çok amaçlı fuaye alanı bulunmaktadır. 
Bunların yanı sıra kafeteryası da 
bulunan kongre merkezimizde 90 
araçlık otopark mevcuttur.

Bulgurlu Semt Konağı

Daha çok bayanlara yönelik mesleki 
kurslar, atölyeler, seminerler düzenlenen 
semt konağımızda 50 kişilik seminer 
salonu ve 25’er kişilik iki adet derslik 
bulunmaktadır.

Balaban Tekkesi Kültür Evi

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

Kültür Merkezleri

NevMekân

Ekim 2015’de açılışı yapılan merkez-
de söyleşiler, okur-yazar buluşmala-
rı ve butik konserler yapılmakta ve 
sanat galerisinde sergiler düzenlen-
mektedir.

NevMekân Sahil

Ekim 2018’de açılışı yapılan merkez-
de söyleşiler, okur-yazar buluşmala-
rı ve butik konserler yapılmakta ve 
sanat galerisinde sergiler düzenlen-
mektedir.

Diğer Merkezler

Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezinin sahnesi müdürlüğümüz tarafından 
tiyatro ve seminerler için tahsis edilmiştir. Üsküdar Valide Sultan Gemi-
sinde de müdürlüğümüz tarafından çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleş-
tirilmektedir. Ayrıca Ekim 2018’e kadar müdürlüğümüze bağlı olan Niyazi 
Sayın Kültür Merkezi Kütüphane Müdürlüğüne devredilmiş ancak sahne-
sinde çeşitli konserler ve seminerler düzenlenmeye devam edilmektedir.
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Konserler

Türk Halk Müziği sanatçısı olan Nec-
det Kaya’nın Akustik Konseri, 17 
Ocak Çarşamba günü Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti.

Necdet Kaya Akustik Konser 

Müzisyen Eşref Ziya, 13 Mart Salı 
akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde sahne aldı. 

Türk Halk Müziği sanatçısı olan Esat 
Kabaklı, 29 Ocak Pazartesi günü Bağ-
larbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
Anadolu’dan türküler seslendirdi.

Eşref Ziya ile 
Unutulmayan Ezgiler  

Esat Kabaklı -Konser
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Kültür İşleri Müdürlüğü

Türkiye’nin Türküleri, 
Türkülerin Hikâyeleri 

Türk Müziği Geleneğinin 
Sözlü Külliyatı Kâr-ı Nâtıklar

Türkiye’nin Türküleri Türkülerin Hikâ-
yeleri konseri Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Af-
rikalı Ali, Erkan Koç ve Canan Çal’ın 
seslendirdiği konsere yoğun katılım 
sağlandı.

Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Üniver-
sitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi (OMAR) tara-
fından düzenlenen “Kâr-ı Nâtık” konseri 
ve kitap tanıtım programı, 16 Nisan 
Pazartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konserler

Yansılamalar Konser

A. Şenol Filiz ve Birol Yayla tarafından 
kurulan Yansımalar müzik grubu 23 
Mart Cuma akşamı Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

2018 FAALİYET RAPORU



Kültür İşleri Müdürlüğü

Göksel Baktagir "Sevda Şarkıları" 
konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun 
bir katılıma sahne olan konserde 
Göksel Baktagir'in seçkin şarkıları-
nı Eda Karaytuğ ve Bekir Ünlüataer 
seslendirdi. 

Ünlü programcı Oylum Talu ve kadim 
Anadolu ezgilerinin sevilen ismi Zü-
leyha'nın "Oylum'un Sesinden Züley-
ha'nın Nefesinden" konseri 10 Mayıs 
Perşembe günü Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Göksel Baktagir Sevda Şarkıları 

Oylum’un Sesinden, 
Züleyha’nın Nefesinden

Konserler

26 Ekim akşamı düzenlenen Neşet 
Ertaş Türküleri gecesi Gülay ve Nec-
det Kaya’nın yorumu ile Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Neşet Ertaş Türküleri
Gülay&Necdet Kaya 
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Konserler

2018-2019 Kültür ve Sanat Sezon Açılışı
Özdemir Erdoğan

Gökhan Kırdar 
Aşkla Düşleyiş Köklerden Göklere

İbrahim Sadri ile 
İçinden Şiir Geçen Bir Vapur

Üsküdar Belediyesi 2018-2019 Kül-
tür ve Sanat sezon açılışı, bestele-
riyle müzikseverlerin gönlünde taht 
kuran, unutulmaz şarkıların bestecisi 
ve söz yazarı Özdemir Erdoğan'a say-
gı gecesiyle gerçekleştirildi.

Unutulmaz başyapıt olmuş film ve 
dizi müziklerinin sahibi Gökhan Kır-
dar, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen konserde 
sevenleriyle bir araya geldi.

Sunucu, televizyoncu, şair ve tiyat-
rocu İbrahim Sadri, 17 Kasım Cu-
martesi günü  Üsküdar Valide Sultan 
Gemisinde boğaz turu eşliğinde “İb-
rahim Sadri ile İçinden Şiir Geçen Bir 
Vapur” özel etkinliği gerçekleştirildi.
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Konserler

Emin Ongan Üsküdar Mûsıkî Cemi-
yeti 100. Yıl anısına düzenlenen bes-
te yarışması finali Bağlarbaşı Kültür 
Merkezimizde gerçekleştirildi.
Dereceye giren yarışmacılara pla-
ketleri takdim edildi, Esra İçöz kon-
seri ile program sona erdi.

Vefatının 18. Yıldönümünün anısına 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde Yıldırım Gürses’in klasikleşen, 
sevilen şarkılarını Bekir Ünlüataer 
seslendirdi. 

Karadeniz Müziğinin sevilen grubu 
İmera, 7 Aralık Cuma günü Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne 
aldı.

Üsküdar Musiki Cemiyeti 100. Yıl Türk 
Sanat Müziği Beste Yarışması Final Konseri

Vefatının 18. Yıldönümünde Yıldırım 
Gürses Şarkıları ile Bekir Ünlüataer

İMERA Konseri
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Konserler

Mazhar Alanson
Konseri

Mahzar Alanson, Kültür Sanat etkinlikle-
ri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 
unutulmaz bir konser verdi. 

Geçmiş Zaman Olur ki
Melihat Gülses

Türk Sanat Müziği’nin başarılı temsilcisi 
Melihat Gülses, Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde “Geçmiş Zaman Olur 
Ki” konserine yoğun katılım sağlandı. 

Onur Şan
Muhabbet

Ünlü Türkücü Onur Şan Bağlarbaşı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde  sahne  
aldı. Üsküdar ve İstanbullular konsere 
yoğun ilgi gösterdi.
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Konserler

25 Aralık Salı günü Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen konserde TRT Türk Sanat Müzi-
ği sanatçısı Mine Geçili Zeki Müren’in 
sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yahya Kemal Beyatlı anısına düzen-
lenen ”Kendi Gök Kubbemiz” progra-
mı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Mer-
kezinde gerçekleşti. Necip Karakaya 
ve Serdar Tuncer kendilerine has üs-
lubu ile Yahya Kemal Beyatlı’nın şiir-
lerini söyledi. 

Mine Geçili İle Zeki Müren Şarkıları 

Serdar Tuncer Ve Necip Karakaya ile 
"Kendi Gökkubbemiz”

Vefatının 60. Yılında Yahya Kemal Beyatlı

Seslerin Cemi
Coşkun Karademir Özer Özel

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde geçmişten günümüze aktarılan 
türküleri Coşkun Karademir ve Özer 
Özel hem çalıp hem seslendirdiler. 

2018 FAALİYET RAPORU 208/209



Kültür İşleri Müdürlüğü

Anma - Vefa Programları

Memduh Cumhur’u Anma Programı 
“Maziyi Tahassür”

Şair, eczacı ve TRT İstanbul Radyosu 
eski solistlerinden Memduh Cumhur, 10 
Mart Cumartesi günü Üsküdar Belediye-
si tarafından hazırlanan program ile anıl-
dı. Doç. Dr. Emin Işık, Prof. Dr. Ruhi Ayan-
gil, Prof. Dr. İskender Pala, Bekir Reha 
Sağbaş ve Seyit Ali Kahraman’ın katıldığı 
Memduh Cumhur’u Anma Gecesi ‘Maziyi 
Tahassür’ adlı söyleşi Altunizade Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Vefatının 100.Yılında 
Sultan II. Abdülhamid Sergi

Sultan II. Abdülhamit vefatının 100. Yı-
lında Üsküdar Valide Sultan Gemisinde 
kişisel eşyalarının görsellerinin sergi-
lendiği programla anıldı. II. Abdülha-
mid  dönemi bilinmeyen yönlerini ve 
günümüze uzanan etkilerinin konuşul-
duğu programda boğaz turu gerçek-
leştirildi.

Foto Muhabiri 
Ara Güler’e Vefa Gecesi

12 Ocak Cuma günü Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde Usta fotoğ-
rafçı ve foto muhabiri Ara Güler’e Vefa 
Gecesi düzenlendi. Vefa Gecesi  prog-
ramında, Coşkun Aral'ın geceye özel 
hazırladığı Güler’in kendi ağzından 
hayatını anlattığı sinevizyon gösterisi 
katılımcılarla paylaşıldı.
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Anma - Vefa Programları

Yerli Ve Milli Bir Aydın
Ömer Lütfi Mete

Gazeteci, yazar, senarist ve şair Ömer 
Lütfi Mete, vefatının 9. senesinde 
düzenlenen "Yerli ve Milli Bir Aydın: 
Ömer Lütfi Mete" anma gecesi Bağ-
larbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 
yapıldı.

Mehmet Kemiksiz’in düzenlediği, H. 
Hafız Emin Işık ve  H. Hafız Hüseyin 
Top’un eserlerinin seslendirildiği, 
Mevlevi Mukabelesi ve Sema Töre-
ni’nin düzenlendiği program 10 Aralık 
Pazartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Mevlana'nın 745'inci vuslat yıldönü-
mü dolayısıyla Şeb-i Arus anma prog-
ramı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzenledi. Sema gösteri-
lerinin yapıldığı etkinliğe Üsküdarlılar 
büyük ilgi gösterdi.

Kur'ân'a, İnsana ve İrfâna Adanmış
İki Ömür

ŞEB-İ ARUS
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Seminer - Söyleşi

Kültür ve Sanat Üzerine 
Prof. Dr. İskender Pala

Türk profesör, yazar ve divan edebi-
yatı araştırmacısı İskender Pala’nın 
Kültür ve Sanat Üzerine söyleşisi 11 
Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. 
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleşen söyleşiye Üskü-
darlı birçok genç katıldı.

Pelin Çift ile Yeşilçam söyleşilerinde 
her ay Türk Sinemasının duayen isim-
leri konuk oldu. Farklı programlarda 
Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, İzzet 
Günay, Cüneyt Arkın, Filiz Akın misafi-
rimiz olarak katıldı.  

Pelin Çift İle Yeşilçam Söyleşileri 
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Seminer - Söyleşi

Vefatının 100.Yılında Abdülhamid’i 
Anlamak

Abdülhamid Han, vefatının 100. yı-
lında  Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezinde anıldı. Şahsî özellikleri, 
yönetim anlayışı ve siyasetini; Selman 
Kayabaşı, Orhan Osmanoğlu ve Baha-
dır Yenişehirlioğlu ’nun konuşulduğu 
program şiir dinletisi ile sona erdi.

İlham Veren Kudüs “Sezai Karakoç,Nuri 
Pakdil,Cahit Zarifoğlu Gözüyle Kudüs”

18 Nisan Çarşamba günü Altunizade 
Kültür Merkezi’nde “İlham Veren Ku-
düs” konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.
Yazar Ahmet Turgut ve Şair&Yazar Ali 
Ayçil’in konuşmacı olarak katıldığı söy-
leşiye Kudüs Platformu Başkanı Belkıs 
İbrahimhakkıoğlu ve Üsküdarlı birçok 
genç katıldı. 

Bir Bayrak, Bir Ağıt, Bin Hikaye 
Bekir Develi&Mustafa Bozkurt

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde 14 Mart Çarşamba günü gerçek-
leşen “Bir Bayrak, Bir Ağıt, Bin Hikâye” 
programında Bekir Develi Kurtuluş 
Savaşı'nda kahramanlıklar gösteren 
kişilerin hayatlarından kesitler anlatır-
ken, Mustafa Bozkurt ise kahramanlık 
türküleri ile programa renk kattı.
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Seminer - Söyleşi

Üsküdar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geleneksel olarak dü-
zenlediği İz Bırakan Kadınlar Zirvesi’nin 2’ncisinde, başarılarıyla Türkiye ve dünyada iz 
bırakan kadınları bir araya getirdi. Zirveye devlet sanatçısı unvanına sahip Ajda Pekkan, 
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Cuma Dağ’ın eşi Rukiye 
Dağ, tüm dünyaya basketbol oyuncularının başörtülü de olabileceğini gösteren Bosna 
Hersekli Indıra Kaljo, Londra, Paris, Newyork moda haftalarına damgasını vuran Zeynep 
Kartal, geçen yıl İsveç’te Yılın Kahramanı ödülünü alan Fatma İpek Alcı ve Türk bayrağını 
tüm dünyada başarılıyla temsil eden down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir 
konuşmacı olarak katıldı.

2. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

NevMekân Sahil Buluşmaları
Mim Kemal Öke

NevMekân Sahil Buluşmaları
Prof. Dr. Teoman Duralı

NevMekân Sahil buluşmalarının ilk 
konuğu Profesör ve Yazar  Mim Ke-
mal Öke oldu. Katılımın yoğun oldu-
ğu programda Mim Kemal Öke, Mut-
luluğun 3A reçetesini verdi. 

Prof. Dr. Teoman Duralı “Çağdaş Kü-
resel Medeniyet” konulu kitabı hak-
kında söyleşi gerçekleştirdi. 
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Seminer - Söyleşi

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şu-
besi ile birlikte düzenlenen program 
Valide Sultan Gemisinde yapıldı. 
Edebiyat camiasının tanınan isimleri-
nin ve Durman’ın sevenleri ile yakın-
larının kaltıldığı program Boğaz turu 
eşliğinde gerçekleşti.

Üsküdar’da Bir Şair Üsküdarlı Bir Şair 
Nurettin Durman Özel Programı 

NevMekân Sahil Buluşmaları
Mazhar Alanson

Hasan Kaçan ile 
Bir Gemi Dolusu Hikâye

Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamın-
da Nevmekân Sahil’ in özel konuğu 
ünlü sanatçı Mazhar Alanson oldu. 
Alanson’un “Mahzarolmak” kitabı 
için düzenlenen imza günü sohbet 
eşliğinde devam etti.

Üsküdar Valide Sultan Gemisinde bo-
ğaz turu eşliğinde gerçekleşen “Ha-
san Kaçan ile Bir Gemi Dolusu Hikâye” 
programına yoğun katılım sağlandı.
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Fuar

3.Türkiye Arapça 
Kitap ve Kültür Günleri 

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğini yap-
tığı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube-
sinin gerçekleştirdiği 3. Türkiye Arapça 
Kitap ve Kültür Günleri,  Bağlarbaşı Kong-
re ve Kültür Merkezi’nde 22 ülkeden 59 
yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazarın 
katıldığı organizasyonda, çeşitli seminer, 
konferans ve etkinlikler yapıldı.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi 
bahçesinde ve fuaye alanında düzen-
lenen ve 8 gün süren kitap fuarına 
100’ü aşkın yayınevi katılmıştır. Fuar 
boyunca çeşitli söyleşiler ve imza 
günleri düzenlenmiştir. Yaklaşık 125 
bin kişi kitap fuarını ziyaret etmiştir.

4.Üsküdar Kitap Fuarı 
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Sergi

Bulgurlu Semt Konağı 
Yılsonu Sergisi

28 Şubat Sürecinde
Ha(ya)llerim

Hanzala Sergisi
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Sergi

12.Geleneksel Mor Salkım 
Şenliği "Erguvanlı Bir Bahçe 

Mor Salkımlı Bir Duvar" 
Fotoğraf Yarışması Sergisi

Ardında İz Bırakanlar 
Geleneksel Türk Sanatları 

Sergisi

Ebru’nun Nev Hali
Hikmet Barutçugil
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Sergi

İpek Yolu 
Ebru ve Hat Sergisi

Ara Güler 
Fotoğraf Sergisi

Anadolu’nun Sanatları
Klasik Sanatlar Derneği
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Sergi

Fırçanın İzinden 
Tezhip Sergisi

Ortadoğu ve Türkiye 
Arasında Bir Kültür ve 
Sanat Köprüsü Sergisi

Fsm Vakıf Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Fotoğraf Sergisi

"Bir Dünyadır Anadolu"
Resul Çelik

Fotoğraf Sergisi
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Tiyatro

Hangimiz Sevmedik 
Tiyatro Oyunu

Akif 
Tiyatro Gösterimi

Toy - Ortak Miras 
Sahnede Buluşuyor 

Ben Mehmet Akif Ersoy
Tiyatro Gösterimi
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Sempozyum

3.İslamcı Dergiler Sempozyumu 

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından başlatılan İslamcı Dergiler Projesi'nin üçüncüsü “1960 öncesinde İslamcılık düşüncesi ve 
dergileri” konulu araştırmaların paylaşılacağı “3. İslamcı Dergiler Sempozyumu” Üsküdar Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleşen sempozyumda, 44 akademisyen İslamcılık üzerine araştırmalarını 
paylaştı.

10.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu 

Üsküdar Belediyesi tarafından 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'nun açılışı coşkulu bir katılım ile 
gerçekleşti. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde üç gün süren oturumlarda Üsküdar’ın değerli akademisyenleriyle, geçmişi, 
bugünü, geleceği konuşuldu. 
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2018 Kültür Yayınları

Film Gösterimi

Kurslar
Yabancı Dil
• Osmanlı Türkçesi

Enstrüman
• Ud
• Gitar
• Ney

Geleneksel Sanatlar
• Hat
• Tezhib
• Minyatür

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

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde yıl boyunca 
çeşitli film gösterimleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün görevi, 5018 sayılı Mali 
Yönetim Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu başta olmak üzere, diğer 
kanun, yönetmelik, tebliğler 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.

Müdürlüğümüz tarafından, belediyenin bütçe yapım 
hizmetleri; vergi mükelleflerinin ödemesi gereken vergilerin 
tarih, tahakkuk ve tahsil hizmetleri; otogar ve otopark 
hizmetleri; gider tahakkuklarının ödenme hizmetleri 
sunulmaktadır. Amacımız, en üst düzeyde tasarruf etmek, en 
üst düzeyde kaliteli, hızlı, etkin ve sürekli hizmet vermektir. 
Tahakkuk Şefliği, Emlak Tahakkuk Şefliği, Tahsil Şefliği, 
Masraf Şefliği ve İşletmeler Şefliği Müdürlüğümüze bağlı 
şefliklerdir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

2018 yılı gider bütçemiz 550.000.000 TL olup (Gider bütçesine 100.000.000 TL ek bütçe yapılmıştır. Toplam bütçe 650.000.000 
TL olmuştur.) 2018 yılı bütçesi gider tahakkuku %117,75 gerçekleşme ile 647.667.116,60 TL olmuştur.

2018 yılı gelir bütçesi 550.000.000,00 TL olup (Gelir bütçesine 100.000.000 TL ek bütçe yapılmıştır. Toplam bütçe 650.000.000 
TL olmuştur.) gelir bütçesi %105’lik oranla 580.834.796,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerin giderleri karşılama oranı ise 
% 90 olmuştur. 

Performans programı kapsamında yer alan “Mali Bilgiler” bölümünde, bütçe uygulama sonuçları, temel mali tablolara ilişkin 
açıklamalar ile mali denetim sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılmış, müdürlüğümüzün sunmuş olduğu 
hizmetlerine ilişkin 2018 yılına ait performans değerlendirmesi sonuçları ilgili tabloda verilmiştir.   

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Cari yıla ait tahsilat / tahakkuk oranı % 95 96 88 95

2 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı % 96 94 105 97

3 Gider bütçesi gerçekleşme oranı % 95 99 117,75 95

4 Personel giderinin toplam gidere oranı % 11 7 7,2 10

5 Tahakkuk miktarının bir önceki yıla göre artış oranı % 10 92 76,09 90
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Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürlüğü, belediyemiz stratejik planı 
çerçevesinde, Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar 
dâhilinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri 
doğrultusunda; resmi ve özel yazışmaları, her türlü 
protokol ve tören işlerinin düzenlenmesini, ziyaret, davet, 
karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla 
ilgili hizmetleri düzenlemeyi yürütmektedir.

Mesai saatinden bağımsız bir özveri ve üstün performansla 
çalışan birimimiz, belediyemizi ve başkanımızı ziyarete 
gelen konukları ağırlamakta, vatandaşlarımızın ve 
ilçe dışından gelen misafirlerin başkanımızla randevu 
taleplerini koordine etmektedir.

Ekibimiz, müdürlüğümüze gelen tüm telefonları aynı 
titizlik ve disiplinle yanıtlamakta, vatandaşların istek 
ve dileklerinin kabulünü, şikâyetlerinin ise çözümünü 
ivedilikle sağlamaktadır.

Başkanımız ve vatandaşımız arasında güçlü bir köprü tesis 
eden müdürlüğümüz, geleneksel hale gelen sohbetli 
kahvaltı günleri ve yemekler ile halkın Üsküdar Belediyesi 
yöneticileriyle bire bir temasını mümkün kılmaktadır. Bu 
sohbetli kahvaltı günleriyle; halkın başkanımız ve yardımcıları 
ile kaynaşması, toplumsal bütünleşmenin sağlanması, dilek 
ve şikâyetlerin birebir aktarılması hedeflenmektedir.

Tarih, kültür ve sosyal zenginliklerle bezenmiş Üsküdar’ımızın 
bu eşsiz güzelliklerinin yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlarında 
ilgili birimlerle ortaklaşa çalışmalar yapmış, gerekli altyapı 
hazırlanarak lojistik destek verilmiştir. Yurt içi ve yurt dışında 
kurulan kardeş şehirler ile ilişkiler titizlikle yürütülmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü olarak faaliyetlerimiz her 
zaman hızlı, etkili ve üstün kalite sorumluluğu bilinciyle 
gerçekleştirilmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Başkanın düzenlediği istişare toplantıları sayısı Adet 151 275 234 250

2 Başkanın katıldığı etkinlikler sayısı Adet 1.002 2.481 3.176 2.500

3 Başkanla gerçekleştirilen randevu sayısı Adet 2.950 2.737 2.676 2.000

Faaliyetlerimiz

• Başkanımızın günlük ve ileriye dönük çalışma programı ve 
randevu talepleri düzenlenerek takip edildi.

• Öngörülen ajanda doğrultusunda, Başkanlığımıza gelen 
vatandaşların Başkanımızla görüşmeleri sağlandı. Dilek, 
görüş ve talepleri alındı.

• Başkanımızın yurt içinde ve yurt dışında katılması gereken 
toplantılar ve organizasyonlarla ilgili gerekli işlemler 
yapıldı. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler 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 irtibatlar 
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.
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• Açılış, panel, sempozyum vb. organizasyonlarda protokol 
davetleri yapılıp, davetlilerin programda karşılanmaları ve 
ağırlanmaları sağlandı.

• Başkanımızın bayram, düğün ve cenaze gibi törenlere 
katılımı için gerekli programlar yapıldı.

• Muhtarlarımızla mahallelerdeki sorunları görüşmek üzere 
periyodik olarak 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 Perşembesi 
Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 
Belediye Başkanları Toplantısına katılımı sağlandı.

• Kurum içi çalışma performansını artırmak için birim 
müdürlerimizle belli periyotlarla toplantılar düzenlendi.

• Personelimizin moral ve motivasyonunu artırmak için 

müdürlük bazında personellerle Başkanımızın bir araya 
gelmesi sağlandı.

• Başkanımızın her Pazartesi ilçe genelinde okullarda 
düzenlenen bayrak törenlerine katılımı sağlandı. 

• Sivil Toplum Kuruluşlarımızın anma, kutlama vb. 
programlarına Başkanımızın katılımı sağlandı.

• İlçemizde yeni açılan dernek, işyeri, kurum vb. açılışlara 
Başkanımızın katılımı sağlandı. Katılamadığı durumlarda 
çiçek ve telgraf gönderildi.

• Mahallelerimizde, ilçemizin sorunlarını dinlemek, çözüm 
üretmek ve istişarede bulunmak için, vatandaşlarımızın 
katılımı ile Halk Meclisleri düzenlendi.

• İlçemizde hizmet veren dernek ve vakıflara ziyaretler 
gerçekleştirildi.

• Boğaz bölgesi imar durumları ile ilgili sitelerde, derneklerde 
bölge sakinleri ile bir araya gelinerek çalışmalar hakkında 
bilgiler verildi.

• Başkanımızın ev ziyaretleri organize edildi. Alınan talep ve 
şikâyetlerin değerlendirmeleri yapıldı. 

Faaliyetlerimiz
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• İllerin düzenlediği tanıtım günlerine Başkanımızın katılımı 
sağlandı.

• Her hafta Salı günleri Başkanımızla görüşmek isteyen 
vatandaşlarımız için halk günü düzenlendi.

• Üsküdar’daki parkları yaz  akşamlarında dolduran 
vatandaşlarımız için çeşitli etkinliklerle akşam çayı programları 
düzenlendi.

• 12 Ocak; Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 
Ara Güler’e vefa gecesine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın ve çok 
sayıda seçkin davetli katıldı.

• Üsküdar'ın Süper Anne ve Babaları Programı, 16 Ocak; Alanında 
uzman 5 konuşmacının yer aldığı, anne baba adaylarını ve 
ebeveynleri bilgilendirmeyi amaçlayan “Süper Anne-Baba 
Eğitimi” 6 Ocak tarihinde NevMekan’da gerçekleştirildi.

• Edebiyatçılar Buluşması, 31 Ocak; Şair ve yazarlardan oluşan 
edebiyat camiasının önde gelen isimleri ile istişare yapıldı.

• Eski meclis üyeleri ile buluşma, 03 Şubat; Belediyenin 

kuruluşundan bugüne görev yapan meclis üyeleri ile Valide 
Sultan Gemisinde buluşma programı düzenlendi.

• Üniversite hazırlık öğrencileri ve velileri ile kahvaltı, 25 Şubat; 
Üsküdar Gençlik Merkezinde kurs alan ve üniversiteye girmeye 
hak kazanan öğrenci ve velileri ile başkanımız bir araya gelerek 
öğrencileri tebrik etti.

• Belediye bayan personeli ile kahvaltı, 8 Mart; Dünya Kadınlar 
Günü nedeni ile belediyemizde görev yapan bayan personelimiz 
ile kahvaltı düzenlendi.

• 2. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi, 9 Mart; 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında geleneksel olarak düzenlediğimiz İz Bırakan 
Kadınlar Zirvesi’nin ikincisinde, başarılarıyla Türkiye ve dünyada 
iz bırakan kadınlar bir araya getirildi. Zirveye devlet sanatçısı 
unvanına sahip Ajda Pekkan, 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi önünde şehit olan Cuma Dağ’ın eşi Rukiye Dağ, tüm 
dünyaya basketbol oyuncularının başörtülü de olabileceğini 
gösteren Bosna Hersekli Indıra Kaljo, Londra, Paris, Newyork 
moda haftalarına damgasını vuran Zeynep Kartal, geçen yıl 

Faaliyetlerimiz
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İsveç’te Yılın Kahramanı ödülünü alan Fatma İpek Alcı ve Türk 
bayrağını tüm dünyada başarılıyla temsil eden down sendromlu 
milli yüzücü Fatma Çağla Demir konuşmacı olarak katıldı.

• Maliye Bakanına ziyaret, 15 Mart; Belediye Başkanımız, 
Üsküdar’a yapılacak Bilim Merkezi yatırımları için Maliye Bakanı 
ile Ankara’da görüşme gerçekleştirdi.

• Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi, 26 Mart; Merhum Hattat Hamid 
Aytaç'ın yaşayan en eski öğrencisi olan Hattat ve Ressam Turan 
Sevgili'nin "Hat ve Hattatlar Albümü" sergisi Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezi'nin yenilenen sergi salonunda sanatseverlere 
sunuldu. Sanatın ve huzurun dolu olduğu salonda 108 eser 
bulunmakta. Sevgili'nin uzun yıllarını vererek, büyük bir titizlikle 
hazırladığı ve son Abbasi Halifesi Mustasım Billah döneminde 
yaşayan Yakut El Müsta'sımî'den, 2006 yılında vefat eden Hattat 
Ali Alparslan'a kadar 70 hattatın resmedildiği portreleri ile hat 
eserleri sergilendi. 

• Tasarım Pazarı Açılışı, 30 Mart; Şehre duygusal anlamda hayat 
veren bir buluşma noktası fikrinden yola çıkarak düzenlenen 

Üsküdar Tasarım Pazarı, Üsküdarlıları aynı çatı altında hayattan 
keyif almaya davet ediyor. Üreteni ve tasarlayanı destekleme ve 
meraklısıyla buluşturma amacını taşıyan, kolektif bakış ile iyilik 
temelli alışveriş anlayışını sosyal sorumlulukla bir araya getiren 
Üsküdar Tasarım Pazarı, bu anlamda bir araya gelme kültürünün 
en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. 

• 4 Yılda Dört Dörtlük Eserler Programı, 30 Mart; Dört yılda 
hayata geçirilen projeler ve gerçekleştirilen hizmetlerle ilklere 
imza atan ve fark oluşturan Üsküdar Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen, dört yıllık icraatlarını büyük bir şölenle Üsküdarlılarla 
paylaştı. Çavuşdere Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30 Mart 
Yerel Yönetimler Bayramnda “4 Yılda Dört Dörtlük Eserler 
Şöleni”ne binlerce Üsküdarlı katıldı.

• 18 Nisan; Türk Edebiyatının önemli kalemlerinden Ayla 
Ağabegüm Üsküdar’daki evinde Başkanımız tarafından ziyaret 
edildi.

• 3 Mayıs; Üsküdar istişareleri kapsamında kanaat önderleri ile 
Burhan Felek Köşkünde bir araya gelindi.

Faaliyetlerimiz
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• 10 Mayıs; Geleneksel Türk Sanatları’nı yaşatma amacıyla 
düzenlenen “Ardında İz Bırakanlar” sergisinde Kaatı, Hüsn-i 
Hat, Tezhib, Ebru, Minyatür, Cilt, Ahşap Oyma, İznik Çinisi ve 
Kalem İşi kategorisindeki eserler sanatseverlerle buluşturuldu. 
Belediyemiz tarafından sergiye özel bastırılmış büyük boy, ciltli 
kitaplar çıkışta sanatseverlere hediye edildi.

• Anneler Günü Programı, 12 Mayıs; Üsküdar Belediyesi ve "İyi 
ki Üsküdar Var!" platformu işbirliği ile Anneler Gününe özel 
etkinlik Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 
Canlı müzik eşliğinde açık büfe kahvaltı ile başlayan etkinliğe her 
kuşaktan anneler ve çocuklar katıldı. Birçok el işi ürün standının 
da kurulduğu etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Üsküdar’ın 
birçok noktasında saksı çiçeği dağıtımı yapıldı. 

• Protokol İftarı, 21 Mayıs; Sanat, edebiyat, sivil toplum, akademi 
ve siyaset dünyasından konukların katılımı ile düzenlenen iftar 
programı Burhan Felek Köşkünde gerçekleştirildi. 

• İmar Barışı Ofisi Açılışı, 26 Haziran; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan İmar Barışı’ndan vatandaşlarımızın daha 
iyi istifade etmeleri için Belediye binası girişinde “İmar Barışı 
Ofisi” açıldı. Açılışa Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet 
Özhaseki katıldı.

• 14 Temmuz; 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Programı 
Çengelköy'de “Şehitler Çeşmesi” önünde gerçekleştirildi. 
Sela ve Kur'an tilavetiyle başlayan programda şehit ve gazi 
ailelerimize yemek ikram edildi.

• Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’a ziyaret, 
27 Temmuz; Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. 
Dr. Erol Özvar’a Belediye Başkanımız hayırlı olsun ziyareti 
gerçekleştirdi.

• Gazeteciler Buluşması, 2 Ağustos; Ulusal basından gazeteci 
ve yazarlarla Burhan Felek Köşkünde istişare toplantısı 
gerçekleştirildi. 

• İşkodralı Öğrencilerin Ziyareti, 8 Ağustos; Kardeş belediyemizden 
Üsküdar’a ziyarete gelen öğrenciler Başkanlık makamında 
ağırlandı.

• İş Adamları Buluşması, 12 Eylül; Üsküdar’da hizmet kalitesini 
arttırmak amacı ile düzenlenen istişareler kapsamında önemli iş 
adamları ile Belediye Başkanımız bir araya geldi.

• Ebrunun Nev Hali Sergisi, 3 Ekim; Üsküdar Belediyesi’nin bir 
medeniyet projesi olarak hayata geçirdiği NevMekân Sahil 
projesinin sanat galerisi Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil’in 
eserlerinin yer aldığı “Ebrunun Nev Hali” sergisi ziyaretçiler ile 
buluştu.

• İpekyolu Sergisi - Çinli Hattat, 20 Ekim; Çinli Hattat Haji 
Noor Deen Mi Guang Jiang ve Ebru sanatçısı Üstad Hikmet 
Barutçugil'in eserlerinin yer aldığı "İpek Yolu Ebru ve Hat Sergisi" 
sanatseverlerin yoğun katılımıyla ziyarete açıldı. İslam hat 
sanatında ustalaşmış ve Çin’in geleneksel Arapça hattatı olarak 
bilinen Çinli hattat Haji Noor Deen Mi Guang Jiang’ın eserleri 
NevMekan Sahil'de sergilendi. Çinli Hattat Haji Noor Deen, Usta 

Faaliyetlerimiz

2018 FAALİYET RAPORU



Özel Kalem Müdürlüğü

234/235

Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil'in yaptığı ebrunun üzerine 
hatt sanatını işleyerek farklı bir konsepte imza attılar.

• Bosna Hersek Saraybosna Kantonu Milli Eğitim Bakanı ve 
heyetinin ziyareti, 18 Ekim; Bosna Hersek Saraybosna Kantonu 
Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyet başkanlık makamında 
ağırlandı.

• Birleşik Krallık Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey’in ziyareti, 
19 Ekim; Birleşik Krallık Başkonsolos Yardımcısı Lorraıne Fussey, 
Belediye Başkanımızı makamında ziyaret etti.

• Eski İstanbul İlçe Belediye Başkanları Buluşması, 26 Ekim; 
İstanbul ilçelerinde görev yapmış eski belediye başkanları ile 
istişare toplantısı düzenlendi.

• Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 1 Kasım; Vefatının ardından ünlü 
foto muhabiri Ara Güler adına NevMekan Sahil'de ilk fotoğraf 
sergisi düzenledi. 

• Borsa İstanbul Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan’a Ziyaret, 9 Kasım; 
Borsa İstanbul Başkanlığına atanan Prof. Dr. Erişah Arıcan’a 
ziyaret gerçekleştirildi. 

• Kaposvar Belediyesinden Ziyaret, 26 Kasım ; Kardeş Belediyemiz 
Kaposvar’dan gelen iş adamlarından oluşan heyet Üsküdar’da 
ağırlandı. 

• Sn. Cumhurbaşkanımızın Teşrifleri İle Toplu Açılış Töreni, 8 
Aralık; Beş yılda Üsküdar’a kazandırılan yüzlerce eserlerden en 

önemli dokuz eserin açılışı Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşrifleri ile gerçekleştirildi.

• Medeniyet Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e 
ziyaret, 14 Aralık; Medeniyet Üniversitesi rektörü olarak atanan 
Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e Belediye Başkanımız hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

• Zamansız Zerafet Mihrimah Sergisi, 20 Aralık; Tekstil Art 
Sanatçısı Nigar Bilgen'in hazırladığı takı ve kıyafet tasarımları 
“Zamansız Şıklık – Mihrimah” NevMekan Sahilde sergilendi.

• Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür ve Spor Merkezi Temel Atma 
Töreni, 22 Aralık; Kültür, sanat ve spor aktivitelerini herkes 
için ulaşılır bir hale getirmek için Üsküdar’da hayata geçirilen 
projelere bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Raşit Küçük Kültür 
ve Spor Merkezi’nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla atıldı.
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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 standartlarını yükseltmek suretiyle 
faaliyet gösterilmektedir. Müdürlüğümüz, sürekli ve 
sürdürülebilir bir çalışmayla parkların temizlik ve bakımının 
yapılması, ihtiyaç duyulan 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 düzenli ve programlı bir şekilde her geçen 
yıl yapılan hizmetlerin daha iyiye götürülmesini amaç 
edinerek faaliyetlerini planlayıp yapan ve yaptıran 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 çalışmaların 
 bu program doğrultusunda sürdürülmesi,

• Park ve yeşil alan düzenlemesi için terk edilen 
 alanlarla ilgili hukuki düzenlemelerin takip edilmesi 
 ve sonuçlandırılmasından sonra yapım çalışmalarına 
 başlanması,

• Yeni park ve restore edilecek park alanları için ön etüt 
 ve planlama çalışmalarının yapılması ve uygulamaların 
 planlar doğrultusunda sürdürülmesi,

• Yüklenici firmalara ihale edilen çalışmaların takibinin 
 yapılması, ilgili firmanın eksikliklerinin tespit edilmesi 
 durumunda gerekli işlemlerin yapılması,

• Toplumda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak  
 amaçlı çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi,

• Çeşitli alanlarda ağaçlandırma ve fidan kampanyalarının 
 yapılması,

• Vatandaşlar ve resmi kuruluşlara talepleri halinde ilgili 
 teknik personel aracılığı ile çeşitli konularda bilgi 
 verilmesi,

• Vatandaşlarla verilen dilekçelerle ilgili gerekli işlemlerin 
 yapılması,

• Park ve yeşil alanlarda kent mobilyaları, marangoz, elektrik 
 ve su işleri vs. işlerinin yapılması, cadde, sokak ve refüjlerde 
 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 gerekli 
 özellik arz eden ağaçların tespit çalışmalarının yürütülmesi,

• Satın alma, ihale işlemleri, kiralama, avans işlemleri ile ilgili 
 sözleşme ve şartname tanzimleri gibi hususların ve   
 ayniyata ait tüm işlemlerin ve yazışmaların 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 sonuçlarının 
 raporlanması,

• Üsküdar halkının kullanımına güzel bir çevre sunmak 
 ve halkın çevre bilincini arttırmak amacıyla ilgili birimlerle 
 işbirliği halinde çeşitli aktivitelerin düzenlenmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kanun ve yönetmeliklerle 
kendine çizilmiş alan içerisinde halka hizmet götürmektedir. 
Bu çerçevede; park, bahçe, yeşil alan, yol, kavşak ve refüjlerin, 
dinlenme, spor, eğlenme gibi toplumun rekreasyon 
faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, sosyal yaşam kalitesini 
artıran, ergonomik, sürdürülebilir çevre, sağlıklı ekosistem 
ve estetik yaşam alanlarını oluşturmayı amaçlayan yapısal 
ve bitkisel projeler üretmek, uygulamak ve korunması için 
kentsel koruma politikalarının geliştirilmesini sağlamak vb 
hizmetleri sunmaktadır. 
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Bakım ve onarımı yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 560.232 587.815 669.141 950.000

2 Budama ve bakım onarımı yapılan ağaç sayısı Adet 12.771 27.173 28.193 25.000

3 Demirhane tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 1.664 1.397 1.578 1.000

4 Dikilen mevsimlik çiçek sayısı Adet 459.481 852.006 805.851 500.000

5 Dikilen soğanlı bitki sayısı Adet 58.423 10.825 64.860 20.000

6 Elektrikhane tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 4.213 3.612 3.513 2.300

7 Fidanlık birimi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 2.389 2.071 1.897 2.500

8 İlçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı m²  8,74    8,87    9,02    9,42   

9 Marangozhane tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 1.259 890 1.034 1.000

10 Park ve yeşil alanlara dikilen ağaç formlu bitki sayısı Adet 5.577 3.031 2.374 2.000

11 Park ve yeşil alanlara dikilen çalı formlu bitki sayısı Adet 27.064 30.070 21.142 20.000

12 Su- tesisat birimi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı Adet 2.734 3.163 2.285 1.800

13 Yapılan inşaat işlemleri ( tadilat ve bakım onarım ) sayısı Adet 3.018 2.919 2.329 1.800

14 Yeni yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 11.636 19.669 81.649 12.000

15 Yeni yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 5 13 12 4

16 Yenileme yapılan park ve yeşil alan miktarı m² 26.970 30.923 31.465 40.000

17 Yenileme yapılan park ve yeşil alan sayısı Adet 18 18 18 20

Üsküdar’da; 242 adet park, 79 adet refüj, 39 adet yeşil alan ve 80 adet kamu bahçesi olmak üzere toplam 669.141.00 m² yeşil 
alan bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklar, refüjler, korular, özel korular ve mezarlıklar da dâhil edildiğinde 
Üsküdar’ın aktif yeşil alan miktarı 4.833.359,32 m2’dir.

İlçemizdeki parklarda fonksiyon dağılımı aşağıda 
belirtilmiştir:

• Yeşil Alan: 499.560 m2

• Çocuk Oyun Alanı: 22.318 m2

• Gezinti - Dinlenme Alanı: 121.850 m2

• Spor ve Fitness Alanı 25.413  m2 

Spor ve Fitness Alanları

Gezi ve Dinlenme Alanları

Çocuk Oyun Alanları

Yeşil Alanlar

İLÇEMİZDEKİ PARKLARDA FONKSİYON 

DAĞILIMI

25.413 m2

121.850 m2

22.318 m2

499.560 m2
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

1

ACIBADEM

Erdem Parkı
Erdem Sokak ve 

Çınar Sokak
675 768 166 219    1.828

2 Menekşe Parkı
Raufpaşa Sokak ve 

Ahududu Sokak
568 330 223     1.121

3 Gülistan Parkı Gülistan Sokağı 538 171      709

4 Valievleri Parkı Berk Sokağı 850 295 137 14    1.296

5
AHMEDİYE

Çitlenbik Parkı
Dr. Fahri Atabey 

Caddesi
63 178 57     298

6
Dönmedolap 

Parkı
Dönmedolap Sokak 
ve Şair Nail Sokak

357 277 144 62    840

7

ALTUNİZADE

Şehitler Parkı
Raufpaşa Hanı 

Sokak
3.336 704 141 167    4.348

8
75. Yıl 

Cumhuriyet Parkı
Atıfbey Sokak 16.906 5.544 616 1.156  104  24.326

9 Atıfbey Parkı Gencay Sokak 216 196 125     537

10 Huzur Parkı Sırmaperde Sokak 3.831 705 153 891    5.580

11
Fahrettin Kerim 

Gökay Parkı

Fahrettin Kerim 
Gökay Caddesi ve 

Erdem Sokak
666 416    17  1.099

12
Aydın Demir 

Parkı
İsmailpaşa Sokak 1.879 198 252 232  15 242 2.818

13 Barış Manço Parkı
Tophanelioğlu 

Caddesi ve 
İsmailpaşa Sokak

317 135 86   16  554

14 Erzurum Parkı Okul Sokak 463 238      701

15 Altunizade Parkı Okul Sokak 699 300 287 572  59  1.917

16 Gümüşyolu Parkı
Haluk Türksoy 
Arkası Sokak

339 247      586

17
Altunizade Çocuk 
Üniversitesi Parkı

Yaylalı Sokak 182 75      257

18

A. M. HÜDAYİ

Abdulvahap 
Yıldırım Parkı

Doğancılar Caddesi 
ve Sümbülzade 

Sokak
3.360 668 183 181    4.392

19 Ayazma Parkı
Mehmetpaşa 

Değirmeni Sokak ve 
Tulmbacılar Sokak

663 366 110 50 202   1.391

20
Tulumbacılar 

Parkı

Mehmetpaşa 
Değirmeni Sokak ve 

Karakol Sokak
75 150 142     367

21 Şeker Parkı
Hakimiyeti Milliye 

Caddesi
123 280      403

22 Kuyumcular Parkı 
Hakimiyeti Milliye 

Caddesi
 140      140

23
İmrahor Bostanı 

Yanı Parkı
Öğdül Sokak 400       400

24 İmrahor Bostanı Öğdül Sokak 998       998

25
Nev Mekan Sahil 
Bahçesi

Harem Sahil Yolu 
Caddesi

2.190 1.935    30  4.155

1.BÖLGE PARKLAR
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

26

BARBAROS

Erguvan Parkı Gülbahçe Sokak 1963 704 170 294    3.131

27 Bahar Parkı Bahar Sokak 2.418 1.232 574 541    4.765

28
Temel Gündoğdu 

Parkı
Tophanelioğlu 

Caddesi
479 271 119     869

29 Barbaros Parkı Mareşal Sokak 457 427 129 399    1.412

30 Çamlıbahçe Parkı Yeşil Kanarya Sokak 1.018 654 139 332    2.143

31 Cumhuriyet Parkı
Fevzi Çakmakpaşa 

Sokak ve Serçe Sokak
1.016 540 119 292    1.967

32 Gökyüzü Parkı Açıl Sokak 623 159 67     849

33
Fahri Erdoğmuş 

Parkı
Mütevelli Çeşme 

Caddesi
2.912 1.458 151 737    5.258

34
Hacı Emin Yıldırım 

Parkı
Mavi Konak Sokak 529 375 192     1.096

35 Seyit Ahmet Parkı
Bekir Sıtkı Sezgin 

Sokak
298 133 41     472

36 Karayolları Parkı
Karayolları Site Sokak 

ve Açıl Sokak
745 469 79     1.293

37 Sevgi Parkı Sedef Sokak 720 299 89     1.108

38
Şehit Muhammed 

Durra Parkı
Bekir Sıtkı Sezgin 

Sokak
341 175 119 22    657

39
Barbaros Sanat 

Akademisi Bahçesi
Denizmen Sokak 300       300

40
Üsküdar Fikir Sanat 

Merkezi Bahçesi
Veysipaşa Sokak 3.125 3.628 119   18  6.890

41

İCADİYE

Kuruçeşme Parkı
Cumhuriyet Caddesi 

ve Cemil Meriç Sokak
493 889 145 15  95  1.637

42 Kurtçelebi Parkı Kurt Çelebi Sokak 434 251 154     839

43 Temaşa Parkı
Temaşa Sokak ve 

Akdarı Sokak
105 49      154

44 Orta Park Çifte Çınar Sokak 89 98      187

45
 İcadiye Semt Evi 

Bahçesi Parkı
Davutpaşa Sokak 77 58      135

46 İmam Galip Parkı Sofracı Sokak 412 178 76 203    869

47
Şehit Sinan 

Gümüştaş Parkı
Cemil Meriç Sokak 944 419 142 240    1.745

48 Çınaraltı Parkı Türkan Hatun Sokak 295 193      488

49
Polis Okulu Yanı 

Parkı
Söğütlük Sokağı 182 73      255

50
Fevziye Meriç 

Çocuk Akademisi
Davutpaşa Sokak 174 90 90     354

51 İcadiye Parkı Türkan Hatun Sokak 394 285 486     1.165
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)
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ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

52

MİMAR SİNAN

Balaban Parkı İmam Nasır Sokak 106 65    5  176

53
Cavuşdere Meydan 

Parkı

Fahri Atabey Caddesi 
ve Eski Toptaşı 

Caddesi
59 653    50  762

54 Toygar Hamza Parkı
Selami Ali Efendi 

Caddesi
119 72 154     345

55
Hakimiyeti Milliye 

Caddesi Kuru 
Havuz 

Hakimiyeti Milliye 
Caddesi

 207    24  231

56
Hakimiyeti Milliye 

Caddesi Süs Havuzu
Hakimiyeti Milliye 

Caddesi
10 177    71  258

57
Belediye Binası İç 

Havuz
Çavuşdere Caddesi 202       202

58
Nikah Sarayı İç 

Havuz
Çavuşdere Caddesi 68       68

59
Kaymakamlık Yanı 

Parkı
Çavuşdere Caddesi 2.140       2.140

60
Belediye Binası 

Önü ve Merdivenler
Çavuşdere Caddesi 675       675

61 Belediye Meydanı Çavuşdere Caddesi 3.909       3.909

62

MURAT REİS

Çinili Parkı
Yeni Dershane Sokak 

ve Devati Mustafa 
Efendi Sokak

551 284  57    892

63 Tıknefes Parkı Topal Sokak 331 141 125     597

64 Goncagül Parkı Koncagül Sokak 256 189 92     537

65 Gülsev Parkı Gülsev Sokak 318 142 55 17    532

66 Murat Reis Parkı Murat Reis Sokak 156 74 79     309

67 Selami Ali Parkı
Selami Ali Efendi 

Caddesi
532       532

68 Soyak Parkı Bostan İçi Sokak 269 93 98 15    475

69

SALACAK

Çiçekçi Parkı Toktaş Sokak 333 182      515

70 Öğretmenler Parkı Tunusbağı Caddesi 1.102 334 82   5  1.523

71

SELAMİ ALİ

Bağlarbaşı Parkı
Gazi Caddesi ve 

Cumhuriyet Caddesi
298 705    87  1.090

72 Bağlarbaşı İç Park
Devrim Sokak ve Ant 

Sokak
395 283 172 87    937

73 Bakü Parkı Cumhuriyet Caddesi 3.596 579 163 447    4.785

74
Ethemağa Sokak 

Parkı
Ethemağa Sokak 324       324

75 Anıt Park Vahi Öz Sokak 390 176 112     678

76 Kerpiçhane Parkı
Şehit Asteğmen Halil 

Ögel Sokak
182 170 97     449

77 Secaat Parkı Secaat Sokak 190 85 85     360

78 Üzümkızı Parkı
Üzümkızı Sokak ve 
Demircioğlu Sokak

586 256 136     978

79 Orkide Parkı Yüksel Sokak 1.146 498 311 237    2.192

80 Kozanoğlu Parkı Kozanoğlu Sokak 295 50      345

81
Necmettin Öztürk 

Parkı
Cumhuriyet Caddesi 4.878       4.878

82
Bağlarbaşı Kültür 
Merkezi Bahçesi

Gazi Caddesi 30 1.614  1.885    3.529
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)
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(m2)
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ALANI 

(m2)
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ALANI 

(m2)
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(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

83

SELİMİYE

Selimiye Parkı Selimiye Kışla Caddesi 885 495 208 33    1.621

84
Selimiye İç Park 
(Muhtarlık Yanı)

Selimiye Kışla Caddesi 494 404    5  903

85
Yeni Adliye Önü 

Parkı
Harem İskele Caddesi 120 80      200

86 Halet Tuncel Parkı
Selimiye İskele 

Caddesi ve Harem 
Sahil Yolu Caddesi

750 181 93     1024

87
İsmail Hakkı 
Tonguç Parkı

Karlıkbayırı Sokak 289 566 53     908

88 Gökkuşağı Parkı Bükücüler Hanı Sokak 506 299 73     878

89

SULTANTEPE

Sultantepe Parkı
Selvilik Caddesi ve 
Hüseyin Baykara 

Sokak
386 828 96     1.310

90 Kirişçi Ali Parkı Kirişçi Sokağı 91 142 62     295

91 Minyatür Parkı Minyatür Sokak 153 18      171

92
Selman-ı Pak 

Caddesi Süs Havuzu
Selman-ı Pak Caddesi      80  80

93
Yavuz Gökmen 

Parkı
Yapmabebek Sokak 2.373 609 204 285    3.471

94

VALİDE-İ ATİK

Kartalbaba Parkı
Kartalbaba Caddesi ve 

Alacaminare Sokak
167 55      222

95 Allame Parkı
Allame Caddesi ve 

Şair Talat Sokak
150 102      252

96 Pazarbaşı Parkı Miroğlu Sokağı 2.628 875 115 325 204   4.147

97 Fıstıklıbayır Parkı Mantar Sokağı 1.753 472 160 176    2.561

98 Ekşioğlu Parkı Kartalbaba Caddesi 258 54      312

99
Hayrettin Çavuş 

Parkı
Çavuşdere Caddesi 699 81      780

100 Kasımağa Parkı
Kasımağa Sokak ve 
Kartalbaba Caddesi

157 93 94 15    359

101
Taşçı Mahmut 

Sokak Parkı
Taşçı Mahmut Sokak 700       700

102 Valide-I Atik Parkı Çinili Camii Sokağı 669 378 138     1.185

103

ZEYNEP KAMİL

Sonbahar Parkı Fahri Atabey Caddesi 65 116      181

104 Divitçiler Parkı
Fahri Atabey Caddesi 

ve Eski Toptaşı 
Caddesi

358 147      505

105
Cahit Zarifoğlu 

Parkı
Fahri Atabey Caddesi 37 467 44   5  553

106 Zeynep Kamil Parkı
Burhanettin Üstünel 

Sokağı
1.796 890 166 73   314 3.239

107 Servili Parkı
Burhanettin Üstünel 

Sokağı
709 246      955

108 Tabaklar Parkı Fahri Atabey Caddesi 85 47      132

109

KUZGUNCUK

Kuzguncuk Parkı İcadiye Caddesi 982 676 84 354    2.096

110 Kuzguncuk Bostanı Bostan Sokak 16.445       16.445

111
Nakkaştepe Millet 

Bahçesi
Gümüşyolu Çıkmazı 49.904       49.904

112 Dereiçi Parkı
Kuzguncuk Deresi 

Sokak
85 90 199     374

113 Simitçi Tahir Parkı
Simitçi Tahir Sokak ve 
İcadiye Caddesi Sokak

305 103      408

114
İskele Meydanı 

Parkı
Paşalimanı Caddesi 300     5  305

TOPLAM 167.982 42.966 9.572 10.625 406 691 556 232.798

2018 FAALİYET RAPORU



Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 

ALAN (m2)
GEZ. - DİN. 
ALANI (m2)

TOPLAM (m2)

1
AZİZ MAHMUD 

HÜDAYİ

Halk Caddesi Orta Refüj Halk Caddesi 192 166 358

2 Doğancılar Refüj Doğancılar Caddesi 40  40

3 Uncular Refüj Uncular Caddesi 54  54

4 ACIBADEM Validebağ Sitesi Önü Refüj Kalfa Çeşmesi Sokak 1.001 625 1.626

5

ALTUNİZADE

Acıbadem Hastanesi Refüj Okul Sokak 190  190

6
Acıadem Hastanesi Orta 

Refüj
Okul Sokak 20  20

7 Kültür Merkezi Refüj Aksoy Sokak 25  25

8 Sırmaperde Sokak Refüjler Sırmaperde Sokak 167 28 195

9 Tophanelioğlu Refüj
Tophanelioğlu 

Caddesi
211 552 763

10 F. Kerim Gökay Refüj
Fahrettin Kerim 
Gökay Caddesi

125  125

11 Devlet Hastanesi Refüj Kalfa Çeşmesi Sokak 180  180

12 Kazdal Camii Refüj
İcadiye Bağlarbaşı 

Caddesi
  0

13
Küçük Çamlıca Caddesi 

Refüjler
 1.074 325 1.399

14 Veysipaşa Orta Refüj  96 12 108

15
BARBAROS

Bekir Sıtkı Sezgin Refüj
Bekir Sıtkı Sezgin 

Sokak
54  54

16 Fahri Erdoğmuş Refüj  104  104

17
İCADİYE

Trafo Yanı Refüj  42  42

18
29 Mayıs Üniversitesi Önü 

Refüj
 41  41

19
MİMAR SİNAN

Hakimiyeti Milliye Orta 
Refüj

 1.105 1002 2.107

20 Ahmediye Orta Refüj  39 343 382

21
MURAT REİS

Çinili Taksi Durağı Yanı Refüj    0

22 Çinili Taksi Durağı Altı Refüj    0

23 SELAMİ ALİ
Selami Ali Caddesi Orta 

Refüj
   0

24

SULTANTEPE

Setbaşı Merdivenler Refüj  91 138 229

25 Setbaşı Orta Refüj  19 93 112

26 Fıstıkağacı Refüj  202 242 444

27 VALİDE-İ ATİK Çavuşdere Refüj    0

28

ZEYNEP KAMİL

Zeynep Kamil Orta Refüj 
(Kaya Bahçesi)

 388 422 810

29
Dr. Fahri Atabey Caddesi 

Refüj
 1.174 354 1.528

30
Burhanettin Üstünel Orta 

Refüj
   0

TOPLAM 6.634 4.302 10.936

1.BÖLGE REFÜJLER
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI
YEŞİL 

ALAN (m2)
GEZ. - DİN. 
ALANI (m2)

TOPLAM 
(m2)

1 ACIBADEM Muhtarlık Bahçesi 10  10

2
AHMEDİYE

Türkiye Gençlik Vakfı 387  387

3 Muhtarlık Bahçesi 30  30

4
ALTUNİZADE

Kültür Merkezi Bahçesi 780 252 1.032

5 Muhtarlık Bahçesi 45  45

6 İCADİYE
İcadiye Muhtarlık 

Bahçesi
50  50

7

MİMAR SİNAN

Hükümet Konağı Bahçesi 732 1.139 1.871

8
Mihrimah Sultan Camii 

Önü
579 466 1.045

9 Balaban Tekke Bahçesi 179 129 308

10
Sandıkçılar Tekke 

Bahçesi
238 116 354

11
Belediye Arkası Yeşil 

Alan
60  60

12 MURAT REİS Muhtarlık Bahçesi 40  40

13
KUZGUNCUK

Muhtarlık Bahçesi 64  64

14 Yamaç Alan 502 42 544

15
SELAMİ ALİ

Muhtarlık Bahçesi 184 1.681 1.865

16 Yeni Tesis Bahçesi   0

17
SELİMİYE

Atölyeler Bahçesi 415 439 854

18 Togem Önü 19  19

19 VALİDE-İ ATİK
Valide-i Atik Camii Yanı 

Otopark
153 435 588

20 ZEYNEP KAMİL Muhtarlık Bahçesi 110  110

TOPLAM 4.577 4.699 9.276

1.BÖLGE YEŞİL ALANLAR

S.NO MAHALLE KURUMUN ADI YEŞİL ALAN (m2)
GEZ.  DİN. 
ALANI (m2)

HAVUZ (m2) TOPLAM (m2)

1
ACIBADEM

Nimet Arpacı Camii 70   70

2 Çamlıca Kız Anadolu Lisesi Bahçesi 1.504   1.504

3
AHMEDİYE

Ahmediye Camii 824   824

4 Tavaşi Hasanağa Camii 1.300   1.300

1.BÖLGE KAMU ALANLARI
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE KURUMUN ADI YEŞİL ALAN (m2)
GEZ.  DİN. 
ALANI (m2)

HAVUZ (m2) TOPLAM (m2)

5

ALTUNİZADE

İSAM Bahçesi 12.981   12.981

6 Zahidiye Camii  446  446

7 Validebağ Koru Camii 400   400

8 Haydarpaşa Lisesi 1.566   1.566

9 AZİZ MAHMUD 
HÜDAYİ

Çakırca Hasanpaşa Cami 830   830

10 Şemsipaşa Camii 150   150

11

BARBAROS

Altunizade Öğrenci Yurdu 692   692

12 Deniz- İş İlkokulu 60   60

13
Türkan Sabancı Görme Engelliler 

okulu
525   525

14

İCADİYE

Kemalettin Eröge Polis Okulu 223   223

15 Üsküdar Lisesi 150   150

16 İcadiye İlkokulu 115   115

17
MİMAR SİNAN

Hacı Selimağa Kütüphanesi 80   80

18 Yeni Valide Camii Bahçesi 6.580   6.580

19 MURAT REİS Hazar Derneği 337 346 20 703

20

SALACAK

Üsküdar Müftülüğü 700   700

21 Sinan Paşa Camii 250   250

22 İhsaniye Camii 250   250

23 Rumi Mehmetpaşa Camii 800   800

24 Nasuhi Mehmet Efendi Camii 350   350

25

SELAMİ ALİ

Kuruçeşme Camii 195 1.906  2.101

26 Surp Garabet Kilisesi 200   200

27 Goncagül Camii 200   200

28 Bağlarbaşı Camii    0

29

SELİMİYE

Küçük Selimiye Çiçekçi Camii 800   800

30 Tarım Meslek Lisesi 793   793

31 Selimiye İlkokulu 105   105

32 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.350   2.350

33 Büyük Selimiye Camii 8.000   8.000

34

SULTANTEPE

Sultantepe Ortaokulu 95   95

35 Halide Edip Adıvar Lisesi 90   90

36 Özbekler Tekkesi 1.000   1.000

37 Mihrimah Sultan Camii 800   800

38
VALIDE-İ ATİK

Valide-i Atik Camii 4.800   4.800

39 Kartalbaba Camii    0

40 ZEYNEP KAMİL Cevri Kalfa Camii 200   200

TOPLAM 50.365 2.698 20 53.083
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 

ALAN (m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

1

BEYLERBEYİ

Arabacılar Parkı
Araba Meydanı 

Sokak
232 244 101    577

2 Sünnetçi Parkı Sünnetçi Sokak 116 66     182

3 Eski Çınar Parkı Eski Çınar Sokak 89 22     111

4 Şemsi Bey Parkı
Şemsi Efendi 

Sokak
234 123 32    389

5 Beylerbeyi Parkı

Abdullahağa 
Caddesi ve 
Beybostanı 

Sokak

1.750 986 64    2.800

6

BULGURLU

Karlıdere 2 Parkı
Esatpaşa 
Caddesi

252 201     453

7
Engelsiz Yaşam 
Merkezi Parkı

 1.715      1.715

8
Turgut Reis 

Parkı
Turgut Reis 

Sokak
1.299 382 71 206   1.958

9 Piri Reis Parkı
Turgut Reis 

Sokak
684 363 166    1.213

10 Altınköy Parkı
Söğütlüçayır 

Caddesi
700 307 288 30   1.325

11 Zambak Parkı
Söğütlüçayır 

Caddesi
1.054 213     1.267

12 Gaziler Parkı Etiler Sokak 619 141 71    831

13
Ali İhsan Gül 

Parkı

Söğütlüçayır 
Caddesi ve Baki 

Sokak
3.210 481 146    3.837

14 Ayçiçeği Parkı Kırçiçeği Sokak 135 73     208

15 Dostluk Parkı
Söğütlüçayır 

Caddesi
2.908 1.779 359 49 34  5.129

16
Söğütlüçayır 

Parkı
Söğütlüçayır 

Caddesi
1.525 2.025     3.550

17 Bağlariçi Parkı Ender Sokak 991 373 145 36   1.545

18 İzzettinbey Parkı Yurtsever Sokak 1.139 842 133    2.114

19 Çamlık Parkı Hasat Sokak 3.378 633 170    4.181

20 Mimoza Parkı Libadiye Caddesi 1.345 322 107 39 55  1.868

21 Nezih Uzel Parkı Bulgurlu Caddesi 803 323 115 237 38  1.516

22
Memduh 

Cumhur Sağlık 
Ocağı Parkı

 1.289      1.289

23
Mavi Marmara 

Parkı

Mavi Marmara 
Sokak ve 

Marmara Sokak
2.264 793 120    3.177

24 Saransk Parkı Bulgurlu Caddesi 575 274 162    1.011

2. BÖLGE PARKLAR
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 

ALAN (m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

25

BURHANİYE

Kağıtçıbaşı Parkı Mavi Sokak 215 75 185    475

26
Abdullahağa 

Parkı

Burhaniye 
Abdullahağa 

Caddesi
531 267 138 162  135 1.233

27 Enveriye Parkı

Burhaniye 
Abdullahağa 
Caddesi ve 

Nagehan Sokak

410 152 65    627

28 Aziziye Parkı
Nizami Cedid 

Sokak ve İsmail 
Ağa Sokak

1.532 825 118 191   2.666

29
Yeni Çamlıca 

Parkı

Çamlıca Caddesi 
ve Mehmetçik 

Sokak
3.444 224 90    3.758

30
Gençlik Merkezi 

Parkı
Genç Osman 

Sokak
956 572     1.528

31
Tunuslu 

Mahmutpaşa 
Parkı

Kanuni Sultan 
Süleyman Sokak 

ve Neşatbey 
Sokak

3.274 850 413 139 301  4.977

32 KİRAZLITEPE
Şenol Güneş 

Parkı
Orhan Seyfi 

Orhon Caddesi
5.135 2.161 179 469   7.944

33

KÜPLÜCE

Burhaniye Parkı
Yazmacı Emine 

Sokak
320 204 99    623

34 Küplüce Parkı Nar Çiçeği Sokak 2.156 698 186 306   3.346

35
Münevver Ayaşlı 
Kültür Merkezi 

Parkı

Yazmacı Emine 
Sokak

432 650     1.082

36
Şehit Cengiz 
Hasbal Parkı

Mehmet Akif 
Ersoy Caddesi

6.308      6.308

37

CUMHURİYET

Seçkinler Parkı
Seçkin Sokak ve 
Meşecik Sokak

45 45 83    173

38 Libadiye Parkı
Libadiye Caddesi 

ve Barajyolu 
Sokak

3.166 1.673 216 88 92 466 5.701

39 Dutdibi Parkı
Uzundere Sokak 
ve Erler Sokak

317 127 101    545

40 Manolya Parkı
Şair Mehmet 

Akif Ersoy Sokak
193 163 119    475

41 Şifa Parkı Boyalı Sokak 491 348 104    943

42 Vadi Parkı  1.109      1.109

43
Süleyman Kule 

Parkı
Tufan Sokak 529 462 116    1.107

44
Şehit Recep 
Büyük Parkı

Çelikel Sokak 3.122      3.122

45 Ayvacık Parkı
Özgüneş Sokak 
ve Keban Sokak

522 268 81 12   883

46 Karlıdere 1 Parkı
Esatpaşa 
Caddesi

653 343 209    1.205

47 Karlıdere 3 Parkı
Esatpaşa 
Caddesi

424 170     594

48 Halıcılar Parkı Halıcılar Sokak 120 166 69 19   374

49 Gençlik Parkı Camiiçi Sokak 5.224      5.224

50
Adem Yavuz 

Parkı
Adem Yavuz 

Sokak
291      291

51
Sedef Çiçeği 

Parkı
Ayık Sokak 222 128 66 143   559
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 

ALAN (m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

52

K.ÇAMLICA

Şeker Maslak 
Parkı

Şeker Maslak 
Sokak

3.822 980 220 30  333 5.385

53 Çilehane Parkı Çiçek Sokak 944 469 185    1.598

54 Hüdai Parkı Çilehane Sokak 4.743 1.440 139    6.322

55
Küçük Çamlıca 

Parkı
Handuvarı 

Çıkmazı
1.256 480 129 292   2.157

56 Üçpınarlar Parkı
Üçpınarlar 

Caddesi
8.364 3.182 207    11.753

57

ÜNALAN

Şehit Timur 
Aktemur Parkı

Ünalan Caddesi 4.030 1.445 184 385   6.044

58
Utku Sokak 

Parkı
Utku Sokak 958      958

59 Fidanlık Parkı
Soyak Camii 

Sokak
3.445 197 108    3.750

60 Tepeüstü Parkı Akçay Sokak 1.000 221 104 25   1.350

61 Ilgın Parkı Ünalan Caddesi 648 699     1.347

62
Çocuk 

Üniversitesi 
Parkı

Ünalan Caddesi 779 1.194 65 26   2.064

63 Maslak Parkı Maslak Sokak 441 134 52    627

64
Cüneyt Çakır 

Spor Kompleksi 
Parkı

Çamdere Sokak 2.259      2.259

TOPLAM 102.136 31.978 6.280 2.884 520 934 144.732
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE PARKIN ADI
YEŞİL 

ALAN (m2)
GEZ. - DİN. 
ALANI (m2)

TOPLAM (m2)

1 BEYLERBEYİ Beylerbeyi Refüleri 34 61 95

2

BULGURLU

Bulgurlu Refüj 565 209 774

3 Çınaraltı Refüj 162  162

4 Teletaş Sitesi Karşısı Refüj 25  25

5 İzzettinbey Refüj 180  180

6 Bağlariçi Refüj 148 146 294

7

BURHANİYE

Abdullahağa Caddesi Refüj 1.574  1.574

8 Tunuslu Mahmutpaşa Refüj 201  201

9 Abdullahağa Parkı Refüj 80  80

10 Son Durak Refüj 320  320

11 Taşocakları Refüj 281 108 389

12 Kuş Bakışı Caddesi Refüj 154  154

13

CUMHURİYET

Libadiye Parkı Karşı Refüj 175  175

14 Esatpaşa Caddesi Refüj 150  150

15 Orta Refüj 176 67 243

16 Uzundere Refüj 184  184

17 Küçük Refüjler 596 580 1.176

18 Yan Yol Refüj 1 595  595

19 Yan Yol Refüj 2 350  350

20

KÜÇÜK ÇAMLICA

Şeker Maslak Refüj 336  336

21 Çilehane Refüj 325  325

22 Üçpınarlar Caddesi Refüj 45  45

23

KÜPLÜCE

Küplüce Refüj 791  791

24 Orta Refüj 40  40

25 Telekom Önü Refüj 139  139

26

ÜNALAN

Ilgın Parkı Refüj 513  513

27 Seyran Sokak Refüj 105  105

28 Çocuk Üniversitesi Önü Refüj 22  22

29 Ünalan Parkı Orta Refüj 200  200

30 Bilfen Yanı Refüj 593  593

31 Libadiye Kesişim Refüj 128  128

TOPLAM 9.187 1.171 10.358

2. BÖLGE REFÜJLER
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

S.NO MAHALLE KURUMUN ADI YEŞİL ALAN (m2) TOPLAM (m2)

1
BEYLERBEYİ

Hamidi Evvel Camii 3.000 3.000

2 Abdullahağa Camii 120 120

3

BULGURLU

Hasan Uzun Camii 700 700

4 Fatih Camii 50 50

5 Bayrampaşa Camii 200 200

6 Çağrıbey Anadolu Lisesi 1.250 1.250

7
BURHANİYE

Hz. Ali Camii 300 300

8 Oğuzhan Camii 1.000 1.000

9
KİRAZLITEPE

Esentepe Camii 125 125

10 Kirazlıtepe Merkez Camii 300 300

11 KÜÇÜK ÇAMLICA Subaşı Camii 250 250

12
KÜPLÜCE

Küplüce Camii 50 50

13 Cennet Camii 100 100

14

ÜNALAN

Abdurrahman Soyak Camii 150 150

15 Küba Camii 1.100 1.100

16
Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Bahçesi
5.919 5.919

TOPLAM 14.614 14.614

2. BÖLGE YEŞİL ALANLAR

2. BÖLGE KAMU ALANLARI

S.NO MAHALLE PARKIN ADI
YEŞİL 

ALAN (m2)
GEZ. - DİN. 
ALANI (m2)

TOPLAM (m2)

1 BULGURLU Söğütlüçayır Yeşil Alanlar 511 289 800

2 BURHANİYE Otizm Derneği Bahçesi 513  513

3
KİRAZLITEPE

Kirazlıtepe Muhtarlık Bahçesi 94 87 181

4 Boğaziçi Yaşam Merkezi Bahçesi 467  467

5 KÜÇÜK ÇAMLICA Kaymakamlık Lojmanları Bahçesi 307  307

6
KÜPLÜCE

Küplüce Muhtarlık Bahçesi 65  65

7 Mehmetağa Caddesi Yeşil Alan 195  195

8

ÜNALAN

Fidanlık Bahçesi 2.005 3.738 5.743

9
Kadın Sığınma ve Çocuk Kreşi 

Bahçesi
1.004  1.004

10 Ünalan Muhtarlık Bahçesi 120  120

11 Bilim Merkezi Yanı 397  397

TOPLAM 5.678 4.114 9.792
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

3. BÖLGE PARKLAR

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

1

BAHÇELİEVLER

Seyfi Ali Yıldız 
Parkı

Sultan Murat 
Caddesi

1.200 1.210 191     2.601

2 Kırçiçeği Parkı Bosna Bulvarı 639 489      1.128

3
Rahmi Gökcan 

Parkı
Kaldırım Caddesi 375 140 248     763

4
Sultan Murat 

Parkı
Özen Sokak 309 213 159     681

5

ÇENGELKÖY

15 Temmuz 
Şehitler Çeşmesi

Çengelköy Caddesi 1.138     62  1.200

6 Lekeci Nuri Parkı Lekeci Nuri Sokak 2.224 545 207 33 235   3.244

7 Defne Park Lekeci Nuri Sokak 1.629 533 237     2.399

8 Soğuksu Parkı
Prof. Dr. Beynun 
Akyavaş Caddesi

661 259 145     1.065

9 Ortadere Parkı
Prof. Dr. Beynun 
Akyavaş Caddesi

202 129 148     479

10 Bakırcıbaşı Parkı Bakırcıbaşı Sokak 233 104 79 7    423

11

FERAH

Erenler Parkı
Abdulbaki 

Gölpınarlı Caddesi
1.365 454 145 136    2.100

12 Taşlıbayır Parkı Taşlıbayır Sokak 580 261 79 21    941

13 Darı Sokak Parkı Darı Sokak 600       600

14 Gündoğdu Parkı Günbattı Sokak 804 356 75 160    1.395

15 Günbattı Parkı Günbattı Sokak 442 151 108     701

16 Kamelya Parkı Irmak Sokak 835 253 181 59    1.328

17 Irmak Parkı Irmak Sokak 1.510 666 194 34    2.404

18 Denizciler Parkı Denizci Sokak 687 241 113 19    1.060

19
Çamlıca Sitesi 

Önü Parkı
Taşlıbayır Sokak 376 152      528

20
Şehit Yusuf 

Beyaztaş Parkı
Ova Sokak 563 235 112 98    1.008

21 Altıntaş Parkı Günbattı Sokak 877 154 95     1.126

22

GÜZELTEPE

Yıldırım Beyazıd 
Parkı

Prof. Dr. Behnun 
Akyavaş Caddesi

3.592 575 253   215 284 4.919

23
Şehit Halil 

Kantarcı Parkı
Beyaz Köşk Sokak 4.417 485 196 76 103  287 5.564

24 Çanakçı Parkı Çanakçı Sokak 1.158 373  968    2.499

25 Güzeltepe Parkı Sönmez Sokağı 5.168 1.940 176     7.284

26 KANDİLLİ Boğaziçi Parkı
Kandilli İskele 

Caddesi
234 96 104 183    617
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

27

KISIKLI

Hanımseti Parkı Hanımseti Sokak 1.268 169      1.437

28 Damlataş Parkı Alemdağ Caddesi 278 266 61   36  641

29 Ferah Parkı Abdipaşa Sokak 278 95 65     438

30 Çamlıca Parkı
Turistik Çamlıca 

Caddesi
610 327      937

31 Alemdağ Parkı Alemdağ Yan Yolu 383 149 94 38    664

32
Alemdağ Prestij 

Havuz
Alemdağ Caddesi 464 806    346  1.616

33 İlkbahar Parkı
Gümüşsuyu Camii 

Sokak
639 183 124 234    1.180

34 Namazgah Parkı Alemdağ Caddesi 342 102      444

35 Akasya Parkı Reşatbey Sokak 134 57 107     298

36
Hacı Arifbey 1 

Parkı
Bosna Bulvarı 466 171 45     682

37
Hacı Arifbey 2 

Parkı
Gurbet Sokağı 80 60 127     267

38 Samanyolu Parkı
Bestekar Şevkibey 

Sokak
1.017 293 93     1.403

39
Salih Solman 

Parkı
Ferah Caddesi 16.066 1.890 235 311    18.502

40
Zerafet Sokak 

Parkı
Zerafet Sokak 245 92 82 21    440

41
Kısıklı Süs 

Havuzu
Bulgurlu Caddesi      50  50

42 Kısıklı Parkı Ferah Caddesi 423 164 127 45    759

43

KULELİ

Kuleli Parkı Kuleli Caddesi 1.171 288      1.459

44
Vezir Topçu 

Parkı
Vezir Topçu Sokak 486 24 81 17    608

45 Emek Parkı Havacı Sokak 406 86 84 16    592

46

KÜÇÜKSU

Tufan Parkı
Mustafa 

Düzgünman 
Caddesi

3.341 1.134 344 669    5.488

47 Ayışığı Parkı
Ömürtepe Yokuşu 

Sokak
1.072 287 97     1.456

48 Sedirli Parkı Sümbül Sokak 1.242       1.242

49
Tahsin Toraman 

Parkı
Eserli Sokak 136 51 79     266

50
Türkan 

Sedefoğlu 
İlkokulu Parkı

Kaldırım Caddesi 536 160 235     931

51 Küçüksu Parkı Taşocağı Sokak 3.262 1.258 179   14  4.713

52 Rasathane Parkı Rasathane Caddesi 1.659 1.183 54     2.896

53 Dereboyu Parkı Dereboyu Caddesi 163 68      231

54

Mustafa 
Düzgünman 
Sağlık Ocağı 

Bahçesi

Mustafa 
Düzgünman 

Caddesi
377 220    50  647

55

M.AKİF ERSOY

Hasippaşa Parkı Hasippaşa Caddesi 370 143 139     652

56
Mehmet Akif 
Ersoy Parkı

Mehmet Akif Ersoy 
Caddesi

1.678 237 113 145    2.173

57 Elvan Parkı Namazgah Caddesi 43 81 79     203
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S.NO MAHALLE PARKIN ADI
YEŞİL 

ALAN (m2)
GEZ. - DİN. 
ALANI (m2)

TOPLAM (m2)

1 BAHÇELİEVLER
Mustafa Düzgünman Caddesi 

Refüjler
889 30 919

2
ÇENGELKÖY

Beynun Akyavaş Caddesi 
Refüjler

723 43 766

3 Kaldırım Caddesi Refüjler 141 120 261

4
FERAH

Muhtarlık Önü Refüj 29 28 57

5 İlke-2 Sitesi Önü Refüj 209  209

6 GÜZELTEPE
Bosna Bulvarı - Netel Sitesi - 

Altınköy Sitesi Önü Refüj
787  787

7 KANDİLLİ Çınaraltı Refüj 309  309

8

KISIKLI

Çamlıca İlkokulu Önü Refüj 847 360 1.207

9 Damlataş Parkı Karşısı Refüj 176 184 360

10 Ferah Giriş Refüj 143 116 259

11 Kısıklı İlkokulu Önü Refüj 92 88 180

12 Kısıklı Meydanı Refüj 62 15 77

13 Mavera Refüjler 201  201

14
KÜÇÜKSU

Alparslan Sokak Refüj 24  24

15 Dereboyu Refüjler 3.574 735 4.309

16
MEHMET AKİF 

ERSOY
Mehmet Akif Ersoy Caddesi 

Refüjler
552  552

17
YAVUZTÜRK

Yavuztürk Orta Refüj 72 46 118

18 Son Durak Refüj 80  80

TOPLAM 8.910 1.765 10.675

3. BÖLGE REFÜJLER

S.NO MAHALLE PARKIN ADI ADRES
YEŞİL 
ALAN 
(m2)

GEZ.  
DİN. 

ALANI 
(m2)

ÇOCUK 
OYUN 
ALANI 

(m2)

FITNESS 
ALANI 

(m2)

SPOR 
ALANI 

(m2)

HAVUZ 
(m2)

KOŞU 
PARKURU 

(m2)

TOPLAM 
(m2)

58

YAVUZTÜRK

Alzambak Parkı Setüstü Sokak 1.091 223 150 221    1.685

59
Yavuz Selim 

Parkı
 4.084       4.084

60 Yavuztürk Parkı Kadastral Caddesi 2.159 681 143 248    3.231

61 Papatya Parkı Ece Sokak 480 230 101     811

62 İklime Parkı İklime Sokak 686 179  363    1.228

63 Çiçek Parkı Niğde Sokak 971 316 103 46    1.436

64 İzmir Parkı İzmir Sokağı 160 179 80     419

TOPLAM 80.084 21.866 6.466 4.168 338 773 571 114.266
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S.NO MAHALLE ADI YEŞİL ALAN (m2) TOPLAM (m2)

1 BAHÇELİEVLER İmam-ı Azam Camii 650 650

2

ÇENGELKÖY

Şeyh Nevruz Camii 400 400

3 Hz. Hamza Camii Kur'an Kursu 990 990

4 Çengelköy Lisesi 538 538

5 Mehmet Çakır Spor ve Kültür Merkezi Bahçesi 615 615

6 Yıldırım Beyazıd Camii 100 100

7 Hz. Ömer Efendi Camii 200 200

8 Fatma Adeviyye Dergahı 320 320

9 FERAH Hz. Ebubekir Camii 40 40

10 GÜZELTEPE Çamlıktepe Camii 380 380

11 KANDİLLİ Kandilli İmamhatip Lisesi 9.327 9.327

12

KISIKLI

Kısıklı Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama Merkezi 3.000 3.000

13 Kısıklı Abdullahağa Camii 650 650

14 Şeyh Selami Ali Efendi Camii 700 700

15 Gümüşsuyu Camii 200 200

16

KULELİ

Kaymak Mustafapaşa Camii 1.350 1.350

17 Çiçekçi Mehmet Efendi Camii 55 55

18 Vani Mehmet Efendi Camii 500 500

19 KÜÇÜKSU Nuri Cıngıllıoğlu Camii 1.500 1.500

20 MEHMET AKİF 
ERSOY

Bilal-i Habeşi Camii 2.259 2.259

21 Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Bahçesi 2.733 2.733

22

YAVUZTÜRK

Güzide Hatun Camii 200 200

23 Veysel Karani Camii 70 70

24 Yavuztürk Camii 40 40

TOPLAM 26.817 26.817

3. BÖLGE KAMU ALANLARI

S.NO MAHALLE PARKIN ADI YEŞİL ALAN (m2)
GEZİ VE 

DİNLENME 
ALANI (m2)

SPOR ALANI 
(m2) TOPLAM (m2)

1

ÇENGELKÖY

Spor Kulübü Bahçesi 346 671 2.927 3.944

2 Ulvi Sokak Yeşil Alan 385   385

3 FERAH Sağlık Ocağı Bahçesi 342 319  661

4 GÜZELTEPE
Güzeltepe Kültür Merkezi 

Bahçesi
556 2.222  2.778

5 KULELİ Kuleli Muhtarlık Bahçesi 1.200   1.200

6 KISIKLI
Çamlıca Eğitim Kültür Merkezi 

Bahçesi
2.369 2.736  5.105

7 KÜÇÜKSU Ağaçlandırma Alanı 15.578 343  15.921

8 KANDİLLİ
FSM Vakıf Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Bahçesi
1.800   1.800

TOPLAM 22.576 6.291 2.927 31.794

3. BÖLGE YEŞİL ALANLAR

2018 FAALİYET RAPORU



Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

YENİLEME YAPILAN PARK VE YEŞİL ALANLAR
MAHALLE PARK ADI METRAJ (m2)

SELAMİ ALİ MAHALLESİ NECMETTİN ÖZTÜRK PARKI 4.878

ALTUNİZADE MAHALLESİ AYDIN DEMİR PARKI 2.818

GÜZELTEPE MAHALLESİ ŞEHİT HALİL KANTARCI PARKI 5.564

İCADİYE MAHALLESİ ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ PARKI 1.745

BULGURLU MAHALLESİ SARANSK PARKI 1.011

BULGURLU MAHALLESİ ÇAMLIK PARKI 4.181

ÜNALAN MAHALLESİ UTKU SOKAK PARKI 958

AZİZ MAHMUT HÜDAİ MAHALLESİ NEVMEKAN SAHİL BAHÇESİ 4.155

YAVUZTÜRK MAHALLESİ YAVUZTÜRK PARKI 3.231

YAVUZTÜRK MAHALLESİ AHLAT  SK. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 181

YAVUZTÜRK MAHALLESİ TARİH CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ-1 120

YAVUZTÜRK MAHALLESİ TARİH CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ-2 5.564

KÜÇÜKSU MAHALLESİ
MUSTAFA DÜZGÜNMAN CD. 
YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ

100

KÜÇÜKSU MAHALLESİ MİLLET CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 140

BULGURLU MAHALLESİ BAĞCILAR CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 600

CUMHURİYET MAHALLESİ ESATPAŞA CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ-1 272

CUMHURİYET MAHALLESİ ESATPAŞA CD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ-2 150

CUMHURİYET MAHALLESİ AYIK SK. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 271

Park Yenileme Çalışmaları

2018 yılında toplam 31.465,00 m² büyüklüğünde 18 adet eski parkın yeniden projelendirilip düzenlenerek yenilenmesi sağlandı.
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Park Yenileme Çalışmaları

1. NECMETTİN ÖZTÜRK PARKI (Selami Ali Mahallesi – 4.878,00 m²)

2. AYDIN DEMİR PARKI (Altunizade Mahallesi – 2.818,00 m²)
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Park Yenileme Çalışmaları

3. ŞEHİT HALİL KANTARCI PARKI (Güzeltepe Mahallesi – 5.564,00 m²)

4. ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ PARKI (İcadiye Mahallesi – 1.745,00 m²)

5. SARANSK PARKI (Bulgurlu Mahallesi – 1.011,00 m²)
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8.  NEVMEKAN SAHİL BAHÇESİ (Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi – 4.155,00 m²)

7.  UTKU SOKAK PARKI  (Ünalan Mahallesi – 958,00 m²)

Park Yenileme Çalışmaları

6. ÇAMLIK PARKI (Bulgurlu Mahallesi – 4.181,00 m²)
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11.  TARİH CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Yavuztürk Mahallesi – 120,00 m²)

Park Yenileme Çalışmaları

10. AHLAT SOKAK YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Yavuztürk Mahallesi – 181,00 m²)

9. YAVUZTÜRK PARKI (Yavuztürk Mahallesi – 3.231,00 m²)
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Park Yenileme Çalışmaları

12. TARİH CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 2 (Yavuztürk  Mahallesi – 1.090,00 m²)

13. MUSTAFA DÜZGÜNMAN CAD. YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Küçüksu Mahallesi – 100,00 m²)

14.  MİLLET CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Küçüksu Mahallesi – 140,00 m²)
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Park Yenileme Çalışmaları

15. BAĞCILAR CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Bulgurlu Mahallesi – 600,00 m²)

16.  ESATPAŞA CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Cumhuriyet Mahallesi –272,00 m²)
17. ESATPAŞA CADDESİ YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ 2 (Cumhuriyet Mahallesi  –  150,00 m²)

18.  AYIK SOKAK YEŞİL ALAN DÜZENLEMESİ (Cumhuriyet Mahallesi  –  271,00 m²)

Esatpaşa Cd. Yeşil Alan Düzenlemesi -2 Esatpaşa Cd. Yeşil Alan Düzenlemesi
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Yeni Park Yapım Çalışmaları

YENİ YAPILAN PARK VE YEŞİL ALANLAR
MAHALLE PARK ADI METRAJ (m2)

KUZGUNCUK MAHALLESİ NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ 49.904

BULGURLU MAHALLESİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PARKI 1.715

BULGURLU MAHALLESİ MEMDUH CUMHUR SAĞLIK OCAĞI PARKI 1.289

CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT RECEP BÜYÜK PARKI 3.122

CUMHURİYET MAHALLESİ VADİ PARKI 1.109

ÜNALAN MAHALLESİ FİDANLIK PARKI 3.750

YAVUZTÜRK MAHALLESİ YAVUZ SELİM PARKI 4.084

KÜÇÜKSU MAHALLESİ TÜRKAN SEDEFOĞLU İLKOKULU PARKI 931

MİMAR SİNAN MAHALLESİ BELEDİYE KARŞISI MEYDAN DÜZENLEMESİ 2.141

ALTUNİZADE MAHALLESİ İSAM BAHÇESİ 12.981

BARBAROS MAHALLESİ BARBAROS SANAT AKADEMİ BAHÇESİ 300

SELAMİ ALİ MAHALLESİ ETHEMAĞA SOKAK PARKI 324

2018 yılında Üsküdar’a toplam 81.649,00 m² büyüklüğünde 12 adet yeni park ve yeşil alan kazandırıldı.

1. NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ (Kuzguncuk Mahallesi – 49.904,00 m²)
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Yeni Park Yapım Çalışmaları
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Yeni Park Yapım Çalışmaları

2. ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PARKI (Bulgurlu Mahallesi – 1.715,00 m²)

3. MEMDUH CUMHUR SAĞLIK OCAĞI PARKI (Bulgurlu Mahallesi – 1.289,00 m²)

4.  ŞEHİT RECEP BÜYÜK PARKI (Cumhuriyet Mahallesi – 3.122,00 m²)
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Yeni Park Yapım Çalışmaları

7. YAVUZ SELİM PARKI (Yavuztürk Mahallesi – 4.084,00 m²)

6.  FİDANLIK PARKI (Ünalan Mahallesi – 3.750,00 m²)

5. VADİ PARKI (Cumhuriyet Mahallesi – 1.109,00 m²)
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Yeni Park Yapım Çalışmaları

9. BELEDİYE KARŞISI MEYDAN DÜZENLEMESİ (Mimar Sinan Mahallesi – 2.140,00 m²)

8.  TÜRKAN SEDEFOĞLU İLKOKULU BAHÇESİ (Küçüksu Mahallesi – 931,00 m²)
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Yeni Park Yapım Çalışmaları

11. BARBAROS SANAT AKADEMİ BAHÇESİ (Barbaros Mahallesi – 300,00 m²)

12. ETHEMAĞA SOKAK PARKI (Selami Ali Mahallesi – 324,00 m²)

10. İSAM BAHÇESİ (Altunizade Mahallesi – 12.981,00 m²)
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Prestij Çalışmalar ve Sanatsal Faaliyetler

1. FEVZİYE MERİÇ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ BAHÇESİ (İcadiye Mahallesi)

3. BALABAN TEKKESİ BAHÇESİ (Mimar Sinan Mahallesi)

2. TEBESSÜM KAHVESİ (Barbaros Mahallesi)
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Graffiti Çalışmaları
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Toplu Yaşam Alanlarına Yapılan Çalışmalar

Üsküdar’da vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda 120 adet toplu yaşam alanında gerekli yapım, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. 
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Okullarda Yapılan Çalışmalar

Üsküdar’da 100 adet okulda ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yapım, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.
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İbadethanelerde Yapılan Çalışmalar

Üsküdar’da 105 adet ibadethanede ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yapım, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.
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Bakım Onarım ve Fidanlık Faaliyetleri

2018 yılı içerisinde;

• Elektrikhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 3.513
• Demirhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı: 1.579 
• Fidanlık ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı: 1.897
• Marangozhane ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 1.034
• Su-Tesisat ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 2.285
• İnşaat ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sayısı 2.329 olarak kayıtlanmıştır.

Ayrıca 2018 yılında park, refüj, yeşil alanlar ve kamu kuruluşlarında kullanılmak üzere 1601 adet bank, 390 adet çöp kovası, 43 adet 
basketbol potası, 31 adet çocuk oyun grubu, 17 adet pergola, 96 adet spor aleti ve 458 adet piknik masasının montajı yapılmıştır.

• Çiçeklendirme Çalışmaları: Üsküdar Belediye Başkanlığı 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından toplam 870.711 
adet mevsimlik çiçek, yer örtücü ve soğanlı bitki dikimi ile 
kamu kurumları, park ve yeşil alanlarımız renklendirilmiştir.
Ağaçlandırma Çalışmaları: 2018 yılında Üsküdar ilçesi 
yeşil alanlarına toplam 23.516 adet ağaç ve çalı dikilmiştir.
Ağaç Budama Çalışmaları: Çevre kirliliğinin önlenmesi, 
görüntü estetiğinin muhafaza edilmesi, ağaçları bakımlı ve 
sağlıklı tutabilmek amacıyla mevcut ağaçların budama ve kesim 
işlemleri Kasım-Mart ayları arasında yapılmaktadır.

• Cadde, sokak, park, refüj ve kamu kuruluşlarındaki ağaçlarda 
estetik ve sağlıklı bir görünüm sağlamak, tehlike arz edenlerde 
bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla öncelikle yeşil 
alanlarımızda ve kamu kurumlarında olmak üzere aynı zamanda 
vatandaşlarımızın talepleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 
vermiş oldukları dilekçeleri üzerine 28.193 adet ağaçta budama, 
kesim, ot temizliği ve ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 

• Kar ve Fırtına Sonrası Devrilen Ağaçlara Müdahale 
Çalışmaları

• Ağaç Bakımı ve Gübreleme Çalışmaları
• Dikey Bahçe Bakımları
• Bitki İlaçlama Çalışmaları
• EPDM  Çalışmaları
• Çim Serimi Çalışmaları
• Çim Biçme Çalışmaları
• Bank Montajları
• Oyun Grubu Montajları
• Piknik Masası Montajları
• Spor Aleti Montajı
• Pergola Montajları
• Basketbol Potası Montajları
• Ferforje Montajları
• Park Donatı Elemanları Tamir İşleri

Çiçeklendirme Çalışmaları Çiçeklendirme Çalışmaları Çiçeklendirme Çalışmaları
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Bakım-Onarım ve Fidanlık Faaliyetleri

Form Budama Çalışmaları

EPDM Çalışmaları

Ağaçlandırma Çalışmaları Ağaçlandırma Çalışmaları

Ağaç Bakımı ve Gübreleme Çalışmaları

Ağaç Budama Çalışmaları

Bitki İlaçlama Çalışmaları

Çim Serimi Çalışmaları Çim Biçme Çalışmaları
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Bakım-Onarım ve Fidanlık Faaliyetleri

Spor Aleti Montaj Çalışmaları

Çöp Kovası Montaj Çalışmaları

Oyun Grubu Montaj Çalışmaları

Pergola Montaj Çalışmaları Basketbol Potası Montaj Çalışmaları

Çim Çit ve Panel Çit Montaj Çalışmaları

Piknik Masası Montaj ÇalışmalarıBank Montaj Çalışmaları

Devrilen Ağaçlara Müdahale Çalışmaları
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Park Donatı Elemanları Tamir Çalışmaları

Bank Tamiri

Duvar Boyama

Ahşap Boyama Aydınlatma Tamiri

Dönence Tamiri

Demir Boyama ve Tamir

Basketbol Pota Tamiri

Fitness Tamiri Salıncak Tamiri

2018 FAALİYET RAPORU



Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Sosyal Etkinlikler ve Açılış Programları

Necmettin Öztürk Parkı Açılış Programı

Şehit Halil Kantarcı Parkı Açılış Programı

Aydın Demir Parkı Açılış Programı
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Yavuz Selim Parkı Açılış Programı

Fidanlık Parkı Açılış Programı

Şehit Recep Büyük Parkı Açılış Programı

Sosyal Etkinlikler ve Açılış Programları
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Sosyal Etkinlikler ve Açılış Programları

Mor Salkım Şenliği

Hıdırellez, Fide Dikim ve Fide Dağıtım Şenliği

Halk Pazarları Fidan Dağıtım Etkinliği
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Sosyal Etkinlikler ve Açılış Programları

Anneler Günü Etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu Projesi
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Kuzguncuk Bostanı Bilgi Evleri Hasat Etkinliği

Kuzguncuk ve İmrahor Bostanı Çekiliş Etkinliği

Parklarda Akşam Çayı Etkinlikleri

Sosyal Etkinlikler ve Açılış Programları
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Projeler

Şehit Recep Büyük Parkı Projesi

Fidanlık Parkı Projesi

Aydın Demir Parkı Projesi Çamlık Parkı Projesi

Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı Projesi

Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı Projesi Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı Projesi Engelsiz Yaşam Merkezi Parkı Projesi
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Projeler

Yavuz Selim Parkı Projesi Yavuz Selim Parkı Projesi Yavuz Selim Parkı Projesi

Necmettin Öztürk Parkı Projesi Necmettin Öztürk Parkı Projesi Necmettin Öztürk Parkı Projesi

Şehit Halil Kantarcı Parkı Projesi Şehit Halil Kantarcı Parkı Projesi Şehit Halil Kantarcı Parkı Projesi
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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, kentlerin yapısını sürekli olarak değiştirmektedir. 
Kentin hem sosyal yapısında, hem de fiziksel yapısında 
meydana gelen bu değişimler insan psikolojisini olumsuz 
etkilemektedir. Üsküdar gibi medeniyetlerin sentezi 
olarak tanımlayabileceğimiz yerleşimler; kendilerini 
yenileyebilme, geçmiş ile geleceği uyum içinde 
planlayabilme 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 alanları 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 teknolojinin 
oluşturduğu 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, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkacak, 
Üsküdarlıların yaşam kalitesini arttıracak plan çalışmaları 
yapmak ve bu planları hayata geçirmek gerekmektedir. 

Planları hayata geçirirken, afet riski altındaki alanlar ile bu 
alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazi-
lerde kentsel dönüşüm çalışmalarını destekleyici planları 
yürütmek, gelişen çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
sağlıklı, güvenli, çağın ilmi yaklaşımları ve halkımızın şehir 
estetiğine dair beklentilerine, fen ve sanat normlarına uy-
gun yaşam çevreleri oluşturmak, bu doğrultuda ihtiyaç 
duyulan kentsel donatı alanlarını planlamak gerekmektedir.

Üsküdarlıların yaşam standartlarını yükseltmek için; talep 
ve ihtiyaçlar doğrultusunda üretilen imar planlarının sağlıklı 
bir şekilde 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 madde-
lerine göre arazi ve arsa düzenlemelerinin yapılması, Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun-
da tanımlı kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarının 
yürütülmesi için imar planlarında uygulama koşullarının 
belirlenmesi Müdürlüğümüzün ana hedeflerindendir. Bu 
kapsamda; planlama çalışmalarının yürütülmesi için gerekli 
stratejilerin geliştirilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlar 
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, 
denetlenmekte ve bu yönde Belediyemizin diğer kurumlarla 
koordinesi sağlanmaktadır. Konusunda uzman, tecrübeli, 
genç, aktif ve daha iyiyi üretmek misyonuna sahip personeli 
ile modern teknik donanıma sahip müdürlüğümüz imar planı 
yapmakla yetinmeyip, Büyükşehir Belediye Meclisi, Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi 
kurumlarda imar planı onay sürecinin takibini de yapmaktadır. 

Müdürlüğümüz, Üsküdar ilçesinin plan bölgelerini, sorunlu 
alanlar ve kent bütününde önemli potansiyeller ve ihtiyaç-
lar öncelik sıralaması koşullarına göre etaplara ayırmıştır. 
Planlama çalışmaları bu etaplara ve üst ölçekli plan çalış-
malarına göre yürütülmektedir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen imar planı tadilatı teklif sayısı Adet - 1  - 1

2
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumlardan onaylanarak gelen plan 
değişikliklerine ilişkin askı ve/veya dağıtım sayısı

Adet 4 8  - 5

3
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak tarafımızca askı ve 
dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sayısı

Adet 13 8  20   10

4
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak tarafımızca dağıtımı 
yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sayısı

Adet 16 2  15   12

5
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen İmar Planı tadilat teklifi 
sayısı

Adet 11 7  10   13

6
Rumi Mehmet Paşa Cami ve çevresi ile Ayazma Cami ve çevresi kentsel sit 
alanı koruma amaçlı uygulama imar planının hazırlanması

% 60 70  90   100
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

7 Üsküdar Belediye Meclisine sunulan Uygulama İmar Planı tadilat teklifi sayısı % 18 11  13   27

8
Valide-i atik cami ve çevresi koruma amaçlı uygulama imar planının 
hazırlanması

% 10 50  90   100

9
1/1000 Ölçekli  Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı 
Revizyon Uygulama İmar Planı 1.Etap

% 90 95  95   100

10
1/1000 Ölçekli  Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı 
Revizyon Uygulama İmar Planı 2.Etap 

% 90 95  95   100

11
1/1000 Ölçekli  Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma amaçlı 
Revizyon Uygulama İmar Planı 3.Etap

% 90 95  95   100

12
1/1000 ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca revizyon uygulama imar plan 
çalışmaları

% 95 95  95   100

13
1/1000 ölçekli Harem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman Geri Sahası Uygulama 
İmar Planı 

% - -  10   10

• Plan ve Proje Müdürlüğü olarak 2018 yılında yapmış olduğumuz faaliyetler sonrasında belirlemiş olduğumuz performans hedeflerimize genel olarak  
ulaşmış bulunmaktayız. Müdürlük olarak performans göstergeleri tablomuzun 2018 yılı için yönetim talepleri, değişen onay mercileri ve buna bağlı olarak 
çalışma programının revize edilmesi, bu doğrultuda farklı hedeflere yönelmemiz gibi nedenlerle performans hedeflerinde planlanan oranların bazılarına 
ulaşamamış bulunmaktayız.

1/1000 Ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve 
Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon 
Uygulama İmar Planının Hazırlanması

04/09/2013 tarih ve 13949 Makam oluru ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan 1/1000 ölçekli 
Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma 
Amaçlı Revizyon Uygulama 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 göz önüne 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 alanları ile nitelikli donatı alanlarının oluşturulması, 
sosyal ve mekansal 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. Bununla birlikte; 09/10/2009 
onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme 
Bölgesi Revizyon Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında 
belirlenen yapılaşma şartlarının bütüncül planlama 
ve donatı dengesi baz alınarak yeniden düzenlenmesi 

ihtiyacı doğrultusunda; söz konusu bölgede 1/5000 ölçekli 
Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma 
Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı yapılması için Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlık Olur’u alınmıştır. Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlık Olur’u  kapsamında ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda; 1198 ha.lık alanı 
kapsayan 1/5000 ölçekli Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 
Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar plan çalışmaları İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünce 
yürütülmüş olup söz konusu planlama çalışmalarında 2960 
Sayılı Boğaziçi Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu ve diğer ilgili yasa ve yönetmelikler ve üst ölçekli 
plan kararları dikkate alınarak;  mer-i nazım imar planındaki 
yapılaşma şartları bütüncül planlama ve  donatı dengesi baz 
alınarak yeniden planlanmış ve buna ilave olarak; planlama 
alanında geçerli olan 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununun 10. 
Maddesinde Gerigörünüm Bölgesinde TAKS %15 ve 4 katı, 
Etkilenme Bölgesinde ise gene TAKS:0.15 ve 5 katı geçmemek 
şartı ile konut yapılabilir hükümleri dikkate alınmıştır.

Bununla birlikte; Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliğinin 
27. maddesinin 1.a fıkrasında belirtilen hüküm kapsamında; 
söz konusu “Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Plan 
Çalışması;” idari mahalle sınırları, ana ulaşım aksları, mülkiyet 
yapısı, plan bölgesindeki farklılaşan imar hakları göz önüne 
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alınarak 1 Etap; Yavuztürk ve Bahçelievler Mahallesinin 
tamamı ile Küçüksu ve Hekimbaşı Mahallesinin bir kısmı, 
2. Etap; Mehmet Akif Ersoy ve Güzeltepe Mahallesinin 
tamamı ile Ferah, Çengelköy, Kirazlıtepe, Küplüce, Kandilli 
ve Kuleli Mahallelerinin bir kısmı ile 3. Etap; Burhaniye, 
Kısıklı, Kuzguncuk ve İcadiye Mahallelerinin bir kısmı olmak 
üzere; 3 etap halinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda; 
Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Olur’u ve Büyükşehir 
Meclis kararı doğrultusunda Şehir Planlama Müdürlüğü 
tarafında hazırlanan 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm 
ve Etkilenme Bölge Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar 
Planı 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Büyükşehir Belediye 
Meclisinin kararı ile uygun görülmüştür.

Deprem riski yaşayan İstanbul ve yerelde Üsküdar ilçesinde; 
deprem risklerine karşı dayanıklı ve yaşam kalitesi yüksek 
çevrelerin oluşturulması ilkeleri temelinde ve Üsküdar 
Belediye Meclisince alınan kararda belirtilen gerekçeler 
doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İlçe 
Belediye Başkanlığı arasında eşgüdüm ve koordinasyon 
sağlanarak çalışmaları yürütülen 1/1000 ölçekli Teklif 
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planının hazırlık 
sürecinde 55 adet kurumdan görüş alınmış olup, söz 
konusu görüşler planlara aktarılarak kurumlara ait 
taleplerin planla bütünleşmesi sağlanmıştır. Planlama 
alanı sınırları 2960 sayılı yasa ile belirlenen Gerigörünüm 
ve Etkilenme Bölgelerinin kapsadığından dolayı, planlama 
alanının mevcut durumu ve 2960 sayılı kanundan gelen 
imar hakları birlikte değerlendirilmiştir. 
 
Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararları ile uygun 
görülen 1/5000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve 
Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı 
Kararları doğrultusunda, Müdürlüğümüzce hazırlanmış 
olan 1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve 
Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama 
İmar Planı 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Büyükşehir Belediye 
Meclisinin kararı ile uygun görülmüştür. Buna ilave olarak 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2016 Tarih ve 1112 
Sayılı Kararı ile 1. Etap, 1113 Sayılı Kararı ile 2. Etap, 1110 
Sayılı Kararı ile 3. Etap 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 
Revizyon Nazım İmar Planları tadil edilip 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planları ile uyumluluğu sağlanmıştır. 
Karara bağlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar; 
2863 Sayılı Yasa ile 644 ve 648 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameler gereğince ve ilgili yönetmeliklere göre 
değerlendirilmek üzere; İstanbul 6 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurumuna ve Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğüne Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
gönderilmiştir. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Kararı ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ve 

1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme 
Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve Uygulama 
İmar Planları; ilgili yasal mevzuat gereği karar alınmak üzere 
yeniden Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş olup, 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/09/2016 Tarih 1422 
Sayılı Kararı ile 1. Etap, 1423 Sayılı Kararı ile 2. Etap, 1424 
Sayılı Kararı ile 3. Etap, 1/5000 ölçekli planlar ile buna ilave 
olarak; 21 Eylül 2016 Tarih 1425 Sayılı Kararı ile 1. Etap, 1426 
Sayılı Kararı ile 2. Etap, 1427 Sayılı Kararı ile 3. Etap, 1/1000 
ölçekli planlar aynen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir 
Başkanınca 26/09/2016 tarihinde onaylanmıştır.

26/09/2016 t.t.‘li 1/5000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi 
Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon 
Nazım İmar Planı 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap paftaları, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü ilan 
panosunda 1 ay süreyle 25/10/2016 – 25/11/2016 tarihleri 
arasında askıya çıkartılmış, askı süresi içinde söz konusu plana 
ilgililerince itiraz başvuruları yapılmıştır. 26/09/2016 t.t.’li 
1/1000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme 
Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 1. 
Etap, 2. Etap ve 3. Etap paftaları, Üsküdar Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay süreyle 28/10/2016 – 
28/11/2016 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Büyükşehir 
Belediye Meclisinin ilgili kararları ile uygun görülen 1/5000 
ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı plan değişikliği 
kararları ve yasal askı sürecinde ilgililerince yapılan itirazlar 
doğrultusunda Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan 1/1000 
ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme 
Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan 
değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararları ile 
uygun bulunmuştur.

Karara bağlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı 
değişiklikleri; 2863 Sayılı Yasa ile 644 ve 648 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameler gereğince ve ilgili yönetmeliklere 
göre değerlendirilmek üzere; İstanbul 6 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurumuna ve Çevre Şehircilik 
İl Müdürlüğüne Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 
gönderilmiştir. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Kararı ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu Kararı ile uygun bulunan 1/5000 ve 1/1000 
ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 
Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planları 
değişiklikleri; ilgili yasal mevzuat gereği karar alınmak üzere 
yeniden Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmiş olup, 
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/09/2018 Tarih 1398 Sayılı 
Kararı ile 1. Etap, 1400 Sayılı Kararı ile 2. Etap, 1399 Sayılı 
Kararı ile 3. Etap, 1396 sayılı Kararı ile 1., 2. ve 3. Etap siluet 
alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 
planları uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Başkanınca 
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Plan ve Proje Müdürlüğü

1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 

1. Etap

1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 

2. Etap

26/09/2016 tarihinde onaylanmıştır. Buna ilave olarak; 
13/09/2018 Tarih 1401 Sayılı Kararı ile 1. Etap, 1403 Sayılı 
Kararı ile 2. Etap, 1402 Sayılı Kararı ile 3. Etap, 1397 sayılı 
Kararı ile 1., 2. ve 3. Etap siluet alanlarına ilişkin 1/1000 
ölçekli uygulama imar planı değişikliği planları uygun 
görülerek İstanbul Büyükşehir Başkanınca 14/09/2018 
tarihinde onaylanmıştır.

14/09/2018 t.t.’li 1/5000 ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve 
Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı plan 
değişikliği paftaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama 
Müdürlüğü ilan panosunda 1 ay süreyle 30/11/2018 – 31/12/2018 
tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. 14/09/2018 t.t.’li 1/1000 
ölçekli Üsküdar Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma 
Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı plan değişikliği paftaları; 
Üsküdar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü ilan panosunda 1 
ay süreyle 03/12/2018 – 02/01/2019 tarihleri arasında askıya 
çıkartılmıştır.
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Plan ve Proje Müdürlüğü

1/1000 Ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve 
Etkilenme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı

3. Etap

1/1000 Ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi 
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı 

1., 2. ve 3. Etap Siluet Alanlarına İlişkin Yapılan Plan Değişikliği
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Plan ve Proje Müdürlüğü

1/1000 ölçekli Harem Bölgesi ile Haydarpaşa 
Liman Geri Sahası Uygulama İmar Planı

Davacı Liman-İş-Birleşik Taşımacılık A.Ş. vd. tarafından, 
Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi ile Haydarpaşa Liman 
Geri Sahası 1/5000 ölçekli 19/06/2012 t.t. Nazım İmar 
Planının yürütmesinin durdurulması ve neticeten iptali 
talebiyle açılan davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 
23/06/2018 tarih ve 2012/2012 E., 2015/1475 K. sayılı 
kararı ile dava konusu planın iptaline karar verilmiş, 
ancak karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş ve 
Danıştay 6. Dairesinin 19/02/2018 tarih ve 2015/8088 
E., 2018/1361 K. sayılı kararı ile "... imar mevzuatına, 
şehircilik ilkelerine, planlama tekniğine ve kamu yararına 
uygun olduğu sonucuna varılan dava konusu işlemin 
iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen 
İdare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir. 
İlk derece mahkemesi kararının bozulmasına" karar 
verilmiştir. Danıştay 6. Dairesinin 19/02/2018 tarih ve 
2015/808 E., 2018/1361 K. sayılı kararı ile hakkında 
karar alınan 19/06/2012 t.t. Üsküdar İlçesi, Harem 
Bölgesi ile Haydarpaşa Liman Geri Sahası Nazım İmar 
Planının meriyetini kaybetmemiştir. Halen ilgili Danıştay 
Kararı gereği meriyetini kaybetmeyen söz konusu plan 
bölgesinde Müdürlüğümüzce uygulama imar planı ile 
ilgili analiz çalışmalarına başlanılmış olup, alan gezisi 
düzenlenmiştir. 

1/1000 Ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal 
ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon 
Uygulama İmar Planı

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 
onanmıştır. Müdürlüğümüzce, Meri 1/5000 ölçekli Büyük 
ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı 
Nazım İmar Planı itirazına yönelik plan değişikliği kararları 
doğrultusunda hazırlanmış olan, planlama alanında oluşan 
mevcut teşekküller ile plan ulaşım kararları arasında 
yaşanan uyumsuzlukları, ve mevcut kadastral yapı ile plan 
istikametleri arasında var olan uyumsuzlukları gidererek 
uygulama aşamasında planın uygulanabilirliğini sağlamak 
ve planla uyumlu yapılaşma amacıyla hazırlanan 1/1000 
ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel 
Sit Alanı Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına 
ait plan değişikliği teklifinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
yetkisinde kalan kısımları (Doğal Sit alanlarında kalan kısmı), 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16/06/2017 tarihinde 
onaylanmıştır. Danıştay 6. Dairenin 18/12/2014 tarih ve 
E.2014/1757 K.2014/8975 sayılı kararı gereğince, Doğal Sit 
Alanı dışında kalan ve onama yetkisi İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde bulunan alanlara ilişkin imar planı değişikliği 
teklifleri; Müdürlüğümüzce güncel halihazır haritalar 
üzerine işlenerek hazırlanmıştır. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 
kapsamında kalan alanlarına ilişkin olarak hazırlanan plan 
değişikliği teklifi Üsküdar Belediye Meclisinin 06/09/2018 
tarih ve 88 sayılı Meclis Kararı, Kentsel Sit Alanı kapsamında 
kalan alanlara ilişkin olarak hazırlanan plan değişikliği 
teklifi Üsküdar Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 
89 sayılı Meclis Kararı, Şeker Maslak Sokağında yapılan yol 
revizyona ilişkin olarak hazırlanan plan değişikliği teklifi 
Üsküdar Belediye Meclisinin 06/09/2018 tarih ve 90 sayılı 
Meclis Kararı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu imar 
planı değişikliği teklifleri; Büyükşehir Belediyesine iletilmiş 
olup, bahse konu tekliflerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından onay süreci devam etmektedir.

20/04/2011 t.t. 1/5000 Ölçekli Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal 
ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İtirazına 

Yönelik Hazırlanan Plan Değişikliği

19/06/2012 t.t. Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi ile 
Haydarpaşa Liman Geri Sahası Nazım İmar Planı
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Plan ve Proje Müdürlüğü

1/1000 Ölçekli Rumi Mehmet Paşa Cami ve 
Çevresi ile Ayazma Cami ve Çevresi Kentsel Sit 
Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Rumi Mehmet Paşa 
Cami ve Çevresi ile Ayazma Cami ve Çevresi Kentsel Sit 
Alanı Koruma 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 Varlıklarını 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 Belediye Meclisi’nin 
17/05/2013 gün ve 1044 sayılı kararı ile aynen uygun 
görülerek, İBB Başkanı’nca 19/05/2013 tarihinde aynen 
onanmıştır. 19/05/2013 onaylı 1/5000 ölçekli Rumi 
Mehmet Paşa Camii ve Çevresi ile Ayazma Camii ve Çevresi 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na askı 
süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmek ve karar 
alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 
iletilmiş olup, konu hakkında alınan “Üsküdar İlçesi, 1/5000 
ölçekli Rumi Mehmet Paşa Camii ve Çevresi ile Ayazma 
Camii ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planı’na yapılan itirazlar ve 1/5000 ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, 
431 ada 43 parselde yapı kullanma izin belgesi alınmış 
bina olduğu görüldüğünde parselin yeşil alanda kalan 
kısmının konut alanına alınması Marmaray Demiryolu 
Boğaz Tüp Geçiş Hattı ile ilgili olarak plan paftalarında 
ve plan notlarında Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 
teklif edilen düzenlemelerin yapılması, bunun dışında 
kalan konularda meri 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin 
korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.” 
şeklindeki 09/09/2014 tarihli ve 1182 sayılı Meclis Kararı 
doğrultusunda hazırlanan plan değişikliği, İstanbul IV 
Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
18/03/2015 tarihli ve 2422 sayılı Kararı ile uygun görülerek, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/10/2016 
tarihli ve 1782 sayılı Kararı ile “Üsküdar İlçesi, 17/03/2016 
tarih ve 494 sayılı meclis kararına ilişkin 1/5000 ölçekli 
tensip teklifi incelenmiş olup, 09/09/2014 tarih ve 1182 
sayılı İBB Meclis kararı, 6 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 18/03/2015 tarih ve 2422 sayılı kararı 
doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun 
görülmüştür.” şeklinde karara bağlanmış,  09/09/2014 
tarihli ve 1182 sayılı İBB Meclis kararı doğrultusunda 
hazırlanan plan değişikliğine ilişkin plan değişikliği paftaları 
18/10/2016 tarihinde İBB Başkanınca onaylanmıştır. 
İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce dağıtımı yapılan 
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 
çalışmalarına müdürlüğümüzce başlanılmış olup, söz 
konusu imar planlarının hazırlık sürecinde 46 adet dış 
kurum ve kuruluş ile 9 adet Belediyemiz müdürlüklerinden 

olmak üzere toplam 55 adet birimden, planlama alanları 
içindeki varsa yatırım, görüş, bilgi ve belgeler talep edilmiş 
olup, gelen görüşler üst ölçekli Nazım İmar Plan kararları 
doğrultusundan 1/1000 ölçekli imar planlarına aktarılmıştır. 
Buna ilave olarak; halkın, sivil toplum örgütlerinin ve meslek 
odalarının plan çalışmalarına katılımının sağlanması, görüş 
ve önerilerinin alınması amacıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planının hazırlık sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
tarafından yapılan 2 adet bilgilendirme toplantısına paralel 
olarak, müdürlüğümüzce yürütülen 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planının hazırlık sürecinde 24/07/2017 ve 
08/08/2017 Tarihinde 2 adet toplantı yapılmıştır. Söz 
konusu hazırlık toplantılarında katılımcılar tarafından iletilen 
görüş ve öneriler göz önünde bulundurularak ve arazideki 
sorun ve potansiyeller de belirlenerek, vizyon, hedef ve 
stratejiler oluşturulmuş ve planlara aktarılması hususunda 
gerekli çalışmalar yapılmıştır. Üsküdar Belediye Meclisinin 
07/02/2018 tarih ve 21 sayılı Meclis Kararı ile uygun 
bulunmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği teklifleri; 
Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, bahse konu tekliflerin 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onay süreci devam 
etmektedir.

18/10/2016 t.t. 1/5000 Ölçekli Rumi Mehmet Paşa Cami ve Çevresi ile Ayaz-
ma Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
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Plan ve Proje Müdürlüğü

1/1000 Ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama 
İmar Planı

Üsküdar İlçesi Valide-i Atik Mahallesi içinde yer alan 
planlama alanı İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/04/1992 tarih 
ve 4482 sayılı kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan 
edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir 
Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/5000 
ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 11./09/2012 gün ve 
1760 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı 
ile uygun görülerek, değerlendirilmek üzere İstanbul 
VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 
iletilmiştir. 15/01/2014 gün ve 1508 sayılı Kurul Kararı 
uygun görülen söz konusu Nazım İmar Planı İstanbul 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/12/2014 gün ve 
1847 sayılı Meclis kararı doğrultusunda düzenlenerek 
İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 13/05/2015 tarih ve 2560 sayılı kararı ile 
uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 15/09/2015 gün ve 1255 sayılı Meclis 
kararı ile ‘... İstanbul 6 nolu Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 13/05/2015 tarih 2560 sayılı kararı 
doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür’ 
şeklinde karara bağlanarak İBB Başkanı’nca 28/09/2015 
tarihinde aynen onanmıştır.

28/09/2015 t.t. 1/5000 ölçekli Valide-i Atik Cami ve 
Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planı doğrultusunda Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli 
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarına 
müdürlüğümüzce başlanılmış olup, söz konusu imar 
planlarının hazırlık sürecinde 46 Adet dış kurum ve 
kuruluş ile, 9 Adet Belediyemiz müdürlüklerinden 
olmak üzere toplam 55 adet birimden, planlama alanları 
içindeki varsa yatırım, görüş, bilgi ve belgeler talep 
edilmiş olup, gelen görüşler üst ölçekli Nazım İmar Plan 
kararları doğrultusundan 1/1000 ölçekli imar planlarına 
aktarılmıştır. Buna ilave olarak; halkın, sivil toplum 
örgütlerinin ve meslek odalarının plan çalışmalarına 
katılımının sağlanması, görüş ve önerilerinin alınması 
amacıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının hazırlık 
sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
yapılan 2 adet bilgilendirme toplantısına paralel olarak, 
müdürlüğümüzce yürütülen 1/1000 ölçekli Koruma 
Amaçlı İmar Planının hazırlık sürecinde 27/07.2017 ve 
14/08.2017 Tarihinde 2 adet toplantı yapılmıştır. Söz 
konusu hazırlık toplantılarında katılımcılar tarafından 
iletilen görüş ve öneriler göz önünde bulundurularak ve 
arazideki sorun ve potansiyeller de belirlenerek, vizyon, 
hedef ve stratejiler oluşturulmuş ve planlara aktarılması 
hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Üsküdar 

Belediye Meclisinin 07/02/2018 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı 
ile uygun bulunmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği 
teklifleri; Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, bahse konu 
tekliflerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onay 
süreci devam etmektedir.

28/09/2015 t.t. 1/5000 Ölçekli Valide-i Atik Cami ve Çevresi Kentsel 
Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

• 2018 yılı için hedeflerimizde 300 adet gayrisıhhi işyerlerine ruhsat verilmesi idi ancak; Gayrisıhhi Müesseseler ilçemizin konut ağırlıklı olması sebebiyle, İlçe 
sakinlerini çevrenin olumsuz etkilerinden korumak adına çevre, ses ve görüntü kirliliğine sebep olan ve olması muhtemel işyerlerini kapsaması sebebiyle, kendi 
türündeki sanayi bölgesine yönlendirilmesi sebebiyle belirlenen hedefte sapma olmuştur.

Faaliyetlerimiz

Tespit ve Tebliğ ekibi ile kayıt dışı olan işyerlerini ruhsatlandır-
ma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu çalışmalar esnasın-
da esnafımızın konuyla ilgili bilgilendirilmesi de sağlanmakta-
dır.  Tespit ve tebliğ ekibimiz tarafından 2018 yılı içerisinde 
3.511 adet işyerine ruhsat denetimi yapılmış olup bu işyerle-
rinden 2.420 adetinin ruhsatlı, 892 adetinin ruhsatsız oldu-
ğu tespit edilmiştir. Tespitler doğrultusunda Başkanlığımıza 
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” müracaatında bulunmaları 
hususunda  gerekli tebligatlar yapılmıştır. 

Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen iş ve 
işlemler aşağıda belirtilmiştir: 

2 adet sıhhi işyerlerine encümen cezası ile toplam 518,00 TL 
idari para cezası verilmiştir.

9 adet gayrı sıhhi işyerlerine encümen cezası ile toplam 2.331 
TL idari para cezası verilmiştir. 19 adet umuma açık istirahat 
ve eğlence yeri faaliyeti gösteren işyerlerine encümen cezası 
ile toplam 50.476,00 TL idari para cezası verilmiştir.

Müdürlüğümüze toplam 396 adet şikâyet gelmiş olup gereği 
yerine getirilerek cevaplandırılmıştır.

Müdürlüğümüzde 2018 yılı içerisinde 1.432 adet evrak kay-
dı yapılmıştır. Ayrıca müdürlüğümüze ruhsat ile ilgili çeşitli 
konularda mail ve Süper Hizmet Masası aracılığıyla 74 adet 
şikâyet dilekçesi alınmış ve gereği yerine getirilerek cevaplan-
dırılmıştır. İtfaiye raporu gerektiren işyerleri için toplam 604 
adet itfaiye talep yazısı düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından toplamda 917 adet işyerine gıda 
denetimi yapılmıştır.

Ayrıca 69 adet umuma açık işyeri, 199 adet gayri sıhhi işyeri ve 
995 adet sıhhi işyerine ruhsat verilmiştir. 7 adet mesul müdür 
ve 3 adet müzik izin belgesi ile 709 adet ulusal tatil gününde 
çalışma izin belgesi olmak üzere toplam 1.982 adet ruhsat ve 
belge düzenlenerek ilgililerine teslim edilmiştir.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Ruhsatlandırılabilecek işyerlerinin ruhsatlandırma oranı % 70 85  88   88

2 Yıl içerisinde gıda denetimi yapılan toplam işyeri sayısı Adet - 1.090  917   1.000

3 Verilen gayri sıhhi işyeri ruhsatı sayısı Adet 211 226  199   250

4 Verilen sıhhi işyeri ruhsatı sayısı Adet 1.284 871  935   1.150

5 Verilen umuma açık işyeri ruhsatı sayısı Adet 43 41  69   45

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 öngördüğü yetkilere istinaden çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Belediyenin genel 
politikaları çerçevesinde, Üsküdar ilçe sınırlarında tüm 
sıhhi, gayrisıhhi ve umuma açık işyerleri ile deniz nakil 
vasıtalarının ruhsatlandırılması, ruhsat iptali, devir, 
yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesi ve 
hafta tatilinde çalışacak işyerlerine özel izin verilmesi 
çalışmalarını yürütmektedir. Önceden değişik birçok 
kurum tarafından icra edilen ruhsatlandırma faaliyetleri 
tek elde toplanarak Belediyelere devredildiğinden; 
mevzuatta yapılan bu değişikliklere bağlı olarak 
Belediyeler tüm işyerlerine ruhsat verir hale gelmişlerdir. 

Kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın en önemli 
hedefleri arasında özel sektör faaliyetlerinin güçlendirilmesi, 
yatırımların önündeki engellerin kaldırılması, yabancı sermaye 
girişinin hızlandırılması ve küresel rekabete açık bir yapının 
oluşturulması yer almaktadır. Uygulamada, yatırımcının 
önündeki engellerin kaldırılması, ruhsatlandırmadaki 
aşırı kırtasiyecilik ve bürokrasinin azaltılması, süreçlerin 
iyileştirilmesi, gerekenden başka bilgi ve belgenin 
istenmemesi esas alınmaktadır. Ekonomik yapıyı destekleyici, 
güvene ve beyana dayalı bireyi ve özel sektörü ön plana alan 
bir anlayışın yerleşmesi son derece önemlidir. Bu nedenle 
uygulamada yatırımcının önündeki engellerin kaldırılması, 
ruhsatlandırmadaki aşırı kırtasiyecilik ve bürokrasinin 
azaltılması, süreçlerin iyileştirilmesi, gerekenden başka 
bilgi ve belgenin istenmemesi esas alınarak en kısa sürede 
ruhsatlandırma işlemlerini gerçekleştirme gayretindeyiz.
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

2018 Yılı İçerisinde En Çok Başvuru Yapan 
Gayri Sıhhi İşyerlerinden İlk 4’ü

Denetlenen İş Yeri Sayısı (Adet) 3.517

2018 Yılı İçerisinde En Çok Başvuru 
Yapan Sıhhi İşyerlerinden İlk 4’ü

2018 Yılı İçerisinde En Çok Başvuru Yapan 
Umuma Açık İşyerlerinden İlk 4’ü

%73
RUHSATLI 

İŞYERİ

RUHSATSIZ 
İŞYERİ

%27

RUHSAT TÜRÜ
BAŞVURU 

SAYISI (ADET)
TUTARI (TL)

SIHHİ İŞYERİ 995 2.187.122,65

GAYRİ SIHHİ İŞYERİ 199 265.684,75

UMUMA AÇIK İŞYERİ 69 1.537.430,47

TOPLAM 1.263 3.991.869,87

DİĞER RUHSATLAR
(Ulusal Tatil Günü Çalışma İzin Belgesi, Mesul Müdür 
Belgesi, Müzik İzin Belgesi)

719 598.200,00

TOPLAM 1912 4.588.437,87

HIFZ VE TERK YAPILAN 
RUHSAT

ADET

SIHHİ RUHSAT 691

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 140

UMUMA AÇIK RUHSAT 193

TOPLAM 1.024

2005/9207 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 
EKLİ YÖNETMELİĞİNİN 8. MADDESİNE GÖRE 

DEVİR OLAN İŞYERLERİ
ADET

SIHHİ RUHSAT 45

GAYRİ SIHHİ RUHSAT 12

UMUMA AÇIK RUHSAT 22

TOPLAM 79
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, belediyemiz sınırları 
dâhilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine 
getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir 
iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri ve 
hizmetleri planlama, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar 
ile işbirliği yapmak görevlerimiz arasındadır. 

Belediye personeline, kurum tabipliği hizmeti vermek, 
halk sağlığı çerçevesinde, tüm ilçe sakinleri ve esnafları 
ile okullardaki öğrenciler için gerektiğinde eğitici 
seminerler düzenlemek veya bilgilendirici broşür ve 
dergiler hazırlayıp dağıtmak, cenaze defin ruhsatı ile 
ilgili işlemleri koordine etmek ve gerekli belgeleri Nüfus 
Müdürlüğüne düzenleyip göndermek, hasta nakil aracıyla 
hasta taşıma hizmetlerinin koordinasyon işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını 
önlemek amacıyla dünya sağlık örgütünün önerileri 
doğrultusunda bilimsel bir mücadele başlatmak, ilgilileri 
haberdar ederek gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı 
olmak, sportif ve kültürel organizasyonlarda ilk yardım 
sağlık desteği vermek, İlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı 
açısından gıda üreten ve satan işyerlerinde gıda ve işyeri 
hijyeni alanında eğitim vermek, sıhhi, gayri sıhhi ve umuma 
açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında görüş 
bildirmek, stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak 
ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak, halk sağlığı 
çerçevesinde, tüm ilçe sakinleri ve esnafları ile okullardaki 
öğrenciler için gerektiğinde eğitici seminerler düzenlemek 
veya bilgilendirici broşür ve dergiler hazırlayıp dağıtmak 
gibi hizmetler sunulmaktadır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Değer Sensin Projesi kapsamında hizmet verilen kişi sayısı Kişi - - 1.080 1.000

2 Diyabet ve Obezite Spor Merkezi'nde sporla tedavi gören kişi sayısı Kişi - - 1.239 1.250

3 İş yeri hekiminin yaptığı muayene sayısı Kişi 827 859 1.866 -

4 Laboratuvar hizmeti verilen kişi sayısı Kişi 520 613 533 600

5 Yardımcı sağlık personelinin yaptığı müdahale sayısı Adet 2.032 3.125 3.491 3.000

6 Müdürlüğümüz tarafından hastanelere yönlendirilen kişi sayısı Kişi - - 878 -

Laboratuvar ve İlkyardım Hizmetleri

Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan İş yeri hekimliğimizde tüm personele yönelik tam kan sayımı, idrar tahlili ve 
kan şekeri testleri laboratuvarımızda yapılmaktadır. İş yeri hekimimiz anında muayene etmekte ve sağlık bakanlığı üzerinden 
e-reçete yazmaktadır. Ayrıca personelimiz için revir hizmetimiz de bulunmaktadır. Periyodik olarak her yıl personelimiz sağlık 
taramasından geçmektedir.

• Müdürlüğümüz 2018 yılında kurulduğundan, Değer Sensin kapsamında hizmet verilen kişi sayısı geçtiğimiz yıllarda kayıt oluşmamıştır.

• Diyabet ve Obezite Spor Merkezi 2018 yılında kurulduğundan geçen yıllara ait veri oluşmamıştır.

• Personele uygulanan tedavide istenen detaylı tetkiklerin hastane ortamında yapılması gerektiğinden dolayı, 2018 yılında kişi sayısında düşüş olmuştur.
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Faaliyetlerimiz

Hasta Ziyaret Ekibi

Aile Sağlığı Merkezi Hizmetlerimiz

İlkyardım Merkezi (ÜBİM)

Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak, hasta 
ziyaret ekibimiz ile takibini yaptığımız 
hastaları; gerek evde, gerekse de teda-
vi gördüğü hastanede ziyaret ettik.

2018 yılında yapımına başlanan aile sağ-
lığı merkezi, aynı yıl içinde tamamlanarak 
Bulgurlu Memduh Cumhur Aile Sağlığı 
Merkezi olarak hizmete girmiştir.

31.10.2018 tarihinde kurulan ÜBİM, 
şuana kadar yapmış olduğu eğitim fa-
aliyetlerinde 155 personel Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile 56 personel Sağlık 
Bakanlığının profesyonel eğitimine tabi 
tutulmuş ve sertifikaları verilmiştir.
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi Üsküdar Semt Polikliniği

Üsküdar Diyabet ve Obezite 
Spor Merkezi

Dünya Diyabet Günü
Diyabet Taraması

Ünalan’da açtığımız merkez sayesinde 
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesinin semt polikliniklerini Üskü-
dar’ımıza taşıdık. Erenköy Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Hastanesi, Anadolu’ya 
hitap edecek tam teşekküllü, fizik tedavi 
alanında tam donanımlı ekibiyle günde 
yaklaşık 800 hastaya hizmet vermektedir. 

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
tesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
ile yapılan protokol doğrultusunda Diyabet 
ve Obezite Spor Merkezinde hizmete baş-
layan fizyoterapistler, Diyabet ve Obezite 
tedavi merkezinden yönlendirilen hastala-
rın takibini yaparak, kişiye özel uyguladıkları 
spor programıyla, hastaların yaşam kalitele-
rini arttırmaktadırlar.

Halka açık ücretsiz şeker taramasını Di-
yabet ve Obezite Tedavi Merkezi binası 
önünde gerçekleştirdik.

Faaliyetlerimiz
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Okullarda Kalp Taraması

Dünya İnme Günü

Lions İlkokulunda Şeker Taraması ve 
Diyabet Semineri

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Çocuk Kalp Doktoru Doç. Dr. Taliha 
ÖNER hocamız ve sağlık memurumuz 
eşliğinde Şehit Kader SİVRİ Ortaoku-
lu’nda kalp taraması gerçekleştirdik.

Belediyemiz ve BEYİNDER Derneği işbirliği 
ile inme hasta ve hasta yakınlarına Dünya 
İnme Gününde sempozyum düzenledik. İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 
Dernek Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz ve 
sempozyum başkanı Doç. Dr. Füsun Mayda 
Domaç’ın da katıldığı programı Altunizade 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Mehmet Sargın'ın katılımıyla 
Lions İlkokulu öğrenci velilerine Diya-
bet Semineri verildi. Seminer sonunda 
katılımcılara şeker ölçümü yapıldı.

Faaliyetlerimiz
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dünya Kalp Sağlığı Haftası

Açılış Merasimi

Uluslararası İnovatif 
Hemşirelik Kongresi

Belediyemizin katkılarıyla Dr. Siyami Er-
sek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde Dünya 
Kalp Sağlığı Haftası etkinliği düzenledik.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cer-
rahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği 
ile gerçekleştirilen “Kardiyak Rehabilitasyon 
& Venöz Hastalıkları Tedavi Merkezi” açılış 
programına katılım sağladık.

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları 
Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile ger-
çekleştirilen 1. Uluslararası İnovatif Hemşi-
relik Kongresine katılım sağladık.

Faaliyetlerimiz
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Sağlık İşleri Müdürlüğü

Temiz Site Buluşması

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Hastanelere Düzenlediğimiz İftarlar

Ünalan Mahallesi Soyak Sitesi’nde ger-
çekleştirdiğimiz Temiz Site Buluşması 
etkinliğinde, Başkanımız Sn. Hilmi Türk-
men, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Sargın ve müdürleri-
mizin de katılımıyla, site sakinlerine tan-
siyon ve şeker ölçümü yaptık.

Üsküdar’da bağımlılıkla mücadele eden De-
ğer Sensin ekibimiz ile Anadolu Kuzey Kamu 
Hastaneler Birliği 2. Bölge Başkanı Doç. Dr. 
Kamil Özdil ile yapılan görüşmede, Üskü-
dar’da bağımlılıkta gelinen aşamaları görüş-
tük. Bölge sorumluları oluşturduk.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde Ramazan İftar Programı 
düzenledik.  İl Sağlık Müdürlüğü, Üs-
küdar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Anadolu 
Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 1.Böl-
ge Başkanlığının katılımlarıyla Mehmet 
Çakır Kültür ve Spor Merkezinde iftar 
programı düzenledik. Ayrıca Üsküdar’ı-
mızda bulunan devlet hastanelerinin 
idari yönetim, tüm doktor ve hastane 
personelleriyle iftar yaptık.

Faaliyetlerimiz
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz 06.05.2009 tarih ve 167 sayılı meclis 
kararı ve 5393 sayılı Belediye Kanununa uygun olarak 
ilçemizdeki ailelerin yaşam şartlarından doğan ve 
kontrolleri dışında gelişen maddi, manevi sosyal sorunların 
aşılması ve insan onuruna yakışır biçimde yaşamlarını 
idame ettirmeleri için ayni ve nakdi desteğin verilmesi 
konusunda yardımcı olmaktadır. Sosyal belediyeciliğin 
verdiği sorumlulukla halkımıza her zaman yanında 
olduğunu hissettirmeye çalışmaktayız. İmkânları kısıtlı 
olan dezavantajlı vatandaşlarımıza; insan haklarına duyarlı 
hizmetler üreterek, huzurlu bir yaşam sürebilmelerine 
katkı hedeflenmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüzün 
amaçları ve çalışmaları aşağıda belirtilmiştir:

• İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan yardıma muhtaç kişi  
ve ailelerin gerekli tespitlerini yaptıktan sonra, vermiş 
olduğumuz 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 Konuk Evi, Çocuk Eğitim 
Merkezi, Taziye İşleri Birimi, Gençlik Yaşam Merkezi, 
KÜP (Kadın El Ürünleri Pazaryerleri Projesi) ve 
Tebessüm Kahvesi birimlerimizdeki uygulamaları sürekli 
kontrol ederek geliştirip vatandaş faydasına sunmak.

• Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilçe halkının 
eğitimine katkıda bulunmak.

• İlçemizde oturan ve okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 
eğitim yardımı yapılması işlemlerini yürütmek, başarılı 
öğrencileri ödüllendirerek ilçemizin eğitim başarı çıtasını 
yükseltmek.

• Müdürlük bünyesinde; iş güvenliği önlemlerini almak, 
çalışma koşullarını iyileştirmek, hizmetin yürütülmesi 
esasında kullanılan tesis, makine, araç-gereç ve malzemeleri 
koruyarak, düzenli olarak bakım onarımlarını yapmak, 
sayılan bu iş gereçlerini gelişen ve yenilenen teknolojilerle 
modernize etmek.

• Müdürlüğün faaliyetlerini eksiksiz ve etkili biçimde 
yürütülmesi için azami verim ve asgari fire ile tasarruf 
tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak.

• Müdürlüğün gelecekteki ihtiyaçlarını tespit ederek, 
faaliyetleri ile ilgili plan ve programlama işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak.

• Müdürlüğe kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların 
ve dilekçelerin kayıt, dosyalama ve yazışma işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak.

• Müdürlük görev tanımlamasında yer almayan fakat 
kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim 
tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Destek kart yardımı alan aile sayısı Adet 4.805 4.930 5.550 5.250

2 Engelli vatandaşlara yapılan yardım ve hizmet sayısı Adet 25.340 184.020 31.500 50.000

3 Ev eşyası yardımı yapılan aile sayısı Aile 376 2.041 235 300

4 Evde verilen doktor hizmeti sayısı Kişi 301 399 400 460

5 Evde verilen hemşirelik hizmeti sayısı Kişi 4.652 4.198 4.400 4.500

6 Verilen ambulans hizmeti sayısı Adet 7.912 8.835 8.630 8.250

7 Yakacak yardımı yapılan hane sayısı Kişi 597 1.402 1.551 2.850

8 Yardım edilen engelli vatandaş sayısı Kişi 1.908 664 2.251 2.500

9 Yardım edilen yaşlı vatandaş sayısı Kişi 96 643 778 750

10 Yaşlı vatandaşlarımıza yapılan yardım ve hizmet sayısı Adet 1.403 1.372 1.293 1.500

11 Rehabilitasyon hizmeti sağlanan çocuk sayısı Kişi 87 80 103 100
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Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kanun ve yönetmeliklerle kendine çizilmiş alan içerisinde halka hizmet götürmektedir.
Bu çerçevede aşağıda belirtilen hizmetler yerine getirilmektedir.

• Ab-ı Kevser su sebili
• Ayni, nakdi yardımlar
• Rehabilitasyon hizmetleri
• Engelli vatandaşlara yönelik hizmetler
• Yaşlı vatandaşlara yönelik  hizmetler
• Psikolojik danışmanlık hizmetleri
• Evde sağlık hizmetleri
• Özel eğitim hizmetleri
• Yeni doğan bebek tebrik birimi
• Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi
• KÜP Projesi 
• Çelenk ve taziye hizmetleri
• Kadın konuk evi hizmetleri
• Tebessüm Kahvesi 
• Alzheimer Hobi Merkezi 
• İkinci Bahar Kahvesi
• Hidroterapi havuzları  
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2018 Yılı Gerçekleştirilen Ayni ve Nakdi Yardımlar

Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezi

• Destek Kart üzerinden aylık ortalama 5.750 ihtiyaç sahibi aileye toplam 7.321.600 TL nakit yardım ulaştırılmıştır. 
• 235 ihtiyaç sahibi aileye 834 adet ev eşyası yardımı ulaştırılmıştır.
• 3.581 ihtiyaç sahibi aileye 2.669.490 TL nakdi yardım yapılmıştır.
• 26 asker ailesine 64.863 TL nakdi yardım yapılmıştır.
• 1.551 ihtiyaç sahibi aileye 277.250 TL yakacak yardımı ulaştırılmıştır.
• 6.164 aileye sosyal inceleme yapılmıştır.
• 2018 yılı içerisinde 2.096 aileye bebek tebrik ziyareti düzenlenmiştir.
• Yıl içerisinde 1.855 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş, 4.560 cenaze için çelenk gönderilmiştir.
• Yıl boyunca aylık ortalama 387 ihtiyaç sahibi ailemize günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
• Ramazan ayında mahallelerimizde kurulan sokak iftarlarımızda 192.000 öğün yemek ikramı yapılmıştır. 
• Üsküdar meydandaki iftar çadırımız ve 14 dağıtım istasyonumuzda günlük ortalama 40.000 kişi olmak üzere; aylık  
 1.200.000 kişilik iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2004 yılında kurulan Üsküdar Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz 2018 yılı Eylül ayında Bulgurlu Mahallesindeki 
yeni binasında Engelsiz Yaşam Merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Engelli çocuklarımıza, engelli dostlarımıza, yalnız yaşayan 
yaşlılarımıza, dezavantajlılara destek olmakta, vatandaşlarımızın sevincine de üzüntüsüne de ortak olmaktadır. Merkezimiz, 
engellilerin çevre koşullarını iyileştirmeyi, onların birisine bağımlı olmadan yaşayabilmelerine yardımcı olmayı, her yönden 
gelişmelerine katkı sağlamayı, yaşlıların bakım ve hizmetlerini yapmayı ve, gerekli hallerde bireylere psikolojik destek vermeyi 
amaçlamaktadır. Merkezimiz aşağıdaki birimler ile hizmetlerini sürdürmektedir.

• Özel Eğitim Birimi
  Bireysel Eğitim
  Grup Eğitimi
  Psikolojik Danışmanlık
  Pedagog
  Dil ve Konuşma Terapisi
  Duyu Bütünleme Terapisi
  Uzay Terapisi

• Rehabilitasyon Birimi
  Fizyoterapi
  Ergoterapi
  Teknoterapi
• Engelliler Birimi
• Yaşlılar Birimi
• Yatalak Hasta Bakım Odaları
• Psikolojik Danışmanlık Birimi 

• Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi
• Evde Sağlık Birimi 
• Taziye ve Çelenk Birimi
• Alzheimer Hobi Merkezi
• Engelsiz Park
• Hobi Bostanı
• Engelsiz Konferans Salonu
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Evde Sağlık Hizmeti Birimi

Rehabilitasyon Eğitim Birimi

Psikolojik Danışmanlık Birimi

Yaşlılar Koordinasyon Birimi

Evde Sağlık Birimi, sağlıklı toplumun temelini daha güçlü oluşturmak için Üsküdar sınırları içerisinde bulunan özellikle yaşlı, 
engelli fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. 
 
Bu amaçla, hasta nakil ambulans hizmeti, hemşirelik, hasta bakıcılık, evde doktor muayenesi hizmeti ve cenaze defin ruhsatı 
hizmetleri sunulmaktadır.  Sosyal risk guruplarında bulunan vatandaşlarımızın günlük sağlık gereksinimlerini ve hayata katılım 
değerlerinin yükselmesini sağlamaktayız.

Özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki 
özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimlerdir.

Bu bağlamda fizyoterapist öğrencilerine yönelik olarak, motor gelişim, fonksiyonellik, kas kuvveti, koordinasyon ile denge 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 bulunmaktadır.

Psikolojik destek hizmetlerinde kişilerin toplumsal hayata katılımını artırmak, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa 
çıkma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ailelerin, bireylerin ve çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar üretilir. Gerektiğinde aile 
üyelerinin psikolojik yönden güçlendirilmesi de sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında aşağıda belirtilen konu başlıklarında 
seminerler düzenlenmiştir: 

Ergen Sağlığı ,Sağlıklı İletişim, Tütün ve Madde bağımlılığı, Akılcı İlaç Kullanımı, Verem ve Akciğer Hastalıkları, Stresle Baş Etme 
Yolları, Kanser ve Kanser Taramaları, Üreme Sağlığı, Somatik Bozukluklar,  Ruhsal Hastalıklar, Diyabet, Obezite ve Beslenme, 
Hijyen, Kadın Kanserleri-Rahim Ağzı Kanseri (HPV), Anne Sütü-Gebelik ve Emzirme

Yalnız yaşayan, günlük yaşamsal ihtiyaçlarını asgari düzeyde gerçekleştirebilen yaşlılarımızın hayata ve topluma küsmesini 
önlemek, gençlerimize yok olmaya yüz tutmuş bir Anadolu geleneği olan yaşlılara hürmeti ve hizmeti hatırlatmak ve örnek 
olmak amaçlanmaktadır. 

Yaşlılarımız için verilen hizmetler, onların yaşamdan daha fazla zevk ve doyum almasını sağlamak içindir. Gerçekleştirilen 
çalışmalar, yaşlıları yaşama bağlayan, onları boşluğa, umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmekten kurtaran hizmetlerdir.

Özel Eğitim Birimi

Özel eğitim ile bireyin gelişim özellikleri, bireysel yeterlilik ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak; duygusal, sosyal, dil, 
bilişsel, akademik, psiko-motor, öz bakım, sosyal beceri ve sosyal uyum açısından onu geliştirmeye yönelik eğitim programları 
uygulanmaktadır.
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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 işgücü piyasasına katılımlarını sağlamaya ve çeşitli desteklerle onların yarınlarını 
güvence altına almaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi

Sosyal belediyecilik ve hizmet anlayışıyla Üsküdar Belediyesi bünyesinde kurulan, Yeni Doğan Bebek Tebrik Birimi, 
vatandaşlarımızla iletişimi canlı tutmak adına Üsküdar’da yeni doğum yapan anneleri ziyarete giderek Bebek Bezi, Bebek 
Ajandası, Bebek Giyim eşyalarından oluşan hediye paketini sunmakta ve bebeklere “Üsküdar’a hoş geldin” demektedir. 
Amacımız bu mutlu günlerinde Belediye Başkanımız adına annelerimizin yanında olmak, onlara bizler için değerli olduklarını 
hissettirmek ve sevinçlerini paylaşmaktır.

Taziye ve Çelenk Birimi

Üsküdar ilçemizde, yakını vefat eden ailelerimizin acılarına ortak olmak ve onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla 
taziye ziyaretleri yapılmaktadır. İkramlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde ailelerimizle sohbet edilerek, 
üzüntüleri paylaşılmakta, cenaze olan camilere çelenk götürülmektedir. 

Ekip olarak taziyesine gittiğimiz evlerde, vefat eden hemşerimiz ve tüm geçmişlerimiz için Kur’an okuyup, dua edilmekte, 
ailelerin acıları paylaşılmakta ve belediye başkanımızın taziyeleri bildirilmektedir. 2018 yılı içerisinde 1.985 aileye taziye 
ziyaretinde bulunulmuştur.

Alzheimer Hobi Merkezi

Alzheimer hasta yakınlarının Alzheimer hastalığı hakkında bilgi sahibi olması ve bu hastalara nasıl davranacaklarını öğrenmeleri 
amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde kurulmuştur. Merkezde, Alzheimer hastalarına yönelik eğitici-öğretici etkinlikler 
yapılmakta olup hastalık sürecini yavaşlatıcı çalışmalar sürdürülmektedir. 2 haftada bir de Alzheimer Okulu adı altında eğitim 
seminerleri verilmektedir.

Yatalak Hasta Bakım Odaları

Yatalak hasta yakınlarını günü birlik rahatlatmak amacıyla kurulmuştur. 5 yıldızlı otel odası konforunda olup 10 yataklıdır. Hasta 
yakınları bir gün boyunca hastalarını bırakı kendi günlük aktivitelerini yapabilmektedir. Merkezimizde hastabakıcı, sosyolog, 
hemşire bulunmaktadır.

Engelsiz Park

Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesince kurulmuş olan park engelli bireylerin kolaylıkla faydalanabileceği şekilde tasarlanmıştır. 

Hobi Bostanı

Engelsiz Yaşam Merkezinin bahçesinde kurulmuş olup, engelli bireylerin organik ürünler yetiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
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Üsküdar Belediyesi Çocuk Destek Merkezi Üsküdar ilçe sınırları dâhilinde ikamet eden, Anne veya Baba yada Her iki ebeveynini 
kaybetmiş ve kayıp nedeniyle travma yaşamış 7- 14 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin rehabilitasyon sürecini başlatmak, onların 
aldıkları travmaları atlatmalarına yardımcı olmak ve sağlıklı kişilik gelişimi oluşturmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda;

• Aileleri tarafından ekonomik gelir kapısı olarak görülerek sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen,
• Zorunlu eğitim çağında olmakla birlikte okula devam etmeyen veya kısmen devam ederek eğitimi geri planda bırakılan,
• Bir iş yerinde veya çocukların bulunması sakıncalı olan ortamlarda kayıt dışı istihdam edilen,
• Ruhsal gelişimi ve eğitim geleceği tehdit altında olan,
• Ailesinin çocuk yetiştirme konusunda yetersizlik içerisinde olduğu görülen,
• Ailede eğitimsel geleceğine dair olanak sunulamayan 

çocuklar hakkında tarafımıza yapılan bildirimler üzerine incelemelerde bulunularak aile için iş imkânlarının araştırılması şeklinde 
aileye fiziki ve ekonomik destek hizmeti sunulmaktadır. 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.

Kadın Konuk Evi toplumda fiziksel, sözel, ekonomik, duygusal ve cinsel istismara uğrayan kadınlarımız için (varsa çocukları ile 
birlikte) hukuki, psikolojik, ekonomik ve sosyal yöndeki sorunlarını 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 Evi 18 kişilik yatak kapasitelidir.

Kadın Konuk Evimizde; eğitim, öğretim, seminer ve kurs faaliyetleri, kurum içi yapılan sosyal aktiviteler, psikolojik danışmanlık, 
grup terapileri, spor faaliyetleri, hukuki ve sosyal destek hizmetleri, sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Fevziye Meriç Çocuk Destek Merkezi

Kadın Konuk Evi
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2016 yılı başında faaliyete geçirilen Tebessüm Kahvesi’nin amacı; Down Sendromlu bireyleri sosyal bir ortam içerisinde 
konuşlandırmak ve iş deneyimi kazandırmaktır. Şehrin koşuşturmasından uzakta, tarihi dokusu olan ve yeşillik içinde bir mekanda 
yer alan Tebessüm Kahvesi, günün stresinden bir süreliğine uzaklaşmak isteyenler için ideal uğrak bir yeri olarak tasarlanmıştır.
Tebessüm Kahvesi’nde görev alan Down Sendromlu kardeşlerimiz, hem para kazanmayı öğrenmekte hem sosyalleşmekte hem 
de elde ettikleri iş deneyimleri ile yeni iş kapılarını da aralamış olmaktadır. Belediyemiz, Down Sendromlu kardeşlerimize iş 
imkanı sağlarken, onları işçi olarak görmemekte  “Sosyal Katılımcı” olarak konumlandırmaktadır.

KÜP (Kadın El Ürünleri Pazaryerleri Projesi) 

Tebessüm Kahvesi

Üsküdarlı kadınların üretimi el ürünlerine pazar yerleri temin ederek, devamlı gelir ve iş imkânı oluşturmak. Ve kadınların, ailenin 
ve ülkenin ekonomik kalkınma çabalarına eğitim, üretim ve pazarlama ile katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Bu amaçla KÜP 
üyelerinin el ürünlerini satmak üzere Belediye Hizmet Binamızın girişinde KÜP Mağazası kurulmuş olup buradan elde edilen gelir 
Küp üyelerine ayrılmaktadır. Proje ile;

• Kaliteli üretim yapan Üsküdarlı hanımlara -dezavantajları öncelenerek- yıl boyunca en az 12 kez olmak üzere semt   
 pazarlarında  el emeği ürünlerini doğrudan satma imkânı vermek,
• Üsküdarlı hanımların ürettikleri ürünleri değerinde satabilecekleri güvenli ortamlar temin etmek,
• Kadınlarca üretilen ürünlerin, daha geniş pazarlarda pazarlanma imkânı sağlamak ve düzenli gelir elde etmelerine yardımcı  olmak,
• Engelli, yatağa bağımlı yâda bakıma muhtaç aile bireyi bulunan, küçük yaşta çocuğu olan ev hanımlarının evlerinden   
 ayrılmadan uygun zamanlarını üretime ayırarak aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmıştır. 
• Küp Mağazası: Küp üyelerinin el ürünlerini satmak amacıyla Belediye Hizmet Binamızın girişinde kurulmuş olan ve kazancı Küp  
 üyelerine ayrılmış olan çalışma ortamıdır.
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Üsküdarlı, emekli dostlarımızın emeklilik dönemlerini ve sosyal yönden aktif geçirmelerine vesile olacak yeni bir mekân olarak 
tasarlanan İkinci Bahar Kahvesi, yaşlı hemşerilerimizin sıklıkla uğradığı bir dostluk, kardeşlik ve paylaşım merkezi, hoş sohbetlerin,  
bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirildiği mutluluk ve huzur dolu bir ortam sunmaktadır. 

İkinci Bahar Kahvesi  

Özel Program ve Etkinlikler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz 2018 yılı Eylül ayında Bulgurlu 
Mahallesindeki yeni hizmet binasına taşınmış olup Bulgurlu Engelsiz Yaşam 
Merkezi olarak faaliyete geçmiştir. 3 Aralık 2018’de açılış programı yapılan 
ve ilkleri barındıran merkezde, özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların 
günübirlik konaklayacağı 7 yıldızlı otel konforunda odalar ve engelli 
bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntıların düşünüldüğü merkezde; kız ve 
erkek çocuklara yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, uzay terapisi, duyu bütünleme 
terapisi, dil ve konuşma terapisi, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler 
salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölüm bulunuyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi Açılış Programı

Alzheimer Hobi Merkezi Açılış Programı
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Özel Program ve Etkinlikler

2018 yılında ilçemiz sınırlarında ikamet 
eden 700 çocuğumuz sünnet edilmiştir. 
Çocuklarımızın eğlenceli bir gün geçirme-
si için Valide Sultan Gemimizde aileleri ile 
birlikte katılmış oldukları bir program dü-
zenlenmiştir. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı 
şölende keyifli anlara şahitlik edilmiştir.

Alzheimer Okulu Açılış Programı

Küp Dükkanı Açılış Programı

Down Sendromlular Farkındalık Günü

Sünnet Şöleni
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İlçemizde ikamet eden Roman vatan-
daşlarımız için 29 Nisan 2018 tarihinde 
Selami Ali Mahallesinde Sosyal Tesis açılış 
programı yapılmış, bu program dahilinde 
6 Roman çiftinin toplu nikâh kutlanması 
gerçekleştirilmiştir.

Engelliler Haftası kapsamında Valide 
Sultan Gemimizde engelli bireylerimiz 
ile Fenerbahçe Spor Kulübü sporcuları 
ve yöneticilerinin katıldığı eğlenceli bir 
gezi düzenlendi.

Toplumun geleceğinde etkin rol oyna-
yacak çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal 
açıdan sağlıklı olması, kendi değerlerinin 
farkında olarak yetişmesi ve bu değer-
lerin insanlığın yararına kullanılabilmesi 
onlarla sağlayacağımız koşullara yakın-
dan ilgili olduğuna inananlar olarak Üs-
küdar Belediyesi ile Katar Derneği işbir-
liği ile bir etkinlik yapılmıştır. 

Bulgurlu Engelsiz Yaşam Merkezinde 28 
engelli kızın katılımıyla kına organizasyo-
nu düzenlendi.

İlçemiz sınırlarında ikamet eden ve sos-
yal yardımdan faydalanan vatandaşları-
mızın aileleri, akrabaları ve komşuların 
katılımıyla Valide Sultan Gemimizde bo-
ğaz manzarası eşliğinde iftar yapıldı.  

Fenerbahçe Spor Kulübü ile 
Engelsiz Bir Gün

Toplu Organizasyonlar

Çocuk Şenliği

Sosyal Tesis Açılışı ve Roman Düğünü
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Strateji Geliştirme Müdürlüğü idarenin görevlerini daha 
verimli ve etkin yapması amacıyla yenilikçi, yaratıcı 
ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmesini sağlar. Bu 
politikaları ortaya koymak için bilgi ve veri toplar; fizibilite, 
kaynak ve yatırım 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 yaparak; düzeltici ve 
önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesini sağlar. Kurum 
içerisindeki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
yönetsel süreçlere ilişkin müşavirlik hizmetleri verir.

Üsküdar Belediyesi Stratejik Planı’nın  hazırlanması, takibi 
ve raporlanması çalışmalarını gerçekleştirir. Stratejik plan 
doğrultusunda yıllık performans programının, birim ve 
idare faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar. İdare 
yatırım programının hazırlanmasını, uygulama sonuçlarının 
izlenmesini, yıllık yatırım değerlendirme raporunun 
hazırlanmasını, iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ve 
yürütülmesini koordine eder.

İç ve dış paydaşlarımıza ilişkin yapılan memnuniyet 
değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını mevcut iş 
planlarımızla konsolide ederek; yapılacak çalışma ve 
projelerde kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

Yönetim sistemlerinin kurulması amacıyla, müdürlükleri 
koordine ederek eğitimlerin düzenlenmesini ve iç-dış 
denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
tüm çalışmaların yapılmasını sağlar. Belediyenin görev 
alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerinin 
geliştirilmesini ve takibini yapar.

Üsküdar Belediyesi’nin kalite politikası ve stratejik planı 
doğrultusunda; Bakanlıklar, İstanbul Kalkınma Ajansı ve 
Avrupa Birliği hibe destekleri başta olmak üzere tüm ulusal 
ve uluslararası hibe desteklerini takip ederek, ihtiyaçlar ve 
önceliklere uygun projeler geliştirir. Bunun yanı sıra uygun 
projelere ortak olarak bölgedeki sürdürülebilir işbirliklerini 
destekler. AB adaylık sürecinde ülke içinde ve dışında 
kurulacak olan çalışma komisyonları, platform ve diğer 
oluşumlarda kurumu temsil ederek gerekli katkıyı sağlar.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Başvuru yapılan hibe projesi sayısı Adet 23 22 23   24

2 Başvuru yapılan proje yarışması sayısı Adet 4 3  3   4

3 İç Tetkik gerçekleştirilen müdürlük sayısı Adet 27 27  28   27

4 Süreç analizi projesinin gerçekleştirilmesi % 35 85  90   100

5
Girişimciliği desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyet (kurs, seminer, 
eğitim) sayısı

Adet 8 23  10   8
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Üsküdar Belediyesi 
2019 Mali Yılı Performans Programının Hazırlanması 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
9'uncu maddesine ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak 
Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4'üncü 
maddesine istinaden hazırlanan performans programları, 
stratejik planların yıllık uygulama dilimleri olması nedeniyle 
büyük önem arz etmektedir. Müdürlüklerle stratejik 
plana uygun olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler ve 
bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan 
performans bütçeleriyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu 
süreçte hazırlanan raporlar harcama birimi yetkililerinin, 
Belediye Başkan Yardımcılarının ve Belediye Başkanının 
görüş ve onayına sunulmuştur. Yapılan konsolidasyon 
çalışmaları sonucunda planlanan faaliyetlerden 2019 yılı için 
gerçekleştirilmesi öncelik arz eden faaliyetler belirlenmiş 
2019 yılı faaliyetleri ve tahmini bütçeleri oluşturulmuştur. 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinatörlüğünde 
harcama birimi yetkilileri ile gerçekleştirilen ortak 
çalışmalar ile Üsküdar Belediyesi 2015 - 2019 Stratejik 
Planına uygun 2019 Mali Yılı Performans Programı 
hazırlanmış ve Belediye Başkanımızın havalesine müteakip 
Belediye Encümeninin ve Belediye Meclisinin kararlarının 
ardından yayınlanmıştır.

Üsküdar Belediyesi 
2017 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Üsküdar Belediyesi 
2017 Yılı Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında 
koordinatörlük görevi yerine getirilmiştir. Çalışmalar 
kapsamında belediyemize ait kurumsal bilgiler bölümü 
hazırlanmış, tüm müdürlüklerden toplanan birim faaliyet 
raporlarındaki verilerin kontrolü sağlanmış, tashihler yapılmış 
ve tasarım çalışmaları takip edilmiştir. Üsküdar Belediyesi 
2017 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi 
sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil 
kullanılarak hazırlanmıştır. 

Üsküdar Belediyesi İdare Faaliyet Raporu, Belediye 
Başkanımızın havalesine müteakip, Belediye Meclis 
kararının ardından yayınlanmıştır. 2018 yılı Nisan ayı meclis 
toplantısında onaylanan, akabinde kamuoyuna sunulan 
Faaliyet Raporu, daha sonra Sayıştay Başkanlığı’na ve İçişleri 
Bakanlığı’na gönderilmiştir.
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Entegre Yönetim Sistemi aşağıdaki sistemlerden 
oluşmaktadır:

• TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
• TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
• TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi.

Yönetim sistemleri kurumlarda süreçler üzerine odaklanan; 
kararların alınmasında veri analizine dayanan ve personelin 
niteliklerinin artırılması ile kaliteyi odak alan ve  tüm 
personelin katılımına dayanan, paydaş memnuniyeti 
yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan bir yaklaşımdır. 

Kurumumuzda “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi”, “ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi” ve “TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi” Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları 
olarak yürütülmektedir. Kurum genelinde Entegre 
Yönetim Sistemi için gerekli olan tüm çalışmalar, eğitimler, 
koordinasyon ve konsolidasyon işlemleri müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kurumumuzda “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgeleri 
bulunmaktadır. “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” ve “TS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgeleri 
için ilk defa 2017 yılında çalışılmaya başlanmış ve 2018 
yılında da gerekli olan tüm çalışmalar tamamlanarak 
Türk Standardları Enstitüsü’ne belgeler için başvuruda 
bulunulmuştur.

İç Tetkik Çalışmaları

“Entegre Yönetim Sistemi” çalışmalarını kendi müdürlüğü 
adına yürüten ve takibini yapan 44 birim temsilcisi 
belirlenmiştir.

“Entegre Yönetim Sistemi” nin kurum içerisindeki etkinliğini 
ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacı ile 
03 Temmuz – 03 Eylül 2018 tarihlerinde tüm müdürlüklerde 
“İç Tetkikler” gerçekleştirilmiştir. 

İç Tetkikler sonrasında her müdürlük için “İç Tetkik Raporu” 
hazırlanmıştır. İç Tetkik Raporları entegre edilerek Başkanlık 
Makamına sunulmuştur.
   
Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Çalışmaları

Tüm müdürlüklerle yapılan bilgilendirme çalışmaları ile 
Üsküdar Belediyesi Entegre El Kitabı, Paydaş Memnuniyeti ve 
Talep Yönetimi El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Oryantasyon 
El Kitabı, Entegre Hedef Listesi, Doküman Master Listesi, 
Risk Analizi Formu ve Süreç Envanteri dokümanları gözden 
geçirilerek son şekli verilmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen bilgilendirme çalışmalarında; 
standartların içeriği, 2015 revizyonunun temel farklılıkları, 
uygulamada yapılması gereken değişiklikleri, risk envanteri 
ve süreç envanteri çalışmaları hakkında bilgilendirme 
yapılmış ve birim temsilcileri ile birlikte dokümanlar üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. 

Entegre Yönetim Sistemi Çalışmalarının Yürütülmesi



Strateji Geliştirme Müdürlüğü

2018 FAALİYET RAPORU 326/327

Entegre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşması 
için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen 
etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata 
geçirmek için; birim temsilcileri ile birlikte süreç bazlı risk ve 
fırsat belirleme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonrasında 
kurumumuza ait risk envanteri oluşturulmuştur. 

Memnuniyet Araştırmaları

2018 yılında iç paydaşlara yönelik memnuniyet araştırması 
yapılmıştır. Bu kapsamda; Üsküdar Belediyesi "Entegre 
Yönetim Sistemi" (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi)  uygulamalarını içeren anket çalışmasına 
tüm personel tarafından katılım sağlanmıştır. Bu çalışma 
ile memnuniyet düzeyinin ve sunulan hizmetler hakkındaki 
kanaatlerin tespit edilip kurumsal gelişimimize yön vermesi 
amaçlanmıştır. Anket sonuçları raporlanarak Başkanlık 
Makamına sunulmuştur.

Dokümantasyon Çalışmaları

“Entegre Yönetim Sistemi” çalışmaları kapsamında; 
müdürlük birim temsilcileri belirlenmiş ve yıl içerisinde 
bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme 
çalışmaları sonrasında Müdürlük Birim Temsilcileri ile 
birlikte; müdürlüklere ait 285 doküman revize edilmiş, 12 
yeni doküman oluşturulmuştur.  Bu kapsamda; Üsküdar 
Belediyesi Entegre El Kitabı, Paydaş Memnuniyeti ve Talep 
Yönetimi El Kitabı, Organizasyon El Kitabı, Oryantasyon 
El Kitabı, Entegre Hedef Listesi, Doküman Master Listesi, 
Risk Analizi Formu ve Süreç Envanteri dokümanları 
oluşturulmuştur. Entegre Yönetim Sistemi politikası 
oluşturularak kurumsal web sitemizde yayımlanmıştır.

Üsküdar Belediyesi Oryantasyon El Kitabının 
Hazırlanması

Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak Üsküdar Belediyesi 
Oryantasyon El Kitabının hazırlanmasında koordinatörlük 
görevi yerine getirilmiştir. Kurumuza ait kurumsal bilgiler, 
çalışma koşullarımız ve şartlarımız, müdürlüklerimizin 
faaliyetleri hakkında özet ve açıklayıcı bilgilere kitapta yer 
verilmiştir.

Oryantasyon El Kitabında; kurumumuzun geçmişi ve 
bugünü, örgütsel yapısı, yönetim şeması, müdürlük isimleri, 
müdürlükler tarafından üretilen hizmetler, kurumumuzun 
vizyonu, misyonu, temel değerleri ve entegre yönetim 
sistemi politikası, kurumun etik değerleri, personelin görev 
ve sorumlukları, kurumun fiziki yapısı, hizmet birimleri, mesai 
saatleri, ulusal bayram ve resmi tatiller gibi konularda açıklayıcı 
bilgilere yer verilmiştir.  Oryantasyon ile kurumumuzda işe 
yeni başlayan personelin işin gerektirdiği bilgileri edinmesi 
ve kısa zamanda kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve 
kuruma uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.
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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 süreçler ile iç 
denetimi kapsayan kamu yönetim modelidir.

Kurumumuzda “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 
Planı” için gerekli olan tüm çalışmalar, eğitimler, koordinasyon 
ve konsolidasyon işlemleri Müdürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda belediyemizde iç kontrol 
çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesi için Başkanlık Oluru 
ile “İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve 
İzleme Grubu” ve “Etik Komisyonu” kurulmuştur. “İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve İzleme Grubu” 
üyeleri tarafından hazırlanan ve üst yönetim tarafından 
onaylanan iki yıllık “Üsküdar Belediyesi Kamu İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem Planı” (2018-2019) hazırlanmış 
ve yayımlanmıştır. Bu planda; iç kontrolün tanımı, özellikleri 
ve genel esasları, iç kontrol sisteminin bileşenleri, iç kontrol 
sisteminde görevliler ve sorumluluklarına ilişkin genel 
değerlendirme yapılmış, kurumumuzun iç kontrol sistemi 
bakımından mevcut durumu ve eylem planı yer almıştır. 2018 
yılı içerisinde plana uygun olarak uygulama, izleme, ölçme, 
değerlendirme ve raporlama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  Bu 
çalışmalar kapsamında; Üsküdar Belediyesi Risk Strateji Belgesi, 
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kontrol Ortamı 
Standardı “Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, 
personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, 
performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik 
önlemler almalıdır.” şartına uygun olarak yapacağımızı beyan 
ettiğimiz “Belediye çalışanlarının nitelik ve yetkinliklerinin 
değerlendirildiği bir envanter analizi yapılması” faaliyeti 
gerçekleştirilmiştir.

“Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 
doğrultusunda; “Etik Komisyonu” toplantıları periyodik 
olarak yapılmaktadır. Toplantıda alınan kararlar “Etik 
Komisyonu Karar Tutanağı” halinde düzenlenmekte ve 
komisyon üyeleri tarafından imza altına alınmaktadır. 
Sonrasında imzalanan karar tutanağının komisyon 
üyelerine ve ilgili müdürlüklere dağıtımı yapılmaktadır. 
Kurumumuzda görevli olan memur, sözleşmeli memur 
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki 
şirket personeline “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” 
imzalatılmış ve özlük dosyalarına eklenmiştir.

25-31 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “Etik 
Haftası” kapsamında kurumumuzda etik kültürünün 
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi, etik ilkelere ilişkin bilincin 
arttırılarak farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amacıyla 
Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun yayımladığı 
“Etik Rehberi” tüm müdürlüklere dağıtılmıştır. Ayrıca “Etik 
ve Etik Davranış İlkeleri” konulu sunum tüm personel ile 
paylaşılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır.  

İç Kontrol sisteminin ve işleyişinin tüm personel tarafından 
sahiplenilmesi ve sistem hakkında bilgi edinilmesi amacıyla 
tüm personelin erişebileceği “İç Kontrol” isimli ortak 
paylaşım klasörü oluşturulmuştur.  Ayrıca “İç Kontrol 
Sistemi” hakkında özet bilgilendirme notu hazırlanarak 
tüm personele tebliğ edilmiştir.

İç Kontrol Çalışmaları
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KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 

Girişimcilik kültürünün gelişmesi ve Üsküdar’ın ekonomik 
kalkınmasını desteklemek amacıyla, Belediyemiz 
tarafından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
düzenlenmektedir. Üsküdar Belediyesi yaptığı ve 
desteklediği faaliyetlerle girişimcilik ve istihdam alanında 
katma değer oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarla 
ilçemizde istihdam oranı ve nitelikli girişimciliğin artırılması 
hedeflenmektedir. Müdürlüğümüz bu eğitimler için 
KOSGEB ile gerekli çalışmaları yaparak başvuru kayıtlarını 
almakta, katılımcılar ile mülakatları gerçekleştirmekte, 

eğitimlere gelecek katılımcıları belirlemekte ve eğitim 
sonrasında sertifikalarını hazırlatarak ilgililerine teslim 
etmektedir. 

2018 yılı içinde düzenlenen 10 adet eğitim ile 274 
girişimci adayına eğitim verilmiştir. 6 Mart 2018 tarihinde 
düzenlenen programda Belediyemizden eğitim alan 
girişimci adaylarına sertifikaları Belediye Başkanımız Hilmi 
Türkmen tarafından takdim edilmiştir.
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VAK (Veri Analiz ve Kontrol Sistemi) Çalışmaları

Çağrı Merkezi İyileştirme Çalışmaları

Bilim Üsküdar

Veri Analiz ve Kontrol Sistemi (VAK) Belediyemizde 
gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ilişkin hizmet tanımlarının 
mahalle-cadde-sokak bazlı detaylı takibini içeren bir 
performans takip modelidir. VAK ile Belediyemizde 
üretilen tüm hizmetlerin, tasarlanan performans takip 
modeline uygun olarak takibi, raporlanması ve denetimi 
gerçekleştirilmektedir. Böylece Belediyemizde kurumsal 
kapasitemizi ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan kurumsal 
bir hafıza da oluşturulmuştur. 

Veri Analiz ve Kontrol Sistemi Stratejik Planda uzun ve orta 
vadeli hedeflerin belirlenmesi, yıllık göstergelere ilişkin 
sonuçların izlenmesini sağlayan performans takip sistemidir. 
VAK Sistemi ile kurumsal planlar, bunların gerçekleşme 

Üsküdar Belediyesi Süper Hizmet Birimi; telefon, faks, e-mail, 
web sitesi ve sosyal medya üzerinden kurumumuza gelen 
geri bildirimler ile saha ekibinin oluşturduğu geri bildirimleri, 
tek bir merkezde toplayarak ilgili birime bilgilendirme 
yapılmasını, talep, şikâyet, teşekkür ve önerilerin en hızlı 
şekilde sonuçlandırılmasını ve geri bildirimini sağlamaktadır. 
Paydaş İlişkileri Yönetim Sistemi (PİYS) süreci içerisinde 
değerlendirdiğimiz Süper Hizmet Birimi çalışmalarında 2018 
yılında yapmış olduğumuz süreç iyileştirmeleri sonucunda; 
“Süper Hizmet Geri Bildirim Raporu” ve “Mahalle Bazlı Geri 
Bildirim Raporu”, “Performans Ölçümleme Karnesi” ve 
“Performans Analiz Raporu” gibi birçok rapor sistematiği 
oluşturulup düzenli takibi sağlandı. Müdürlüklerin Birim 
Temsilcileri ile yapılan toplantılarla süreç iyileştirme 
çalışmaları yürütüldü. Çağrı Merkezinin gelişimine fayda 
sağlayacak olası işbirlikleri ve kıyaslama çalışmaları için 
diğer kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi. İstanbul Büyükşehir 

Bilim Üsküdar, farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip 
bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için 
anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirme amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’nin en kapsamlı bilim ve planetaryum merkezi olan 
Bilim Üsküdar’ın birinci faz açılışı, 4 Kasım 2018 tarihinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın da 
katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. 

Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı 
hedefleyen, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, 
ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden 
Bilim Üsküdar, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, 

durumları, başarı göstergeleri, finansal değerleri, iş 
süreçlerinin planlarla entegre takibi, kalite hedefleri gibi 
kurumsal performansın ölçülmesine ve iyileştirilmesine 
yönelik web tabanlı bir uygulama geliştirilmiş ve tüm 
kurumda uygulamaya alınmıştır. 

2018 yılında da 28 müdürlüğün 858 parametrede faaliyet 
verilerinin izlenmesi sağlanmıştır. Belediyemizde yürütülen 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi kapsamında müdürlüklerin belirlenen 
kalite hedefleri ve süreç takip verileri VAK sistemi ile entegre 
edilmiş olup sistem üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

Belediyesi ile yapılan entegrasyon çalışmasıyla, Üsküdar 
Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için geri 
bildirimleri kayıt altına alma süreci yalınlaştırıldı ve kayıt 
süresi kısaltıldı.

2018 yılında Çağrı Merkezine gelen 524.915 çağrının 
%98,2‘si karşılandı ve 103.551 Geri Bildirim oluşturuldu.

Kalite Denetim Birimi tarafından, geri bildirim kaydı 
oluşturulan paydaşlarımıza memnuniyet anketi uygulandı. 
Elde edilen sonuçlar süreç iyileştirme çalışmalarımızda 
kullanıldı. Yıl boyunca yapılan iyileştirme çalışmalarının 
sonucunda çağrı merkezi hatta bekleme süresi altı saniyeye 
düşürüldü. Kurum geneli "Birim Bazlı Gecikmiş Görevler 
Raporu" ve gecikmiş görevlerin takibi sonucunda, Gecikmiş 
Görevler %1,5'a kadar düşürüldü.

dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar 
sunmayı planlamaktadır. Bu anlamda bireylere günlük 
olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve 
yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin 
kazandırılması hedeflenmektedir. 

Bilim Üsküdar güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer 
gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı 
yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gösteri 
salonu, 105 kişilik gösterim kapasitesi, 14 metre çapı ve 
yüksek çözünürlük değeri ile ülkemizin yerli ve özgün en 
iyi Planetaryumuna sahiptir. Merkezde ayrıca Astronomi, 
Havacılık&Uzay Atölyesi, Teknoloji–Robotik Kodlama 
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Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, 
Tasarım Atölyesi olmak üzere toplam 5 farklı atölye ile 
ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere belirli bir müfredat 
eşliğinde eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra süreli sergi 
alanında Bir Dünya Keşif Sergisi bulunmakta olup bu alanda 
temel bilimler temasına sahip 52 istasyon yer almaktadır. 
5 Kasım 2018 tarihinde birinci faz açılışı yapılarak açılan 
Bilim Üsküdar atölye, sergi alanı ve planetaryum ile başta 
Üsküdar da ikame eden öğrencilerimiz olmak üzere 7.174 
öğrencimize hizmet vermiştir.

Bilim Üsküdar’ın ikinci faz açılışı ile hizmete girecek olan sergi 
alanları Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, Enerji, 
Tarım, İletişim, Finans, Tıp Teknolojileri temalarına sahip 250’den 
fazla sergi istasyonundan oluşmaktadır.

300 araçlık otopark, 435 kişilik konferans salonu, 52 istasyonlu 
süreli sergi salonu, bilim atölyeleri, bilim market ve kafeteryası 
ile hizmet veren Bilim Üsküdar, 33.000m2 kapalı alana sahiptir.
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Ufuk2020 (Horizon2020) Cities-4-People Projesi 

Avrupa Birliği Ufuk2020 çerçeve programı “Akıllı, Yeşil 
ve Entegre Ulaşım Çağrısı” kapsamında sunulan ve onay 
alarak 2017 yılında çalışmalarına başlanan Cities-4-People 
Projesi uluslararası ortakları olan bir araştırma ve inovasyon 
projesidir. Haziran 2017’de başlayan proje çeşitli etkinlik ve 
faaliyetlerle 2018 yılında da yürütülmeye devam etmiştir. 
Proje ortakları Danimarka, Büyük Britanya, Macaristan, 
Almanya, Yunanistan, Türkiye, Belçika ve Hollanda’dan 
toplamda 13 kurumdur. Belediyemiz ile birlikte İstanbul 
Üniversitesi, projenin Türkiye ortakları olarak çalışmalara 
katılmaktadır. 

Proje kapsamında Üsküdar ilçesindeki ulaşım ve 
hareketlilik problemlerine,  vatandaşla birlikte düzenlenen 
çeşitli çalıştaylar aracılığıyla değerlendirmeler yapılmış ve 
çözümler aranmıştır. Çalıştaylara katılan STK temsilcileri, 
çeşitli kamu ve özel kurum yöneticileri, muhtarlar, üniversite 
öğrencileri ve sivil vatandaşlar ulaşım sorunlarını tespit 
etmişler ve çözüm önerilerini sunmuşlardır. Çözüm fikirleri 

Uluslararası Hibe Projeleri

önce uzun liste daha sonra kısa liste olarak hazırlanmış 
ve böylece en çok destek alan 3 fikre ulaşılmıştır. Tüm 
çalışmalarda sosyal inovasyon, yaratıcı çalışma teknikleri, 
grup çalışma teknikleri, kamusal inovasyon ve açık 
inovasyon yöntemlerini kullanılmıştır.  

2018 yılı içerisinde 9 adet çalıştay, 1 adet online oylama, 2 
adet anket, 1 proje tanıtım çalışması ve 4 hafta süreyle çadır 
etkinliği ve yüz yüze görüşme etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Projenin tüm etkinlikleri diğer katılımcı ülkeler ile eş 
zamanlı olarak yürütülmektedir. 

Katılımcı ülkelerin yaptığı çalışmaların değerlendirildiği 
ve yol haritalarının çizildiği genel proje toplantıları, 2018 
yılında Hollanda, Almanya ve Yunanistan’da düzenlenmiş 
olup Belediyemiz ve İstanbul Üniversitesi bu toplantılara 
katılım sağlamıştır. Yapılan çalışmalar ortak hazırlanan 
raporlarla Avrupa Komisyonuna sunulmuştur. Proje 
çalışmalarına 2020 yılı Mayıs ayına kadar devam edilecektir.
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Sanatla Balkanları Tanı(tı)yoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme 
Programı kapsamında Cihannuma Dayanışma ve İşbirliği 
Platformu Derneği ile birlikte başvurusunu yaptığımız 
Sanatla Balkanları Tanı(tı)yoruz Projesi Bakanlık tarafından 
değerlendirmeye alınarak başarılı bulunmuştur. Ortağı 
olduğumuz proje kapsamında gençlerin Balkan temasıyla 
kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilgilerinin artırılması 
hedeflenmektedir. Bu coğrafya gerek tarihi köklerimiz 

Atölye Üsküdar Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 2018 yılı Girişimcilik Mali Destek 
Programı çerçevesinde başvurusunu gerçekleştirdiğimiz 
“Atölye Üsküdar” projesi ile destek almaya hak kazandık. 
Proje 18 ay sürecek olup proje ortaklarımız İstanbul 
Şehir Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Üsküdar 
Kaymakamlığı’dır. Proje kapsamında girişimciler için 
ofisler, gerçekleştirilecek eğitimler için interaktif sınıflar 
ve yeni nesil teknolojilere yönelik Ar-Ge projelerinin 
hayat bulacağı bir laboratuvar olmak üzere üç temel alan 
kurulacaktır.

Proje temel faaliyetleri girişimcilik programı, fab-lab giriş 
atölyesi programı ve fab-lab atölyesi programıdır.

Bilim Bakalım Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 2018 yılı Çocuklar ve Gençler 
Mali Destek Programı çerçevesinde başvurusunu 
gerçekleştirdiğimiz “Bilim Bakalım” projesi ile destek 
almaya hak kazandık. Proje 18 ay sürecek olup proje 
ortaklarımız İbn-i Haldun Üniversitesi ve Üsküdar 
Kaymakamlığı’dır.

Proje kapsamında dünya genelinde kabul görmüş 
interdisipliner yaklaşımı temel alan STEAM eğitim 
modelinin Genç Enderun’a entegrasyonu temel amaçtır. 
Proje ile bilgi birikimi, teknik ve teknolojik altyapının 
kuruma kazandırılması hedeflenmektedir.  Ayrıca kurumda 
üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi ve yetenekleri 
doğrultusunda eğitim almaları hedeflenmektedir. Son 
olarak Üsküdar ilçesinde ikamet eden gelir seviyesi düşük 
üstün yetenekli öğrencilerin yeni nesil eğitim uygulamaları 
ile buluşmasını sağlamak projenin bir diğer amacıdır.

Ulusal Hibe Projeleri

gerekse milli değerlerimiz noktasında yüksek öneme 
sahiptir. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle gençlerin geniş 
coğrafyalarla gönül bağları kurmalarına katkı sağlanacak, 
gençlere Balkanların ülkemiz için geniş bir hinterland 
oluşturduğu benimsetilecektir. 2017 yılı içerisinde başlangıcı 
verilen proje kapsamında 2018 yılı içerisinde Fotoğrafçılık 
Atölyesi,  Musiki Atölyesi,  Edebiyat ve Şiir Atölyesi, Film 
Okumaları ve Balkan gezisi düzenlenmiştir.
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2018 yılı içinde hazırlanan projelerin isimleri ile sunulduğu kurum ve destek programlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir:  

• Yeniden Hayata / İstanbul Kalkınma Ajansı Çocuklar Gençler Mali Destek Programı
• Üsküdar Astronomi Şenliği / TÜBİTAK 4007 Programı
• Sanat İstanbul / Kültür ve Turizm Bakanlığı GENÇDES Programı
• Kurban Bayramı Yardımlaşma Projesi / Sivil Toplum Hibe Destekleri
• Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu Müzesi ve Atölye Çalışmaları / Sivil Toplum Hibe Destekleri

2018 yılı içinde hazırladığımız proje dosyaları ile başvurduğumuz yarışmaların isimleri ve sunulduğu kurumlardan bazıları 
aşağıda belirtilmiştir:  

• Tebessüm Kahvesi- Smiling Coffee/ Avrupa Birliği Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2018
• Üsküdar Valide Sultan Gemi - Uskudar Valide Sultan Ship  / Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Ödülleri 2018
• Üsküdar Meydan Dönüştürme Projesi - Uskudar Square Transformation Project / World Resources Instıtute Prize 2018

Hibe Desteklerine Başvurusu Yapılan Projeler

Başvuru Yapılan Yarışmalar

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernekleri Destekleme Programı 
kapsamında Bedensel Zihinsel Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile birlikte 
başvurusunu yaptığımız Girişimcilik Engel Tanımaz Projesi Bakanlık tarafından 
değerlendirmeye alınarak başarılı bulunmuştur. Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen 
proje kapsamında engelli gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, gençlerin 
potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkânlar sunmak ve istihdamlarına yönelik 
eğitimler sağlamak amaçlanmıştır.  2017 yılında başlayan proje kapsamında 2018 
yılında da faaliyetler devam etmiş ve Fotoğrafçılık Atölyesi, Filografi Eğitimi, Mis 
Sabun Eğitimi, Ahşap Boyama Eğitimi, KOSGEB UGE, Yemek Yapma Eğitimi, Bilgisayar 
Kullanma Eğitimi düzenlenmiştir.

Girişimcilik Engel Tanımaz
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Farklılaştıran Kariyer Sohbetleri

Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Farklılaştıran Kariyer 
Sohbetleri”  programında gençler, Başkanımız Hilmi Türkmen ile buluştu. 27 
Kasım 2018 tarihinde Valide Sultan Gemisinde yapılan söyleşi programına 
Üsküdarlı 400 üniversite öğrencisi katılım sağladı. 
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Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Üsküdar Belediyesi’nin amaçları prensip ve politikaları 
ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanının 
belirleyeceği 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.

Kamusal kaynakların kullanımı ve hizmet üretimi konusunda 
yerel yönetimler üzerine düşen görevler günden güne 
artmaktadır. Bu artışta hızlı şehirleşme sonucunda ülke 
nüfusunun büyük yoğunluğunun şehirlerde yaşamasının 

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN

1 Gerçekleşen disiplin soruşturma sayısı Adet 6 3  2   

2 Gerçekleşen ön araştırma sayısı Adet 8 12  9   

3 Gerçekleşen ön inceleme sayısı Adet 17 12  8   

etkileri mevcuttur. Söz konusu durum yasal çerçevede birçok 
değişikliğe neden olduğu gibi kamu yönetimi anlayışında 
da etkili olmuştur. Bu yeni kamu yönetimi anlayışı teftiş ve 
denetimler bakımından da önleyici ve rehberlik niteliğinin 
ağırlık kazanmasına etki etmiştir.

Müdürlüğümüz önleyici ve rehberlik niteliğinde teftişi esas 
alarak, Belediyemizin amaçları prensip ve politikaları ile bağlı 
bulunulan mevzuat çerçevesinde, Başkanlık Makamının emri 
ve direktifleri doğrultusunda Belediye’nin bütün Müdürlük 
ve birimlerinde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi 
ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetimi 
geliştirmek için faaliyetlerine devam etmektedir.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Yürütülen disiplin soruşturması ve ön incelemeler çerçevesinde 60 kişinin ifadesine başvurulmuş, düzenlenen raporlardan ayrı 
olarak çeşitli birim ve kuruluşlara 112 adet yazışma evrakı gönderilmiştir.

2018 FAALİYET RAPORU
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Nakkaştepe Millet Bahçesi
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Temizlik İşleri Müdürlüğünün amacı Üsküdar sınırları 
içinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi 
için ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkileri verimli 
bir şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin 
önlenmesini, kirliliğin giderilmesini sağlamaktır. Bu amaçla 
ihtiyaçlara uygun planlar yaparak projeler geliştirmek, 
ilgili denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bilgilendirme 
çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmaktır.

Temizlik faaliyetleri olarak; ilçe sınırları içinde evsel 
atıkların (çöplerin) toplanması ve çöp depolama alanına 
nakledilmesi hizmetinin aksatılmadan plan dahilinde 
yapılması, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yıkanması, 
cadde ve sokaklarda bulunan konteynerlerin bakım, onarım, 
yıkanma ve dezenfeksiyonunun sağlanması, pazaryerlerinin 
süpürülmesi ve yıkanması, boş arsa temizliğinin yapılması, 
moloz atıklarının toplanması ve çöp evlerin temizlenmesi 
çalışmalarının yürütülmesi, karla mücadele çalışmalarında 
kar küreme, tuzlama çalışmalarının yapılması, koltuk, 
kanepe gibi iri hacimli katı atıkların toplanması ve geri 
dönüşümünün sağlanması, ağaç dalları ve tahta gibi ahşap 
atıkların toplanarak odun haline getirilmesini ve ihtiyaç 
sahiplerine verilmesini sağlama, kurban bayramından 
sonra kurban kesim yerlerinin temizliğinin yapılması ve 

hijyeninin sağlanması, ilçe sınırları içinde kalan mezarlıkların 
temizliğinin yapılması, zamansız çıkarılan çöplerin önüne 
geçilmesi için bilinçlendirme çalışmasının yapılması ve 
önleyici tedbirlerin alınması, afişlerle ilgili görüntü kirliliğine 
önlem alınması çalışmaları yapılmaktadır. 

Üsküdar Belediyesi Stratejik Planı ve Performans Programı 
ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda Üsküdar sınırları içinde 
yaşayan vatandaşların sağlık ve huzurunu sağlamak, çevre ve 
çevre kaynaklarını korumak için çevre denetimleri ve çevresel 
şikâyetlerin değerlendirilmesi, çevresel gürültünün kontrolü 
çalışmaları, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, 
bitkisel atık yağların toplanması, atık pillerin toplanması, 
atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması, ömrünü 
tamamlamış lastik atıkların toplanması, bina iskan (çöp 
konteyneri uygunluk) çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları 
gibi çevresel faaliyetler yürütülmektedir.  

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.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Ambalaj atığı toplanan iş yeri sayısı Adet 6.780 6.870 7.050 2.600

2 Ambalaj atığı toplanan konut sayısı Adet 190.002 190.382 193.120 200.000

3 Bilgilendirme yapılan kişi sayısı Adet 555.280 300.774 260.503 400.000

4 Eğitim verilen kişi sayısı Kişi 11.653 16.210 11.561 11.250

5 Eğitim verilen kurum sayısı Adet 81 80 81 80

6 Kurumlarda yapılan temizlik sayısı Adet 1.205 296  - 1.645

7 Toplanan ambalaj atığı miktarı Kg 12.734.405 15.179.415 14.388.991 24.040.000

8 Toplanan atık lastik miktarı (ötl) Ton 405 415 445 400

9 Toplanan atık pil miktarı Kg 5.920 2.065 4.492 3.300

10 Toplanan atık yağ miktarı Kg 303.979 334.611 249.091 400.000

11 Toplanan cam atığı miktarı Kg 559.562 566.580 677.580 960.000

12 Toplanan elektronik atık miktarı Kg 10.100 11.990 9.886 5.500

13 Toplanan evsel atık miktarı Ton 157.185 144.930 156.608 150.000

14 Toplanan inşaat yıkıntı atığı miktarı Ton 80.323 85.831 61.322 25.000

• 2015-2019 Stratejik Planında 2018 yılı için hedeflenen inşaat yıkıntı atığı miktarında artış meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi; Çöp ihale sisteminin 
değişmesi ile bahçe atıkları ile inşaat yıkıntı atıkları aynı kategoride değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle inşaat yıkıntı atık miktarında artış 
gözlenmiştir. %20 inşaat yıkıntı atığı %80 bahçe atığıdır. Ayrıca, Kentsel dönüşüm kapsamından dolayı ve Temmuz ayında yaşanan afetten kaynaklanan 
ekstra bir artış meydana gelmiştir.

• 2015 yılı Şubat ayı itibariyle geri dönüşüm toplama sistemi tamamen değiştirilerek proje haline getirilmiştir. Daha önce lisanslı firmalar aracılığı ile 
yürütülmekte olan ve Belediye’ye herhangi bir maddi getirisi olmayan geri dönüşüm toplama faaliyeti artık tek elden özel proje protokolü ile Belediye 
tarafından toplanmaya başlanmıştır. Bu geri dönüşüm projesinde ana hedef, toplanan atıklardan Belediye’ye yakıt desteği sağlamaktır. Bu yakıt çöp 
araçlarında kullanılmaktadır. Yeni projede tüm geri dönüştürülebilir atıklar haftanın her günü toplanmaya başlanmıştır. Daha fazla toplama materyali 
(kutu, konteyner) dağıtılmaya başlanmıştır. Evsel atıklarla birlikte ambalaj atıkları entegre bir şekilde toplanmaya başlanmıştır. Bahsi geçen bütün bu 
nedenlerden dolayı ambalaj atık tonajında, elektronik atık tonajında, atık pil tonajında ciddi bir artış gözlenmiştir. Bu proje kapsamında tüm Üsküdar halkı 
proje hakkında bilgilendirilmiş olup tüm konutlardan ve işyerlerinden ambalaj atıkları her Salı ve her Cuma günü düzenli olarak toplanmaktadır.
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Katı Atıkların Yönetimi 

Atıklar kaynaklarına ve etkilerine göre türlerine ayrılmış olup, katı atıklar bu türlerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Katı 
atıklar ve katı atık yönetimi uygulanma sahası bakımından çevre yönetimi politikalarının önemli bir unsuru haline gelmiştir. 
Katı atıkların kaynağında önlenmesine, geri kazanımına ve bertarafına yön veren temel aktörlerden en önemlisi Temizlik İşleri 
Müdürlüğüdür. Bu nedenle, Temizlik İşleri Müdürlüğü katı atık yönetimi uygulamalarını her geçen gün daha da geliştirmekte ve 
Üsküdar halkı için daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir kent oluşturma çabasını devam ettirmektedir.  Hanelerde ve işyerlerinde 
üretilen evsel atıklar program dahilinde  her gün  akşam saat 18.30’ dan sonra, ana arterlerdeki evsel atıklar  ise ring şeklinde 
(gece-gündüz) 24 saat boyunca tamamı modern ve kurumsal araçlarımızla toplanmaktadır. Evsel atıkların toplama saatinde 
çıkarılması ve zamansız çıkarılan evsel atıklarla ilgili vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Bu sayede görüntü ve çevre kirliliği de 
önlenmektedir. 

2018 yılında toplanan evsel atık miktarı toplam 156.607,61 tondur. İnşaat yıkıntı atığı miktarı 61.321,88 tondur.  



İlçemizdeki konteynerlerin tamir ve bakımları, konteyner tamir aracımızın tespit edilen adreslere yönlendirilmesiyle yerinde 
yapılmaktadır. Bu sayede konteynerlerin tamir ve bakımları en kısa sürede gerçekleştirilmekte, zaman tasarrufu sağlanmakta 
ve oluşan kötü koku ve görüntü giderilmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlayan konteynerler ise yenileri ile değiştirilmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içindeki konteynerlerin yerinde temizlenmesi için yıkama aracı ve 
basınçlı su ile konteyner temizliği yapılmaktadır.  Konteynerler periyodik olarak yıkanmaktadır.  Konteynerler yıkama aracı 
ile yıkandıktan sonra dezenfekte edilmektedir.   Bu sayede, yeraltı ve yerüstü konteynerleri kötü koku ve kirli görünümden 
kurtarılarak çöp atıklarından kaynaklanan bakteri oluşumu engellenmektedir. Ayrıca konteynerlere koku giderici sıkılarak 
oluşabilecek koku kirliliği de önlenmektedir. Konteynerler, daha hijyenik koşullarda ilçe halkının kullanımına sunulmaktadır.  
2018 yılında,  2 buharlı yıkama aracı ve 2 yıkama aracı ile günde ortalama 150  adet yıllık ortalama 36.000 adet konteyner 
yıkanarak dezenfekte edilmiştir. 2018 yılında ortalama 15.000 adet konteyner tamir edilerek  bakımları yapılmıştır. Ayrıca, kedi 
evleri de düzenli olarak yıkanmaktadır.
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Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 

Konteyner Tamir, Bakım, Yıkama ve Dezenfeksiyon 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekip ve ekipmanları ile beraber daha temiz bir Üsküdar için tüm cadde ve sokaklar, elle ve makine ile 
süpürülmektedir. Çöp konteynerinin etrafına konan yada saçılan çöpler de kaldırılarak ortamda bulunan mikropların yok olması 
için tüm cadde ve sokaklar sabunlu sularla yıkanarak dezenfekte edilmektedir. Üsküdar halkının daha hijyenik ortamda ve daha 
temiz bir çevrede yaşayabilmesi için 7/24 tüm ekibimizle modern araçlarla birlikte çalışmaya devam etmektedir. 



Üsküdar ilçe sınırları içerisinde halkın sağlığı açısından tehlike ve çevre kirliliği oluşturan, sahipli veya sahibinin ilgilenmediği arsalar, 
vakıf arsaları, kamuya ait arsalar temizlenmektedir. Arsalarda görüntü kirliliği oluşturan ve aykırı gözüken çöpler, molozlar, ağaç 
dalları düzenli olarak toplanmaktadır. Yol kenarlarında biriken yabani ot, moloz ve çöpler de temizlenmektedir. 

Uzamış olan otlar, zararlı bitkiler biçilerek boş arsalar bu ot ve bitkilerden arındırılarak temizlenmekte ve tamamı kaldırılmaktadır.  
Sahipli arsaların temizliği arsa sahiplerinin bilgisi dâhilinde, sahipsiz arsaların temizliği (vakıf, hazine, kamu) ilgili kurumun bilgisi 
dâhilinde yapılmaktadır.  Özellikle yaz aylarında sineklerin, zararlı uçucuların, haşere ve sürüngenlerin üremesinin de önüne 
geçilmektedir. Bu sayede çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sıkıntı oluşturabilecek olayların önüne geçilmektedir. Ayrıca temiz 
ve güzel bir görüntüye kavuşturulmaktadır. 2018 yılı içinde 2045 tane boş arsa temizliği yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe sınırları içinde bulunan 20 adet semt pazarı,   çöplerinin alınmasından sonra 
yıkanmakta ve buharlı yıkama araçlarıyla dezenfekte edilmektedir. Semt pazarlarının kurulduğu cadde ve sokaklar ertesi güne 
hijyenik ve temiz bırakılmaktadır. 
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Boş Arsa Temizliği

Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması 



İlçe sınırları içinde vatandaşların, ev, işyeri vb yerlerde yapılan tamir, tadilat ve onarım sonrası oluşan inşaat yıkıntı atıkları 
(molozlar) program dahilinde ekiplerimiz tarafından mahallinden alınarak döküm sahasına taşınmaktadır. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp ev temizliği konusuna da gereken hassasiyet ve özeni göstermektedir. Müdürlük ekipleri tarafından 
çöp ev haline gelen, çevre ve insan sağlığını tehdit eden, tarafımızdan yada vatandaşın talebi üzerine tespit edilen çöp evler, 
temizlendikten sonra hastalık ve haşerelere karşı ilaçlama yapılarak dezenfekte edilmektedir. 2018 yılında toplam 6 tane çöp evin 
temizliği yapılarak halk sağlığının korunması sağlandı.

İlçe sınırları içinde çeşitli yerlere tanıtım ve reklam amacıyla asılan afişler hem görsel hem de çevresel kirlilik oluşturmaktadır. 
Müdürlük ekipleri tarafından afişlere anında müdahale edilerek temizlenmekte ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmektedir.
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İnşaat Yıkıntı Atıklarının (Molozların) Toplanması 

Çöp Evlerin Temizlenmesi

Afiş Temizliği Çalışmaları



Üsküdar ilçe sınırlarındaki, cadde ve sokaklarda çevre kirliliğine neden olan ve kent estetiği açısından görüntü kirliliğinin giderilmesi 
için temizlik ekiplerimiz tarafından duvarlara yazılan yazılar ve şekiller boyama işlemi ile silinmektedir. Bu sayede toplumu rahatsız 
eden görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak Üsküdar’ın daha temiz bir çevreye sahip olması sağlanmaktadır. 

Belediye sınırları içinde farklı noktalarda bulunan ve cebi olmayan çöp konteynerleri için cadde ve sokaklarda cep yerleri 
yapılmaktadır. Bu sayede çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda yer işgal etmesi önlenmekte ve konteynerlerin eğimli yerlerde 
sabit durması sağlanmaktadır.   Ayrıca,  trafiğin aksamasının önüne geçilmekte ve daha düzgün bir görüntü oluşmaktadır. 

Hafriyat atıklarının kontrolsüz ve kaçak olarak ilçe sınırları içine dökülmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Müdürlüğümüz 
ekipleri tarafından haftanın her günü, gece ve gündüz hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atığı denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. 
Vatandaşın arsasına, tarlasına, yol kenarlarına kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları hakkında firma ve şahıslara  ‘‘2872 Sayılı 
Çevre Kanunu’’nun ve ‘‘Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’nin ilgili maddelerine istinaden yapılan 
denetlemelerde kanun ve yönetmeliğe aykırı hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı faaliyeti yapanlar hakkında yaptırım uygulanmaktadır. 
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Duvar Boyama ve Temizlenmesi

Konteyner Cep Yapımı

Kaçak Harfiyat ile Mücadele



Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan zabıta personeli ile zamansız ve düzensiz çöp çıkarıp çevreyi kirletenlere 
tebligat yapılarak cezai işlem uygulanmaktadır. Değerlendirilebilen atıkların toplanmasında ve çevre kirliliğine sebep olmasından 
dolayı sokak toplayıcıları ile mücadele edilmesine destek sağlanmaktadır. Tarafımızdan tespit edilen yada başvurup temizlenmesi 
istenen çöp evlerin temizliğinin yapılması ve ilaçlanması sağlanmaktadır. Kaçak moloz ve inşaat faaliyetleri sonucu oluşan görüntü 
kirliliği ile mücadele edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili zabıta ekiplerimiz 24 saat denetim gerçekleştirmektedir. 
Müdürlüğümüze dilekçe, e-mail ve Süper Hizmet Birimi müracaatları olarak gelen şikayet evrakları neticelendirilmektedir.

İlçe sınırları içinde meydana gelen ve Müdürlüğümüze Süper Hizmet Birimi ya da yazılı dilekçe ile bildirilen, çevreyi ve vatandaşları 
olumsuz yönde etkileyen çevresel şikâyetlere (hava kirliliği, görüntü kirliliği, gürültü kirliliği ve koku kirliliği)  teknik personele 
anında müdahale edilerek durum tespiti yapılarak gerekli öneri ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve 
güvenilir bir ortamda yaşamaları için çok önemli katkıda bulunulmaktadır. 2018 yılında Müdürlüğümüze 621 adet çevresel şikâyet 
alınmış olup, şikâyetler yerinde değerlendirilerek sonucundan ilgililerine bilgi verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Çevresel Gürültü Ölçüm yetkisi ile ilçe genelindeki tüm gürültü kaynaklarında 
ölçümler yapılmakta ve olumsuzluk tespit edilen noktalara izolasyon vb. gibi gürültü önleyici işlemler yapılarak gürültü kirliliği 
önlenmektedir. Ayrıca gece çalışması yapılan inşaatlara, eğlence yerlerine vb. yerlere ölçümler yapılarak gerekli yaptırım 
uygulanmaktadır. 2018 yılında Müdürlüğümüze 13 adet görüntü kirliliği, 235 adet gürültü kirliliği, 86 adet hava kirliliği ve 287 adet 
koku kirliliği ile ilgili şikâyet alınmış olup, şikâyetler yerinde değerlendirilip çözümlenmiş ve sonucundan ilgililerine bilgi verilmiştir.

Zabıta Ekipleri ile Verilen Hizmetler

Çevresel Denetimler (Çevresel Şikâyetlerin Değerlendirilmesi)
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2015 yılı Şubat ayı itibarı ile ambalaj atıklarının toplanmasında ikili toplama sistemine geçilmiştir. Daha önce lisanslı firmalar ile 
yürütülen kağıt, karton, metal, plastik gibi değerlendirilebilen atıkların toplanması tek elden özel proje protokolü ile Müdürlüğü’müz 
araç ve personelleri tarafından toplanmaktadır. Toplanan atıklardan Belediyeye yakıt desteği sağlanmaktadır. Bu yakıtlar, çöp 
temizlik araçlarında kullanılmaktadır.

Vatandaşların her Salı ve her Cuma günü olmak üzere haftanın iki gününde saat 18:30’dan sonra sokağa çıkararak mevcut 
konteynerin yanına bıraktıkları ya da konteynerin içine koydukları ambalaj atıkları toplanmaktadır. Bu sayede evsel atıklar ile 
ambalaj atıkları entegre bir şekilde daha sürdürülebilir olarak toplanmaktadır. Sadece, ambalaj atıklarının tonajında değil diğer 
değerlendirilebilen atıkların tonajında da artış devam etmektedir.  2015 yılında aylık 480 ton olan ambalaj atıkları tonajı 2018 
yılında 2.000 tona yaklaşmıştır. 2018 yılında 14.389 ton ambalaj atığı toplanmıştır. 

Ambalaj Atıkları Uygulama Planı doğrultusunda 33 mahallede; tüm işyerlerinde ve konutlarda bilgilendirme çalışmalarının 
sonrasında düzenli olarak haftanın 2 günü kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıkları toplanmaktadır. Üsküdar genelindeki tüm 
güvenlikli sitelerde, işyerlerinde, 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 sabah 10 araç, akşam 5 araç ve en gece 1 
araç olmak üzere toplam 16 adet arac ve toplam 70 personel çalışmaktadır. Ambalaj atıklarının konutlarda ayrı toplanması faaliyeti 
için evlere poşet dağıtılmamaktadır. İşyerleri okul, hastane, güvenlikli site ve kurumlarda ise ambalaj atık kutuları ve ambalaj atık 
konteynerleri ile yapılmaktadır. 2018 yılında 2.530 adet ambalaj atık kutusu dağıtıldı. 2018 yılı itibarı ile 7.050 işyerinden ve 193.120 
konuttan ambalaj atıkları toplanmaktadır.

Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Geri Dönüşüm
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Bir litre atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmekte ve yüzey sularında yaşayan canlı 
hayatını tehlikeye sokmaktadır. Lavabolara dökülen atık yağlar birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde 
tıkanmalara sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel atık yağların ilgili yönetmelik gereğince; doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaktır. 

05.11.2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yetki devri ve Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 
İlçemiz genelinde işletme denetimleri gerçekleştirilmekte ve oluşan bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Cam atıklar, cam kumbaraları ile diğer ambalaj atıklarından ( kağıt, karton, metal, plastik ) ayrı olarak toplanmaktadır. Cam atıkları, 
Türkiye’deki atık mevzuatına göre “Ambalaj Atığı” olarak değerlendirilmesine rağmen toplanması, iş ve işçi güvenliği açısından 
farklı bir özen gerektirdiğinden ve hidrolik presli araçların aksamlarına zarar verebildiğinden, diğer ambalaj atıklarından ayrı 
olarak sokaklara yerleştirilen cam kumbaraları aracılığı ile toplanmaktadır.

İlçemiz genelinde 208 adet atık cam kumbarası bulunmaktadır. 2018 yılında toplam 677,58 ton cam ambalaj atığı toplandı. Cam 
ambalaj atıklarının toplanmasında bir adet vinçli araç ve bir adet açık araç kullanılmaktadır.

Cam Ambalaj Atık Çalışmaları

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Çalışmaları
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Bitkisel atık yağ oluşturan işletmelerin ( atık yağ üreten bütün lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel, yemekhaneler, 
hazır yemek üretimi yapan tesisler ) ruhsatlandırma aşamasında yapılan denetimlerde; Bakanlık tarafından lisanslı kuruluş ile sözleşme 
yapması zorunlu kılınmış olup Müdürlüğümüz ekipleri tarafından kontrolü yapılmaktadır.  Belediyemiz sınırları dahilinde bütün mahalle 
muhtarlıkları, Belediye binamız, cami ve okullar olmak üzere vatandaşların atık yağlarını teslim edecekleri atık yağ toplama noktaları 
oluşturulmuştur. Evlerde biriktirilen atık yağlar, bu noktalara bırakılabildiği gibi tarafımızdan evlerden alımı da 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 mahallinde yazılı tebligat yapılarak 
bildirilmektedir. Belediyemiz sınırları dahilindeki işletmeler bitkisel atık yağlarının ayrı toplanması için sisteme dahil edilmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucu 2018 yılında 249.091 kg bitkisel atık yağ toplanmıştır. 

Bitkisel atık yağ konusunda işletmelerde yapılan denetimlerle beraber hanelerde ve toplu yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları 
yapılmakta, okul, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. İlçemiz 
sınırları içinde Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği, ilçemizde atık yağ üreten bütün lokantalar, sanayi 
mutfakları, oteller,  motel, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan tesislere rutin olarak kontroller yapılmaktadır. Yıl içerisinde yapılan 
kontrollerde polar madde ölçümü yapılmaktadır. Polar madde seviyesi sınır değerin üzerinde çıkan işletmelere gerekli cezai işlemler 
uygulanmaktadır. Bu sayede polar madde seviyesi yüksek çıkan yağlar gıda işleminden çekilmiştir. 18 işletmede polar madde ölçümü 
sonucu yüksek çıkmış olup gerekli uyarı ve yaptırımlarda bulunulmuştur. Bitkisel atık yağ sözleşmesi olmayan işletmelerin lisanslı firmalar 
ile atık yağ sözleşmesi yapması sağlanmıştır. 

2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetki Devri’ne istinaden Üsküdar İlçe sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin 
değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Belediyemize devredilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Çevre Koruma ve Kontrol 
Birimi teknik personeli bu yetki devrine istinaden şikayetleri değerlendirmekte ve Kanun ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler 
çerçevesinde problemleri çözüme ulaştırmaktadır. 2018 yılında 235 adet gürültü kirliliği ile ilgili sorun çözüme ulaştırılmıştır.

Canlı Müzik İzni:  Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Birimi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yapılan yetki devrine istinaden, Kafe, Restoran, Otel, Düğün Salonları vb. yerlere Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği kapsamında inceleme ve kontroller yapılarak "Canlı Müzik Yapabilir Uygunluk Yazısı" verilmektedir. 2018 
yılında 3 işletmeye canlı müzik izni verilmiştir. 

Gece Çalışma İzni: Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Birimi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yapılan yetki devrine istinaden Kamu yararı bulunan inşaatlara 19.00-23.00 saatleri arasında akşam çalışma izni, 23.00-07.00 
saatleri arasında gece çalışma izni uygunluk yazıları Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında 
verilmektedir. 

Gürültü Kirliliğinin Kontrolü Çalışmaları

Temizlik İşleri Müdürlüğü

2018 FAALİYET RAPORU 350/351



Bilgisayar, monitör, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, cep telefonu ve bunun gibi ev, ofis ve endüstride kullanım alanı bulan, 
yararlı ömrünü tamamlamış veya arıza nedeniyle daha fazla kullanılmayan, tamiri mümkün olmayan aletlerin tümü elektronik atık 
kategorisi altında toplanmaktadır.  İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olan bileşikler içeren bu atıkların belirli standartlar çerçevesinde 
geri dönüştürülmesi, geri dönüştürülemeyen atıkların ise uygun yollarla bertarafı gerekmektedir. Elektrikli ve elektronik atıklar 
doğru olarak işlenmez ise tekrar kazanım veya kullanım için söküldüklerinde, parçalandıklarında, yakıldıklarında veya kimyasal 
işleme tabi tutulduklarında içerdikleri zararlı gazlar, kurşun, kadmiyum, cıva gibi zehirli metaller açığa çıkabilmekte, bu atıklar 
önemli birer toksik madde kaynağına dönüşerek çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlara sebep olabilmektedir. 

Üsküdar İlçesi sınırları içinde, 2018 yılında 9.890 kg elektrikli ve elektronik atık toplanmış olup her geçen yıl toplanan elektrikli ve 
elektronik atık miktarı artış göstermektedir. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarının Kontrolü

Atık Pillerin Kontrolü

Ömrünü Tamamlamış Atık Lastiklerin Kontrolü

Vatandaşlarımız tarafından, atık pil toplama noktalarında biriktirilen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan atık piller Yönetmelik 
kapsamında Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak toplanmakta ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği’ne teslim 
edilmektedir. Ayrıca, her yıl TAP Derneği ile birlikte, ilköğretim okullarında atık pil toplama kampanyası düzenlenmektedir. Bu 
kampanya ile geleceğin gençleri olacak çocuklarımıza hem çevre bilincini aşılamak hem de daha temiz ve yaşanabilir bir çevre 
bırakılması amaçlanmaktadır.

 İlçe sınırları içindeki tüm okullara, muhtarlıklara, camilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sitelere ve bazı marketlere atık pil toplama 
kutuları konarak atık pil toplama noktaları oluşturulmuştur. Üsküdar sınırları içinde 2018 yılında 4.492 kg atık pil toplanmış olup 
365 adet atık pil kutusu dağıtılmıştır.

Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmaması ve yığınlar oluşturması durumunda sivrisinek ve fareler için uygun bir üreme alanı 
olacağı gibi salgın hastalıkların yayılmasında da etken olacaktır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde günlerce söndürülmesi 
mümkün olmayan yangınlara ve zehirli gazların oluşumuna neden olurlar. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ömrünü tamamlamış 
lastikler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından düzenli olarak toplanmaktadır. Toplanan lastiklerin geri kazanım  işlemi sonrasında 
oluşan granül lastikler kauçuk imalatında, halı saha zeminlerinde, lastik karo taşı üretiminde, makine takozu üretiminde ve asfalt 
yollara bariyer yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürülmektedir. Teller de metal preslerde küçültülerek sanayinin metal ihtiyacı 
olan alanlarında kullanılmaktadır. 2018 yılında 445 ton ömrünü tamamlamış atık lastik toplanmıştır.
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Yoğun kar yağışının ardından ana arterlerde, bağlantı yollarında ve sokaklarda vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi, ulaşım 
ve yaya trafik akışının sağlanması amacıyla  kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak yürütülmüştür.  Kar küreği 
ve gelberilerle tüm yaya kaldırımlarındaki karlar temizlenmiştir.  

Karla Mücadele Çalışmaları

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilk kez faaliyete geçirilen ve üç senedir başarıyla yürütülen bu uygulamada, 
çöpe atılan mobilya, tahta atığı vb gibi ahşap içerikli ürünler Atık Yönetim Merkezi’nde ahşap-metal geri dönüşüm atölyesinde görevli 
personel tarafından itina ile ayrıştırılarak yakılacak odun parçaları haline getirilmektedir. Her bir aşaması büyük bir titizlikle yapılan 
ayrıştırma sonucu elde edilen odun parçaları düzenli bir şekilde çuvallara yerleştirilip depolarda istiflenmektedir. İhtiyaç sahibi 
ailelerin adreslerini Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından harekete geçilerek belirlenen yerlere odunlar götürülüp 
teslim edilmektedir. 2018 yılı içinde 1.221 aileye 720 ton odun yardımı yapılmıştır.

İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı
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Kuyu Açma ve Su Deposu

Küllük Yapımı

Yakıt Tankının Yeraltına Alınması

Yerüstü Çöp Konteyneri Yapımı

Yeraltı Çöp Konteyneri Çalışmaları

Üsküdar sınırları içinde yerleştirilen sigara küllükleri Selimiye de bulunan Atık Yönetim Merkezinde kendi personellerimiz tarafından 
imal edilmektedir. 2018 yılında 200 adet küllük imalatı yapıldı.

Sokak temizliği için tüm sokaklarımızın yıkanması, Üsküdar genelinde kendi imkanlarımızla açtığımız kuyulardan ve inşa ettiğimiz su 
depolarından temin edilmektedir. Selimiye'de bulunan  Atık Yönetim Merkezinde, bir tanesi 150 m iki tanesi ise 120 m olan 3 adet 
derin sondaj kuyusu açıldı. Bir tane de drenaj sisteminden su toplama kuyusu bulunmaktadır. Bunların toplandığı 6 adet 25 tonluk 
ve 2 adet 20 tonluk toplamda 8 adet yerüstü su depolama alanı mevcut olup toplamı 250 tonluk su deposu bulunmaktadır. Küçüksu 
Mahallesindeki Cıngıllıoğlu Camiinde 12 m derinlikte 1 adet sondaj ve 250 tonluk 2 adet yerüstü  depolama alanı mevcuttur. Selamsız 
Çocuk Parkında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait olan fakat kullanılmayan su deposu Müdürlüğümüz ekipleri tarafından 
bakımı yapılarak çalışır hale getirildi. 120 m derinlikte sondaj motorlu kuyu ile destek alınmaktadır. Ünalan Bilim Merkezinde yeraltı 
kaynak suyu depo alanına toplanmakta ve araçlarımızın su temini buradan sağlanmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün çöp toplama için kullanmış olduğu yakıtın bulunduğu  50 tonluk yakıt tankı yeraltına alınarak şantiye 
alanı düzenlenmiş ve daha güzel bir görüntü oluşturulmuştur. 

Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ilçemizde kullanılan yerüstü çöp konteynerlerinin imalatı yapılmaktadır. Bu 
sayede Belediyemizin konteyner ihtiyacı karşılanmaktadır.

Yerüstü çöp konteynerleri hem görüntü kirliliği oluşturmakta hem de bu konteynerlere kedi gibi hayvanların girmesi sonucunda 
hijyen sorunu ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Görüntü kirliliğinin önlenmesi, yaz aylarında oluşan koku kirliliğinin önlenmesi başta 
olmak üzere çevre kirliliğini önlemek, hijyen sağlamak ve normal yerüstü konteynerlerinin daha fazla yer işgal etmemesi için 
konteynerler yeraltına alınmaya başlamıştır. 2018 yılı içinde 7 noktadaki  yerüstü çöp konteynerleri de  yerin altına alınarak toplamda 
39 noktada yerüstü çöp konteynerlerinin Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeraltına alınması tamamlanmıştır.
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Okullarda Eğitim

Temizlik Personeline Yönelik İş Güvenliği Eğitimi

Çevre Platformu Toplantısı

Çevre ve geri dönüşüm konularında okullarımızda çevre mühendislerimiz tarafından uygulamalı atık toplama eğitimleri yapıldı. 
Eğitim sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan Çevre ve Geri Dönüşüm Dergisi tüm öğrencilerimize dağıtıldı. 2018 
yılı içinde 11.561 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm konularında eğitim verildi.

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının hedefi, temizlik işleri müdürlüğünde görevli tüm personelin  ruhsal ve bedensel bütünlüğüne 
hasar verebilecek risk olasılıklarını ortadan yok ederek, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmaktır. Bu sayede yapılan çalışmalar 
doğrultusunda da, iş kazaları ve meslek rahatsızlıkları önlenebilecek, iş gücü ve iş günü kayıpları azalacaktır. Bunun olabilmesi, iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması konuyla alakalı eğitimlerin sağlanması ile mümkündür. Ancak bu 
şekilde gerekli tutum ve davranışlar hayata geçirilebilecektir. Bu çerçevede, tüm personel   yaşayabilecekleri tehlikeler hususunda 
doğru şekilde bilgilendirilmekte ve işlerini güvenli bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlayacak bir eğitimden geçirilmektedir. 
Görevli personellerin sadece  işi nasıl yapabilecekleri konusundaki bilgilere değil, aynı zamanda kendilerinin ve diğer işçilerin can 
güvenliği ile sağlıklarını nasıl muhafaza edeceklerini de bu eğitimlerde öğrenmektedirler.

MBB Çevre Platformu toplantısı, İstanbul’un tüm ilçe belediyelerinden 96 kişinin katılımıyla Temizlik İşleri Müdürlüğünün ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi. MBB Çevre Yönetimi Koordinatörü Ahmet Cihat Kahraman’ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda 
ilçe belediyelerinin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın temsilcileri de yer aldı.
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Doğa dostu çocuklarla daha yeşil bir gelecek konseptli  uygulamalı atık etkinliği çocuklara çevre temizliği, doğaya sahip çıkma ve 
çöp miktarının azaltılması bilincinin aşılanabilmesi için  Yavuztürk İlköğretim Okulu’nda Çevre ve Geri Dönüşüm konulu sunum 
gerçekleştirildi.  Yavuztürk İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören çocuklar çevre temizliğine katkı sağlamak amacı ile evlerindeki 
geri dönüştürülebilir olan atıkları Müdürlüğümüzün  “Uygulamalı Atık Günü” olarak başlattığı bugünde topladı. Toplanan atıklar 
geri dönüşüme gönderildi.

Üsküdar ilçesinde iki yıldır uygulanmakta olan Salı ve Cuma günleri değerlendirilebilen atıkların toplanması "İkili Toplama Projesi" 
kapsamındadır. Ülkemizdeki mevcut mevzuat durumu ve belediyenin imkanları doğrultusunda en ekonomik şekilde planlamalar 
yapıldı. Yeni toplama modeli,  toplumun ve bireyin de dahil olduğu, toplumun yaşam dinamiklerini dikkate alan bir yönetim 
sistemi olarak ortaya çıktı. Kaynağında ayrıştırmayı da içine alan ve haftanın belirli günlerinde katı atıklar toplanmadan sadece 
değerlendirilebilen atıkların toplandığı ikili toplama metodu ile  vatandaşın katılımı aktif olarak sağlandı. Kaynağında ayrıştırma 
modeli, Türkiye şartlarında ekonomik olarak işçi maliyeti, poşet maliyeti gibi hiçbir maliyet getirmeden kaynağında ayrıştırma 
başarısına ulaşmış bir proje olarak öne çıkmakta ve diğer kurumlar tarafından takip edilmektedir. 

Bu toplama yönteminde, her gün çöp toplama yerine haftada beş gün çöp toplama, iki gün ise değerlendirilebilen atıklar 
toplanmaktadır. Değerlendirilebilen atıkların toplanmasında aynı personel görev almakta ve aynı araçlar kullanılmaktadır.  Hiçbir 
poşet dağıtılmamakta ve sokaklara hiçbir geri dönüşüm konteyneri konulmamaktadır. 

Doğa Dostu Çocuklarla Daha Yeşil Bir Gelecek Etkinliği

Değerlendirilebilen Atıkların Toplanması (İkili Toplama) Projesi
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Değerlendirilebilen atıkların sahadan toplanması sırasında sokak toplayıcıları ile sürekli sorunlar yaşanmaktadır. Dışarıya atılan 
ya da çöp konteynerlerine bırakılan değerlendirilebilen atıklar sokak toplayıcıları tarafından alınmaktadır. Sokak toplayıcıları, 
konteynerlerdeki poşetleri karıştırırken  değerlendirilebilen atıkları almakta fakat evsel atıkları da konteynerlerin dışına atarak 
çevre ve görüntü kirliliği yaratmaktadırlar. Bu durumla mücadele edilerek sokak toplayıcılarının Salı ve Cuma günleri Üsküdar 
ilçesine girmesi engellendi.  Temizlik İşleri Müdürlüğü’ nde görevli motorize ve zabıta personeli ile her Salı ve her Cuma günü 
sokak toplayıcılarına müdahale edilmektedir.  Çalışmalar sonucunda bu günlerde, sokak toplayıcılarının Üsküdar ilçesine girişinin 
%10’lara kadar düştüğü görülmektedir. 

Sokak Toplayıcıları ile Mücadele Çalışmaları

Diğer Müdürlükler ile Entegre Çalışmalar

Uluslararası İşbirliği Kapsamında Balkan Ülkelerinde 
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Konferansı

Teknik Gezi

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kurum içindeki diğer müdürlüklerimizin yapmış olduğu faaliyetlere destek çalışmamız 2018 yılı 
boyunca devam etmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanının dışında kalan ve cadde ve sokaklardaki olumsuzluklara 
Müdürlüğümüz saha personeli tarafından  anında müdahale edilmektedir. Buralardaki  olumsuzluklar tespit edilerek diğer 
müdürlüklere bildirilmekte ve çözüm üretilmektedir.

2. Uluslararası Çevre Konferansı  geri dönüşüm ve atık yönetimi alanlarındaki birikim, deneyim ve başarılarını bir araya gelerek 
tüm ilgili taraflarla paylaşmak, bu alanlardaki ekonomik fırsatları ve yatırım imkanlarını değerlendirmek, uluslararası işbirliklerinin 
gelişimine zemin oluşturmak amacıyla İstanbul’ da düzenlendi. Başta Türkiye olmak üzere; Macaristan, Hırvatistan, Makedonya, 
Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Almanya, Kosova, Romanya, Lübnan, Suriye ve Filistin’den çok sayıda katılımcıyla 
gerçekleştirildi. Konferansa Müdürlüğümüzden Çevre Mühendisleri katılım sağladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çevresel konularda teknolojiyi takip ederek gerekli teknik gezilerde bulunduk. Bu kapsamda 
Pendik Belediyesinin yapmış olduğu Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisine teknik gezi düzenleyerek hem teknolojiyi takip 
etmekte hem de güncel bilgilere  ulaşmaktayız.  
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Milyonlarca insanın yaşadığı dünyada, hızla tüketilen doğal kaynaklar maalesef aynı hızda kendini yenileyememektedir.  Diğer 
taraftan insanın yaşam standardını yükseltmek adına ürettiği her ürün  atık dağları olarak doğaya bırakılmaktadır.  Bu atık dağları, 
doğanın kendi ürünü olmadığı için de doğal döngüye katılamamaktadır. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük 
yerleşim alanlarında ürettiğimiz bu atıkların azaltılması ve  geri kazanılması gerekmektedir. Bu amaçla, çevre ve sosyal sorumluluk 
konularında öncü olarak Ata 2 Konutları Yönetimi  ile ortak bir çalışma başlatıldı. 11 Şubat 2018 tarihinde Ata 2 Konutları  pilot 
çalışma ve örnek uygulamanın gözlemlenebileceği ön görülerek seçilmiştir. 

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından kullanılan  antiseptik –  dezenfektan mendil için  Katı Atık Kirlenmesi 
Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi tarafından etkinlik analizi yapıldı. Bu işbirliği projesi ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde 
çalışan personellerin baskın olarak kullandığı elinden örnek alınarak  antiseptik – dezenfektan mendillerin etkinlik analizlerinin 
yapılarak personellerin sağlıklarının korunması için daha  hijyenik imkanlar sunulması amaçlandı.

Temiz Site Kampanyası

Öğrenci Buluşması

Antiseptik Mendil Hijyen Analizi

Muhtarlarla Toplantı
Temiz sokak projemiz kapsamında Ahmediye Mahalle Muhtarımız, Kuzguncuk Mahalle Muhtarımız ve gönüllülerimizle zamansız çöp 
çıkarma konusunda ve sokağımızı, çevremizi temiz tutmak konusunda sürekli olarak görüş alışverişinde bulunduğumuz toplantılar 
düzenledik. 

Yavuztürk İlkokulunun çevre ve geri dönüşüm konularına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı yaklaşık 500 ilkokul öğrencisini 
velileri ile beraber  Valide Sultan Gemisinde ağırladık ve Boğaz turu yaptırdık.
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Tebligat Çalışmaları

Atatürk Ortaokulu Etkinlik Programı

23 Nisan Validebağ Korusu Etkinliği

Temiz Sokak Kapanış Etkinliği

Üsküdar sınırları içinde bulunan tüm marketlerin genel müdürlüklerine, şubelerine, tüm işletme, kurum ve kuruluşlara ambalaj 
atıkları ile ilgili tebligat yapıldı. Market yetkilileri,  marketlerde oluşan ambalaj atıklarını, sokak toplayıcılarına vermemeleri, 
dışarıya bırakmamaları ve market içlerinde ambalaj atık noktaları oluşturması hususunda tebligat ile bilgilendirildi. 

Çevre ve geri dönüşüm konusunda Atatürk Ortaokulunda Çevre Mühendisimiz tarafından sunum yapıldı. Sunum sonrasında, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yaptırılan Çevre ve geri dönüşüm dergisi tüm öğrencilerimize dağıtıldı. Öğrencilerin 
evlerinden getirdikleri değerlendirilebilir atıklar etkinlik gününde toplandı. Etkinlik sonunda, öğrencilerin atık malzemelerden 
yapmış oldukları süs eşyaları sergisi gezildi.

23 Nisan’ da Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Validebağ Korusu etkinliğine 
Müdürlük olarak katılım sağladık. Alanda Müdürlüğümüze ait stand kurarak çevre ve geri dönüşüm hakkında bilgilendirici  
hediyeler dağıttık. Çocuklarımızın sorularını cevapladık. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen  Temiz Sokak” projesinin kapanış 
programı Kuzguncuk Bostanı’nda açık hava kahvaltısı ile sona erdi. Kahvaltı programı, temiz sokak projesinin uygulandığı 
Ahmediye mahallesi Dönmedolap Sokağı sakinleri ile Kuzguncuk Mahallesi Perihan Abla Sokağı sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti. 
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Doğa dostu çevrecilik anlayışıyla fark yaratan, temiz cadde ve sokaklarıyla örnek gösterilen Üsküdar, ambalaj atıkları toplama ve 
ayırma tesisine kavuştu. Selimiye mahallesinde Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Atık Yönetim Merkezinde hayata geçirilen tesis, 
kağıttan, metale, plastikten ahşaba kadar hemen her türlü atığı ayırabilme özelliğine sahiptir. 500 m2 kapalı alanda inşa edilen tesis 
aylık olarak 1.500 ton/gün atık ayırma kapasitesine sahiptir. Burada ayrıştırılan atıkların %70’i kağıt/ karton atığı, %30’ u ise metal 
ve plastik atığını oluşturmaktadır.

Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisinin Açılışı

Şok Temizlik Programı

Odun Kesme ve Kırma Makinesi
Sahadan toplanan ahşap atıklarının el dokunmadan kesilmesi ve kırılması için Müdürlüğümüz ekipleri tarafından odun kesme 
makinası ve odun kırma makinası yapıldı. Bu sayede ahşap atıkları el değmeden makine ile kesilmeye başlandı. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak geleneksel Şile ilçesi şok program temizliği organizasyonluğunu üstlendik. Bu program kapsamında 
191 konteyner yıkandı, 156 konteyner boyandı, 85 konteynerin bakımı yapıldı, 122 cadde ve sokak süpürme araçları ile süpürüldü, 
Şile ilçesinin ana caddeleri ve marina bölgesi yıkandı ve 7 adet caminin temizliği  yapıldı, caddelerin kaldırım üstü otları tarafımızdan 
temizlendi.

Metal Konteynerlerin Plastik Konteyner ile Değiştirilmesi
Metal konteynerler, çöp toplanması hizmeti sırasında gürültü kirliliği nedeniyle vatandaşın rahatsız olmasına sebep olmaktadır. 
Vatandaşların sokaklarında çöp toplama hizmeti verilmesi sırasında rahatsız olmasını önlemek için ve gürültü kirliliğine çözüm 
üretmek için Üsküdar ilçe sınırları içinde bulunan  metal konteynerler plastik konteynerler ile değiştirilmeye devam etmektedir. 
2018 yılında 1.414 adet metal konteyner plastik konteyner ile değiştirildi. 
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UKAY Kongresi

İklim Değişikliği Farkındalığının Geliştirilmesi Projesi

İhalelerimiz

Asbest Risk Yönetimi Sempozyumu

İklim Değişikliği Çalıştayı

Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2018 yılında dokuzuncusu düzenlenen UKAY Kongresi çevre teknolojilerinin paylaşılması ve 
sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı ile yapılmaktadır. Her yıl ülkemizin farklı bir şehrinde, o şehirdeki 
üniversite ile işbirliği yapılarak düzenlenen Ulusal Katı Atık Kongresi bu yıl Konya’ da gerçekleşti. Bilim insanları, sivil toplum 
kuruluşları, kamu ve özel sektör yöneticilerinin buluştuğu kongrede Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü, Atık Toplama 
Personelinin El Hijyeni konulu sunumuyla katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi 
Projesi” (Improving Climate Change Awareness and Engagement in İstanbul) çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol 
oynayan yerel yönetimlerle güç birliği yapmak ve teknik kapasiteyi artırmak amacıyla 7 Haziran-9 Temmuz arasında İstanbul’ daki 
39 ilçe belediyesinden görevlendirilen teknik personele eğitimler verildi. Eğitime Üsküdar Belediyesi olarak Müdürlüğümüzden 
Çevre Mühendislerimiz katıldı.

2018 yılında ihale çalışmalarına başlandı. İlk ihale Temmuz ayında gerçekleştirildi. Üsküdar ilçe sınırları içinde Temizlik İşleri 
Müdürlüğü olarak toplanan ambalaj atıklarının 150 günlük satışı ihalesi dökme ambalaj ve balyalı ambalaj olarak gerçekleştirildi. 
İhalenin muhammen bedeli 2.431.500 TL olarak tespit edildi. Aralık ayında ise ihale süresi 365 gün olan tekstil atıkları kumbara 
yerlerinin kiraya verilmesi ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin muhammen bedeli 100.000 TL olarak tespit edildi. Bunun haricinde 3 
ihale çalışması daha yapıldı.

Şişli Belediyesi bünyesinde düzenlenen Asbest Risk Yönetimi Sempozyumuna Müdürlüğümüzden çevre mühendisleri katılım sağladı. 
Sempozyumda, kanserojen olması sebebiyle insan sağlığını tehdit eden ve kentsel dönüşüm ile birlikte yeniden gündeme gelen 
asbest tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Dört oturumda tamamlanan sempozyumda asbest türleri ve tespiti, kentsel dönüşümde 
asbest yönetimi, asbest söküm uygulamaları, asbest yönetimi standartları ve maruziyeti başlıkları ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küresel iklim değişikliğinin kente etkileri ve bu etkilerin neden olacağı olumsuzlukların azaltılması 
için İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak bu etkinliğe katılım sağladık. Çalıştaya 
konusunda uzman çok sayıda akademisyen, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi birim ve 
iştiraklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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5 Haziran Dünya Çevre Günü programı Çavuşdere Meydanında Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, 
çocuklara yönelik standlar kuruldu. Resim atölyesi gerçekleştirildi. Dünya Çevre Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. 

Ambalaj atıklarının nasıl toplandığı ve hangi işlemlerden geçerek geri dönüştürüldüğü hakkında bilgi sahibi olmak için Atık Yönetim 
Merkezimizde bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisini okullarımızın ziyaretine açtık. Toplamda 162 öğrenci  konu hakkında 
Çevre Mühendislerinden bilgi aldı. 

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen sokak iftarlarında  günde ortalama 3000 kişiye iftar verilen mahalle iftarlarında, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri tarafından iftar öncesinde iftar alanı temizlenerek dezenfekte edildi. İftar sonrasında ise alanda biriken çöpler ve 
ambalaj atıkları ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. İftar alanı ve sokaklar sabunlu sularla yıkanarak,  buharlı yıkama araçlarıyla 
temizlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri,  Atık Yönetim Merkezimizde inşa edilen ve örnek olan Ambalaj Atıkları 
Toplama ve Ayırma Tesisimizi gezdi. Teknik gezi esnasında İBB Atık Yönetim Müdürlüğü yetkililerine tesis hakkında teknik bilgiler verildi. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü 

Atık Yönetim Merkezi Teknik Gezileri

Geleneksel Sokak İftarı Alanları Temizlik Çalışmaları

İBB Teknik Gezi
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Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Üsküdar için ilçe genelinde zamansız çöp atmanın önüne geçmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.  
Zamansız çöp atılan noktalara vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla pankart çalışmaları uygulandı. Zamansız çöp çıkaran vatandaşlara 
cezai işlem uygulandı. 7 vatandaşa zamansız çöp çıkarmayla ilgili 41 TL cezai işlem uygulanmıştır. 2018 yılı içinde toplamda 287 TL ceza 
yazıldı. Ayrıca, yaklaşık 150.000 haneye zamansız çöp çıkarılmaması ile ilgili tebligat çalışması yapılmıştır.

Marmara Belediyeler Birliği Çevre Platformu 90 belediyenin katılımıyla belediyelerde sıfır atık yönetimi ve yönetmelik taslağını 
değerlendirmek üzere  İstanbul’da bir araya geldi. İstanbul’un tüm ilçeleri ile Bursa, Kocaeli ve Balıkesir’deki belediyelerin de yoğun ilgi 
gösterdiği değerlendirme ve istişare toplantısı gün boyu sürdü.

Kaynak verimliliği ve doğal kaynakların daha etkin yönetimine doğrudan katkı sağlayan atık yönetimi ile ilgili Ülkemiz ile Danimarka Çevre 
ve Gıda Bakanlığı arasında atık yönetimi ana teması çerçevesinde proje geliştirilmiştir.  Bu kapsamda, projenin toplumsal farkındalığın 
artırılmasına yönelik ve atık yönetimine ilişkin finansal mekanizmalara yönelik çalışma grubu oluşturulmuştur. Sayılı belediyelerin davet 
edildiği bu çalışmaya Üsküdar Belediyesi de davet edildi. Belediyemizi temsilen Temizlik İşleri Müdürlüğünden çevre mühendisleri 
görevlendirildi. 

Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda gelişme sağlanması, politika belirlenmesi ve yönlendirici olunmasına katkı sağlamak amacıyla gerek 
sektörün gerekse iş dünyasının bir araya gelerek katkı sunduğu, bu sene de "Atıkta Ekonomi Ekonomide Atık” ana temasıyla 9. Türktay paneli 
düzenlendi. Panelde, Türkiye’de tüm yönleriyle atık yönetimi konusu incelendi. Konunun bir paydaşı olarak Türktay Paneline katılım sağladık.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  koordinasyonunda düzenlenen "Gürültü Denetimleri ve Beton Santralleri" konulu toplantı, Vali 
Yardımcımız Günay Öztürk ve İl Müdürümüz Hacı Mehmet Güner'in başkanlığında İBB, 39 İlçe Belediyesi ve ilgili kurumların katılımlarıyla 
gerçekleşti. Toplantıda gürültü denetimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Müdürlüğümüzden çevre mühendisleri 
katılım sağladı.

15 Eylül’de tüm dünyada gerçekleşen çöp toplama etkinliği Let’s Do It/ World Clean Up Day’e (Dünya Temizlik Günü) Üsküdar Sahili’nde 
Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile beraber yapıldı. Etkinliğe, gönüllüler de katılım 
sağlayarak, çevredeki insanlara yönelik farkındalık çalışması yapıldı. 

Zamansız Çöp Çalışması

Çevre Platformu Toplantısı

Türkiye'de Atık Yönetimi

9. Türktay Paneli

Gürültü Denetimleri Ve Beton Santralleri Konulu Toplantı

Dünya Temizlik Günü Etkinliği
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Temizlik personelinin  el hijyenine dikkat etmesinin önemini vurgulamak için Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü ile beraber el hijyeni 
eğitimi düzenlendi. Eğitime tüm müdürlük personeli katılım sağladı. El yıkama, bilindiği üzere enfeksiyon kontrol önlemlerinin en 
kolay uygulanabilen ve en etkili yöntemlerinden birisidir. Özellikle temizlik personelinin davranış değişikliğinde bulunması, yani el 
hijyeni uygulanmasını artırması ile kişisel hijyenin önemi artacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin her 
yönüyle ele alındığı Sıfır Atık Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Sıfır atık projesinin bir paydaşı olarak Temizlik 
İşleri Müdürlüğü olarak bu zirveye katılım sağladık.

01.03.2016 tarihinde başlayan, değerlendirilebilir atıkların Salı ve Cuma günleri toplanma çalışmalarının yer aldığı ve vatandaşların 
Sıfır Atık konusunda bilgilendirildiği el broşürü bu sene ayrı olarak tasarlandı. El broşürleri 200.000 haneye dağıtıldı.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi Müdürlüğümüz bünyesinde de yoğun bir şekilde 
devam etmektedir. Proje kapsamında, ilk olarak Müdürlüğümüzün sahada çalışan motorize personeline eğitim verildi.  Daha sonra, 
tüm sahada çalışan personele Sıfır Atık Projesi hakkında detaylı bir eğitim verildi. 

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe sınırları içinde bulunan tüm sitelere, Müdürlüğümüzde görevli çevre mühendisleri tarafından  proje 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 

El Hijyeni Eğitimi

Sıfır Atık Zirvesi

Sıfır Atık El Broşürü Dağıtım Çalışması

Sıfır Atık Personel Eğitimi

Sıfır Atık Site Bilgilendirme Çalışmaları
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Yıl içerisinde yaşanan birçok sel baskını, yangın gibi doğal afetlerden sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü, Üsküdar ilçesinde meydana 
gelen tüm olumsuzlukları gidermeye çalıştı.  Yangın ve su baskınına uğrayan evler ve işyerleri temizlendi. Evlerde ve işyerlerinde 
bulunan eşyalar tarafımızdan tahliye edildi. Kullanılabilecek durumdaki eşyalar vatandaşlar için ayrıldı, kullanılmayacak durumda 
olan eşyalar ise tarafımızdan alındı. Saha da meydana gelen tüm olumsuzluklara Müdürlüğümüz personelleri tarafından yoğun 
mesai programı ile müdahale edilerek çözüme kavuşturuldu.

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı, Sıfır Atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Zirveye, Çevre ve Şehircilik Bakanı,Tarım ve 
Orman Bakanı, ulusal ve uluslararası konuşmacılar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, şehir plancıları, 
sanayiciler, STK ve sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Zirve kapsamında, kapalı çalıştay etkinliğine Müdürümüz Sayın Salih 
UZUN sunumuyla katılım sağladı. Çalıştay’ da Üsküdar ilçesindeki atık toplama modeli hakkında bilgi verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri bayram süresince ve bayramdan sonra olmak üzere aralıksız olarak çalıştı ve kurban kesim 
noktalarını temizledi. Ayrıca, vatandaşların kurbanlarını  daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamda kesmeleri sağlandı.  Kurban 
kesiminden kaynaklanan işkembe ve diğer atıkların, sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında 
konulması ve ağzı iyice kapatılıp bağlanması sağlanarak ekiplerimiz tarafından toplandı. Bu hayvansal atıkların koku ve görüntü 
kirliliği oluşturmaması için toprağa gömüldü. Ayrıca, işkembe atıklarının çevreye  dağılmaması, koku ve görüntü kirliliği yapmaması 
için kurban kesim alanlarına özgü konteyner yapıldı. Yine ilk defa bu sene tüm konteynerler kireçlenerek çevre kirliliğinin önüne 
geçildi. Kurban Bayramı’nda çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için, Müdürlüğümüz  ekipleri tarafından kurban satış ve kesim 
alanları temizlendikten sonra dezenfekte edilip kireçleme yapıldı.

Doğal Afet Çalışmaları

Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği

Uluslararası Çevre Zirvesi
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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:

• Belediyemiz hizmet binaları ile Belediyemiz 
tasarrufunda bulunan bina ve tesislerin elektrik, sıhhi 
tesisat, boya-badana, klima, asansör, kapı-pencere, 
cam - ayna, perde - tente, alüminyum - PVC doğrama, 
trafo, kombi-kazan, iklimlendirme sistemleri (VRF, VRS, 
Rooftop, Chiller, vb.) onarımlarını gerçekleştirmek,

• Kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettikleri takdirde 
elektrik, sıhhi tesisat, boya-badana, klima, asansör, 
kapı-pencere onarımlarını gerçekleştirmek,

• Tesisler ve kullanılan binaların ihtiyaç duyduğu her türlü 
teçhizat, malzeme ve mefruşatı temin etmek,

• Belediyenin 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 kullanılmadı-
ğını denetlemek, protokole aykırı kullanımlarda gerekli 
ikazları yapmak ve ilgili birime rapor halinde sunmak,

• Belediye Başkanı ile yetkili organların ve kanunların 
verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Tesisler Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Gelen bakım onarım taleplerinin karşılanma oranı % 95 97  98,5   99

2
Klima, merkezi ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme ile yapılan 
bakım ve onarım sayısı

Adet 314 1.169  322   500

3 Kombi, kazan, şofben, termosifon ile ilgili yapılan bakım ve onarım sayısı Adet 98 87  78   100

4 Yapılan alüminyum ve PVC doğrama miktarı mtül 1.470 392  2.470   1.000

5 Yapılan asansör bakım onarım sayısı Adet 335 502  816   750

6 Yapılan boya işleri miktarı m² 33.499 38.088  44.573   30.000

7 Yapılan cam işleri miktarı m² 264 400  3.754   1.500

8 Yapılan elektrik bakım onarım sayısı Adet 2.998 1.706  1.144   2.000

 9 Yapılan marangozluk bakım onarım sayısı Adet 1.964 2.132  1.016   1.500

10 Yapılan otomatik kapı, bariyer, elektronik kepenk bakım onarım sayısı Adet 34 25  55   25

11 Yapılan perde ve tente miktarı m² 1.050 2.010  913   1.500

12 Yapılan sıhhi tesisat bakım onarım sayısı Adet 871 708  755   708

13 Yapılan trafo işletme sorumluluğu ve bakım onarım sayısı Adet 30 60  108   60

2018 FAALİYET RAPORU



Tesisler Müdürlüğü

Faaliyetlerimiz

Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü bakım onarım işlerinde, bina iç duvarlarının yıkımı, alçıpan 
ile duvar bölmelerinin yapılması, zeminlerin yeniden döşenmesi, tüm marangozluk işleri, boyama, kalorifer, su ve elektrik 
tesisatlarının döşenmesi, asansör, klima, kombi, kazan, ısıtma soğutma ve iklimlendirme sistemleri teknik servis personeli 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü elektrik bakım ve onarımları, elektrikçi teknik personelimiz 
tarafından yerine getirilmiştir. Yıl içerisinde meydana gelen 1144 adet elektrik arıza ve bakımı gerçekleştirilmiştir. 
Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü sıhhi tesisat işleri, temiz ve pis su giderleri, kanal arızaları, 
hidrofor ve rezervuar onarımları, kalorifer arızaları bakım ve onarımları, çatı oluk ve yağmur suyu giderleri bakımları sıhhi 
tesisat teknik personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Yıl içerisinde 755 adet sıhhi tesisat arızasına bakım ve onarım yapılmıştır. 
 
Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü alçı, boya, badana ve dekorasyon işleri, müdürlüğümüz 
bünyesinde bulunan boyacı teknik personel tarafından yapılmıştır. Yıl içerisinde 44.573 m2 alçı, boya, badana ve dekorasyon 
talebi gerçekleştirilmiştir. 

Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü marangozluk işleri arızaları ve onarımları, teknik servis 
personelimiz tarafından yerine getirilmiştir. Yıl içerisinde 1016 adet marangozluk işleri bakım ve onarımları yapılmıştır. 
Belediyemiz, dış birimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü asansör bakım işleri müdürlüğümüz bünyesinde 
bulunan asansör teknik personelimiz tarafından yapılmış/yaptırılmıştır. Yıl içerisinde 816 adet asansör bakım ve onarım işi 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca müdürlüğümüz tarafından 913 m2 perde ve tente, 3754 m2 cam ve ayna, 2470 mtül alüminyum ve PVC doğrama, 108 
adet trafo bakımı, 78 adet kamu kurum ve kuruluşlarına bakım onarım, 322 adet iklimlendirme sistemleri, 78 adet kombi 
kazan, 55 adet otomatik kapı bariyer, 99 adet TV bakım onarımı yapılmıştır. 

Merkez Bina Asansör Bakımı Boya Yapım İşiTeknik Servis Çalışması
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Müdürlüğümüz yol bakım onarım çalışmaları, ulaşım 
planlama çalışmaları ve trafik sirkülasyonu, makine ikmal 
ve kuruma ait araçların bakım onarımı kapsamında aşağıda 
belirtilen görevleri yürütmektedir:

• Müdürlüğün tasarrufunda olan taşıtların sevk ve 
idaresini sağlamak.

• Belediye ihtiyacı olan her türlü taşıt ve iş makinelerinin 
satın alma, kiralama ve diğer yollarla teminini 
sağlamak.

• Belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin tamir ve 
bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

• Belediyeye ait deniz nakil vasıtaları hizmetinin 
sürekliliğinin sağlanması için bakım onarım işini 
yapmak ve yapımını sağlamak. 

• Belediyeye ait taşıt ve iş makinelerinin bakım 
ve onarımlarının yapıldığı atölyenin işletilmesini 
sağlamak, atölyede taşıt ve iş makinelerinin onarımı 
dışındaki diğer işlerin de yürütülmesini sağlamak.

• İhtiyaç duyulan yedek parça, akaryakıt vb. ürün ve 
malzemeyi temin etmek.

• Ekonomik ömrünü tamamlayan taşıt ve iş makinelerinin 
terkin ve hurdaya çıkarma işlemlerini gerçekleştirmek.

• İhtiyaç duyulmayan taşıt ve iş makinelerinin talep eden 
ihtiyaç sahibi belediyelere veya kamu kuruluşlarına 
bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, bağışlanması 
veya satılması için gerekli işlemleri yapmak.

• Sürücü ve operatörlerin zorunlu veya gerekli olan 
mesleki eğitimlerini sağlamak.

• Belediye personeli ile ilgili servis hizmetini sağlamak 
ve takibini yapmak.

• Resmi araçların trafik ve egzoz muayenelerini ve 
zorunlu trafik sigortalarını yaptırmak.

• Resmi araçların otomatik geçiş sistemi (OGS) veya hızlı 
geçiş sistemi (HGS) cihazlarının takibini yapmak.

• Kuruma yeni alınacak araçlarla ilgili işlemleri yapmak.
• Kuruma yeni alınan araçların trafik tescil işlemlerini 

yaptırmak.
• Araçların temizliğini sağlamak ve kontrol etmek.

• Tasarrufunda bulunan tüm araçlar ile belediye 
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

• İlçe halkının cenaze hizmetleri için şehirlerarası otobüs 
transfer hizmeti vermek.

• Diğer resmi kurum, okul, vakıf, dernek, spor kulüpleri 
gibi yerel hizmet kuruluşlarının dilekçeli takiplerini, 
programlamak ve uygun görülenler için imkanlar 
dahilinde gerekli görevlendirmeleri yapmak.

• Asfalt yama yapmak, ihtiyaç halinde periyodik olarak 
asfalt kaplanacak yollarda sathi sıcak asfalt kaplama 
yapmak.

• Asfalt yollarda yapılan kazılar sonucu açılan tranşelerin 
üstlerinin asfaltlanmasını yapmak.

• Mevcut yolların periyodik olarak bakım onarımını 
yapmak.

• Baca tamiri, baca kapağı yenileme, baca düşürme veya 
yükseltme çalışmalarını yapmak.

• Yollarda oluşan ani çökmelerin tespiti ve tamirini yapmak.
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun olacak 

şekilde gerekli görülen yollarda hız kesici set yapmak.
• Kısa metrajlı yağmursuyu ve atık su kanallarının yapımı ve 

bakım onarımını yapmak.
• Müdürlüğümüz faaliyet kapsamında çıkan hafriyatların 

döküm alanlarına naklini yapmak.
• Müdürlüğümüz görev sorumluluğunda bulunan her 

türlü demir işleri yapım ve bakım onarımını yapmak.
• İmar planları çerçevesinde veya fiilen oluşmuş yolların 

tesviye düzenlemesi yapılarak hizmete sunmak.
• Altyapı kuruluşları ile ilgili sorunların çözümü için 

koordinasyonu sağlamak.
• İzinsiz-ruhsatsız tranşelerin tespit edilerek zabıt 

tutanaklarının tanzim edilmesi ve altyapı yönergesine 
göre altyapı çalışmalarının belediye kontrolünde ruhsatlı 
olarak yapılmasını sağlamak.

• Büyükşehir Belediyesi ile Ulaşım Koordinasyon Daire 
Başkanlığının trafik güzergâhları, kavşak düzenlemeleri, 
üst geçit ve alt geçit ihtiyaçları, otopark taleplerini 
iletmek, bunlarla ilgili düzenleme yapılmasını talep 
etmek üzere gerekli yazışmaları yapmak.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Araç ve ekipmanlara yapılan akaryakıt ikmali miktarı Lt 2.003.044 2.256.509  2.341.721   2.500.000

2 Atölyede araçlara yapılan tamir işlemi sayısı Adet 15.310 1.084  1.925   1.250

3 Atölyede kayıtlı araç sayısı Adet 83 79  66   80

4 Bordür bakım onarım miktarı m 10.962 11.337  10.501   15.000

5 Parke taşı bakım onarım miktarı m² 28.578 43.986  41.630   30.000

6 Sınır elemanlarına yapılan bakım onarım çalışmaları sayısı Adet 15.930 8.036  8.252   10.000

7 Duvar bakım onarım çalışmaları sayısı m² 992,4 1.565,5  1.858   2.000

8 Temizlenen baca / ızgara sayısı Adet 7.754 6.915  8.368   7.000

9 Temizliği yapılan kanal hat uzunluk miktarı m 16.630 11.013  14.099   15.000

10 Yapılan hız kesici sayısı Adet 143 428  279   250

11 Yeni yapılan kanal uzunluğu miktarı m 1.671 2.078  5.017   2.000

12 Yol bakım ve onarım için kullanılan asfalt miktarı Ton 27.873 39.151  23.000   27.000

• İmar Kanununun 23. maddesi ile ilgili uygulamaları ve 
iştirak paylarını takip eder ve gerekli düzenlemeleri 
yerine getirir.

• Karayolları Trafik Kanununun 10’uncu maddesinde 
belirtilen ve Belediyenin sorumlu olduğu yerlerde; 

• Yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolları 
trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak 
durumda bulundurmak. 

• Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik 
ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer 
işaretlemeleri yapmak. 

• Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak 
çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak 
ve denetlemek. 

• Karayolunda trafik için tehlike teşkil eden 
engelleri gece veya gündüze göre kolayca 
görülebilecek şekilde işaretlemek veya 
ortadan kaldırmak. 

• Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden 
trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, 
yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak. 

• 2918 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5393 
sayılı Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan 
Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 

• UTK ve UKOME kararları ile ilgili işlemleri takip 
etmek.

• 3194 sayılı İmar Kanunu 23. madde kapsamında (yol 
katılım bedeli) iş ve işlemleri takip etmek ve tahakkuka 
bağlamak.

• Karla mücadele sürecini takip etmek. (Yolları kar ve 
buzdan temizlemek, tuzlamak vs.) 

• İBB altyapı yönetmeliğine uygun kazı sürecini 
denetlemek, uygunluğunu sağlamak ve gerektiğinde 
cezai işlemleri uygulamak.
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Üsküdar Valide Sultan Gemisi
2015 yılı Ekim ayında yapımına başlanan Üsküdar Valide Sultan Gemimiz 580 yolcu kapasiteli olup, 01-08-2017 tarihinde 
hizmete girmiştir. 2018 yılı içerisinde Üsküdar Valide Sultan gezinti (tenezzüh) gemimiz;  686 sefer ile 340.000 vatandaşımıza, 
rehber eşliğinde,  İstanbul Boğazında ücretsiz kültür turları hizmeti vermiştir.    

Yatay Çizgi Çalışmalarımız 
Araç sürücü hızlarının şehir içi hız limitlerine uygun olması ve böylece yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebilecek olumsuzlukların 
önlenmesi için; cadde ve sokaklarımız da yatay işaretleme çalışmalarımız devam etmiş olup, aşağıda örnekler verilmiştir.

Yaya Geçidi Çizgi Çalışmalarımız

Kasis Boyama Çalışmalarımız
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Bordür Boyama Çalışmalarımız

Okul Oyun Çizgi Çalışmalarımız

Otopark Çizgi Çalışmalarımız

Banket Çizgi Çalışmalarımız
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Ulaşım Koordinasyon ve Planlama

Kısıklı Mahallesi Ferah Cad. Hacı Arifbey, Reşatbey ve Sefa Cami Sokak birleşimi Geometrik Yol Düzenleme Projesi uygulandı.

Kısıklı Mahallesi Alemdağ Cad. Alemdağ Yanyol Kavşak Düzenleme ve Katılım Projesi  uygulandı.

Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad  Beylerbeyi Saray önü ek şerit  proje uygulaması yapıldı.

Çengelköy Mahallesi Yalıboyu Cad çelik halat ile yol bölünmesi yapıldı.
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Ulaşım Koordinasyon ve Planlama

Harem İETT Peron Alanı düzenlendi.

D-100 Tem, Acıbadem, Altunizade ve Kadıköy  istikametinden Ünalan Mahallesi ( EMAR SQUARE ) bağlantı yolu düzenlemesi yapıldı. 

Güzeltepe Mahallesi Dr. Beynun Akyavaş Cad. Geometrik Yol Düzenleme Projesi uygulandı.

Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Cad ve Dr. Fahri Atabey Cad arası Yol ve Kavşak Düzenleme Projesi uygulandı.



2018 FAALİYET RAPORU

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Asfalt Yama ve Kaplama Çalışmaları
2018 yılında yol bakım onarım çalışmaları için 23.000 ton asfalt kullanılmıştır.  

Acıbadem Mh. Çeçen Sk. Aziz Mahmut Hüdayi Mh. Hasbahçe Sk.

Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk.Yavuztürk Mh. Fatih Camii

2018 yılı içinde UM11 (Kirazlıtepe - Kısıklı 
Metro - Esatpaşa Metro Ring Hattı), UM12 
(Güzeltepe – Kısıklı Metro Ring Hattı)  ve 
UM 13 (Yavuztürk – Ümraniye Metro Ring 
Hattı) hatları hizmete sunuldu.

Metro Ring Hatları 
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Tretuvar Bakım Onarım Çalışmaları

Duvar Bakım Onarım Çalışmaları

2018 yılında 41.630 metrekare parke yol çalışması yapılmıştır.

2018 yılında 2.027 metrekare taş, tuğla ve briket duvar bakım onarım çalışması yapılmıştır.

Kuzguncuk Mh. Babanakkaş Sk.

Siyami Ersek Hastanesi

Yavuztürk Mh. Gazel Sk.

Acıbadem Mh. Palmiye Sk.

Yavuztürk Mh. Dağyeli Sk.

Küçük Çamlıca Mh. Uluçınar Sk.

Parke Yol Bakım Onarım Çalışmaları
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2018 yılında 23.518  metreküp moloz 
alınmıştır. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. 
Namazgah Sokakta hafriyat  çalışması 
yapılmıştır.

2018 yılında 3.947 metreküp stabilize 
serim yapılmış, 60 metre yeni yol açılmıştır. 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tara-
fından 2018 yılında 9.170 kg demir 
ferforje, 1.810 kg demir kapı, 30.422 
kg demir korkuluk montaj ve onarımı 
gerçekleştirilmiş olup, 4.850 metreküp 
galvaniz saç montajı yapılmıştır. 

Aydınlatma çalışmaları kapsamında 
Belediye Binamızın önü ve Çavuşdere 
Caddesi, Valide Sultanr Gemisi ile Ra-
mazan İftar Çadırında aydınlatma işleri 
yapıldı. Ayrıca 464 adet resmi ve dini 
kurum, 1670 adet direk ve armatür ay-
dınlatma bakım- onarımı yapıldı.

Moloz Alma ve Hafriyat Çalışmaları

Yol Açma ve Stabilize Serim Çalışmaları

Demir İşleri Çalışmaları

Aydınlatma Çalışmalarımız
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Atölye Faaliyetlerimiz

2018 yılında 2.146 yeni ızga-
ra imalatı,118 baca imalatı, 
5.017m yeni yağmur suyu 
kanalı yapıldı.

Izgara Yapımı Yağmur Suyu Kanalı Yapımı Pano Tamir ve Montaj

Diğer Çalışmalarımız

• Belediyemiz araçları ile şehir içi cenaze için 2.058 sefer, şehir dışı cenaze için 552 sefer olmak üzere toplamda 2.610 seferle 
65.250 vatandaşımıza cenaze nakil hizmeti verilmiştir.

• Makina İkmal Şefliği onarım kademelerinde onarılan araç sayısı 655 ve  onarılan iş makinası sayısı 82 olmak üzere toplamda 
737 araç onarılmıştır.

• Spor kulüplerine 188 sefer, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 533 sefer olmak üzere toplam-
da 721 seferle 18.020 kişiye hizmet verilmiştir.

• Belediyemiz envanterine kayıtlı 21 araçla mesai günleri 675 personelimize servis hizmeti verilmiştir.
• Belediyemiz envanterinde mevcut 40 araçla karla mücadele başta olmak üzere her türlü olumsuz hava ve iklim koşullarında 

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere kesintisiz hizmet verilmektedir.
• Araç takip sistemi ile belediyemiz envanterinde bulunan tüm araçların görev ve yapmış oldukları hizmetler kesintisiz olarak 

takip edilmekte ve yaşanan olumsuzluklar anında çözümler üretilerek hizmetlerin aksamaması sağlanmaktadır.
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Değerlendirilen sahipli hayvan şikayeti sayısı Adet 698 804 630 600

2 Değerlendirilen kümes hayvanı, kanatlı hayvan ve diğer hayvan sayısı Adet 17 279 617 400

3 Değerlendirilen sokak hayvanları şikayeti sayısı Adet 2.622 8.275 15.855 7.500

4 Hayvan aşılamalarının yapılması Adet 1.374 1.963 1.820 2.100

5 Hayvanlara polikinlik hizmetinin verilmesi Adet 7.044 22.631 31.564 20.000

6 Hayvanlara rehabilitasyon hizmetinin yapılması Adet 1.274 1.879 1.985 1.800

7 Okullarda yapılan dezenfeksiyon hizmeti sayısı Adet 274 299 1.079 560

8 Rögar ilaçlamalarının yapılması Adet 12.480 5.064 6.809 5.600

9 Sahiplendirilen hayvan sayısı Adet 234 126 209 150

10 Isırılan ve aşıya sevk edilen kişi sayısı Kişi 18 20 12 15

11 Müşahedeye alınan hayvan sayısı Adet 12 14 16 15

12 Kurban satış yerlerinde kontrol edilen hayvan sayısı Adet 10.336 10.383 7.320 10.000

Veteriner Hizmetleri, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin 
İcrasına Dair Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, İş Kanunu ile diğer ilgili kanun, 
tüzük, yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerinin belediyeye 
dolayısıyla mesleğe dair tanıdığı görev, yetki ve sorumlulukları 
yerine getirir. Müdürlüğümüzün görevleri aşağıda belirtilmiştir.

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvan 
refahının temini için denetim hizmetinde bulunmak.

• Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları 
(zoonozlar) ile mücadele çalışmaları. 

• Kurban satış ve kesim hizmetlerinin denetimi.
• Sahipsiz hayvanlara yönelik rehabilitasyon faaliyetleri. 
• Hayvan veya hayvansal gıdaların bulunduğu, üretildiği, 

işlendiği ve satıldığı iş yerlerinin ruhsatlandırma işlemlerinde 
komisyonda bulunmak ve teknik görüş bildirmek.

• İlaçlama faaliyetlerinde bulunmak.
• Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele faaliyetlerinde 

bulunmak.
• Hayvan sevgisi ve sokak hayvanları için gönüllü eğitimleri 

yapmak.

Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler aşağıda 
belirtilmiştir:

• Sokak hayvanlarına yönelik veteriner hizmetleri
• Üsküdar ilçesi sınırlarında sokak hayvanları yakalama, 

rehabilite, bakım ve tedavi hizmetleri.
• İlaçlama hizmetleri.
• Minik dostlar kliniğinde tedavi ve rehabilitasyon 

hizmetleri.
• Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde sokak 

hayvanlarına yönelik tedavi, bakım ve rehabilitasyon 
hizmetleri.

• Kurbanlık alanlarda veterinerlik hizmetleri.
• Okullarda hayvan ve doğa sevgisi eğitimleri.
• Kuduzla ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetleri.
• Sokak hayvanlarına mama dağıtım hizmetleri.
• Sokak hayvanlarına barınma alanı dağıtım hizmetleri.
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Faaliyetlerimiz

• 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. Sahipsiz hayvanlara tedavi hizmeti verilmiştir.

• Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezine ve Minik 
Dostlar Hayvan Kliniğine röntgen, ultrason, kan sayım 
ve biyokimya, kavitron ve yoğun bakım üniteleri alınmıştır.

• 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 mü-
cadelede; sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, kene, bit, 
hamamböceği, fare ve diğer zararlılarla, insan sağlığına 
uygun yöntemlerle vektör mücadele hizmeti yapılmıştır.

• Belediye sınırlarımız içinde bulunan okul, kamu kuruluş-
ları, ibadethane vb. yerlerin periyodik aralıklarla prog-
ramlı dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Sokak hayvanlarının, uygun ortamlara yiyecek ve su kap-
ları koymak suretiyle beslenme ihtiyaçları karşılanmıştır. 
Yeni köpek besleme kapları ve plastik su kapları yapıl-
mıştır. (Kedi ve köpek yiyeceği)

• Sokak hayvanlarının korunması ile ilgili afiş çalışması ya-
pılıp sokaklara asılmıştır. Sokak hayvanlarının beslenme-
si amacıyla yıl boyunca mama dağıtımı yapılmıştır.

• Hayvanseverlerle ve hayvan dernekleriyle beraber et-
kinlikler yapılmıştır.

• Hayvan severlere yönelik çalışmalar yapılmış, her ay ya-
pılan toplantılarla belediyenin hayvanlara yönelik çalış-
maları anlatılmıştır. 

• Rehabilitasyon merkezimize ve kliniğimize okullar davet 
edilmiş; ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik hayvan sev-
gisi eğitimleri merkezimizde verilmiştir.

• Okullarda hayvan sevgisi eğitimleri verilmiştir.

• Üniversitelerde broşürler dağıtılmış, öğrencilerle sosyal 
sorumluluk projesi yapılmıştır.

• Üsküdar’ın doğasına uygun kedi ve köpek evleri konula-
rak, sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı karşılanmıştır.

• Müdürlük personeline hizmet kalitesini arttırıcı mesleki 
eğitimler verilmiştir.

• Evlerde ve bahçelerdeki sahipli hayvanlara yönelik çalış-
malar yapılmıştır. (Kümes hayvanları, köpek ve kedilerin 
bakımları ve kontrolleri)

• Sokak hayvanlarına müdahale amacıyla saat 17.00-23.00 
arasında nöbetçi ekip uygulaması başlamıştır. Ekip aracı 
ile veteriner hekim uygulaması da başlamıştır.

Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çalışmasında, 4.805 adet sokak hayvanı toplanarak gerekli kontrollerden geçirildi.
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Çavuşdere'deki kliniğimizde kedi ve köpek-
lere yönelik rehabilitasyon çalışmaları, te-
davi hizmetleri, aşı ve acil tedavi hizmetleri 
verilmektedir. Sokak hayvanları beslenmiş 
ve yıl içinde 7.5 ton kedi, 5.5 ton köpek ma-
ması dağıtılmıştır.

Kurban alanlarında veterinerlik hizmeti ve-
rilmiştir.  Kurban hizmetleri ile ilgili olarak 
3.773 büyükbaş ve 3.547 küçükbaş olmak 
üzere toplam 7.320 adet kurbanlık hayva-
nın kontrolü yapılmıştır. 

Üsküdar ilçemizdeki vektörle mücadele ve 
ilaçlama hizmetleri Müdürlüğümüz bün-
yesinde yürütülmektedir. Bu çalışmalarda 
kullanılan ilaçlar insana ve doğaya saygı-
lı, diğer canlılara zarar vermeyen, Dünya 
Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık 
Bakanlığından ruhsatlı ilaçlardır. Vektörler-
le mücadelemizde amacımız bu canlıların 
tamamen imhası değil hastalık oluşturma-
yacak şekilde kontrol altında tutulmasıdır.

Minik Dostlar Kliniği

Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri

Vektörle Mücadele Ekipleri

Faaliyetlerimiz
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Üsküdar sınırlarındaki sokak hayvanlarının 
bakım ve tedavileri amacıyla 1 adet hayvan 
ambulansımız ve 2 adet donanımlı hayvan 
nakil aracımızla hizmet vermekteyiz. Minik 
dostlar ambulansımız ile 08.30 - 23.00 arası 
hizmet verilmektedir. 

Kedi ve köpek evleri dağıtım işleri 2018 yı-
lında da yürütüldü. Akbank ve HAÇİKO Der-
neği ile Kedi Evi Yapım Etkinliği düzenlendi.  

Minik Dostlar Ambulansı

Kedi ve Köpek Evleri

Faaliyetlerimiz

İlaçlama Çalışmaları
İlaçlama çalışmaları kapsamında, biyolojik ilaçlarla veya biyolojik kontrol yöntemleriyle larva mücadelesi,  yaz aylarında açık alan-
larda ergin sivrisineklere karşı ulv yöntemiyle gece ilaçlamaları, kış aylarında kışlak alanlarda ilaçlama çalışmaları, karasinek (larva 
ve ergin ) mücadelesi, şehirsel alanda sürdürülebilir kemirgen ve hamamböceği mücadelesi, kapalı ve açık alanlarda kene müca-
delesi ve kapalı ve açık alanlarda diğer vektörlerle mücadele çalışmaları yürütülmektedir.

2018 yılında tüm mahallelerimizde Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları akşam saatlerinde sivrisinek ilaçlaması ya-
pılmıştır. İlçemizdeki okullarda ve camilerde, en az ayda bir kez olmak üzere 1.079 defa dezenfeksiyon ve ilaçlama yapılmıştır. 
6.809 adet rögar ilaçlaması işlemi gerçekleştirilmiştir.  4.322 adet sivrisinek, karasinek, tatarcık, pire, kene, bit, hamam böceği 
fare ilaçlama istek talebi değerlendirilmiştir. Üsküdar’ın doğasına uygun Kedi ve Köpek evleri konularak, sokak hayvanlarının 
barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Müdürlük personeline hizmet kalitesini arttırıcı mesleki eğitimler verilmiştir. Evlerde ve bahçe-
lerdeki sahipli hayvanlara yönelik çalışmalar yapılmıştır. (Kümes hayvanları, köpek ve kedilerin bakımları ve kontrolleri) Sokak 
hayvanlarına müdahale amacıyla saat 17.00-23.00 arasında nöbetçi ekip uygulaması başlamıştır. Ekip aracına veteriner hekim 
uygulaması başlamıştır.
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Faaliyetlerimiz

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönet-
meliği kapsamında faaliyetini sürdüren barınağımız, bakıma muhtaç hayvanların teda-
vileri, sokakta hayatını devam ettiremeyecek durumda olan hayvanların bakımları, ısırık 
vakalarında ısıran hayvanın kuduz olup olmadığını izleme açısından müşahede yeri olarak 
da hizmet vermektedir. 2018 yılında barınakta çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Barına-
ğımıza gezi için gelen anaokulu,  ilk ve ortaokullar ile lise öğrencilerine bilgiler verilmiş, 
hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturulmuştur. Üniversite öğrencileri ile hayvan 
bakımları yapılmış, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak programlar düzenlen-
miştir. Ayrıca gönüllü ve hayvansever vatandaşlarımız ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  
Ayrıca eğitim çalışmalarına da yıl içinde devam edilmiştir.

Hekimbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi

Kedi Mama Ünitesi Yapımları

Gönüllülerle Çalışmalar Hayvanseverlerle Gemi Gezisi Gönüllülerle Proje Çalışmaları

Üniversitelerle Temizlik Çalışması Sokak Hayvanları İçin Afiş Çalışması
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Faaliyetlerimiz

Hayvan Sevgisi Eğitimleri

Kedi Evi Yapım Etkinliği

Arazi Çalışması Ambulans Hizmeti Barınak Ziyareti

Kedi Evi Minik Dostlar Klinik Ziyareti

Kedi ve Köpek Mama Dağıtımı Sokak Hayvanları Paneli



Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol
Müdürlüğü



Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol
Müdürlüğü



Yapı Kontrol Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yerleşme alanlarında, modern kent gelişimini sağlamak için, 
yapılan planlar doğrultusunda, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile diğer ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen yetkiler çerçevesinde görev 
ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

% 20 Seviye (1. Hakediş):
İşyeri teslim tutanağı onaylanan ruhsatlı inşaatlar temel 
üstü seviyesine geldiğinde, bina konturları, su basman kotu, 
drenaj ve su yalıtımı tamamlanan 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(kontur-gabari,SSK bildirgesi, yapı denetim hizmet 
bedeli dekontu,temel,bodrum, zemin kat kalıp-donatı 
imalatı tutanakları, beton döküm tutanakları,beton basınç 
dayanım raporları,çelik çekme deneyi raporları,personel 
bildirgesi) kontrol edilir ve olumsuzluk olmadığı takdirde 
müdürlüğümüz tarafından %20 seviye onayı yapılarak yapı 
denetim firmasının hakediş bedeli onayı verilir.

% 60 Seviye (2. Hakediş):
Yapının betonarmesinin tümüyle bitirilmesine müteakip 
yapı denetim firmaları seviye ve hakediş müracaatlarını 
yapar. İnşaat yerinde bölge mühendislerimiz tarafından 
kontrol edilir ve ilgili evrakların da kontrolü sonrası (bütün 
katların kalıp-donatı 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 firmaları seviye ve hakediş 
müracaatlarını yapar. İnşai faaliyetlerin ruhsat eki projelere 
uygunluğu mühendislerimiz tarafından kontrol edilip, 
müdürlüğümüz tarafından  %80 seviye onayı yapılarak yapı 
denetim firmasının hakediş bedeli onayı verilir.

% 100 seviye (4. Hakediş): 
Bina tamamen bitirilip, iskan edilebilir seviyeye, ruhsat ve 
eklerine uygun şekilde getirildiği takdirde yapı denetim 
şirketi müracaatına müteakip kontrollerimiz sonrası %100 
seviye onayı yapılarak yapı denetim firmasının hakediş 
bedeli onayı verilir.

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 tamamlanmasıy-
la yapı kullanma izni düzenlenir. İmar mevzuatı çerçevesin-
de, uygun yapılaşmanın sağlanması için düzenli olarak yap-
mış olduğumuz denetimler İlçemizde güvenli yapılaşmayı 
mümkün kılmıştır.

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Düzenlenen basit onarım izin belgesi sayısı Adet 18 37 33 35

2 Düzenlenen yapı tatil tutanağı sayısı Adet 66 60 68 70

3 Encümen kararlarına istinaden yapılan resmi yıkım sayısı Adet 7 5 1 -

4 Yapı kullanma izin belgesi sayısı Adet 273 237 230 250

5 İş deneyim belgesi sayısı Adet 19 27 23 30

6 Verilen kat irtifakı liste tasdiki sayısı Adet 266 229 253 250

2018 FAALİYET RAPORU
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Yapılan kaçak uygulamalar hakkında 3194 sayılı imar Kanu-
nu’nun 32. ve 42., 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun 13. ve 18. 
Maddelerine ve TCK.’nın 184. maddesine istinaden yasal işlem-
ler yapılıp ilgili dosyalar belediye encümenine takdim edilir. 
 
Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların tamamı mühürle-
nerek bölge mühendislerimiz tarafından “Yapı Tatil Tutanağı” 
düzenlenir. Düzenlenen yapı tatil tutanağında, ruhsata aykırı-
lıkların 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 durumu; belediye tara-
fından, varsa video, fotoğraf makinesi ile ölçü krokisi veya ebat-
lı krokiye dayalı olarak tutanak tanzim edilerek tespit edilir. Bu 
tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uy-
gun hale getirir ya da ruhsat alır. Eğer, 30 gün içersinde uygun 
hale getirilmez ise TCK.’nın 184. maddesine göre Cumhuriyet 
Savcılığı’ na suç duyurusunda bulunulur ve İmar Kanunun 32. 
Maddesi gereğince Encümene sevk edilerek yıkım kararı alınır 
ve Kaymakamlık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağ-
lanarak yıkım gerçekleştirilir.

Kaçak yapılaşma dolayısıyla müdürlüğümüz tarafından mühür-
lenme işlemi yapılıp durdurulan ve yasal işlemi başlatılan yapı-

larla ilgili kaçak faaliyetin devamı mühendislerimiz tarafından 
tespit edildiği takdirde mühür fekki işlemi yapılır ve bu durum 
Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilir. Lüzumu halinde kat irtifakı ku-
rulmak üzere suret tasdiki yapılır. 

Talep edildiği taktirde, “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 inşa-
atların kontrol edilerek seviye tespitleri yapılır. 

Her yılın sonunda inşai faaliyeti devam etmekte olan bütün inşaat-
ların kontrolünün yapılarak yılsonu seviye tespitleri onaylanır.
 
Vatandaşlarımızın her türlü dilekçe, elektronik posta, telefon 
şikayetlerinin mühendislerimiz tarafından kontrol edilerek,  ko-
nunun gereği en kısa zamanda ve en doğru şekilde yapılır.
 
Vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerinin çözümlenmesi, özel-
likle kaçak yapılaşma teşebbüslerinin engellenmesi için ilçe sı-
nırları içerisindeki bütün mahallelerimiz bölge mühendislerimiz 
tarafından hafta içi her gün, hafta sonu ve resmi 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 Müdürlüğü 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 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 
oluşturulmasını sağlar.

• Belediye Encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi 

için gerekli desteği verir ve Encümene sunulacak 
dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasını sağlar. 

• Belediyemize gelen ve giden her türlü evrakla ilgili 
gerekli işlemleri yapar ve bu evrakları ilgili birimlere 
gönderir. 

• Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde 
çalışabilmesi için Müdürlüklerin müracaatlarını kabul 
eder ve sonuçlandırır.

• Müdürlüğümüze bağlı evlendirme dairesi aracılığı 
ile evlilik akitlerinin ve evlilikle ilgili diğer işlemlerin 
gerçekleştirilmesini sağlar.

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN

1 Adi posta işlemleri sayısı Adet 4.818 4.842  2.769   

2 Belediye encümeninde alınan karar sayısı Adet 2.074 2.325  1.237   

3 Belediye meclisinde alınan kararı sayısı Adet 119 139  122   

4 Evlendirme akit sayısı Adet 4.460 4.019  3.846   

5 Evlendirme izin sayısı Adet 1.022 1.345  944   

6 Evlendirme müracaat sayısı Adet 5.630 5.291  4.948   

7 Genel gelen evrak sayısı Adet 17.501 18.853  15.747   

8 Genel giden evrak sayısı Adet 4.166 5.631  2.082   

9 İadeli taahhütlü posta işlemleri sayısı Adet 2.363 2.462  1.841   

10 Tebligat posta işlemleri sayısı Adet 2.108 2.081  769   

11 Talep edilen arşiv dosya sayısı Adet 131.763 271.042  140.980   

Belediye Meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteğin verilmesinden Müdürlüğümüz sorumludur. 2018 yılı içerisinde; 
76 adet komisyon toplantısı, 23 adet meclis birleşimi yapılmıştır. Bu birleşimler neticesinde 122 adet meclis kararı alınmıştır. 22 
adet yazılı önerge, 1 adet sözlü önerge ve 1 adet dilekçe talebine cevap verilmiştir. 

Meclis İşlemleri
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KOMİSYON İSMİ TOPLANTI ADETİ

Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu 5

Hukuk-Mülkiye Komisyonu 10

İmar Komisyonu 15

Tarife Komisyonu 7

Bütçe-Hukuk Ortak Komisyonu 37

Bütçe-Hukuk-Çevre Ortak Komisyonu 1

Bütçe-Hukuk-Eğitim ve Gençlik ve Spor Ortak Komisyonu 1

TOPLAM 76
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Encümen Başkanlığını Başkan Yardımcısı Av. Sedat AYYILDIZ yürütmektedir. 2018 yılı içerisinde bir kez olağanüstü olmak üzere 
toplam 52 adet encümen toplantısı yapılmış olup, aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 1.237 adet encümen kararı alınmıştır.

Encümen İşlemleri
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Büro Hizmetleri

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve Diğer Posta İşlemleri - Genel Evrak Çıkışı

Kurum dışına gönderilecek evraklar, kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi bulunan tüm resmi kurumlara öncelikle KEP üzerinden 
gönderilmiştir. KEP adresi bulunmayan kurum ve kuruluşlara kuryelerimiz aracılığı elden teslim edilmiş, gönderilemeyen evraklar 
posta yoluyla gönderilmiştir.

Birimimiz, müdürlüklerden tebligat, iadeli-taahhütlü, APS ve adi (normal) posta adı altında gelen evrakların, posta gönderimini 
sağlamıştır. Birimlerden gelen resmi kurum ve kuruluşlara Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile gönderilen evrak sayısı 6.203 adettir.
Birimlerden gelen, dış kurumlara, şahıslara ve şirketlere posta ile gönderilen evrak sayısı 5.379 adettir. Kurumumuz kurye 
personelleri ile zimmetle resmi kurum ve kuruluşlara teslim edilen evrak sayısı 2.082 adettir 

POSTA İŞLEMLERİ ADET

İADELİ-TAAHHÜTLÜ POSTA İŞLEMLERİ 1.841

ADİ (NORMAL) POSTA İŞLEMLERİ 2.769

TEBLİGAT POSTA İŞLEMLERİ 769

TOPLAM 5.379

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) 6.203

Genel Evrak Durumumuz

Belediyemize Başkanlığımıza resmi kurum kuruluşlardan, şahıslardan elden teslim edilen, posta veya KEP ( 2640 adet) adresi 
üzerinden gönderilen toplam 15.747 adet evrak gelmiştir. İlgili müdürlüklere havaleleri ve intikalleri yapılmıştır.
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Evlendirme İşlemleri

AYLAR
MÜRACAAT 

SAYISI (ADET)
AKİT SAYISI

(ADET)
İZİN SAYISI 

(ADET)

OCAK 500 130 110

ŞUBAT 462 145 82

MART 617 282 124

NİSAN 499 514 97

MAYIS 543 300 114

HAZİRAN 375 269 80

TEMMUZ 417 444 99

AĞUSTOS 284 311 38

EYLÜL 286 669 47

EKİM 269 393 42

KASIM 305 237 40

ARALIK 391 152 71

TOPLAM 4.948 3.846 944

1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 1.566.139,00 TL nikâh akdi tahsilatı yapılmıştır.
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Arşiv Faaliyetleri

Kurumda kullanılan Dijital Arşiv Programına ödünç verme modülü ilave edilmiş olup,  müdürlükte nerede olduğu diğer 
birimlerce görülmekte, böylece süreç takip edilebilmektedir. 2018 yılında kurum arşivinden 39.528 adet dosya talep edilerek 
ödünç sistemiyle müdürlüklere zimmetlenmiştir. Müdürlüklerde işlemi biten 38.948 adet dosya kurum arşivine tekrar teslim 
edilmiştir. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde oluşturulan 12.365 adet belgenin fiziksel olarak çıktıları alınarak kurum arşivine 
gönderilmiş olup, her bir belge fiziksel dosyasına yerleştirilmiştir.

2017 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2.157 adet dosyanın imha listesi Devlet Arşivlerine gönderilmiştir. Devlet 
Arşivlerinde onaylanan listenin imha işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Böylece kurum arşivinde yer tasarrufu sağlanmıştır.

Kurumda geçmiş yıllarda yapılmış olan dijitalleştirme çalışmalarında eksiklikler olduğu tespit edilmiş, ilgili müdürlüklerle yapılan 
görüşmeler neticesinde müdürlüklerin talepleri doğrultusunda dijitalleştirme çalışmasına başlanmıştır. Proje kapsamında eksik 
olan ekipmanlar (tarayıcı, etiket, etiket makinesi, yazıcı vb.) temin edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol 
Müdürlüğüne ait aynı ada ve parsele ait dosyalar (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Anakent ve Af) bir 
araya getirilmesi işlemleri devam etmektedir.  Dosyalar kendi içinde kronolojik olarak tasnif edilerek, Dijital Arşiv sisteminden 
kontrolü yapılmaktadır. Daha önce taranan belgelere tarandı kaşesi basılmaktadır. Fiziksel dosyasında olmayıp sistemde 
bulunan belgelerin çıktıları alınıp dosyadaki kronolojiye tabi tutulmaktadır. Taranmayan tüm belgeler Dijital Arşiv Prosedürüne 
uygun olarak taranmaktadır. 2018 yılında 1.169 dosya tasnif edilerek, birleştirilip taranmıştır. 

Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 2.434 adet meclis kararı meclis tutanakları ile birlikte taranmıştır. 27.723 adet encümen kararı ve 
gündem dosyaları taranmıştır.

Dijital Arşiv sistemi ile aynı dosyaya aynı anda farklı müdürlüklerin erişimi sağlanmıştır. Süresiz saklanacak olan dosyaların 
yıpranma riski azaltılmıştır. Fiziksel dosyalar dijital ortamda yedeklenerek olası zafiyetlere karşı korunması sağlanmıştır. Dijital 
Arşiv sistemi kullanılarak vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt verilmiştir. İnsan gücünden tasarruf edilmiştir.
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Zabıta Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü, Belediyemizin lokomotif birimi 
konumunda olup ilçe halkının huzur ve sükûnunu sağlamaya 
çalışmakta, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi 
için hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz ilçede yaşayanların 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Bu çalışmaları 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 sağlamaktadır.

Dünyada bütünlük anlayışının değiştiği çağımızda, 
Belediyeciliğin hızlı bir değişim gösterdiği gözlenmekte 
ve bu değişimin 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 günümüzde personelimizin bilgi, donanım ve 
performanslarını artırıcı çalışmalar yapılmakta, gelişimleri 
sağlanmaktadır.

Üsküdar bulunduğu coğrafik ve kültürel konum itibari ile gerek 
yaşayanlarının gerekse İstanbul’un sürekli gözü üzerinde olan 
bir ilçesidir. Zabıta Müdürlüğümüz yaptığı uygulamalarda 
genelde ilk ve örnek olma özelliklerini taşımakta, dolayısıyla 
Belediyecilik hizmetlerindeki değişimin yansıyan yüzü 
olmaktadır. Müdürlüğümüz, bilgi ve refah seviyesi yükselen 
bir toplumda etkin, verimli, kaliteli hizmet sunmak ve vatandaş 
memnuniyetini daha da artırmak için öncü uygulamaları ile 
çalışmalarına devam etmektedir. Müdürlüğümüz yapmış 
olduğu faaliyetler ekipsel bazda aşağıda belirtilmiştir:

• Büro hizmetleri faaliyetleri günlük olarak gerçekleştirilmiş, 
rutin işlerin yanı sıra ekiplerin ihtiyaçları için destek ve 
koordinasyonlar sağlanmış, yıl boyunca 6.531 adet belge 
ve evrak işlemden geçmiştir.

• İskele, çarşı ve Harem otogar ekiplerimiz görev ve 
sorumluluk bölgeleri içinde çalışmalarını sürdürmüş, 
Belediye emir ve yasaklarının takibi ile gerekleri yerine 
getirilmiştir. 

• Merkez ve merkez harici şikâyet takip ekiplerimiz 
vatandaşlardan gelen her türlü şikâyetin ve teslim edilen 
evrakların değerlendirmesi ve takibini yaparak, asker 
aylıkları için gerekli tahkikatları gerçekleştirmiştir. 

• Gece ekibimiz vatandaşlardan gelen her türlü şikâyetin 
değerlendirilmesi ile iş yerlerinin kapama saatlerine uyup 
uymadıklarının takibini yapmaktadır. 

• Evrak ekibimiz, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüzden 
gönderilen işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili 

evrakların takibini, neticelendirme işlemlerini, 
mühürlenmesi gerekli işyerleri ile ilgili mühürleme 
işlemlerini gerçekleştirmiştir.

• İşyeri denetim ekibimiz periyodik denetim faaliyetlerinin 
yanı sıra yetkili merciler tarafından verilen tebligat, 
para cezaları, mühürleme gibi işlemlerin uygulamasını 
gerçekleştirmiştir. 

• Bölge ekipleri sorumluluk bölgelerindeki tüm seyyar ve 
dilenci faaliyetlerini önlemenin yanı sıra gürültü kirliliği 
yaratan satıcı ve araçlara müdahale etmiş, yaya geliş 
geçişini engelleyen her türlü işgallerin kaldırılmasını, 
izinsiz asılan afiş, pankart tabelaların toplanmasını 
gerçekleştirmiştir.

• Temizlik ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli 
olarak ilçe dâhilindeki çöp, moloz, her türlü atıklar ve 
çöp evlerden kaynaklanan sorun ve şikâyetlerle ilgili 
mücadelesini sürdürmüştür. 

• İmar ekiplerimiz Yapı Kontrol Müdürlüğünün bölge 
kontrol çalışmalarında bölge kontrol mühendisine 
yardımcı olur. İlçe dâhilindeki beş ayrı bölgede her türlü 
ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılan kaçak inşaat 
faaliyetlerini önlemek amacıyla gerekli müdahalelerde 
bulunmuştur. 

• Alkol ekibimiz ilçemiz dâhilinde bulunan park ve mesire 
yerlerinde halkın huzurunu ve sükûnunu bozacak fiil 
ve eylemlerde bulunarak açık alanda alenen alkol alan 
şahıslar ile mücadelesini sürdürmüştür.

• Pazar ekibi Üsküdar ilçemiz dâhilinde kurulan 19 
semt pazarında vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve 
sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için 
denetimlerini ve çalışmalarını 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. 

• Dilenci ve mobil huzur ekibi ilçemiz dâhilinde vatandaşların 
manevi duygularını istismar ederek dilenen şahıslarla 
mücadele etmektedir.

Zabıta Müdürlüğü olarak tüm ekiplerimizle zabıta 
hizmetlerinin yanı sıra Belediyemiz tarafından 2018 yılında 
gerçekleştirilen tüm kültürel ve sosyal etkinliklerde de görev 
alarak tüm birimlere destek sağlamış ve sosyal alanlarda 
faaliyetlerini sürdürmüştür.

2018 FAALİYET RAPORU
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Sıra 
No

GÖSTERGE ADI BİRİM 
2016 

GERÇEKLEŞEN
2017 

GERÇEKLEŞEN
2018 

GERÇEKLEŞEN
2018 

PLANLANAN

1 Gelen şikayetlerin sonuçlandırılması Adet 11.302 13.567  15.164   15.000

2 İdari yaptırımlara ilişkin tutanakların düzenlenmesi Adet 3.352 2.356  1.096   2.000

3 İş yerlerinin denetlenmesi Adet 4.668 3.543  4.996   4.500

4 Ruhsatsız faaliyeti tespit edilen iş yeri sayısı Adet 2.903 1.085  1.361   2.000

2016 2017 2018

1608 Sayılı Kanuna Göre 1.861 ADET 1.512 ADET 431 ADET

Ceza Miktarı 407.559 TL 343.224 TL 111.629 TL

5326 Sayılı Kanuna Göre 1.436 ADET 774 ADET 598 ADET

Ceza Miktarı 324.457 TL 382.992 TL 271.271 TL

5957 Sayılı Kanuna Göre 49 ADET 64 ADET 55 ADET

Ceza Miktarı 4.426 TL 7.085 TL 5.929 TL

6502 Sayılı Kanuna Göre 6 ADET 6 ADET 12 ADET

Ceza Miktarı 1.890 TL 1.910 TL 3.288 TL

Zabıta Müdürlüğü Büromuz Belediye içinden ve dışından Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakların, vatandaşlardan gelen 
şikâyet dilekçelerinin, Süper Hizmet Birimi müracaatlarının kayıt altına alınması, ekiplere tasnif edilmesi, işlem gören evraklarla 
ilgili kişi ve kurumlara cevap yazılması faaliyetlerini yürütmektedir. Sahadaki ekiplerimiz tarafından tutulan tespitleri, ceza 
tutanaklarını kayıt altına almak, ilgili birimlere sevk etmek, Ceza Kararı verilenlerin ilgililerine tebliğini sağlamak üzere gerekli 
işlemleri tamamlamak, Müdürlüğümüz personelinin her türlü özlük işlemlerini takip etmek, aylık ve günlük çalışma, nöbet 
çizelgelerini oluşturmak,  görev kâğıdı düzenlemek ve bunları kayıt altında tutmak, Zabıta Müdürlüğümüz merkez telsize 
gerek telefonla, gerekse şahsen bildirilen şikâyetleri kayıt altına almak, alınan şikâyetleri ilgili ekipler ve birimlere bildirmek, 
sonuçlarını şikâyetçiye ve birimlere iletmek vb. görevleri sürdürmektedir. 

2018 Yılı Yazılan İdari Yaptırımlar Üretilen Evrak

Büro Hizmetleri Faaliyetleri
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İskele Karakolu Faaliyetleri

Çarşı Karakolu Faaliyetleri

Bu Ekibimiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan iskele bölgesinde gerekli düzenlemeyi sağlamaktadır. Asya ve Avrupa Yakasını 

deniz trafiği ve Marmaray vasıtasıyla bağlaması sebebiyle önemli noktalarımızdan biri olan Üsküdar İskelesi bunun yanı sıra tarihi 

çeşmeleri ve camileri ile turistleri de çeken bir yer olduğundan turizm açısından da önem arz eden bölgedir.

İskele civarındaki işyerlerinin periyodik zamanlarda denetimini yaparak, dükkân önlerinde bulunan işgalleri kaldırmış, bağırarak 

satış yapan ve çevreyi rahatsız eden işyeri ilgilileri hakkında cezai işlem uygulamıştır. Bölgede faaliyet göstermek isteyen seyyar 

esnaflara mani olmak üzere sürekli devriye halinde görev yapılmaktadır.   

Selmanipak Caddesi, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi, Balıkçılar Çarşısı, Bulgurlu Mescit Sokak, Antikacılar Çarşısı, Büyük Hamam Sokak 

ve civarında görev yapan ekibimiz, bölgesi dâhilindeki her türlü seyyar esnaf faaliyetlerine mani olmakta işyerlerinin periyodik 

zamanlarda denetimini yaparak, dükkân önlerinde bulunan işgalleri kaldırmakta, ayrıca bağırarak satış yapan ve çevreyi rahatsız 

eden işyeri ilgilileri hakkında cezai işlem uygulamaktadır.

Ekip Faaliyetleri

2018 FAALİYET RAPORU
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Harem Karakolu Faaliyetleri

Merkez ve Merkez Harici Şikâyet Ekipleri Faaliyetleri

Çengelköy Karakolu Faaliyetleri

Birlik Camii Karakolu Faaliyetleri

Harem Ekibimiz sorumluluk bölgesi olan Otogar ve civarında seyyar satıcılara mani olarak halkın rahat bir şekilde yolculuk 

etmelerini sağlamaktadır. Otobüs yazıhanelerinin denetiminin yanı sıra, dükkânların önlerinde ve üstlerinde bulunan tüm işgaller, 

çıkıntılar, eklentiler ve tabelalar sökülmüş olup vatandaşa rahatsızlık veren çığırtkanlar engellenmektedir.

Şikâyet Ekiplerimiz Müdürlüğümüze kurumlardan ve vatandaşlardan telefon, dilekçe, e-mail  ya da Süper Hizmet Birimi yolu ile 
gelen şikâyetleri değerlendirerek neticelendirmekte, iç ve dış birimlerden gelen tebliğ evraklarının tebligat işlemlerini yapmaktadır. 
Askerde eş ve çocukları bulunan vatandaşlarımızın asker aylığı yardımı almak için yapmış oldukları başvuruların tahkikat işlemlerini 
gerçekleştirmiş ayrıca ilçe dahilinde bulunan 38 metruk binanın tahliye ve yıkım işlemlerine yardımcı olmuştur.

Çengelköy Ekibimiz sorumluluk bölgesi olan Beylerbeyi, Çengelköy civarında trafik akışını yönlendirmekte, esnafların denetim ve 

kontrollerini yapmakta ayrıca bölgesinde seyyar faaliyetlerine mani olarak tüm belediye hizmetlerinin takibini yapmaktadır.

Birlik Camii Karakolu Ekibimiz sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren tüm iş yerlerini denetlemekte, seyyar esnaf faaliyetlerine 
mani olmakta ve tüm belediye hizmetlerinin takibini yapmaktadır.

Ekip Faaliyetleri
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Evrak Ekibi Faaliyetleri

Sigara Denetim Ekibi Faaliyetleri

Denetim Ekibi Faaliyetleri

Denetim çalışmaları neticesinde tutanak düzenlenen işyerleri ile ilgili gerek dış birimlerden gerekse Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünden gelen işyerlerinin durumlarıyla ilgili (itfaiye 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, ruhsatsız işyerlerinin 

ruhsat almaları sağlanmaktadır. 2018 yılında 1.361 adet tespit zaptı, 67 adet mühürleme yapılmıştır.

Tütünle mücadele çalışmaları kapsamında İlçemiz genelinde yapılan 4.997 adet denetimde aksaklıkları tespit edilen 164 adet 

iş yeri ve şâhısa ceza uygulanmışır.

İlçemiz dâhilindeki tüm işyerlerinin denetimleri yapılmakta, tespitler ve periyodik denetimler esnasında karşılaşılan Belediye 

suçlarından dolayı yasal işlemler gerçekleştirilmekte olup vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlardan alışveriş yapabilmeleri için 

çalışmalar sürdürülmektedir. Denetlenen işyerlerinde öncelikle ruhsat şartı aranmakta, ruhsatsız olan işyerlerinin faaliyetlerine 

müsaade edilmemektedir. 2018 yılında 4.996 adet iş yeri denetlenmiştir.

Şikayet Sayısı

2018 FAALİYET RAPORU
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Bölge Ekipleri Faaliyetleri

Temizlik Ekibi Faaliyetleri

İmar Ekipleri Faaliyetleri

Yıkım Ekipleri Faaliyetleri

Alkol Ekipleri Faaliyetleri

Dilenci Ekibi ve Mobil Huzur Ekibi Faaliyetleri

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, depoya götürülerek yedd-i 
emin zaptı ile muhafaza altına alınmakta, bozulan veya çürüyen gıda maddeleri doktor nezdinde imha edilerek müşterek rapor 
tanzim edilmektedir. 2018 yılında müdahale edilen seyyar esnaf sayısı 1.471 adettir. 

Temizlik Ekibimiz gerek günlük çalışmaları neticesinde gerek vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda uygun olmayan 
yerlere çöp, moloz, evsel atık, hurda bırakan vatandaşlara cezai işlem uygulamakta olup, temizlik konusu ile ilgili dilekçe ve 
Süper Hizmet Birimi müracaatlarını değerlendirilerek neticelendirmektedir. Ayrıca çevreye yaydığı koku ve varlığı ile vatandaşları 
rahatsız eden ve çöp ev olduğu tespit edilen mekânlaın boşaltılarak temizlenmesi ve ilaçlanması sağlanmaktadır.

İmar Ekibimiz, Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik elemanları ile müştereken ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılan kaçak inşaat 
faaliyetlerine engel olmaktadır.

Yıkım Ekibimiz, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereği, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 
ile müşterek 454 tahliye ve yıkım işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Emniyete bağlı asayiş ekipleri ile müşterek ilçemiz dâhilinde bulunan park ve mesire yerlerinde halkın huzurunu ve sükûnunu 
bozacak fiil ve eylemlerde bulunarak açık alanda alenen alkol alan şahıslara müdahale ederek halkın huzurunu bozan 242 kişi 
hakkında 1608 Sayılı Kanuna istinaden 62.678 TL cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 
538 kişi ve uyuşturucu maddeden 483 kişi yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Vatandaşların manevi duygularını istismar ederek dilenen şahıslarla mücadele amacıyla Emniyet Müdürlüğü ile müşterek görev 
yapan Mobil Huzur Ekibi ve Müdürlüğümüz bünyesindeki Dilenci Ekibi, dilenen 3.020 şahsa müdahale ederek, kimlikleri tespit 
edilen 153 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden 20.324 TL idari yaptırım tutanağı tanzim edilmiştir. Ayrıca dilenen 
şahısların üzerlerinden çıkan 2.018 TL mülkiyetinin kamuya geçirilmesi hususunda karar alınması için düzenlenen tutanaklar 
Belediye Encümenine havale edilmiştir. 2018 yılında müdahale edilen dilenci sayısı 3.020 adettir.
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Zabıta Müdürlüğü

Pazar Ekibipleri Faaliyetleri

Trafik Ekibi Faaliyetleri

Nöbetçi Ekip Faaliyetleri

İlçemiz dâhilinde kurulmakta olan toplam 20 semt pazarımızda denetimler ve çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmektedir.          

Pazarların kurulma aşamalarında tezgâhların belirlenen sınırları aşmamaları için kontrolleri sağlanmakta, tezgâh arkalarına konulan 

seyyar direkler sayesinde pazar ortalarındaki direkler kaldırılarak, vatandaşların bina duvar ve pencerelerine ip bağlanmasının 

önüne geçilmiştir. Pazar ortalarına tezgâh 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 pazarbaşlarına elektronik terazi konularak vatandaşların aldıkları ürünlerin noksan 

olup olmadığı konusunda tereddütleri giderilmek üzere hizmetlerine sunulmuştur.

Trafik Ekibimiz tarafından görüntü kirliliğine neden olan 95 hurda araç çekilmiş, ayrıca umuma ait yerlerin kullanılmasına engel 

olacak şekilde park eden 71 araç ilgilisi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 18.389 TL cezai işlem 

uygulanmış, ayrıca Ulaşım Hizmetleri ve Fen İşleri Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalarda aktif olarak görev alınmıştır.

Nöbet Ekibimiz 17:00-01:00 saatleri arasında görev yaparak seyyar esnaf faaliyetlerine mani olmakta ve tüm belediye hizmetlerinin 

takibinin yapmaktadır.
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Zabıta Müdürlüğü

Gecekondu ve Film Ekibi Faaliyetleri

İlçemiz dâhilinde 775 sayılı Gecekondu Kanununun takibi ile Başkanlığımızın almış olduğu 09.03.2016 tarihli ve 21 sayılı meclis 
kararına istinaden İlçemiz dâhilinde yasaklanmış bölge ve yerler dışında kamu ve özel mülke konu kapalı ve açık mekânlarda ticari 
amaçlı çekilecek olan sinema filmi, kısa ve uzun metrajlı film, dizi film, reklam filmi vb.çekimler hususunda yapılan denetimlerde 
tespit edilen 299 çekimin 20 tanesine 33.700 TL cezai işlem uygulanmış diğer 279 tanesinden 523.750 TL çekim ücreti tahsil 
edilmiştir. 

Gece Ekibi Faaliyetleri

Sosyal Faaliyetler

Gece Ekibimiz dönüşümlü olarak saat 16.45 ile sabah 08.30 saatleri arasında çalışarak işyerlerinin kapama saatlerine uyup 

uymadıklarının takibi, Zabıta Merkeze gelen  şikâyetlerin değerlendirilmesi ve tüm belediye hizmetlerinin takibini yapmaktadır. 

Belediyemiz tarafından düzenlenen her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerle ilgili Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz üzerine 

düşen hususlarla ilgili görev yapmış bu doğrultuda resmi bayramlarda, tören programlarının icrasında gerekli önlemlerin alınması 

konusunda faaliyette bulunulmuş, düzenlenen konserler, spor şenlikleri, kutlama günleri ve gecelerinde, törenlerin gerektirdiği 

hizmetleri sürdürmüş, dini bayramlarda olumsuzluk yaşanmaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, Ramazan ayı 

süresince Valide Sultan Gemisi, İskele ve Şemsipaşa Meydanında bulunan ramazan sofralarının yanı sıra mahalelerde de iftar 

yemeği dağıtımının kargaşaya sebep verilmeden yapılabilmesi için gerekli önlemler alınarak düzen sağlanmıştır.
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Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik planlama, performans programı hazırlama, izleme-değerlendirme 
süreçleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde Stratejik Plan ve Performans 
Programlarında ortaya konulan kurumsal hedefler ile bunların gerçekleşme durumunun kıyaslanması için izleme ve 
değerlendirme sistemi oluşturulup uygulamaya alınmıştır. Böylece kurumumuzun fiziki ve mali ilerlemesi ile performans 
göstergelerine yönelik veri/bilgiler sağlıklı bir şekilde toplanıp değerlendirilmektedir.

Belediyemizde, sürecin canlı tutulması ve yüksek düzeyde faydanın sağlanması için yapılan planların; uygulanma, izlenme ve 
değerlendirmesinden sorumlu birimler ve kişiler belirlenmiştir.

Stratejik plandaki amaç ve hedefler ile performans programında yer alan hedefler ve sorumlu harcama birimleri arasında 
bağlantı sağlanmıştır. Performans hedefleri ile bu hedeflerin izlenmesi için belirlenen performans göstergeleri ise izleme 
ve değerlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır. 

Performans hedef ve göstergelerinin takibine yönelik oluşturduğumuz sistem dâhilinde 2018 yılına ait müdürlük verileri de 
düzenli olarak toplanıp değerlendirilmiştir.

İzleme ve değerlendirme sürecinin en önemli unsuru; planlanan 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 büyük önem teşkil etmektedir.

Bununla birlikte hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl sonunda faaliyet raporları aracılığıyla göstergelerin hedef 
değerleri, gerçekleşme durumları ile karşılaştırılmakta, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmekte ve hedeften sapma varsa 
nedenleri kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
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Belediye İştiraki

Genel Bilgiler
Raporun Ait Olduğu Dönem : 2018

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 : 216 391 64 25 - 26 

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’lik sermaye 25.01.2018 tarihli 9249 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile 4.000.000,00 TL’ye çıkarılmıştır.

Ortaklık Yapısı : 

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 Hususlar

 Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı İkametgah Adresi Hisse Adedi Sermaye Tutarı (TL)

 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÜSKÜDAR % 100 4.000.000,00 TL
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AKTİF GRUP - HESAP ADI
 Cari  

Dönem 
 Cari  

Dönem 
Cari  

Dönem

 I .DÖNEN VARLIKLAR  63.730.136,36    

  A.HAZIR DEĞERLER  160.603,07    

 1 .KASA  17.494,77    

 2 .ALINAN ÇEKLER  17.000,00    

 3 .BANKALAR  93.216,68    

 4 .DİĞER HAZIR DEĞERLER  32.891,62    

 C.TİCARİ ALACAKLAR  58.269.718,70    

  1 .ALICILAR  57.415.046,65    

 2 .VERİLEN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR 

 854.672,05    

 D.DİĞER ALACAKLAR 

  1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  -      

  E.STOKLAR  5.224.585,44    

  1 .İLK MADDE VE MALZEME  5.224.585,44    

 G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 

 1 .GELECEK AYLARA AİT GİDERLER  -      

 H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  75.229,15    

 1 .DEVREDEN KATMA DEĞER 
VERGİSİ 

 58.642,05    

 2 .İNDİRİLECEK KDV 

3 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE 
FONLAR 

 -      

4 .İŞ AVANSLARI  -      

5 .PERSONEL AVANSLARI  16.587,10    

 II.DURAN VARLIKLAR  3.331.391,12    

D.MADDİ DURAN VARLIKLAR  2.863.178,64    

1 .TAŞITLAR  96.916,10    

2 .DEMİRBAŞLAR  3.173.998,93    

3 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -407.736,39    

E.MADDİ OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR 

 468.212,48 

1 .HAKLAR  153.338,58    

2 .KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME 
GIDER. 

 2.217,78    

3 .ÖZEL MALİYETLER  274.841,83    

 4 .BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) -30.473,68    

 5- GELECEK YILLARA AİT GİD.
VE GEL 

 68.287,97    

AKTİF (VARLIKLAR) Toplam  67.061.527,48     67.061.527,48     67.061.527,48    

PASİF GRUP - HESAP ADI
 Cari  

Dönem 
 Cari  

Dönem 
Cari  

Dönem

 I .KISA VADELİ YABANCI 
KAYNAKLAR 

 62.749.386,38    

  A.MALİ BORÇLAR  -      

 1 .BANKA KREDİLERİ 

 B.TİCARİ BORÇLAR  6.507.649,88    

 1 .SATICILAR  6.394.958,69    

2 .BORÇ SENETLERİ 

3 .ALINAN DEPOZİTO VE 
TEMİNATLAR 

 22.200,00    

 4 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR  90.491,19    

C.DİĞER BORÇLAR  7.059.186,44    

1 .PERSONELE BORÇLAR  6.095.754,61    

2 .ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI  963.431,83    

F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER 
YÜKÜML 

 49.203.224,92 

1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  15.834.788,42    

2 .ÖDENECEK SOS. GÜV. 
KESİNTİLERİ 

 33.006.546,99    

3 .VD.GEÇ.ER.VEYA TK.VR.VE DĞ.YÜK 

4 .ÖDENECEK DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER 

 361.889,51    

  G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI -20.674,86    

 1 .DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ. 

  2 .DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE YÜK (-) -20.674,86    

  I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI 
KAYN 

 1 .HESAPLANAN KDV 

III.ÖZKAYNAKLAR  4.312.141,10    

 A.ÖDENMIŞ SERMAYE  4.000.000,00    

  1 .SERMAYE  4.000.000,00    

 D.GECMİŞ YILLAR KARLARI  277.912,74    

 1 .GEÇMİŞ YILLAR KARLARI  277.912,74    

 E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI -284.308,64    

1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI -284.308,64    

 F.DONEM NET KARI (ZARARI)  318.537,00    

 1 .DÖNEM NET KARI  318.537,00    

  2 .DÖNEM NET zararı 

PASİF (KAYNAKLAR) Toplam  67.061.527,48     67.061.527,48     67.061.527,48    

Diğer Hususlar

Bilanço (01.01.2018 - 31.12.2018)
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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,

• Yüksek turizm potansiyelinden yeterince faydalanılama-
masıdır.

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz
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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



Ekler



Ekler

BÜTÇE
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE 

VER.ÖDENEK
EK VE OL. ÜSTÜ 
VER. ÖDENEK

AKTARMA SURETİYLE NET ÖDENEK 
TOPLAMI

BÜTÇE GİDERİ 
TOPLAMI

ÖDENEN BÜTÇE 
GİDERİ

İPTAL EDİLEN 
ÖDENEK

EKLENEN DÜŞÜLEN

02   ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000,00 0,00 475.266,00 649.400,32 3.825.865,68 3.825.865,68 3.825.865,68 0,00

05   İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4.000.000,00 0,00 3.287.372,22 1.475.632,20 5.811.740,02 5.811.740,02 5.811.740,02 0,00

09   SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.500.000,00 0,00 56.329,50 1.810.118,64 746.210,86 746.210,86 746.210,86 0,00

10   BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 13.000.000,00 0,00 550.508,02 6.726.114,21 6.824.393,81 6.824.393,81 6.824.393,81 0,00

20   TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 500.000,00 0,00 150,00 250.622,66 249.527,34 249.527,34 249.527,34 0,00

23   STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 0,00 532.232,89 1.490.297,14 1.041.935,75 1.041.935,75 1.041.935,75 0,00

24   HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.000.000,00 0,00 1.009.678,45 861.230,99 2.148.447,46 2.148.447,46 2.148.447,46 0,00

25   BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 14.000.000,00 0,00 10.196.130,88 2.030.443,91 22.165.686,97 22.165.686,97 22.165.686,97 0,00

30   DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 114.000.000,00 0,00 19.263.638,00 10.361.442,67 122.902.195,33 122.902.195,33 122.902.195,33 0,00

31   EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 15.000.000,00 0,00 36.534.022,39 41.871,91 51.492.150,48 51.492.150,48 51.492.150,48 0,00

32   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 70.000.000,00 50.000.000,00 18.912.965,19 46.177.768,66 92.735.196,53 92.735.196,53 92.735.196,53 0,00

33   GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12.000.000,00 0,00 14.683.357,18 907.419,98 25.775.937,20 25.775.937,20 25.775.937,20 0,00

34   İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 3.500.000,00 0,00 510.859,14 1.371.708,22 2.639.150,92 2.639.150,92 2.639.150,92 0,00

35   İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 7.500.000,00 0,00 3.393.871,26 289.572,06 10.604.299,20 10.604.299,20 10.604.299,20 0,00

36   KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 9.000.000,00 0,00 2.423.207,99 5.477.967,44 5.945.240,55 5.945.240,55 5.945.240,55 0,00

37   KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 16.000.000,00 0,00 2.874.824,82 2.618.476,79 16.256.348,03 16.256.348,03 16.256.348,03 0,00

38   MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 42.000.000,00 0,00 3.973.787,79 32.499.544,61 13.474.243,18 13.474.243,18 13.474.243,18 0,00

39   PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 27.000.000,00 0,00 17.202.468,83 6.576.546,08 37.625.922,75 37.625.922,75 37.625.922,75 0,00

40   PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 0,00 356.679,50 230.815,84 1.125.863,66 1.125.863,66 1.125.863,66 0,00

41   RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 750.000,00 0,00 347.325,13 66.311,95 1.031.013,18 1.031.013,18 1.031.013,18 0,00

42   SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 34.000.000,00 0,00 8.161.750,60 3.593.490,12 38.568.260,48 38.568.260,48 38.568.260,48 0,00

43   TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 87.000.000,00 0,00 521.281,95 29.212.790,12 58.308.491,83 58.308.491,83 58.308.491,83 0,00

44   TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.750.000,00 0,00 13.003.210,70 848.935,60 18.904.275,10 18.904.275,10 18.904.275,10 0,00

45   ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46.000.000,00 50.000.000,00 32.236.586,83 35.524.214,63 92.712.372,20 90.379.488,80 90.379.488,80 2.332.883,40

46   YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 7.000.000,00 0,00 333.430,97 5.788.546,13 1.544.884,84 1.544.884,84 1.544.884,84 0,00

47   YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.500.000,00 0,00 360.376,53 154.210,04 1.706.166,49 1.706.166,49 1.706.166,49 0,00

48   ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 8.000.000,00 0,00 3.409.203,87 177.730,64 11.231.473,23 11.231.473,23 11.231.473,23 0,00

49 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 0,00 2.899.006,93 296.300,00 2.602.706,93 2.602.706,93 2.602.706,93 0,00

TOPLAM 550.000.000,00 100.000.000,00 197.509.523,56 197.509.523,56 650.000.000,00 647.667.116,60 647.667.116,60 2.332.883,40

EK - 1. 2018 YILI GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU
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Ekler

BÜTÇE
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE 

VER.ÖDENEK

EK VE 
OLAĞANÜSTÜ 

VERİLEN 
ÖDENEK

AKTARMA SURETİYLE
NET ÖDENEK 

TOPLAMI
BÜTÇE GİDERİ 

TOPLAMI
ÖDENEN 

BÜTÇE GİDERİ

İPTAL 
EDİLEN 

ÖDENEKEKLENEN DÜŞÜLEN

01   PERSONEL GİDERLERİ 48.549.000,00 0,00 10.639.644,89 12.509.094,21 46.679.550,68 46.679.550,68 46.679.550,68 0,00

02   
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 
GİDERLERİ

7.563.000,00 0,00 893.491,68 1.954.537,50 6.501.954,18 6.501.954,18 6.501.954,18 0,00

03   MAL VE HİZMETLER ALIM GİDERİ 299.371.000,00 0,00 109.005.341,96 51.447.394,24 356.928.947,72 356.928.947,72 356.928.947,72 0,00

04   FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05   CARİ TRANSFERLER 39.585.000,00 0,00 10.431.424,83 5.754.050,42 44.262.374,41 44.262.374,41 44.262.374,41 0,00

06   SERMAYE GİDERLERİ 123.332.000,00 100.000.000,00 66.165.795,20 96.244.447,19 193.253.348,01 190.920.464,61 190.920.464,61 2.332.883,40

07   SERMAYE TRANSFERLERİ 2.000.000,00 0,00 373.825,00 0,00 2.373.825,00 2.373.825,00 2.373.825,00 0,00

08   BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09   YEDEK ÖDENEKLER 29.600.000,00 0,00 0,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 550.000.000,00 100.000.000,00 197.509.523,56 197.509.523,56 650.000.000,00 647.667.116,60 647.667.116,60 2.332.883,40

GELİRİN
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE 

TAHMİN 
EDİLEN

2017 YILINDAN 
DEVREDEN 

GELİR 
TAHAKKUKU

2018 YILI 
TAHAKKUKU

TOPLAM 
TAHAKKUK

2018 YILI 
TAHSİLATI

TAHSİLATTAN 
RED VE 

İADELER

2018 YILI NET 
TAHSİLATI

2019 YILINA 
DEVREDEN 
TAHAKKUK

TAHSİLAT 
ORANI %

01 VERGİ GELİRLERİ 237.830.000,00 77.715.098,85 258.027.642,12 335.742.740,97 243.752.647,93 233.649,49 243.518.998,44 91.990.093,04 72,60

03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 
GELİRLERİ

27.284.000,00 5.911.548,51 28.460.338,56 34.371.887,07 26.276.992,84 19.679,40 26.257.313,44 8.094.894,23 76,45

04
ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR İLE ÖZEL 
GELİRLER

2.100.000,00 0,00 8.250.753,03 8.250.753,03 8.250.753,03 0,00 8.250.753,03 0,00 100,00

05 DİĞER GELİRLER 170.229.000,00 24.135.721,34 178.173.461,79 202.309.183,13 174.939.318,91 1.336.648,04 173.602.670,87 27.369.864,22 86,47

06 SERMAYE GELİRLERİ 212.857.000,00 1.176,00 187.684.165,62 187.685.341,62 127.615.083,62 0,00 127.615.083,62 60.070.258,00 67,99

08
ALACAKLARDAN 
TAHSİLAT

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 650.000.000,00 107.763.544,70 660.596.361,12 768.359.905,82 580.834.796,33 1.589.976,93 579.244.819,40 187.525.109,49

BÜTÇE
KODU

AÇIKLAMA
BÜTÇE İLE VER. 

ÖDENEK

EK VE OL. 
ÜSTÜ VER. 
ÖDENEK

AKTARMA SURETİYLE
NET ÖDENEK 

TOPLAMI
BÜTÇE GİDERİ 

TOPLAMI
ÖDENEN 

BÜTÇE GİDERİ

İPTAL 
EDİLEN 

ÖDENEKEKLENEN DÜŞÜLEN

01   GENEL KAMU HİZMETLERİ 241.000.000,00 0,00 51.261.092,14 62.192.119,57 230.068.972,57 230.068.972,57 230.068.972,57 0,00

03   KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 8.750.000,00 0,00 3.756.529,00 244.042,59 12.262.486,41 12.262.486,41 12.262.486,41 0,00

04   EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 52.750.000,00 50.000.000,00 45.239.797,53 36.373.150,23 111.616.647,30 109.283.763,90 109.283.763,90 2.332.883,40

05   ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 87.000.000,00 0,00 521.281,95 29.212.790,12 58.308.491,83 58.308.491,83 58.308.491,83 0,00

06   İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 105.500.000,00 50.000.000,00 59.071.165,18 59.088.678,20 155.482.486,98 155.482.486,98 155.482.486,98 0,00

07   SAĞLIK HİZMETLERİ 0,00 0,00 2.899.006,93 296.300,00 2.602.706,93 2.602.706,93 2.602.706,93 0,00

08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİNLENME HİZMETLERİ 55.000.000,00 0,00 34.760.650,83 10.102.442,85 79.658.207,98 79.658.207,98 79.658.207,98 0,00

TOPLAM 550.000.000,00 100.000.000,00 197.509.523,56 197.509.523,56 650.000.000,00 647.667.116,60 647.667.116,60 2.332.883,40

EK - 2. 2018 YILI GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU

EK - 3. 2018 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

EK - 4. 2018 YILI GELİRLERİNİN DÖKÜMÜ
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Faaliyet Raporu Beyanları

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer 
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç 
kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması 
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını 
beyan ederim.

İdaremizin Faaliyet Raporu’nun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Üsküdar, 26.02.2019

Kadir GİDER
Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
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Faaliyet Raporu Beyanları

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını 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 Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

Üsküdar, 26.02.2019

Hilmi TÜRKMEN
Belediye Başkanı

Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;
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