








Biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün 
insanına, bügünün Türkiye'sine karşı sorumlu 
değil iz.  Bizler bugünden yarını imar etmenin 

sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı





Değerli Üsküdarlılar, 

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sizlerin tercihiyle seçilmiş, 3 Nisan günü 
mazbatamızı alarak göreve başlamıştık. O gün yaptığım açıklamada ise sizlere 

şöyle seslenmiştim: “Bugünden itibaren tüm Üsküdarlıların belediye başkanı olarak 
önümüzdeki 5 yıl hizmet vereceğiz. Bu hizmet anlayışımızda, Üsküdar'ın tarihi 

dokusunu, kültürel zenginliğini asla tahrip etmeden, ona yakışır ve ona yaraşır, her 
hizmetimizde insanı öne çıkararak, hizmetimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Seçim 

öncesi verdiğimiz sözler ve vaatlerin sonuna kadar arkasındayız.”

Geçen 5 yıl boyunca, bu ilk açıklamama sadık kaldım ve şimdi huzurunuza yeniden 
aday olarak çıkmanın mutluğunu yaşıyorum. Sizlerin desteği, partimizin tercihi, 
ekibimin özverili çalışmaları, belediye çalışanlarımızın gayretleri birleşince neleri 

başarabildiğimizi hep beraber gördük. 

“Üsküdar aşkıyla” çıktığımız yolda geçen 5 yılda yorulmadan çalıştık. Türkiye’de ve 
dünya yerel yönetim çevrelerinde konuşulan projelere imza attık. Önce kronikleşmiş, 
30 yıllık imar ve arsa sorunlarını çözmekle başladık. Altyapıdan eğitime, şehircilikten 
kültüre, sosyal hizmetlerden sağlığa her alanda kalıcı çözümler sunduk. Üsküdar’ın 

geleceğini, geleceğin Üsküdarlılarını düşünerek hareket ettik. 

Dolu dolu geçen bu ilk beş yılımızda verdiğimiz bütün sözlerimizi tuttuk. Ayrıca 
bunlarla yetinmeyip sözlerimizi de aşarak Üsküdar’a yepyeni hizmetler sunduk. 

Çünkü Üsküdar hep daha fazlasını hak eden bir şehir. Bu yüzden geldiğimiz nokta 
Üsküdarımız için yeterli değil. Üsküdar için yapılacak daha çok iş var. Üsküdar 

bizim büyük sevdamız ve sevdası olan uyumaz. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da 
Üsküdar’ı düşünmeye, Üsküdar’ı yaşamaya devam edeceğiz. İkinci beş yılımızda 

da bu çözüm, hizmet ve icraat zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Bizim için en 
gerçekçi anket, en gerçek seçim sonucu yüzlerinizdeki tebessüm. 

Gönlümüzü ve aklımızı birlikte kullanarak sizlere yakışır bir belediyecilik bizim en 
büyük vaadimizdi. Bunu başardık. İkinci beş yılımızda da inşallah Üsküdar aşkıyla 

çalışmaya, üretmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. 

Üsküdar'da nefes alan Üsküdar'a nefes vermeli.
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TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ
Eserlerimizin toplu açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
teşrifleriyle gerçekleşti.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
HİZMET BİNASI
Tüm belediye birimlerini bir araya topladık. Türkiye'nin yeşil ve çevreye dost Leed Gold sertifikalı ilk kamu 
hizmet binasını Üsküdarlılar'ın hizmetine sunduk.
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
NİKÂH SARAYI VE SOSYAL TESİSİ
• İki adet 450’şer kişilik nikâh salonu
• 300 kişilik kokteyl salonu
• 350 kişilik yemek salonu

• Sergi salonları
• Otopark



ÜSKÜDAR  
VALİDE SULTAN GEMİSİ
• 500 yolcu kapasiteli
• Simit ve çay ikramı
• Uzman rehber anlatımıyla 
• Günde 5 kez sefer yapmaktadır.
• 18 ayda yaklaşık  500 bin kişi Boğaz'da ücretsiz 

kültür turu yaptı.

• Üsküdar Belediyesi'ne ait yüzen kültür merkezi 
Valide Sultan gemisinde şiir, söyleşi ve dinleti 
gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

• 444 0 875 numaralı telefonu arayarak ücretsiz 
olarak bu emsalsiz kültür turuna katılabilirsiniz.

• Ayrıca gemimizde her Perşembe Üsküdar'daki 
lise son sınıf öğrencileri ile birlikte Sanat Tarihi 
dersi yapılmaktadır.
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MEYDANLARIMIZ
Üsküdar'ın merkezini gelecek yüzyıla taşıdık!



ÜSKÜDAR MEYDANI
• Meydanımız İstanbul'un en kolay ulaşılabilen, en 

merkezi ve 4. büyük meydanı oldu.

• Üsküdar Meydanı, sahilde yapılan yaklaşık 
14.000 m2 kazıklı teras sistemi ile toplamda 
25.000 m2 alanlı bir meydan alanına dönüştü. 

• Bunun yaklaşık 10.000 m2'lik bölümü kesintisiz 
ve engelsiz meydan. 

• Alanda toplam 16.000 m2 yeşil alan yer alıyor.

• Diğer meydan projeleri ile birlikte toplamda 
125.000 m2 'lik Üsküdar Meydanı ortaya çıkmış 
olacak. 
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• Üsküdar ve Harem arasındaki yaklaşık 2 km’lik 
sahil bandı yeniden düzenlendi.

• İstanbullulara Boğaz'ın keyfini doyasıya 
yaşamaları için selfie balkonları, yürüyüş yolları, 
bisiklet yolu ve dinlenme alanları sunduk.

ÜSKÜDAR SAHİLİ YAYA VE 
BİSİKLET YOLU



MİMAR SİNAN 
MEYDANI PROJESİ
• Mimar Sinan tarafından 1574-1583 yılları 

arasında hamam olarak inşa edilen, ancak 
günümüzde çarşı olarak hizmet veren “Mimar 
Sinan Çarşısı” ve 16. yüzyılın başlarında 
yaptırılan “Kara Davud Paşa Camii"nin de içinde 
yer aldığı "Mimar Sinan Meydan Projesi"nin 
toplam alanı 23.247m2'dir. 

• İstimlak işlemleri tamamlanan projede yeşil 
alanları, süs havuzları, yürüyüş yolları, dinlenme 
alanları, 1.000 araçlık zemin altı otoparkı ile 
2019 yılında tamamlanıp Üsküdarlıların ve tüm 
İstanbul'un hizmetine açılacak.

• Projede bir de çarşı binası mevcut bulunuyor. 
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ÇAVUŞDERE (BELEDİYE ÖNÜ)  
MEYDANI
Üsküdar Kaymakamlık binası yanındaki adanın kamulaştırılıp yıkılmasıyla, yeni bir meydanı daha 
Üsküdarlıların hizmetine sunduk.
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ÖRNEK CADDE VE SOKAK 
UYGULAMALARI

KUZGUNCUK PRESTİJ YOLU PROJESİ CUMHURİYET MAH. SEÇKİN SOKAK

CUMHURİYET MAH. ZAFER SOKAK

BULGURLU MAH. ÖZİLHAN SOKAK

GAZİ CADDESİ

NUH KUYUSU CADDESİ





KENTSEL
DÖNÜŞÜM

Üsküdar'ın 33 yıllık imar 
sorunu çözüldü!



BOĞAZ BÖLGESİ 
YENİ İMAR PLANLARI
33 yıllık hasret sona erdi.
Üsküdar’ın imar sorunu çözüldü!
• İmar hakları; 2 kattan Boğaz Geri Görünüm’de 

6 kata, Etkilenme Bölgesi’nde 7 ve 7,5 kata 
çıkarıldı ve emsal 5 misli artırıldı. (0.30'dan, 
1.50’ye, bazı bölgelerde 2’ye yükseldi)      

• Mimari estetik koşullara bağlılıkla ve Üsküdar'ın 
mahalle dokusuna saygıyı esas alarak 
gerçekleştirilecek dönüşüm süreci yerinde ve 
gönüllü olacak. Yani Üsküdarlılar dönüşüme 
gönüllü olarak katılıp, dönüşüm sonrasında 

da mevcut mahallelerinde yaşamaya devam 
edecekler. 

• Başta kira, taşınma yardımları ile kredi desteği 
gibi birçok kolaylaştırıcı unsur da Üsküdarlıların 
hizmetine sunuluyor. Çamlıca etekleri, 
Kirazlıtepe, Bosna Bulvarı ve Güzeltepe Birlik 
Camii'nin alt kesimlerinde toplu projeler başta 
olmak üzere, Üsküdar'ın birçok noktasında 
dönüşüm süreci başlamış bulunuyor. 
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KAT SAYISI

2 KAT

0.30

EMSAL

KAT SAYISI

5 KAT
6 KAT

7,5 KAT

1.25
1.50
2.00

EMSAL



2B ARSALARI 
TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerinde bulunan ve toplam 4.048 adet konutun bulunduğu 874.134m2 
büyüklüğündeki 2B arsalarının tapu sorunu çözüldü.

Sitelerde oturanlar dahil 30 yıldır mücadele veren 20.000 
vatandaşımızın tapu hasreti sona erdi!
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UNCULAR VE ÇAVUŞDERE CADDESİ 
CEPHE REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE 
DÜZENLEMESİ

• Uncular’da 44 bina, Çavuşdere’de 
33 bina, Hazan Sokak’ta 8 binanın; 
mantolama, dekoratif sıva ve boya 
imalatları yapıldı.

• Uncular ve Çavuşdere Caddeleri 
için klima kapama, dükkan kotunda 
fibercement kaplama, tente ve 
kutu harf tabela montajı yapıldı.

• Çalışmalar, belediyemiz tarafından 
ücretsiz tamamlandı.

Estetik belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri!





SPOR
SARAYLARIMIZ

Türkiye'nin en çok spor tesisine 
sahip ilçe belediyesi ÜSKÜDAR!



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ  
VAKIFBANK SPOR SARAYI
• Avrupa'da estetikliği ile ödül almış proje
• Yarı olimpik havuz
• Fitness salonları

• Basketbol ve voleybol salonu
• Sergi alanları
• Otopark
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ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI
• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• Fitness salonları

• Basketbol ve voleybol salonu
• Otopark
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ÇENGELKÖY MEHMET ÇAKIR 
KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ
• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• Fitness salonları 
• 1.000 kişilik çok amaçlı salon

• Otopark
• Kafeterya
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KİRAZLITEPE BOĞAZİÇİ 
YAŞAM MERKEZİ
• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• 800 kişilik çok amaçlı salon
• Fitness salonları

• Restoran
• Otopark
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ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU 
SPOR MERKEZİ
• Yarı olimpik havuz
• Fitness salonu

• Basketbol ve voleybol salonu
• Otopark
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ÇAMLICA 
SPOR OKULU
• Basketbol, voleybol ve hentbol sahaları
• 836 kişilik tribün
• Takım soyunma odaları 
• Pilates dersleri

• Küçük sporculara "Yaz-Kış Okulları" adı altında 
basketbol, voleybol, beceri gelişim ve eğitsel 
oyunlar dersleri

• Kafeterya ve otopark



ÜSKÜDAR 
GENÇLİK MERKEZİ
• Burhaniye Mahallesi'ndedir.

• Gençlerimiz eğitim, bilim, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetler yapıyor. 

• Serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda burada değerlendiriyor. 
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PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK 
KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ
• Ferah-Kısıklı Mahallesi'ndedir.
• Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
• 750 Kişilik Çok Amaçlı Salon
• Fuaye ve Sergi Alanı
• Fitness Salonu
• Bilgi Evi

• Kütüphane
• Kafeterya ve Teras
• 70 Araçlık Otopark
• Toplam İnşaat Alanı 6530 m2  
• 2019 yılı içerisinde hizmete açılacaktır.



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
SPOR KULÜBÜ
• 10 kez art arda Türkiye Kros Ligi şampiyonluğu • 6 kez Avrupa kros şampiyonluğu.
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SPORA EN ÇOK DESTEK VEREN 
BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜ
Türkiye Health & Sports Forum Endüstrileri Ödülleri kapsamında Uluslararası Sports Nutrition Weekend 
Konferansına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e “Spora En Çok Destek Veren Belediye 
Başkanı” ödülü verildi.

Dokuz spor kompleksimizle 7’den 70’e tüm Üsküdarlılar spor 
yapabiliyor.





BİLİM VE EĞİTİM
MERKEZLERİMİZ

Türkiye'nin en kapsamlı 
bilim ve eğitim merkezleri!



BİLİM 
ÜSKÜDAR 
Bir ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilmiş uluslararası normlara 
uygun ilk ve tek bilim merkezi
• Türkiye'nin en kapsamlı ve büyük bilim merkezi
• İstanbul'un ilk  bilim ve planetaryum merkezi
• Ülke genelinde TÜBİTAK iş birliği ile açılan altıncı 

bilim merkezi
• Yüzbinlerce çocuğun bilimle buluşma noktası
• Geleceğin bilim adamları, mucitleri ve girişimci 

adaylarının yetişme noktası
• Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, 

Otomotiv, Enerji, Tarım, İletişim, Finans, Tıp 
Teknolojileri temalarına sahip 250’nin üzerinde 
sergi istasyonu

• 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 
planetaryumu 

• “Astronomi, Havacılık & Uzay Atölyesi”, 
“Teknoloji Atölyesi”, “Matematik Atölyesi”, 
“Tasarım Atölyesi” ve “Doğa Bilimleri Atölyesi” 
olmak üzere 5 farklı atölye ile çocuklar için 
zenginleştirilmiş uygulama alanları

• 600 kişilik konferans salonu
• 300 araçlık otopark
• Kafeterya
• Bilim market
• Sosyal alanlar

• Ünalan Mahallesi'ndedir.
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ÜSKÜDAR ÇOCUK  
ÜNİVERSİTESİ
Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı çocuk üniversitesi.
Geleceğin dâhileriyle daha iyi bir geleceğe...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği ile Altunizade ve Libadiye'deki iki kampüsünde özel yetenekli 
8-14 yaş grubu 2.000 öğrenciye, 4 yıl süreli 54 farklı dalda eğitimler veriliyor.
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BARBAROS GÜZEL SANATLAR 
AKADEMİSİ 
Akademimiz çocuk ve yetişkinlere güzel sanatlar kursu vermektedir.

• Piyano
• Keman
• Gitar
• Çocuk korosu

• Yetişkin korosu
• Karakalem resim kursu
• Anime çizimi 
• Yağlı boya resim

• Cam süsleme
• Ebru
• Sanat terapi



ÜSKÜDAR  
GENÇLİK AKADEMİSİ 
%90 oranında üniversite kazandıran akademi.
Üsküdar'da ki öğrencilerimize üniversite sınavına hazırlık ve okul destek eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, 
Ebru ve Hat kursu gibi birçok alanda eğitim verilmektedir.

• Cumhuriyet 
Mahallesi'ndedir.

• Denemeler

• Etütler

• Rehberlik çalışmaları 

• Psikolog desteği

• Motivasyon Programları

• Seviye Tespit Sınavları 

• Hızlandırma programları

• Üsküdar’da eğitim alan 
7.000 12. sınıf öğrencimize 
her yıl Üniversite Hazırlık 
Seti hediye ediyoruz.

• Sınıf sınıf veli toplantıları

• Veli kahvaltıları

• Veli ziyaretleri

• Eğitim Koçluğu Sistemi

• Değerler Eğitimi

• Kültürel ve sosyal 
faaliyetler

• Kamplar ve sportif 
faaliyetler
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ÜSKÜDAR  
MEDENİYET OKULU
Küplüce Mahallesi'ndeki Medeniyet Okulu 9. sınıftan 10. sınıfa geçen öğrencilere akademik, sosyal ve 
kültürel alanda destek olmak, onları geleceğe hazırlamak amacıyla oluşturulan bir projedir. Medeniyet 
Okulu bünyesinde öğrencilere matematik, ingilizce, fizik, kimya, edebiyat dersleri zorunlu olarak; Yazılım, 
gitar ve ney dersleri seçmeli olarak veriliyor.



ÜSKÜDAR BİLGİ EVLERİ VE 
ÇOCUK AKADEMİLERİ 
Üsküdarlı çocukların paralı kurs ya da okul destek programlarına 
ihtiyaçları yok!
• 13 şubesi ile 80.000 öğrenciye ücretsiz hizmet

• Liseye Geçiş Sınavına Hazırlık Programı

• Karakter Eğitimi

• Rehberlik Eğitimi

• Şahsiyet Okulu

• Genç Enderun 

• Yaz Okulu

• Kulüp faaliyetleri

• Geziler

• Sanat Okulu
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Bilgi Evleri Akademiler
• CAHİT ZARİFOĞLU BİLGİ EVİ (Cumhuriyet Mah.)

• FATİH BİLGİ EVİ (Yavuztürk Mah.)

• GÜZELTEPE BİLGİ EVİ

• KİRAZLITEPE BİLGİ EVİ

• KORKUT ÖZAL BİLGİ EVİ (Zeynep Kamil Mah.)

• MEHMET AKİF ERSOY BİLGİ EVİ

• SELAMİ ALİ BİLGİ EVİ

• ÜNALAN BİLGİ EVİ

• YAVUZTÜRK BİLGİ EVİ

• BAHÇELİEVLER ÇOCUK AKADEMİSİ

• CEVDET ÇETİNDOĞAN ÇOCUK AKADEMİSİ 
(Kısıklı Mah.)

• MÜNEVVER AYAŞLI ÇOCUK AKADEMİSİ    
(Küplüce Mah.)

• PR0F. DR. HAYRETTİN KARAMAN ÇOCUK 
AKADEMİSİ (Bulgurlu Mah.)

• BARBAROS GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ



GENÇ  
ENDERUN
Geleceğin fikir adamları Enderun'da yetişiyor!
2014 yılında eğitim hayatına Kısıklı Mahallesi'nde başlayan Genç Enderun, uzman eğitmen kadrosuyla 
öğrencilere hizmet veriyor. Geleceğin fikir adamlarını yetiştirme gayesiyle çalışmalarına devam eden 
Genç Enderun’da ilkokul 3. ve 4. sınıfa giden öğrencilere yapılan programda, öğrenciler iki yıllık eğitim 
müfredatında Tefekkür, Gıda ve Sağlık, Oyun Programcılığı, Zanaat, İngilizce, Bilim Kâşifleri, Adab-ı 
Muaşeret, Güzel Sanatlar, Medya, Sinema, Matematik dersleri görüyorlar.
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• Kütüphanemiz ismini "Yedi Güzel Adam" olarak 
tanınan; Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, 
Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan, Nuri Pakdil, 
Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören gibi şair ve 
yazarlarımız ile “Öncüler” olarak tanınan ve her 
biri kendi döneminin hareket, ilim, fikir önderi 
olmuş; Cemil Meriç, Necip Fazıl Kısakürek, 
Mehmet Akif Ersoy, Hasan el-Benna, Malcolm 
X, Aliya İzzetbegoviç ve Muhammed İkbal’den 
almaktadır.

YEDİ GÜZEL ADAM VE 
ÖNCÜLER KÜTÜPHANESİ

• Mimar Sinan  Mahallesi'ndedir.

• Kütüphanemize gelen 
öğrencilerimize ikram ve 
hediyeler eşliğinde kütüphanenin 
tarihi ve kütüphanede kitapları 
bulunan yazarlar, şairler 
hakkında bilgilendirme sunumu 
yapılmaktadır.





YEŞİL ALANLARIMIZ VE
HALI SAHALARIMIZ

Kişi başına düşen yeşil alanı 2.5 kat artırdık!



• 50 bin m2'lik boğaz manzaralı 
mesire alanı

• Piknik alanları
• Gezinti ve dinlenme alanları
• Yürüyüş parkuru
• Macera parkı
• Fitness alanları
• Çocuk oyun alanları

• Kapalı çocuk oyun alanı
• Uçan yol
• Ahşap köprü
• Amfi alanı
• Manzara seyir terasları
• Okçuluk alanı
• Kâşif atölyesi

• Bitki gösterim alanı
• Yapay şelale
• Etkinlik çayırı
• Tenis kortu
• Açık kamp alanları
• Çok amaçlı eğitim salonu/Ofis
• Bay&Bayan, mescit ve WC

NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ 
İstanbul'un yeni manzara balkonu!
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KAYMAKDONDURAN  
MESİRE ALANI 
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Üsküdar 

Belediyesi’ne tahsis edildi.

• Belediyemiz tarafından temizlenip, 
peyzaj düzenlemesi yapılarak hizmete sunuldu. 

• Sivil toplum kuruluşları için piknik alanları

• Öğrenciler için kamp alanları ve koşu parkurları

• 500.000m2 alan
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KUZGUNCUK 
BOSTANI 
Üsküdar’da nefes alan Üsküdar’a nefes vermeli!
• Hobi bahçeleri, meyve bahçeleri, bostan, mesire 

alanı ile toprakla Üsküdarlıların buluşma yeri 

olarak hizmet vermektedir.

• Yaklaşık 17 dönümlük alan, 700 yıllık geçmişiyle 
İlya’nın Bostanı olarak bilinmektedir.

• Belediyemiz tarafından temizlenip, peyzaj 
düzenlemesi yapılmıştır.

• Aynı zamanda Bilgi Evlerimizdeki çocuklarımız 
için bir uygulama bahçesidir.



İMRAHOR  BOSTANI
Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde uzun süre atıl kalan arsa, 2017 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralandı ve doğal dokusuna uygun düzenlemesi yapılarak “İmrahor 
Bostanı” ismiyle Üsküdar halkının hizmetine sunuldu.
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KÜPLÜCE ŞEHİT CENGİZ 
HASBAL PARKI 
• Halı saha

• Çocuk oyun alanı

• Yürüyüş alanları

• Kır kahvesi

• Süs havuzları

• Spor aletlerinin olduğu açık hava spor alanı



KİRAZLITEPE ŞENOL GÜNEŞ PARKI VE
KAPALI OTOPARK
• 7/24 açık, 300 araç kapasiteli kapalı ve ücretsiz 
   otopark

• Manzara seyir terasları
• Kafeterya
                       

• Çocuk oyun alanı
• Yeşil alan ve yürüyüş parkurları

• Günlük olarak 10.000 kişiye yemek pişirilen 2 
adet mutfak
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NECMETTİN ÖZTÜRK PARKI 
• Dinlenme alanı

• Oturma alanı

• Piknik alanı

• Çocuk oyun alanları

• Fitness alanı

• Dikey bahçe

• Havuz ve ışıklı su gösterisi

• Yürüyüş parkuru

• Kaya bahçesi



ÜSKÜDAR’A 45 YENİ PARK 
Üsküdar’a son 5 yılda yapılan 45 adet yeni park ile kişi başına düşen 
yeşil alanı iki buçuk kat artırdık.

76 parkımızı da yeniledik.
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ÜSKÜDAR’A 12 YENİ
HALI SAHA

FAHRİ ERDOĞMUŞ HALI SAHASI

TUFAN PARKI HALI SAHASIHZ. HAMZA KUR’AN KURSU HALI SAHASI 

ÜNALAN PARKI HALI SAHASIFISTIKLIBAYIR PARKI HALI SAHASI 

GENÇLİK PARKI HALI SAHASI SELAMİ ALİ HALI SAHASI 

ŞEHİT CENGİZ HASBAL HALI SAHASI
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ÜSKÜDAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ HALI SAHA TESİSLERİ

VALİDE TAYFUN  
SPOR TESİSLERİ

ÜNALAN CÜNEYT ÇAKIR SPOR TESİSLERİ 

FİDANLIK PARKI HALI SAHASI





OKULLARIMIZ VE
YURTLARIMIZ

10 yeni okul ile ikili eğitimi 
%46'dan %5'e düşürdük!



TENZİLE ERDOĞAN 
KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açıldı. 
• Kandilli'dedir.

• Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait arsa 

üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inşa 
edildi. 

• Projesi Üsküdar Belediyesi'ne ait olup, 
60 derslik, konferans salonu, mescit ve 
yemekhanesiyle öğrencilerimize hizmet veriyor.
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15 TEMMUZ GAZİLER 
KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
• Selami Ali Mahallesi'ndedir. 

• 32 derslik

• 3 atölye

• 2 laboratuvar

• 284 kişilik yemekhane

• Çok amaçlı salon

• Kütüphane

• Spor salonu

• Mescit

• Otopark



ÜSKÜDAR İMAM HATİP  
ORTAOKULU
• Ferah Mahallesi'nde inşa edildi. 

• 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında hizmete 
açıldı.

• 44 derslik

• 12 laboratuvar

• Kapalı spor salonu 

• Konferans salonu
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ALİ FUAT BAŞGİL 
İMAM HATİP ORTAOKULU
• 1.200 öğrencinin eğitim gördüğü Ali Fuat 

Başgil İmam Hatip Ortaokulu Küplüce 
Mahallesi'ndedir.

• 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üsküdar 
Belediyesi tarafından inşa edilip hizmete açıldı. 

• 40 derslik
• 2 Fen Laboratuvarı
• 2 Bilgisayar Sınıfı 
• Spor Salonu
• Kütüphane



• Bahçelievler Mahallesi'ndedir.

• 18 derslikli

• Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 
himayelerinde, hayırseverlerle el birliğiyle 
yapılan okul, 6 Kasım 2015 tarihinde hizmete 
açıldı. 

ENGELLİLER  
ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU
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KÜPLÜCE 
SİNAN-TÜLİN VARDAR 
ANAOKULU
• Devlet-Millet dayanışmasının en güzel 

örneklerinden olan Sinan-Tülin Vardar 
Anaokulu, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve 
Sosyal Dayanışma Derneği’nin (TOGEMDER) 
Anasınıfsız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 

hayata geçirilmiştir. 

• 10 dersliğin yanı sıra uyku odaları ve oyun 
alanlarıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından 
itibaren hizmet verilmektedir. 



RAUF ORBAY İLKOKULU KAPALI 
SPOR SALONU 
• Bahçelievler Mahallesi'ndedir.

• Toplam inşaat alanı 1.120 m2 

• Spor salonu

• 2 adet soyunma odası

• Fuaye  

• Seyirci holü 
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KANDİLLİ ZEKİYE GÖNENÇ 
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
• Üsküdar Belediyesi tarafından üniversite 

öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak 
üzere hizmete açıldı.

• 400 öğrenci kapasiteli yemekhane

• Kapalı spor salonu

• Etüt salonu

• Mescit



FATMA GÖKSU
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
• Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını 

karşılamak üzere hizmete açıldı. 

• 150 yataklı öğrenci konukevi 

• Seminer salonu

• Kütüphane

• Spor salonu

• Yemekhane

• Etüt salonları
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ÜSKÜDAR  
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
• Sultantepe Mahallesi'ndedir.

• 80 öğrenci kapasiteli

• Uzman eğitmen kadrosu

• Yemekhane

• Etüt salonu



İCADİYE KIZ ÖĞRENCİ 
YURDU
• 100 öğrenci kapasiteli

• Uzman eğitmen kadrosu

• Yemekhane

• Etüt salonları
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ŞEHİT RECEP BÜYÜK
KIZ ÖĞRENCİ YURDU
• Cumhuriyet Mahallesi'ndedir.

• 168 öğrenci kapasiteli

• Toplantı odaları

• Konferans salonu

• Kütüphane 

• Yemekhane



• 380 öğrenci kapasiteli

• Spor salonu

• Yemek salonu

• Etüt odaları

• Mescit

• 2019 yılının ilk yarısında hizmete açılacaktır.

BURHANİYE ERKEK 
ÖĞRENCİ YURDU
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ZEYNEP KAMİL ARAKİYECİ
KUR'AN KURSU 
• Toplam inşaat alanı 1000 m2

• Mescit  

• İmam odası 

• Abdesthane 

• Dernek odası 

• Derslik 

• Çay ocağı 

• Lojman 





ATIK YÖNETİMİ VE 
LOJİSTİK TESİSLERİMİZ

Tesislerimiz Üsküdar için çalışıyor, Üsküdar her 
gün daha da güzelleşiyor!



AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE 
AYIRMA TESİSİ

• Toplanan ambalaj atıklarından elde edilen gelir ile 
geri dönüşüm tesisi kurduk.

• Yıllık geri kazanımı sağlanan atık pil ile 998.422 m3 
toprağın kirlenmesini önledik.

• Yıllık geri kazanımı sağlanan atık kağıt ile 306.000 
ağacın kesilmesini önledik.

• Yıllık geri kazanımı sağlanan ambalaj atıkları ile 
44.962 m3 atık depolama alanından tasarruf sağladık.

• Yıllık geri kazanımı sağlanan cam atık ile 67.800 lt 
petrolden tasarruf ettik.

Selimiye Mahallesi’nde 5000 m2 kapalı alanda inşa edilen 
tesis, aylık 1.500 ton atık ayırma kapasitesine sahip
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ÜSKÜDAR LOJİSTİK MERKEZİ
Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan merkezimizde Üsküdar Belediyesi olarak, stratejik planımızda yer alan 
“Kaynakların etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir kullanılmasını sağlayacak yönetim sistemlerini 
tesis etmek, uygulamak ve sürdürmek” amacıyla hizmetlerimize yön vermekteyiz.





SAĞLIK 
TESİSLERİMİZ

Yeni merkezleriyle sağlık şehri Üsküdar!



DİYABET VE OBEZİTE
TEDAVİ MERKEZİ
Belediyecilikte ilk, Türkiye’de ilk!
• Üsküdar Belediyesi ve İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğü iş birliği ile yapımı tamamlanan 
Üsküdar Diyabet ve Obezite Tedavi Merkezi 
Zeynep Kamil Mahallesi'nde hizmet vermeye 
başladı.

• Merkezimizin en büyük farkı, bir diyabet 
hastasının dâhiliye, aile hekimine muayenesini 
olup, göz dibi muayenesinden, ayak 
muayenesine kadar tüm imkanlara tek 
merkezden erişmesidir.

• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Üsküdar Semt Polikliniği 
de aynı binada hizmet vermektedir.

• Hastalar aynı binada bulunan spor merkezinde 
hemşire ve spor eğitmenleri gözetiminde spor 
da yapılabilmektedir.

• Hizmetlerimiz ücretsizdir ve SGK üzerinden tüm 
sigortalar geçerlidir.
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Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi'ne ait Ünalan Mahallesi'nde bulunan arazi üzerine kurulan Erenköy Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Anadolu yakasına hitap eden tam teşeküllü, fizik tedavi alanında tam 
donanımlı ekibiyle günde yaklaşık 400 hastaya hizmet vermektedir.

Aynı bina içerisinde 2019'un ilk yarısında açılacak olan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi; Dahiliye, KBB, Cildiye, Göz, Ortopedi ve Nöroloji gibi farklı branşlarda günde yaklaşık 800 
civarında hastaya hizmet verecektir. Hizmet binası içinde 112 Acil Komuta Servisi kurulacaktır.

ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
HASTANESİ ÜSKÜDAR SEMT POLİKLİNİĞİ

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ ÜSKÜDAR SEMT POLİKLİNİĞİ



ÜSKÜDAR AĞIZ VE 
DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
Yavuztürk Mahallesi girişinde, Nato Yolu (Bosna Bulvarı) üzerinde, Yavuz Selim Camii altında ağız 
ve diş sağlığı ihtiyacını giderme adına ilçemizdeki vatandaşlarımızın faydalanabileceği, içerisinde 
sterilizasyon odası, protez-polisaj atölyeleri, akrilik odası, eritme odası, alçı odası, eczane, hasta hakları 
odası, panoramik röntgen, periapical röntgen odası, teknisyen odası, bilgi işlem odası, ofis kısımları ve 
muhasebe odaları olan kapsamlı diş hastanemiz 2019 Mart ayı içerisinde hizmete açılacaktır. 
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AHMET YÜKSEL ÖZEMRE
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2015 yılında Çengelköy'de açılan merkezimiz biri engelli polikliniği olmak üzere 21 poliklinikle hizmet 
veriyor.



AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİMİZ
Aile hekimliği çalışmalarına destek olmak için Üsküdar'da Aile Sağlığı Merkezleri inşa ettik.

YAVUZTÜRK FATİH ASM      

MURAT REİS ASM KÜÇÜKSU ASM

BULGURLU MEMDUH CUMHUR ASM
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PAZARBAŞI ASM BARBAROS NAZİF SÖZBİR ASM

BAHÇELİEVLER ASMZEYNEP KAMİL ASM



MİMAR SİNAN SAĞLIK VAKFI
• Mimar Sinan Mahallesi'ndedir.

• 2 adet dükkan 

• Mamografi odası

• 4 adet doktor odası

• Acil müdahale odası

• İzlem odası 

• Bebek izlem ve aşı odası

• Bebek bakım odası 

• Fizyoterapist odası 

• Psikolog odası

• Diyetisyen odası

• Konferans salonu 

• İdari ofis
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İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ (ÜBİM)
• Hedefimiz ilköğretim çağından başlayarak 

yetişkin döneme kadar afet ve kazalardaki 
ilkyardım bilincini geliştirmek. 18 yaşını 
doldurmuş her bireye profesyonel ilkyardım 
eğitimini vererek nitelikli ve beceriye sahip 
sertifikalı profesyonel ilkyardımcılar yetiştirmek. 
Afet ve kazalara karşı kanun ve yönetmeliklerin 

öngördüğü tedbirleri almak ve bu durumlara 
karşı hazırlıklı olmanın önemini anlatabilmek.

• 31.10.2018 tarihinde kurulan ÜBİM'de Halk 
Eğitim Merkezi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 
profesyonel eğitimler vermekte ve eğitimler 
sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalar 
verilmektedir.



MİNİK DOSTLAR 
KLİNİĞİ
• Üsküdar’da yaşayan sahipsiz sokak 

hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamalarını 
sağlamak, tedavi ve bakım hizmetlerinin en iyi 
şartlarda olmasını sağlamak amacıyla Veteriner 
İşleri Müdürlüğümüze bağlı Minik Dostlar Kliniği 
ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde günde 
20 adet rehabilite ameliyatı, 10  adette diğer 
ameliyatlar yapılmaktadır. Kliniğimiz günlük 150 
hastaya muayene hizmeti verilmektedir. 

• Üsküdar genelinde 750 adet kedi ve köpek 
evlerimiz sokak hayvanlarımıza yuva oluyor.

• Aynı zamanda Minik Dostlar Saha Ekiplerimiz 
sabah 08.30, gece 23.30 saatleri arasında 
yaralı, hasta ve bakıma muhtaç sokak 
hayvanlarının kliniklerimize ve bakım alanlarına 
ulaşmalarını sağlamaktadır. Kliniklerimiz; her 
türlü ameliyathane imkanlarına sahip olup, son 
derece modern ameliyatlar yapılmaktadır.

• Her ay 1 ton kedi, 500 kg köpek maması ve 
kuş yemlerini Üsküdar genelindeki sokak 
hayvanlarını besleme noktalarına dağıtımını 
yapıyoruz.
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CAMİLERİMİZ
Üsküdar'a 63 camii kazandırdık!



BAHÇELİEVLER 
ÖMER ÖZTÜRK CAMİİ
• Bosna Bulvarı üzerinde bulunan, mülkiyeti 

Üsküdar Belediyesi’ne ait arsa üzerinde inşa 
edildi.

• Kesme taş ve mermer işçiliği ile 16. yy Osmanlı 
mimarisini yansıtan Ömer Öztürk Camii’nde, 
aynı anda 1.500 kişi ibadet edebiliyor.
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1.000 kişilik ibadet alanına sahip caminin alt katlarında, Yavuztürk Fatih Bilgi Evi, 46 kişilik sıbyan 
mektebi, Kur'an kursu, Aile Sağlığı Merkezi de bulunmaktadır.

YAVUZTÜRK 
FATİH CAMİİ



BARBAROS 
CAMİİ
• Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak, 

13 Kasım 2015 tarihinde ibadete açıldı. 
• Kütüphanesi ve imamları için 2 adet lojmanı 

mevcuttur. 
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SELAMİ ALİ
FAHRETTİN TİVNİKLİ CAMİİ
• Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak 

2015 yılında yeniden inşa edilen cami 2.000 kişi 
kapasitelidir.

• Camide; konferans salonu ve Kur’an kursu 
bulunmaktadır.

• Ayrıca caminin yanında inşa edilen eğitim 
merkezinde derslikler ve görevliler için 
lojmanlar mevcuttur.



ÇAMLIKTEPE 
CAMİİ
• Üsküdar Güzeltepe Mahallesi, Bosna Bulvarı 

üzerindedir. 

• Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak   
18 Nisan 2014 tarihinde yeniden ibadete açıldı. 

• 1.000 kişi aynı anda ibadet edebilmektedir.
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ÇİNİLİ 
CAMİİ
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir. 

• I. Ahmet’in eşi olan Mahpeyker Kösem Valide 
Sultan tarafından 1640 tarihinde yapılmıştır.

• Üsküdar Belediyesi ve Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü iş birliği ile restorasyonu yapılan 
cami, 2018 Ocak ayında tekrar ibadete açıldı.



VALİDEBAĞ 
KORU CAMİİ 
• Altunizade Mahallesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ 
Korusu’nun yanında, 2015 yılı Ramazan 
Bayramı’nda ibadete açıldı.

• Örnek bir proje olup, bölgenin önemli bir 
ihtiyacına cevap veriyor.
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• Kısıklı Meydanı’nda bulunan caminin banisi 
Padişah III. Murat’ın Bostancıbaşılarından 
Abdullah Ağa’dır. 

• Caminin yapım tarihi 1581 olarak biliniyor.

• 2016 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından 
restore edilerek Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tekrar 
ibadete açıldı. 

KISIKLI  
ABDULLAH AĞA CAMİİ 



BEYLERBEYİ
ABDULLAH AĞA CAMİİ 
Üsküdar Belediyesi tarafından projeleri hazırlanarak, hayırseverler tarafından restore ettirilen cami, 

13 Eylül 2014 tarihinde tekrar ibadete açıldı.
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• Sadrazamlık ve Kaptan-ı Deryalık yapmış olan 
Abdullah Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2016 yılında 
restore edilerek tekrar ibadete açıldı.

ÇENGELKÖY 
HAMDULLAH PAŞA CAMİİ



KARTAL BABA CAMİİ 
VE TEKKESİ
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir.

• Dergâh olarak yapıldığı tarih kesin olarak 
bilinmemekle birlikte 1787 tarihine dayanan 
kayıtları mevcuttur. 

• Sonraki yıllarda özgün yapı yerine betonarmeden, 
aslına aykırı bir cami yapılmış, bu yapılan cami de 
depremde hasar görümüş ve yıkım kararı alınmıştır.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi 
iş birliğiyle aslına uygun bir biçimde, ahşap 
olarak tekke yapıları, tevhidhane ve şeyh evi eski 
görkemli haline getirildi. Tevhidhane içerisinde 
yatan zatların sandukaları bulunuyor. Tevhidhane 
bugün cami olarak kullanılıyor. 
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HACI MEHMET 
ALİ ÖZTÜRK CAMİİ
• Kuzguncuk Mahallesi’ndedir.

• Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılarak 
yeniden inşası yapılan cami, Üsküdar Belediyesi 
tarafından 2016 yılında ibadete açıldı.  

• Cami üç katlı olup, kız Kur’an kursu ve iki adet 
kütüphanesi bulunuyor. 



• 1909 tarihinde Fatma Remziye Hanım 
tarafından yaptırılmıştır.

• Üsküdar Belediyesi tarafından lojmanlarıyla 
birlikte restore edilerek, 11 Aralık 2016 tarihinde 
Mevlid Kandili’nde ibadete açıldı.

• Kendine has mimarisi ile Üsküdarımızın önemli 
kültür zenginliklerinden biridir. 

KÜPLÜCE CAMİİ
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ŞEMS-İ SİVASİ 
MESCİDİ
Kısıklı Mahallesi’nde Üsküdar Belediyesi’ne ait arsa 
üzerinde hayırseverlerce inşa edildi. Şubat 2018’de 
dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve 
yine dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımı 
ile ibadete açıldı. 



• Bosna Bulvarı Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan 
cami depreme dayanıksız olması nedeniyle 
yıkılarak yeniden yapılmıştır. 

• Cami içerisinde aynı anda 3.000 kişi ibadet 
edebilmektedir.

• 2018 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından 
hizmete açılmıştır.

• 2 Adet lojman, bay ve bayan şadırvanı 
mevcuttur.

YAVUZ SELİM CAMİİ
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Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii depreme dayanıklı olmaması nedeniyle 2016 
Aralık ayında yıkılarak yeniden inşaatına başlanılmıştır. İnşası tamamlanan yapı, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. 

• 2 adet lojman, 55 yataklı öğrenci yurdu bulunmaktadır.

• Bay ve bayan şadırvanı mevcuttur.

HACI HARUN EKŞİ CAMİİ



KÜPLÜCE CENNET CAMİİ
• Cami içerisinde aynı anda 1.500 Kişi ibadet edebilmektedir.

• 40 araçlık otoparkı, 400 kişilik yemekhanesi bulunmaktadır.

• Depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkılarak 2017 Ocak ayında yapımına başlanılmıştır.

• Bay ve bayan şadırvan mevcuttur.

• 2019 yılı Şubat ayında ibadete açılmıştır.
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HATTAT HASAN ÇELEBİ CAMİİ 

• Güzeltepe Mahallesi’ndedir.

• Lojman

• Şadırvan

• Sıbyan mektebi



İNŞAATI DEVAM EDEN 
CAMİLERİMİZ

AHMET ÇETİNSAYA CAMİİ (KÜPLÜCE MAH.)

HACI NURİ TOPBAŞ CAMİİ (BULGURLU MAH.)

OĞUZHAN CAMİİ (BURHANİYE MAH.)
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HACI MEHMET EFENDİ CAMİİ (CUMHURİYET MAH.)

EMANET ALEMDAR CAMİİ (CUMHURİYET MAH.)

KİRAZLITEPE MERKEZ CAMİİ





RESTORASYONLARIMIZ
Ecdat yadigârları eserlerimizi 
yeniden hayata kazandırdık!



ÜSKÜDAR FİKİR SANAT MERKEZİ

• Barbaros Mahallesi'ndeki Burhan Felek 
Köşkü'nün restorasyonunu tamamlayıp girişimci 
gençlerin hizmetine sunduk.

• 4.214m2 kampüs alanı
• 6 ortak çalısma alanı
• Görüşme odası

• Etkinlik salonu
• 2 toplantı salonu 
• Kütüphane 
• Atölye
• Dinlenme alanları

Gençlerimizi köşklere layık görüyoruz.
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ÇENGELKÖY FATMA 
ADEVİYE TEKKESİ
• İlk olarak 1871 yılında inşa edilmiş tarihi 

miraslardan biri olan, Fatma Adeviye Tekkesi, 
Üsküdar Belediyesi tarafından 2014 yılında 
restore edildi.

• Uzun yıllardan beri Kur'an-ı Kerim eğitimi 
verilen ve son derece nitelikli hafızlar yetiştiren 
Kerime Hatun Kız Kur’an Kursu, Fatma Adeviye 
Hanım’ın vakfettiği tarihi tekkede hizmet 
vererek, hayırsever Osmanlı Hanımı’nın ismini 
yaşatıyor. 



ÇAMLICALI 
MEHMET EFENDİ TEKKESİ 
• Mimar Sinan Mahallesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2014 yılında 
restore edildi.  

• Eğitim ve kültür hizmeti veren tarihi eser, hadis 
araştırmaları yapan uzmanlara hizmet veriyor.



///129128

ŞEYH SADIK EFENDİ  
TEKKESİ 
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2014 olarak 
restorasyonu gerçekleştirildi. 

• Şeyh Sadık Efendi Tekkesi (Alaca Minare 
Tekkesi olarak da bilinir.) tasavvuf araştırmaları 
uzmanlarına hizmet veriyor. 



MÜFTÜLÜK 
BİNASI 
• Eski Kaymakamlık binasıdır.

• Salacak Mahallesi’ndedir.

• 2014 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından 
aslına uygun olarak restore edildi. 

• Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez’in katıldığı törenle hizmete 
açıldı. 
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ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY 
SEBİLİ VE ÇEŞME HAZİRESİ
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2015 yılında 
restorasyonu gerçekleştirilen Şeyhülislam Arif 
Hikmet Bey Sebili ve Haziresi restorasyon 
çalışmaları kapsamında, projede yer alan 40 adet 
kabrin mermerleri temizlenerek konservasyonu 
yapıldı. 

• Hazirenin yürüyüş yolları düzenlendi. 

• Hazirenin kenarında, sebilin içinde yer alan 
mermer çeşme restore edildi, özgün şebeke 
demirlerinin konservasyonu yapıldı ve uygun 
olmayan eklemelerinden arındırıldı. 



ŞEHİT AHMET PAŞA  
SIBYAN MEKTEBİ
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir.

• Banisi Çavuşbaşı Ahmet Paşa tarafından 1704 
yılında inşa ettirilmiştir. 

• Şehit Ahmet Paşa Mektebi 2 katlı olup, yazlık 
mektebi üst kattadır. Ön cephesinde hazneli bir 
çeşme yer almaktadır. 

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2014 yılında 
restore edilerek, sosyal ve kültürel hizmetlerde 
kullanılmak üzere faaliyete geçirildi. 
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YAKUP AĞA 
SIBYAN MEKTEBİ
• Valide-i Atik Mahallesi’ndedir.

• Kapıağası Yakup Ağa tarafından 1678 senesinde 
inşa ettirilmiştir. Yakup Ağa aynı zamanda 
bu mektebe 1.746 yazma eser vakfetmiş olup 
kitaplar bugün Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 2014 yılında 
restore edilerek, eğitim ve kültüre hizmet veren 
bir merkez haline getirildi.



AFGAN 
TEKKESİ
• Murat Reis Mahallesi’ndedir.

• Afganistan’dan gelen göçmenler tarafından  
1792-1793 yılında yapılan bir tekkedir.

• Tekke Şeyh evi, selamlık köşkü, tevhidhane, 
hamam, çeşme yapılarından oluşmaktadır. 

• Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan 
restorasyon çalışmaları bu projeler 
doğrultusunda devam ediyor. 
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MEVLEVİHANE
• Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’ndedir.

• 1792 yılında Galata Mevlevihanesi postnişi Halil 
Numan Dede tarafından kendi evi bağışlanarak 
kurulmuştur.

• Mevlevihane, semahane, türbe, selamlık, dedegâh 
ve sarnıç yapıları ile dergâh mimarisinin sayılı 
örneklerinden olan tarihi eserin, Üsküdar Belediyesi 
tarafından devam eden restorasyon çalışmaları 
2019 yılı içerisinde tamamlanıp kültür hayatına 
kazandırılacak.



SELİMİYE 
HAMAMI
• Selimiye Mahallesi’ndedir.

• Sultan III. Selim tarafından Selimiye Kışlası ile 
beraber 1800-1801 yıllarında Nizam-ı Cedid 
askerlerinin kullanması için yaptırılmıştır.

• Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek 
kültür hayatımıza kazandırılacak.
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SELAMİALİ EFENDİ
HAZİRESİ
• Selami Ali Mahallesi’ndedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan, 217 adet kabrin bulunduğu haziredeki kabirlerin restorasyonu 
devam ediyor.



SELAMİALİ FATMA HATUN 
CAMİİ
• Murat Reis Mahallesi Selami Ali Efendi 

Caddesi'ndedir.

• Banisi Fatma Hatun’dur. İlk yapım tarihi bilinmemekle 
beraber, ikinci yapım tarihi 1762-1763 yıllarındadır. 

• Üsküdar Belediyesi tarafından projeleri hazırlanan 
caminin restorasyon çalışmaları Mayıs 2018'de 
tamamlanıp yeniden ibadete açıldı

• Ayrıca caminin yanında şadırvan, Kur'an Kursu ve 
lojman ile güzel bir eser ortaya çıktı. 
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VALİDE ATİK 
DARÛL KURRÂSI
1583 yılında Valide Atik Külliyesi’yle beraber bir kısmı Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Üsküdar 
Belediyesi tarafından restore edilerek Hafızlar Derneği tarafından adı ile müsemma, hafızlık merkezi 
olarak hizmet vermektedir.



FETHİ AHMETPAŞA  
(KARACAAHMET) CAMİİ 
Zeynep Kamil Mahallesi'nde bulunan Karacaahmet 
Türbesi karşısında, 19. yy başlarında ilk önce 
Sultan Abdülmecit'in rikabdarlarından yani üzengi 
ağalarından Rodoslu Hacı Hafız Ahmet Ağa 
tarafından ahşap olarak yaptırılmıştır. Abdülmecit 
döneminin önemli devlet adamlarından olan oğlu 
Fethi Ahmet Paşa tarafından yeniden ve taş olarak 
inşa ettirilmiştir. Üsküdar Belediyesi tarafından 
restorasyonu tamamlanan cami, 2018 yılında yeniden 
ibadete açıldı.
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FRANSIZ MEKTEBİ
Tarihi 1839 yılından öncesine dayandığı bilinen 
Murat Reis Mahallesi’ndeki Fransız Mektebi 
Üsküdar Belediyesi tarafından restore edildi.

Eser günümüzde hanımlar için sanat merkezi 
olarak hizmet veriyor. 



SELMANAĞA CAMİİ
Beyazıd'ın Kapı Ağası Selman Ağa tarafından 512 yıl önce yaptırılan Üsküdar'ın sembolü cami, Üsküdar 
Meydan Düzenleme Projesi sayesinde yıllar içinde çevresine inşa edilen yapılardan kurtarıldı.

Yapıların arasında kaybolmak üzere olan Mimar Sinan Mahallesi'nde  512 yıllık Selman Ağa Camii, 
çevresindeki yapılaşmadan kurtarılarak yeniden görünür hale getirildi.Restorasyon çalışmaları devam 
etmektedir.
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ARAKİYECİ HACI CAFER CAMİİ
Zeynep Kamil Mahallesi'nde 300 Yıllık geçmişi bulunan Arakiyeci Hacı Cafer Camii Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı.





SOSYAL
PROJELERİMİZ

Üsküdar sevdasıyla 7'den 70'e herkese kucak 
açtık, kalplere dokunduk!



NEVMEKÂN
Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en özel mekânı NEVMEKÂN
Gençlerin buluşma noktası.
Geçmişte tramvay hangarı, otobüs garajı ve İETT Ulaşım Müzesi olarak kullanılan mekân yapılan 
restorasyon ile özellikle gençlerin buluşma noktası oldu. Kitaplı kahve konseptiyle hayata geçen 
Nevmekân, bugün millet kıraathanelerinin en başarılı örnekleri arasında bulunuyor.
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3000 m2 kapalı alan, 5000 m2 ise açık alan olmak üzere 8000 m2 yaşam alanına sahip olup, 20.000’i 
dijital olmak üzere 100.000 kitap kapasiteli kütüphanesi ile kitaplı kahve konsepti, millet kıraathanesi ve 
bahçesi olarak hizmet vermektedir.

İçerisinde sergi alanı, çocuk oyun alanı, kafe-restoran ve 360 derece kütüphanesi olan Nevmekân Sahil, 
00:00’dan sonra çay-çorba ikramıyla üniversite öğrencilerine açıktır.

NEVMEKÂN SAHİL
İstanbul’un en güzel yerine, bir “Millet Kıraathanesi” daha yakışır!
Şemsipaşa’da bulunan Üsküdar Belediyesi eski Evlendirme Dairesi'ni 
restore ederek, Nevmekân Sahil olarak Üsküdarlıların hizmetine sunduk.



ÜSKÜDAR ENGELSİZ 
YAŞAM MERKEZİ
Benzersiz bir proje. 
Belediyecilikte bir ilk!
Engelliler için önemli bir hamle.
Engelli bireylerin evlerinden alınarak günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından 
Türkiye’de bir ilk. Bay ve bayan hidroterapi havuzları, fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, 
kütüphane, spor salonu, resim atölyeleri ve çok amaçlı salonu ile hizmet veren merkezimiz, özellikleri 
itibariyle alanında ilktir. 4.000 m2 kapalı, 2.000 m2 açık alana, toplam 6000 m2 alana sahiptir.  
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• Bulgurlu Mahallesi’ndedir.

• Bireysel Eğitim

• Grup Eğitimi

• Fizyoterapi

• Psikolojik Danışmanlık

• Pedagog

• Dil ve Konuşma Terapisi

• Duyu Bütünleme Terapisi

• Uzay Terapisi

• Sportif Rehabilitasyon

• Hasta Bakım Hizmeti

• Alzheimer Okulu Hobi Merkezi

• Evde Sağlık Hizmeti

• Konferans Salonu (Engelsiz 
Kültür Merkezi)

• Çocuk Oyun Odası

• Engelsiz Park

• Hobi Bostanı

• Yaşlılar Birimi

• Kuaför Hizmeti

• Taziye Birimi

• Engelliler Koordinasyon Birimi



ÜSKÜDAR'DA HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN 
ENGEL YOK!
• Belediyemiz, Üsküdar’da yaşayan her tür 

engel grubundaki vatandaşımızın, yaşam 
kalitesini ve sosyal yaşama katılımını artırmayı 
hedeflemektedir.

• 1.541.470 adet hasta bezi dağıtımı yaptık.

• Engelli vatandaşlarımız çeşitli araçlarla 7.573 
defa kurum ve hastanelere ulaştırdık.

• İhtiyaç sahiplerine 1.253 adet tekerlekli sandalye 
verdik.

• Yatalak hastalarımıza 1.149 adet hasta karyolası, 
1.054 hasta yatağı verdik.

• İhtiyaç sahiplerine toplam 1782 adet medikal 
malzeme yardımı yaptık.

• Hasta nakil ambulans hizmeti, hemşirelik, hasta 
bakıcılık, evde doktor muayenesi hizmeti ve 
cenaze defin ruhsatı hizmetleri sunuluyor.

• Sosyal risk gruplarında bulunan vatandaşlarımızın 
günlük sağlık gereksinimlerini ve hayata katılım 
değerlerinin yükseltilmesini sağlıyoruz. 

• Yatalak hastalarımızın hastanelere ve çeşitli sağlık 
kurumlarına 45.000 kez ulaşımını sağladık.

• Yaşlı ve yatalak hastalarımızın 4.000 kez evde 
doktor muayenelerini gerçekleştirdik.

• Kurumumuzda kayıtlı yatalak hastalarımıza 
23.000 kez hemşirelik hizmeti sunduk.



///151150

ENGELSİZ HAYAT İÇİN  
EL ELE
Üsküdar Belediyesi olarak, Engelliler Haftası’na 
dikkat çekmek amacıyla her sene çeşitli etkinlikler 
düzenliyoruz.



GENEL SOSYAL 
ETKİNLİKLER
• 2014 yılından itibaren 6.000 çocuğumuza 

sünnet kıyafetleri giydirerek sünnet ettirdik, 
sünnet şölenlerini gerçekleştirdik.

• Üsküdar'ın çeşitli noktalarına engelli aracı şarj 
istasyonları yerleştirdik.

• Her sene "Engelliler Haftası" kapsamında Valide 
Sultan Gemisi’nde engelli ve engelli ailelerine 
Boğaz gezisi ve zengin içerikli çeşitli etkinlikler  
gerçekleştiriyoruz.



///153152

• Sağlığı ve yemek yapma imkanı olmayan 
Üsküdarlı hemşehrilerimize her gün, 3 kap sıcak 
yemek dağıtıyoruz.

• Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde önleyici sağlık 
hizmetleri kapsamında, kanser tarama programı 
ile tam teşekkülllü sağlık TIR'ımızda; uzman 
doktorlarımız, rahim ağzı ve meme kanseri 
taramaları yapıyor, kadınlarımızı seminerlerle 
bilinçlendiriyoruz.

• Üsküdar Gülnüş Emetullah Valide Sultan 
Camii'nde uygulanmakta olan asırlık gelenek  
“Âb-ı Kevser Sebili” hayratını günümüze 
taşıyarak, yeniden hayat bulmasını sağladık. 
Vatandaşlarımıza mübarek gecelerde ve 
bayramlarda şerbet, sıcak yaz günlerinde soğuk 
su ikram ediyoruz.

• Rehabilitasyon merkezimizde engelli 
ailelerine yönelik manevi bakım seminerleri 
gerçekleştiriyoruz.

• Üniversitelerin açık öğretim fakültelerinde okuyan 
engelli vatandaşlarımız için sınav yerlerine ulaşım 
desteği veriyoruz.

• Engelli vatandaşlarımızı, kamu kurum ve 
kuruluşlarında görev almak için girilen Kamu 
Personeli Seçme Sınavı'na özel olarak hazırlayan 
(EKPSS) kursu düzenliyoruz.

• Her sabah 06:30-07:30 arası Üsküdar İskelesi'nde 
vatandaşlarımıza ücretsiz çorba ikramında 
bulunarak, iş yerleri ve okullarına uğurluyoruz.



GELENEKSEL ÖZEL SPORCULAR 
ATLETİZM ŞENLİĞİ
Üsküdar Belediyesi öncülüğünde, farkındalık 
yaratmak amacıyla, 12 yıldır kesintisiz olarak 
“Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği” 
düzenlenmektedir. Yurt dışından, Türkiye'nin 

birçok ilinden ve İstanbul’un tüm ilçelerinden 
özel sporcuların katılımıyla gerçekleşen yarışma, 
Türkiye genelinde bu kadar geniş kapsamlı olarak 
düzenlenen ilk ve tek yarışmadır.
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DESTEK 
KART UYGULAMASI
Bir elin verdiğini, öbür el görmeyecek dedik, 6.000 ihtiyaç sahibi 
için Destek Kart uygulamasını başlattık.

• “Destek Kart” ile ilçedeki 6.000  kişi, ihtiyaçlarını istediği yerden alarak alışveriş yapma mutluluğunu 
yaşıyor.

• Vatandaşlarımıza koli içerisinde belirli gıda veya yakacak maddeleri dayatılmamış, karta yüklenen belirli 
miktarda parayı istediği şekilde ve istediği yerden harcama yapmak suretiyle ihtiyaçlarını karşılamaları 
sağlanmıştır.



• Barbaros Mahallesi'ndeki Burhan Felek Köşkü 
(Fikir Sanat Merkezi) bahçesindedir.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 21 Mart 2016 
tarihinde açılmıştır. 

• Tebessüm Kahvesi'nin amacı, Down Sendromlu 
gençlerimizi sosyal bir ortam içerisine adapte 
etmek ve onlara iş deneyimi kazandırmaktır.

• Tebessüm Kahvesi’nde çalışan bu gençler maaş 
almakta, bir yandan sosyalleşmekte bir yandan 
da işletmecilik eğitimi almaktadır.

• Günlük hayatın koşuşturmasından uzakta 
yer alan Tebessüm Kahvesi'ne herkesi davet 
ediyoruz.

TEBESSÜM 
KAHVESİ
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İKİNCİ BAHAR
KAHVESİ
80.000’e yakın emeklinin bulunduğu Üsküdar’da, 
Üsküdar Belediyesi ve Emekliler Derneği iş 
birliğiyle, vatandaşlarımızın boş zamanlarını 
değerlendirebilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılabilmesi amacıyla, tüm hizmetlerin ücretsiz olarak 
sunulduğu İkinci Bahar Kahvesi, Mimar Sinan Mahallesi 
Uncular Caddesi’nde hizmet veriyor.



FEVZİYE MERİÇ ÇOCUK 
DESTEK EĞİTİM MERKEZİ
• Anne, baba veya her ikisini kaybetmiş 7-14 yaş 

aralığında olan çocuk-genç ve onların ailelerine 
psikodestek amacıyla kuruldu.

• Haftanın 7 günü destek veren merkezde 
çocuklarımız hem bireysel ve grup terapilerle 
hem de oyun, resim, sabun, mum atölyeleri 
çalışmaları ve kültürel geziler ile rehabilite 
ediliyor.
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KÜP 
(KADIN EL ÜRÜNLERİ PAZAR YERİ PROJESİ)
• Üsküdarlı hanımlara ürettikleri el ürünlerini, semt 

pazarlarında, değerinde satabilecekleri güvenli 
ortamlar temin ettik.

• Kadınlarca üretilen özgün ürünlerin, kalite ve talep 
gibi ölçümlerin artışına bağlı olarak daha geniş 
pazarlarda pazarlanmasına imkan sağladık ve bu 
şekilde üreticilerin düzenli gelir elde etmelerine 
yardımcı olduk.

• Kadın El Ürünleri Pazar Yeri (KÜP) proje üyeleri, 
Üsküdar Belediyesi'nin desteği ile satış alanını 
zenginleştirerek, Üsküdar Belediyesi Hizmet 
Binası'nda yer alan KÜP mağazasının açılışını 
gerçekleştirdik. 

• KÜP mağazasında, proje üyesi kadınlarımızın el 
emeği ürünlerinin satışlarından elde edilen gelir; 
tamamıyla emektar kadınlarımıza aktarılmaktadır.



“DEĞER SENSİN”
PROJESİ
• Proje kapsamında Üsküdar’da psiko-sosyal 

destek merkezi kurularak, 18 yaş ve üzeri madde 
bağımlısı gençlerin kendileri ve aileleriyle psiko-
sosyal çalışmalar yapıldı ve meslek atölyeleri 
kuruldu. 

• Gençlere psikolojik temelli eğitim ve seminerler 
verilerek, özgüven geliştirici yaratıcı drama 
çalışmaları yapıldı ve proje sonunda İŞKUR 
desteğiyle 43 genç istihdam edildi.

• Projede; Üsküdar Modeli 3T, yani “Tespit-Tedavi-
Takip” yöntemi uygulandı.

• Marmara Belediyeler Birliği tarafından 7. 
kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik 
Ödülleri kapsamında, Üsküdar Belediyesi, 
"Değer Sensin" Projesi ile Sosyal Belediyecilik 
kapsamında 1.lik ödülü aldı.

• Ayrıca Üsküdar Belediyesi, Türkiye araştırma 
sektörünün en saygın ödülü olarak kabul edilen 
ve Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından 5.si 
düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde "Değer Sensin" 
Projesi ile  bu yıl tüm Türkiye’de ödül alan tek 
belediye oldu.



///161160

“BAĞIMSIZ GELECEK” 
PROJESİ
• Üsküdar genelinde bağımlılık risk 

grubunda bulunan, okula devam 
etmeyen veya sokakta çalıştırılan 
7-14 yaş grubundaki 137 çocuğa 
ve ailelerine hizmet vermek üzere 
iki adet “Bağımlılık Önleme Çocuk 
Merkezi  kuruldu.

• Önleyici, koruyucu ve rehabilite edici 
faaliyetler yoluyla, gelecek nesillerin 
madde ve davranış bağımlılığı riskine 
karşı korunmasına yönelik çalışmalar 
artırıldı.

• Proje kapsamında toplamda 
90 gence robot teknolojileri ve 
otomasyonu konularında bire bir 
eğitim verildi.

• Proje kapsamında formatörler 
de yetiştirilerek eğitmenlere 
yapılandırmacı bir yaklaşım sağlandı 
ve eğitime yeni bir bakış açısı 
kazandırıldı.



• Annelerle; anne bebek sağlığı hakkında bilgi 
paylaşmak ve çocuklarla eğlenceli bir gün 
geçirmek amacıyla ‘“Anne Bebek Şenliği” 
düzenliyoruz.

BEBEK TEBRİK 
ZİYARETLERİ
• İlçemizde ikâmet eden vatandaşlarımıza, yeni 

doğan aile fertlerini tebrik için hediyelerimizle 
ziyarete gidiyor ve “Hoş geldin bebek” diyoruz.
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"ONLARI MUTLU ETMEK 
ÇOCUK OYUNCAĞI"
• Üsküdarlı çocuk ve gençlerin her daim yanında 

olan Üsküdar Belediyesi, Suriyeli mülteci 
çocuklarımıza “Onları Mutlu Etmek Çocuk 
Oyuncağı” projesi ile yardım eli uzattı.

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın bizzat destek verdiği proje 
kapsamında, Üsküdar’ın çeşitli bölgelerine 
yerleştirilen oyuncak kumbaraları ve duyuru 
çalışmalarıyla toplanan oyuncaklar 7 TIR’a 
yüklenerek, Suriyeli mülteci çocuklara 
ulaştırılmak üzere Şanlıurfa’ya gönderildi ve 
dağıtımı gerçekleştirildi.



SELAMİ ALİ SPOR MERKEZİ

• Basketbol, voleybol, hentbol gibi kapalı salon oyunlarının profesyonel müsabakalarının oynanabileceği 
uygun bir zemine ve ölçülere sahiptir. 

• Soyunma odaları

• Duşlar

• İdari alanlardan oluşuyor.
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SELAMİ ALİ SOSYAL TESİSLERİ
• Yüksek tavanlı çok amaçlı salon,
• Gelin Odası
• Bay bayan mescitler 
• Mutfak

• Bay-Bayan WC
• Her türlü program ve organizasyona uygun, 

nitelikli bir ses ve ışık sistemi mevcuttur.



ÜSKÜDAR İSTİHDAM MERKEZİ 
(ÜSİM)
Sosyal belediyecilikte bir ilk daha. 10.089 insanımız, kurduğumuz 
istihdam merkezi ile iş sahibi oldu.
Merkezimiz 2000’den fazla işveren ağı ile 10.089 kişinin iş sahibi olmasını sağlamıştır ve bu sayı her geçen 
gün katlanarak artmaktadır.

ÜSİM, Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı tarihin en büyük istihdam seferberliğine MÜSİAD, TÜMSİAD, 
TUROB, KARİYER.NET, ELEMAN.NET, İSBUL.NET gibi güçlü işbirlikleri ve işveren ağındaki işletmeler ile 
istihdam seferberliğine desteğini sürdürmektedir.

Merkezimiz 2017 ve 2018 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaptırılan araştırmada 
yerel yönetimler istihdama destek projeleri arasında örnek merkez olarak gösterilmiştir.
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KOSGEB – UYGULAMALI 
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
• Üsküdar Belediyesi, kendi işini kurarken 

KOSGEB’in sağladığı kredi ve hibe imkânlarından 
faydalanmak isteyen girişimci adayları için 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'ni ücretsiz 
olarak veriyor. Eğitim sonunda katılımcılar 
KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Sertifikası almaya hak kazanıyor.

• Kendi işini kurmak ve KOSGEB desteklerinden 
faydalanmak isteyen girişimci adayları bu eğitimi 
almadan KOSGEB’e başvuru yapamıyor. Sosyal 
sorumluluk bilinciyle hizmet sunan Üsküdar 
Belediyesi vatandaşların yararlanması için 
ücretsiz olarak düzenlediği bu eğitimleri 5 yıldır 
sürdürüyor.

• Eğitimler sonucunda sertifikalarını alarak kendi 
iş yerini kuran girişimci adayları, proje fikirleri 
ve şartları KOSGEB tarafından desteklenirse, 50 
bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli destek 
almaya hak kazanabiliyor. Üsküdar Belediyesi, 
sertifikalarını alan kursiyerlerin iş yerlerini Üsküdar 
sınırları içerisinde açmaları halinde girişimcilerden 
Ruhsat Ücret Tarifi Harcı almayarak ikinci bir 
destek daha sunuyor.

• Üsküdar Belediyesi bu kapsamda bugüne kadar 
1.284 kişiye eğitim vererek birçok girişimcinin 
hayallerini gerçekleştirmesine destek oldu. 



ÜSKÜDAR’I 
GEZİYORUZ
Üsküdar'ın tarihi ve turistik 
mekânlarını merak edenler için çok 
özel bir kültür-sanat turu hazırladık. 
"Üsküdar'ı Geziyoruz" etkinliği ile Üsküdar'ın tarihi 
ve kültürel mekânlarının yanı sıra, belediye olarak 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz sosyal 
tesisler, kültür, spor ve eğitim merkezlerimiz de 
vatandaşlarımıza tanıtılıyor.
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KÜPLÜCE KLASİK 
TÜRK SANATLARI MERKEZİ
Üsküdar Belediyesi, kültürel ve tarihsel sorumluluk bilinciyle bugüne kadar yürüttüğü bir çok projeye bir 
yenisini ekleyerek, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak adına bu merkezi inşa etti.



ÇENGELKÖY BOĞAZİÇİ  
CEMEVİ

• 900 m2 kullanım alanı

• Toplantı ve etkinlik salonları

• 400 kişilik ibadet alanı

• 100 m2  bahçe

Mehmet Akif Mahallesinde 2019 Ocak ayında 
hizmete giren iki katlı merkezimiz Alevi 
yurttaşlarımızın önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
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ÜSKÜDAR DİN GÖREVLİLERİ  
EĞİTİM MERKEZİ
• Mihrimah Sultan Camii yanındadır.

• Üsküdar Belediyesi tarafından 1 Aralık 2018'de 
temeli atılmıştır.

• Proje tamamlandığında merkezde çok amaçlı 
salonlar, sohbet ve kurs odaları, ofisler ve lokal 
bulunacaktır.

• Üsküdar'ımıza kazandıracağımız önemli mimari 
eserlerden birisi olacaktır.



HAREM’DEN HALEP’E
İYİLİK KONVOYU
• 2016 yılında Üsküdar Belediyesi ile Türk 

Kızılayı’nın öncülüğünde hazırlanan 100 TIR’lık 
yardım konvoyu Halep için yola çıktı.

• Suriye’nin Halep kentindeki insanlık dramına 
duyarsız kalmayan Üsküdar Belediyesi ve Türk 
Kızılayı öncülüğünde 300’e yakın sivil toplum 
kuruluşunun ve hayırseverlerin desteğiyle 100 
TIR’lık yardım konvoyu oluşturuldu.

• Tamamı Üsküdar’dan oluşturulan konvoy 
Harem’de düzenlenen törenle yola çıktı. 

• Törene Milletvekillerimiz, Üsküdar Kaymakamı, 
Üsküdar Kızılay Genel Başkanı, Üsküdar'daki 
STK yöneticileri, çok sayıda vatandaş katıldı. 
Yardım TIR’ının şoför mahalline oturan Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilk TIR’ı kendisi 
kullandı.
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SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZE
DESTEK KERVANI
• 2015 yılında STK’larla yapılan iş birliği 

sonucunda, ülkemize sığınan Suriyeli 
misafirlerimiz için 100 TIR’lık konvoyla destek 
kervanı organize ettik.

• Ekmek, patates, kahvaltılık, kuru gıdalar, un, 
su, soba, battaniye, konserve, çocuk bezi, 

çocuk maması, hijyen malzemesi, ıslak mendil, 
kırtasiye malzemesi, kaban, kazak, battaniye, 
pantolon, çorap, bot, ayakkabı, eldiven, bere 
ve benzeri 100 TIR dolusu insanî yardım 
malzemesini Suriye’ye gönderdik.



HALK 
BULUŞMALARI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, her hafta 
gerçekleşen hizmet binasında, parklarda, sitelerde 
ve Üsküdar'ın 33 mahallesinde halk buluşmaları ile 
vatandaşlarımızla bir araya geliyor. Yoğun katılımın 
olduğu bu toplantılarda vatandaşlarımız soru ve 
önerilerini, talep ve şikayetlerini bizzat başkanımız 
ile paylaşma imkânı buluyor.
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VERGİ DAİRESİ 
ÜSKÜDAR ŞUBESİ
Vergi Dairesi Üsküdar Şubesi, belediye hizmet 
binasının zemin katında, nikah sarayı girişinin 
yanında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı.





KÜLTÜREL
PROJELERİMİZ

Üsküdar'ı kısa zamanda 
kültür - sanatın merkezi yaptık!



İz Bırakan Kadınlar Zirvesi

Sayın Emine Erdoğan, dönemin Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve 
dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katıldığı 
zirvede, dünyada iz bırakan kadınlardan Tawakel 
Karman, Türk asıllı Belçikalı Siyasetçi Mahinur 
Özdemir, Fatma El Abed, Hollanda’nın ilk başörtülü 
milletvekili Famile Fatma Arslan, Pakistan İslam 
Şurası’nın tek kadın üyesi Samia Raheel Qazi, 15 
Temmuz kadın gazilerinden Safiye Bayat ve Ayla 
Kasarcı, Hollanda'da yaşayan Birsen Başar ile çok 
sayıda davetli katıldı. 2. Uluslararası İz Bırakan 
Kadınlar Zirvesi’nin konukları ise Ajda Pekkan, 
Rukiye Dağ, Zeynep Kartal, Indira Kaljo, Fatma İpek 

KÜLTÜR VE SANAT

Alcı ve Fatma Çağla Demir oldu. Ayrıca bu zirvede 
düzenlenen bir defile ile Osmanlı’nın tarihine iz 
bırakan hanım sultanlarının kıyafetleri sergilendi.
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OSMANLI HANIM SULTANLAR
BEBEK KOLEKSİYONU
Hanım Sultanlar şehri Üsküdar, Osmanlı Sarayı’nın 
zarif sultanlarını, tarihi belgeler esas alınarak 
tasarlanan kitre bebeklerden oluşan eşsiz bir 
koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Saray 
Sultanları Bebek Koleksiyonu ile kültürel ve tarihsel 
sorumluluk bilinciyle bugüne kadar yürüttüğü 
birçok projeye bir yenisini ekleyen Üsküdar 
Belediyesi, ilk olarak asırlar boyu adları Üsküdar 
ile bütünleşmiş hanım sultanların giysilerini bir 

kitre bebek koleksiyonu haline getirdi. Öte yandan 
bebeklerin üzerinde sergilenen saray kıyafetleri, 
2018 yılında düzenlenen 2. İz Bırakan Kadınlar 
Zirvesi kapsamındaki defile ile ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Osmanlı Saray Sultanları 
Bebek Koleksiyonu’nun, Osmanlı Sarayı Bebek 
Müzesi haline getirilmesi planlanıyor. Böylece 
Osmanlı Sarayı Bebek Müzesi Türkiye’de ve 
dünyada ilk olma özelliğine sahip olacaktır.



GELENEKSEL ULUSLARARASI  
KÂTİBİM FESTİVALİ
Üsküdar Belediyesi tarafından geleneksel hale 
gelen ve 27. kez düzenlenen Uluslararası Katibim 
Festivali'nde üç gün boyunca konserler, şiir 
dinletileri, söyleşiler, tasarım atölyeleri, tiyatrolar, 
halk oyunları gösterileri, Kız Kulesi yüzme yarışları 
düzenleniyor.
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KÜLTÜR-SANAT  
PROGRAMLARI
Üsküdarlı vatandaşlarımızın kültür ve sanatla iç içe olmasını sağlayan kültür merkezlerimizle; tiyatrodan 
sinemaya, konserlerden resim sergilerine, söyleşilerden şiir dinletilerine; birçok etkinliğe ve sanatçıya ev 
sahipliği yapıyoruz.
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YEŞİLÇAM 
SÖYLEŞİLERİ
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Pelin 
Çift'in sunumuyla Yeşilçam Söyleşileri programında 
konuklarımız, hayat hikâyelerini ve tecrübelerini 
aktarıyor.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, 
Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Perihan 
Savaş ve İzzet Günay gibi isimleri konuk ettiğimiz 
programda sanatçılarımız sevenleriyle buluştu.



AÇIK HAVA 
ETKİNLİKLERİ
Üsküdar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında özel bir 
gençlik konseri gerçekleştirdi. Harem Otogar 
Meydanı’nda gerçekleşen konserde efsane grup 
MFÖ sahne aldı.

MFÖ’nün şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden 
binlerce genç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı’nın tadını Üsküdar’da doyasıya 
yaşadı.
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KONSERLER

Üsküdar Belediyesine ait kültür merkezlerimizdeki salonlarımızda yıl boyunca çeşitli konserler 
düzenlenmektedir.



ÜSKÜDAR  
KİTAP FUARI
• Üsküdar Belediyesi, her yıl kültür ve sanat 

etkinlikleri kapsamında yeni çıkan kitapların 
tanıtımı, yayınevlerinin doğrudan kitapseverlerle 
buluşmasının temini, yazarların seminer ve 
konferanslarla okuyucularına hitap edebilmesini 
sağlamak amacıyla Anadolu Yakası'nın en büyük 
kitap fuarını düzenliyor. 

• Fuara katılan 130’dan fazla yayınevi, 250'den 
fazla yazar, söyleşiler, imza günleri ve binlerce 
kitapseverin ziyaretiyle Türkiye'deki en görkemli 
kitap fuarlarına imza atılıyor.
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SAHAF  
FESTİVALİ
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar Sahaf Festivali’ne İstanbul’un her tarafından gelen 
sahaflar ve Osmanlı döneminde basılmış gazete, tarihi belge değerindeki kitap, dergi, afiş, harita, poster 
ve ferman gibi önemli eserler, araştırmacıları ve meraklılıları ile buluşuyor.



ANTİKA FUARI
Düzenlediğimiz antika fuarlarıyla İstanbulluları antika eserler ile buluşturuyoruz.
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BOĞAZIN SESİ 
RADYOSU
Artık bizim de bir radyomuz var!
Çeşitli konu ve konuklarla yayın yapan Boğazın Sesi Radyosunu 7/24 bogazinsesiradyosu.com 
adresinden dinleyebilirsiniz.



ANMA VE
VEFA GECELERİ
• İlk defa Üsküdar Belediyesi'nin başlattığı anma 

ve vefa gecelerinde; hayatı, mücadelesi ve 
eserleriyle günümüzü aydınlatan kültür ve 
sanat insanları, anma ve vefa geceleri ile hem 
hatırlanmakta hem de onore edilmekte.

• Özellikle hayatta olan değerlerimize 
milletimizin şükran hislerinin bir ifadesi olarak 
düzenlenen bu programlara, ülkemizin dört bir 
yanından kültür ve sanat dostları iştirak ediyor.
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"İyilik ve mutluluk kavramlarına odaklanarak bir 
mutlu şehir markası oluşturduk. Türkiye'de bir 
ilk olan bu adımla, hoşgörünün ve dayanışmanın 
hayatın her alanında her gün paylaşılan değerler 
olmaları için projeler geliştirdik.

Sevgi, umut ve iyiliğin sembolü Üsküdar markası, 
tüm şehirde ve Türkiye'de eşsiz bir mutluluk 
projesine dönüşerek, gerçekleştirilen topluma 
faydalı iş birlikleri ile daha iyi bir yaşam için tüm 
insanlığa ilham vermeye devam ediyor.

Bireysel anlamda iyiliğin, toplumsal çapta fayda 
ve duyarlılığın, kurumsal bakış açısıyla sosyal 
sorumluluk duygusunun yayılmasını amaçlayan 
Üsküdar markası, bir araya gelme ve mutlu şehir 
bilinci oluşturma konusunda herkesi bu mutluluğa 
ortak olmaya davet ediyor."



ÜSKÜDAR’DA 
RAMAZAN
Ramazan'da çadır iftarı geleneğini 
başlatan belediye olan Üsküdar'da 
gelenek bozulmadı. Yine Türkiye'nin 
en çok iftar veren belediyesi olduk. 
Yılda 1.500.000 insanımız ile birlikte çadırlarda, 
mahallede sokak iftarlarında ve sahurda buluştuk. 
Ayrıca Üsküdar – Harem arası Türkiye’nin en büyük 
iftar sofrasını kurarak bir ilki daha gerçekleştirmiş 
olduk.
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PANEL, SEMİNER, 
SEMPOZYUM VE SÖYLEŞİLER
Kültür merkezlerimizdeki salonlarımızda çeşitli konularda yıl boyunca paneller, söyleşiler, sempozyumlar 
ve seminerler düzenliyoruz.
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YAZLIK  
SİNEMA GÜNLERİ
Her yıl, değişik mahallelerimizde belirlenen noktalarda, patlamış mısır eşliğinde, özellikle çocuklarımıza 
eğitici ve eğlendirici filmler tercih edip, yazlık sinema gösterimleri gerçekleştiriyoruz.



SERGİLER
Kültür merkezlerimiz ünlü sanatçıların çeşitli alanlardaki eserlerine ev sahipliği yapıyor.

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

NEVMEKÂN SAHİL NEVMEKÂN SAHİL

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
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İSTANBUL RESİMLER MÜZESİ
Butik müzecilik yaklaşımının özel örneklerinden biri olan İstanbul Resimler Müzesi resim sanatında 
müstesna eserleri olan Mehmet Çebi öncülüğünde kurulmuştur. Üsküdar Belediyesi -1 Katta haftanın 
6 günü sanatseverleri ağırlamaktadır. 



YAYINLARIMIZ
Her ay ücretsiz yayınladığımız Üsküdar bülten ve gazetelerimizle belediyemizin icraatlarını ve gündeme 
dair haberleri paylaşıyoruz.
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Üsküdar Belediyesi olarak okumanın insan hayatındaki önemini biliyor, edebiyata ve sanata değer katan, 
Üsküdarımızın tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkararak, gelecek kuşaklara yazılı eserler bırakıyoruz. 





MUHTARLIK VE
TAKSİ DURAKLARIMIZ

Muhtarlıklarımızı ve taksi duraklarımızı Üsküdar'a 
yakışır hale getirdik!   



MUHTARLIKLAR
Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha kaliteli ve 
sağlıklı hizmet sunabilmelerine imkan sağlamak 
amacıyla mahallelerimizde yeni muhtarlıklar inşa 
ettik. Mahallelerimizin neredeyse tamamında 
muhtarlıklarımızı yeniledik. 

Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak, yeni belediye 
binamızda Muhtarlar Derneğimize bir oda tahsis 
ettik.
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TAKSİ DURAKLARI 
Kamu hizmeti gören taksi duraklarının Üsküdar’a özel bir mimari tasarım ile hizmet vermesi için 
33 mahallemizde 21 yeni taksi durağı inşa ettik. 





MEGA
PROJELER

Durmak yok yola devam dedik, mega projelerle 
İstanbul'un ve Üsküdar'ın çehresini değiştirdik!



MARMARAY
• İlk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid 

tarafından dile getirilmiş, 1892 yılında Sultan II. 
Abdülhamit Han tarafından projesi çizdirilmiştir.

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 2013 yılında 
açıldı.

• Kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli raylı 
sistemdir.

• Asya ve Avrupa kıtalarını, İstanbul Boğazı’nın 54 
metre altından sadece 4 dakikada birleştiriyor.

Türkiye'nin yüz akı projelerinden biri.
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AVRASYA  
TÜNELİ
• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 2011 
yılında Harem’de gerçekleştirilen törenle temeli 
atıldı. 20 Aralık 2016 tarihinde hizmete açıldı.

• Göztepe-Üsküdar-Kazlıçeşme arasındaki 
projede deniz altına iki katlı tünel ve otoyol 
döşendi.

• Boğaziçi Köprüsü’nün Üsküdar ve Avrupa 
Yakası'nda oluşturduğu trafik yükünü hafifletti.
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ÜSKÜDAR-ÜMRANİYE-
ÇEKMEKÖY-SANCAKTEPE 
METRO HATTI
• Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıldı.

• Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metrosu Marmaray'la entegre bir şekilde 
çalışmaktadır. 

• Özellikle Çamlıca’da yaşanan trafik 
yoğunluğunu önemli ölçüde hafifleten metro 
hattı 16 istasyondan oluşmakta ve 20 km’lik bir 
uzunluğa sahiptir.
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KÜÇÜK ÇAMLICA TV-RADYO 
KULESİ PROJESİ
• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı ve 

İBB tarafından projelendiriliyor.

• Çamlıca Tepesi'ndeki görüntü kirliliğinin ortadan 
kaldırılması ve sağlık açısından büyük risk 
taşıyan radyasyon salımının önüne geçilmesi 
hedefleniyor.

• Şehir silüetine estetik olarak büyük bir zenginlik 
katacaktır.

• Toplamda 365,5 m uzunluğunda bir kule 
yapılacaktır. Bu kulenin içinde ikişer seyir katı ile 
restoran bulunacak ve vatandaşlar tarafından 
ziyaret edilebilecektir.
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ÇAMLICA CAMİİ (ASRIN MÜHRÜ)
• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 2013 
yılında temel atma töreni gerçekleştirildi. 2019 
yılı içerisinde ibadete açılacak.

• Çamlıca Tepesi'nin İstanbul’a en hakim 
noktasına kurulan camide aynı anda 60.000 kişi 
ibadet edebiliyor.

• Yaklaşık 150.000m2 inşaat alanına sahip olan 
külliyede; kütüphane, sanat galerisi, müze, 
atölyeler ve 3.000 araçlık kapalı otopark 
bulunuyor.
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15 TEMMUZ 
Yüce milletimizin şanlı tarihi boyunca verdiği en 
büyük kurtuluş mücadeleleri arasında yer alan 
15 Temmuz 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 
fedakarlıklarıyla “Gazi” bir şehir oldu. 
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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 hainlere Üsküdar’da 
geçit vermedi.

Mücadelede şehit düşen kahramanların aziz hatırası 
için, parklarımıza kıymetli adlarını vererek pek çok 
etkinlik düzenleyen ve bilinçlendirme çalışmaları 
yapan Üsküdar Belediyesi, Çengelköy’de bulunan 
15 Temmuz Şehitler Çeşmesi ile bu kutsal direnişi 
ölümsüzleştirdi.
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ÇENGELKÖY 15 TEMMUZ  
ŞEHİTLER ÇEŞMESİ
• Sadece doğal mermer kullanılan çeşmenin 

ağırlığı 30 ton, yüksekliği 4,5 metre.

• 15 Temmuz 2017’de açılan Anıt Çeşme'nin 
Türkiye'de örneği yoktur. 

• Etrafı kırmızı güller ile süslenen eser, farklı 
açılardan bakıldığında mermi çekirdeği, mihrap, 
su damlası, kan damlası ve cennetin yedi kapısını 
sembolize edecek şekilde tasarlandı.
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