


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 BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
NİKÂH SARAYI VE SOSYAL TESİSİ

Tüm belediye birimlerini bir araya topladık. Türkiye’nin yeşil ve çevreye dost Leed Gold sertifikalı ilk 
kamu hizmet binasını Üsküdarlılar’ın hizmetine sunduk.

• İki adet 450’şer kişilik nikâh salonu
• 300 kişilik kokteyl salonu
• 350 kişilik yemek salonu

• Sergi salonları
• Otopark



ÜSKÜDAR VALİDE SULTAN GEMİSİ
• Üsküdar Belediyesine ait yüzen kültür merkezi 

Valide Sultan gemisinde şiir, söyleşi ve dinleti 
gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

• 500 yolcu kapasiteli
• Çay-simit ikramlı
• Uzman rehber anlatımıyla
• Günde 5 kez sefer yapmaktadır.

• 18 ayda yaklaşık 450 bin kişi Boğaz’da ücretsiz 
kültür turu yaptı.

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

• Ayrıca gemimizde her Perşembe Üsküdar’daki 
lise son sınıf öğrencileri ile birlikte sanat tarihi 
dersi yapılıyor.



BİLİM ÜSKÜDAR
Türkiye’nin En Kapsamlı ve Büyük Bilim 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
• 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 

• Robotik ve Otonomi, Havacılık ve Uzay, Otomotiv, 

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

• 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



NEVMEKÂN
Geçmişte tramvay hangarı, otobüs garajı ve İETT Ulaşım Müzesi olarak kullanılan mekân yaptığımız 
restorasyon ile özellikle gençlerin buluşma noktası oldu. Kitaplı kahve konseptiyle hayata geçen Nevmekân, 
bugün millet kıraathanelerinin en başarılı örneklerinden.

Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en özel mekânı NEVMEKÂN



NEVMEKÂN SAHİL (MİLLET KIRAATHANESİ)

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.

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.



NAKKAŞTEPE MİLLET BAHÇESİ
• 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
• Kaşif Atölyesi
• Bitki Gösterim Alanı
• Yapay Şelale
• Etkinlik Çayırı
• Tenis Kortu
• Açık Kamp Alanları
• Çok Amaçlı Eğitim Salonu/Ofis
• Bay Bayan Mescit ve WC

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANI 2,5 KAT ARTTIRDIK



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.



ÜSKÜDAR ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

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.
• 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

Benzersiz bir proje.
Belediyecilikte bir ilk!
Engelliler için önemli bir hamle.



TEBESSÜM KAHVESİ

İKİNCİ BAHAR KAHVESİ

• 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.

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.



YENİ ÜSKÜDAR MEYDANI
Üsküdar’ın merkezini gelecek yüzyıla taşıyan 125.000 m2’lik yeni meydan!
• 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 meydana dönüştü.

• Bunun yaklaşık 10.000 m2’lik bölümü kesintisiz 

ve engelsiz meydan oldu.
• Alanın toplam 16.000 m2’si yeşil alan.
• Diğer meydan projeleri ile birlikte toplamda 

125.000 m2‘lik Üsküdar Meydanı ortaya çıkmış 
olacak.

ÜSKÜDAR SAHİLİ YAYA VE BİSİKLET YOLU
Üsküdar ve Harem arasındaki yaklaşık 2 km’lik sahil bandı yeniden düzenlendi. İstanbullulara Boğaz’ın 
keyfini doyasıya yaşamaları için yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve dinlenme alanları sunuldu.



MİMAR SİNAN MEYDAN 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 23.247 m2’dir.

• Yeşil alanları, süs havuzları, 
yürüyüş yolları, dinlenme alanları, 
1.000 araçlık zemin altı otoparkı ile 
Üsküdarlıların ve tüm İstanbul’un 
hizmetine açılacak.

Önce SonraSelman Ağa Camii

Mimar Sinan Meydanı’nda 
gerçekleştirilen kapsamlı 

istimlak çalışmasıyla, yıllar içinde 
çevresine inşa edilen çarpık 

yapılardan kurtulan Selman Ağa 
Camii, meydanda merkezi bir 

konum haline geldi.

ÇAVUŞDERE (BELEDİYE ÖNÜ) MEYDANI
Üsküdar Kaymakamlık binası yanındaki adanın kamulaştırılıp yıkılmasıyla, yeni bir meydanı daha 
Üsküdarlıların hizmetine sunduk.



BOĞAZ BÖLGESİ YENİ İMAR PLANLARI

2B ARSALARI TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

33 yıllık hasret sona erdi. Üsküdar’ın imar sorunu çözüldü!

Sitelerde oturanlar dahil 30 
yıldır mücadele veren 20.000 
vatandaşımızın tapu hasreti 
sona erdi!

İmar hakları; 2 kattan Boğaz Geri 
Görünüm’de 6 kata, Etkilenme 
Bölgesi’nde 7 ve 7,5 kata çıkarıldı, 
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, Üsküdarın birçok 
noktasında dönüşüm süreci
başlamış bulunuyor.

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



UNCULAR VE ÇAVUŞDERE CADDESİ
CEPHE REHABİLİTASYONU VE ÇEVRE
DÜZENLEMESİ

KUZGUNCUK 
PRESTİJ YOLU

Estetik belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri!
• 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.

Projede caddenin tarihi 
dokusuna uygun granit ve 
bazalt kaplama kaldırımlar 
ile dekoratif aydınlatma 
direkleri kullandık. 
Aydınlatma altyapısını 
tamamen yenileyip, asfalt 
kaplama yaptık.



ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
VAKIFBANK SPOR SARAYI

ÇENGELKÖY MEHMET ÇAKIR
KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
ÇAVUŞDERE SPOR SARAYI

KİRAZLITEPE BOĞAZİÇİ
YAŞAM MERKEZİ

• Avrupa’da estetikliği ile ödül almış proje
• Yarı olimpik havuz
• Fitness salonları
• Basketbol ve voleybol salonu
• Sergi alanları
• Otopark

• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• Fitness salonları
• 1.000 kişilik çok amaçlı salon
• Otopark
• Kafeterya

• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• Fitness salonları
• Basketbol ve voleybol salonu
• Otopark

• Yarı olimpik bay - bayan havuzlar
• 800 Kişilik çok amaçlı salon
• Fitness salonları
• Restoran
• Otopark

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SPOR TESİSİNE SAHİP İLÇESİ ÜSKÜDAR!



ÜNALAN MUHSİN YAZICIOĞLU
SPOR MERKEZİ

ÜSKÜDAR
GENÇLİK MERKEZİ

ÇAMLICA
SPOR OKULU

PROF.DR. RAŞİT KÜÇÜK 
KÜLTÜR VE SPOR MERKEZİ

• Yarı olimpik havuz
• Fitness salonu
• Basketbol ve voleybol salonu
• Otopark

Burhaniye mahallemizde yer alan merkezimizde 
gençlerimiz eğitim, bilim, sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetler yapıyor. Serbest zamanlarını 
ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda burada 
değerlendiriyor.

• Basketbol, voleybol ve hentbol sahaları
• 836 kişilik tribün
• Takım soyunma odaları
• Pilates dersleri
• Küçük sporculara “Yaz-Kış Okulları” adı altında 

basketbol, voleybol, beceri gelişimi ve eğitsel 
oyunlar dersleri

• Kafeterya ve otopark

• Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu

• 750 Kişilik Çok Amaçlı 
Salon

• Fuaye ve Sergi Alanı
• Fitness Salonu

• Kütüphane
• Bilgi Evi
• Kafeterya ve Teras
• 70 Araçlık Otopark
• Toplam İnşaat Alanı 

6530 m2

2019 yılında tamamlanması planlanıyor. Ferah 
Mahallemizde yapımı devam etmektedir.

YÜKSEK STANDARTLARDA 15 YÜZME HAVUZU



ÜSKÜDAR ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR
MEDENİYET OKULU

ÜSKÜDAR
GENÇLİK AKADEMİSİ

Türkiye’nin ilk ve tek YÖK onaylı çocuk üniversitesi.
Geleceğin dâhileriyle daha iyi bir geleceğe...

%90 oranında üniversite kazandıran akademi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği ile Altunizade ve Libadiye’deki iki kampüsünde özel yetenekli
2.000 öğrenciye, 4 yıl süreli bilim, teknoloji, spor, sanat ve atölye eğitimleri veriliyor.

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, İngilizce, Fizik, Kimya, Edebiyat dersleri 
zorunlu olarak; Yazılım, Gitar ve Ney dersleri seçmeli 
olarak veriliyor.

Toplam 6.500 öğrenciye üniversite sınavına hazırlık ve 
okul destek eğitimlerinin yanı sıra İngilizce, Ebru ve 
Hat kursu gibi birçok alanda eğitim verilmektedir.



ÜSKÜDAR BİLGİ EVLERİ VE
ÇOCUK AKADEMİLERİ
Üsküdarlı çocukların paralı kurs ya da okul destek programlarına ihtiyaçları yok!
13 Bilgi Evi, 4 Çocuk Akademisi ile 5 yılda 250.000 öğrenciye ücretsiz hizmet sunduk.

• 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.)



GENÇ ENDERUN YEDİ GÜZEL ADAM VE
ÖNCÜLER KÜTÜPHANESİ

BARBAROS
GÜZEL SANATLAR
AKADEMİSİ

Geleceğin fikir adamları 
Enderun’da yetişiyor!
2014 yılında eğitim hayatına 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 uygulanan programda, 
öğrenciler iki yıllık eğitim müfredatında Tefekkür, Gıda 
ve Sağlık, Oyun Programcılığı, Zanaat, İngilizce, Bilim 
Kaşifleri, Adab-ı Muaşeret, Güzel Sanatlar, Medya, 
Sinema, Matematik dersleri görüyorlar.

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 alıyor.

• Çocuk Korosu 
• Yetişkin Korosu
• Karakalem Resim Kursu

• Anime Çizimi Kursu
• Yağlıboya Resim
• Cam Süsleme

• Ebru
• Sanat Terapi

• Piyano 
• Keman 
• Gitar 



ÜSKÜDAR FİKİR SANAT MERKEZİ
• 4.214m2 kampüs alanı
• 6 ortak çalısma alanı
• Görüşme odası
• Etkinlik salonu

• 2 toplantı salonu
• Kütüphane
• Atölye
• Dinlenme alanları

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

GENÇLERİMİZİ KÖŞKLERE LAYIK GÖRÜYORUZ



ÜSKÜDAR’A 45 YENİ PARK

Ayrıca yenilenmesi gereken 76 adet park ve yeşil alan yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

Üsküdar’a son 5 yılda yapılan 45 adet yeni park ile kişi başına düşen 
yeşil alanı iki buçuk kat arttırdık.



KİRAZLITEPE ŞENOL GÜNEŞ PARKI VE
KAPALI OTOPARK

KÜPLÜCE ŞEHİT CENGİZ HASBAL PARKI

• 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

• Halı saha
• Çocuk oyun alanı
• Yürüyüş alanları

• Kır kahvesi
• Süs havuzları
• Spor aletlerinin olduğu açık hava spor alanı



FAHRİ ERDOĞMUŞ HALI SAHASI

HZ. HAMZA KUR’AN KURSU HALI SAHASI 

FISTIKLIBAYIR PARKI HALI SAHASI 

GENÇLİK PARKI HALI SAHASI

TUFAN PARKI HALI SAHASI

ÜNALAN PARKI HALI SAHASI

ÜNALAN CÜNEYT ÇAKIR  SPOR TESİSLERİ

ÜSKÜDAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ HALI SAHA TESİSLERİ

ÜSKÜDAR’A 12 YENİ HALI SAHA



KUZGUNCUK BOSTANI

İMRAHOR BOSTANI

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

• Belediyemiz tarafından temizlenip, peyzaj 
düzenlemesi yapıldı. 

• Hobi bahçeleri, meyve bahçeleri, bostan, mesire 
alanı ile Üsküdarlıların toprakla buluşma alanı 
olarak hizmet veriyor.

• Aynı zamanda Bilgi Evlerimizdeki çocuklarımız 
için bir uygulama bahçesidir.

Uzun süre atıl kalan arsa, 2017 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 
kiralandı ve doğal dokusuna uygun düzenlemesi yapılarak “İmrahor Bostanı” ismiyle Üsküdarlıların 
hizmetine sunuldu.

Üsküdar’da nefes alan Üsküdar’a nefes vermeli!



Üsküdarlı gençlerimize her zaman desteğimiz devam etmekte. 5 yıl içerisinde 10 tam 
teşekküllü okul ve 10 adet yurt inşa ettik.

İKİLİ EĞİTİMİ %46’DAN %5’E DÜŞÜRDÜK

ALİ FUAT BAŞGİL İMAM HATİP ORTAOKULU

ENGELLİLER ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU

TENZİLE ERDOĞAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÜSKÜDAR İMAM HATİP ORTAOKULU

15 TEMMUZ GAZİLER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

KÜPLÜCE SİNAN-TÜLİN VARDAR ANAOKULU



10 YENİ OKUL 20 ÖĞRENCİ YURDU

KANDİLLİ ZEKİYE GÖNENÇ KIZ ÖĞRENCİ YURDU İCADİYE KIZ ÖĞRENCİ YURDU

BURHANİYE ERKEK ÖĞRENCİ YURDUŞEHİT RECEP BÜYÜK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

FATMA GÖKSU KIZ ÖĞRENCİ YURDUÜSKÜDAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU



DİYABET VE OBEZİTE TEDAVİ MERKEZİ

• 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 veriyor.

• Aynı binada bulunan spor merkezinde hemşire 
ve spor eğitmenleri gözetiminde spor da 
yapılabiliyor. Hizmetlerimiz ücretsizdir ve SGK 
üzerinden tüm sigortalar geçerlidir.

Belediyecilikte ilk, Türkiye’de ilk!

YENİ MERKEZLERİYLE SAĞLIK ŞEHRİ ÜSKÜDAR!



ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 
HASTANESİ ÜSKÜDAR SEMT POLİKLİNİĞİ

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
ÜSKÜDAR SEMT POLİKLİNİĞİ
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. Aynı zamanda hizmet binası içinde 112 Acil Komuta Servisi kurulacaktır.

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Anadolu yakasına hitap eden tam teşeküllü, fizik tedavi 
alanında tam donanımlı ekibiyle günde yaklaşık 400 hastaya hizmet vermektedir.



ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

AHMET YÜKSEL 
ÖZEMRE
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.

2015 yılında Çengelköy’de açılan merkezimiz 
biri engelli polikliniği olmak üzere 21 poliklinikle 
hizmet veriyor.



AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİMİZ

YAVUZTÜRK FATİH ASM      

MURAT REİS ASM

PAZARBAŞI ASM BARBAROS NAZİF SÖZBİR ASM

BAHÇELİEVLER ASMZEYNEP KAMİL ASM

KÜÇÜKSU ASM

BULGURLU MEMDUH CUMHUR ASM

Aile hekimliği çalışmalarına destek olmak için Üsküdarımızın 33  mahallesine Aile Sağlığı Merkezi inşa ettik.



EVDE SAĞLIK HİZMETİ
• 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 yükseltilmesi sağlanıyor.

• Yatalak hastalarımızın hastanelere ve çeşitli sağlık 
kurumlarına 45.000 kez ulaşımı sağlandı.

• Yaşlı ve yatalak hastalarımızın 4.000 kez evde 
doktor muayeneleri gerçekleştirildi.

• Kurumumuzda kayıtlı yatalak hastalarımıza 23.000 
kez hemşirelik hizmeti sunuldu.



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 adet de diğer 
ameliyatlar yapılmaktadır. Kliniklerimizde günlük 150 
hastaya muayene hizmeti verilmektedir. 

• 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.



VALİDEBAĞ KORU CAMİİ

ÜSKÜDAR’A 62 CAMİİ KAZANDIRDIK
YAVUZ SELİM CAMİİ (YAVUZTÜRK MAH.)

BARBAROS CAMİİ SELAMİ ALİ FAHRETTİN TİVNİKLİ CAMİİ

YAVUZTÜRK FATİH CAMİİ

BAHÇELİEVLER ÖMER ÖZTÜRK CAMİİ

HACI MEHMET ALİ ÖZTÜRK CAMİİ



ECDAT YADİGARI 8 CAMİMİZİ RESTORE ETTİK

KARTAL BABA CAMİİ VE TEKKESİ

ŞEMS-İ SİVASİ MESCİDİKÜPLÜCE CAMİİ

ÇENGELKÖY HAMDULLAH PAŞA CAMİİBEYLERBEYİ ABDULLAH AĞA CAMİİ

KISIKLI ABDULLAH AĞA CAMİİSELAMİALİ FATMA HATUN CAMİİ

ÇİNİLİ CAMİİ



FETHİ AHMETPAŞA (KARACAAHMET) CAMİİ MEVLEVİHANE

ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY SEBİLİ VE ÇEŞME HAZİRESİSELİMİYE HAMAMI

VALİDE-İ ATİK DÂRÜLKURRÂSIAFGAN TEKKESİ

ŞEYH SADIK EFENDİ TEKKESİ (CUMHURİYET MAH.)(DARULHADİS) ÇAMLICALI MEHMET EFENDİ TEKKESİ

RESTORASYONLARIMIZECDAT YADİGARI ESERLERİMİZİ YENİDEN HAYATA KAZANDIRDIK



AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA VE AYIRMA TESİSİ

ÜSKÜDAR LOJİSTİK MERKEZİ

• 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.

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.

Selimiye Mahallesi’nde 5000 m2 kapalı alanda inşa edilen tesis, aylık 
1.500 ton atık ayırma kapasitesine sahip



ÜSKÜDAR İSTİHDAM MERKEZİ (ÜSİM)

DESTEK KART UYGULAMASI

• “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.

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.

Sosyal belediyecilikte bir ilk daha. 10.089 insanımız,
kurduğumuz istihdam merkezi ile iş sahibi oldu.

Bir elin verdiğini, öbür el görmeyecek dedik, 6.000 ihtiyaç sahibi için Destek Kart 
uygulamasını başlattık.



BEBEK TEBRİK EKİBİ

KÜP (KADIN EL ÜRÜNLERİ
PAZAR YERİ PROJESİ)

SICAK YEMEK

• İlçemizde ikâmet eden vatandaşlarımıza, yeni 
doğan aile fertlerini tebrik için hediyelerimizle 
ziyarete gidiyor ve “Hoş geldin bebek” diyoruz.

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

• Üsküdarlı hanımlara ürettikleri el ürünlerini, semt 
pazarlarında, değerinde satabilecekleri güvenli 
ortamlar temin edildi.

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

• 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 gerçekleştirdi. KÜP mağazasında, 
proje üyesi kadınlarımızın el emeği ürünleri satışa 
çıkarıldı ve satılan ürünlerden elde edilen gelir; 
tamamıyla emektar kadınlarımıza aktarılıyor.

Sıcak Yemek Hizmeti: Sıcak yemek ihtiyaçlarını 
karşılayamayan yaşlılarımıza her gün 2 öğünlük sıcak 
yemek verilmektedir.



MUHTARLIK MERKEZLERİ

TAKSİ DURAKLARI

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.

Kamu hizmeti gören taksi duraklarının Üsküdar’a özel bir mimari tasarım ile hizmet vermesi için 33 mahallemizde 
21 yeni taksi durağı inşa ettik.



ÜSKÜDAR’DA RAMAZAN

2018 yılında 1.350.000 insanımız ile birlikte hem çadırlarda hem de her mahallede sokak iftarlarında buluştuk. 
Geçen sene başlatmış olduğumuz sahur geleneğimizi de sürdürdük. Ayrıca Üsküdar – Harem arası Türkiye’nin 
en büyük iftar sofrasını kurarak bir ilki daha gerçekleştirmiş olduk.

Ramazan’da çadır iftarı geleneğini başlatan belediye olan Üsküdar’da gelenek 
bozulmadı. Yine Türkiye’nin en çok iftar veren belediyesi olduk.



KÜLTÜREL PROJELERİMİZ
İZ BIRAKAN KADINLAR ZİRVESİ

OSMANLI HANIM SULTANLAR BEBEK KOLEKSİYONU



KİTAP FUARISAHAF FESTİVALİ

GELENEKSEL ULUSLARARASI KATİBİM FESTİVALİ




