ÜSKÜDAR’A

NEFES ALDIRACAK PROJELER

ÜSKÜDAR’A

YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Ü

sküdar; kültürüyle, tarihiyle,
yeşiliyle, bir yanı Beykoz’a bir yanı
Kadıköy’e uzanan huzurlu sahiliyle,
İstanbul’un kırmasınlar diye herkesten
sakladığı kalbidir.

Unutulmaz Kız Kulesi ve nefes kesen
hikayeleri; her bir sanat eseri kendi
tarihiyle yaşar Üsküdar’da. Üsküdar,
Üsküdar olabilmeyi çok özledi, bizler
Üsküdar’ı çok özledik!

Ne acıdır ki gözlerden sakınılan bu
kalp defalarca sömürüldü, aldatıldı,
sahipsiz bırakıldı ve kırıldı. Halbuki
Üsküdar tarihi boyunca Sultanlara
layık görülmüş, İstanbul’un kıymetli
incisi olmuştur. Üsküdar’ımız,
Mihrimah Sultan Camii gibi bir çok
değerli sanat eserinin ev sahibidir.

Son on beş yılda benliğini, ruhunu,
kimliğini, komşuluğunu, gençliğini
yitiren Üsküdar’ın dertlerine sadece
ortak olmaya değil, çözüm bulmaya
geldik. Bir Üsküdarlı olarak benim
asıl meselem Üsküdar’ımı geri
kazanmaktır.

Kronik hale gelen imar sorununu çözmek,
çalışan nüfusa rağmen bulunmayan
çocuk kreşlerini kurmak, tüm ihtiyaçları
karşılayacak bir engelli merkezi kurmak,
sağlık hizmetlerini geliştirmek benim
Üsküdar’a borcumdur. Üsküdar’a
kendisine yakışan donanımda kültür ve
sanat merkezleri, tüm halkın kullanımına
uygun spor tesisleri kurarak, Üsküdar’a hak
ettiği yaşam şartlarını sağlayacağız. Gelin
bu seçimde Üsküdar’ın hakkını verelim!
Üsküdar sadece tarihi zenginliğiyle değil,
eğitim ve bilim alanındaki yenilikleriyle
de anılacak. Bilimde, eğitimde ve
sanatta örnek projeler düzenleyerek
Üsküdar’ımızın çok yönlülüğünü
şehrimize ve ülkemize duyuracağız.
Tarihiyle turist merkezi, konumuyla
ulaşımın önemli bir noktası, eğitimiyle
örnek, bilim ve sanat alanındaki
projeleriyle yenilikçi bir belediye olma
yolunda tüm halkımız ile yürüyeceğiz.

Üsküdar’ımızı, sahilimizin yeşilini çalan
beton bloklardan kurtarmanın vakti
geldi. Bugün değişim, Üsküdar’ımızın
en büyük ihtiyacıdır. Üsküdar’ın sahip
olupta sömürülen bütün potansiyelini
Üsküdarlılarımız’a sunmak için çalışacağız.
Üsküdar’da büyüyen çocuklarımıza hak
ettiği parkları, gencimize hak ettiği eğitim
ve kültürel imkanları, yetişkinimize hak
ettiği refah seviyesi ve istihdam düzeyini,
yaşlımıza hak ettiği sağlık ve sosyal
imkanları sağlayacağız!
Evet zor bir yol, ama bir Üsküdarlı olarak
ben inancımı ortaya koydum, biliyorum
ki Üsküdarlı vatandaşlarım bu yolda
yürüyerek hasret kaldığımız Üsküdar’ı
Üsküdar yapmak için benimle birlikte
gönülden çabalayacak. Kendine değil
kentine hizmet eden başkanınız olacağım.

YARALARIMIZI HEP BERABER
SARMA ZAMANI
Yıllarca imar sorununu çözmek
yerine Üsküdarlıları oyalayarak
hiçbir şey yapmayan anlayış yerine
biz çözümlerimizle geliyoruz.
Ben, Ahmet Kılıç olarak söz
veriyorum ki, artık Üsküdar’da imar
sorununa dur diyeceğiz, sizlerle
birlikte Üsküdar’ın imar problemini
kökünden çözeceğiz. Herkesin
bireysel olarak yapılaşmasını
ve müstakil tapulara geçişini
sağlayacağız.
Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar
Belediyesi ve Hükümet aynı
partiden olduğu halde ve tüm
imkanlara sahip olmalarına rağmen
Üsküdar’ın imar sorunu 15 yıldır
çözülememiştir.
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Biz bu duruma artık DUR diyeceğiz.
Öncelikli olarak boğaz bölgesiyle
hiçbir alakası olmamasına
rağmen boğaz bölgesinde kalan,
Yavuztürk, Küçüksu ve Güzeltepe
Mahallelerinin bazı kısımlarını
boğaz bölgesi kanun kapsamından
çıkaracağız.
Boğaz bölgesinde kalan tüm
mahallelerimizde, hisseli bütün
parsellerin gerekli plan ve plan
notu tadilatlarını yaparak ve
parselasyon planlarını hazırlayarak
müstakil tapuya çevireceğiz.
Bunu yaparken de herkesi
bulunduğu parsel içerisinde
mevcut bulunduğu noktalarda
konumlandıracağız. Hakkınız olan
ve yıllardır beklediğiniz, size vaat
edilen ve bir türlü verilmeyen
müstakil tapularınızı dağıtacağız.

“

Her
uygulama
planlı
yapılacak!

“

İMAR SORUNUNU
ÇÖZECEĞİZ!

Bölgede ikamet eden ve aslında bölgenin
gerçek sahibi olan siz hemşehrilerimizin
bağımsız olarak yapılaşmasını sağlayacağız.
Mevcut çarpık yapılaşmayı da sonlandıracak,
modern kentleşmenin gereği olan ve Üsküdar’ın
dokusunu yansıtan; parklar, çocuk oyun, sosyal
yaşam, eğitim ve sağlık alanları; yollar ve artık
büyük bir sorun haline gelmiş olan mahalle içi
otopark alanlarını bölgemize kazandıracağız.

OTOPARK SORUNUNU
ÇÖZECEĞİZ!
5 yılda tüm merkez mahallelere
yeraltı otoparkı yapılacak.
Üsküdar
Merkez’deki boş
otopark alanlarını
gösteren mobil
uygulama hayata
geçecek.

ÇAMLICA
BEYLERBEYİ
TELEFERİĞİ
PROJESİNİ HAYATA
GEÇİRECEĞİZ!
İlçemizde turizmi canlandırmak, Çamlıca ve
Beylerbeyi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak
için ilk 5 yıl içinde bitirilmek üzere Çamlıca - Beylerbeyi
Teleferik Projesi hayata geçirilecek.
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ESNAFIN
YARALARINI
SARACAĞIZ!
Mobil uygulama destekli internet sitesi kurularak,
esnafımızın mal ve hizmetlerini hiçbir bedel
ödemeden daha geniş kitlelere ulaştırması
sağlanacak. Bu sistemin reklam ve tanıtımları
tamamen Üsküdar Belediyesi tarafından yapılacak.
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“

Üsküdar’ı
hakettiği
yere
taşıyacağız!

“

Üsküdarlılara özel ve sadece Üsküdar esnafında
geçen özel alışveriş kartıyla Üsküdarlıların parasını
Üsküdar’da harcaması sağlanacak. Hem Üsküdar
esnafının, hem de tüketicinin yüzü gülecek.
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HER
MAHALLEYE
KREŞ
AÇACAĞIZ!
Üsküdar’ın her mahallesinde,
çocuklarımızın sosyalleşeceği ve
okul öncesi eğitim alacağı ücretsiz
kreşlerimiz uzman personellerden
kurulan kadrosuyla hizmet verecek.

“

Annelerin ve
çocukların
sorunları
çözülecek!

“
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BELEDİYE
DESTEKLERİNİ
İKİ KATINA
ÇIKARACAĞIZ!
Belediye tarafından maddi destek
verilen tüm vatandaşlarımız
öncelikle çeşitli kurumlarda
istihdam edilmeye çalışılacak.
İstihdam edemediğimiz tüm
yardıma muhtaç kişilerin
destekleri iki katına çıkarılacak.

ALTYAPI SORUNUNU
ÇÖZECEĞİZ!

Yağmur suyu biriktirme alanları
ile sel baskınlarına son verilecek.
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“

Üsküdar
sıkıldı
Üsküdar
yoruldu.

“

Yeni yağmur suyu ve atık su
kanalları inşa edilecek.
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ÜSKÜDAR’A
MODERN KAPALI
SEMT PAZARLARI
KURACAĞIZ!

Haftanın her günü açık,
içerisinde kafeterya, bebek
bakım odası, lavabo ve zabıta
noktaları olan Üsküdar’ın farklı
bölgelerinde 3 adet kapalı
semt pazarı inşa edilecek.
Semt Pazarlarına ücretsiz ring
hatları kurulacak.
Semt Pazarlarından bir
tanesinde sadece kadınlarımız
tezgah açabilecek.
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ÜSKÜDAR’DAKİ
FUTBOL
KULÜPLERİNİ
YALNIZ
BIRAKMAYACAĞIZ!
14
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Beylerbeyi ve Selimiye Stadları TFF
standartlarında yeniden inşa edilerek
kulüplerin hizmetine sunulacak.
Futbol kulüplerimize Belediye tarafından
tam zamanlı otobüs tahsis edilecek.
Futbol kulüplerimizin bulunduğu lig
itibarı ile haiz olmak mecburiyetinde
olduğu TFF standartları Belediye
tarafından kulüplere garanti edilecek.
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HAYVANLARLA
DOST BİR
BELEDİYE
OLACAĞIZ!
Üsküdar’a 7 gün 24 saat hizmet
verecek ve sokak hayvanlarının
ücretsiz tedavi edileceği bir
veteriner kliniği açılacak.
Acil Hayvan Ambulansı 7/24
hizmete geçecek.
Hayvan Barınağı tamamen
yenilenerek koşulları iyileştirilecek.
Üsküdarlı vatandaşlarımızın
seyahatleri sırasında gözleri arkada
kalmasın diye evcil hayvanlarını
emanet edebilecekleri Hayvan
Oteli kurulacak.
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ÜSKÜDAR HALKINI
TEKNOLOJİNİN
NİMETLERİNDEN
YARARLANDIRACAĞIZ!
Üsküdar’daki tüm meydanlara
24 saat boyunca etkin, ücretsiz
wi-fi alanları kuracağız.
Üsküdar’ın tüm mahallelerine
fiber internet altyapısını
getireceğiz.

ÜSKÜDAR’DA
ULAŞIM SORUNUNU
ORTADAN
KALDIRACAĞIZ!
Metro, metrobüs hatlarına direk olarak ulaşım
imkanı bulunmayan tüm bölgelere ring hatları
koyulacak. Bu ringler günün belli saatlerinde
vatandaşlarımızı ücretsiz olarak en yakın
metro ve metrobüs duraklarına bırakacak.
Her mahalleye koyulacak ring hatları
ile o mahalleye en yakın hastaneye
vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımı sağlanacak.
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ENGELLİ VE
YAŞLI SOSYAL
TESİSLERİ
KURACAĞIZ!

“
Engellilerin ve yaşlıların
sosyalleşebileceği, bakım ve
tedavi hizmeti alacağı gündüz
bakım evleri hayata geçirilecek.

Engellilerimiz
mutlu ve
huzurlu
olacak.

“
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ENGELLİ
VATANDAŞLARIMIZA
%100 ENGELSİZ
BİR YAŞAM
SUNACAĞIZ!
Üsküdar’daki tüm kaldırım ve yollar, biz
görevi devraldıktan sonra 3 ay içerisinde
engelsiz hale gelecek.
Engelli vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağımız 5 adet Engelsiz Taksi, görevli
refakatçilerle birlikte 7/24 hizmet verecek.
İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza
Üsküdar’daki market ve restoranlarda geçerli
750 TL bakiyeli sosyal destek kartı verilecek.
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ÜSKÜDAR’IN
ANNELERİNİ DE,
ÇOCUKLARINI DA
MUTLU EDECEĞİZ!
Üsküdar’ın 3 farklı noktasına
inşa edeceğimiz Anne Çocuk
Kampüslerimiz ile çocuklarımız
uzman eğitmenler eşliğinde
kodlama, tiyatro, bale, gitar gibi
eğitimler alırken annelerimiz
ise aynı anda okuma-yazma,
dikiş nakış, yabancı dil, seramik
gibi eğitimler alacak.
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ÇOCUK MESLEK
EVLERİNİ HAYATA
GEÇİRECEĞİZ!
Çocuklarımız, kuracağımız Çocuk
Meslek Evlerinde ücretsiz olarak
hem gerçeğe uygun üniforma ve
kıyafetlerle meslekleri deneyimleyecek,
hem de keyifli vakit geçirecek.
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GELECEĞİMİZE
SAHİP
ÇIKACAĞIZ!
Üsküdar’da ikamet eden tüm anne
adaylarına ücretsiz bebek bakımı, anne
sütünün önemi, beslenme, gaz çıkarma
gibi konularda eğitim verilecek.
Bebeğimizin dünyaya gelmesinden
itibaren ilk 40 gün içerisinde evde
yapılabilecek tüm kontrolleri ve
sağlık hizmetleri Belediye ekiplerince
gerçekleştirilecek. Yine bebeklerimizin
ilk 40 gün içerisindeki tüm bez ihtiyacı
Belediye tarafından karşılanacak.
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ÜSKÜDAR’IN
YURT SORUNUNU
ÇÖZECEĞİZ!

Üsküdar’da öğrencilerimizin
barınma problemini çözmek için iki
erkek, iki kız olmak üzere dört adet
yurt yapılacak. Hizmete girecek
bu yurtlarımızda öğrencilerimiz,
beslenme ve sağlık hizmetlerinden
en üst seviyede faydalanabilecek.
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ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ
E-SPOR TAKIMINI
KURACAĞIZ!
İçinde LOL, PUBG, CS:GO, ZULA
gibi bir çok oyunun takımını
barındıran Üsküdar Belediyesi
E-Spor Takımı kurulacak.
Üsküdar her sene E-Spor
turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

ÜSKÜDAR HALKINI
YÖNETİMDE SÖZ
SAHİBİ EDECEĞİZ!
Kuracağımız internet sitesinde Üsküdarlıların
fikir ve önerileri yine Üsküdarlılar tarafından
oylanacak. Her ay en çok beğenilen 5 fikir Üsküdar
Belediye Meclis gündemine alınarak Meclisin de
onaylaması halinde hayata geçirilecek.
Tüm mahallelerimizde seçimle bir araya gelecek
Mahalle Meclisleri kurulacak. Bu Mahalle
Meclislerinde her ay çıkan kararlar Üsküdar
Belediye Meclisinin gündemine dahil edilecek.
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GENÇLERİ ÜSKÜDAR
GENÇLİK FESTİVALİ
İLE BİR ARAYA
GETİRECEĞİZ!
Türkiye ve dünyanın ünlü
performans sanatçılarının
sahne aldığı, eğlenceli yarışma
ve etkinliklerin düzenleneceği,
dolu dolu bir hafta sürecek ve
her sene aynı zaman diliminde
düzenlenecek bir gençlik festivali
Üsküdar’a kazandırılacak.

ÜSKÜDAR HALKINI
KENDİ MAHALLELERİNDE
KÜLTÜR VE SANATLA
BULUŞTURACAĞIZ!
Çamlıca Tepesi, Fethipaşa Korusu, Validebağ
Korusu, Millet Parkı, Doğancılar Parkı, Selimiye Parkı,
Hacıbaba Parkı, M. Akif Ersoy Parkı ve Paşalimanı
Parkında yaz akşamlarında ücretsiz açık hava
sineması ve açık hava tiyatrosu gösterimleri ile şiir
dinletileri yapılacak. Öğle saatlerinde ise çocuklarımız
için çocuk tiyatrosu gösterimleri yapılacak.
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AFETLERE HAZIR
BİR ÜSKÜDAR
OLUŞTURACAĞIZ!
Tüm sokaklara o bölgenin afet toplanma
alanını gösteren levhalar konulacak.
Afet toplanma alanlarımız göstermelik
ve yüksek binalar arasında olmayacak.
Afet toplanma alanlarımızda o bölgeye
bir hafta yetecek kadar gıda, ilaç ve eşya
konteyneri olacak. Bu alanın enerjisi
güneş panelleriyle sağlanacak.

ÜSKÜDAR’IN TÜM
PARKLARINI 7/24
GÜVENLİ HALE
GETİRECEĞİZ!
Tüm parklarımız 7/24 aydınlık olacak ve
güvenlik görevlileriyle korunucak.
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ÜSKÜDAR HALKININ
BELEDİYEDEKİ
İŞLEMLERİNİ HIZLA
ÇÖZECEĞİZ!
Üsküdar Belediyesi girişine koyacağımız
Hızlı Çözüm masaları ile vatandaşlarımızın
evrak işlemleri masa masa, oda oda
dolaşmadan hızla hallolacak.

ÜSKÜDAR
BELEDİYESİNDEKİ
ÇALIŞANLARI İŞİNDEN
ETMEYECEĞİZ!
Belediyede çalışan hiçbir çalışan işinden olmayacak.
Belediyede liyakat anlayışı esas alınacak. İşini layığıyla
yerine getiren herkes işinin başında kalacak.
Üsküdar Belediyesi’nde diğer tüm CHP Belediyelerinde
olacağı gibi asgari ücret net 2.200 TL olarak belirlenecek.
Daha düşük maaaş alan çalışanların tamamına
yılbaşından itibaren eksik kalan maaş tutarları yatırılacak.
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ÜSKÜDAR’DAKİ
DERNEKLERİ
SAHİPSİZ
BIRAKMAYACAĞIZ

Küçük derneklerin toplanma
ve etkinlik düzenleme hakkını
karşılamak için bir Üsküdar
Dernekler Yerleşkesi kurulacak.
Yerleşkede toplantı odaları, konferans
salonları, dernekler için ofisler, evrak
dolapları ve posta kutuları olacak. Bu
olanaklardan dernekler tamamen
ücretsiz yararlanacak.

“
Bütün
Üsküdar’ı
kucaklayacağız

“
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İSTANBUL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLE BERABER PROJELER
YÜRÜTECEĞİZ!

HAREM – ÜSKÜDAR
MEYDAN YAYA YOLU ve
TRAMVAY PROJESİ, HAREM
SU SPORLARI MERKEZİ
Harem Otogarının yerine otopark ve yelken
eğitiminden su altı hokeyine kadar geniş kapsamda
eğitim veren, bünyesinde profesyonel takımların
bulunduğu “Su Sporları Merkezi” kurulacak.
Harem ile Üsküdar Meydanı arası trafiğe
kapatılarak tamamen yaya yolu olarak kullanılacak.
Bu yolun üstünde tramvay hattı olacak.
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RAYLI
SİSTEMLER
İlk 5 yıl içerisinde aşağıda yazılan hatlar
üzerinde raylı sistemler hizmete geçecek
Üsküdar – Beykoz Sahil Hattı
Küçüksu – Ünalan Metro Hattı
Çengelköy – Ataşehir Metro Hattı
İncirli – Söğütlüçeşme Metro Hattı
Üsküdar – Sultanbeyli Metro Hattı
Haydarpaşa – Üsküdar Tramvay Hattı

KADIN SAĞLIĞI
TARAMA MERKEZİ
Kadın hastalıkları ile ilgili tanı, teşhis ve tedavi
merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde aşağıda
yazan hizmetler verilecek.
Rahim Ağzı Kanseri Taraması, Meme Kanseri
Taraması, Kolon Kanseri Taraması, Kemik
Erimesi Risk Taraması
Diyetisyen Hizmeti
Sağlıklı Yaşam Eğitimleri (Stresle baş etme vb.)
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MAHALLE
EVLERİ

Mahalle Evlerinin içindeki salonlar
vatandaşlarımızın özel günlerine
ev sahipliği yapacak. (Taziye, Nişan,
Doğum günü, Maç vb.)
İçerisinde yer alan kafe ile ev
kadınlarının, emeklilerin ve tüm
vatandaşlarımızın sosyalleşmesi
sağlanacak.
Çocuk ve gençlere rehberlik ve
danışmanlık hizmeti, ders destek
eğitimleri, kültür-sanat etkinlikleri,
oyun alanları, sportif faaliyet olanakları
sunulacak.
Mahalle Evlerinin içindeki etüd
merkezlerinde sömestr ve yaz
dönemlerinde matematik, yabancı
dil, felsefe, kodlama gibi eğitimler
verilecek. Kursa katılan öğrencilere
ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak.
Atanamayan öğretmenlerin ve emekli
eğitimcilerin belirli akreditasyon ve
denetim dahilinde, Mahalle Evleri’nde
hizmet vermesi sağlanacak.
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