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BAAKKAANN’’DDAANN
Halkımızın güven ve desteiyle 1994 yılından bu yana
Eyüp’ümüze

hizmet

etmenin

gurur

ve

mutluluunu

yaıyoruz. 12 yılı aan bu hizmet maratonunda sürekli
gelien, yenilenen ve çaın gerekleri ile donatılmı olan bir
belediye oluturmanın haklı gururu içindeyiz.

Bilindii gibi Türkiye’nin yarım asra yaklaan Avrupa Birlii
serüveni, 17 Aralık 2004’ten itibaren yeni bir sürece girdi.
Müzakere sürecinin balaması hem merkezi yönetim hem
de

yerel

yönetimler

açısından

ertelenemez

yenilik

taleplerini de beraberinde getirdi. Avrupa Birlii üyelik
sürecinin beklenilen faydayı salayabilmesi için özel
ve kamu sektöründe çalıan herkese büyük sorumluluklar dümektedir. Bu sorumluluun
yerel düzeydeki muhatabı elbette ki belediyelerdir. Bizler, Eyüp Belediyesi olarak gerek
yapılanma, gerek hizmet verme konularında üzerimize düenleri yapmak için uraıyor,
çalımalarımızı planlı ve sistematik bir ekilde gerçekletiriyoruz.

Gelecee daha salıklı yürüyebilmek için belediyemiz faaliyetlerinin sistematik bir ekle
sokulmasını, Eyüp ilçesinin corafi, ekonomik ve kültürel açıdan deerlendirilmesini
mümkün kılan stratejik planlama çalıması tamamlanmı; uygulayacaımız stratejiler ve
tüm birimlerin hedefleri belirlenmitir. Kurumsal gelimeyi, kentin ihtiyacı olan hizmetlerin
gerçekletirilmesine yardım edecek olan bu çalıma, 2007–2011 yıllarını kapsayacak
ekilde, belediye çalıanlarının tümünün katılımı ve özellikle birim yöneticisi arkadalarımın
youn çalımaları ve günler süren deerlendirmeleriyle oluturulmutur.

M.Ö. 430 yılında Perikles’in söyledii gibi “çimizde evimiz ve kentimize duyduumuz özeni
birbirinden ayrılmaz duygular olarak taırız. Kiiler ayrı çabalar içinde de olsalar, kent
sorunları karısında kimse umursamazlık edemez. Bizde kent sorunlarına aldırmayan kiiye
sessiz bir yurtta deil, kötü bir yurtta denir. Kentimizi ilgilendiren konulara bizler karar verir,
ya da bu konuda en doruyu bizler düünürüz. Çünkü eylemden önce girilecek sözlü
tartımalar zararlı bir sonuç vermez, ama bu tür görümeler yapılmadan giriilen iler
olumsuz sonuçlar dourabilir”. Bu nedenledir ki biz de belediye olarak 12 yıldan bugüne
önce ihtiyaçları tespit ettik, sonra planladık ve daha sonra da gerçekletirdik.
EYÜP BELEDYE BAKANLII
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stanbul’un en eski Türk yerleim birimlerinin baında gelen Eyüp, taıdıı derin tarihî ve
kültürel birikimi, gelimeye uygun corafi özellikleriyle sadece bu ilçede yaayanların deil;
ticaret, turizm ve sanat gibi deiik amaçlarla gelen tüm vatandalarımızın hizmet alacaı
bir ilçe olmaya devam edecektir. Amacımız Eyüp’te yaamayı bir ayrıcalık haline getirmek
ve modern bir kent bilinciyle herkesin gönlünü ho edebilmektir.
Yıllardır bitmeyen hizmet akımızın ve gayretli çalımalarımızın altında bu amaç
yatmaktadır. Gerçekletirdiimiz stratejik plan, uygulamalarımızın neticelerini görebilme
açısından da önemlidir. Çünkü hedeflerimiz stratejilerimizi, stratejilerimiz ise belediyemizin ve
ehrimizin

ihtiyaçlarını

desteklemektedir.

Bu

nedenle

bir

yandan

hedeflerimiz

gerçekletirilirken, bir yandan da periyodik olarak performansımızı deerlendirecek ve eksik
yönlerimizi iyiletirerek, Eyüp ilçesinin sınırlı kaynaklarını en etkin hizmete dönütürmenin
mücadelesini vermeye devam edeceiz.

Her yıl uyguladıımız stratejilerin etkinliini deerlendirecek, günün artlarına uygun
stratejiler gelitirmeye ve bunları uygulamaya devam edeceiz. Bu anlayıla 2011 yılına
kadar uygulayacaımız stratejik planın hem çalıanlarımıza hem de ehrimize hayırlar
getirmesini dilerim.

AHMET GENÇ
Belediye Bakanı
Haziran 2006
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STRATEJK PLANLAMA EKB
Stratejik planlama çalıması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluturulmu bir
ekip önderliinde, tüm belediye çalıanlarının katılımı ile hazırlanmıtır. Stratejik planlama
çalımalarını koordine eden Stratejik planlama ekibinin üyeleri unlardan olumaktadır.

Ahmet GENÇ – (Belediye Bakanı)
Osman ELEVL – Üye (Bakan Yardımcısı)
Ahmet MALATYALI – Üye (Bakan Yardımcısı)
Yaar ÖZGÜL – Üye (Bakan Yardımcısı)
Cemal BAYRAM – Üye (Bakan Yardımcısı)
Gülnur KADAYIFÇI – Üye (APK Müdürü)
H.Sait KORKUTATA – Üye (Fen leri Müdürü)
Abdullah ÇELK – Üye (Fen l. Md. Yrd.)
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1 S TTRRAATTEEJJKK PPLLAANNAA LLKKNN GGEENNEELL BBLLGGLLEERR
11..11.. G
GRR
Günümüzde stratejik planlama, özel sektörde olduu kadar kamu sektöründe ve
özellikle yerel yönetimlerde yöneticilerin sınırlı kaynakları en etkin ekilde kullanmalarını
salayan bir araç haline gelmitir. Eyüp Belediyesi son 12 yıllık yönetim anlayıı ile
deiimi sürekli kılan bir belediye olmutur. Deiime açık ve katılımcı yönetim anlayıını
benimsemi bir ekip ile belediyenin misyon, vizyon ve temel deerleri belirlenmi, bu
misyon ve vizyon ııında Eyüp Belediyesi’nin günümüz koullarına uyum salayan,
çada bir kent oluturma gayretiyle stratejik planı hazırlanmıtır. 2007–2011 yıllarında
uygulanacak stratejiler belirlenmeden önce kurum bir Check-Up programından
geçirilerek öz-deerlendirme yapılmıtır. Belediyenin bütün birimlerinde faaliyetler
deerlendirilmi; kurumun zayıf ve kuvvetli olduu yönler belirlenmitir. Birim yöneticileri,
belediyenin karı karıya olduu tehdit ve fırsatları belirlemek üzere bir dizi analiz
gerçekletirmilerdir. Kurumun fırsatlarını ve kuvvetli yönlerini kullanarak zayıf yönlerin
güçlendirilmesi ve tehditlerin mümkün olduunca ortadan kaldırılması hedeflenmitir.
Kurumun tüm birimleri, kurumun belirledii misyon ve vizyona uygun faaliyetler
gerçekletirmeyi mümkün kılacak ekilde, ilgili stratejileri ölçülebilir ve net hedeflere
dönütürmülerdir. Bu faaliyet ve projeler 2007 yılı performans programında detaylı
olarak gösterilmitir.

11..22.. KKA
AV
VRRA
AM
M vvee TTA
AN
NIIM
MLLA
ARR
GZFT (SWOT) analizi: Bir kuruluun kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve
tehditleri ortaya çıkaran analizdir.
Hedef: Kuruluun temel amacına ne oranda ulatıını gösteren, net ve ölçülebilir aktivite
ve eylemler bütünüdür.
Misyon: Bir kuruluun var olu nedeni ve temel amacıdır.
Performans: Hedeflere ulama derecesidir.
Performans göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaıldıını gösteren ölçülebilir nitelikteki
unsurlardır.
Politika: Bir kuruluun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaımlardır.
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Strateji: Bir kurumun temel amacı dorultusunda, nasıl yönlendirilmesi gerektiini
belirleyen ve davranıını oluturan yaklaımdır.
Süreç: Belirli bir amacı gerçekletirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen
sonuçları oluturmak için gerçekletirilen eylemlerin bütünüdür.
Vizyon: Kuruluun misyonunu gerçekletirmek üzere ileriye doru nasıl yol alacaını
gösteren yön verici ilkedir.

11..33.. YYA
ASSA
ALL D
DA
AYYA
AN
NA
AKK
Belediyeler bata olmak üzere kamu kurulularının stratejik planlama çalımaları ve
performans izleme çalımalarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu gerei bakanının
görevleri arasında “Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye
idaresinin kurumsal stratejilerini oluturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek
ve deerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak” yer almaktadır (MADDE 38,
(b) bendi).

Benzeri ekilde 5018 sayılı kanunda da kamu kurumlarının mali yönetimi kurumların
stratejik planı ile ilikilendirilmi; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41
inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; “Üst yöneticiler ve bütçeyle
ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her
yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları
uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmi performans göstergelerine göre hedef ve
gerçekleme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ekilde
hazırlanır” denilerek stratejik planlama çalımalarının önemine iaret edilmitir.

11..44.. PPLLA
AN
NLLA
AM
MA
A SSÜÜRREEC
C
Eyüp Belediyesi stratejik planlama çalımaları DPT tarafından belirlenmi olan stratejik
planlama süreci paralelinde yürütülmütür. Bu süreç kapsamında Eyüp Belediyesi’nde
aaıdaki adımlar gerçekletirilmitir:

¾ Stratejik Planlama Eitimleri: Stratejik Planlama ekibi üyelerine çalımalarla
ilgili gerekli eitimler verilmi, uygulama aamasında da tüm personel
bilgilendirilmitir.
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¾ Paydaların

Belirlenmesi:

Belediyemizin

paydaları

2007-2011

belirlenmitir.

Tüm

paydaların görülerini almak amacıyla bir payda analiz formu tasarlanmı
ve paydalardan bunu deerlendirmeleri istenmitir. Bu kapsamda belirlenen
paydalar unlardan olumaktadır.
¾ Eyüp Belediyesi çalıanları
¾ Vatandalar
¾ Muhtarlar
¾ Müteahhit firmalar
¾ stanbul Büyükehir Belediyesi ve balı kurulular
¾ Dier kamu kurum ve kuruluları
¾ Sivil toplum örgütleri
¾ Esnaf, sanayici ve tüccarlar
¾ Planlamada Kullanılacak Olan Verilerin Toplanması: Planlama çalımasına
temel oluturmak için gerekli veriler toplanarak deerlendirilmitir. Bu çalıma
ile ilgili bilgiler aaıdaki Tabloda verilmitir.

Bilgi Kaynaı

Öz-deerlendirme raporu

Payda analiz raporları

BB ve balı kurulular

Yapılan analizler
x

Kurumsal deerlendirme

x

2006 yılı yatırım programı

x

Üretilen hizmetler

x

Birim Faaliyetleri

x

Yönetim süreçleri

x

Kaynakların kullanımı

x

nsan kaynakları yönetimi

x

 güvenlii ve acil durum yönetimi deerlendirmeleri

x

Paydalar ile görümeler

x

Paydaların kurum ile iletiimleri

x

ikâyet ve önerilerin deerlendirilmesi

x

Memnuniyet ölçüm anketleri

x

Büyükehir Belediyesi ile ilikililer

x

Büyükehir Belediyesi’nin ilçe ile ilgili yatırım programları

x

Büyükehir Belediyesi çalımalarının koordinasyonu

x

Ortak akıl çalıması (Tüm yöneticilerin katılımıyla yapılan grup

Kurumun misyonu, vizyonu,
temel deerleri ve
politikalarının

çalıması)

deerlendirilmesi

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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Eyüp ilçesinin
deerlendirmesi

EYÜP BELEDYE BAKANLII

x

lçenin konumu

x

lçenin topografyası

x

lçenin jeolojisi ve depremsellik durumu

x

lçenin iklimi ve bitki örtüsü

x

lçenin su yüzeyleri

x

lçenin demografik yapısı

x

lçenin sosyo-ekonomik yapısı

x

lçenin sosyo-kültürel durumu

x

lçenin ulaımı

x

lçenin tarihsel geliimi

x

lçenin kentsel çevre deerlendirmesi

x

lçenin kültür ve turizm durumu

x

lçenin eitim durumu

x

lçenin salık durumu

x

Sivil toplum örgütleri

2007-2011
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AHMET MALATYALI
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BAKAN YRD.
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GELRLER MÜDÜRLÜÜ

ARATIRMA, PLANLAMA
VE KOORDNASYON
MÜDÜRLÜÜ

ÇEVRE KORUMA
MÜDÜRLÜÜ

KEMERBURGAZ UBE
MÜDÜRLÜÜ

HESAP LER MÜDÜRLÜÜ

KORUMA VE GÜVENLK
MÜDÜRLÜÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA
LKLER MÜDÜRLÜÜ

HUKUK LER MÜDÜRLÜÜ

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜÜ
BLG LEM MÜDÜRLÜÜ

KTSAT VE KÜAT
MÜDÜRLÜÜ

TEMZLK LER
MÜDÜRLÜÜ
EMLAK STMLAK
MÜDÜRLÜÜ

MAKNA MÜDÜRLÜÜ

VASITA VE ATÖLYELER
MÜDÜRLÜÜ
FEN LER MÜDÜRLÜÜ

PERSONEL VE ETM
MÜDÜRLÜÜ

VETERNER LER
MÜDÜRLÜÜ
HARTA MÜDÜRLÜÜ

SALIK MÜDÜRLÜÜ

ZABITA MÜDÜRLÜÜ
DAR HZMETLER
MÜDÜRLÜÜ

SATINALMA MÜDÜRLÜÜ
MAR MÜDÜRLÜÜ
TEFT KURULU
MÜDÜRLÜÜ
KÜLTÜR VE TURZM
MÜDÜRLÜÜ
YAZI LER VE KARARLAR
MÜDÜRLÜÜ
SVL SAVUNMA
MÜDÜRLÜÜ
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22..22.. EEYYÜÜPP BBEELLEED
DYYEESS’’N
NN
NM
MSSYYO
ON
NUU
Eyüp Belediyesinin misyonu, belediye meclis üyeleri ve yöneticilerinin (Bakan,
Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin) katılımıyla gerçekletirilen ortak akıl platformunda
aaıdaki ekilde belirlenmitir:

“Tarihi ve kültürel zenginliklerini evrensel deerlerle buluturan ve
halkın

memnuniyetini

esas

alan

yaanılabilir

lider

bir

kent

oluturmaktır.”

22..33.. EEYYÜÜPP BBEELLEED
DYYEESS’’N
NN
NV
VZZYYO
ON
NUU
Eyüp Belediyesinin vizyonu belediye yöneticilerinin ve meclis üyelerinin katılımı ile
gerçekletirilen ortak akıl platformunda belirlenmitir.

¾
¾
¾

lçemizin var olan ve kaybolan tarihi ve kültürel deerlerini canlandırmak ve
inanç turizmini gelitirmek

¾
¾
¾

Eyüp Sultan, Haliç ve çevresini dünyaya tanıtarak kültür, sanat ve spor merkezi
haline getirmek

¾
¾
¾

Planlı ehirleme için her türlü çalımayı zamanında gerçekletirmek

¾
¾
¾

lçede yaayan ve ziyarete gelenlerin tüm ihtiyaçlarını karılayabilecekleri sosyal
donatı alanlarını gelitirmek

¾
¾
¾

Karadeniz kıyılarını Haliç ile birletirerek turizme açmak

¾
¾
¾

Halkımızın yaam kalitesinin Avrupa Birlii Standartlarına ulamasını salamak

¾
¾
¾

Toplam Kalite Yönetimini uygulamak

¾
¾
¾

Uydu ve biliim teknolojilerinden azami yararlanmak ve teknolojik kirlilii önlemek

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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Maddeler halinde belirlenen vizyon u ekilde bir paragraf halinde de özetlenmektedir:

“Vizyonumuz Eyüp Sultan, Haliç ve çevresini dünyaya tanıtarak kültür,
sanat ve spor merkezi haline getiren, Karadeniz kıyılarını Haliç ile
birletirerek turizme açan, planlı ehirleme için her türlü çalımayı
zamanında gerçekletiren, ilçemizin var olan ve kaybolan tarihî ve
kültürel deerlerini canlandıran, inanç turizmini gelitiren, ilçede
yaayan ve ziyarete gelenlerin tüm ihtiyaçlarını karılayabilecekleri
sosyal donatı alanlarını gelitiren, halkımızın yaam kalitesinin Avrupa
Birlii

Standartlarına

ulamasını

salayan,

uydu

ve

biliim

teknolojilerinden azami yararlanan, teknolojik kirlilii önleyen ve
Toplam Kalite yönetimini uygulayan bir belediye olmaktır.”

22..44.. EEYYÜÜPP BBEELLEED
DYYEESS’’N
NN
N TTEEM
MEELL D
DEE
EERRLLEERR
Eyüp Belediyesinin temel deerleri aaıdaki gibidir.
 Herkese eit mesafede ve aynı düzeyde davranmak
 Öz güveni olmak
 Adaletli ve dürüst olmak
 i zamanında yapmak
 Baaracaımıza inanmak
 e gereken özeni ve titizlii göstermek
 Baarı, liyakat ve tecrübeyi öncelikli görmek
 Zamanı iyi deerlendirmek
 Çalıanlar arasında bir aile bilinci oluturmak

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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22..55.. EEYYÜÜPP BBEELLEED
DYYEESS’’N
NN
N PPO
OLLTTKKA
ALLA
ARRII
Eyüp Belediyesinin politikaları aaıdaki gibi belirlenmitir.

x

Adama göre i deil, ie göre adam esasına dayalı olarak beceri, kabiliyet ve
liyakatin ön plana çıkarılması

x

Etkinliklerde, halkın temel deer ve inançlarını incitmemek için elinden gelen
gayretin gösterilmesi

x

Yönetici ve çalıanlar arasında ekip çalımalarının desteklemesi

x

Kaynakların doru yerde ve doru zamanda kullanılması için plan ve
programlara uygun hareket edilmesi; kaynak israfının önlenmesi

x

Vatandaa, esnafa, pazarcıya pein hükümle yaklaılmaması; ancak tedbirin de
elden bırakılmaması

x

Çalıanların motivasyonlarının yüksek tutulması

x

Alt yapı hizmetleri kadar sosyal hizmet bilincinin de sürekli canlı tutulması

x

Vatanda istek ve beklentileri dorultusunda sürekli yeni projelerin üretilmesi,
kurumdaki entelektüel birikimin harekete geçirilmesi

x

Yeni teknolojik imkânlardan azami oranda faydalanılması

x

Baarının ödüllendirilmesi ve kurumsal sahiplenmenin artırılması

x

Kurum içinde iletiimin etkinletirilmesi

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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33..11..

Ç
ÇEEV
VRREE A
AN
NA
ALLZZ

Belediyemizin uygulayacaı stratejiler, ilçeyle ilgili yapılan deerlendirmeler, belediyenin
mevcut durumu, gelecee yönelik misyon ve vizyon ııında belirlenmitir. Eyüp ilçesi ile
ilgili olarak yapılan deerlendirmeler aaıdaki balıklar hakkındadır:

3.1.1. lçenin konumu
3.1.2. lçenin topografyası
3.1.3. lçen jeolojisi ve depremsellik durumu
3.1.4. lçenin iklimi ve bitki örtüsü
3.1.5. lçenin su yüzeyleri
3.1.6. lçenin demografik yapısı
3.1.7. lçenin sosyo-ekonomik yapısı
3.1.8. lçenin sosyo-kültürel durumu
3.1.9. lçenin ulaımı
3.1.10. lçenin tarihsel geliimi
3.1.11. lçenin kentsel çevre deerlendirmesi
3.1.12. lçenin kültür ve turizm durumu
3.1.13. lçenin eitim durumu
3.1.14. lçenin salık durumu
3.1.15. Sivil toplum örgütleri

Bu deerlendirmeler, belediye bünyesinde yürütülen analizler, APK Müdürlüünün
hazırladıı 2023 Yılında Eyüp Raporu ve dier kamu/özel kurululardan alınan bilgilere
dayanmaktadır.

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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LÇENN KONUMU

Eyüp, stanbul Metropoliten Alanı’nın Batı Yakası’nda, Çatalca Yarımadası’nda yer
almaktadır. lçe douda Sarıyer, ili, Kâıthane, güneydouda Beyolu, güneyde Fatih
ve Zeytinburnu, güneybatıda Bayrampaa, batıda ve kuzeybatıda Gaziosmanpaa
ilçeleri ile çevrilidir. lçe, Haliç’in son bulduu noktada balayan, kuzeyde Karadeniz
kıyılarına kadar uzanan 242 km²’lik geni bir alana sahiptir. lçenin Haliç’e 3,8 km,
Karadeniz’e ise 13.350 m kıyısı vardır.

Bu alan dahilinde Haliç kenarındaki tarihi çekirdek çevresinde gelien kentsel yerleim
alanları ile metropoliten alanın kuzeyindeki orman ve havza kuaı içinde kalan kırsal
yerlemeler bulunmakta olup, 7 adet orman içi köyü vardır. Aaıda Eyüp’ün, stanbul
içerisindeki konumunu gösteren bir harita verilmitir.

Eyüp

lçesi yerleme

alanındaki

mahalleler

Eyüp

Merkez,

Nianca,

Defterdar,

Dümeciler, slambey, Rami Cuma, Topçular, Rami Yeni, Silahtaraa, Sakarya,
Alibeyköy Merkez, Esentepe, Karadolap, Yeilpınar, Akemsettin, Çırçır, Güzeltepe ve
Emniyettepe mahalleleridir.
Eyüp ilçesi kırsal alanında Kemerburgaz ube ve balı olarak Mimar Sinan, Mithatpaa
ve Yayla mahalleleri, Göktürk lk Kademe Belediyesi ile Akpınar, Aaçlı, Çiftalan,
hsaniye, Iıklar, Odayeri, Pirinççi köyleri yer almaktadır.
EYÜP BELEDYE BAKANLII
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lçenin toplam yüzölçümü 242 km2 olup,
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ilçede toplam 21 mahalle bulunmaktadır.

Aaıda ilçede bulunan mahalleri gösteren bir harita yer almaktadır.
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LÇENN TOPORAFYASI

Arazinin toporafyası ile yerlemenin genel biçimi arasında sıkı bir iliki bulunmaktadır.
Yerlemenin konumlandıı arazinin düz ya da engebeli oluu yerlemedeki yolların
geçirilmesini, toplanma mekânlarının yerlerini, yapıların zemine oturtulma teknik ve
ekillerini etkiler.

Eyüp lçesi’nin kırsal alanı kuzeybatıya, Karadeniz’e doru uzanmaktadır. Kentsel alan
engebeli bir yüzeyde yerlemi olmasına karın Eyüp’ün kırsal alanı fazla yüksek olmayan
tepeler, sırtlar ve hafif düzlüklerden meydana gelmektedir. Batı Yakası’ndaki ‘su bölümü
hattı’nda yer alan akarsular güneye, Haliç’e doru akmaktadır. Eyüp lçesi’nin bu
bölümü, dousundaki Sarıyer ilçesi ile birlikte stanbul’un Kuzey Bandı’ndaki en önemli
potansiyel dinlenme alanıdır. Youn yerleim birimlerinin su ve oksijen kaynaı olan
ormanlar, kıyıdaki manzara setleri ve kumsallarda var olan dinlenme alanları ilçenin
doal zenginliklerindendir. Bu geni alan, batıda Gaziosmanpaa ilçesi üzerinden
Çatalca ormanlık alanına, oradan Terkos (Durusu) Gölü’ne ve giderek Istrancalar’a
balanmaktadır. Eyüp ilçesi, aynı zamanda, stanbul Metropoliten Alanı’nın birçok
hizmet alanlarını da barındırmaktadır. Bölgenin kuzeyinde, Karadeniz sahillerinde faal
maden ocakları ile çöp depolama alanları bulunmaktadır. Bu ocaklar yaptıkları kazılarla
toporafyanın deimesine ve çıkarılan toprakların denize doldurulmasıyla kıyı çizgisinin
deimesine neden olmaktadır.

Eyüp ilçesi kentsel alanının toporafik yapısı engebelidir, % 30-40’ları bulan bir yapıdadır.
Eyüp’te kıyı bandını kapsayan % 0–5 eimli alanlar, yerleme açısından elverili
sayılabilecek %0–5 eimli alanlar ve % 10–20 eimli alanlar bulunduu gibi; doal
yapının ancak önlem alınarak yapılamaya olanak saladıı % 20–30, % 30–40 ve %
40’ın üzerinde eim yüzdelerine sahip alanlar da bulunmaktadır. Haliç doal suyoluyla
komu konumda olan yerlemenin kuzey, kuzeydou kısımlarında ve batıdaki
bölümlerinde daha çok % 20–40 ve % 40+ eim oranlarına sahip alanlar yer almaktadır.
Güneyde ise eim oranları genelde %20’nin altındadır.

Merkezde yer alan ve kıyıya yakın olan Eyüp Sultan Külliyesi ve kıyı ile bütünleen yakın
çevresi deniz kotuna yakındır. Merkezden ve kıyıdan içeriye doru ilerledikçe
toporafya yükselmektedir. Merkeze ıınsal yaklaan ve kıyıya dik inen yollar, alçalarak
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uzanan vadilere oturmaktadır. Bu vadilerin arasında Haliç’e doru son derece güzel
panoramik manzaraya hakim tepeler yer almaktadır. Ayrıca denize yönelen bu vadi ve
tepelerin dıında farklı yönlerde birçok vadi ve tepe daha olumutur.

Tepelerden en ünlüsü Haliç kıyısına kout uzanan eski Bahariye Caddesi ile tarihî
merkeze ıınsal yaklaan slambey Caddesi’nin oturduu vadiler arasındaki tepedir.
Tarihi Eyüp Mezarlıı’nın sırtlarında Gümüsuyu olarak anılan semtte yer alan ve halk
arasında Piere Loti Tepesi olarak bilinen bu tepenin konumu ve manzarası 19. yüzyılda
stanbul’a gelen yabancıları etkilemi, seyahatnâmelerde ve yabancı kaynaklarda yer
bulmutur. Ayrıca Zal Mahmut Paa Camii’nin sırtlarında, kayıtlarda adı Amcazâde Vakıf
Arazisi olarak geçen, muhtemelen Mimar Sinan eseri olarak gösterilen Zal Mahmut Paa
Sarayı’nın olduu arazi de tarihî yapı kalıntıları içindeki aaçları ve Haliç manzarası ile
Eyüp’ün hemen ilk bakıta seçilen tepesidir. Aaıdaki haritada Eyüp ilçesinin eyükselti
erileri gösterilmektedir.

EYÜP BELEDYE BAKANLII
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Eyüp merkez yerlemesinin ana ulaım aksları, vadi tabanlarına oturan yollardır. Ticaret
birimleri ile youn konut alanları bu akslar çevresinde yer almıtır. Ancak vadiler
yerlemek için yeterli alan sunmadıından yapılama vadilerin her iki yakasında eimli
yamaçlarda devam etmektedir. Eimin fazla olması nedeni ile çok katlı, yüksek
younluklu yapılama ana aksların çevresinde sınırlı kalmakta, eimli yamaçlarda
genelde daha az katlı yapılama görülmektedir.

Dümeciler Caddesi referans noktası olarak ele alınırsa yerleme üç bölgeye ayrılmı
olur. Birinci bölge, caddenin kuzeydousunda yer alan Silahtaraa, slambey
mahalleleriyle dousunda bulunan Eyüp merkez kesiminden olumaktadır. kinci bölge,
söz konusu caddenin bulunduu çevre olan Dümeciler ile Rami Cuma, Rami Yeni ve
Topçular mahalleleridir. Üçüncü bölge ise caddenin güneyinde kalan Nianca ve
Defterdar mahalleleridir.

Rami Cuma Bölgesi’nin kuzey kısımlarındaki slambey Mahallesi genelde düz alanlar
üzerinde yer almakta ve burada 5–6 katlı yapılar bulunmaktadır. Eimli alanlarda (%2040) ise 1-2 katlı yapıların konumlandıı görülmektedir. Alanın kuzeydou kıyılarında
bulunan Silahtaraa Mahallesi ise %40’lara varan eimden dolayı 1-2 katlı konutların yer
aldıı bir bölgedir. Aaıdaki haritada Eyüp ilçesinin eim yüzdeleri gösterilmektedir.
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Rami-Topçular Bölgesi’nin sanayiden ticarete dönüen bölgelerinde kat adetleri
yükselmeye balamıtır. Yerleme dokusu ızgara sistemde olup eim açısından
EYÜP BELEDYE BAKANLII
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yerleilebilecek en uygun düzlük alanlardan olumaktadır. Dümeciler Mahallesi 3-4 katlı
konutların bulunduu planlı alandan meydana gelmitir. Nianca meydanı ve yakın
çevresi 50 m. yükseklikte olup, Haliç’e doru eimlidir. Tarihî dokunun bulunduu
bölgelerde, göreceli olarak, yapılama younluu düüktür.

Tarihî merkezde mezarlıkların bulunduu bölge düzlükten balamakta, yamaçlara
tırmanmakta, %40+ eimli alanlarda devam etmektedir. Silahtaraa Bölgesi’ndeki Pierre
Loti Tepesi’nin de bulunduu bölgeye kadar mezarlık alanları uzanmaktadır. Ayrıca
yerlemenin güneyinde de mezarlıklar bulunmaktadır.

Yerlemede younluk, eim kriterine göre Silahtaraa’da (alanın kuzeydou kısımları)
1-200 ki/ha, 201-400 ki/ha younluklu konut alanları, %40+ eimli alanlarda yeil alan,
mezarlıklar ve benzeri kullanımlar, güneyde ve kıyı kesimlerinde 1-200 ki/ha ve 201-400
ki/ha younluklu alanlar eklinde daılım göstermektedir. Dümeciler ile slambey
Caddeleri arasında (%0-10) eimli düzlük alanlarda ızgara sistemdeki dokuda 401-600
ki/ha ve 601-800 ki/ha younluktaki konut alanları yer almaktadır.

3.1.3.

LÇENN JEOLOJS VE DEPREMSELLK DURUMU

Eyüp ilçesinin bugünkü kentsel yerleme alanına tekabül eden kısmı aırlıklı olarak 1.
zamanda olumu bir jeolojik yapıya sahip olmasına karın, günümüzdeki jeolojik
özelliklerin olumasında Haliç’in etkisi yüksektir. Haliç, stanbul Boazı’nın oluumuna
balı olarak II. zaman ile IV. zaman arasındaki süreç içinde gelimitir. II. zaman ile III.
zamanda ortaya çıkan yükselme ve sıkımalarla, eski bir akarsu vadisi olan Haliç,
stanbul Boazı ile birlikte kırılmı, IV. zamanda denizlerin yükselmesi ile su altında
kalmıtır. Haliç’e dökülen akarsular, II. ve III. zaman arasındaki kırılmalar ve sıkımalarla
zaman içinde Eyüp bölgesinin genel karakterini oluturmutur.

Haliç çevresindeki arazi, genellikle I. zaman karbonifer sistemine balı grovak, killi ist,
silisli ist ve kalkerden olumaktadır. Kırıklı-kıvrımlı bir yapı gösteren bu kayaçlar, yüzeysel
olarak düzensiz bir ayrıma gösterir; derinlere doru, ayrıma derecesinin azalmasına
balı olarak younlukları ve basınca dayanıklılıkları artar. Haliç çevresindeki düzensiz ve
nispeten yüksek dereceli ayrıma gösteren kayaçlar yapılamalara karı düük direnç
göstermektedir. Bu, Haliç çevresindeki arazinin yapılama için uygun olmayan bir bölge
olması anlamındadır.
EYÜP BELEDYE BAKANLII
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Yörede, III. zaman miyosenine ait tabakalar yer yer ince bir örtü oluturur. Kum ve
çakılların daha youn olduu yapı, erozyona karı dirençli deildir. Bu nedenle kolayca
aınır ve taınır. Bu bölgelerde erozyona karı önlem alınması gerekmektedir. Özellikle
Haliç çevresindeki dier vadiler erozyona karı dirençsiz alanlardır. Bu alanlarda
erozyona karı aaçlandırma, set yapımı ve benzeri önlemlerin alınması gereklidir.

Bu yapıların üzerinde, Haliç kıyısı boyunca ve Eyüp merkezde batıya ve kuzeye uzanan
vadilere doru, kumtaı ve killi toprak bulunur. Bu toprak sınıfı aırlıklı IV. zaman deniz
alüvyonu olarak betimlenmektedir. Bu toprak cinsinin üstünde de ince bir tabaka olarak
suni dolgu (moloz dolgu) bulunmaktadır. Bu toprak cinsleri Haliç çevresinde ve Eyüp
merkezde orta-düük younlukta yapılamaya direnç gösterebilmektedir. Bu da
yapıların düük younlukta ve az katlı olarak ya da gelimi sistemler ile ina edilmesini
gerektirmektedir.

Eyüp yerlemesinin güneyinden kuzeybatısına ve Gaziosmanpaa’nın dousuna doru
çizilen sınırın dousunda kalan killi bölge içinde orta dirençteki topraklar kalmaktadır.
Ancak Gaziosmanpaa merkezinin dousundan itibaren jeolojik yapı deierek kum ve
çakıllı, direnci düük ve erozyon ile dier aınma ve taınma etkilerine karı zayıf bir yapı
yer almaktadır. Eyüp’ün güney ve güneybatı sınırına doru da aynı toprak yapısı
görülmektedir. Killi toprak yapısı, orta-üst yükseklikte ve orta younluktaki yapılara karı
dirençlidir. Kum ve çakıllı toprak yapısı ise erozyona karı düük dirençlidir ve ancak,
gerekli yapılama önlemleri ile orta younluktaki yapılamaları taıyabilmektedir.

Eyüp yerlemesi geri kalan toprak yapısını oluturan ve genelini de kapsayan toprak
yapısı killi ist ve grovak yapıdır. Alan, bu yapısı itibariyle bölgenin en dirençli alanı
olmakta ve yapılamada yüksek younlua direnç göstermektedir.

Geleneksel yerleim alanının ve anıt yapıların younlatıı Haliç çevresindeki, batı ve
kuzeybatı yönlerinden gelen vadilerin kesierek Haliç ile birletii düz alanda aırlıklı
olarak, kumtaı, kil ve marnlı toprak ile bu toprak yapısının üstünde ince bir tabaka
olarak karaya doru kalınlıı azalan suni dolgu (moloz dolgu) bulunmakta olup, gelimi
yapı sistemleri dıında, az younlukta yapılamalara uygundur. Eyüp geleneksel
yapılaması bu özelliklere uygun olmakla beraber, yeni yapılamalar, toprak yapısının
sahip olduu direncin çok üstünde olmasa da, fazla baskı oluturmaktadır.
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Vadilerdeki yapılama, Eyüp Mezarlıı dıında, erozyon tehlikesini artıracak ekildedir.
Balangıçta düük younlukta yapılaan bu alanlar dönüüme urayarak yüksek
younlukta yapılamaya maruz kalmı, bu da tehlikeyi artırmıtır. Nitekim Haliç’e her yıl
önemli miktarlarda toprak ve çeitli katı malzeme akıı olmaktadır.

Rami Kıla Caddesi civarını kapsayan alan ise güneye doru kil ve marnlı, kuzeye doru
kum ve çakıllı toprak yapısına sahip olmasına karın yapılama, tüm aks boyunca
benzerdir. Kum ve çakıllı alanlar erozyon tehlikesi yaratmasına ramen bu alanlarda
hiçbir önlem alınmamıtır. Her iki bölgede de yapılama orta-üst younluktadır ve yüksek
younlua dönümektedir. Eyüp’ün genel yapısında etkili çounluu kapsayan killi ist
ve grovak yapı ise youn yapılamaya direnç gösterebilen alanlardır. Eyüp ve Eyüp’te
bulunan bazı yerleim birimlerine ait jeolojik haritalar aaıda verilmitir.
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T.C. Bayındırlık ve skân Bakanlıı Afet leri Genel Müdürlüü Deprem Aratırma Dairesi
Bakanlıı tarafından yayınlanan Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre Eyüp ilçesi
2.ve 3. derece deprem bölgelerinde yer almaktadır. lçe merkezinden Kemerburgaz’a
kadar olan bölge 2. derece deprem kuaında yer alırken, Kemerburgaz’dan itibaren
Karadeniz kıyılarına kadar olan ve daha çok köyleri içeren alan ise 3. derece deprem
kuaı içerisindedir. Aaıdaki harita ilçenin deprem açısından risk derecesini
göstermektedir.

lçedeki arazi potansiyeli incelendiinde, Eyüp ilçesi, stanbul içerisinde yer alan ilçeler
arasında Çatalca ve Küçükçekmece’den sonra, sıvılama potansiyelinin en yüksek
olduu yerdir. Özellikle Haliç’in kıyı kesimleri ve Haliç boyunca uzanan bataklıklar
sıvılama potansiyeli yüksek olan yerlerin baında gelir. Ancak Eyüp’ün yeil alan
çokluu, bu noktada da avantaj salamaktadır. Zira, bu kesimler çounlukla park ve
yeil alan olarak kullanılmaktadır.

Olası bir deprem durumundaki senaryoları deerlendirmek için stanbul Büyükehir
Belediyesi ve Japon Uluslararası birlii Ajansı (JICA) tarafından 2002 yılında yürütülen bir
çalımada, olası bir depremin sonuçlarını tespit etmek için 2 farklı model gelitirilmitir.
Gelitirilen bu modellere göre stanbul’daki yapılarda meydana gelebilecek hasarlar
tespit edilmeye çalıılmıtır. Gelitirilen 2 farklı modelin ayrıntıları aaıdaki gibidir:
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Model A
Toplam aır hasarlı bina sayısı 51.000 olarak hesaplanmıtır. Bu sayı, çalıma alanı
dahilindeki toplam bina sayısının % 7,1’idir. Kullanılmak için onarıma ihtiyaç duyulan aır
ve orta hasarlı binaların sayısı 114.000 olarak hesaplanmıtır. Sonuçlar göstermektedir ki,
deprem iddetinin farklı daılımından dolayı stanbul’un güney kesimindeki hasar, kuzey
kesiminden daha aır olacaktır. Avrupa yakasının güney sahili en ciddi ekilde
etkilenecek alandır. Sahil kesimi boyunca birçok mahallede binaların % 30’undan fazlası
aır hasar görecektir. Avrupa yakasında birçok mahallede ve Anadolu yakasında bazı
mahallelerde 200’den fazla bina aır hasar görecektir.

Model B
Toplam aır hasarlı bina sayısı 59.000 olarak hesaplanmıtır.

Bu sayı, çalıma alanı

dahilindeki toplam bina sayısının % 8,2’sidir. Kullanılmak için onarıma ihtiyaç duyulan aır
ve orta hasarlı binaların sayısı 128.000 olarak hesaplanmıtır. Hasar daılım ekli Model A
ile neredeyse aynıdır. Avrupa yakası sahil kesimindeki bir mahallede binaların %
40’ından fazlası aır hasar görecektir. Avrupa yakasında birçok mahallede ve Anadolu
yakasında bazı mahallelerde 200’den fazla bina aır hasar görecektir.

Bu modellere göre, Eyüp ilçesinde her iki model bazında meydana gelebilecek tahmini
hasarlı bina sayısı ve hasar dereceleri aaıdaki tabloda gösterilmektedir.

TOPLAM
BNA
SAYISI

Aır
Hasarlı
SAYI

MODEL A

25.718

MODEL B

25.718

MODEL

Aır+Orta
Hasarlı

Aır-Orta-Az
Hasarlı

%

SAYI

%

SAYI

%

1.890

7,3

4.122

16,0

8.979

34,9

2.044

7,9

4.414

17,2

9.426

36,7

Yukarıdaki tablolar ve stanbul genelindeki veriler incelendiinde Eyüp ilçesinin, hasar
görme düzeyi bakımından, stanbul ilçeleri arasında orta derecedeki ilçelerden biri
olduu görülmektedir.

Aynı biçimde ilçe merkezinde meydana gelebilecek can kaybı ve yaralanmaları tespit
etmek amacı ile yapılan çalımada da iki farklı model kurgulanmıtır. Bu modellere göre
ilgili veriler aaıdaki tabloda gösterilmektedir:
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TOPLAM
NÜFUS

Ölü
SAYI

%

Aır Yaralı
SAYI
%

MODEL A

235.116

1,684

0.7

3,316

1.4

MODEL B

235.116

1,938

0.8

3,742

1.6

MODEL

2007-2011

Bina yıkımlarında olduu gibi can kaybı ve yaralanmalarda da Eyüp ilçesi stanbul
ilçeleri arasında orta grupta yer almaktadır.

lçenin jeolojik yapısı dikkate alındıında, Alibeyköy bölgesinin genel anlamda yerleime
uygun alanda kaldıı görülmektedir.

3.1.4.

LÇENN KLM VE BTK ÖRTÜSÜ

Eyüp’ün iklimini, stanbul il bütününde yer aldıı alanın Haliç’den Karadeniz’e uzanması
nedeniyle belirli bir iklim tipi içinde deerlendirme imkânı yoktur. Eyüp ilçesi corafi
konumu ve fiziki corafya özellikleriyle aynı enlemde yer alan birçok yerleim yerinden
daha farklı iklim özelliklerine sahiptir. Alan, Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin kesime
sahasıdır. Genel olarak bozulmu Akdeniz iklimi ile etkisini yitirmi Karadeniz ikliminin
hakim olduu bir geçi alanıdır. Kuzeye doru çıkıldıkça yaz yaılarının oranında artı
olmaktadır. Bunda Karadeniz’e yaklamanın rolü büyüktür.

Hakim rüzgârlar poyraz ve lodos, yıllık sıcaklık ortalaması 13 ºC, en souk ay ortalaması 5
ºC, en sıcak ay ortalaması 22 ºC, yıllık yaı ortalaması 789 mm.dir.

Eyüp kırsal alanının bitki örtüsü, Karadeniz’e uymu aaçsı maki bitki topluluklarından,
çayırlardan ve orman alanlarından olumaktadır. stanbul ormanları ile ilgili genel
sorunlar Eyüp ilçesi idari sınırları içindeki ormanlık alanlarda da yaanmaktadır. stanbul
Metropoliten Alanı’nın Batı Yakası Trakya kesiminde yaayan nüfusun önemli kısmı ilçe
ormanlarının hemen güneyinde yaamakta, stanbul’un yeni yerleime açılan pek çok
yeri ormanlık alanların bitiiinde, hatta içinde bulunmaktadır. Kemerburgaz, Göktürk,
Çiftalan, Aaçlı gibi yerlemeler yakacak ve yapacak gereksinmelerini karılamak için
orman bitki örtüsünü tahrip etmektedir. Ayrıca balangıçta kırsal nitelikli olan yerlemeler
orman içinde genilemeye devam etmektedir. Ormanlar giderek yerleim alanlarının
içinde kalmı, bu da orman bitki örtüsünde önemli azalmalara neden olmutur.
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LÇENN SU YÜZEYLER

lçe sınırları içinden Alibeyköy ve Kâıthane dereleri geçerek Haliç’e dökülmektedir.
Arnavutköy ve mrahor yörelerinin sularını alan Alibeyköy Deresi önce douya, sonra da
güneye, Haliç’e yönelmektedir. Yaklaık 50 km uzunluundaki derenin üzerine Alibey
Barajı
Toprak

kurulmutur.
dolgu

tipinde

ina edilen barajın göl
alanı 1,66 km²’dir. Su
hacmi mevsimlere göre
deiiklikler göstermekle
birlikte

Alibey

Barajı

stanbul’un

su

gereksiniminin % 6,6’sını
karılamaktadır.

Ancak

havza,

Türkiye

genelindeki

köyden

kente göç olgusu, konumunun uygunluu, ulaımın kolay salanması nedeniyle hızlı ve
denetim dıı gelien konut alanlarının tehdidi altındadır.

Kâıthane Vadisi hsaniye Köyü’nün güneybatısından balayarak, Alibey Vadisi’ne kout
olarak güneybatı yönünde uzanmaktadır. Belgrad Ormanı’nın bir bölümünün suyunu
toplayarak ve Göktürk civarında meyve ve sebze tarımı açısından verimli düzlüklerle
genileyerek geni bir yay çizmekte ve Haliç’e açılmaktadır.

Eyüp tarihî merkezi Haliç doal suyolu üzerinde bulunmaktadır. stanbul ve Beyolu
platolarını birbirinden ayıran Haliç’in oluumu Boaziçi ile aynıdır. Haliç, Çatalca
Yarımadası’nın yaı alanı en büyük çukurluudur. Bir akarsu gibi menderes çizen, girinti
ve çıkıntıları, küçük koyları ve burunları bulunan, güneydou-kuzeybatı dorultusunda
uzanan Haliç’in azı ile Kâıthane ve Alibeyköy derelerinin bitimi arasında yaklaık 8 km
mesafe vardır. Haliç’in en geni yeri aız kısmında 1010 m., iç kısmında ise Kasımpaa Cibali arasında 700 m.’dir. Haliç’in en derin yeri Galata ve Atatürk Köprüleri arasında 42
m.’dir. Haliç bilinçsiz kullanım sonucu, tehlikeli bir kirlenme alanı haline gelmi, gerek
alüvyon birikmesi gerekse kent atıkları nedeniyle uç kısmına doru, özellikle Halıcıolu -
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Eyüp arasında, derinlik 5 m.’nin altına dümütür. Son zamanlarda yapılan Haliç’i
temizleme çalımaları ile Haliç, suyolu olarak yeniden kullanılmaya balanmıtır.

3.1.6.

LÇENN DEMOGRAFK YAPISI

lçenin toplam nüfusu 346.850 kiidir. Bu nüfusun 337.749’u ilçe merkezinde, 9.101’i ise
kasaba ve köylerde yaamaktadır. lçe merkezinde yaayan nüfus, toplam nüfusun
%97’isni olutururken, köy nüfusu %3'nü oluturmaktadır. lçe merkezinde erkek ve kadın
nüfus oranı hemen hemen aynıdır (Merkezde bulunan nüfusun % 51’inin erkek nüfus
olutururken, %49’unu ise kadın nüfus oluturmaktadır). Köyde bulunan nüfusun %56’sını
erkek, %44’ünü ise kadın nüfus oluturmaktadır. Toplamda bakıldıında, kadın ve erkek
nüfus oranı, ciddi bir farklılık göstermemektedir. Aaıdaki tabloda ilçe merkezi ve
köylerdeki nüfus sayıları verilmitir.
lçe merkezindeki nüfusun mahallelere göre daılımı aaıdaki tablodaki gibidir.
NO

EYÜP BELEDYE BAKANLII

MAHALLE ADI

NÜFUS

1

Çırçır

27.394

2

Defterdar

6.708

3

Dümeciler

20.000

4

Emniyettepe

7.000

5

Esentepe

16.000

6

Eyüp Merkez

11.663

7

Güzeltepe

25.959

8

Karadolap

26.776

9

Mimar Sinan

5.500

10

Mithat Paa

7.320

11

Nianca

25.000

12

Rami Cuma

14.177

13

Rami Yeni

13.500

14

Sakarya

8.721

15

Silahtaraa

9.001

16

Topçular

5.835

17

Yeilpınar

27.945
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18

slambey

14.000

19

Akemsettin

43.700

20

Alibeyköy

11.550

21

Yayla

10.000
TOPLAM

2007-2011

337.749

lçe merkezinin nüfusu mahalleler bazında incelendiinde, Akemsettin Mahallesi
(%12,94) en çok nüfus barındıran mahalledir. Akemsettin Mahallesi'nin ardından en çok
nüfus barındıran iki mahalle ise Çırçır ve Yeilpınar mahalleleridir. En az nüfus barındıran
mahalle ise Mimarsinan (%1,63)Mahallesidir. Mimarsinan Mahallesi'nin ardından en az
nüfus barındıran iki mahalle, Topçular ve Defterdar mahalleleridir. Aaıdaki grafikte
ilçenin merkez nüfusunun mahalleler bazında yüzde oranları gösterilmektedir.
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Mahallelerin Nüfuslarnn Toplam Nüfus çindeki
Yeri

2,96

Yayla

3,42

Alibeyköy

12,94

Akemsettin
4,15

slambey

8,27

Yeilpnar
Topçular

1,73

Silahtaraa

2,66

Sakarya

2,58
4,00

Rami Yeni

4,20

Rami Cuma

7,40

Nianca
2,17

Mithat Paa
Mimar Sinan

1,63
7,93

Karadolap

7,69

Güzeltepe
3,45

Eyüp Merkez

4,74

Esentepe
Emniyettepe

2,07
5,92

Dümeciler
Defterdar

1,99
8,11

Çrçr
0,00
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lçede bulunan köylerin nüfus daılımları ise aaıda verildii gibidir:

NO

KÖYÜN ADI

TOPLAM

1

Akpınar Köyü

1.500

2

Çiftalan Köyü

300

3

Aaçlı Köyü

915

4

Iıklar Köyü

846

5

hsaniye Köyü

220

6

Odayeri Köyü

320

7

Pirincçi Köyü

5.000

TOPLAM

9.101

Köylerdeki nüfus, köyler bazında ayrı ayrı incelendiinde, Pirinçci köyü %54,94 oran ile en
çok nüfusu barındırmaktadır. Pirinçci köyünün ardından en çok nüfus barındıran köy
%16,48 oranla Akpınar köyüdür. En az nüfus barındıran köyler ise % 2,424 oran ile hsaniye
köyü ve % 3,3 oran ile Çiftalan köyüdür. Aaıdaki grafikte nüfusun köyler bazında
oranları gösterilmektedir:
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Köy Nüfuslarnn Toplam Nüfus çindeki Yeri

54,94

Pirincçi Köyü

Odayeri Köyü

3,52

hsaniye Köyü

2,42

Iklar Köyü

9,30

Aaçl Köyü

10,05

Çiftalan Köyü

3,30

16,48

Akpnar Köyü

0,00

15,00

30,00

45,00

60,00

Resmî rakamlar incelendiinde, Eyüp ilçesinin yıllar bazında nüfus artı hızı 80-90’lı
yıllarda %30, 90-2000’li yıllarda ise %21 oranındadır. 2000 yılından sonra resmî nüfus sayımı
yapılmadıından, ilçenin 2006 yılı nüfusu mahalle muhtarlarından elde edilen verilere
göre tespit edilmitir. Aaıdaki tablo ve grafikte Eyüp ilçesinin 1980-2006 yılları
arasındaki nüfus rakamları gösterilmektedir.
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YIL

NÜFUS

1980

162.244

1985

182.464

1990

211.986

1997

249.662

2000

255.912

2006

346.850
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Yllar Baznda Eyüp Nüfusu
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Eyüp’ün nüfusu sürekli artmakla birlikte stanbul nüfusundan aldıı pay 1980’den bu
yana azalmaktadır. Büyükehir’e göre nüfusun az artmasında stanbul’un yeni ilçelerine
olan göç hızının artması kadar Eyüp’le ilgili idarî kararlar da etkili olmutur. Özellikle
Bayrampaa’nın ayrı bir ilçe haline getirilmesi ve Göktürk lk Kademe Belediyesi’nin
ayrılması Eyüp ilçesinin toplam nüfusunun azalmasında etkili olmutur.

3.1.7.

LÇENN SOSYO-EKONOMK YAPISI

3.1.7.1.

Ekonomik Yapı ve Gelir Düzeyi

stanbul genelinde çalıanların sektörlere göre daılımı incelendiinde, sanayi sektörü
hizmet sektörünün oldukça arkasında yer alsa da, Eyüp hâlâ bir sanayi yerleimidir.
lçede çalıan nüfusun %34'ü imalat sektöründedir. Hizmet sektöründe çalıanların oranı
ise %27'dir. Dikkat çekici bir baka olgu ise rant gelirine sahip aile reislerinin %5 gibi düük
bir oranda kalmasıdır. Bu verilerden de anlaılabilecei gibi Eyüp halkının gelir düzeyi
düüktür. Nitekim 2005 yılında ilçede yapılan bir ankete göre halkın %72,1'inin geliri aylık
1000 YTL'nin altındadır. Ancak Eyüp'ün gelir daılımı Türkiye geneliyle karılatırıldıında
dengelidir. Aylık 350YTL ve daha düük gelire sahip kesim %5'lik bir orana sahipken 2000
YTL'den daha yüksek gelire sahip Eyüplüler toplam nüfusun %8'ini oluturmaktadır. Halkın
büyük kısmının(%72,9) kendini orta halli gördüü ilçede, gelir grupları arasında büyük bir
uçurum yoktur. Ancak yukarıdaki verilere dayanarak, ülke genelinde önemli bir sorun
olan gelir daılımı eitsizliinden Eyüp'ün de payını aldıı söylenebilir.
EYÜP BELEDYE BAKANLII
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Eyüp lçesiyle ilgili sosyo-ekonomik göstergeleri öyle sıralayabiliriz:

 Çalıan nüfusunun sektörlere göre daılımında %34’le imalat sektörü birinci, %27
ile toplumsal ve kiisel hizmetler ikinci sıradadır.
 Toptan

ve

perakende

ticaretle

uraanlar

çalıan

nüfusun

%22’sini

oluturmaktadır.
 Çalıan çocuk sayısı %40 düzeyindedir.
 Hane bakanlarının %73’ü çalıırken %16’sı emekli, %5’i ise rant sahibidir.
 Çalıan hane bakanlarının %35’i ücretli statüsünde istihdam edilmektedir.
 Nüfusun çou Eyüp merkezinde çalımaktadır.
 Altı ya üzerindeki nüfusun %3’ü okuryazar deilken %9’u sadece okuryazar, %45’i
ilkokul mezunu, %16’sı lise mezunu, %4’ü üniversite mezunudur. Bu nüfusun %14’ü
ilköretim, %5’i lise ve %3’ü üniversite örencisidir.
 lköretim düzeyinde okullama oranı %83’tür.
 Okullama oranı orta öretimde %40’a dümektedir.
 Ulaımda yaya ulaımı ve otobüs tercih edilmektedir. En az kullanılan ulaım
araçları ise ticarî taksi ve raylı ulaım araçlarıdır.

3.1.7.2.

Sanayi ve Ticaret

lçede orta, küçük iletme niteliinde i yerlerinin sayısı oldukça fazladır. lçede toplam
4.600 adet sıhhi, 14.970 adet gayri sıhhi iletme bulunmaktadır. Önemli sanayi kuruluu
olarak Uzel Traktör Fabrikası gösterilebilir. Ayrıca ilçe merkezinde tekstil imalatı yapan
fabrikalar bulunmaktadır. Türkiye genelinde olduu gibi Eyüp’te de isizlik temel bir
sorundur.

lçenin Rami-Topçular, Alibeyköy ve Kemerburgaz bölgeleri sanayinin en youn olduu
alanlardır. Bu bölgelerde deiik i kollarında faaliyette bulunan büyük, orta ve küçük
iletme niteliinde i yerleri mevcuttur.

Rami-Topçular Sanayi Bölgesi, Eyüp’ün iç dinamiine balı olarak gelimemitir. Bu
bölge, balangıçta tarihî yarımada içinde bulunan sanayinin sur dıındaki bölgelere
taınmasıyla 1950’li yıllardan sonra olumutur. Eyüp-Alibeyköy bölgesinin bugünkü
yapılanmasında büyük bir payı vardır. Bu bölgede yer alan küçük sanayi, bata yakın
çevresindeki sanayi kuruluları olmak üzere, stanbul imalat sanayinin geneline üretim
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yapmakta, bir bölümü de Eyüp’teki yerleik nüfusa hizmet vermektedir. Bata metal
olmak üzere, plastik, dokuma ve mobilya sektörlerinde hizmet veren ve 1975–1980 yılları
arasında en youn dönemini yaayan küçük sanayi, 1980 yılından sonra düüe
geçmitir.

Özellikle Haliç kıyısına paralel olarak yapılan büyük iyerleri ve fabrikalar, doal yapıyı
bozarak Haliç’in kirlenmesine yol açtıından, 1984 yılından itibaren il sınırları içindeki
sanayi bölgelerine kaydırılmıtır. Dier bir ifadeyle bölge tamamen i yerlerinden
arındırılarak, yeil alan haline getirilmitir.

3.1.7.3.

Madencilik

Maden akımından hayli fakir sayılan stanbul'un Eyüp ilçesi, kapsadıı alanın özellikleri
itibariyle kömür ocaklarıyla kaolen ve kil yatakları açısından, özel bir duruma sahiptir.

Aaçlı yöresi kil ve kaolen rezervlerinden çıkarılan hammadde tula-kiremit üretiminde
kullanılmaktadır. Turp (turba) ya da linyit üretimi, Kemerburgaz ve çevresindeki
alanlarda, orman içinde ve kıyıda açılan ocaklarda yapılmaktadır.

Geçmite faal

çalıan bu ocakların yılda bir milyon tona ulaan üretimi, günümüzde bete bir oranında
gerçeklemektedir. Bunda bir kısım rezervin tükenmi olması, çıkarımın bilimsel
yöntemlerle yapılmamasıyla oluan kayıplar, stanbul kentsel alanında hava kirliliinin
azaltılması için alınan önlemler etkendir.

lçeye balı Akpınar, Aaçlı ve Çiftalan köylerinde açık iletme eklinde çalıtırılan linyit
kömür ocaklarındaki üretim faaliyetleri ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu
kömür ocaklarında üretilen kömürün, hava kirlilii nedeniyle stanbul sınırları içerisinde
satıına izin verilmemekte, çevre illere sevk edilmektedir.

3.1.7.4.

Tarım ve Hayvancılık

Kemerburgaz ve Göktürk bölgelerinde sebze ve meyve tarımı yapılmaktadır. Daha
ziyade domates, patlıcan, biber, salatalık, kabak, kıvırcık, lahana, maydanoz, yeil
soan ve fasulye vb. sebzeler yetitirilerek stanbul halkına pazarlanmaktadır. Ekili arazi
miktarı ile yıllık ortalama tarım potansiyeli aaıdaki tabloda gösterilmitir.
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EKLEN ARAZ

ÜRETM MKTARI

SEBZE

408 Hektar

20.229 ton

6 Hektar

310,6 ton

MEYVE

2007-2011

Alibeyköy bölgesi ile Kemerburgaz bucak merkezi ve balı köylerde, süt ve besi
hayvancıı ve arıcılık yapılmaktadır. Hayvancılık sektörünün ilçe ekonomisine katkısı
küçümsenemeyecek derecede olup, sadece Kemerburgaz yöresinde çok sayıda
mandra mevcuttur. Ayrıca ilçenin kuzeyinde bulunan Belgrad Ormanları'ndan orman
ürünleri istihsali yapılmaktadır.

3.1.8.

LÇENN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMU

3.1.8.1.

Genç Nüfusa Yönelik Deerlendirme

Anadolu’daki pek çok ilimizden daha büyük bir nüfusa sahip olan Eyüp’te bulunan
genç nüfus, ilçe nüfusu içinde önemli bir paya sahiptir. 2005 sonbaharında yapılan bir
ankette 35 ya altındakilerin toplama oranı %40,9 çıkmıtır. Gençlie yönelik faaliyetlere
katılma ihtimali düük olan 55 ve üstü grubun toplama oranının %11,8 olduu da dikkate
alındıında, toplumun yaklaık %90’ının kültürel ve sportif faaliyetlerin muhatabı olduu
düünülebilir. Halkın bu kadar büyük kesimini ilgilendiren bir alanda, sosyal belediyecilik
ile ilgili çalımalar ve uygulamaları önem kazanmaktadır. Belediyenin yıllardan beri
süregelen sosyal belediyecilik çalımalarının süreklilii salanmalı; bu çalımalar deien
ihtiyaçlara göre ekillendirilmelidir. Aynı ankette halkın, altyapıdan sonra belediyeden
beklentisinin sosyal ve kültürel faaliyetler olduu görülmütür.

Belediyenin futbol takımları yanında yapmayı düündüü yüzme havuzu, spor hizmetine
yönelik dier bir projesidir. Büyükehir’e balı Feshane’nin tadilatı sonrasında kültür ve
kongre merkezi olarak açılması, ilçe adına çok olumlu olsa da, buranın daha aktif bir
kullanıma ulaması üzerinde durulması gereken bir konudur.

Tarihî zenginliini deerlendirmek ve turizm alanında bundan yaralanmak isteyen Eyüp
Belediyesi’nin etkinliklerini bu dorultuda yürütmesi olumlu bir gelimedir. Bununla birlikte
gençlerin farklı sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karılamak için ilçede sinema, tiyatro, sergi
ve konser gibi etkinlikler tertiplenmesi düünülebilir.
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2007-2011

Sosyal Durum

Eyüp ilçesi son 30 yıldan beri her yıl artan Anadolu’dan stanbul’a göç olgusuyla birlikte
ortaya çıkan salıksız kentleme ve sanayilemeden en çok etkilenen ilçelerden biridir.
lçe halkının büyük bir bölümünü Anadolu’nun deiik yörelerinden i bulmak amacıyla
gelip gece kondularda yaayan dar gelirli ailelerle Yugoslavya, Bulgaristan gibi
ülkelerden

gelen

göçmen

vatandalarımız

olumaktadır.

Ayrıca

1989

yılında

Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydalarımızın bir bölümü ilçemizde yerleik
durumdadır. Halkın gelir seviyesinin düük olması, sosyal hayatı olumsuz yönde
etkilemektedir.
lçe merkezinde 1 adet ehir stadı, Haliç-1 ve Haliç-2 sahaları ile 1 adet kapalı spor
salonu mevcuttur. Ayrıca Alibeyköy stadyumu ve kapalı spor salonu faaliyettedir. lçede
yaayan gençler bo zamanlarında bu spor komplekslerinden yararlanmakta ve sportif
faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
lçede bulunan Halk Eitim Merkezi’nde deiik branlarda eitim ve kurslar verilerek
halkın bilgi düzeyi ve yetenekleri artırılmaktadır.
Ebu Eyyub El-Ensari’nin türbesinin burada bulunması, tarihî dokusu nedeniyle önemli bir
dinî cazibe merkezi olması ve büyük iç turizm potansiyeline ramen, ilçede yıldızlı otel ve
turizm belgeli sosyal tesis ve iletme bulunmamaktadır.
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2007-2011

Kültürel Etkinlikler

lçede belediyeye ait içinde 3 adet sinema salonu bulunan Eyüp Belediyesi Kültür
Merkezi mevcuttur. lçede resmi bir tiyatro sahnesi olmayıp, kültür merkezi bünyesinde 1
adet

tiyatro

salonu

bulunmaktadır.

Eyüp

ilçesinde çok fazla sayıda
kültürel

tesis

olmamasına

ramen,

Eyüp

yapmı

olduu

etkinliklerle

Belediyesi

ilçenin

kültürel
kültürel

alandaki açıını kapatmaya
çalımaktadır.

Örencilere

ve halka yönelik etkinlikler,
dinî

günlerde

yapılan

etkinlikler, kültür-sanat ve bilimsel etkinlikler her yıl periyodik olarak yapılmaya
çalıılmaktadır. Yapılan kültürel etkinlilerle ilgili bilgiler aaıda verilmitir:

 Milli bayramlarda yapılan ölenler
(23 Nisan, 19 Mayıs)
 Bilgi ve kültür yarımaları
 iir, makale ve resim yarımaları
 Spor müsabakaları ve turnuvalar
 Sünnet öleni
 Boaz gezileri
 Uçurtma öleni
 Mısır öleni
 Özel gün kutlama ve etkinlikleri
(Anneler Günü, Çevre Günü vb.)
 Kandil geceleri etkinlikleri
 Dinî bayramlarda yapılan etkinlikler
 Ramazan etkinlikleri
 Kutlu Doum Haftası
 Çanakkale Zaferi
 10 Kasım Atatürk’ün Anma Törenleri

EYÜP BELEDYE BAKANLII

47

STRATEJK PLAN

2007-2011

 stiklal Marı’nın kabulü etkinlii
 Eyüp Oyuncakçılıı projesi,
 Eyüp Müzesi Projesi
 Hat, Ney, Tezhip, Ebru, Çini dersleri
 Eyüp Sultan Sempozyumları
 Geleneksel ve Çada Sanatlar Sergisi
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LÇENN ULAIMI

3.1.9.1.

Karayolu Ulaımı

2007-2011

Eyüp ilçesinin Haliçten Karadeniz’e uzanan yönetim alanını, stanbul’dan geçen uluslar
arası otoyolları (TEM ve D–100) bölmektedir. Bu yollar ve bunları birbirine balayan iki aks
kentsel alanın da sınırlarını oluturmaktadır. Bunlardan TEM ile D-100 arasındaki balantıyı
salayan batıdaki yolun bir kısmı (Rami Kıla Caddesi) aynı zamanda Eyüp ilçesinin
Bayrampaa ile sınırını tekil eder ve E-6 Havaalanı yolunun uzantısıdır. Dier balantısı
ise Haliç kıyı yolunun devamı olarak ina edilen Ayvansaray-Eyüp-Alibeyköy sahil
yoludur. Eyüp, yakın çevresi ile ilikisini iki arterle salamaktadır. Bunlar, Eyüp’ü
Eminönü’ne balayan Rami Kıla Caddesi (Eski Edirne Asfaltı) ve 1. Çevre yoludur
(Mecidiyeköy-iliYeilköy). Bunların yanında Eyüp Bulvarı, Eyüp’ü Edirnekapı üzerinden
Fatih ve Aksaray’a balamaktadır. Haliç’in karı yakasından geçen kıyı yolu kuzeye
doru Kemerburgaz ve Göktürk yönünde devam etmektedir. Bu yol Eyüp’ün kırsal
alanıyla ilikisini salayan ana aksdır ve Iıklar, hsaniye üzerinden Karadeniz kıyısına
yönelmektedir. Bu yoldan ayrılan tali bir baka yolsa, Odayeri üzerinden kuzeydou
istikametinde Aaçlı’ya ulamaktadır. Ancak Alibeyköy baraj gölü havzasında kalan
Pirinççi ve Yayla yerlemelerine balantı, Gaziosmanpaa ilçesinden Habibler üzerinden
salanmaktadır. slambey Caddesi, Eyüp Sultan Bulvarı ve Dümeciler Caddesi Eyüp
tarihî merkezini konut bölgelerine balayan ulaım akslardır ve Eyüp tarihî merkezini
çevreleyen yolda son bulmaktadır.

Hz.Peygamberin mihmandarı Ebu Eyyüb El-Ensari’nin türbesinin ilçede bulunması, ilçeyi
dinî bir cazibe merkezi haline getirmitir. Bu bakımdan özellikle Ramazan aylarında ve
kandil gecelerinde ulaımda büyük sıkıntılar yaanmakta ve âdeta trafik tıkanmaktadır.
Tarihî dokusu, sit alanı olması, ilçe merkezinde sokak ve caddelerin son derece dar
olması, ihtiyaca cevap vermeyi güçletiren etkenlerdir. Eyüp Sultan Camii ve yakın
çevresi yayalatırılmı olup, trafikten arındırılmıtır.

Otogar- Vatan Caddesi Metro güzergâhı, Bayrampaa stasyonu Eyüp ilçesi sınırındadır.
Ayrıca Eyüp ilçesinden Seyrantepe- Alibeyköy- Gaziosmanpaa- Kazlıçeme metro hattı,
Haliç çevresi tramvay hattı çalımaları devam etmektedir. Aaıda ilçenin ulaım
planlama haritası yer almaktadır.
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lçede toplu taımacılık youn olarak otobüs ile yapılamamaktadır. lk hareket noktası
Eyüp ilçesi olan 25 farklı hat bulunmaktadır.
lçede en sık çalıan .E.T.T. otobüs hatları Eyüp merkezden kalkan hatlardır. Hatların en
youn balantı kurduu ilçeler Eminönü ve ili’dir. Alibeyköy ve çevresine ait hatlar
daha çok Eminönü ile balantılı olsa da, Alibeyköy’den geçen ve Eyüp’ü transit olarak
kullanan ili hatları daha sık çalımaktadır. Bu durum, Alibeyköy trafiinin Kâıthane
üzerinden ili ile de youn olduunu göstermektedir. Eyüp’ü transit olarak kullanan
.E.T.T. hatları öncelikle ili ve daha sonra da Eminönü ile ulaım ilikileri kuran hatlardır.
lk hareket noktası Eyüp ilçesi olmayıp, Eyüp ilçe sınırlarında bulunan mahallerden geçen
hatlara ilikin sayılar aaıdaki tabloda verilmitir.
Mahalle Adı

Mahalleden Geçen Hat Sayısı

Merkez Mahallesi

18

Defterdar Mahallesi

62

Dümeciler Mahallesi

6

slambey Mahallesi

12

Nianca Mahallesi

17

Topçular Mahallesi

14

Silahtaraa Mahallesi

16

Sakarya Mahallesi

13

Rami Cuma Mahallesi

9

Rami Yeni Mahallesi

20

Esentepe Mahallesi

16

Alibeyköy Merkez Mahallesi

19

Çırçır Mahallesi

13

Akemsettin Mahallesi

13

Emniyettepe Mahallesi

9

Güzeltepe Mahallesi

28

Karadolap Mahallesi

16

Yeilpınar Mahallesi

10

Mimarsinan Mahallesi

2
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Mahallelerde bulunan cadde ve sokak sayılarına ilikinin bilgiler aaıdaki tabloda
verilmitir.
NO MAHALLE

CADDE

SOKAK

SAYISI

SAYISI

1

Akemsettin

7

59

2

Alibeyköy Merkez

13

73

3

Çırçır

12

94

4

Defterdar

8

32

5

Dümeciler

7

50

6

Emniyettepe

10

58

7

Esentepe

4

74

8

Eyüp Merkez

11

50

9

Güzeltepe

13

102

10

Yeilpınar

4

77

11

slambey

11

79

12

Karadolap

10

88

13

Mimar Sinan

7

42

14

Mithatpaa

8

55

15

Niancı

15

81

16

Rami Cuma

9

23

17

Rami Yeni

5

30

18

Sakarya

6

43

19

Silahtaraa

7

27

20

Topçular

13

39

180

1176

TOPLAM

lçede stanbul Büyük ehir Belediyesinin kontrolünde bulunan ana arterlerin listesi
aaıdaki

tabloda

verilmitir.

Sadece

Eyüp

ilçesinde

toplam

42

ana

arter

bulunmaktadır. Bu ana arterlerden 23 tanesi mevcut ana arter olup, 19 adedi UKOME
kararı ile ana arter olan caddelerdir. Bu ana arterlerin dıında Eyüp ilçesinden geçen ve
baka ilçeleri de içeren ana arterler mevcuttur. Eyüp-Bayrampaa arasında 1 adet
mevcut ana arter, 2 adet UKOME kararlı ana arter, Eyüp-Gaziosmanpaa arasında 3
adet UKOME kararlı ana arter, Gaziosmanpaa-Eyüp arası 1 adet mevcut ana arter ve
Kâıthane-Eyüp arasında 2 adet mevcut ana arter, 1 adet UKOME kararlı ana arter
EYÜP BELEDYE BAKANLII

51

STRATEJK PLAN

2007-2011

bulunmaktadır. Bu ana arterlerin isimleri, hangi mahalle/mahallelerden geçtikleri ve
uzunlukları ile ilgili bilgiler aaıdaki tabloda verilmitir. Bu ana arterlerin yapımı, bakımı,
temizlenmesi vb. tüm hizmetleri stanbul Büyükehir Belediyesi tarafından yürütülmekte
olup, ihtiyaç duyulduunda Eyüp Belediyesi’nin ilgili birimleri ana arterlerde yürütülen
çalımalara destek vermektedirler.

EYÜP LÇES ÇNDE YER ALAN MEVCUT ANA ARTERLER
NO

CADDE SM

MAHALLE

UZUNLUK(m)

1

8 Mayıs Kavaı Ba.Yolları

Nianca

646

2

Alibeyköy Yıldız Tabya Cad.

Sakarya-Esentepe

1.129

3

Atatürk Bulvarı

Karadolap-Çırçır

1861

4

Atatürk Cad.

Alibeyköy Merkez

3.713

5

Beylerbeyi Cad.

Topçular

900

6

E 80 (O-2) Ba.Yolu

Merkez

289

7

Edirnekapı – Rami Cad.

Defterdar

1.030

8

Eyüp Sultan Bulvarı

Nianca

1.367

9

Fevzi Paa Cad.

Defterdar

50

10

Gaziosmanpaa Cad.

Karadolap-Esentepe

1.312

11

Güngören Cad.

Çırçır

486

12

Hasdal – Kemerburgaz Yolu

Kemerburgaz

1.824

13

Kazım Karabekir Cad.

Emniyettepe

1.048

14

Maltepe Cad.

Topçular

462

15

Mareal Fevzi Çakmak Cad.

Güzeltepe

1.086

16

Namık Kemal Cad.

Alibaköy Merkez-Karadolap

902

17

Readiye Cad.

Rami Yeni

641

18

Savaklar Cad.

Defterdar

542

19

Saya Yolu Cad.

Karadolap-Çırçır

836

20

Silahtaraa Cad.

Merkez-Silahtaraa

3.118

21

Talimhane Cad.

Rami Yeni

524

22

Topçular Cad.

Topçular

436

23

Yavedut(Demirhisar) Cad.

Demirhisar

996

24

skele Cad.

Merkez

150

25

Bülbüldere Cad.

Merkez

202

26

Eski Yeni Dere Cad.

Merkez

137

27

Gümüdere Cad.

Merkez

373
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Gümüsuyu Cad.

Merkez
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296
TOPLAM

26.356

EYÜP LÇES ÇNDE YER ALAN VE UKOME KARARI LE ARTER OLAN CADDELER
NO

CADDE SM

MAHALLE

UZUNLUK (m)

1

Alperen Cad.

Akemsettin

449

2

Atar (Güzelyayla) Cad.

Alibeyköy Merkez

448

3

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

Güzeltepe

2.738

4

Cengiz Topel Cad.

Akemsetin

1.431

5

Çırçır Cad.

Alibeyköy Merkez-Karadolap

226

6

Dümeciler Cad.

Dümeciler

976

7

Garaj Yolu

Alibeyköy Merkez

242

8

Hacı Eref Sok.

Topçular

323

9

Hz.Halid Bulvarı

slambey

870

10

Karadeniz Cad.

Silahtaraa

674

11

Otakçılar Cad.(Münzevi)

Defterdar

754

12

Sevinç Cad.

Alibeyköy Merkez

330

13

Tikveli Yolu

Topçular

429

14

Uluda Cad.

Çırçır

1.315

15

Yanyol (TEM)

Topçular

760

16

Yavuz Selim Cad.

Güzeltepe

1.149

17

Yavuz Selim Köprüsü

Güzeltepe

316

18

Yeni Sahil Yolu

Merkez

657

19

Pier Loti Cad

Merkez

645
TOPLAM

14.732

EYÜP-BAYRAMPAA ARASINDA YER ALAN MEVCUT ANA ARTERLER
NO

CADDE SM

MAHALLE

UZUNLUK(m)

1

Rami Kıla Cad.

Topçular

2.125
TOPLAM

2.125

EYÜP-BAYRAMPAA ARASINDA YER ALAN VE UKOME KARARI LE ANA ARTER OLAN
CADDELER
1

Ferhatpaa Cad.
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Topçular Cicoz Yolu

-

2007-2011

600
TOPLAM

1.030

EYÜP-GAZOSMANPAA ARASINDA YER ALAN MEVCUT ANA ARTERLER
1

Akamsettin Bulvarı

Akemsettin

1.350

2

Girne Cad.

Yeilpınar

1.875

3

slambay Cad.

Merkez

1.600
TOPLAM

4.825

KAITHANE-EYÜP ARASINDA YER ALAN MEVCUT ANA ARTERLER
1

Kemerburgaz Cad.

-

1.824

2

Yavuz Selim Cad.

-

1.149
TOPLAM

2.973

KAITHANE-EYÜP ARASINDA YER ALAN VE UKOME KARARI LE ANA ARTER OLAN
CADDELER
1

Alibeyköy Cad.

Merkez

970
TOPLAM

970

Eyüp ilçesi sınırları içerisinde yer alan toplam 47 ana arterin uzunluu 41.088 metredir.
Eyüp ile dier ilçeler arasında bulunan toplam 9 ana arterin toplam uzunluu ise 11.923
metredir.

3.1.9.2.

Deniz Ulaımı

Eyüp ilçesi Haliç üzerinden kullanıma açılan iskele aracılııyla, Haliç suyolu üzerinden
stanbul’un tarihî çekirdei Üsküdar ile dorudan iliki içindedir. Ayrıca Haliç vapur
iskelesinden yine Sütlüce, Ayvansaray, Balat, Fener, Kasımpaa, Eminönü ve Üsküdar’a
seferler yapılmaktadır.

3.1.9.3.

Havai Hat

2005 Kasımında hizmete açılan Eyüp teleferii, biri 625, dieri 250 metrekare olmak
üzere iki istasyondan olumaktadır. stasyonlar arasındaki uzaklık 419, kot farkı ise 53
metredir. stasyonlar arasındaki ulaım, 8’er kiilik kapasiteye sahip iki gidi iki dönü dört
adet panoramik kabinle yapılmaktadır.
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LÇENN TARHSEL GELM

3.1.10.1. Bizans Döneminde Eyüp
M.S. 395'te Dou Roma mparatorluu’nun bakenti ilan edilen Konstantinopolis 5.
yüzyılda nüfusu ve üstlendii roller nedeniyle önemli bir kent olmutur. Bu dönemde
birinci kuak surlar (Septimus-Severus Surları) aılmı, kent batıda yayılarak Theodosios
Surları’na dayanmıtır. Bu geliim sürecinde kentin eski çekirdeinden kara surlarının
önemli giri kapılarına yönelen iki ana eksen (Mese Yolu) ortaya çıkmıtır. Bunlardan
Marmara Denizi kıyılarına paralel olan Zafer Yolu, 6. yüzyılda Akdeniz Havzası’nın
bakenti olan stanbul’da imparatorun kente girdii anıtsal tören kapısını da içeren
önemli ve simgesel bir arterdir. Kuzeyden, stanbul’un ilginç toporafyasını oluturan
tepeleri birletirerek sur dıına çıkan aks ise, Eyüp’ün bu eski dünya kenti ile ilikilerini
açıklayabilmek bakımından, bu bahiste daha da önem kazanmaktadır.
6. ve 7. yüzyıllar Konstantinopolis’in
Haliç’in kuzeyindeki Sycae ticaret
kolonisi

ve

surdıı

ile

ilikiler

gelitirmeye baladıı dönemdir.
Ayvansaray’da
dıında

6.

surların

yüzyılda

hemen

Justinianos

zamanında Meryem’e ithaf edilen
büyük

kilise

yapılmıtır.

Aynı

dönemde Eyüp’te Aziz Kosmos ve
Damianos adlarına adanmı bir
manastır mevcuttur. Kydaro (bugünkü Alibey) ve Barbyzes ( bugünkü Kâıthane )
derelerinin Haliç’e döküldükleri yerin batısında (bugünkü Eyüp’ün kurulduu arazinin dik
bir yamaç halinde suya indii yerde) II. Theodosios zamanında kurulan manastırdan ve
çevrenin görünümünden dolayı buraya Kosmidion (Yeil) denilmitir. Yerleme bu
ziyaretgâh çevresinde olumutur. Kuruluu M.S. 5. yüzyıl ortalarına uzanan yerleme,
çevredeki dinî yapılar nedeniyle, kutsal bir ifa merkezi olarak tanınmıtır. Bu dönemde
Eyüp’ün bulunduu alan, Haliç’in dier sahilleri gibi, zengin ve youn bir bitki örtüsüyle
kaplı olduundan imparatorlar tarafından av sahası ve sayfiye yeri olarak da
kullanılmıtır.
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3.1.10.2. Osmanlı Döneminde Eyüp
15. ve 16. Yüzyıllar
Osmanlı kentleri, eski Yunan ve Roma kentleri gibi, planlı olarak gelien ve ibadet,
yönetim, ticaret mekânlarını içeren bir çekirdek çevresinde olumutur. 1453 yılında
Osmanlı topraklarına katılan stanbul, imparatorluun genileyen toprakları ve Osmanlı
Devleti’nin uyguladıı iskân politikaları dorultusunda, Bizans’ın son dönemlerinde
yitirdii canlılıına kavumutur. stanbul bu dönemde devletin gücünü simgeleyen ve
imparatorluun tüm yükünü çekebilecek bir dünya kenti olarak örgütlenmitir.

Bu örgütlenme, bakentteki yönetim, hizmet üretimi (zanaat ürünleri üretim ve daıtımı)
ile sava ekonomisi ürünleri üretimi (Tophane, Baruthane, Tersane, vb.) tesisleri ile hem
Suriçi’nde hem de Haliç’in iki yakasında fiziki mekâna yansımıtır: Saray, Bedesten ve
çevresinde
Haliç’teki

Kapalıçarı,
liman

çevresinde

kapanlar ile Haliç’in kuzeyinde
Galata komuluunda Tophane
ve Kasımpaa’da tersane gibi ilk
sanayi

tesisleri

bu

dönemde

ortaya çıkmıtır. Bu yönetimsel
ve ekonomik örgütlenmede rol
alan nüfus, Suriçi’nde ve söz
konusu

tesislerin

yakın

çevresinde iskân edilmitir. Bu yerlemenin dıa vurumu, özellikle Bizans kentinin Ayasofya
odaından balayıp, kuzeybatıya yönelen kutsal aks üzerinde kurulan Sultan camileri ve
külliyelerdir.

Bu çerçevede Eyüp’ün rolü, fetih sırasında Hz. Muhammed’in sahabelerinden Ebu
Eyyub’a (Eyüp Sultan) ait olduuna inanılan mezarın bulunmasıyla balar. Bu mezar
üzerine Fatih tarafından yaptırılan türbenin yanında stanbul’un ilk sultan camii ve
külliyesi (medrese, kütüphane, imaret, çifte hamam) ina edilmitir. Bu külliye bugünkü
Eyüp yerlemesinin çekirdeini oluturmu, çevresinde Bursa’dan gelen göçmenlerin ve
yörüklerin iskânı ile yerleme gelimi ve stanbul’un kalabalık nüfusunun besin ihtiyacının
karılanmasında burada yer alan tarım alanları ve meralardan yararlanılmıtır.
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Kuatma sırasında stanbul çevresinde Boaziçi’nin Rumeli kıyılarından Karadeniz ve
Eyüp çevresine kadar uzanan bölgede 160 kadar köy nüfusunu kaybetmitir. O zamanki
koullarda bu köylerdeki üretim, kentin beslenmesi bakımından önem taıdıından, bu
köylerin nüfuslandırılması önemli bir politikadır.

Eyüp’ün
manevî

Eyüp

Sultan

sembolü,

ile

balayan
Osmanlı

mparatorluu’nun sultanlarının halife
olarak slam dünyasının dinî temsilcisi
sıfatına erimesi, bunun gerei olarak
Hz. Peygamber’e ait kutsal emanetlerin
de Eyüp’e taınması ile yükselmitir. Bu
dönemde Eyüp, Mekke, Medine ve
Kudüs’ten sonra en kutsal 4. slam ziyaretgâhı haline gelmi, tarikatlara ait tekkeler, ileri
gelen bilgin ve saray mensubuna ait türbeler ve kabristanlarla büyümütür. Eyüp’ün
Osmanlı mparatorluu’nun gelime dönemindeki rollerinden biri de, devletin halkla
yakınlatıı ideolojik ve simgesel tahta oturma (cülus), balılık yemini (biat), kılıç
kuanma törenleri, sünnet, doum ve zafer kutlamalarına odak noktası olmasıdır.
Törenler, Eyüp ve Saray arasında kutsal aks ve Haliç üzerinde yapılmıtır. Kutsal aks
üzerinde külliyeler çevresinde mahallelerin oluması yanında, Haliç üzerinde dinlenme
ilevinin

gelimesi

de

Eyüp'te

yerleimin gelitirmitir. Eyüp dinsel ve
dinlenme

amaçlı

konaklama

mekânı,

ziyaret
buna

ve
dayalı

imalat ve ticaret (seramik, çanakçömlek, oyuncak atölyeleri) ilevleri
ile

stanbul’un

Haliç

çevresindeki

yapılanmasında yer almıtır. Fatih’in
daha stanbul’un Osmanlı - Türk
Dönemi’nde kurulu aamasında, stanbul’un hasları ve kadılıklarını tayin ederken
stanbul (Suriçi) ve Galata’nın yanına Eyüp’ü de katması bu yönlerin gözetilmesi sonucu
olsa gerektir.
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Nitekim Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kırkçeme suyollarının yapılması gibi önemli
imar etkinlikleri sonucu Eyüp’ün, Galata dıında, Kasımpaa ile birlikte en youn surdıı
yerlemelerinden olduu görülmektedir.

17. ve 18. Yüzyıllar

16. yüzyılın sonuna kadar reayanın topraını terk etme yasaının uygulanmasıyla nüfus
artıı denetlenen stanbul, bu dönemde Anadolu’da görülen isyan dalgası ve benzeri
karııklıklar nedeniyle önemli ölçüde göç almıtır. 17. yüzyılda Anadolu’daki, 18. yüzyılda
Rumeli’deki huzursuzluun yanında, Avrupa ve Kırım’da toprak kayıplarının balaması
göçleri artırmı ve konut alanlarının younlamasına neden olmutur.

Nüfusun

youn

olduu

mahalleler Haliç boyunca
yer

almıtır.

Bunlar

çounlukla

Beyazıt-

Edirnekapı

hattının

kuzeyinde
Museviler’in
mahallelerle

Rumlar

ve

yerletii
aynı

hattın

güneyinde

tüccarlar

ilmiye

mensuplarının

sınıfı

ve

bulunduu mahalleler, Hipodrom ile Aksaray - Yenikapı arasında orta halli ailelerin,
esnaf ve zanaatkârların yerletii mahalleler ve Samatya - Yedikule arasında mülkiye
sınıfının, Ermeni ve Musevilerin yerletii, sakinlerinin etnik ya da dinsel kökenlerine göre
farklılaan mahallelerdir.

Anadolu’dan göçenler dı mahallelere, kara surları yakınına, kentin henüz iskan alanı
olmayan bölgelerine yerlemi, vakıf kurulularının yardımıyla yaamlarını sürdürmülerdir.
Bu olgulardan Eyüp’ün etkilenmesi 18. yüzyılda Anadolu’dan kopup gelen bekar
erkeklerin, yeniçerilikten ayrılanların ve hatta ailelerin stanbul’u doldurması ile ilgilidir. Bu
olgu, geçimini tanımlı ve yasal yollardan salamayan ‘marjinal’lerin kentteki sayısını
artmasına neden olmutur.  bölgelerinde bekarların yaadıı geni sefalet yuvaları
olumaya, Eyüp, Kasımpaa ve Üsküdar’da gecekondulamanın ilk iaretleri görülmeye
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balanmıtır. Suriçi’ndeki semtlerin önemli bölümünü yok eden yangınlar sonucu
sakinlerin sur dıında yer seçmesinin de bunda rolü olmutur.

Bilindii gibi 1718–1730 yılları tarihimizde Lale Devri olarak nitelenir. Bu dönem yapılarının
çounluu kent merkezinin dıında, Kâıthane ya da Boaziçi’ndedir. Kültürel
etkinliklerin younlatıı bu dönemde, kentin dıa doru büyümesinin de etkisiyle,
Haliç’in sonlandıı yerde Kâıthane ve Eyüp mesireleri ve sahil sarayları ortaya çıkmıtır.

Bu dönemde Eyüp Haliç boyunca güneye doru, bugün Haliç ile Eyüp Sultan arasında
yer alan bölgede genilemitir. Eyüp Sultan Camii Mahallesi’nin güneyinde Haliç
boyunca yapılan Cezri Kasım Paa ve Zal Mahmut Paa camilerinin etrafında mahalleler
olumutur. Kıyıda Yavedud, Zal Paa, Defterdar, Eyüp ve Hoca Efendi iskelelerinin varlıı
bölgenin o zaman youn bir nüfusa sahip olduunu göstermektedir. 1630’larda Evliya
Çelebi, Haliç üzerinde Defterdar Camii’ne kadar olan bölgeyi tasvir ile düzlükteki
Çömlekçiler
Mahallesi’nde
balı-bahçeli
kat

kat

ho

manzaralı

1000

kadar

evden,

birçok konak ve
bostanın
varlıından
etmitir.
Çelebi'ye
bu

söz
Evliya
göre

mahallede

üç yüz dükkânlı
çarıdan baka iki yüz elli çanak çömlekçi dükkânı vardır. Evliya Çelebi ve
Kömürcüyan’ın verdii bilgilerde, bu bölgede çömlek fırınları ve atölyelerinde çanakçömlek, testi, tabak, ya, bal, arap ve su kapları yapımı, her türlü oyuncak imalatı söz
konusudur. Kömürcüyan, Eyüp’ü tasvir ederken, bahçe ve bostanları, ehzade ve sultan
hanımlarına ait konakları, saraya kar salayan kar kuyularını özellikle belirtmitir.

3.1.10.3. Cumhuriyet Döneminde Eyüp
19. Yüzyılda ve Cumhuriyetin lk Döneminde Eyüp
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18. yüzyılda balayan yenileme hareketleri ve 1834 Tanzimat Fermanı, bilimde ve
sanatta ilerleyen, sömürgeleme ve sanayilemeyle zenginleen Batılı etkilerinin, Osmanlı
ülkesinde de yaanmaya balanması, stanbul’un biçimlenmesini önemli ölçüde
yönlendirmitir.

Sarayın yönetim ilevinin surdıında Beikta sırtlarına, Yıldız’a ve Beikta sahiline
yerlemesi birçok ilev alanının yer seçiminde ve kentin parçaları arasında kurulan ilikiler
sisteminde

önemli

deiiklikler

olmutur.

Galata-Pera’nın

Suriçi’ne

köprülerle

balanması, Pera’da gayrimüslim ülkelerin elçiliklerinin çevresinde yeni bir merkez
gelimesi, prestij konut bölgelerinin Beyolu’na ve Boaz kıyılarına yönelmesi bu
etkilenme içinde sayılabilir. Yeni ekonomik eylemlerde rol alan gayrimüslim nüfusun
Haliç’in kuzeyine taınması, Beyolu’nda batılı anlamda bir elence merkezinin ortaya
çıkması, Anadolu yakası’nda kıyıda ve Avrupa Yakası’nda Eyüp’ün batısında yapılanan
modern askeri kılalar, Boaziçi köylerinde ve Marmara kıyılarında gelien sayfiye yerleri
ile Sirkeci stasyonu ve Haydarpaa Gar-Liman tesisleri yayılan kentin farklı ilev
alanlarının belirginlemesini getirmi, aynı zamanda bu farklı ilev alanları arasında araçlı
ulaım sistemleri ve ulaım hatlarının kurulmasına gereksinim olmutur.

Haliç’in ve Boaz’ın iki yakası arasında kurulan deniz yolu ile kitle taımacılıı, Suriçi’nde,
Beyolu’nda ve Kadıköy-Üsküdar’da tramvay ve Beyolu Yakası’nda Tünel ile Marmara
kıyılarına kout geçirilen demiryolu hatları bu dönemde hizmete girmitir. Tekerlekli
araçlarla ulaım, mekânı biçimlendirme açısından önceden olumu kent kesimlerinde
de etkili olmu, yanan kent kesimleri geleneksel dokudan çok farklı yol ve mülkiyet
dokusu arz eden ızgara sistemle ‘planlanmı’ ve kâgir binalarla yeniden yapılanmıtır.

stanbulluların 19. yüzyıldaki yaamı üzerine yayımlanan ayrıntılı tasvirlerden stanbul’dan
Eyüp’e gitmek için en kısa yolun Ayvansaray kapısında baladıı, bu yol üzerinde bir sıra
mezarlık ve civardaki çiçek bahçelerinde yetitirilen çiçeklerin satıldıı Gül Pazarı ile
karılaıldıı, daha sonra dikkati çeken ilk yapının ah Sultan Türbesi olduu, onun
hemen karısında Esma Sultan’ın Metruk Sarayı’nın yer aldıı, daha ilerde büyük ulema
eyh ve devlet ricalinin yattıı bakımsız, yarı harap birçok mezarın bulunduu
anlaılmaktadır.
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1880’de Fransız Pierre Loti adına Haliç ve çevresinin manzarasına bakan bir tepede
kurulan kahve Eyüp’ün yabancılar tarafından tanınması ve ziyaret edilmesinde farklı bir
yer edinmitir.

Bu dönemde Eyüp
ile ilgili asıl gelime
yakın

çevresinde

ortaya

çıkmıtır.

Sultan

II.
Mahmut’un

orduyu

yenileme
çalımaları

sırasında

kurulan

Rami Kılası (1829)
ile

Balkan
Savaları

nedeniyle buradan gelen göçmenlerin yerletii Talıtarla, sonraki gelimelerin ilgi
merkezlerini oluturmutur. Sirkeci’ye demiryolunun getirilmesi, Silahtaraa’da ülkenin ilk
enerji santralinin kurulması, Haliç’te Feshane, plikhane, Defderdar Yünlü Fabrikası ve
dier sanayi ve depolama yapılarının younlaması Kasımpaa, Hasköy ve Eyüp’te
sanayi çalıanlarının yerleme dokusunu ortaya çıkarmıtır. Cumhuriyetin ilk dönemindeki
kentlerin planlanması çalımalarında stanbul için farklı ülkelerden Batılı uzmanlar plan
ve öneriler gelitirmi, ancak hepsi de Haliç’i bir sanayi alanı olarak görmülerdir.
Bunlardan geni ölçüde uygulanan Prost Planı (1936) ile Haliç kıyılarında ve 1950’li
yıllarda Topkapı’da sanayi bölgelerinin tesisi, bunun yanı sıra 1940’lı yıllarda Rami
yöresinde ızgara sistemle oluturulmu yeni yerleme alanına Balkan göçmenlerinin
yerletirilmesiyle Eyüp yerlemesi, sanayi ile iç içe girerek, Haliç kıyısı boyunca
kuzeybatıya doru büyümütür. Güvenlik nedeniyle kutsal emanetlerin de Topkapı
Sarayı’na nakledildii bu dönemde Eyüp artık bir ziyaretgâh, seyir ve mesire yeri deil,
imalathaneler, içi mahalleleri, orta sınıf konutları ve mezarlıklardan oluan kenar semti
haline gelmitir.
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1950 Sonrasında Eyüp

1950’li yıllara dein dinsel kimliin öne çıktıı bir su kenarı yerlemesi olan Eyüp,
1950’lerden sonra hızlı bir dönüüm sürecine girmitir. Bu döneme kadar bir suyolu
(kentin ana bulvarlarından biri) üzerinde yalıları, sarayları, orman alanları ve mesire
yerleriyle Osmanlı toplumunun yaam alanı olarak dikkati çeken Eyüp ve Haliç kıyısı,
1950'li yıllardan itibaren stanbul’un geliim sürecine paralel olarak deimeye, dönüüm
geçirmeye balamıtır. Bu dönem tüm stanbul için olduu kadar, Haliç kıyısı için de
önemli bir kırılma noktasıdır. Haliç kıyısı ve Eyüp için antik çadan bu yana devamlılıını
sürdüren kimlikler bu noktada önemini yitirmi ya da geri plana dümü, mekân baka
dinamiklerin etkileri ile biçimlenmeye balamıtır. 1950 sonrasında Eyüp ve yakın
çevresini etkileyen dinamikler incelendiinde 1950-80 arası ve 1980 sonrası olmak üzere
iki dönem belirmektedir.

1950 – 1980 Döneminde Eyüp

1950’li yıllardan 1980’lerin sonuna kadar stanbul’un geliiminde sanayi alanları temel
belirleyici ilev olmutur. Konut alanları sanayi alanlarının yer seçim kararlarına baımlı
olarak gelimitir. 1950’lerin ortasında stanbul, banliyö demiryolu hattının da etkisiyle,
Marmara Denizi kıyılarına kout olarak batıda Yeilköy, douda Bostancı’ya uzanan bir
alana yayılmı, kuzeyde Levent’e ilerlemitir. Bu yayılmada iki farklı konut üretimi öne
çıkmaktadır. Birincisi gecekondulamadır. 1940’lı yıllarda yeni yeni ekonomik politikalar
sonucunda balayan göç olgusu 1950’lerden itibaren stanbul’un geliiminde temel
olgu haline gelmitir. Sanayilemeye balı bu ilk göç dalgası ile gelenler, Haliç ve
surdıındaki sanayi kuruluları çevresinde yerlemilerdir. kinci konut üretim biçimi ise
apartmanlamadır. 1954 yılında tapu yasasında yapılan bir deiiklikle kat mülkiyetine
olanak salanması bu süreci hızlandırmıtır.

1960’larda Yakacık, Tuzla, Çayırova, Gebze sanayi eksenine, Kartal - Maltepe sanayi
alanları eklenmitir. Zeytinburnu ve Bakırköy arasını doldurmu olan sanayi alanları bir
yandan Sefaköy, Halkalı, Firuzköy’e, dier yönden Eyüp, Rami, Gaziosmanpaa
bölgesinden kuzeye kayarak Küçükköy, Alibeyköy ve Kâıthane’ye ulamıtır. Bu
dönemde özellikle sanayilemenin artmasının bir sonucu olarak ekonomi gelimitir. 1966
yılında stanbul Sanayi Nazım Planı yapılmı, stinye ve Haliç kıyılarındaki sanayi
alanlarındaki gelime dondurulmutur.
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1970 yılından sonra Batı Yakası’nda Bakırköy, Sefaköy, Halkalı, Firuzköy, Avcılar, Eyüp,
Rami, Alibeyköy, Gaziosmanpaa, Küçükköy, Bomonti ve Kâıthane dönemin balıca
sanayi bölgeleri olmutur.

Eyüp’ün bu olaylardan etkilenmesi aratırıldıında; 1957’de Babakan Menderes’in,
Prost’un planlarından hareketle yol açma giriimleri balamında, Rami Kıla Caddesi
kuvvetli bir balantı yolu haline getirilerek Yeni Yol diye adlandırılan bir bulvar ile Eyüp
Sultan Camii’ne balanmıtır. Tarihî merkeze saplanan bu bulvarın (Eyüp Bulvarı)
açılması, Cami-i Kebir Caddesi üzerindeki dükkânların yıkılması, Oyuncakçılar Çarısı’nın
ortadan kalkması gibi doku farklılamalarına neden olmutur. stanbul Belediyesi
tarafından Piccinato’ya hazırlatılan 1/10.000 ölçekli Geçi Devri Nazım Planı’nda
Ayvansaray - Defterdar arasında yer alan III. Haliç Köprüsü ve çevre yolu balantısı da
1960 sonrasında, Boaz Köprüsü’nün yapımı sırasında, gerçekletirilmitir.

1954 Kat Mülkiyeti Yasası ile 1974 stanbul Kat Nizamları Düzenlemesi yukarıda açıklanan
nedenlerle youn konut talebine maruz kalan Eyüp’te yükleniciler eliyle yık-yap-sat
sürecinin ilemesine ve parçacı yaklaımlara yol açmıtır. Dier yandan sanayinin
younlaması ile artan kaçak yapılama bo alanlara yayılarak eski dokuyu sarmıtır.
Tüm bunlar younluun artmasına, yolların geniletilmesi uygulamaları ile birlikte
geleneksel dokunun tahrip olmasına yol açmıtır. Bu süreç sonunda Eyüp’teki çiçek
yetitirme alanları da, Alibeyköy’deki sebze bahçeleri ve meralar da ortadan kalkmıtır.

1980 Sonrasında Eyüp

1980’li yıllar, stanbul Metropoliten Alanı için mar ve skân Bakanlıı’na balı olarak
çalıan stanbul Nazım Plan Bürosu’nca hazırlanan, ancak gerek hazırlandıı süre içinde
büyük kentte deien koullar, gerekse 1983 yılında çıkarılan imar afları ile etkisiz kalan,
ilk 1/50.000 ölçekli nazım planın onaylandıı, 3194 sayılı imar yasasının çıkarıldıı,
sanayinin kent dıına çıkarılması ile ilgili uygulamaların baladıı, metropoliten alana
balı olarak organize sanayi sitelerinin kurulduu, 2. kuak plansız konut alanlarının
bunları izledii, metropoliten alanın Boaziçi Köprüsü çevre yolları ve daha sonra Fatih
Köprüsü ve balantı yolları çevresinde Kuzey Bandı’nda (orman, havza, tarım alanları,
kıyılar) ilerlemeye baladıı dönemdir.
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Yine bu dönemde çıkarılan 3030 sayılı yasa ile ‘Büyükehir’ kavramı tesis edilmi,
yerleme merkezleri, bu arada Eyüp, stanbul Büyükehir Belediyesi’ne balı ilçe
konumuna gelmitir. Yerel yönetimlerin imar yetkilerini artıran bu yasaların da yardımıyla
dönemin belediye bakanınca balatılan Haliç’in sanayiden arındırılması operasyonu
çerçevesinde kıyıdaki imalathaneler kaldırılmı, sahilde yeni dolgu alanları tesis edilerek
hızlı araç ulaımına göre tasarlanan geni ve kıyı kotundan yüksek, kazıklı sahil yolu
düzenlenmitir. Sanayiden arındırılan Haliç kıyıları kamuya açık alanlar haline gelmekle
beraber, tanımlanan sahil yolu tarihi yerleim alanının kıyı ve su yüzeyi ile ilikisini
sınırladıından, kent yaamına katılamamıtır.

1984 yılında yine 3030 sayılı yasa çerçevesinde, Kemerburgaz yerlemesi ve kırsal alanı
Eyüp Belediyesi’ne balanmı, böylelikle Eyüp Karadeniz kıyılarına kadar çok geni bir
alanın yerel yönetim merkezi olmutur. Gerçi 1990’lı yıllarda Bayrampaa ve
Gaziosmanpaa’nın ilçe olmasıyla Eyüp’ün kentsel alanı ve kentsel nüfusu azalmıtır.
Kırsal alandaki yerlemelerle kolay iletiim olanaklarının olmaması, maden çıkarım
alanları ile ta ocaklarının yarattıı ulaım, doal kaynakların tahribi, kıyının bozulması ve
çevre kirlilii yönünde yarattıı sorunlar, Kemerburgaz vahi çöp depolama alanının
neden olduu çevre kirlilii ve benzeri güçlükler çözüm bekleyen konular olarak
gündeme yerlemitir. Buna TEM çevresinde kuzeye ilerleyen ve giderek younlaan
kentsel alanın Kuzey Bandı’nda yaratıı tehdit de eklenmelidir. Kuzey Bandı’nda, 1990’lı
yıllardan itibaren Eyüp’ün yönetimsel sorumluluk alanında yaanmaya balayan
gelimelerden biri de üst gelir grubunun büyük kent dıında, orman içinde, su
kenarlarında, kısaca doal çevrede gerçekletirdii konut ve elence alanlarıdır. Bu
alanlar ormanın önce parçalanmasına, giderek tahribine ve ortadan kaldırılmasına ya
da statü deitirmesine neden olmutur.

1995 onanlı stanbul Metropoliten Alanı Alt Bölge Nazım Planı’nın en önemli kararı ise
Rami - Topçular sanayi alanının hizmet alanına dönütürülmesidir. Bu karar plansız sanayi
ve çevresindeki, düzensiz plansız konut alanlarının yukarıda sözü edilen, Kuzey Bandı
gelimelerine özendirmesi olasılıını da gündeme getirmektedir.

Sonuç olarak, bugün Eyüp gelime ekseni, Haliç kıyılarından, hatta Londra Asfaltı’ndan
kaymı, yapılama baskısını kırsal alanında ve doal çevrede de yaamaya balamı bir
kara

kentidir.
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deerlendirilmesi, tarihi ve doal kimliine uygun bir yerleme düzenine kavuulması,
Eyüp’ün gelecek planı hazırlanırken dikkate alınması gereken önemli konulardandır.

3.1.10.4. Alibeyköy
M.Ö.

2. yüzyıla ait bazı yapı kalıntılarına rastlanmı olmakla beraber Alibeyköy’de

yerleim alanı olduunu gösterir hiçbir kayda rastlanmamıtır. Bizans döneminde
Alibeyköy mesire alanı olarak kullanılmı olmalıdır.

stanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından uç beylerinden Ali Bey isimli
akıncısına çiftlik olarak verilmitir. Fatih Sultan Mehmet stanbul’un alınmasından önceki
yıllarda Trakya ve Balkanlarda fethettii beldeler ve stanbul Kuatması sırasında
Balkanlar

yolu

ile

gelebilecek

Haçlı

ordularını

önleyici

tedbirler

aldıı

için

mükâfatlandırarak Alibeyköy bölgesini mülk olarak vermi ve vakfiyesine yazdırmıtır. Ali
Bey, Osmanlı ordularında yararlı iler yapmı olan Evrenos Gazi’nin oludur.

Ali Bey’in çiftlii onun 1485 yılında vefat etmesine kadar devam etti. 1498 tarihli Osmanlı
kayıtlarında köy nüfusunun 46 kii olduu yazılıdır. Bunların çou Alibey çiftliinin
personeli olup;

bir kısmı da topraı ileyerek vergisini veren ve koyun yetitiren köy

sakinleriydi.

Hiçbir devirde Alibeyköy’de gayrimüslim iskân edilmedi. Hıristiyanlar daha çok Silahtar
ve Çamlık semtini tercih ederlerdi.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Alibeyköy için “Kırk kadar evi olan ve 70–80 kadar
çınar aacı ile süslenmi bir mesire yeri” olduunu yazmıtır. Evliya Çelebi’nin anlattıı
bölge bugün Çırçır Mahallesi olarak adlandırılan mahalledir. Bu mahallede o günlerden
kalan üç adet çınar aacı korunması gereken tabiat varlıı olarak tescillidir. (25.12.1991
tarih ve 3286 sayılı karar 33 pafta, 95 ada, 3 adet Çınar Aacı) Ayrıca, 11.3.1998 tarih ve
9345 sayılı kurul kararı ile 26 ada, 8 parselde 1 ıhlamur, 6 adet çınar aacı tescillidir.

Çırçır 1720’lerde yeniden ihya edilmi, bentler, havuzlar, fıskiyeler ve gül bahçeleri
yapılmı ve IV: Mehmet’in av kökü de olu III. Ahmet tarafından tamir ettirilmitir. Bu
dönemde Hüsrevabad olarak adlandırılan Alibeyköy’ün bu günleri de uzun sürmemi
Patrona Halil isyanı sırasında Kâıthane ile birlikte yakılıp, yıkılmı, yamalanmıtır.

EYÜP BELEDYE BAKANLII

66

STRATEJK PLAN

2007-2011

1850’lerde Adile Sultan’ın ina ettirdii Alibeyköy-Silahtar arasındaki yolun

(bugünkü

Silahtaraa Caddesi) kenarındaki saraylar, Adile Sultan’ın 1899’da vefatından sonra
bakımsızlıktan harap olmu ve kalan temeller de 1950’li yıllarda bölgeye yerleen
gecekonducular tarafından sökülerek götürülmütür.

Osmanlı mparatorluu döneminde Hassa arazilerini yararlı ahıslara vererek vakıf
kurdurma, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt döneminde de devam etmitir. Bu durum
Alibeyköy’de birçok vakıf kurulmasına, arazilerin bu vakıflar tarafından kira veya yarıcılık
yolu ile iletilmesine neden olmutur. 1793 yılında III. Selim tarafından Alibeyköy’ün büyük
bölümü Silahtar Abdullah Aa’ya verilmi ve Aa’nın kurduu vakıf hala Alibeyköy’ün
gündemindedir.

Ayrıca vakıf dıındaki araziler miri malı olarak devlet ve padiaha ait hayvanların
yayılma ve barınma yeri olarak kullanılmıtır. Silahtaraa ve Çobançeme’de bu i için
büyük ahırlar ve bakıcıların barınma mekânları vardı. Osmanlı mparatorluu’nun son
dönemlerinde Alibeyköy arazisi paalara arpalık olarak verilmitir. Silahtar-Alibeyköy
arasındaki çayırlar Enver Paa tarafından ekilmitir.

Bugün Saya Merası dediimiz bölgenin Yeilpınar kısmında Saya Ocaı isimli bir tekilat
vardı. Bunların sarayın ve Osmanlı Ordusunun et ihtiyacını karılamak üzere kendilerine
tahsis edilen 90.000 dönüm merada koyun beslerler ve saraya kasaplık-kurbanlık
yetitirirlerdi. Koyun miktarı yıllık 15.000 civarında idi. Kendileri ve hayvanların ihtiyacı için
2000 dönüm tarlalarında da sebze ve yem bitkileri yetitirirlerdi. Sarayın günlük ihtiyacı
her gün teslim edilirdi. Tekilatı yeniçeriler korurdu.

Fatih Sultan Mehmet’in hocası

Akemsettin’in tavsiyesi üzerine kurduu bu Ocak 1908 yılında kaldırıldı.

stanbul’un igali sırasında müttefik kuvvetlerden ngilizler imdiki Hasdal’a karargâh
kurmular ve 2 Ekim 1923’e kadar burada kalmılardır.

Cumhuriyet döneminde 1933 yılında umumi talimat ile bütün köy arazisinin mirî ve vakıf
yerleri halka daıtılmıtır.

Alibeyköy’ün nüfusu 1927 yılında Büyük mübadeleden dolayı gelenler ile birlikte 500 kiiyi
bulmutu. 1935 yılında ise nüfusun 701 kii olduu tespit edilmitir. 1940’ta 856 kii olan
nüfus 1945 yılında Alibeyköy nüfusu 901 kii olmutu. Bu tarihten sonra Alibeyköy hızlı bir
muhacir akınına uramı ve 1950 yılında nüfus 2.150 kiiye ulamıtır.1955 yılında nüfus
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12.819 kii iken, 1960’ta 13.500 kiidir. 1970 yılında 22.072 kii olan nüfus 1990’da 97.233
kiiye ve 2000’de 136.172 kiiye ulamıtır.

Alibeyköy kuruluundan sonra uzunca süre Küçük Çekmece kasabasının bir mezrası
olarak kalmıtı. Sonra Bakırköy’e, Fatih’e ve en sonunda Eyüp lçesi’ne balandı. 1967
yılına kadar muhtarlık statüsünde kaldı. 1967 yılında baımsız belediye olan Alibeyköy,
1980 yılından sonra mahallelere ayrılarak yeniden Eyüp lçesi’ne balanmıtır.

3.1.10.5. Kemerburgaz
Karadeniz
yaklaık

sahiline
15

km.

kadar içerisinde yer
alan Kemerburgaz,
kuzeyinde

Beylik

Daı ve skoza Bayırı
Tepesi

kuzey-

douda

Fenerli

bahçe Tepesi, güneyde Körhacı Bahçesi ve Terkos su Temizleme pompası, batıda
Atatürk Tepesi ile çevrilmitir.

Kemerburgaz, stanbul metropoliten alanı içerisinde henüz kırsal niteliini koruyabilen
nadir yerlemelerden biridir. stanbul’un kuzeybatısında bulunan rekreaktif alanlara
ulaımın düüm noktasında bulunması nedeniyle önemli bir mevkiiye sahiptir. Ayrıca
Kemerburgaz,

bugüne

dein

yakınlarına

kadar

ulaan

sanayi

yerlemelerinin

baskısından kurtulabilmitir.

Bizanslılar zamanında Pirgos (Yeni Kule) olarak adlandırılan bu yöre, daha sonra
kemerlerden dolayı, Kemerburgaz adını almıtır. Tarihi Romalılar dönemine kadar
uzanan Kemerburgaz’da, bazı kaynaklara göre Theodosine zamanında yaptırılan
suyollarını I.Andronikos tamir ettirerek, Itralis (yeni Burgaz Çayı)’nın suyunda oradan
akıtmı ve Menbaada bir kule ve bir yazlık saray ina ettirmitir.
Osmanlı mparatorluu Devri’nde bir Rum iskân sahası olan Kemerburgaz’a 1924
senesinde

yapılan

mübadele

neticesinde

Türkler

yerletirilmitir.

Bu

esnada

Kemerburgaz’da 390 hane Rum, 93 Harbi esnasında hicret etmi 10 hane Türk
bulunmaktadır.
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Kanuni devrinde, stanbul’un nüfusu 150.000–175.000 civarındadır. stanbul’un nüfusu
arttıkça çeme ve kuyuların suyu yetimemeye balamı ve su sıkıntısı ba göstermitir.
Roma devrinden kalan ve Fatih tarafından onarılarak suyu akmaya balayan eski Kırk
Çemesi’nin suyu da azalmı, Fatih’ten sonra yapılan Fatih, Turunçlu, Beyazıd, Mahmut
Paa, adırvan ve Koca Mustafa Paa surlarına ait çemeler de yetersiz kalmıtır. Kanuni
av maksadıyla Kâıthane civarında gezinirken eski bir su yolunda suları görerek o
civardan stanbul’a su getirmenin mümkün olup olmadıını aratırmaya balamı ve bu
i için Mimar Sinan’ı görevlendirmitir.

ehre
kemerlerin
Bizans
yapımına

su

taıyan
Roma

ve

dönemlerinde
balandıı,

ancak bugün görünen
büyük

çounluu

Osmanlı

döneminde

yapılan

su

kemerlerinden
yüzyılda

Mimar

16.'ncı
Sinan

tarafından yapılan Molova Su Kemeri en muhteemidir. Golf Kulübü'nün üzerinden
geçen yine Sinan'ın eseri 800 m. uzunluundaki Sultan Süleyman Su Kemeri ise
Türkiye'deki su kemerlerinin en uzunlarından biridir. Kemerburgaz’da bulunan dier su
kemerleri ise öyledir: Kemerburgaz’ın 5 km. kuzeybatısındaki Malova çayırında
bulunan Malova kemeri, 1,5 km güneydousunda yer alan Eri Kemer (Hasdal Askeri
Kılası yanından geçen yolla Kemerburgaz’a gelindiinde yolun altından geçen kemer),
7 km güneyinde ve Cebeciköy’ün 1,5 km dousundaki Cebeciköy ya da Güzelce
Kemeri mevcuttur.

Kemerburgaz’ın önemli özelliinden biri de, tarihten bu yana stanbul’un mesire
yerlerinden biri olmasıdır. stanbul'un dıından 25. km.'de, Karadeniz'in Avrupa kıyısının
geni kumsalları yaz aylarında

stanbulluları

çekmektedir. Karadeniz'den içeride,

Avrupa kıyısındaki Belgrad Ormanı, stanbul'un çevresindeki en geni ormandır.
stanbullular, hafta sonlarında, gölgeliklerinde, mangallı aile piknikleri yapmak amacıyla
arabalarıyla buraya gitmektedirler. Kemerburgaz, yeil çevresi ve stanbul’a göre çok
temiz havası, çevre düzenlemesi yapılmı estetik yapılarıyla villa kent görünümüne
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bürünmekte, her türlü sosyal tesisi, spor alanları, binicilik ve golf sahaları bulunan bir
yerleim alanı hâline gelmektedir.

Orman içi kırsal yerleme özelliini taıyan Kemerburgaz’ın çevresi orman tahdit sınırı ile
çevrilmitir. Kemerburgaz’ın gelimesi orman alanları ile sınırlı kaldıından kısıtlıdır.

3.1.11.
Eyüp,

LÇENN KENTSEL ÇEVRE DEERLENDRMES

1950

sonrasındaki

sanayi

hamlesiyle,

Haliç

boyunca

kuzey-kuzeydou

dorultusunda hızlı bir geliim göstermitir. Bu süreç beraberinde gecekondu sorununu
da getirmitir. Hazine, ahıs ve dier kamu arazilerine yapılan kaçak evlerle izinsiz
yapılan barınaklar böylece kendi ismini de yaratmıtır: “Gecekondu”. Günümüzde ilçe
nüfusunun 1/3’ü gecekondularda yaamaktadır. Gecekondu bölgelerinin çarpık
kentleme olarak tanımlanmasının nedenlerini öyle özetleyebiliriz:

1. Gecekondular genellikle tapusuz ve yasadıı edinilen arsalar üzerine ina
edilmektedir.

2. Gecekondu binasının kalitesi çok düüktür.

Estetii yoktur,

dayanıksızdır,

salıksızdır, kısa ömürlüdür, yapı fizii kurallarına uygun ina edilmemitir,
güvensizdir, denetimden yoksundur. Çou zaman, plan ve projesi yoktur.

3. Gecekondular genelde yolu, suyu, elektrii, telefonu, doalgazı, olmayan,
hiçbir ticari, sosyal, teknik,

salık, kültürel ve sportif altyapısı bulunmayan

yörelere ina edilir. Böyle olunca da, içinde bulundukları ilçenin belediyesine
bu altyapı çalımalarını yaptırtmak için, siyasi baskı unsuru olutururlar.

kliminin

uygun

sayesinde

tarih

doal

olması
boyu

güzelliini

deerlendirmeye gelen
stanbullular'ın
yeri

olan

gezinti
Eyüp,

sanayilemenin getirdii
olumsuzluklar
neticesinde 80’li yıllara
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adı kirlilikle anılan bir ilçe olarak girmitir. Sanayilemenin getirdii çevre felaketlerini iki
noktada toplayabiliriz:

1. Sanayi atıkları ve stanbul’un genel atıkları sonucu aırı derecede kirlenen
Haliç,
2. Sanayilemenin getirdii düük younluklu plansız yapılama sorununun,
ehrin orman aleyhine rasgele büyümesine yol açması ve dorudan
yapılamanın olmadıı ormanlık arazinin bile yapılar arasında kalarak yok
olma tehdidi yaaması.

Belirtilen sorunlardan ilki 80'li yıllarda balayan sanayiden arındırma süreciyle çözülmeye
balanmıtır. Doksanlarda atılan adımlarla Haliç’in pislikten arındırılması süreci baarıya
ulamıtır. Ancak bu sürecin sona erdii sanılmamalıdır. Zira büyük oranda durgun bir su
birikintisi olan Haliç’in temizliini koruyabilmesi, buradaki atıkları boazdaki akıntıya
aktaran sistemin ilemesine balıdır. Büyükehir’in sorumluluunda olsa da bu sistemle
ilgili güncel bilgilerin takibi Eyüp için hayatî öneme haizdir.

Gecekondular ülke gerçei olan göç olgusunun bir sonucudur.
önleyebilmek için öncelikle göçü önlemek gerekmektedir.

Gecekonduları

Göçü yasaklamak ve

durdurmak mümkün olmadıı için göçün kaynaında tedbirler almak gereklidir. Salık
yatırımları, eitim yatırımları, yatırımın tevik edilmesi, ticaretin tevik edilmesi, konut
inaatının tevik edilmesi,

tarımın tevik edilmesi, altyapı yatırımlarının tamamlanması

gibi gerek merkezî yönetimi ve gerekse göç veren illerin yönetimini ilgilendiren tedbirler
alınabilir.

Ortaya çıkan gecekondu olgusu, oluturulan gecekondu önleme bölgeleriyle kontrol
altına alınmaya çalıılmı ancak baarılı olmamıtır.

stanbul

Büyükehir

çalımasında

Belediyesi

ilçemizdeki

tarafından

gecekondu

hazırlanan

sayısı

14.000

“Sayılarla
olarak

stanbul

2001

açıklanmıtır.

Bu

gecekondularda ikamet edenlerin sayısı ise 80.000 kiidir. lçemizin nüfusunun 254.803
olduu dikkate alınırsa ilçe nüfusunun yaklaık %31’i gecekonduda yaamaktadır.
Alibeyköy – Güzeltepe Mahallesi – Akemsettin – Karadolap – Nurtepe Mahalleleri ile
Silahtaraa – Sakarya - Esentepe Mahalleleri gecekonduların youn olarak bulunduu
yerleim alanlarıdır.
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gecekondu bölgelerinin gömlek deitirdii,

bir iki katlı

binaların yıkılarak, yerlerine 4-6 katlı apartmanların dikildii,

dolayısıyla nüfus

younluunun arttıı görülmektedir. Bu bölgelerin yenilenmesi daha zordur,

fakat

imkânsız deildir.

Alibeyköy’deki konut dokusu incelendii zaman karmaık bir yapıyla karılaılmaktadır.
5 kat ve yukarısı yapılama daha çok Akemsettin Mahallesi’nde younlamı olmakla
birlikte, kısmen Çırçır, Karadolap, Güzeltepe mahallelerinde de görülmektedir. 3 ve 4
katlı yapılar daha çok Akemsettin, Çırçır, Yeilpınar mahallelerinde görülmektedir.
Karadolap, Çırçır, Güzeltepe, Esentepe, Sakarya, Silahtaraa, mahallelerinde ise
genellikle gecekondu tipi konutlar younlamıtır.

Yeil alan açısından bakıldıında Eyüp, hâlâ stanbul’un önde gelen yeil alanlarına
sahiptir. lçede 350’ ye yakın park ve yeil alan mevcuttur. Bu yeil alanların toplamı
yaklaık 1.113.972 m2’dir. Sahip olunan
yeil alan dünya ve stanbul ortalaması
ile kıyaslandıında, Eyüp’ün üstünlüü
göze

çarpmaktadır.

Dünya

standartlarına göre kii baına düen
yeil alan miktarı 7 m2; stanbul’da ise 4
m2’dir. Bu rakam Eyüp’te kii baı 12,3
m2’dir.
Çevre

stanbul Büyükehir Belediyesi
Koruma

Daire

Bakanlıı

Eyüp’ün stanbul’un en yeil ilçesi olduunu açıklamıtır.

3.1.12.

LÇENN KÜLTÜR VE TURZM DURUMU

Osmanlı Devletinin en parlak günlerinin seçkin bir semti olan Eyüp'te sayısız kültürel
deer vardı. Yıllarca süren ihmaller ve yanlı müdahalelerin tahribatına uramı olan
pek çok eser ne yazık ki bugüne ulaamamıtır. Buna ramen ecdadın bıraktıı zengin
mirasın günümüze ulaan örnekleri bile Eyüp’ü esiz kültürel zenginlie sahip bir ilçe
yapmaya yetmektedir.
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Bu kadar zengin bir kültürel
mirasa

sahip

görüten

uzak

Eyüp,

stratejik

uygulamalar

sonucu, özellikle 50’lerden bu
yana yanlı uygulamalar ve
kötü bir ehircilik anlayıı ile
bozulmalara uramıtır. Öyle ki
bu yıllarda meydana gelen
tahribatı

ortadan

kaldırmak

üzere

80’lerde

yapılan

çalımalar da büyük tahribata neden olmutur. Eer bu strateji yoksunluunun önüne
geçilmezse Eyüp’ün mevcut deerlerini kaybetmesi de hiç aırtıcı olmayacaktır.

Eyüp’teki tarihî varlıı korumak üzere Eyüp Sultan Külliyesi ve yakın çevresini, Nianca
Mahallesi'ni, tarihî Eyüp Mezarlıı'nı, Eyüp Merkez Mahallesi'ni, Defterdar Mahallesiyle
Dümeciler Mahallesi'nin bir kısmını içine alan bölge 15.01.1977
G.E.E. ve A.Y.K. kararı ile

gün ve

9591 sayılı

Kentsel Sit Alanı ilan edilmitir. Bölge için faydalı bir giriim

olsa da, bu karardan sonra oluturulan Eyüp Koruma Planı’nda önemli hatalar
yapılmıtır. Daha önceden izni çıkmı projelere hukukî gerekçelerle dokunulamaması bir
yana, öngörülen sit bölgesi için 9,5
metreye,

koruma

alanı

için

12,5

metreye varan bina uzunluu tarihî
sokak

dokusunu

mahvedecek

niteliktedir. Oysa Eyüp için azamî 3
katlı bahçeli cumbalı saçaklı binalar
ve

tarihî

stanbul

Sokak

dokusu

idealdir. Elbette bu tip yapılamanın
getirecei bir maliyet olacaktır ancak;
uzun vadedeki faydalarına bakıldıında bunlar önemsenmeyecek konulardır.
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Nitekim Avrupa’da –Eyüp kadar olmasa da- tarihî kimlii bulunan kentler maliyetine
katlanarak ehrin dokusunu korumaları neticesinde bugün birer kültür ve turizm merkezi
olan ehirlerinden büyük kazançlar elde edilmektedirler.

3.1.12.1. Korunacak Deerler-Tescilli Yapılar
Eyüp ilçesinde yukarıda da deinildii gibi bir sayısız kültürel deer bulunmaktadır. Bu
deerler arasında cami ve mescitler, tekkeler, türbeler, imaretler, medrese ve
mektepler, hamamlar, kılalar, kiliseler, kütüphaneler vb. eserler bulunmaktadır.
Aaıda korunacak deerlere ilikin bir harita yer almaktadır.
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Eyüp lçesi sınırları içerisinde yer alan tescilli yapı ve yapı elemanlarına ait liste
aaıdaki gibidir:

Cami-Mescit

:

38

Türbe – Kabir

:

56

Mezarlık- Hazire

:

121

marethane

:

1

Kilise

:

3

Namazgâh

:

7

Tekke ve Dergâhlar

:

24

Medrese

:

7

Su Tesisleri

:

50

Sebil – adırvan

:

8

Tarihi Aaç

:

7
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Yapı Kalıntısı

:

3

Kârgir Yapı

:

5

Mektepler

:

11

Askeri Tesis

:

1

skele

:

1

Kütüphane

:

2

Hamam

:

5

Çeme

:

116

Atik Duvar

:

12

Sivil Mimarlık Örnekleri

:

392

Kırkçeme tesisleri (Kemer- Galeri-Havuz)

:

14

2007-2011

lçemiz sınırları içerisinde 392 adet tescilli sivil mimarlık örnei yer almaktadır.
Mimarlık örneklerinden

22

tanesi

Kemerburgaz

yerlemesindedir.

örneklerinden olan Eyüp’ün eski görkemli günlerinin sahilhaneleri,

Bu sivil

Sivil Mimarlık

sahil sarayları ve

konaklar zamanımıza kadar ulaamamıtır.

Cami ve Mescitler
lçenin bünyesinde barındırdıı çok sayıda cami ve mescit, ilçeyi inanç turizmi açısından
cazibe merkezi haline getirmitir. Aaıda ilçede bulunan Eyüp Sultan Camii dıındaki
cami ve mescitlere ait özet bilgiler yer almaktadır.

x

Abdülkadir Efendi Mescidi


Kalenderhane Caddesi üzerindedir. eyhî lâkabı ile mehur eyhülislâm
Abdülkadir Efendi tarafından, 944 (1537) tarihinde vefat eden babası,
Sivasî Tekkesi eyhi Abdürrahim Efendi'nin kabri üzerine yapılmı fevkânî bir
mescittir. imdiki kemerli avlu kapısının sa tarafındaki iki katlı bina 1538
tarihlerinde yaptırılan esas mescittir. Alt katta türbe ve üst katta ise ibadet
sahnı bulunuyordu. Türbede üç kabir mevcuttur. Birincisi eyh Abdürrahim
Efendi’ye ikincisi ise olu ve mescidin banisi eyhülislam Saçlı Abdülkadir
Efendi’ye aittir. Türbe kapısı üzerindeki kitabesi bugün mevcut deildir.
Yeri botur.

Mescid ve türbe kesme tatan yapılmıtır. imdiki Saçlı

Abdülkadir Efendi Camii adıyla anılan mabet, eski Abdülkadir Efendi
Mescidi'nin sol ilerisindedir.
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tarafından "Dar'ül-Kurra" olarak yaptırılmıtır. Saadeddin Efendi 1008 (2
Ekim 1599) tarihinde vefat ettiine göre, burasını 1585-90 tarihlerinde
yaptırmı olmalıdır.



Alibeyköy Mescidi (Hibetullah Hatun Mescidi):


Alibeyköyün

merkezinde

yer alan

bu

caminin,

Baniyesi

Hâce

Hibetullah Hatun’dur. Kabri belli deildir. Minberini Sultan III. Ahmet Han
(1703-1730)

koydurmutur.

Vazifelerini babası Sultan IV. Mehmed’in

annesinin Yeni Cami denmekle mehur olan camiinin vakfından tayin
etmitir.
Zamanla harap olan mabet,

Ahmet Paa tarafından yenilenmitir.

1315/1897 tarihinde yapılan yenilemeye ait kitabe caddeye açılan kapısı
üzerindeyken son tamirde sol tarafına alınmıtır.
Mimarı Eski-Zagaralı Mehmed Sadık olan mescidin duvarları kargir, çatısı
ahaptır. Sa tarafındaki ahap minaresi cepheye asılmı ve erefesi
ahap saçaklı iken, 1955 tarihinde cami imdiki ekli ile ihya edilerek
tuladan yapılmıtır. Eski cami kapısının saında klasik üslupta yapılmı bir
çeme vardır.



Ali Paa Camii

Eski Kurukavak yeni Halit Paa Cad. üzerinde ve Sofular Bostanı Sokaı
karısındadır. Kitabesi ve haziresi yoktur. Mabet, yıma tatan ihya edilmi
olup mihrabı dıa tamalıdır. Çatısı ahaptır. Çok ender camilerde olduu
gibi minaresi solda ve muntazam kesme tatan yapılmıtır. Mimar Sinan'ın
eseri olan bu mescidin en büyük özellii erefesidir. Sekiz köeli olup üzeri
bir külahla örtüldüünden kapalı bir oda durumundadır. Silahî Bey Camii
erefesinin bir benzeridir. Mabet, Sultan II. Abdülhamid devrinde onarım
görmütür. 1310 (1892). Bânisi, Ali Paa, Kanuni Sultan Süleyman'ın
sadrazamlarındandır. Kalın ve semiz lakapları, çok iman olduu için
verilmitir. Padiah'ın damadı Rüstem Paa'nın vefatı üzerine 968 (Temmuz
1561) tarihinde sadrazam olmu ve 972 (1565) tarihindeki vefatına kadar
dört yıl bu görevde kalmıtır. Mabedi bu sırada yaptırmı olmalıdır.

x

Arpacı Hayrettin Mescidi
 Eyüp Çömlekçilerde Abdurrahman eref Bey Caddesi’ndedir. stanbul’un
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fethinde ordunun arpasını temin eden Hayrettin Aa tarafından yaptırılan
mescid, ahap olup, alçak tavanlıdır. ki yolun birletii köede yer alan
asma minare eklindeki minare kapalı bir erefeden ve saçaklı bir
külahtan ibaret iken, yapılan tamiratlarla mescid tamamen deitirilmitir.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde Mimar Sinan tarafından tamir edilenn
mescidden hiçbir iz kalmamıtır.



Açıbaı Camii
 Cami, Otakçılar'da, Ahane Sokaı ile Açıbaı Camii Sokaı'nın birletii
köededir. Kare planlı mabet, yıma tatan geçen yüzyılın
sonlarında yapılmıtır. Ahap çatısı kiremit döelidir. Mihrabı dıa
tamalıdır. Sa tarafındaki minaresi ince tuladan yapılmı olup külahı
kesme tatır. Açıbaı Mehmet Aa’nın kabir taı minare tarafında
olup etrafı alçak bir duvarla çevrilmitir. Bu durumda mabet 950
(1543) tarihlerinde ve Kanuni devrinde yapılmıtır. Camiin sol
tarafındaki avlusunda çıkrıklı bir kuyu ve ufak abdest teknesi vardır.
Mabedin arkasında ve ileride Aktürbe ve onun sol tarafında da mehur
Levnî'nin kabri

vardır. Aralık 1976'da taı kırılmıtır. Zamanla harap olan

cami, bir harabe haline gelmi ve döemeleri dahi çökmüken 1980
yılında aslına uygun bir ekilde yenilenmitir.



Baba Haydar Camii
 Mescid, Haydar Baba Caddesi ile Baba Haydar Cami'i

Sokaı'nın

birletii yerde ve sokaın sa köesindedir. Her iki yola açılan kapıları
vardır. Haydar Baba Caddesi'ne açılan merdivenli bir yoldan caminin
avlusuna girilir. Sol taraftaki hacet penceresi arkasında Haydar Baba'nın
kabri vardır. Pencerenin yanında u kitabe bulunmaktadır. Ahap son
cemaat yerinin geni saçaını payandalar taımaktadır. Minaresi sada
olup erefesinin etrafı demir parmaklıktır. Caddeye göre set üzerinde
bulunan mabet kare planlı, kargır, çatısı ve minberi ahaptır. Alt üst
pencerelerden ıık alır. Kitabesi yoktur.

x

Bâli Hoca Mescidi
 Eski Yeni (Fahri Korutürk) Caddesi'ndedir. III. Murad devri ricalinden
Abdullah Bâli Efendi tarafından yaptırılmıtır. Kitabesi ve haziresi yoktur.
Bâli Efendi'nin etrafı demir parmaklıklı kabri ise mescidin içindedir. Mabet,
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Birinci Dünya Savaı'nda depo olmu, 1918 mütarekesinde boaltılmı
fakat pek harap olduundan ibadete açılamamı, uzun zaman dört
duvar halinde iken 1960 tarihlerinde imdiki ekliyle yeniden yapılmı ve
yanına da bir bölüm ilave edilmitir. Bundan dolayı iki mihrabı vardır.
Minberi ahaptır. Kitabesi ve haziresi yoktur. Bâli Efendinin etrafı demir
parmaklıklı kabri birinci bölümün sahnındadır. ahidesi yoktur. 1269 (Eylül
1853) tarihinde, Sultan III. Selim'in ikinci ei Refet Kadın Efendi, mescide
minber koyarak cami haline getirmi ve "nükûdu nemasından merut
vazife ile kitabet cihetinin tevcihini" yaptırmıtır.

 Bey Camii



Silahör Mehmed Bey Camii, Selâhi Camii ve Sürahi Camii adları ile de

anılır. Zal Paa Caddesi ile Selâhi Mehmed Bey Sokaı'nın birletii yerde ve
Sokaın sa köesindedir. Yapıldıı tarih belli deildir. Karısında, Zal
Mahmud Paa'nın 958 (1551) tarihinde ina ettirdii camiinin mahallesi
yoktur. Oysa Bey Camii’nin Mahallesi vardır. Bu durumda 1551 tarihinden
evvel yapılmıtır.

Cami, türbe ve minaresi tula hatıllı olarak muntazam

kesme tatan yapılmıtır. Çatısı ahap olup kurun kaplıdır. Kirpi saçaklıdır.
Minaresi kıble duvarının önünde olup mabetten ayrı yaptırılmıtır. Dıa takın
olmayan erefesi ince mermer söveler bunların arasına yerletirilen korkuluk
levhaları ile üstü kapalı bir oda gibidir. Gövde ve erefesi altı köelidir. Külahı
kurun kaplıdır.

Son cemaat yerine açılan kemerli kapısının karısında

Mehmet

türbesi

Bey'in

bulunmaktadır.

Kare

planlı

mabet

alt

üst

pencerelerden ıık alır. Türbe tarafında küçük bir hazire vardır. Kitabesi
yoktur. Mabet, 1970–72 tarihlerinde aslına uygun olarak restore edilmitir.

 Büyük skele Camii
 Çevri Kalfa ve Hacı Mahmud Aa Camii de denir. Cami, Eyüp vapur
iskelesi civarında, Eyüp skelesi Caddesi ile Hünkâr skelesi mahalline giden
yolun birletii yerde ve Kızıl Mescid Sokaı'nın karısındadır. Eyüp skelesi
Mescidi'nin banisi Gürcü asıllı el-Hac Mahmud Aa'dır (975/1567). Mescid,
Çevri Usta'nın vefatından sonra malından ehremini Hayrullah Efendi
marifetiyle yenilenmitir. Çevri Usta, Sultan Mahmud'un hazinedarı olup
1235/1819 tarihinde vefat ederek Fâtih Sultan Mehmed Camii erifi
civarında Nakidil Valide Sultan Türbesi içine defnedilmitir. Mescidin
minaresi ve mahallesi yoktur.
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Altında ve sada, ayna taı üzerinde, su ayeti yazılı bir çeme ile yanında iki
dükkân vardır. Mescid, minare gibi köfeke ta ile kaplanmıtır.

 Cezeri Kasım Paa Camii

 Çömlekçiler civarında, Zal Paa Caddesi ile Cezerî Kasım Akar Çemesi
Sokaı’nın birletii köededir. Banisi Cezerî-Zade Kasım Paa'dır. 921
(1515) tarihinde yaptırmıtır.

Mabet, tula hatıllı olarak kesme tatan

yapılmıtır. Tek ve saır kubbelidir. Önünde üç kubbeli bir revakı
bulunmaktadır.

Minaresi

sada

olup

erefesinin

altı

ekillidir.

Avlusundaki adırvanı Hâdice Sultan kethüdası Mehmed Efendi
yaptırmıtır.

Caminin

avlusundaki

medresesinden eser kalmamıtır.

fevkanî

mektep

ile

ahap

Mihrabın sa tarafındaki çini

panoya Kâ'be resmedilmitir. Altında, Receb 1138 (Mart 1726) tarihi ile
znikli Mehmet olu Osman ismi yazılıdır ve ne yazıktır ki bu çini pano
çalınmıtır. Bu tarihte camiin mihrabı içine ve minberinin soluna,
duvara da çiniler yerletirilmitir. Bu güzel çiniler, Nevehirli brahim
Paa sadaretinde znik’te veya Tekfur Sarayı'nda, Türk çiniciliinin
ihyasına çalııldıı sırada yapılmıtır. mzalı ve tarihli çini olarak da
ayrıca kıymetli bir vesikadır.

Mabedin minberi ahaptır.

Kasım

Paa'nın Sâ mahlaslı iirleri vardır.

x

Defterdar Camii



Defterdar Caddesi üzerindedir. 1541 yılında Defterdar Nazlı Mahmud

Efendi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıtır. Mahmud Efendi'nin türbesi
camiinin mihrap yönünde ve Zalpaa Caddesi’ndedir. Avlusundaki ahap
medrese ile Çömlekçiler Arkası Sokaı tarafındaki ta mektebinden eser
yoktur. Minaresi sada olup tamamen kesme tatan yapılmıtır. lk yapıldıı
zaman kubbeli idi. 1179/1766 depreminde çökmü ve daha sonra ahap
tavanlı olarak yeniden yapılmıtır.

x

Demirciler Mescidi (Çiviciler Mescidi)
o Feshane Caddesi’nin, Camii Kebir Caddesi ile birletii köeye yakın bir
yerdedir. Bâniyesi Zehra bint-i Abdullah Hatun’dur. 1545 tarihli mescidin
haziresinde medfundur. Mescit yakın zamana kadar harabe halinde iken
aslına uygun olarak restore edilmitir.
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Dökmeciler Mescidi (Dümeciler Mescidi)
o

Dümeciler caddesindedir. stanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri
Dökmecizade Mehmed Bakır Efendi tarafından Mimar Sinan'a
yaptırılmıtır. XVI. yüzyıla ait caminin bânisi de hazirede gömülüdür.
Hazirede Sahabe-i kiramdan Hz.Cabir (R.A.) olu Muhammed El-Ensarî
(R.A.) Hazretlerinin de türbesi bulunmaktadır.

 Evlice Baba Mescidi



Evlice Baba Mescidi de denir. Mescid, Eyüp'ün Bülbül Yuvası
mevkiinde ve Evlice Baba Mescid Sokaı’nın sa tarafındadır.
Bânisi Fatih ricalinden Veliyüddin Efendi’dir. Karısında olan mezaristan
köesinde medfundur. Veliyüddin Efendi’nin Fatihi’n mek (yazı veya
musiki) hocası olduu söylenir.

 Hacı Hüsrev Mescidi



Ümmi-Hân Hatun Mescidi de denir. Haliç Köprüsü ve çevre yolunun
yapımı sırasında, bütün bir semt, Abdülvedûd Mahallesi, Tokmak
tepe ve mezarlıkları ile beraber ortadan kalkmıtır. Bu arada, derin bir
çukurda kalmı olan, Hacı Hüsrev Camii de, kimse tarafından iskân
edilmemesi amacıyla çatısı ve minaresi yıktırılmıtır. Mabet, meyilli bir
arazide yapıldıından fevkanîdir. Yıma tatandır.

Mescidin sa tarafında, yol aın yerde ve köede, klasik, 1103/1691
tarihli Mehmed Aa ve Hacı brahim Efendi çemesi vardır. Sol
tarafında

ise

1237/1821

tarihli

Hacı

Mehmed

Aa

Çemesi

bulunuyordu. Hacı Hüsrev Mescidi'nin yapılı tarihi belli deildir.
Ümmihâni Hatun Hacı Hüsrev'in kızıdır. Mehmed Aa Çemesi 1691
yılında yapıldıına göre mabet, bundan bir müddet evvel yapılmı
olmalıdır. Mescit ve yanında yer alan çemeler yakın zamanda
Sahabeden Kaab Hazretlerinin kabri yakınına nakledilerek ibadete
açılmıtır.



Hacı Rıza Paa Camii
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Cuma Camii Sokaı ile eski adı Rusçuk Yaranı Sokaı olan imdiki
Mahmudiye Sokaı ile birletii yerdedir. Bu iki sokaktan baka, eyh
Abdullah Sokaı ile Balar Caddesi’ne de açılan kapıları vardır.
Mabet yıma tatan olup çatısı ahaptır. Alemine kadar kesme tatan
yapılmı olan minaresi kısa olup sadadır. Kitabesi yoldan görülmesi
için mihrap çıkıntısı üzerine konmutur. Caminin bânisi Hacı Ali Rıza
Paa, Sultan II. Abdülhamid'in mehur ba mabeyincisidir.
x

slambey Camii
o

slambey Caddesi’ndedir. 1521 yılında Kanuni devrinde ümeralık
yapan

slambey

tarafından

yaptırılmıtır.

Banisinin

mezarı

da

hazirededir.

x

Kapıaası Mescidi (Davutaa Mescidi)
o

Nianca’da Davut Aa caddesindedir. 1415 yıllarında Babüssaade
Aası Davut Aa tarafından yaptırılmıtır. Banisi Davut Aa'nın mezarı
haziresindedir.

x

Kasım Çavu Camii (Eski Yeni Camii)
o

Eski Yeni Caddesi (Fahri Korutürk Caddesi), slambey Caddesi ve
Balıkçı Bakkal Sokaı’nın birletikleri bir noktada konumlanmıtır. XVI.
yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen yapı Kasım Çavu adlı bir zat
tarafından yaptırılmıtır.

x

Kızıl Mescit
o

Zalpaa Caddesi’ndedir. 1581 yılında Kiremitçi Süleyman Çelebi
tarafından yaptırılmıtır. Mescidin haziresinde, Divan airi, Defterdar
Enderun Fazıl, Hüseyin de yatmaktadır.

x

Münzevi Mescidi (Süleyman Subaı Mescidi- Karcı Süleyman Mescidi)
o

Eyüp, Nianca'da Münzevi Caddesi’ndedir. XVI. yüzyılda Karcı
Süleyman Subaı tarafından yaptırılmıtır. Eseri Mimar Sinan yapmıtır.



Nazperver Camii



Baba Haydar semtinde ve Nazperver Caddesi ile Ahmed Çelebi Sokaı
arasında idi. Bugün yalnız kesme tatan yapılmı minaresinin kaidesi ile
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arsası mevcuttur. Dere Mescidi adıyla da anılan mabedi, Sultan III.
Murad'-ın (1574–1595) saraylılarından Nazperver Hatun yaptırmıtır.
Vefat tarihi ve kabrinin yeri belli deildir. Mescid, 1940 tarihinde çok
harap bir durumda iken vakıfça yıktırılmıtır. Semtin yalıları buraya
Ahmed Dede Mescidi demektedir. Mabet, Nazperver Hatun tarafından
yaptırıldıktan sonra Ahmed Çelebi (Dede) tarafından, bilinmeyen bir
tarihte onarılmı ve vakıf tahsis edilmi olmalıdır.

x

Nianca Camii (Niancı Mustafa Paa Camii)
o

Eyüp,

Nianca,

Celalzade

Mustafa

Paa

Caddesi’ndedir,

Koca

Niancı

Mustafa Paa tarafından 1543 yılında yaptırılmıtır.

Caminin cadde tarafında II. Mahrnud için kızı Mihrimah Sultan
tarafından yaptırılmı bir çeme ve caminin bitiiinde Rami Paa
tarafından yaptırılmı bir Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. Cami
bahçesinde ise, Reis-ül Küttap, Niancı, Tarihçi, Divan airi Celalzade
Mustafa Paa'nın (1494–1567) türbesi bulunmaktadır.

x

Otakçılar Mescidi (Fethi Çelebi)
o

Otakçılarda,

Fethi

Çelebi

Caddesi

üzerindedir.

Fatih'in

Otakçıbaılardan Fethi adıyla tanınan Fethullah Efendi tarafından XV.
yüzyılda ina edilmi olan cami, harap olduu için 1683 yılında
Kızlaraası Gazanfer Aa tarafından ihya edilmitir. Yakın tarihte
restore edilmitir.



Savaklar Mescid (Hırami Ahmet Paa Mescidi-Uakî Tekkesi)


Hirâmi Ahmet Paa Mescidi ve eyh Cemalüddin Uâki Tekkesi isimleri
ile de anılır. Erikapı dıında, Savaklar Caddesi ile Cebecibaı
Caddesi’nin birletii yerdedir. Bugün, Fethi Çelebi Mahallesi adıyla
anılan bu semt, Kırkçeme Suları'nın taksim yeri olan Savak'tan dolayı
Savak Mahallesi ve Cebecibaı Aaları'ndan birinin burada ilk defa
olarak bir ev yaptırmı olmasından dolayı da Cebeci Mahallesi adıyla
anılmıtır.

Savaklar Mescidi'nin banisi Hirâmi Ahmet Paa Yeniçeri

Aası iken Sadrıazam Siyavu Paa'ya damad olmutur. Mabet kare
planlı olup duvarları ta, çatısı ahaptır. Sa tarafındaki ahap
minaresi, Sadrıazam Silahdar Dervi

Mehmed Paa tarafından

tuladan yaptırılmı ve bu sırada da mescit esaslı bir surette tamir
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edilmitir.

x

Sofular Mescidi (Sofu Ali Çavu Mescidi)
o

Sofular Caddesi’ndedir. Fatih devri çavularından Ali Aa tarafından
yaptırılmıtır. 1464 yılında ina edilen caminin haziresinde Çavu Ali
Aa yatmaktadır.



ah Sultan Camii
 Eyüp'te Bahariye isimli semtte ve Silahdar Aa Caddesi üzerindedir.
Mabet, Mimar Sinan'ın eseridir. Altı ahap sütunun üzerinde yine ahap
bir çatı bulunan son cemaat yerindeki sofada birer mihrabcık
mevcuttur. Minaresi sadadır. Kare planlı mabet, iki sıra tula ve bir
sıra kesme tatan yapılmıtır. Mihrabı istalaktitli ve minberi ahaptır.
Banisi âh Sultan, Sultan I. Selim'in kızı, Sadrazam Lütfi Paa'nın eidir.
Mabet, 1179/1766 depreminde yıkılmı ve Sultan III. Mustafa
zamanında yenilenmi ve daha sonra Sultan II. Mahmud tarafından
tamir ettirilmitir.

x

Takyeci Mescidi (Arakiyeci Mescidi)
o

Abdurrahman eref Bey Caddesi’ndedir. stanbul'un en küçük mescidi
olan bu yapı, Arakiyeci brahim Aa tarafından 1591 yılında
yaptırılmıtır. brahim Aa'da Cami’nin bitiiindeki sebilde gömülüdür.

 Tantavi-Zâde Camii


Rami'de, Bonak Hızır Sokaı ile Mazhar Bey Caddesi’nin birletii
yerde ve Sokaın sol köesindedir. Tam köede ise 1341 (1922) tarihli
Nazım Bey Çemesi vardır. Sol tarafında ise bir ilkokul bulunmaktadır.
Camiin kitabesi ve haziresi yoktur. Duvarları kargir çatısı ve minberi
ahaptır. Sadaki minaresi alemine kadar kesme tatandır. Hicri,
1307/1889

tarihinde

tarafından yaptırılmıtır.

devrin

ünlü

tüccarlarından

Tantavf-Zâde

Cami'in yanında "Hacı Halit Bey Mektebi"

ismiyle anılan bir de mektebi vardı. Bu mektebin yerinde imdi bir
ilkokul bulunmaktadır.

Cami ve mektep en geç 1876 tarihinde

yapılmı olmalıdır.
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Topçular Mescidi
o

Rami Kıla Caddesi üzerindedir. Kanuni devri topçubaılarından Es'ad
Aa tarafından 1558 yılında yaptırılmıtır. Banisi Es'ad Aa Cami’nin
haziresinde gömülüdür.



Yavedut Camii
o

stanbul’un fethinde yer alan Buhara Erenlerinden olan Yavedut Sultan
Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan mescid ve zaviye zaman
içinde tahrib olunca IV. Mehmet’in kızı Hatice Sultan tarafından bu
günkü ekliyle yeniden yaptırılmıtır. Ve 1151/1738 tarihinde de minber
koydurarak birçok akar vakfetmitir. Cadde üzerindeki kemerli
kapıdan merdivenle inilerek girilen küçük talıı, yolun yükselmesi
nedeniyle yok olmutur. Camiye giri yan taraftan açılan kapıyla
salanmaktadır. Bugün kapanmı olduu için kullanılamayan kapı
üzerinde Selam ün’aleyküm ayeti kerimesi ve 5 C.ahir 1219 tarihi
görülmektedir. Talıın sa tarafındaki kapı türbe kapısıdır ve içinde
dört kabir vardır. Alt katı kâgir olan caminin üst katı tamamen ahaptır.

x

Zal Mahmut Paa Camii
o

Defterdar Caddesi kenarındadır. Kitabesi olmayan Zal Mahmut Paa
Külliyesi, Mimar Sinan'ın engebeli arazide yeni bir denemesi olmutur.
Dou duvarında bulunan çeme H.998 (M.1590) tarihlidir. Zal Paa'nın
Türbesinin de yer aldıı külliyenin haziresinde XVI. yüzyılın tanınmı
nakkalarından ve airlerinden asıl adı Haydar olan ancak Nigârî
mahlasını kullanan sanatçının mezarı da bulunmaktadır.



Zeynep Hatun Camii


dris kökü semtinde ve Kerim Aa Sokaı ile Gümüsüyü Cami'i Sokaı
arasındadır. Mabet kesme tatan yapılmıtır. Çatısı ahaptır. Dar bir
sahaya yapıldıından, yolun ekline uydurulmutur. Sa tarafına
sımayan minaresi mihrap yönüne ve camiden ayrı olarak yapılmıtır.
Bu durum stanbul camilerinin hiç birinde yoktur.
Zeynep Hatun'un kocası dris-i Bitlisiî’nin ran'ın istilasında onun mühim
rolü vardır. Zeynep Hatun mabedi 1520 tarihinden sonra yaptırmıtır.

Tekkeler
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Afife Hatun Tekkesi
o

Zalpaa Caddesi ile Balcı Yokuu’nun birletii yerdedir. Bugün yalnız
semahanesi durmaktadır. Tekke, Abdün Nafi Efendi tarafından annesi
Afife Hatun adına yaptırılmı olup; 1260/1587 tarihli mezarı hazirededir.

x

Baba Haydar Tekkesi
o

Cezri Kasım Mahallesi’nde, Baba Haydar Sokaı’ndadır. 1560'lı yıllarda
Kanuni Sultan Süleyman tarafından Nakibendî eyhi Haydar Baba
için teberrüken yaptırılmıtır. Baba Haydar'ın 957/1587 tarihli mezarı
hazirededir.

x

Bahariye Mevlevihanesi
o

Mevlevi eyhi Aazade Mehmed Dede için Ohrili Hüseyin Paa
tarafından 1031/1613 yılında kurulan Beikta Mevlevîhanesi’nin
buraya taınmasıyla kurulmutur. Bu taınma 1290/1873 yılında
olmutur. Bahariye Mevlevîhanesi tekkelerin kapatılması üzerine
benzerleri gibi bakımsız kalmı ve zaman içinde yıkılmıtır. Bugün
sadece mescidi ayaktadır.

x

Balçık Tekkesi
o

863/1459 tarihinde Darü'l-Hadis olarak yapıldı. Zamanla bu Darü'lHadis yıkıldıı için Tiryaki Hasan Paa tarafından XVII. yüzyılda yeniden
yaptırılmı ve eyh Mahmud Sünbülî'ye verilmitir.

x

Cafer Paa Tekkesi
o

Eyüp, Zal Paa Caddesi’nde Kızıl Mescid’in karı tarafında yer
almaktadır. Tekkenin banisi Cafer Paa'dır. Cafer Paa Sultan
Süleyman'ın son savaına (Zigetvar) Silahtar olarak katılmıtı. Yazısı
padiahın yazısına çok benzediinden, padiahın hastalıında ve
öldükten sonra gizli olarak, Sadrazam'ın emri ile gereken yazıları
yazarmı. III. Murad'ın saltanatı döneminde 995/1587 tarihinde vefat
etmi ve tekkenin yanındaki türbede gömülmütür.

x

Hatuniye Dergahı
o

Gümüdere Sokak’ta yer alan Tekke, Milli Mücadele’ye katılan
tekkelerdendir. XVIII. yüzyıla aittir. Milli Mücadele sırasında büyük
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hizmet ve fedakârlıklara sahne olan bu dergâh bakımsızlık yüzünden,
birçok örnei gibi harap olmu durumdadır. Sultan III. Selim’in de
katıldıı mek alemlerinin yapıldıı bu dergâhtan günümüze haziresi
ve bazı yapı parçaları kalmıtır.

x

Hüsrev Paa Tekkesi
o

Eyüp, Bostan skelesi yakınında, Hüsrev Paa Türbesi’nin arkasındadır.
III. Selim, II. Mahmud ve Abdülmecid devri hükümet ricalinden Hüsrev
Paa tarafından XIX. yüzyılda yaptırılmı olup Nakibendî tarikatına
balı olarak faaliyetini sürdürmütür.

x

zzet Paa Tekkesi (Vezir Tekke)
o

Sofular Mahallesinde, Vezir Tekke Sokaı’ndadır. Tekkenin banisi zzet
Mehmet Paa, 1210/1795 yılında Sadrazamlıı esnasında yaptırmıtır.
Tekkeyi, Nakibendî tarikatından eyh Seyyid Ömer Efendi'ye vermitir.

x

Kara Süleyman Tekkesi
o

Kara Süleyman Tekkesi Sokak’ta, Ümmi Sinan Tekkesi yakınındadır.
Sultan II. Beyazıd döneminde defterdar olan Kara Süleyman Çelebi
tarafından yaptırılmıtır. Tekkeden günümüze hiçbir iz kalmamıtır.

x

Karyadı Tekkesi
o

Ballıbaba Sokak ile Karyadı Sokaı’nın birletii köede yer alan bu
tekke bir Bektaî Tekkesidir. XVI. yüzyıla aittir.

x

Maktul Mustafa Paa Tekkesi
o

Otakçılar Fethi Çelebi Caddesi’ndedir. III. Osman ve III. Mustafa
dönemlerinde iki kez sadrazamlık yapmı ve üçüncü sadrazamlıı
sırasında azledilerek, Midilli'de öldürülen 1178/1764 Mustafa Paa
tarafından yaptırılmıtır.

x

Mürteza Efendi Tekkesi (Kagari Tekkesi)
o

dris Kökü Tepesi yakınındadır. dris Kökü tepesine mezarlıklar
yönünden çıkarken solda set üzerinde yer alan Kagari Tekkesi,
Tersane Amirlii gibi görevlerde çalımı bulunan Yekçeme Mürteza
Efendi tarafından 1157/1744 yılında yaptırılmıtır.
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Selami Bey Tekkesi
o

Niancı Mahallesinde, Nazır Aa Çemesi Sokaı üzerindedir. Tekke
Arabacızade brahim Nesim Efendi tarafından, eyh Selami Efendi
için, 1213/1798 tarihinde sadaret kethüdası olduu sırada yaptırılmıtır.
Tekke, ayin günü pazar olan bir Nakibendî dergahı idi.

x

Sertarik-Zade Tekkesi
o

Niancı Mahallesi'nde, Davut Aa Caddesi ile lahiciler Sokaı'nın
birletii yerde ve sokaın sol köesindedir. XVIII. yüzyıla ait olan bu
Tekke, Sertarikzade Mehmed Emin Efendi tarafından yaptırılmıtır.

x

eyh Murad Efendi Tekkesi
o

Eyüp, Nianca'da, Nianca Mustafa Paa Caddesi ile Davutaa
Caddesi'nin kesitii yerde bulunan yapı kompleksi, eyhülislam
Minkarizade Yahya Efendi'nin damadı Kangırlı (Çankırılı) Mustafa
Efendi (Ölm. 1090/1680) tarafından yaptırılmıtır. Buharalı eyh Murad
Efendi adına medrese olarak yaptırılmı, Lale Devri yapısı olan
tekkenin, imdi yerinde bulunmayan kitabesi H. 1127 (M.1715) tarihlidir.
Medrese

eyh

Murad

Efendi'nin

ölümünden

sonra

Nakibendî

zaviyesine dönütürülrnü, aynı zamanda, Hamzari-Melamî tekkesi
olarak da faaliyet göstermitir.
x

Ümmi Sinan Tekkesi
Halvetî Tarikatı'nın, Sinanî koluna balı bir dergâhtır. Sinanîlik kolunu kuran
eyh jbrahim Sinan Ümmi, 1551 'de stanbul'da vefat eder ve cenazesinin
baı "manevi iaret” üzerine Eyüp'e götürülüp, imdiki tekkenin olduu
yere gömülür ve burada türbe yaptırılır. Tekke de Ümmi Sinan'ın halifesi
eyh Nasuh Efendi tarafından yaptırılmıtır.

Türbeler
x

Abdurrahman Aa Türbesi
o

Feshane Caddesi ile Camii Kebir Caddesi'nin birletii noktada ve Sultan
Reat Türbesi'nin karısındaki köede yer almaktadır. 1648 tarihlidir. Türbe
ekerpare Kadın'a aittir.
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Abdülvedut Sultan Türbesi (Yavedut Sultan Türbesi)
o

Defterdar

Caddesi

kenarındaki

mezarlıktadır.

Abdülvedut

Sultan

(Ölm.1455) için 1875 yılında Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan
tarafından yaptırılmıtır.
x

Adile Sultan Türbesi
o

Eyüp, Bostan skelesi yakınındadır. Adile Sultan (1826-1899), Sultan II.
Mahmut ile Zernigar Sultan'ın kızı, Sultan Abdülmecit'in kız kardeidir.
Sadrazam, Tophane Müiri Mehmet Ali Paa ile evlenmitir. 1899 tarihlidir.

x

Ayas Paa Türbesi
o

Eyüp Sultan Camii'nin Bostan skelesine açılan dı kapının saında ve
ihata duvarının içindedir. Ayas Mehmed Paa (1482-1539), Kanuni devri
vezirlerindendir. Sinan'ın ilk eseri olan ve kubbeli bir açık türbe eklinde
yaptırılmıtır.

x

Bulak Mustafa Paa Türbesi
o

Eyüp Sultan Camii'nin kıble yönünde ve sa ön tarafta musalla kapısı adı
verilen dı kapının yakınında meydana nazır bir yerde bulunan bu açık
türbede Mimar Sinan eseridir.

x

Cafer Paa Türbesi
o

Kalenderhane Caddesi üzerinde ve Kızıl Mescit civarındadır. H.995 tarihli
türbenin ahap çatısı yıkıktır. Türbenin banisi, Cafer Paa, Kanuni devri
devlet adamlarındandır ve Sokollu Mehmed Paa'nın damadıdır.

x

Edhem Baba Türbesi
o

Abdurrahman eref Bey Caddesi üzerinde, Arpacı Hayrettin Mescidi
karısında bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre sahabelerden olan
Edhem Baba. Hadika'ya göre de, Akemseddin'in pirdalarındandır.

x

Hz.Eyüp Sultan Türbesi
 Hazreti Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’nin mezarının Akemsettin
tarafından bulunmasından sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından
mezar üzerine bir türbe yaptırılmıtır. Türbenin inaatına 1453 yılında ve
stanbul kuatmasının ilk günlerinde balandı. Mimarı hakkında herhangi
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bir kayda rastlanmamaktadır.
Fatih Sultan Mehmed tarafından ina ettirilen Hazreti Halid
Türbesi'nin kuzey ve kuzeybatı kısımları hariç dier tarafları daha
sonraki devirlerde yapılan ilavelerle tamamen kapatılmıtır.
Sekizgen planlı olan türbenin üzerini kasnaksız bir kubbe örtmektedir.
Türbe küfeki taından ina edilmitir. Yüksek ve kemerli kapısı kıble
tarafındaki girie açılmaktadır. Türbenin tam ortasında etrafı gümü
ebeke ile çevrili olan Hz. Halid bin Zeyd’in sandukası yer almaktadır.
Sanduka ahaptan yapılmıtır. Üzerine siyah atlastan yapılmı ve sarı
renkte ilenmi güzel yazı örnekleri süslü

“Kisve-i erife” çekilmitir.

Sanduka üzerinde bulunan siyah atlastan yapılmı bu
erife"yi

“Kisve-i

Sultan II. Mahmut yaptırmıtır. Üzerindeki yazıların büyük bir

kısmı devrin mehur hattatı Mustafa Rakım Efendi’ye aittir. Ancak
sırma kuak üzerinde bulunan celi yazılar Sultan II. Mahmud’un kendi
el yazılarıdır.
Sandukanın etrafında gümü bir ebeke mevcuttur. Bu ebekeyi ilk
defa Sultan I. Ahmet, gümü telden yaptırmıtır. Daha sonra Sultan III.
Ahmet devrinde sadrazam Nevehirli Damat brahim Paa tarafından
tamir ettirilmitir.
Günümüzde sandukanın çevresinde görülen barok stilindeki dökme
gümü ebekeyi ise Sultan III.

Selim yaptırmıtır. Ustasının kimlii

hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak, ebekenin arka cephesinde
Hicri 1207 tarihi,

yapılı tarihi olarak görülmektedir. Bu ebekenin

türbe cümle kapısına göre arka kısmında kalan tarafında Osmanlı
Hükümdarları kılıç kuanma törenini yapmaktaydılar.

Sultan ikinci

Beyazıd’dan itibaren bütün Osmanlı padiahları, Topkapı Sarayı’nda
Mukaddes Emanetler arasında muhafaza edilen sahabe kılıçlarından
birini sembolik olarak kuanmayı usul haline getirmilerdi.
1115/1703 tarihine kadar Eyüp Sultan Türbesinde muhafaza edilen
Sanca-ı erif, 1115 tarihindeki isyan sırasında asilerin sanca-ı erifi
ele geçirme teebbüsü nedeniyle Topkapı Sarayı'na nakledilerek
Hırka-i Saadet dairesinde muhafaza edilmeye balandı.
Sultan I. Ahmet, Sultan III. Ahmet, Sultan I. Mahmut, Sultan III. Selim
ve Sultan II. Mahmut zamanında türbede büyük ölçüde tamirat ve
tadilat ileri yapılmıtır.
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Ferhat Paa Türbesi
o

Camii Kebir Caddesi ile Feshane Caddesi'nin birletii yerdedir. 1004/1595
tarihli türbe kesme tatan yapılmı olup 16 yüzlüdür. Ferhad Paa, Sultan III.
Murad ve olu Sultan III. Mehmed devri vezirlerindendir. Türbenin mimarı
Davut Aa'dır.

x

Feridun Paa Türbesi
o

Eyüp Camii haziresi içinde, Abdurrahman Aa Türbesi'nin hizasında daha
ileride yer alır. XVI. yüzyıla aittir. Feridun Paa Sultan III. Murad devri
niancılarındandır.

x

Halil Rıfat Paa Türbesi
o

Bostan skelesi Sokaı ile Boyacı Sokaı'nın birletii yerdedir. Tam
köedeki türbe Halil Rıfat Paa'ya, bunun arkasındaki ise Mahmud Paa'ya
aittir. XVIII. yüzyıla aittir. Türbede, Sultan Abdülmecid'in, kızı Seniha
Sultan'ın olu Prens Sabahaddin de yatmaktadır.

x

Hançerli Sultan Türbesi
o

Eyüp, Hz. Halid Camii'nin Bostan skelesine açılan dı kapısının solunda ve
ihata duvarının içinde yer alır. Beybaba Sokaına kapısı açılır. Hançerli
Sultan, Sultan II. Beyazıd'ın oullarından ehzade Mahmud'un kızıdır.

x

Hasan Hüsnü Paa Türbesi
o

Boyacı Sokaı'na nazır bir yerdedir. Kaptan Hasan Hüsnü Paa (1832-1903)
II. Abdülhamid devri Bahriye Nazırlarındandır. Cephesi tamamen mermer
olan türbe restore edilmitir.

x

Hubbi Hatun Türbesi
o

Kızıl Deirmen Sokaı ile Defterdar Caddesi'nin kesitii köede yer alan
sekizgen planlı kesme tatan yapılmı olan bu yapı, XVI. Yüzyıla aittir.

x

Hüsrev Paa Türbesi
o

Bostan skelesi Sokaı üzerinde ve Halil Rıfat Paa ile Adile Sultan Türbesi
arasındadır. Karısında Hüsrev Paa Kütüphanesi vardır.

x

Karaba Ahmet Efendi Türbesi
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Feshane Caddesi üzerindedir. Tula ve kesme taın alternatif kullanımı ile
ina edilmi olan kare planlı türbede Tecdid müellifi Pir Ahmet Edirnevî
yatmaktadır. Türbe Hicri 1001 (M.1592) tarihlidir.

x

Kızıl Mescit Türbesi (Kiremitçi Süleyman Çelebi Türbesi)
o

Kızıl Mescid'in kıble tarafındaki Ramazan Aa Mektebi fevkanîdir. Kitabesi
H.971 (M.1563) tarihlidir. Alt katta Süleyman Çelebi'nin türbesi vardır.

x

Lala Mustafa Paa Türbesi
o

Eyüp Sultan Camii iç avlusunda ve avlunun bostan iskelesine açılan
kapısının sol tarafındadır. H. 998 (M.1580) tarihli, dört sütun üzerine tek
kubbeden oluan bu türbe Mimar Sinan eseridir. Lala Mustafa Paa, Kıbrıs
Fatihi olarak tanınmaktadır.

x

Mehmet Vusuli Efendi Türbesi
o

Feshane Caddesi ile Kızıl Deirmen Sokaının birletii yerde ve cadde
üzerindedir. XVI. yüzyıla ait türbede 998/1590 yılında vefat eden Mehmed
Vusulî Efendi yatmaktadır.

x

Mirmiran Mehmet Aa Türbesi
o

Beybaba Sokaı ile Camii Kebir Caddesi arasındadır. 1588 tarihli bu
türbede, Sultan III. Murad devri devlet adamlarından Mirimiran Mehmed
Aa yatmaktadır.

x

Molla Lütfi Türbesi
o

Defterdar Caddesi üzerindedir. 900/1495 tarihinde idam edilmi olan
Molla Lütfî'nin mezarı Defterdar Mensucat Fabrikası'nın içinde kalmıken
1987 yılında fabrikanın yıktırılmasıyla ortaya çıkmı ve 1995 yılında da
restore ettirilmitir.

x

Nakka Hasan Paa Türbesi
o

Zalpaa Caddesi kenarındaki Nakka Hasan Paa Türbesi, Zal Mahmud
Paa Medresesi'nin yanında bir hazire içindedir. Yapılı tarihi belli deildir.
Mimarı Dalgıç Ahmed Paa 1016/1608 yılında vefat ettiine göre bu
tarihten önce yapılmı olmalıdır.
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Silahi Mehmed Bey Türbesi
o

Zalpaa Caddesi üzerindeki, Zal Mahmud Paa karısında set üstünde,
Silahi Mehmed Bey Camii'ne bitiik olarak yapılmı olup Fatih devri
yapısıdır.

x

Siyavu Paa Türbesi
o

Camii Kebir Caddesi üzerinde ve Sokullu Mehmed Paa Türbesi
karısındadır. Tek kubbeli ve on altı yüzlü olarak kesme tatan yapılmı
türbe, Eyüp'ün en büyük türbesidir. H. 1011(M.1602) tarihlidir.

x

Sokullu Mehmed Paa Türbesi
o

Camii Kebir Caddesi üzerinde ve Siyavu Paa Türbesi karısındadır. Mimar
Sinan eseridir ve H.976 (M. 1568) tarihlidir.

x

Sultan Mehmet Read Türbesi
o

Eyüp, Bostan skelesi civarındadır. 35. Osmanlı Padiahı V. Mehmed 1844
yılında domu, 1909 senesinde 65 yaında saltanat makamına geçmitir.
9 yıllık Saltanat döneminden sonra 1918 yılında 74 yaında vefat etmitir.

x

eyh Abdullah Kagari Türbesi
o

Kagarî Tekkesi haziresindedir. H. 1158 (M.1745) tarihlidir. Türbe 1983'te
onarılmıtır.

x

eyh Abdülmecid Sivasi Efendi Türbesi
o

Nianca Caddesi üzerindedir. Kare planlı türbe, tula hatıllı olarak kesme
tatan yapılmıtır. Ahap geni saçaklı ve çatılıdır. H.104! (M.1639) tarihlidir.
Türbeyi Mahpeyker Kösem Sultan yaptırmıtır.

x

Ümmi Sinan Efendi Türbesi
o

Türbe, Dümeciler Mahallesi'nde, Semahane'nin sol tarafında olup, kapısı
Semahane'ye açılmaktadır. H.176 (M.1568) tarihlidir. Türbe ve Semahane
yakın tarihte restore edilmitir. Ancak, haziresi harap durumdadır.

x

Zal Mahmud Paa Türbesi
o

Defterdar Caddesi kenarında yer alan Zal Mahmud Paa Külliyesi'nin bir
parçasıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve veziri olan Zal Paa
tarafından, Mimar Sinan'a yaptırılmı olup, XVI. yüzyıla aittir.
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maretler
 Eyüp Sultan maret



Fatih Sultan Mehmed mareti de denir. Eyüp Camii civarında musalla
kapısı karısında, Ebussuud Efendi Mektebi’nin yanında yer almakta olan
bu imaret, 1950’li yıllara kadar varlıını sürdürebilmi ancak, 1957 yılındaki
yıkımlardan o da nasibini almı ve yıktırılarak yeri meydana katılmıtır.
Matbah kısmı kubbeli olan bu bina 863/1458-59 tarihinde Fatih Sultan
Mehmed tarafından cami ile beraber yaptırılmıtır.

x

Mihriah Sultan mareti
o

Bostan iskelesi kenarında yer alır, 1792 yılında, Mimar Kethüdası Arif
Aa'nın Mimarbaılıı zamanında yapılmıtır. Mihriah Sultan külliyesinin
dousunda yer alan dikdörtgen biçimindeki ikinci avluyu üç taraftan
çevreleyen kubbeli revakların arasında bulunan ayna tonozlu mekânlar
imaret bölümünü meydana getirmektedir. Sultan III. Mustafa’nın ei, lll.
Selim’in annesi Mihriah Valide Sultan tarafından yaptırılmıtır.

Medrese ve Mektepler
x

Cafer Paa Medresesi
o



Cafer Paa Tekkesinin bir parçasıdır.

Ebussuud Efendi Mektebi


16. yüzyıla ait Mektebin banisi Osmanlı mparatorluu’nun 14. eyhülislamı

zamanının en önemli hukukçusu ve din bilgini Ebussuud Efendidir. Alman airi
Goethe, Ebussuud Efendi adına bir iir yazarak ithaf etmitir. 1574 tarihinde
öldüü zaman Mekke ve Medine’de kendisi için gıyabında cenaze namazı
kılınmıtır. Mektebinin yanındaki hazirede Ebussuud Efendi’nin ahfadından da
bir çok kimse bulunmaktadır.



Lâ’li-Zade Abdülbâki Efendi Mektebi


Kalenderhane Caddesi üzerindedir. Mektep tula hatıllı olarak kesme

tatan yapılmıtır. 1156/1743 tarihli yapı 1970 li yıllarda restore edilmitir. Ünlü
bestekâr Zekai Dede Efendi ilk tahsilini bu mektepte yapmıtır.
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Mihriah Valide Sultan Mektebi
o

Bostan skelesi Sokaı üzerinde, mezarlıklar arasındadır. H.1210 (M.1795)
tarihlidir.

x

Sokullu Mehmed Paa Medresesi
o

Camii Kebir Caddesi üzerinde ve Sokullu Mehmed Paa Türbesi karısında
olup; H.976(M.1568) tarihli, Mimar Sinan eseridir.

x

Sultan Read Mektebi
o

Eyüp iskelesi civarında, Sultan Read'ın Türbesi yanındadır. 1910 tarihli
mektep Mimar Kemaleddin Bey eseridir.

x

ah Sultan Mektebi
o

Defterdar Caddesi üzerinde, ah Sultan Türbesinin yanında yine aynı
isimle bilinen sebilin üstündedir. H1215 (M.1800) tarihlidir.

x

Zal Mahmud Paa Medresesi
o

Zalpaa Külliyesinin bir parçası olup, H.988(M.1580) tarihlidir. Mimar Sinan
eseridir.

Hamamlar
x

Eyüp Sultan Hamamı
o

Eyüp Sultan Camii yanında olup, Fatih Sultan Mehmed'in stanbul'da
yaptırdıı 4. hamamdır.

x

Çömlekçiler Hamamı
o

Abdurrahman erefbey Caddesi üzerinde yer alan hamam Kanuni Sultan
Süleyman'ın ehzadesi Mehmed'in vakfındandır. Hamam, H.950 (M.1543)
tarihli olup Mimar Sinan eseridir.

Kılalar
x

Rami Kılası
o

Yeniçeri tekilatının kapatılmasını takiben yeni askerî tekilatın kurulması
sırasında Sultan II. Mahmud tarafından Rami Paa çiftliinde ina ettirilmi,
devrinin ileri örneklerinden biridir. 1960'lı yıllara kadar ordu tarafından
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kullanılan kıla, askerlerin terk etmesinden sonra uzun süre bakımsız
kalmıtır. 1985 yılında Eyüp Belediyesi tarafından satın alınan kılanın,
bahçesinde, gümrük arabaları, dıında ise yine 1985 yılında 2 yıllıına
yerletirilmi olan kuru gıdacılar bulunmaktadır.

Kiliseler
x

Surp Egra Ermeni Kilisesi
o

x

Nianca civarında, Karayel sokaı üzerindedir. XIX. yüzyıla aittir.

Surb Asduaddzazm Ermeni Kilisesi
o

slambey Mektebi Sokaı üzerindedir. XIX. yüzyıla aittir.

Kütüphaneler


Hasan Hüsnü Paa Kütüphanesi

 Boyacı Sokaı üzerinde ve Hasan Hüsnü Paa Türbesi karısında yer
almaktadır. Eyüp semtinin son vakıf kütüphanesi olan bu kütüphane
II. Abdülhamid devri Bahriye Nazırlarından Hasan Hüsnü Paa
tarafından Kaptan Paa Camii olarak tanınan camisinden önce,
türbesiyle beraber 1319/1901 tarihinde yaptırılmıtır.
x

Hüsrev Paa Kütüphanesi
o

Eyüp Sultan semtinin en önemli ve günümüzün kalan tek kütüphanesi
Hüsrev Paa Kütüphanesi'dir. 1839 yılında Eyüp Sultan Bostan
iskelesinde özel bir binada tesis edilen bu kütüphanenin kurucusu III.
Selim, II. Mahmud ve Abdülmecid devirlerinin Seraskerlik, Kaptan-ı
Deryalık, Sadrazamlık ve Mısır valiliklerinde bulunan, tanınmı devlet
adamlarından Hüsrev Pasa'dır. Denize yakınlıı nedeni ile bina ve
eserler rutubetten fazlaca etkilenmekte olup; 1957 yılında eserler
Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmitir. Kütüphane 1983 yılından
beri kapalıdır.

x

smihan Sultan Kütüphanesi
o

smihan Sultan tarafından 976/1568 tarihinde Sokullu Mehmed Pasa
Medresesi’nde okunmak üzere tesis edilmitir. Kitaplar Medreselerin
kapatılması üzerine Hüsrev Paa Kütüphanesi'ne oradan da, 1957'de
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Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmitir.
x

eyh Murad Efendi Tekkesi Kütüphanesi
o

Sultan II. Mahmud Devrinde, Eyüp Niancasındaki tekkede, tekke
eyhleri tarafından kurulmu ve dervi baıları ile zenginlemitir.
Buradaki kitaplar, Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir.

Sahabe Kabirleri
lçede inanç turizminin gelimesinde önemli bir rol oynayan yapıların baında sahabe
kabirleri gelmektedir. lçede bulunan sahabe kabirleri ile ilgili bilgiler aaıda yer aldıı
gibidir:

x

Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyup El Ensari
o

x

Asıl adı Halid olup Medineli’dir Türbe Eyüp Sultan Camii avlusundadır.

Hz. Cabir bin Muhammed el-Ensari
o

Söz konusu türbe, Dümeciler (Dökmeciler)

Mahallesi, Dökmeciler

Caddesi üzerinde Dökmeci Mescidi avlusunda yer almaktadır. Açık
türbede üç adet mezar bulunmakta olup ortada ki mezarın sahabeye ait
olduu rivayet edilmektedir.

x

Ebu’d – Derda ( Hz. Ebu’d – Derda el-Ensari )
o

Türbe Eyüp Belediye binasının arka tarafında, Zal Mahmut Paa Camii ile
Cezeri Kasım Paa arasında yer almaktadır.

x

Hz. Edhem
o

Türbe Nianca Mahallesi'nde, Abdurrahman eref Bey Caddesi üzerinde,
Arpacı Hayrettin Mescidi karısında yer alır. Türbedeki mevcut üç ahap
sandukadan sada bulunanı bu zata aittir.

x

Hz. Ka’b Türbesi
o

Ayvansaray’da sur dibinde Haliç kıyısına yakındır. 1972–1974 yıllarında
çevre yolu yapımı nedeniyle etrafındaki yapılar yıkılmıtır.

x

Hz. Abdü’s Sadık Amir bn’-i Same
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Abdülvedüd Mahallesi Erikapı dıarısı sokaında, Sur kapısının dıındaki
mezarlık içinde yer alan açık bir türbedir.

x

Hz. Hafir Türbesi
o

Erikapı dıarısı sokaında sura bitiik ina edilen üçgen planlı türbenin bir
duvarı sur beden duvarıdır.
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3.1.12.2. Önemli Merkezler
Eyüp Sultan Camii

Eyüp semtinin merkezinde, Haliç kenarındaki Eyüp Sultan Külliyesi içinde bulunan Eyüp
Sultan Camii, slam aleminin önemli ziyaretgâhlarından biridir. Caminin içinde de yer
aldıı Eyüp Sultan Külliyesi; camii, türbe, hamam ve günümüze ulamayan medrese ve
imaretden olumaktadır. Külliyenin ilk ina edilen kısmı türbedir. Bu türbe adını, Hz.
Peygamber’i Medine'ye ilk geldiinde evinde misafir eden Hz. Ebu Eyüb el-Ensari isimli
sahabeden almıtır. Halk arasında "Eyüp Sultan" olarak anılan Hz.Ebu Eyüb el-Ensari,
Emevilerin 668-669'daki stanbul kuatmasına katılarak bu savata ehit olmutur.
Mezarının bulunduu yeri stanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in hocası
Akemseddin rüyasında görmü ve buraya türbesi yaptırılmıtır. 1459 yılında ise yine Fatih
Sultan Mehmed tarafından türbenin yanına camii, medrese, imaret ve hamam
yaptırılmı böylece külliye olumutur.

Yaptırılan bu ilk camii 1766 yılındaki depremde çok büyük zarar görmü ve tamir
edilemeyecei anlaılınca, Sultan III. Selim tarafından 1798'de tamamen yıktırılarak
yerine yeni bir camii yaptırılmıtır. Bu yeni camii 1800 yılında tamamlanmı ve padiahın
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da katıldıı bir törenle ibadete açılmıtır. Camiinin 17.50 metre çapında bir ana kubbesi
ve oldukça uzun iki minaresi vardır. Camii iç süslemeleri oldukça sadedir. Bu açıdan 18.
yüzyıl camilerinden farklıdır. Mihrabındaki altın yaldızla kaplanmı süslemeleri dikkat
çekicidir.

Eyüp Sultan Tepesi (Pierre Loti)
Eyüp

Sultan

Tepesi,

mekânlarından

Eyüp'ün

biridir.

en

önemli

Özellikle

tarihî

yarımadayı kefe çıkan yabancı turistlerin ve
kültür turuna çıkan stanbulluların tercihi olan
Eyüp Sultan Tepesi ayrıca Pierre Loti olarak
da

bilinmektedir.

Eyüp'te son dönemde yaanan deiimlerin en büyüü mehur Eyüp Sultan tepesinde
(Piyer Loti) yaanmaktadır. Bu bölgede, geleneksel Osmanlı-Türk mimarisi tarzında, kısa
süreli konaklamalara elverili pansiyonlar ina edilmekte, alıveri merkezleri ve parklar
yapılmaktadır. Özellikle turistik amaçlı gerçekletirilen bu projenin en ilgi çekici bölümü
teleferikle ulaımdır. Teleferikle ulaım ilçenin merkezinde bölgeye ulaımı oldukça
kısaltmakta ve zevkli hale getirmektedir.

Eyüp’ten Eminönü’ne kadar tüm Haliç’in
tepeden görülebildii mekâna yerli ve
yabancı

turistlerin

oldukça

rabet

göstermektedir. Tüm Haliç ve çevresini
kubakıı gören bu tarihi mekânda, çini
süslemeli eserler bata olmak üzere, turistik
eya satan yerler de mevcuttur.
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Eyüp Teleferii

Dünyaca mehur bir manzara noktası olan Piyer Loti tepesine

(dris Kökü Tepesi)

ulamak için kullanılan yolların elverisiz olması nedeni ile bu bölgeye ulaımın teleferikle
salanması planlanmı ve teleferik 2005 yılında hizmete açılmıtır.

2005 Kasımında hizmete açılan Eyüp teleferii, biri 625, dieri 250 metrekare olmak
üzere iki istasyondan olumaktadır. stasyonlar arasındaki uzaklık 419, kot farkı ise 53
metredir. stasyonlar arasındaki ulaım, 8’er kiilik kapasiteye sahip iki gidi iki dönü dört
adet panoramik kabinle yapılmaktadır. 6 trilyon liraya mal olan teleferik saatte 18 sefer
yaparak karılıklı olarak 350 kii taıma kapasitesine sahiptir. Teleferik bir seferini 200
saniyede tamamlamaktadır.

ç mekânları minyatür ve gravürlerle süslenen istasyonlarda, yolcu bekleme salonu, seyir
terasları, yürüyen merdivenler ve idari üniteler bulunmaktadır. Eyüp teleferii stanbul‘un
ilk teleferii olan ve 1993 yılında Maçka ile Takıla teleferiinden sonra yapılan ikinci
teleferiktir. Eyüp Teleferii’nin ücreti jetonla 1,1 YTL, Akbil ile 1 YTL, indirimli akbil geçisi ile
650 Ykr’dur.
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Feshane
Feshane stanbul Eyüp ilçesinin Defterdar semtinde
1835 yılında Osmanlı'nın önemli sanayi ürünleri olan
çuha ve feshin temini için kurulmu, yapı üretimi
özelliiyle de türünün ilk prefabrik çelik konstrüksiyon
tekstil fabrikasıdır. Kolonlar Belçika'da döküm olarak
imal edilerek getirilmitir. Bina bu özelliiyle de büyük
önem taımaktadır.

Osmanlı ordusu 19. yüzyıl ortalarına doru kıyafetlerinde deiiklie gitmi, yeni
kıyafetlerin temininde Feshane Dokuma Fabrikasının rolü büyük olmutur. 1893 yılında
Chicago'da açılmı olan Uluslararası sergide Feshane fabrikası sergiledii yünlü kumalar
ve feslerle ödüle lâyık görülmütür. Feshane'de kuma ve fes dıında özel olarak halı da
üretilmitir. Hatta Çanakkale Zaferi dolayısıyla 1918 yılında Mustafa Kemal Paa'ya Talat
Paa tarafından hediye edilen halı Feshane'de üretilmitir.

1953 yılı itibariyle 389 kadın içinin fabrikada çalııyor olması Türk toplumunda kadınların
da i hayatına girdiini göstermesi açısından dikkat çekicidir. 1986 yılında stanbul
Büyükehir Belediyesi tarafından Haliç ve çevresini düzenleme projesi kapsamında
fabrika boaltılmı, konfeksiyon bölümü Bakırköy sanayi iletmesine taınmı ve fabrika
büyük dokuma salonu dıında yıkılmıtır.

1992 yılında Büyükehir Belediyesi ve özel bir kuruluun giriimiyle
çada el sanatları müzesine dönütürülen Feshane binası, takip
eden yıllarda Haliç tarafı cümle kapısı önünün sular altında kalması ve
bu suların içerilere kadar girmesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmi,
ayrıca binanın restorasyonu da tamamlanamamıtır. Dolayısıyla 1986
yılında fabrikanın boaltılmasıyla balayan 12 yıllık süreçte çürümeye
yüz

tutan

Feshane,

ancak

1998

yılında

stanbul

Büyükehir

Belediyesi'nin yeni bir proje kapsamında restorasyon çalımalarını
balatmasıyla kurtarılabilmitir.
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Bu alanlardan 1.721 m2'lik mekana el sanatları çarısı, 700 m2'lik mekana kahveli çarı,
550 m2'lik mekana restoran-kafeterya-mutfak ve yönetim ofisi, 274 m2'lik mekana geçici
sergi, konferans vb. alanı, 4004 m2'lik Feshane'nin karakteristik tüm özelliklerinin
izlenebildii mekana da çok amaçlı salon ilevleri kazandırılmıtır.

Feshane

binasının

m2'lik

4004

alanı,

hiçbir

bölüntünün olmadıı açık bir mekândır. Orijinal iç
duvarlarının,
sisteminin,

tüm
çatı

kapılarının

çelik

kaplamalarının,

geni

izlenmesine
sergilenmesine

konstrüksiyonun

ve

bir

perspektif

binanın

imkân

pencere

tüm

salayan

çatı
ve

içerisinde
yalınlııyla

özelliiyle

bu

mekanda minimal bir tasarım yöntemi kullanılmıtır.
Bina içi restorasyonunun da bu mekanda izlenmesi mümkündür. Mekanın sunduu
rahatlık itibariyle sergi, fuar, konser, müzayede, kongre ve çeitli davetler gibi farklı
ilevleri kapsayacak ekilde tasarlanmı, alt yapı ve konfor donanımları bu farklı
fonksiyonları iletebilecek kapasitede düünülmütür.

Bütün fonksiyonların iletilmesi ve konforuna yönelik alt yapı, havalandırma, ısıtma ve
soutma, aydınlatma, telekomünikasyon ve tüm güvenlik sistemleri Feshane'nin
elektromekanik ihtiyaçları açısından ileri teknoloji donanımlarıyla çözülmütür.

Eyüp Feshane binasının 56.000 m2 bahçesi peyzaj
çalımasıyla

çevre

düzenlemesi

kapsamında

ele

alınmıtır. Bu alanın 18,000 m2'si Feshane'deki aktivitelerin
katılımcılarına yönelik otopark olarak, geri kalan 38.000
m2 alanda ise yürüme yolları, seyir ve dinlenme
bölümleri, çocuk parkı, bahçe, restaurant ve ana girie
yönlenmi doal görünümlü süs havuzuyla Feshane'nin çevresine ve Eyüp-Haliç sahiline
canlılık katmak amacıyla tasarlanmıtır. Ayrıca Feshane'nin tam orta aksında bir motor
iskelesi düünülmü ve böylece Feshane'ye deniz yoluyla ulaım da salanmıtır.
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Haliç

Kâıthane ve Alibey derelerinin birleen azının deniz istilasına uramasıyla oluan Haliç,
stanbul'un tarihi yarımadası ile Beyolu semtlerini birbirinden ayırmaktadır. Yaklaık
olarak 8 km uzunluundadır. Güneyde Alibeyköy Deresinin döküldüü Silahtar'dan
Sarayburnu’na, kuzeyde Kâıthane Deresi'nin döküldüü Kâıthane’den Tophane'ye
kadar uzanmaktadır. En geni yeri Kasımpaa-Cibali arasında olup 700 metreyi
bulmaktadır. stanbul Boazı'na açılan aız kesiminde ise genilik yaklaık 1000 metredir.
Aynı ekilde derinlii de yukarı kesimlerimden Boaz'a doru yaklatıkça artmaktadır.
Eyüp önlerinde sadece birkaç metre derinlik bulunduundan, bu kesimde yayvan
alüvyon adacıkları ortaya çıkmıtır. Unkapanı ile Azapkapı arasında 40 metreye varan
derinlik, Eminönü-Karaköy arasında 60 metreye yaklamaktadır. Yapılan tespitlere göre
Haliç'in dibi "V" biçimindedir. Dolayısıyla ortası çok derin olmakla beraber, yanlarda
yüzyılların getirdii toprak birikimi çamur kaplı yamaçlar oluturmutur.

1950 Yıllarından itibaren balayan kirlenme, 1980 den beri süregelen çalımalar ile
düzelmitir. En büyük hamlelerden birinin sonucu olarak Haliç’in kıyılarında dört binden
fazla yapı istimlâk edilmi, i yerleri ehir dıındaki yeni merkezlere nakledilmi, kıyılar park
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ve bahçeler ile çevrilmi, ilk defa ina
edilen

dev

kanal

sistemleri

ve

kolektörlerle sular temizlenmitir.

Haliç,

tarih

boyunca

stanbul’un

gelimesinde corafî konumu kadar,
doal ve çok emin olan limanıyla da
etkili

olmutur.

Etraftaki

bereketi

topraklar, bol balık, tatlı su dereleri ve
eklinden dolayı "Altın Boynuz" ismi bereket sembolü anlamında verilmitir.

Belgrad Ormanları
Kanuni

Sultan

Süleyman’ın

1521

yılında

Sırbistan seferinden birçok Sırp esirle birlikte
dönmesine

müteakip,

Bizans

zamanından

kalan köylerin canlandırılması ve yeni köyler
kurulması uygulamasına paralel olarak esirler,
eski Ayvat Köyü yakınına, orman içine iskân
edilmitir. Bu yerleime “Belgrad Köyü” adı
verilmi ve zamanla orman da aynı isimle anılmaya balamıtır.

O zamanlarda 13 bin hektara varan yüzölçümüyle oldukça büyük bir alanı kaplayan
orman, bugün yaklaık 5 bin 500 dönümdür. Ormanın korunmasına yönelik ilk
çalımalara yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında rastlanmaktadır. Ancak bu
çabalar herhangi bir ormanlık alanı korumaktan biraz daha farklı niteliktedir. O
zamanlarda Belgrad Ormanı stanbul için, ehrin su ihtiyacını karılamak gibi stratejik bir
önem taımaktadır. Belgrad Ormanı, Osmanlı mparatorluu zamanında ehrin belki de
en önemli su deposu konumundadır. 1719’da Büyük Bent, 1722’de Topuzlu Bent’in
yapımıyla önemi daha da artmıtır. Bu ikisine ek olarak, yaklaık zamanlarda ina edilen
Valide Bendi, II. Mahmut Bendi, Kömürcü Bendi, Kirazlı ve Karanlık Bentleri günümüzde
de kullanılabilir durumdadır. Ancak günümüz artlarında, ne bu bentlerin ne de
ormanın, su üretimi konusunda ehir için hayati bir önemi kalmamıtır. Çünkü buradan
bir yılda salanan su, bugünün metropolünün yalnızca iki-üç günlük su tüketimine karılık
gelmektedir. Belgrad Ormanı, kıın yaprak döken çok sayıda aaç ve bitki türünün
oluturduu “yapraklı” adı verilen bir orman türüdür. Mevcut aaçlar arasında sayı
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olarak ilk sırayı toplam popülâsyonun dörtte üçünü oluturan meeler almaktadır. Sapsız
mee, Macar meesi ve saplı mee olmak üzere toplam üç çeit mee mevcuttur.
Meelerden sonra en çok bulunan üç aaç türü, dou kayını, adi gürgen ve Anadolu
kestanesidir. Ormanda tam 71 çeit ku ve 18 memeli hayvan türü yaamaktadır.
Avlanma yasaının getirdii koruyucu önlemler sayesinde yaban hayatı oldukça zengin
kalabilmitir.

Bugün Belgrad Ormanları, ormanın derinliklerine kadar uzanan yürüyü ve kou
parkurları, temiz piknik alanları, bisiklet yolu ve dier sosyal imkânları nedeniyle stanbul
halkı için özellikle hafta sonlarını deerlendirmek için ideal bir ortamdır.

3.1.12.3. Turizm
Eyüp büyük bir turizm potansiyeline sahiptir. Bölge sadece tarihî deil, aynı zamanda
doal pek çok zenginlie de sahiptir. Belgrad Ormanları ulaım kolaylıı salanabilirse
stanbul’un ehir içi turizmi açısından en
önde

gelen

yerler

arasına

girebilir.

Karadeniz’e olan kıyı ile deniz turizmine
açılabilir. Ayrıca Eyüp Sultan Tepesi (Piyer
Loti) ve Amcazade Vakıf arazisinin yerletii
tepe

doyumsuz

stanbul
tanınan

manzarasıyla

hâlihazırda

da

manzara

noktalarıdır.

Eyüp teleferiinin faaliyete

geçmesi ile birlikte buranın daha çok turist
çekecei açıktır.

lçedeki en önemli turizm potansiyeli, inanç
turizmi olarak adlandırılan ve halk tarafından
ziyaret edilen camii, medrese, tekke, kabir vb.
yapılardır.

Sadece

inanç

turizmi

adına

Ramazan ayında Eyüp’ü 1,5 milyon insan
ziyaret etmektedir. Toplamda bakıldıında ise,
2005 yılı itibariyle yerli turist sayısı 3 milyon,
yabancı turist sayısı ise 70.000 civarındadır.
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LÇENN ETM DURUMU

lçede, Hz.Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub-El Ensari’nin kabrinin kefi sonrası bu bölgeye türbe
ve camii külliyesinin yapılması ile eitim ve kültüre büyük önem verilmitir.

Osmanlı mparatorluu döneminde Eyüp Camii yanındaki medrese ve çevresinde
bulunan tekkeler, ilçeyi eitim ve kültür merkezi haline getirmitir. Tekke ve medreselerin
yanında, okul olarak Sultan Reat tarafından 1912 yılında Readiye Mektebi açılmıtır ve
bu okul halen Ebusuut lköretim Okulu olarak eitim ve öretime devam etmektedir.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte okul sayısı hızla artan ilçede, eitim ve öretim seviyesi
yüksek olup, okulu olmayan mahalle, köy ve semt bulunmamaktadır.

stanbul

nüfusunun eitim durumu, Türkiye ortalamasının oldukça üstündedir. Türkiye genelinde 6
yaın üstündeki nüfusun %20’sine yakını okuma-yazma bilmezken, bu sayı stanbul’da
%10 dolaylarındadır. Ülke genelinde nüfusun %10’u lise mezunu iken, bu oran
stanbul’da %16 deerindedir. Türkiye genelinde, yüksek okul bitirenler nüfusun %3’ünü
olutururken, stanbul’da bu oran 5,5’e çıkmaktadır.

stanbul nüfusunun %10’u
hiç

okuma-yazma

bilmezken,
oran

Eyüp’te

yaklaık

%3

bu
ile

stanbul genel deerinden
düüktür.

Bu

veriler

stanbul

bütününe

göre

Eyüp’te
oranının

okur-yazar
daha

yüksek

olduunu göstermektedir.
Ancak stanbul nüfusunun
%26’sı lise mezunu iken, Eyüp’te bu oran %16, stanbul’da yüksek okul bitirenlerin oranı
%5,5 iken, Eyüp’te bu oran %4’tür. Bu ise stanbul geneline göre lise ve üstü eitim
nüfusunun düük olduunu ortaya çıkarmaktadır.
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3.1.13.1. lçede Bulunan Eitim Kurumları
Eyüp'te 44'ü resmî, 1'i özel olmak üzere 45 ilköretim okulu; biri özel olmak üzere toplam
11 genel ve meslek lisesi, 2 anaokulu ve bir halk eitim merkezi olmak üzere toplam 59
eitim kurumu bulunmaktadır.

lçede bulunan okulların daılımı aaıda verilen tablodaki gibidir:

ETM KURUMU

SAYI

YÜZDE(%)

lköretim Okulu

45

76,27

Genel Lise

5

8,47

Meslek Lisesi

6

10,17

Anaokulu

2

3,39

Halk Eitim Merkezi

1

1,69

TOPLAM

59

100,00

Halk Eitim Merkezi
Eyüp Halk Eitimi Merkezi Müdürlüü, 1971 yılında, Kartaltepe Mahallesi okullar
caddesindeki 1 nolu Eyüp Belediye Bakanlıı’na ait bir binada hizmete balamıtır.
Müdürlük binasının idare
olarak da yetersiz olması
ve

kursların

alana

yayılması ile daha müsait
bir

bina

arama

çalımalarına

balanmı,

çeitli yazımalar neticesi
u
olan

anda
l

kullanılmakta
Özel

dare

Müdürlüüne ait Topçular
lkokulu 1988 tarihinde Eyüp Halk Eitimi Merkezi Müdürlüü olarak tahsis edilmitir. Halen
bu binada idare ve atölye olarak yetikinlere hizmet verilmektedir.
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Halk Eitim Merkezi Müdürlüü, bünyesinde bata biçki-diki, makine nakıı, el sanatları,
modelistlik, kuaförlük, muhasebe ve bilgisayar olmak üzere birçok dalda kurslar
açılmakta ve bu sayede birçok kiiye bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

SMEK Kursları
lçede, stanbul Büyükehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren stanbul Meslek
Edindirme Kursları (SMEK) tarafından ilçe halkına çeitli konularda meslekî yetenek
kazandırmak amacı ile kurslar verilmektedir. Eyüp ilçesinde SMEK’e balı olarak faaliyet
gösteren 7 farklı noktada kurs bulunmaktadır:
1- Sultan Center
2- Eyüp Merkez
3- Alibeyköy Merkez
4- Alibeyköy Kültür Merkezi
5- Rami Yeni Mahalle
6- Yeilpınar Mahallesi
7- Eyüp Spor Merkezi
SMEK’e balı kurslarda bilgisayar, giyim, nakı, diksiyon, ahap boyama, açılık, ngilizce,
Arapça, resim, modelistlik, stilistlik vb. konularda eitim verilmektedir.

3.1.13.2. Eitim le lgili htiyaçlar
Bugün toplam 63 eitim kurumunun olduu ilçede, 984 derslik bulunmakta ve 55.081
örenciye 1.637 öretmen eitim hizmeti sunmaktadır. Öretmenlerden 3’ü doktora,
75’i yüksek lisans, 1393’ü lisans ve 166’sı ön lisans mezunudur. Derslik baına düen
örenci sayısı, ilköretimde 60 iken ortaöretimde 44'tür. Halk Eitim Merkezi’nde ev
hanımlarına yönelik kurslar dıında bilgisayar ve muhasebe gibi meslek edindirmeye
yönelik kurslar da vardır. Eyüp'te ilköretim kurumlarının pek çounun binaları eski
olduu için buralarda salıklı ve verimli eitim zorlamaktadır. Ayrıca ilköretimde sınıf
baına örenci sayısının 35'e çekilebilmesi için 182 dersliin daha ina edilmesi
gerekmektedir. Bunun yanı sıra hem ilköretim hem orta öretimde laboratuar ve çeitli
öretim araç gerecine de gereksinim duyulmaktadır. Hiçbir üniversitenin eitim
donatısının bulunmadıı ilçede örgün eitim yapan özel kurumların sayısının azlıı dikkat
çekmektedir. Ayrıca ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öretmenlerin
meslektalarıyla dayanıma ve kaynama içerisine girebilecekleri, sosyal tesislerinden
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istifade edebilecekleri, bo vakitlerini deerlendirebilecekleri ve mesleki aratırma ve
inceleme yapabilecekleri bir öretmen evi bulunmamaktadır.

3.1.14.

LÇENN SALIK DURUMU

lçede salık hizmetlerinin yürütmek
üzere biri özel 2 hastane, 10 Salık
Ocaı, 2 Ana Çocuk Salıı ve Aile
Planlama Merkezi, 1 Verem Sava
Dispanseri ve semt poliklinikleri hizmet
vermektedir. Eyüp ilçesinde bulunan
en teekküllü hastane Eyüp Devlet
Hastanesi olup, mahallelerin %60’ında
salık ocaı bulunmaktadır. Ayrıca
Eyüp Belediyesi’nin salık alanında yürütmekte olduu çalımalar, ilçenin salık
alanındaki faaliyetlerine önemli derecede katkıda bulunmaktadır.

Eyüp Devlet Hastanesi
Eyüp Bahariye Caddesinde bulunan Eyüp Devlet Hastanesi ilçenin en teekküllü
hastanesidir. Hastane fiili 144 yatak kapasiteli olup, youn bakım yatak sayısı 7, ameliyat
masa

sayısı

ise

6’dır.

Hastanede 2005 verilerine
göre
poliklinik

400.060
hizmeti

hastaya
verilmi,

1575 yatan hasta tedavi
edilmi ve 2870 ameliyat
gerçekletirilmitir.
Hastanede

ayrıca

sürücü

olur belgesi, ilaç raporu,
istirahat raporları, sevk raporları, ie giri raporları, emeklilik raporları ve silah raporları da
verilmektedir. Hastanede yatarak tedavi, poliklinik hizmetleri, laboratuar hizmetleri
verilmektedir.
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Eczaneler
lçede toplam 69 adet eczane bulunmaktadır. lçenin nüfusu dikkate alındıında
ortalama 5.014 kiiye 1 eczane dümektedir.

3.1.14.1. Salık le lgili htiyaçlar
lçenin salık ile ilgili sorunlarını u ekilde sıralamak mümkündür;

1. lçenin nüfusunun 350.000’i bulmasına ve yüzölçümü itibari ile stanbul’un ikinci
ilçesi olmasına ramen yataklı tedavi kurumu olarak sadece 144 yatak kapasiteli
Eyüp Devlet Hastanesi mevcuttur. Bu bakımdan ilçede 100 yataklı ayrı bir
hastaneye ihtiyaç duyulmaktadır.

2. lçede salık hizmetlerinin daha etkin biçimde yürüyebilmesi için her yıl ihtiyaç
listelerinde belirtilen miktarda hekim, salık memuru, hemire, ebe, çevre salıı
teknisyeni atanması gerekmektedir.

3. lçede bulunan Salık Grup Bakanlıı ile Merkez Salık Ocaı tescilli eser olan
Sokulu Mehmetpaa külliyesinde hizmet vermektedir. Söz konusu külliyenin tarihî
eser olması nedeniyle salık hizmetlerine uygun bir tarzda tamirat ve tadilatı
yapılamamaktadır. Bu nedenle salık tesislerine tahsis edilmi, ilçe merkezindeki
arsaya

bir

salık

kompleksinin

ina

edilmesinin

faydalı

olacaı

deerlendirilmektedir.
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SVL TOPLUM ÖRGÜTLER

Çaımızda, kamu kurulularının bazı görevlerini sivil kurululara bırakmaları, demokrasinin
olmazsa olmaz artlarından biri olarak görülmektedir. Avrupa Birlii Uyum Süreci
kapsamında 2005 yılında çileri Bakanlıı bünyesinde Dernekler Dairesinin kurulması,
dernekleri bir kez daha yönetimin gündemine taımıtır.

Türkiye’nin de 24 Ocak Kararlarıyla balattıı devletin küçültülerek güçlendirilmesi
siyasetinde özelletirme yanında STK’ların teviki de önemli bir politika aracıdır. Ayrıca
Türkiye’nin de içinde bulunduu ülkelere tavsiye edilen yönetim modeli olan iyi
yönetiim kavramı da içeriinde sivil topluma büyük yer vermektedir.

Sivil toplum açısından bakıldıında Eyüp’ün ayrı bir yeri vardır: Bir vakıf medeniyeti olarak
adlandırılan Türk medeniyetinin atfettii kutsallık nedeniyle en fazla vakıf kurduu
yerlerin baında Eyüp gelmekteydi. Öyle ki buranın bir yerleim yeri olması bile bir vakfın
(Eyüp Sultan Külliyesi) kurulmasıyla balamıtır. Asırlar boyunca sivil toplumun kalbinin
attıı yer olan Eyüp’te bugün de farklı alanlarda faaliyetlerini sürdüren 352 dernek
vardır. Sivil toplumun, toplumsal refaha balı bir sosyal olgu olduu gerçei burada da
kendini göstermektedir. Bununla beraber gelimi ve katılımcı bir Eyüp için STK’nın önemi
hatırlandıında, ilçenin sosyo-ekonomik koullarının ötesinde derneklemeye ihtiyacı
olduu anlaılacaktır. Dernek sayısının artması adına Eyüp Belediyesi hem dernek kurma
konusunda öncülük etmeli hem de derneklerin belediye kararlarına etkin katılımı için
uygun ortamı oluturmalıdır.
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Eyüp Belediyesine 2005 yılında kapsamlı bir kurumsal check-up çalıması ile faaliyetlerin
ve kurum içi çalımaların bir öz deerlendirmesi yapılmıtır. Bu kapsamda, belediyenin
kendi iç bünyesinde gerçekleen yönetim fonksiyonlarının da kurumun stratejik
yapılanması üzerindeki etkileri incelenmitir. Yapılan öz-deerlendirme çalımaları
aaıda özetlenmitir.

3.2.1.

BELEDYENN TARHÇES

Cumhuriyetin ilk yıllarında Balkan göçmenlerinin yerletirildii, 1960 sonrasında da Trakya
ile Anadolu’nun çeitli yörelerinden gelenlerle nüfusu hızla artan Eyüp çevresi, Haliç’teki
sanayileme ile birlikte büyümeye balamıtı. Önceleri kırsal nitelikli bir alan olan
Alibeyköy, belediye sınırları dıındaydı. Burası, sınırlardaki arazi fiyatlarının ucuzluu
nedeniyle hızlı ve plansız bir gecekondulamayı da beraberinde getirdi. Osmanlı
mparatorluu döneminde stanbul’un yönetimi Veziri Azam, Sekbanbaı, stanbul Kadısı,
Eyüp Sultan Kadısı, Galata Kadısı ve Üsküdar Kadısı, stanbul Aası, Bostancıbaı gibi belli
balı birkaç elde toplanmıtı. Bakentin klasik belediye örgütü 19.yüzyılın ilk yarısında
ortadan kalkmı, fakat yerine etkin hizmet gören bir örgüt geçmemitir. Cumhuriyet
döneminde ise, stanbul ilinin yönetimini üstlenen kiiler 1958 yılına kadar hem Valilik hem
de Belediye Bakanlıı görevini yürütmütür.

Eyüp ise ayrı bir yönetim birimine sahip olmayarak Belediyeye balı ube müdürlüü
aracılııyla yönetilmitir. 1958 yılında Belediye Bakanlıı görevi ayrılmıtır. Ancak Eyüp
Sultan, hâlâ ube müdürlüü statüsüne sahip olarak kalmıtır. 1967 yılında hızla nüfusu
artan Alibeyköy’de belde belediyesi kurulmu, yine Bayrampaa ve Kemerburaz’da
belde belediyesi statüsüne sahip olmulardır. 1983 yılında stanbul’a Büyükehir
Belediyesi statüsü verilirken, Eyüp de ilçe belediyesi statüsü kazanmıtır. Bu ilçe sınırları
içinde, daha önceki dönemlerde belde belediyesi statüsüne sahip olan Bayrampaa,
Alibeyköy ve Kemerburgaz da dahil edilmitir. 1989 yılında Bayrampaa, Eyüp ilçesinden
ayrılarak ayrı bir belediye halini almıtır. 1993 yılında da Göktürk Köyü, belde belediyesi
statüsünü kazanmıtır. Eyüp, özellikle 27 Mart 1994 tarihinden bu yana hızlı bir deiim ve
geliim içerisindedir. O tarihten bu yana yapılan icraatlar ve ortaya konan projeler
Eyüp’ün gelecee daha umutlu ve aydınlık bakmasını salamaktadır.
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3.2.1.1.
Eyüp

2007-2011

Belediye dari ve Hizmet Birimleri

Belediyesine

deerlendirilmitir.

balı

idari

ve

hizmet

birimlerinin

faaliyet

ve

çalımaları

Bu deerlendirme birimlerdeki hedef analizleri, iyiletirmeler,

teknolojik deerlendirme, proje yönetimi, risk analizi, dokümantasyon, organizasyonel
yapı, toplantı yönetimi vb. konuları da içerecek ekilde geniletilmi ve sonuçları “Eyüp
Belediyesi 2005 Yılı Kurumsal Check-Up Raporu”nda verilmitir. Ayrıca belediyenin idari
ve hizmet birimlerinin 2005 yılında kendi görev ve sorumluluk sınırları dahilinde
gerçekletirmi oldukları faaliyetler ile ilgili bilgiler de “Eyüp Belediyesi 2005 Yılı Faaliyet
Raporu” balıı altında toplanmıtır.

3.2.2.

KURUMSAL YÖNETMN DEERLENDRLMES

Bu kapsamda yapılan deerlendirmede öncelikle kurumun stratejik yönetim yapısına
uygunluu deerlendirilmitir. Kurumun misyon ve vizyona dayalı bir yönetim anlayıı
analiz edilmitir. Kurumda Vizyon 2023 adı verilen bir çalıma yapılmı ve belediyenin
ileriye yönelik olarak vizyonu oluturulmutur. Bu çalıma belediyenin 2007–2011 yılları
arasındaki stratejilerini oluturmada önemli katkı salamıtır. Çünkü bu çalıma aslında
önemli bir dı deerlendirme çalıması olarak görülebilir.

Eyüp Belediyesinde 2005 yılında yapılan stratejik planlama çalıması kapsamında
kurumun yöneticilerinin katılımı ile misyon ve vizyonunu belirlenmi ve tüm çalıanlara
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duyurmutur. Bunlara dayalı stratejik plan oluturulmu ve planlama sürecinin kurum
içinde yaygın olarak uygulanması için önemli bir adım atılmıtır.

Kurumda birimler kendi hedeflerini yıllık olarak belirlemekte ve belirli zamanlarda
Belediye Bakanının huzurunda deerlendirmektedirler.

Aynı ekilde birimlerinde

hedeflerini (faaliyet ve projelerini) periyodik olarak izlenip deerlendirilmelerine yönelik
bir sistemin gelitirilmesi çalımaları devam etmektedir.

Belediye içerisinde her yıl

yapılacak olan öz-deerlendirmeler, kentsel deerlendirmeler ve payda analizleri ile
kurumun stratejik planı revize edilecek ve belirlenen stratejiler ııında birimlerin faaliyet
ve projeleri oluturulacaktır. Bu kapsamda hazırlanan 2007-2011 yılları stratejik planına
dayanan 2007 yılı performans programı, bu dokümana ek olarak meclise sunulacaktır.
Hedeflerin periyodik olarak deerlendirmesiyle kurum içinde performansa dayalı
yönetimin hayata geçmesi salanmı ve performans açıı olan alanların iyiletirilmesi
için bir zemin oluturulmutur. Performans deerlendirme çalımaları, hizmetleri daha
etkin üretebilmek için i süreçleri üzerinde belirlenen performans hedeflerinin de
izlenmesini olanaklı kılan süreç yönetimi ilkeleri benimsenecektir.

Kurum içinde yapılan deerlendirmelerde birim çalıanlarının sorunların üzerine takım
halinde giderek sorunları çözdükleri görülmütür. Bu yaklaım tarzı ile çok sayıda
iyiletirme gelitirilmitir. Bu kapsamda yürütülen takım çalımalarının etkinlii her geçen
gün daha da artırılacaktır.

çileri Bakanlıı'nın yayınladıı Norm kadro uygulamalarının Eyüp Belediyesi içerisinde
hayata

geçirilmesiyle

ilgili

çalımalar

devam

etmektedir.

Bu

kapsamda

hem

organizasyonel yeniden yapılanma gerçekletirilecek; hem de birimlerin görev ve
sorumlulukları güncellenecektir.

Kurum içinde genel olarak ariv problemi olmamakla birlikte dijital ariv sisteminin
hayata

geçirilmesinin

etkin

hizmet

üretimi

açısından

önemli

olduu

deerlendirilmektedir.

Kurumdaki yazılımlar günün koulları ile ve yasal düzenlemeler ile güncellenecek ve
bilgisayar alt yapısı sürekli yenilecektir. ntranetin etkin olarak kullanılması için her türlü
destek yaygınlatırılacaktır. Kent Bilgi Sistemi oluturma çalımaları devam edecektir.
Uydu teknolojisinden faydalanma olanakları incelenmektedir.
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Belediyenin web sayfası çok etkin bir ekilde güncellenmektedir.

e-belediyecilik uygulamaları hızla devam ettirilecektir. nternet üzerinden vatandaların
vergilerini ödemeleri, belediye hizmetleriyle ilgili bilgilendirilmeleri için yapılan çalımalar
devam edecektir.

Ancak vatandaların web sayfasını kullanmalarını salayacak

giriimlerin de ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Belediye birimleri arasında iç müteri memnuniyeti çalımaları yapılmı ve birimlerin
birbirlerini

destekleme

noktasında

sorunlar

olup

olmadıına

bakılmıtır.

Bu

deerlendirmenin sonuçları grafik olarak u ekildedir.
EYÜP BELEDYES Ç MÜTER MEMNUNYET - GENEL
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Görüldüü gibi birimlerin birbirlerinden memnuniyeti 5 üzerinden deerlendirildiinde
genel olarak 3’ün üzerindedir. Bu da birimlerin genelde birbirlerinden memnun oldukları
anlamına gelmektedir.
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2007-2011

NSAN KAYNAKLARI YÖNETMNN DEERLENDRLMES

Belediyenin öz deerlendirme çalıması kapsamında insan kaynakları yönetimine
yönelik çalımaları da deerlendirilmitir.

Yapılan incelemeye göre 2005 yılı sonu

itibariyle personel daılımı u ekildedir:

Cinsiyet

çi

Memur

Toplam

Sayı

154

183

326

96,25

66,30

74,77

6

93

94

Yüzde

3,75

33,70

21,56

Toplam Sayı

160

276

436

36,70

63,30

100,00

Erkek

Yüzde
Bayan

Sayı

TOPLAM
Toplam Yüzde

3.2.3.1.

Personel Hareketleri

Eyüp Belediyesi’nde çalıan memur ve içi personelin yıllar bazında daılımı aaıdaki
tabloda verilmitir. 1995 yılında toplam 633 kii olan personel sayısı 2005 yılı sonu itibariyle
toplam 436 kiidir. Son 10 yıl içerisinde personel sayısında %31,12’lik bir azalma meydana
gelmitir.

YILLAR

Personel Sayısı

Deiim Sayısı

Deiim
Oranı

Memur

çi

TOPLAM

1995

289

344

633

-

-

1996

289

295

584

49 (azalı)

-7,74

1997

296

318

614

30 (artı)

5,14

1998

314

341

655

41(artı)

6,68

1999

302

267

569

86 (azalı)

-13,13

2000

280

237

517

52 (azalı)

-9,14

2001

265

202

467

50 (azalı)

-9,67

2002

250

199

449

18 (azalı)

-3,85

2003

250

184

434

15 (azalı)

-3,34

2004

240

177

417

17 (azalı)

-3,92

2005

276

160

436

19 (artı)

4,56
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1995 yılından itibaren belediyede çalıan personel sayılarına ilikin grafikler aaıdaki
gibidir:

Eyüp Belediyesi Yllara Göre Personel Says
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Çalıanların eitim durumları ise u ekilde bir daılım göstermektedir:

Eitim Durumu

Yüzde(%)

Açık Öretim Fakültesi

% 3,30

lkokul

% 23,1

Lise

% 21,0

Meslek Lisesi

% 5,70

MYO

% 2,40

Ortaokul

% 7,40

Üniversite

% 26,2

Eitim Durumu Belirtilmeyenler

% 11,0
TOPLAM

% 100,0

Belediyenin kadro ihtiyacına yönelik yapılan deerlendirme sonuçları u ekildedir:

TÜR

Kadro

Dolu kadro

Bo Kadro

Memur

428

238

%55,6

190

%44,4

çi

496

174

%35,1

322

%64,9

TOPLAM

924

412

%44,6

512

%55,4

Belediye personelinin genel olarak orta ya grubunda olduu görülmektedir. Ya
daılım grafii incelendiinde normal daılıma uygun bir yapının sergilenmektedir.
Ortalama ya 39,9 olarak belirlenmitir. Belediyenin çounluu 30–45 ya grubu
arasındadır. Çalıanların yaklaık %20’si 45 ya üzerindedir.

Belediye personelinin emeklilik durumu deerlendirildiinde kısa dönemde eleman
eksikliine yol açacak bir durumun olmadıı görülmektedir. En fazla 2008 yılında emekli
olacak personel vardır (16 çalıan).
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Yıl

Personel Sayısı

Yüzde(%)

2005

21 (6’ sı özürlü)

% 5,00

2006

8

% 1,90

2007

13

% 3,10

2008

16

% 3,81

2009

8

% 1,90

66

% 15,71

TOPLAM

2007-2011

Norm kadro çalımaları kapsamında belediye insan kaynaklarının daılımında gerekli
düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

3.2.3.2.

Çalıan Memnuniyetinin Deerlendirilmesi

Eyüp Belediyesi Stratejik planlama çalımaları kapsamında çalıanlarla ilgili analizlerin
yapılabilmesi için bir çalıma düzenlenmitir. Çalımada 8 farklı konu hakkında
çalıanların görüleri alınmıtır. Bu konular:

 Liderlik / Yönetim
  – Çalıma ortamı
 Motivasyon
 Ücret ve Sosyal Haklar
 Terfi ve Gelime Fırsatları
 letiim
 Katılım
 Kurum majı / Balılık
eklindedir.

Yukarıda listelenen konu balıkları dıında çalıanlara ayrıca ileri ve kurum hakkındaki
görüleri de sorularak, kurumun kendi gözleriyle deerlendirmeleri istenmitir. Bu
çalımanın sonuçları, “Eyüp Belediyesi Çalıan Memnuniyeti Sonuç Raporu”nda yer
aldıından detaylar ayrıca buraya konulmamıtır. Çalıan memnuniyeti 5 üzerinden
3,06, kurum balılıı/imajı ise 3,53 olmutur. Aaıdaki grafikte 8 farklı açıya göre anket
sonuçlarını göstermektedir. Çalıan Memnuniyetinin deerlendirilmesi neticesinde
ortaya çıkan sonuçlar hazırlanan stratejik planda kullanılmıtır.
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No
1
2
3
4
5
6
7

Anket Ana Kriterleri
Liderlik / Yönetim
 - Çalıma ortamı
Motivasyon
Ücret ve Sosyal Haklar
Terfi ve Gelime Fırsatları
letiim
Katılım

Önem
Puanları
4,50
4,62
4,46
4,60
4,24
4,46
4,30

Kurum Balılıı/maj

Memnuniyet
Oranı
3,59
3,32
2,97
2,46
2,87
3,12
3,12

3,06

ÇALIAN MEMNUNYET NDEKS
8

2007-2011

4,43

3,53

Önem Derecesi - Memnuniyet Oran likisi
Liderlik / Yönetim
5
Kurum maj / Ballk

 - Çalma ortam
3

Katlm

1

letiim

Motivasyon

Ücret ve Sosyal Haklar

Terfi ve Gelime Frsatlar

Önem Derecesi
Memnuniyet Oran
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3.2.4.

HZMET YÖNETMNN DEERLENDRLMES

3.2.4.1.

Vatanda Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Deerlendirilmesi

Kurumda düzenli olarak vatanda memnuniyeti ölçülmektedir. Sistematik vatanda
memnuniyeti ölçümleri sayesinde, sürekli deien vatanda talep ve ihtiyaçları daha iyi
izlenmekte ve taleplerin karılanması için hazırlık yapılabilmektedir. Eyüp Belediyesi,
faaliyetlerini planlarken ölçüm sonuçlarını dikkate almaktadır. Yapılan ankete ilikin
genel sonuçlar aaıdaki tabloda olduu gibidir. Stratejik planın hazırlanması sırasında
da yapılan anket sonuçları dikkatle incelenmitir.

Genel olarak yapılan ölçümlerde

vatanda memnuniyetinin ortalamanın üzerinde olduu görülmütür. Özellikle temizlik
hizmetleri, ulaım, park ve bahçeler gibi hizmetlerden memnuniyet yüksektir. Yapı
ruhsatları ve yol ihtiyaçları bakımından memnuniyet dier hizmetlere göre daha
düüktür. Bu nedenle bu alanlarda gerekli hizmetler artırılacaktır.

3.2.4.2.

Yeni Teknolojilerin Takibi ve Kullanılması

Yeni teknolojiler, Belediyelerde hem mühendislik ilerinin etkinliini arttıran hem de
kurumsal yönetim faaliyetlerini hızlandıran ve iyiletiren unsurlardır. Kurumda, birimler
tarafından kullanılan yazılıma yönelik ikâyetler incelenerek ilgili kurumlardan gerekli
düzenlemelerin yapılması talep edilmitir. Ayrıca, sayısal haritalar, kent bilgi sistemi vb.
konuların kurum için önemli olduu görülmütür.

3.2.4.3.

Hizmetin Önceliklendirilmesi ve Tanıtımı

Hizmetler, vatanda memnuniyeti anketleri ve Belediye yöneticilerinin ilçe genelinde
yaptıı tespitler, vatandaların Belediyeye yaptıı bavurularda belirttikleri öneri ve
ikâyetler temel alınarak önceliklendirilmektedir.

Eyüp Belediyesi’nde hizmetlerin, dier Belediyelerle kıyaslandıında iyi bir ekilde
tanıtıldıı söylenebilir. Yapılan vatanda memnuniyeti ölçümlerinde, bu yönde taleplerle
karılaılsa da kurumun tanıtım faaliyetleri etkin bir ekilde yürümektedir. Bu kapsamda
web sayfası önemli bir etkendir. Yapılan önemli faaliyetler birkaç saat içersinde web
sayfasına eklenmektedir. 2006 yılı ve sonrasında ise afiler, billboardlar, pankartlar,
broürler, gazeteler, dergiler, resim ve grafiklerden yararlanılarak hizmetler tanıtılacaktır.
Basın Yayın Müdürlüü’ne bu tanıtım yöntemlerinin kullanılmasına yönelik hedefler
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konulmutur. Belediye, hizmetlerini tanıtmak amacı ile web sayfasını kullandıı gibi her
ay basılan Eyüp Belediyesi Bültenini de verimli bir ekilde kullanmaktadır.

3.2.5.

 SALII VE GÜVENL DEERLENDRLMES

3.2.5.1.

 salıı Uygulamaları

Kurum yöneticileri ve çalıanları i salıı ve i güvenlii ile ilgili konularda son derece
duyarlıdır. Çalıan memnuniyetinin salanması, daha güvenli ve verimli bir hizmet ortamı
için; SG ile ilgili çalımalara devam edilmektedir.

3.2.5.2.

Afetlere Hazırlık

Günümüzde organizasyonların karılaabilecekleri riskler oldukça artmıtır. Doal
afetlerin

artması,

dalgalanmalar,

insan

kaynaklı

organizasyonları

teknolojik
deiik

afetler,

boyutlarda

beklenmeyen
ve

toplumsal

olumsuz

olarak

etkileyebilmektedir. Bu nedenle organizasyonların beklenmedik durumlara karı önlem
almaları ve organizasyonlarında Acil Durum Yönetim Sistemi gelitirmeleri önem
kazanmaktadır. Organizasyon (hangi alanda hizmet veriyor olursa olsun) faaliyetlerinin
kesintisiz ve

etkin

sürdürülebilmesi

açısından

Acil

Durum Yönetim

Sistemlerinin

oluturulması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle Eyüp Belediyesi bir acil durum planı
hazırlamayı stratejik açıdan önemli görmektedir.

3.2.6.

EYÜP BELEDYES’NN SON 12 YILI

Eyüp Belediyesi’nin son 12 yıl boyunca yapmı olduu hizmetler aaıdaki konu balıkları
atında deerlendirilmitir;
 Belediyenin mali yapısı
 Kurumsal geliim
 Salık hizmetleri
 Planlama çalımaları
 Yeil alan düzenlemeleri
 Altyapı, trafik ve ulaım yatırımları
 Eyüp modernleme süreci
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Belediyenin Mali Yapısı

Eyüp Belediyesi son 10 yıl boyunca mali yapısını güçlendirmek ve gelir kaynaklarını
artırmak için sürekli çalımaktadır. 1994 yılı balarında belediyenin toplam 383 milyar
borcu bulunmaktaydı. Aynı yıllarda belediyenin bütçesi ise 37 bin YTL’dir.

Eyüp Belediyesi mali yapısını güçlendirmek için gelir artırma çalımalarında gelien
teknolojinin imkânlarından azami derecede istifade etmi, Gelirler müdürlüü modern
bir ekilde dizayn edilmi ve mükelleflerin vergi ve harç ödemelerinde kolaylıklar
salanmıtır. Emlak ve dier vergi borçlarını ödemede kredi kartı kullanım imkanı
salanmakla birlikte, internet üzerinden ve telefon ile borç sorgulama ve ödeme
sistemleri de faaliyete geçirilmitir.

Aaıdaki grafikte Eyüp Belediyesi’nin son 10 yıl içerisindeki gelir düzeyi görülmektedir.
1994 yılında 37.000 YTL’lik belediye bütçesi 1999’da 8,5 milyon YTL’ye, 2004 yılında ise 48
milyon YTL’ye yükselmitir. Rakamlar dolar bazında deerlendirildiinde 2004 rakamları
1994 rakamlarına göre %800’lük bir artı göstermektedir. Belediyenin 2006 bütçesi ise 75
milyon YTL olarak belirlenmitir.

Yllar Baznda Belediye Bütçesi
80.000.000
75.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000

48.000.000

40.000.000
30.000.000
20.000.000
8.500.000
10.000.000
37.000
0
1994
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2007-2011

Kurumsal Geliim

Eyüp Belediyesi bünyesinde çalıan personelin daha verimli ve etkin kullanılması
yönünde adımlar atılarak, personel israfının önüne geçilmitir. 1994 yılında 303’ü memur,
483’ü içi olmak üzere toplam 786 personel çalıırken, 2005 yılı sonu itibari ile bu rakam
276 memur, 160 içi olmak üzere toplam 436 kiidir.

Kadrolamada adama göre i deil,
ie

göre

adam

hareketle

yaklaımından
görevlendirmeler

yapılmıtır.

Personelin

ihtiyaçlarını

karılamak

sosyal
amacı

ile

belirli dönemlerde sosyal yardımlar
yapılmı,

çalıma

motivasyonunu

artırmak amacı ile gezi, piknik vb.
etkinlikler düzenlenmitir. Belediyede
çalıan personelin özlük bilgileri ve personel hareketleri ilk defa bilgisayara girilerek, takip
ve kontrol ilemleri kolaylatırılmı, bürokrasi azaltılmıtır. Ayrıca belirli zamanlarda verilen
eitimlerle personelin mesleki ve kiisel geliimlerinin salanmasında önemli adımlar
atılmıtır.

Belediye hizmet binası çalıanların ve ilerini takip etmek isteyen vatandaların daha
rahat kullanımı için ek bina ile birlikte yenilenmitir. Bunun yanı sıra, Alibeyköy’de
bulunan atölye binaları batan sona yenilenmi, araçların bakım ve tamirlerinin
yapılabilecei üniteler kurulmutur. Hurdaya çıkan araçlar yenilenmi, bu sayede
belediyenin temizlik ve taıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi salanmıtır.

3.2.6.3.

Salık hizmetleri

Eyüp Belediyesi, son 10 yıl içerisinde salık hizmetleri konusunda yaptıı yatırımlar ve
sunduu hizmetlerle öncü bir kurum olmutur. Salık alanında yapılan çalımalar
aaıda gösterilmitir:

 Salık ocaklarının faaliyete geçirilmesi
 Alibeyköy’e bir hastane kazandırılması
 Her türlü teknik donanıma sahip ambulanslarla hizmet verilmesi
 Salık müdürlüüne laboratuar kurulması
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 Esnaf salıı ve iyeri hekimlii uygulaması
 Ücretsiz doum hizmetleri
 Ücretsiz poliklinik hizmetleri
 Bebekli ailelere yerinde hizmet uygulaması
 Bebek geliimine yönelik bilinçlendirici faaliyetler
 Diyaliz hastalarına ve özürlü çocuklara servis hizmeti
 Yalı hastalara yerinde hizmet uygulaması
 Fakir hastalara ücretsiz ilaç temini ve ilaç toplama kampanyaları
 Gezici salık hizmetleri
 Salık seminerleri

3.2.6.4.

Planlama Çalımaları

1/1000 ve 1/500 Ölçekli Planlar
1-13/09/1979 Tasdik Tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Planı(105 ha)
2-17/09/1990 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Alibeyköy Emniyettepe Mevki Gecekondu
Önleme Bölgesi Planı (13 ha)
3-25/03/1994 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alanı Koruma Amaçlı mar Planı (40 ha)
4-20/06/1997 Tasdik Tarihli 1/500 ölçekli Eyüp Cami ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı mar
Planı Tadilatı (28 ha)
5-02/07/1998 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama mar Planı(217 ha)
6-28/12/2001 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Çobançeme Gecekondu Önleme Bölgesi mar
Planı (38 ha)
7-13/11/2002 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Kemerburgaz mar Planı Revizyonu
8-17/12/2004 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Rami Uygulama mar Planı Revizyonu (78 ha)
9-19/03/2005 Tasdik Tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama mar Planı (1163 ha)
1/5000 Ölçekli Planlar
1-07/10/1992 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Cami ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı
mar Planı
2-06/12/1993 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Nazım mar Planı
3-16/05/2001 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Yayla Pirinçci Köyü Nazım mar Planı
4-30/10/1995 ve 13/11/2002 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Kemerburgaz Nazım mar Planı
5-29/08/2003 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Nazım mar Planı
6-04/08/2004 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Odayeri Köyü Nazım mar Planı
7-05/01/2005 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Akpınar Köyü Nazım mar Planı
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8-19/03/2005 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Aaçlı Köyü Nazım mar Planı
9-02/01/2006 Tasdik Tarihli 1/5000 ölçekli Çiftalan Köyü Nazım mar Planı

3.2.6.5.

Yeil Alan Düzenlemeleri

Eyüp sınırların içerisinde 1994 yılından bu yana 550.000 adet aaç dikilmitir. Dünya
standartlarına göre kii baına düen yeil alan miktarı 7 m2, stanbul’da 4 m2 iken,
Eyüp’te kii baına düen yeil alan miktarı 12,3 m2’dir. Eyüp Belediyesi bu hâli ile stanbul
sınırları içerisindeki en yeil ilçedir. Yıllar boyunca yapılan aaçlandırma çalımalarına
ilikin grafik ve veriler aaıda gösterilmitir:
Eyüp Belediyesi- Dönemler tibari le Dikilin Aaç Saylar
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Yeillendirme çalımaları yalnızca aaç dikimleri ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda park
ve oyun alanlarının yapım ve geniletilmesine de büyük önem verilmitir. Bir yandan
önceden yapılmı park ve oyun alanlarının tamir ve bakımları yapılırken, bir yandan çok
sayıda yeni park ve oyun alanı meydana getirilmitir. Son 10 yılda toplam 200 adet yeni
park yapılmıtır.

Yeillendirme konusunda halkı bilinçlendirmek ve halkın katılımını salamak amacıyla
fidan daıtım kampanyaları düzenlenmitir.
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Altyapı, Trafik ve Ulaım Yatırımları

Eyüp’teki trafii rahatlamak, ulaımı daha kolay hale getirmek ve altyapı ile ilgili sorunları
ortadan kaldırmak için son 10 yıl içerisinde birçok yatırıma imza atılmıtır. Bu yatırımlar
sayesinde trafik sorununa köklü çözümler getirilmitir. Aaıdaki listede bu alanda
yapılan çalımalar yer almaktadır:

 Edirnekapı altgeçidi
 Otakçılar altgeçidi
 Demirkapı altgeçidi
 Kazımarabekir köprüsü
 Sevinç köprüsü
 Namık Kemal Köprüsü
 Sadabat Köprüsü
 Küçükköy Köprüsü
 Yavuz Selim Köprüsü
 56 adet yol ve cadde geniletmesi ve tüm altyapılarının tamamlanması ve
hizmete sunulması
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 42 adet yeni yol yapımı
 85.000 metre su ebekesi, 175.000
metre yamur suyu kanalı yapımı
 Tüm içme suyu ebekesinin en az
50

cm

çapındaki

borularla

deitirilmesi
 100.000

kiinin

doalgaza

kavuması salandı.
 240.000 metre tül bordür, 360.000 m2 yaya kaldırımı yapımı
 Yaya

ulaımını

kolaylatırmak

amacı ile 12.560 metre merdiven
yapımı

 8 köyün toprak yoldan asfalt yola
kavuturulması

 1.300.000 ton asfalt dökümü
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Eyüp lçesi Ulaım Konsolide Paftası
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Eyüp Modernleme Süreci

Eyüp Belediyesi yaptıı faaliyetler ve uygulamalarla bir yandan tarihi ve kültürel
dokusuna sahip çıkarken, bir yandan da modern dünyanın deimekte ve gelimekte
olan trendine ayak uydurmaya çalımıtır. Bu kapsamda çarpık yapılamalara son
verilmeye çalıılmı, kentsel dönüüm uygulamaları ve sosyal belediyecilik uygulamaları
hayata geçirilmitir. Modernleme süreci içerisinde Eyüp’te yapılan çalımalar aaıda
verilmektedir:

 Alibeyköy’ün yeni bir görünüme kavuturulması
 Alibeyköy’de bulunan derelerin ıslah edilmesi
 Mezarlık içerisinde bulunan gecekonduların kaldırılması
 12.770 aileye tapu daıtımı
 Oto sanayi sitesinin açılması
 Kemerburgaz çöplüünün kapatılması
 Mahallelerde semt konaklarının açılması
 slambey’e kapalı pazar yapılması
 Olası

bir

afete

yönetimiyle

karı

koordineli

kaymakamlık
olarak

Afet

Yönetim Merkezinin kurulması
 Eyüp

Sultan

Tepesi

(Piyer

Loti) yolunun düzenlenmesi
 Eyüp Sultan Tepesinin (Piyer
Loti)

turizme

yeniden

kazandırılması
 Eyüp

teleferiinin

hayata

geçirilmesi
 Kurban kesim yeri ve kat otoparkının
yapılması
 Eyüp Sultan Hamamının projelerinin
tamamlanarak yapımına balanması
 Kültür ve Ticaret Merkezinin yapılması
 2 itfaiye binasının hayata geçirilmesi
 Eyüp

Sultan

çevresinin

Camii

ve

yayalatırılması,

yakın
yol

kotlarının orijinal hale getirilerek düzenlenmesi
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 40.000 m² alanın yayalatırılması
 Eyüp Sultan Camii meydan ve yakın
çevresinin

kentsel

tasarım

projelerinin

uygulanması
 Ahap köklere hayat verilmesi
 Maktul Mustafa Paa Külliyesinin restore
edilmesi
 44 tarihi çemenin restore edilmesi
 Tüm

sahabe

kabirleri

ve

türbelerinin

restore edilmesi
 Eyüp Sultan mezarlıklarının temizlenmesi
ve orijinal dokusunu bozmayacak ekilde
yenilenmesi
 Eyüp

Sultan

Sempozyumları

düzenlenmesi

(En

son

X.

Sempozyum

düzenlenmitir)
 Eski

tekkelerin,

türbelerin

kültür ve aratırma merkezleri
haline dönütürülmesi
 Hacı

Hüsrev

Mescidinin

taınarak restore edilmesi
 Sıbyan

Mektebinin

restore

edilmesi
 Emin Baba Tekkesi’nin restore
edilmesi
 Zal Paa Külliyesi’nin ihya edilmesi
 Feshane’nin

yeniden

hayata

kazandırılması
 Nezih Eldem ehir Müzesi’nin Eyüp’e
kazandırılması


Silahtaraa

Elektrik

santralinin

Teknoloji- Modern sanatlar müzesi
olması
 Alibeyköy- Küçükköy dere ıslahı
 Kültürel yayınlar (Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Sultan, Eyüplü Hattatlar, Eyüplü
Musikiinaslar, Eyüplü mehurlar, Eyüp Sultan Rehberi, Medine’den Eyüp
Sultan’a, Alibeyköy Tarihi, Cumhuriyet iirleri)
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 Eyüp’ e kütüphane kazandırılması
 Sosyal yardımlar
o

15.000 aileye kömür

o

18.000 aileye erzak

o

14.000 örenciye ayakkabı,
önlük ve kırtasiye yardımı

o

Her gün ihtiyaç sahibi 800
vatandaa sıcak yemek

o

12.170 çocuun sünnet ettirilmesi

 Alibeyköy imar planlarının yapımı
 Vakıf- Hazine anlamazlıı çözümü

 Türkiye’nin

en

büyük

Mehter

Takımı
 Eyüp

Sultan

Kitap

ve

Kültür

enlii
 Spora ve sporcuya destek
 2 adet çim saha yapımı
 12 adet toprak saha yapımı
 Amatör 54 kulübe malzeme
yardımı
 Yalı güreler organizasyonu

 Ev hanımları için step ve aerobik
dersleri

 Mahalleler

arası

futbol

turnuvaları
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 Eitime ve okullara destek
 Esnaf ve Halk ziyaretleri
 Halk gezileri
 Çocuk,

geçlik

ve

halk

meclislerinin kurulması
 Haliç’in yenilenmesi
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2004-2011 PROJELER
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4 E YYÜÜPP BBEELLEEDDYYEESS’’NNNN 22000044- 22001111 P RRO
OJJEELLEERR
ULAIM PROJELER
Köprü Projeleri:
1. Akemsettin Köprüsü (Taköprü) Projesi
2. Kemerburgaz Pirinçci Köyü Köprü naatı Projesi

Alt Geçit Projeleri:
3. SSK önüne Alt Geçit Yapılması Projesi
4. Karadeniz Caddesi’nde Alt Geçit Yapılması Projesi
5. Saya Yolu Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın Kesitii Noktaya Alt Geçit Yapılması
Projesi
6. Defterdar Caddesi Eyüp Sultan Camii Yaya Balantısını Salamak Üzere Yaya
Alt Geçidi

Tünel Projeleri:
7. Eyüp Sultan Tünel Projesi: Tarihimizde önemli bir yere sahip, padiahların kılıç
kuanmak üzere Eyüp Sultan’a gelite karaya ayak batıkları yer olan Bostan
skelesi, önündeki sahil yolunun yapımı ile birlikte yok edilmitir. Bu ayıbın
giderilmesi Bostan skelesi’nin ihya edilebilmesi için araç trafiinin Eyüp Sultan
Tüneline

aktarılması

gerekmektedir.

Bu

konudaki

çalımalar

devam

etmektedir.
8. Esentepe Tünel projesi

Kavak Düzenlemeleri Projeleri:
9. Çırçır Kavaı Projesi***
10. Atatürk Bulvarı Kavaı Projesi
11. slambey Cad. Tahta Minare Kavaı Projesi
12. Necati Molder Cad. Kazım Karabekir Cad. Köprülü Kavak Projesi
13. Mareal Fevzi Çakmak Cad. Sevinç Köprüsü- M. Akif Ersoy Cad. Kavak Projesi

Raylı Sistem Projeleri:
14. Edirnekapı – Sultançiftlii Tramvay-Metro Hattı
15. Beikta - Tekstilkent Metro Hattı
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16. Haliç Karadeniz Demir Yolu’nun Hayata geçirilmesi Projesi
17. Sirkeci- Alibeyköy- Vezneciler Tramvay Projesi

Deniz Ulaımı Projeleri:
18. Vapur Seferleri’nin Silahtaraa’ya Kadar Uzatılması Projesi

Açılması ve Geniletilmesi Gereken Yol Projeleri:
19. Karadeniz Caddesi’nin Kâıthane’ye Balanması Projesi
20. Dümeciler Caddesi (Hacı Eref Sk. Altunizade Ba Sk. ve Tahtaminare Parkı
önü) Yol Geniletme Projesi***
21. Eski Yeni Dere Sk. (Evlice Baba Tekke Sk. ile Bülbül Yuvası Sk. Arası)
Geniletilmesi Projesi
22. Maltepe Caddesi Projesi***
23. Münzevi Caddesi Projesi***
24. Otakçılar Caddesi Projesi***
25. Güzelce Caddesi Projesi***
26. Namık Kemal Caddesi Projesi***
27. Atatürk Caddesi Projesi***
28. Kırımi Çemesi Sokak Projesi***
29. Savaklar Caddesi Projesi***
30. Gaziosmanpaa Caddesi (Küçükköy Yolu)Projesi***
31. Ulubatlı Hasan Caddesi Projesi***
32. Giden Caddesi Projesi***
33. M. Fevzi Çakmak Caddesi’nin Tünele Kadar Geniletilmesi Projesi
34. Barbaros Caddesi Projesi***
35. Dardavi Sk. Geniletilmesi Projesi***
36. Üçevler Üstü Sk. Geniletilmesi Projesi***
37. Çırcır Cad. Geniletilmesi Projesi
38. 8 Köy Yolu’nun Elden Geçirilmesi ve Asfaltlanması Projesi***
39. Bütün Cadde ve Sokakların Asfaltlarının Yapılması Projesi***
40. mar Planlarında Var Olan Ancak Henüz Uygulaması Yapılmamı Yolların
Açılması ve Geniletilmesi Projesi
41. Kemerburgaz stanbul Caddesi’nin Geniletilmesi Projesi***
42. Bahçeköy Caddesi Geniletme Projesi***

Otopark ve Kat Otoparkı Projeleri:
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43. Eyüp Sultan Katlı Otoparkı***
44. Akemsettin Cengiz Topel Kat Otoparkı
45. Rami Yeni Mahalle Tantavi Kat Otoparkı
46. Eyüp slambey Kat Otoparkı
47. Niancı Kat Otoparkı
48. Dümeciler Kat Otoparkı
49. Cuma Mahallesi Kat Otoparkı

PLANLAMA- MAR UYGULAMA PROJELER
Altyapı Projeleri:
Kent peyzajına, estetiine ve insan salıına yaptıı olumlu etkiler nedeniyle kent içi
yollarda, yol aaçlandırmaları ve yeil refüjler gibi çeitli tipte yeil alanlar yapılacaktır.
Ayrıca, bordür ve tretuvar yenilemesi çalımaları esnasında, kent peyzajının yanı sıra
özürlü vatandalarımızın da toplumla kaynamasını, sokakları daha rahat kullanmasını
salayacak düzenlemelere azami dikkat gösterilecektir.

Bisiklet için ayrı bir yol yapılarak vatandalar salıklı bir yaam için özendirilecek, ilçe
genelinde

yayalatırma

bölgeleri

oluturularak;

aynı

zamanda

gezinti

yolları

düzenlemeleri yapılacaktır. Kentin yamur suyu kanalı yapımı ve dier alt yapı tesisleri
(telefon, elektrik vb.), dier ilgili kamu kurum ve kuruluları ile koordinasyon salanarak
yeraltına alınacak; kentin modern dünya ehirleri ile aynı standartları yakalaması için
gerekli özen gösterilecektir.

Aaıda yol, bordür, tretuvar, yamur suyu kanalı çalıması yapılacak cadde ve
sokakların listesi yer almaktadır.
50. Maltepe

Caddesi’nin

Yamursuyu

Kanalı,

Bordür

ve

Tretuvarlarının

Bordür

ve

Tretuvarlarının

ve

Tretuvarlarının

Düzenlenmesi Projesi***
51. Demirkapı

Caddesi’nin

Yamursuyu

Kanalı,

Düzenlenmesi Projesi***
52. Tikveli

Caddesi’nin

Yamursuyu

Kanalı,

Bordür

Düzenlenmesi Projesi***
53. Münzevi

Kıla

Geniletilmesi,

Caddesi
Bordür

ve

ve

Pamakçı

Tretuvar

Çayırı

Otakçılar

Düzenlemesi

Caddesi’nin

Yapılması,

Pamakçı

Çayırından Eyüp Sultan Bulvarına Balanması Projesi***
54. Talimhane Readiye ve Havuzbaı Caddelerinin Yamursuyu Kanalı ve
Tretuvarlarının Yapılması Projesi
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55. Arif Paa ve Kırkmerdiven Caddelerinin Yamursuyu Kanallarının Yapılması
Projesi***
56. Yıldıztabya Caddesi Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
57. Güngören Caddesi Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
58. Topçular Yokuu Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
59. Cengiz Topel, Gülen, Giden ve Uluda Caddelerinin Yamursuyu Kanalı,
Bordür ve Tretuvarının Yapılarak Atatürk Caddesine Balanması Projesi
60. Namık Kemal Caddesini Gaziosmanpaa Caddesine Balayan Sanat Okulu
Önündeki Caddenin Geniletilerek Altyapısı, Bordür ve Tretuvarının Yapılması
Projesi
61. Gaziosmanpaa Caddesinin Geniletilmesi, Yamursuyu Kanalı, stinat Duvarı,
Bordür ve Tretuvarının Yapılması Projesi***
62. Çiçeksuyu Caddesinin Yamursuyu Kanalının Girne Caddesine Balanması
Projesi
63. Alibey Deresinin Islahı Projesi***
64. Küçükköy Deresinin Islahı Projesi***
65. Tüm Mahallelerin Bordür ve Tretuvarlarının Yapılması Projesi***
66. Tüm Mahallerin Asfalt, stinat Duvarı ve Merdivenlerin Yapılması Projesi***
67. Ayten Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
68. ifa Havuzu SK. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
69. Bestekâr Basmacı Abdi Efendi Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
70. Yeilçınar Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
71. ekaip Bey Deresi ile ncirlik Sk. Arası Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
72. Çiftçi Ali Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
73. Deirmen Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
74. Paababa Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
75. Barbaros Cad. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
76. Köprülü afak ve Emek Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
77. Alperen Cad. Güne Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
78. Dönmez Sk. Yamursuyu Kanalının Yapılması Projesi
79. Galip Özger Caddesi Yamur Suyu Kanalının Yapılması Projesi***
80. ifa Yokuu Yamur Suyu Kanalı Projesini Yapılması***

Yayalatırma Projeleri:
81. dris Kökü Caddesinin Yayalatırılması Projesi
82. MODESA’nın çinin Yayalatırılması Projesi
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83. Nianca Meydanının Yayalatırılması Projesi
84. Galeri Caddesinin Yayalatırılarak Peyzaj Çalımasının Yapılması Projesi***
85. Özlem Caddesi Yayalatırma Projesi***
86. Kırkmerdiven Caddesi Kısmi Yayalatırma Projesi***

Doalgaz Projeleri:
Günümüzde artan ehir nüfusunun ısınma amacıyla kullandıı katı yakıt maddeleri, hava
kirliliinin artmasına sebep olarak insanların salıını tehdit edici boyutlara erimektedir.
Hem hava kirliliinin önlenmesi hem de ekonomik olarak en uygun ısınma yönteminin
salanması amacıyla doalgaz kullanımının yaygınlatırılması gerekmektedir. Bu
nedenle tüm ilçemizde doalgaz kullanımının salanması için DA’la yürütülen
koordineli çalımalarımız neticesinde %85 oranında doalgaza geçilmitir.
87. lçemizde Tüm Yerleim Birimlerinde Doalgaz Kullanımına Geçilmesi Projesi

Muhtarlık Binaları Projeleri:
Yönetimin halkla en yakın iliki içinde olan birimi muhtarlıklarımızın daha iyi koullarda
hizmet sunabilmeleri için mahalle muhtarlarımızın hizmet binaları ile ilgili plan, proje ve
inaat

çalımaları

kısmen

tamamlanmı,

eksik

kalanların

da

tamamlanması

kararlatırılmıtır.
88. Dümeciler Mahallesi Muhtarlık Binası

Planlama ve mar Uygulama Projeleri:
89. Plan Çalımalarının Tamamlanması Projesi
90. stanbul Büyükehir Belediyesi’nin 1/5000 Ölçekli Planlarının Tamamlanmasını
Müteakip Köylere Ait Uygulama Planlarının Yapılması Projesi
91. Ana Caddelerde Cephe Düzenlemelerine Müdahale Edilmesi Projesi
92. Tapu ve Kadastro Çalımalarının Tamamlanması Projesi
93. Defterdar Ticaret Merkezi Projesi
94. Yeilpınar, Çırçır, Karadolap, Alibeyköy Merkez, Güzeltepe, Emniyettepe
Mahallelerinin Tapularının Verilmesi Projesi**
95. Vakıf Arazileri Sorununun Çözülmesi Projesi***
96. Alibeyköy Bölge Planlarının Yapılması Projesi***
97. mar Uygulamalarının Tüm lçede Tamamlanması Projesi**
98. Hükümet Konaı Binası Projesi (Vergi Dairesi de dahil)***
99. Üniversite Alanı Üreterek lçemize Üniversite Kazandırılması***
100.

Eyüp ve Alibeyköy’e Daimi Halk Pazarları Yapılması Projesi

EYÜP BELEDYE BAKANLII

140

STRATEJK PLAN

101.

Osmanlı Parkı Sosyal Tesisler Projesi**

102.

Turistik Otel Projesi**

103.

Otatepe Sosyal Tesisler Projesi**

2007-2011

104. .S.K.. Binası Projesi***
105.

T.E.K. Binası Projesi

106.

Dev Akvaryum Projesi

107.

Belediye Ek Hizmet Binası Projesi***

108.

Alibeyköy Pazar Yeri Düzenleme Projesi***

Haliç Projeleri:
109.

Haliç’e Akıntısı Olan Derelerin Islahı Projesi

110.

Haliç Adaları Rekreasyon Projesi

111.

Haliç Kıyıları Rekreasyon Projesi

112.

Sadabad Fıskiye Projesi

113.

Haliç’e Fıskiye Projesi***

114.

Haliç Çay Bahçeleri Projesi***

115.

Haliç’te Turistler çin Gezinti Teknesi Alınması Projesi***

116.

Haliç’te Saltanat Kayıklarının Aktif Hale Getirilmesi Projesi***

TARH ÇEVRE VE DOAL DOKU PROJELER

Eyüp Sultan Camii Çevresi Düzenleme Projeleri:
Eyüp’ün ülke, slam âlemi ve dünya ölçüsündeki tartıılmaz yerinin, layık olduu önem ve
duyarlılıkla ele alınarak tanıtılması, koruma ve kullanımının gerçekletirilmesi amacıyla
çalımalar balatılmıtır. Balatılan planlama çalımalarında; geçmiin geleneksel
yaamından, kültüründen, günümüze ulaan mimari, yapısal ve sosyal özellikleri, izleri,
parçaları

veya

bütünü

çada

ölçülerle

deerlendirilerek

gelecek

kuaklara

aktarılmasını salamak ilkesi ile hareket edilerek ve bugüne kadar uygulanmı olan
projelerimize ilaveten aaıdaki projeler hayata geçirilecektir.
117.

Arasta Kasrı Projesi

a) Alıveri Merkezleri
b) Lokanta ve Kafeteryalar
c) Yeraltı Otoparkı
d) Gezinti ve Dinlenme Alanları
118.

Eyüp Sultan Camii Haziresi Düzenleme Projesi, Envanterinin Çıkarılması ve

Tarihçesi***
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119.

Eyüp Sultan Camii Çevresi Eski Eser Evlerin Restorasyonu Projesi**

120.

Eyüp Sultan Camii Çevresi Planlama Projesi**

121.

Eyüp Sultan Camii Çevresi Yayalatırma Alanının Granit Tala Kaplanması

ve Çevre Düzenleme Projesi***
122.

Eyüp Sultan Camii Arkası Boyacı Sokak’ın Aslına Uygun Restore Edilmesi**

123.

Eyüp Sultan Sosyal Tesisleri Projesi

124.

Eyüp Sultan Misafirhaneleri Projesi

125.

Eyüp Sultan Camii ve Çevresinin Iıklandırılması Projesi***

126.

Eyüp Sultan Camii Meydanı Üstünün Örtülmesi Projesi**

127.

Eyüp Sultan Mezarlıkları Temizleme ve Düzenleme Projesi***

128.

Saçlı Abdülkadir Mescidi hata Duvarlarının Restorasyonu Projesi***

129.

Oyuncakçılar Çarısı Projesi**

130.

Kanuni Sultan Süleyman Çemesi ve Tekkesi Restorasyon Projesi***

131.

Eyüp Sultan Hamamının Restorasyonu Projesi**

132.

eyh Murat Tekkesi Restorasyonu Projesi***

133.

Balcı Dergâhı Restorasyon Projesi

134.

Hüsamettin Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi**

135.

Kara Süleyman Efendi Tekkesi Restorasyon Projesi**

136.

Vezir Tekke Restorasyon Projesi**

137.

Sibyan Mektebi Restorasyon Projesi***

138.

Eyüp Sultan Camii Önündeki Yapı Adasının Restorasyonu Projesi***

139.

Zal Mahmut Paa Külliyesinin Restorasyonu Projesi**

140.

Cafer Paa Külliyesinin Restorasyonu Projesi**

141.

Sokullu Mehmet Paa Külliyesi Haziresindeki Mezarlıkların Bakım ve

Restorasyonu Projesi***
142.

Eyüp’teki Tarihi Çemelerin Tespiti ve Restorasyonu Projesi**

143.

Tarihi Mezarların Kimliklerinin Tespiti Projesi**

144.

Nianca Meydanının Düzenlenmesi Projesi

145.

Ahap Evlerin Restorasyonu Projesi**

146.

Belediye Arkası Eski Eser Binanın Restorasyonu Projesi**

147.

Hüsrev Paa Tekkesi’nin Restorasyonu Projesi**

148.

Feshane’nin Restorasyonu ve levlendirilmesi Projesi**

149.

Rami Kılası Projesi*

150.

Balçık Tekkesi’nin Restorasyonu ve Kültür Merkezi Olarak levlendirilmesi

Projesi**
151.

Bahariye Mevlevihanesi Projesi (Zekai Dede Konservatuarı)**
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152.

Müzisyenler Kahvesi Projesi***

153.

Silahtaraa- Alibeyköy Bölgesine Canlılık Getirmesi Maksadıyla stanbul’un

lk Termik Elektrik Santrali Olan Silahtaraa Elektrik Santrali’nin Teknoloji Müzesi
ve Bilim Merkezi Olarak Düzenlenmesi Projesi***
154.

Mehur Eyüp Oyuncaklarının Sergilenecei Oyuncak Müzesi Projesi***

155.

Eyüp Stadyumu’nun Alibeyköy’e taınması projesi**

156.

Alibeyköy Karadolap Spor Kompleksi Projesi**

157.

Alibeyköy Yeilpınar Spor Kültür Merkezi Projesi**

158.

Piyerloti Kadın Sıınma Evi projesi***

159.

Eyüp Kadın Sıınma Evi projesi**

160.

Dümeciler Spor-Kültür Merkezi Projesi**

161.

Eyüp Sultan Hamam projesi**

162.

Belediye Ek Hizmet Binası Projesi (65 ada 24 parsel)***

163.

Serterikzade Tekkesi Relöve Projesi**

164.

Esentepe Semt Konaı Projesi***

165.

Sakarya Mahallesi Semt Konaı Projesi**

166.

Dümeciler Semt Konaı Projesi**

167.

Saya Yolu Semt Konaı Projesi**

168.

Ota Kökü Ve Çevresinin Düzenlenme Projesi**

169.

Eyüp- Silahtaraa Caddesi Satı Dükkânları Projesi**

170.

Kentsel Dönüüm Proje Çalımaları**

171.

Haliç Kenarı Yunus Balıkları Gösteri Merkezi Projesi**

172.

Haliç Kenarı Nikâh Salonu Projesi**

173.

Beiraa Medresesi Restorasyonu**

174.

Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı Kültür Tesisi projesi**

175.

Alibeyköy Meydanı kültür ve ticaret merkezi projesi**

176.

Eyüp Kesimhane***

177.

Teleferik Projesi***

SOSYAL DONATILAR
Salık Projeleri:
Salık için yapılan harcamaların miktarı ve nitelii, uygar olmanın ölçüsüdür. Ekonomik,
kültürel ve sosyal alanda gittikçe küreselleen, bilgi ve iletiimin adını verdii 21. yüzyılda,
gelimelerden ve ortaya çıkan sorunlardan salık hizmetlerini soyutlamak mümkün
deildir. Kemerburgaz ve köyleri dikkate alındıında çok geni bir alana yayılmı
ilçemizde; acil cerrahi, kardiyak ve doum gibi yaamsal önemi bulunan vakalarda,
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erken müdahalenin salanması için mutlak surette tam teekküllü hastanelerin de
bulunduu bir salık zincirinin kurulması prensibi ile hemen her mahallede salık
ocaklarını hayata geçirdik. Aaıdaki listede yer alan salık projelerimize 2004-2009
tarihleri arasında devam edeceiz.
178.

Alibeyköy Akemsettin Hastanesi Projesi

179.

Ücretsiz Salık Hizmetleri Projesi**

180.

Ücretsiz Doum Hizmetleri Projesi**

181.

Ücretsiz Sünnet Hizmetleri Projesi**

182.

Ücretsiz laç Yardımı Projesi**

183.

Ücretsiz Diyaliz Hizmetleri Projesi**

184.

Gezici Salık Ekipleri Projesi**

185.

Köylerde Ücretsiz Salık Taramaları Projesi**

186.

Okul, Meydan ve Yurtlarda Ücretsiz Salık Taramaları Projesi**

187.

Tam Teekküllü Laboratuar Kurma Projesi**

188.

Kan ekeri, Kalp Salıı, Kolesterol Taramaları Projesi**

189.

Esnaf çin Portör Muayenesi Projesi**

190.

Yalı Hastalara Evlerinde Hizmet Projesi**

191.

Koruyucu Hekimlikte Halkı Bilinçlendirici Salık Seminerleri Projesi**

192.

Cenaze Hizmetlerinin efliinin Edirnekapı’dan Eyüp’e Getirilmesi Projesi

193.

Özürlüler Koordinasyon Merkezi Projesi***

194.

Yeni Doan ve Bebek Salıı, Geliimi Taramaları Projesi**

195.

Tıp Merkezi Kurulması (Ameliyat Hariç Her Türlü Müdahalenin Yapıldıı

Merkez) Projesi**
196.

Nöbetçi Eczanelerin Meydanlarda Iıklı Panolarla lanı Projesi

197.

Salık Hizmetlerinin Mahallelere Yaygınlatırılması Projesi

198.

Röntgen, Ultrason, MR, Tomografi vb. Çekimlerin Yapıldıı Merkezlerin

lçemize Getirilmesi Projesi
199.

Veteriner Hizmetleri Projesi+Hayvan Hastanesi Projesi

Park, Fıskiye, Peyzaj ve Yeil Alan Projeleri:
nsanların içinde yaadıkları çevre ile salıklı ve mutlu bir iliki kurması, insanların toplu
halde ya da birey halinde çeitli ihtiyaçlarını karılayabilmeleri için gerekli ve yeterli
sosyal donatı alanlarının varlıı ile mümkündür.

Bir kent planlamasında anarik kent geliiminin önlenmesi, çeitli kirlenme ve rahatsız
edici iklimsel etmenlerin nötralize edilmesi, insanların bo zamanlarını deerlendirme
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artırılması,

çevresiyle

iyi

ilikiler

kurabilme

ihtiyacı
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açık

alanların

gelitirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ilkeler çerçevesinde aaıdaki projeler hayata
geçirilecektir.
200.

Haliç Sahil Parkları Projesi**

201.

Çay ve Kır Bahçeleri Projesi**

202.

Alibeyköy Galeri Caddesinin Düzenlenmesi Projesi***

203.

Eyüp Sultan Camii Meydanının Fıskiye ve Otuma Gruplarıyla Düzenlenmesi

Projesi***
204.

Kemerburgaz Merkezinin Park ve Fıskiye Gruplarıyla Düzenlenmesi

Projesi***
205.

Çırçır ve Akemsettin Mahallelerinde Park ve Oyun Alanları Yapılması

Projesi
206.

Atatürk

Bulvarının

Geniletilmesi,

Fıskiye

ve

Aaçlarla

Yeniden

Düzenlenmesi Projesi***
207.

Aaçlandırma Çalımalarına Devam Edilmesi Projesi***

208.

Site, Meydan ve Mezarlıkların Aaçlandırılması Projesi***

209.

Park ve Oyun Gruplarının Tüm Mahallelere Yaygınlatırılması Projesi***

210.

Alibey Deresi Peyzaj Düzenlemesi Projesi***

211.

Kemerburgaz Ayvat Bendi Piknik Alanı Düzenlenme Projesi***

Kent Mobilyaları Projeleri:
Kent mobilyaları Tarihi Eyüp bölgesinde, ilçemizin dier bölgelerinden farklı olarak
tasarlanacaktır.
212.

Oturma Bankları Projesi**

213.

Yüksek Aydınlatma Direkleri Projesi**

214.

Park ve Sokak Lambaları Projesi***

215.

Tanıtım, Reklâm Panoları ve Meydan Saatleri Projesi**

216.

Enformasyon Büroları Projesi**

217.

Tarihi ve Turistik Mekânların Tanıtım Panoları Projesi (ehir Haritası)***

218.

Otobüs Durakları Yenileme Projesi***

Eitime Katkı Projeleri: Devam Edecek
219.

Bütün Okul Bahçelerinin Asfaltlanması, Bahçe Düzenlemeleri Yapılması,

Spor Alanlarına ve Dier htiyaçlarına Katkı Projesi***
220.

htiyaç Sahibi Örencilere Kırtasiye, Önlük ve Burs Yardımı Yapılması

Projesi**
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221.

Özel Okul Alanları Projesi**

222.

Ana Okullarının Açılması Projesi**

223.

Bilgisayar, Yabancı Dil ve Üniversiteye Hazırlık Kursu Düzenlenmesi Projesi**

tfaiye Projeleri:
224.

Kemerburgaz tfaiye Binası Yapılması Projesi***

KÜLTÜREL FAALYET VE YATIRIM PROJELER
Eyüp ile ilgili projeler tasarlanırken elbette ki Eyüp’ün tarihi göz ardı edilemez. stanbul’un
ilk sur dıı yerleim yeri olan Eyüp, belirgin özellikleri olan kültürel tarihi ile dikkat
çekmektedir. Oysa günümüzde birçou unutulan Eyüp’e özgü ne çok ey olduunu
hangimiz ne kadar biliyoruz?

Eyüp’te kültürel aktivitelerin azlıı (sinema, tiyatro vb.) nedeniyle bu boluu giderecek
mekânlar ve aktiviteler oluturulacaktır.
225.

Eyüp Belgeseli Projesi

226.

Eyüp Sultan Müzesi Projesi (Kültür Müdürlüü bitiiinde)**

227.

Eyüp Konulu Sinema (Film) Projesi (M.S.Ü. birlii ile)

228.

Sahabeler Konulu Belgesel Projesi

229.

Eyüp Sultan Hz.’leri konulu Film/Belgesel Projesi

230.

Türkçe ve 3 Dilde Eyüp Rehberi Projesi

231.

Nianca Kadın Salıı Merkezi Projesi***

232.

Belediye Bünyesinde Kültür ve Turizm Müdürlüü Kurulması Projesi***

233.

Dil Kursları Açma Projesi

234.

Ebru, Hat, Tezhip vb. Geleneksel El Sanatları Kursları Düzenlenmesi

Projesi***
235.

Bilgisayar Eitim Merkezi ve nternet Evi Kurulması Projesi**

236.

Kültürel Düzeyi Artırıcı Sergiler Açılması Projesi***

237.

Ramazan Ayı Etkinlikleri Düzenleme Projesi***

238.

Eyüp Sultan Kitap Fuarı, Kültür enlikleri Projesi***

239.

Eyüp’ün Tarihi, Kültürel ve Turistik Dokusunu Tanıtıcı Kitap Yayını Projesi***

240.

Eyüp Sultan Sempozyumları Yapılması Projesi (VII-X arası)***

241.

Eyüp Sempozyumlarının (Cilt I-VII) CD’ye Aktarma Projesi***

242.

Eyüp Sultan Tarihi kitabını CD’ye Aktarma Projesi***

243.

Belediye Yayınlarını Belediye Web Sitesinde Yayına Sunma Projesi***

244.

Eyüp Sultan Enstitüsü Projesi (Eyüp Aratırmaları Merkezi)
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245.

Eyüp Sultan Ansiklopedisi Projesi

246.

Eyüplü Mehurlar, Eyüplü Hattatlar, Eyüplü Bestekarlar ile ilgili Kitaplar

Yayınlanması Projesi***
247.

Eyüp urası Projesi

248.

Eyüp Belediyesi Korosu (Sanat Musiki ve Halk Müzii) Projesi***

249.

Kent Danıma Merkezi Projesi

250.

Haliç enlikleri Projesi (Su, Kıyı, Çevre Duyarlılıı çin)***

251.

El Sanatları Merkezi Projesi***

252.

Eyüp’ün Cazibe Merkezi Haline Gelebilmesi çin Yazılı, Görsel, Sesli Tanıtım,

Duyuru, Reklâm, lan Vasıtaları le Dıa Açılması Projesi***
253.

Eyüp’ün Mehur Çömlek ve Çinilerinin (Haliç i) Yeniden Üretilmesi ve

Satıa Sunulması Projesi**
254.

Turizm Acenteleri le Konuulup Temin Edilecek Sponsorlarla stanbul’a

Gelen Turistlerin Eyüp’e Yönlendirilmesi Projesi**
255.

Öncelikle

Sünnet

Çocuklarına

Yönelik

Kukla,

Karagöz+Hacivat

ile

Gösterilerin Düzenlenmesi Projesi***
256.

Eyüp Çiçekçiliinin hyası Projesi**

257.

Pier Loti’de Metfun Bulunan Ünlü Türk Ressamı Avni LFJ Anısına Pier Loti’de

Ressamlar Sokaı hdas Edilmesi Projesi**
258.

Kara Ahmet Güre htisas Kulübü Projesi

259.

ehrim Eyüp Sultan Projesi

260.

Eski Eyüplüleri ve Aileleri Buluturan Eski Eyüplüler Projesi (Alibeyköylüler ve

Kemerburgazlılar da dâhil)
261.

Eyüp Sorunları Hakkında Liselerde Bilgi Yarıması Projesi***

262.

Liseler Düzeyinde Eyüp Konulu Resim, Kompozisyon, iir Yarımaları

Projesi***
263.

Eyüp Kaymakçılık ve Kebapçılıının Canlandırılması Projesi

264.

Haliç’te Olumakta Olan Kültür Havzasının Bir Parçası Olarak Alibeyköy’de

Gözlemevi Projesi**
265.

Haliç’te Kıyı eridi Düzenlemesi çerisinde, Feshane (Sümerbank) Binası

Yanındaki Alan, Eyüp Sultan’ı Ziyaret Eden Sünnet Çocuklarına Eyüp’e
Gelenlere ve Eyüplülere Hizmet Edecek Halka Açık Belediye Elence Merkezi
Projesi**
266.

Pier Loti Seyir Kulesi Projesi

267.

ehir Parklarını Tanıma Maksadı le Gezi Düzenleme Projesi***

268.

EMEK Eyüp Meslek Edindirme Kursları Projesi**
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269.

Eyüp Konulu Fotoraf Yarıması Projesi**

270.

Eyüp Sultan Haftası Projesi (Mayıs’ın 2. Haftası- Konser- Sergi- Sempozyum-

Yarıma vb. yer aldıı)***
271.

Eyüp Evleri Konulu Yarıma Projesi**

272.

Belediye Öncülüünde ENSAR simli Yardımlama Dernei Kurulması

Projesi
273.

Geçmite Olduu Gibi Günümüzde de Hacı Adaylarının Eyüp Sultan’dan

Uurlanması Projesi**
274.

2023 Yılı Hedefleri Raporunun Hazırlanması Projesi**

BELEDYECLK
Sosyal Amaçlı Projeler:
275.

Eyüplüleri Deprem Konusunda Aydınlatmak Maksadıyla Deprem Bilinci

Seminerleri Düzenlenmesi**
276.

Tüketiciyi Koruma Hizmetleri Projesi**

277.

Fakir Vatandalarımıza Yardım Projesi***

278.

Gezici Aevi Projesi***

279.

Gençlik Meclisi Projesi***

280.

Gençlik Merkezi Projesi***

281.

Çocuk Meclisi Projesi***

282.

Halk Meclisi Projesi***

283.

Halk Günü Projesi***

284.

Spastik Özürlü Çocuklara Sahip Çıkılması Projesi**

285.

Sokak Çocukları çin Rehabilitasyon Merkezi Projesi

286.

Özürlü Çocuklar çin Eitim Merkezi Projesi**

287.

Alibeyköy Merkez’e Kre Projesi***

288.

Turizmi Gelitirme Projesi***

289.

Baarılı Örencilerin Ödüllendirilmesi Projesi***

290.

Yerel Kalkınma Platformu Projesi**

291.

Alibeyköy’ün

Sütlü

Mısırlarını

Tanıtmak

Amacıyla

Mısır

enlikleri

Düzenlenmesi Projesi**
292.

Hizmetlerin Vatandaa Ulaması, Vatandaın Hizmete Ulaması Projesi (e-

belediyecilik ve t-belediyecilik)**

Spora ve Sporcuya Yönelik Projeler:
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nsan salıını korunmasında, sporun da önemli bir paya sahip olduunun bilinciyle
sporun özendirilmesi ve sporcuların desteklenmesi prensipleriyle aaıdaki projeler
gelitirilmitir.
293.

Eyüp Stadı Rehabilitasyonu Projesi: Tarihi Eyüp yerlemesi içinde yer alan

mevcut Eyüp Stadı içerisindeki binaların yenilenerek, yeni spor salonlarının
eklenmesi (tenis, eskrim, okçuluk, atletizm, basketbol, voleybol vb.) ve sporun
yaygınlatırılması. Spor denildii zaman sadece futbolun algılanmaması ve
tesisten azami ölçüde faydalanılması için gerekli projelendirme çalımaları
yapılmıtır.***
294.

Haliç Sahilinde Spor Alanları Projesi

295.

Halı Sahaların Yaygınlatırılması Projesi

296.

Eyüp ve Alibeyköy Bölgelerine Kapalı Yüzme Havuzu Projesi

297.

Toprak Sahaların Yaygınlatırılması Projesi***

298.

Topçular’a Spor Tesisi Projesi

299.

Eyüp Sultan Bulvarı Spor Kompleksi Projesi

300.

Çırçır,

Akemsettin, Karadolap, Yeilpınar,

Güzeltepe,

Emniyettepe,

Sakarya ve Kemerburgaz Bölgelerine Sportif Tesisler Yapılması Projesi***
301.

Step ve Aerobik Salonu Projesi***

302.

Mahalli ve Amatör Kulüplere Spor Malzemeleri Destei Projesi***

303.

Site çlerine Basket ve Voleybol Sahaları Projesi***

304.

Yalı Güreler Düzenleme Projesi***

305.

Halk Kouları Düzenleme Projesi***

306.

Futbol Turnuvaları Düzenleme Projesi***

307.

Bisiklet Yarıları Düzenleme Projesi***

308.

Uçurtma Yarımaları Düzenleme Projeleri***

309.

Ülke Ekonomisine Önemli Boyutta Katkı Salayacak Olan Çöplerin lk Elde

ÇEVRE

Ayrıtırılması Projesi
310.

Su Kirliliinin Önlenmesi Projesi

311.

Hava Kirliliinin Önlenmesi Projesi

312.

Madencilik Faaliyetlerinin Denetlenmesi ve Maden Ocaklarının Yeniden

Düzenlenmesi Projesi
313.

Baz istasyonlarının salıı tehdit edici özellii göz önüne alınarak

kurulacakları yerin insan ve çevre salıı için tehlike oluturmaması amacıyla
gerekli çalımaların yapılması projesi
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*** : Biten projeler.
** : Devam eden projeler.
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Eyüp Belediyesi, yaptıı kentsel ve kurumsal çözümlemelerin yanı sıra paydaların
görüleri de dikkate alarak ileriye doru emin adımlarla yürüyebilmesine olanak
salayacak stratejik amaçları belirlemitir. Bu stratejik amaçlar, yıllık performans
programları ile birimlerin ölçülebilir hedeflerine dönütürülerek, her zaman olduu gibi
hem kurumun güçlendirilmesini hem de Eyüp’e kaliteli ve salıklı hizmetlerin
götürülmesini hedeflenmektedir. Bu kapsamda Eyüp Belediyesi’nin 2007–2011 yılları
arasında uygulayacaı stratejik amaçlar ve her stratejik amaç altında belirlenen
hedefler verilmitir.
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Hedeflere dayalı ve kontrol etme yeteneine sahip bir yönetim oluturulması, stratejik
yönetim anlayıının esas alınması, birimlerde risk analizlerinin yapılması ve süreç
yönetimine geçilerek süreçlerin iyiletirilmesi yoluyla modern bir kent oluturmak için en
etkin hizmetlerin üretilmesi ve tanıtılması.

Bu kapsamda, Eyüp Belediyesi’nde biliim alt yapısının güçlendirilerek entegre yönetim
biliim sistemi oluturulacak e-belediyecilik ve t-belediyecilik çalımalarına etkinlik
kazandırılacak. Teknolojik gelimeler takip edilerek uygun teknolojiler kullanılacak,
kurumsal kimlik ve toplam kalite yönetimi çalımalarına balanacak ve teknolojik
gelimeler ııında bilgiler ve kullanılan araçlar sürekli yenilenecektir. Revizyonlar Avrupa
Birliine uyum salayacak nitelikte olacaktır.

Personel sayısının azaltılarak personel yetkinlii ve hizmet kalitesi arttırılacak, personel
motivasyonu yüksek tutulacak, eitimler düzenlenecek ve norm kadro çalımaları
tamamlanacaktır.

Organizasyon

el

kitabı

hazırlanarak

çalıma

yönetmelikleri

güncellenecek ve insan kaynakları yönetim sistemi etkin bir biçimde hayata geçirilecektir.

Kaynaklar etkin bir ekilde kullanılarak vatanda hizmetlerini aksatmadan tasarrufa
gidilecek ve tahakkuk eden verginin tahsilât oranı sürekli olarak arttırılacaktır. Bürokrasi
azaltılacak, effaflık, deiim ve vatanda memnuniyetinin süreklilii esas alınacak,
vatanda odaklı hizmet yönetimi uygulanacak. Prestij projeleri hayata geçirilecek, kamu
kurumları arasında koordinasyon salanacak, katılımcı yönetim ve toplumsal uzlaı
salanacaktır.

Üretilen hizmetlerde vatanda beklentileri dikkate alınacak ve vatanda memnuniyeti ön
planda tutulacaktır. Ayrıca yapılan hizmetlerin farklı tanıtım araçları ile vatandaa
duyurularak,

vatandaın

belediye

hizmetlerini

algılaması

ve

haberdar

olması

salanacaktır.

Yukarıda açıklanan kurumsal geliim stratejisini hayata geçirmek amacı ile

2007-2011

yılları arasında unlar hedeflenmektedir;
x

Kurum içi süreçlerin performansı sürekli ölçülecek, süreçler iyiletirilecek ve
süreçler sadeletirilecektir.

x

Birimlerde bulunan arivler dijital ortama alınacaktır.
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Her yıl personelin eitim ihtiyaçları tespit edilecek, ihtiyaç duyulan eitimler
planlanacak ve gerçekletirilecektir.

x

Çalıanlar arasında iletiimi gelitirmek ve bilgi paylaımını artırmak amacı ile
her ay sosyal ve teknik nitelikli toplantılar düzenlenecektir.

x

Baarılı personeller ödüllendirilecektir.

x

Personel ile ilgili gerek duyulan yönetmelikler hazırlanacaktır (Performans
Yönetimi, Hizmet çi Eitim Yönetmelii vb. gibi).

x

Bireysel performans deerlendirme sistemi oluturulacaktır.

x

Öneri sistemi hayata geçirilerek, bu sistem ile çalıanlarımızın önerileri sürekli
olarak tespit edilecek ve hizmet üretiminde kullanılacaktır.

x

Müdürlüklerin çalıma yönetmelikleri hazırlanacaktır.

x

Çalıanların motivasyonunu artırmaya yönelik aktiviteler yapılacaktır.

x

Yapılan hizmetlerin tanıtılması amacı ile birimlerde aylık basın-yayın raporu
hazırlanacaktır.

x

Halk meclisleri ve halk günleri yapılacaktır.

x

Mahalle muhtarları ile toplantılar yapılarak mahalle ihtiyaçları birinci
aızdan örenilecektir.

x

Sivil Toplum örgütleri ile toplantılar gerçekletirilecek ve onların beklentileri
belirlenecektir. Aynı zamanda bu örgütlerin kendi sosyal ve kültürel
aktiviteleri desteklenecektir.

x

Vatandaların ihtiyaçları ve beklentilerini tespit etmeye yönelik aratırmalar
yapılacaktır.

x

Web sitesi sürekli güncellenerek, yapılan hizmetlerin tanıtımında etkin
biçimde kullanılacaktır.

x

Her yıl kurumun bilgi ilem ihtiyaçları sürekli olarak gözden geçirilecek ve
ihtiyaçlar giderilmeye çalıılacaktır.

x

Web sitesi üzerinden imar durumu verilmeye balanacaktır.

x

Kent Bilgi Sistemi tamamlanacaktır.

x

Doküman Yönetim Sistemi kurulacaktır.

x

Belediyenin ve müdürlüklerin ihtiyacı olan taınmazlar temin edilecektir.

x

Araçlarla yerinde tespit ve tahakkuk yapılacaktır.

x

Tapu Müdürlüü ile on-line balantı kurulacak ve birlikte hizmet verilmeye
çalıılacaktır.

x

lçe genelinde iyeri ÇTV ve ilan reklâm vergisi denetimleri en etkin ekilde
devam ettirilecektir.
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Tek sicil uygulamasına geçilecek ve vatandaların bürokratik engeller ile
sınırlanmadan rahat hizmet alması salanacaktır.

x

Adresleri bozuk veya eksik olan mükelleflerin tespit edilmesi ve eksikliklerin
giderilmesi çalımalarına devam edilecektir.

x

Belediye

hizmet

binası

ve

ekipmanların

bakım

ve

onarımları

aksatılmayacaktır.
x

Acil durum ve sivil savunma ile ilgili aktiviteler, ilgili kurum ve kurulular ile
koordineli olarak devam edecektir.

x

Eyüp Belediyesi acil durum yönetim planı günün koullarına göre
güncellenecektir.

x

Depreme karı hazırlıklı olmaya yönelik olarak kurum içi ve kurum dıı
bilinçlendirme çalımaları yapılacaktır.

x

Belediye araçlarının hizmetlerde etkin biçimde kullanılabilmesi için bakım ve
onarımları aksatılmayacaktır.

Bu hedefler arasından 2007 yılında yapılacak olan faaliyet ve projeler, Eyüp Belediyesi
2007 yılı performans programında yer almaktadır.
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Hemerilere ve ziyaretçilere yaanılabilir bir kent sunulması, tarihi ve kültürel
deerlerin açıa çıkartılması, tanıtılması ve gelecee taınması, Eyüp’ün inanç
turizmi açısından Dünyanın en önemli merkezlerden biri haline gelmesi, ilçeye gelen
turist sayısının artırılması

x

Bu kapsamda; Eyüp’ün tanıtılması için her türlü araçtan faydalanılacak;
kültürel aktiviteler artırılarak yerli ve yabancı halkın bu aktivitelere katılımı
salanacaktır. Eyüp’ün ehirleme konusundaki eksiklikleri giderilecek, ehir
halkına

yaanılabilir

çada

bir

kent

sunulacaktır.

Vatandaların

deerleriyle Eyüp’ün deerleri, dünya ehirleri ile tanıtırılacaktır.
x
x

Komuluk ve site kültürü gelitirilecek, yeil alan ve mesire yerleri çoaltılarak
çevrenin korunmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecek; ehirdeki alt
yapı yatırımları etkin ekilde sürdürülecektir. Karadeniz kıyılarında yeni
yerleim bölgeleri oluturulacak, vatanda odaklı ve katılımcı bir yönetim
sergilenecektir. Bir sahil ilçesi olan Eyüp’te, Haliç ve Karadeniz kıyılarından
daha fazla faydalanılacaktır.

x
x

lçenin vizyonuna uygun ehir planları yapılacak, dier kamu yatırımlarının
hızlandırılması için destek verilecektir. Doal afetlere karı gerekli önlemler
alınacak, belediyenin acil durumlara karı hazırlıklı olması salanacaktır.

x
x

Ulaım ve trafik problemleri çözülecek, sosyal donatı alanları arttırılacak.
Eyüp; turizm, kültür – sanat, mesire alanı ve spor merkezleriyle ön plana
çıkartılacak, sanayi bölgeleri geniletilerek nüfus oranında istihdam alanı
oluturulacaktır.

x
x

Bu

kapsamda

2007–2011

yılları

arasında

Kentsel

Geliim

stratejisi

kapsamında genel olarak unlar hedeflenmektedir;
x

1/5000’lik planlara dayalı olarak 1/1000’lik uygulama imar planlarını
yapılacaktır.(Aaçlı Köyü, Çiftalan Köyü, Akpınar Köyü vb. gibi)

x

Kat ve yeraltı otoparkları yapılacaktır.

x

Kentsel Dönüüm Projesi çerçevesinde vaziyet planları hazırlanacaktır.
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x

Yıpranan kent dokuları ile ilgili çalımalar yapılacaktır.

x

Tekkeler, kültür merkezine dönütürülerek, bakım ve onarımları yapılarak
ilevlendirilecektir.

x

lçede

bulunan

binaların

dı

cephelerinin

düzenlenmesine

yönelik

standartlar gelitirilecektir.
x

lçeden bulunan mahallelere mahalle konakları yapılacaktır.

x

Tarihi eser ve tarihi yapıların restorasyonlarına devam edilecektir.

x

Hobi bahçesi uygulamaları hayata geçirilecektir.

x

lçenin deiik yerlerinde sosyal tesisler ve gençlik merkezleri kurulacaktır.

x

Tarihi yapılarla ilgili envanter çalıması yapılacak ve bilgisayar ortamında
tarihi eserlerin durumları takip edilecektir.

x

Sit alanların ile ilgili çalımalara devam edilecektir.

x

Çevre ile ilgili koruma ve denetleme faaliyetleri her yıl olduu gibi
sürdürülecektir.

x

Çevre gönüllüleri uygulaması gerçekletirilecektir.

x

Gerekli olan tüm kamulatırma çalımaları titizlikle yürütülecektir.

x

htiyaçlar dorultusunda mahallelerde salık ocakları yapılacaktır.

x

Modüler semt sahaları yapılacaktır.

x

lçede bulunan sokak ve caddelerin altyapılarının iyiletirilmesine yönelik
çalımalar yapılacaktır.

x

mar uygulamaları biten yerlerde tapu daıtımları yapılacaktır.

x

Esnafa yönelik denetimler titizlikle yürütülecektir.

x

lçedeki sanayi kurulularının envanteri çıkarılacaktır.

x

Yeni parklar yapılacak; mevcut parklar, refüj ve meydanların tüm bakım ve
onarım ihtiyaçları sürekli olarak giderilecektir.

x

Aaç, mevsimlik çiçek ve çalı grubu dikimine her yıl devam edilecektir.

x

Piknik ve seyir terası olabilecek alanlar tespit edilecek ve uygun olanlar
projelendirilerek hayata geçirilecektir.

x

Parkların mobilya ihtiyaçları giderilecektir.

x

Yeni çocuk oyun alanları oluturulacaktır.

x

Geri dönüüm uygulamaları kapsamında çalımalar yapılacaktır.

x

Katı ve tıbbi atıklar düzenli olarak toplanacaktır.

x

lçede bulunan kaldırım ve tretuvarların boyaması, tamir ve bakımları
yapılacaktır.

Bu hedefler arasıdan 2007 yılında yapılacak olan faaliyet ve projeler, Eyüp
Belediyesi 2007 yılı performans programında yer almaktadır.
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Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geliimin salanması, isizlik ve yoksulluk oranının
azaltılması, sosyal yardımlamanın, kente ve kentliye karı aidiyet duygusunun
gelitirilmesi, halkın eitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesi, kanunlarla verilmi tüm
hakların tatbik edilmesi

Bu kapsamda; poliklinik hizmetleri ve salık taramaları yaygınlatırılacak,
yerinde salık hizmetleri verilecek, koruyucu hekimlik yaygınlatırılacak, gıda
denetimleri

etkinletirilecektir.

Güvenlik

tedbirleri

arttırılacak,

uyuturucu

kullanımı ve satılması gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılacaktır. nsanlara,
inançların özgürce yaanabilecei imkânlar sunulacak, ahlaki deerler
yükseltilecek, özürlüler rehabilite edilecek ve topluma kazandırılacak. Gençler
için; danıma ve gençlik merkezleri kurularak, yönlendirici danımanlık hizmetleri
verilecektir. Aile hayatı korunarak kadınların sosyal hayattaki etkinlii arttırılacak
ve aile kurumu güçlendirilecektir.

lçede yaayan vatandaların kültürel ihtiyaçlarını karılamak, ilçenin sahip
olduu kültürel deerleri ve kültürel atmosferi yaatabilmek için her türlü
aktivite

(sempozyum,

seminer,

konferans,

etkinlik

vb.)

bu

kapsamda

gerçekletirilecektir.

Bu kapsamda 2007–2011 yılları arasında bu strateji kapsamında genel olarak unlar
hedeflenmektedir;
o

Önemli gün ve haftalarda kutlama programları, anma törenleri, konferans,
seminer, sempozyum vb. etkinlikler gerçekletirilecektir.

o

Aure günü etkinlikleri düzenlenecektir.

o

Mavi Haliç Kousu düzenlenecektir.

o

Bisiklet, basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlenecektir.

o

Yaz okulları açılacaktır.

o

Hanımlara yönelik aerobik merkezi kurulacaktır.

o

Üniversite sınavına girecek örencilere yönelik, tercih rehberlik bürosu
kurulacak ve deneme sınavları yapılacaktır.

o

Alibeyköy Mısır enlii düzenlenecektir.

o

Sinema günleri düzenlenecektir.
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o

Geleneksel sünnet öleni uygulamasına devam edecektir.

o

Müzik günleri yapılacaktır.

o

Sivil toplum örgütleri ve esnaf grupları ile toplantılar organize edilecektir.

o

Beyaz geziler düzenlenecektir.

o

Vatanda memnuniyeti düzenli olarak ölçülecektir.

o

Yardıma muhtaç vatandalara gıda ve giyim yardımları yapılacaktır.

o

Okullar arası bilgi ve kültür yarımaları düzenlenecektir.

o

Eyüp Sultan Sempozyumları devam edecektir.

o

Kentin muhtelif yerlerinde kütüphaneler açılacaktır.

o

Uçurtma yarıları düzenlenecektir.

o

Eyüp ehir Müzesi açılacaktır.

o

Fotoraf yarımaları yapılacaktır.

o

Kent meclisi kurulacaktır.

o

Farklı dillerde Eyüp rehberi hazırlanacaktır.

o

Eyüp Belgeseli Projesi tamamlanacaktır.

o

Eyüp Sultan Ansiklopedisi hazırlanacaktır.

o

Eyüp Aratırmaları Merkezi Enstitüsü kurulacaktır.

o

Eyüplü Bestekârlar CD seti projesi tamamlanacaktır.

o

Eyüp iirleri- kitap ve CD’si yayınlanacaktır.

o

Çocuk tiyatroları gösterime sunulacaktır.

o

Örencilere burs ve eitim destei verilecektir.

o

Boaz gezileri düzenlenecektir.

o

Özürlü insanlara ait bilgilerin yer aldıı veri tabanı oluturacaktır.

o

Vatandalara yönelik salık taramaları yapılacaktır.

o

Yeni poliklinikler açılacaktır.

o

Yalı hastalara evlerinde salık hizmeti verilecektir.

o

Yeni doan bebeklerin bebek salıı ve geliimi taramaları yapılacaktır.

o

Deprem konusunda halkı bilinçlendirici çalımalar yapılacaktır.

o

Çevre bilincini artırmak için okullara geri dönüüm kutuları konulacaktır.

o

Örenciler arasında çevre ile ilgili yarımalar düzenlenecektir.

o

Spor kulüplerine yönelik destekler devam edecektir.

o

laçlama faaliyetleri etkin olarak yürütülecektir.

o

Halk salıı ile ilgili olarak vatandalarımızı bilgilendirici dokümanlar
oluturulacaktır.

o

Baıbo ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu salanacaktır.
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Evlenen çiftlerin adına Eyüp, Alibeyköy, Kemerburgaz ve Rami bölgelerinde
dikim alanı gösterilerek ‘Benim de dikili aacım var park ormanı’
kurulacaktır.

o

Toplu nikâh kampanyaları devam edecektir.

Bu hedefler arasıdan 2007 yılında yapılacak olan faaliyet ve projeler, Eyüp Belediyesi 2007
yılı performans programında yer almaktadır.
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Eyüp Belediyesinde birimlerin, yukarıda belirlenen stratejiler dorultusunda oluturdukları
birim hedeflerinin gerçekletirilip gerçekletirilmediini periyodik olarak izlemesi amacıyla
bir performans izleme ve deerlendirme sistemi gelitirilecektir. Bunun için her yıl
yapılması gereken faaliyet ve projeler belirlenerek bütçelenecek ve her faaliyet ve
projenin performansını ölçecek nitelikte performans göstergeleri belirlenecektir. Bu
göstergeler için hedef deerler oluturulacak ve periyodik olarak ölçümler yapılarak
hedef deere ne oranda ulaıldıı belirlenecektir. Performans açıı olan yerlerde
iyiletirmeler

gerçekletirilecektir.

Bu

kapsamda,

2007

yılı

performans

programı

hazırlanmıtır.

7 P LLAANNIINN RREEVVZZYYOONNUU
Eyüp Belediyesi Stratejik Planı, her yıl gözden geçirilecek ve gerekli revizyonlar yapılarak,
günün koullarına uygun stratejiler belirlenecektir. Bazı stratejiler güncellenecek, bazıları
kaldırılacak ve yeni stratejiler oluturulacaktır.

8 S OONNUUÇÇ
Bu doküman, Eyüp Belediyesi’nin 2007–2011 yılında uygulayacaı stratejileri ve bu
stratejilere balı olarak gelitirilmi olan birim hedeflerini içermektedir. Stratejiler kapsamlı
bir öz deerlendirme çalıması neticesinde belirlenmitir. Her stratejinin mutlaka
uygulanması amacı ile bu stratejiler, ilgili birimlerin hedefleri haline getirilmitir. Hem
stratejilerin hem de hedeflerin belirlenmesinde, belediyenin en üst yöneticileri ve
müdürlerinin katılımı salanmıtır. Bunun planı sahiplenmek ve uygulamak bakımından
önemli olduu düünülmektedir.
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