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Hayatın kaynağı 
kurumasın diye…
Su hayatın kaynağı hiç kuşkusuz… Dünyanın önemli bir bölümünün su sıkıntısı yaşadığı günümüz 
koşullarında mevcut kayraklarımızı en iyi şekilde değerlendirip yeni kaynaklar yaratmanın biz yerel 
yöneticilerin; suyun değerini bilip tasarruf etmenin ise hepimizin görevi olduğunu düşünüyoruz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, altyapımızı yenileyerek suyun sağlıklı bir şekilde 
musluklardan akmasını sağlayacak yatırımlar yaparken yeni su kaynaklarını şehrimize getirerek 
halkımızı susuz bırakmadık. 

İstanbul, nüfusu her geçen 
gün artan, dolayısıyla 
altyapı ihtiyacı her 
geçen gün büyüyen bir 
kent… Böylesi büyük ve 
kalabalık bir kentte, suyun 
musluklardan sağlıklı 
ve kesintisiz şekilde 
akabilmesi için büyük 
projelere imza atmak 
gerekiyor. 2004 yılında 
çıkan 5216 sayılı kanunla 
hizmet alanı neredeyse 
üç kat genişleyen İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak suyun önemini 
ve değerini bilen bir 
anlayışla projeler ürettik. 
Küresel iklim değişikliğinin 
sadece ülkemiz değil, 
tüm dünya ve insanlık 
için tehdit oluşturduğu 
günümüz koşullarında 
yatırımlarımızın tümünde 
önümüzdeki yılları da göz 

önünde bulunduruyoruz.      
Hizmet alanımızın 
genişlemesine, küresel 
iklim değişikliği nedeniyle 
yağışların azalmasına 
rağmen 4,5 yıldır 
İstanbulluları susuz 
bırakmadık, bırakmamaya 
kararlıyız. Kesintisiz su 
için, su dağıtım sistemi 
dediğimiz baraj, terfi 
merkezi, isale hattı, 
depo, içme suyu şebekesi 
gibi tüm unsurların inşa 
edilmesi ve kusursuz 
bir şekilde işletilmesi 
gerekir. Bu unsurlardan 
biri eksik olduğunda 
suyun musluğa sağlıklı 
bir şekilde ulaşması 
mümkün değil. Tam da bu 
nedenle şebekelerimizi 
yeniliyor, Melen Suyu’nu 
kentimize getiriyor, 
arıtma tesisleri kuruyor, 
Küçükçekmece Gölü’nü 
hayata döndürüyor, çevre 
çalışmalarına ağırlık 
veriyor, sel baskınlarını 
önlemek adına dere ıslahı 
yapıyoruz. 
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Yeni su kaynağı Melen…
2007 yılında başlayan 
kuraklık sebebiyle Melen 
Projesi’nin ilk adımını 
tamamlayarak İstanbul’a 
ulaştırdık. 2010 yılında 
bitirilmesi öngörülen 
Proje’nin ilk bölümü 
İSKİ’nin sağladığı 190 
milyon YTL’lik kaynakla, 
yedi ay gibi kısa bir sürede 
tamamlandı. Melen 
suyu, 105 kilometrelik 
çelik isale hattıyla 
Yeşilçay regülâtörüne 
getirildi, oradan da 
Ömerli İçme Suyu Arıtma 
Tesisleri’nde arıtıldıktan 
sonra musluklarımızdan 
akmaya başladı. Günlük 
738 bin metreküp su 
alma kapasitesine sahip 
tesis sayesinde 2008 
yılı kurak geçtiği halde 
İstanbullulara susuzluk 
yaşatmadık. Ayrıca, Boğaz 
geçiş hattı inşa edilerek 
Avrupa Yakası’na getirilen 
Melen suyunu Avcılara 
kadar ulaştırdık.

Silivri ve Çatalca’ya 
yeraltı su kaynağı…
5216 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanunu’yla 
İSKİ hizmet alanına dâhil 
olan Silivri ve Çatalca 
ilçeleri Büyükçekmece 
Barajı’ndan besleniyordu. 
Ancak kuraklık sebebiyle 
Büyükçekmece 
Barajı’ndaki su rezervinin 
ihtiyacı karşılayamama 
riski sebebiyle bu bölgede 
yeni kuyular açarak 
kesintisiz su verdik. 187 
adede çıkan kuyularla 
yeraltı suyu kapasitesini 
günlük 156 bin metreküpe 
ulaştırdık. Bu kuyular 
sayesinde aynı zamanda 
Büyükçekmece Barajı’nın 
kurumasını da önledik. 
Bununla birlikte Melen 

Suyu’ndan daha fazla 
yararlanabilmek, 
İstanbul’a mevcuttan daha 
fazla su sağlayabilmek 
için, Yeşilçay Darlık Barajı 
arasına 26 kilometrelik 
isale hattı döşüyoruz. 
Böylece Melen Suyu 
Darlık Barajı’na ulaşacak 
ve İstanbul’a daha çok su 
gelecek. Yılda yaklaşık 
200 milyon metreküp 
su verme kapasitesine 
sahip olan Mutlu 
Deresi’nin suyunu, isale 
hatlarıyla Pabuçdere 
Barajı’na getireceğiz. 
Ayrıca Yeşilçay nehri 
üzerinde İsaköy ve 
Sungurlu barajlarını inşa 
ederek, yıllık 306 milyon 
metreküp su sağlayacağız.

İki yeni içme suyu arıtma 
tesisi yaptık
Görevde bulunduğumuz 
4,5 yıllık süre içinde 
kentimize iki arıtma tesisi 
kazandırdık. “II. Beyazıt 
İçme Suyu Arıtma Tesisi” 
ile “Taşoluk İçme Suyu 
Artıma Tesisi”, kentimizin 
susuzluk sorunuyla 
karşılaşmamasında önemli 
bir rol üstlenmiş durumda. 
II. Beyazıt İçme Suyu 
Arıtma Tesisi, Terkos Gölü 
ve Sazlıdere Barajı’ndan 
gelen ham suyu arıtarak, 
günlük 420 bin metreküp 
kapasiteyle İstanbul’un 
batı bölümünün tamamına 
hizmet veriyor. Avrupa 
Yakası’nın su ihtiyacını 
karşılayan İkitelli İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri’nden 
birisi olan tesiste; 
Havalandırma Havuzları, 
Giriş Yapısı, Ozon 
Ünitesi, Kimya Ünitesi, 
Çöktürme Havuzları, 
Hızlı Kum Filtreleri, 
Temiz Su Deposu, Klor 

Ünitesi, Terfi Merkezi, 
Çamur Yoğunlaştırma 
Havuzları, Çamur 
Susuzlaştırma Ünitesi ve 
laboratuarlardan oluşan 
12 ana ünite bulunuyor.
Gaziosmanpaşa’nın 
Taşoluk, Bolluca, 
Boğazköy, Haracçı, 
Arnavutköy Beldeleri ile 
Tayakadın Bölgesi’nin 
içme suyu ihtiyacının 
karşılanması amacıyla 
hizmete aldığımız 
“Taşoluk İçme Suyu 
Arıtma Tesisi” ise günlük 
150 bin metreküp 
kapasiteye sahip. 
Yapımında gelişmiş 
ülkelerde uygulanan, ön 
dezenfeksiyonda sağlık 
yönünden tercih edilen 
ozon teknolojisinin 
kullanıldığı tesis, günlük 
300 bin kişinin içme suyu 
ihtiyacını karşılayacak 
şekilde çalışıyor. 
İki tesis inşa etmek dışında 
Kâğıthane ve Ömerli İçme 
Suyu Arıtma Tesisleri’nin 
hizmet kalitesini artırarak 
yeniledik.

İstanbul’un belde ve köyleri 
de kaliteli suya kavuştu… 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmet sahasına yeni 
katılan belde ve köyler 
de dâhil, tüm İstanbul’u 
kaliteli içme suyuna 
kavuşturduk. Eyüp’ün 
İhsaniye, Işıklar, Pirinççi, 
Odayeri, Akpınar, Ağaçlı, 
Yayla ve Göktürk; 
Kartal’ın Samandıra; 
Ümraniye’nin Sarıgazi, 
Çekmeköy, Alemdar, 
Yenidoğan; Beykoz’un 
Görele, Poyraz, Riva, 
Çayağzı ve Anadolu 
Feneri; Büyükçekmece’nin 
Kıraç, Çakmaklı, 
Türkoba, Karaağaç, 
Deliklikaya, Tepecik, 
Mimarsinan, Kavaklı, 
Beylikdüzü, Yakuplu, 
Esenyurt, Hadımköy, 
Kumburgaz, Celaliye, 
Kamiloba ve Selimpaşa; 
Gaziosmanpaşa’nın 
İmrahor, Yenice, 
Tayakadın, Çilingir, 
Yeniköy, Taşoluk, 
Arnavutköy, Boğazköy, 
Bolluca ve Haraççı; 
Küçükçekmece’nin 

Şamlar; Pendik’in Emirli; 
Sarıyer’in Rumelifeneri, 
Uskumruköy, Garipçe, 
Kilyos, Demirciköy, 
Bahçeköy, Zekeriyaköy, 
Kısırkaya ve Gümüşdere; 
Şile’nin Ağaçdere, 
Çayırbaşı, İmrendere, 
Karamandere, Meşrutiyet 
ve Ahmetli Köyleri; 
Silivri’nin Çanta, Orhanlı 
beldeleri ile Çatalca’ya 
İSKİ güvencesiyle dünya 
kalitesinde içme suyu 
götürdük. 2004 yılından 
bugüne, 21 adet su 
deposu (404 bin metreküp 
kapasiteli) ve 23 adet 
pompa istasyonu yaptık.
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Yenilenen içme suyu 
şebekesini yüzde 99’a 
çıkardık…
Suyun kaynağından 
musluğa ulaşana kadar 
tüm aşamalarında kaliteli, 
kesintisiz ve kaybolmadan 
ulaşmasını temin etmek, 
en az şehre su getirmek 
kadar önemli bir konu. 
Büyükşehir Belediyesi 
olarak yeni su temini 
yatırımlarının yanı sıra 
İstanbul’un eskimiş, 
ekonomik ömrünü 
tamamlamış, asbestli 
ve sağlık açısından risk 
oluşturabilecek içme 
suyu şebekelerini yüzde 

99 oranında düktilfont 
borularla yenileyerek, su 
kayıplarını en aza indirdik. 
Ayrıca İstanbul’un 
merkezi sayılan, trafik 
ve nüfus yönünden 
yoğun olan bölgelerinin 
şebeke hatlarını tamamen 
yeniledik. Şebeke 
yenileme çalışmalarıyla 
kayıp-kaçak oranı yüzde 
25 seviyesine indi. 
İstanbul’daki kayıp, 
kaçak oranını gelişmiş 
ülkelerdeki gibi yüzde 15 
seviyesine çekerek dünya 
standartlarını yakalamak 
en büyük hedeflerimiz 
arasında.

İstanbul’u çevre koruma 
projeleriyle kuşattık…
İstanbul’un tarihindeki 
en büyük çevre koruma 
projelerini son 4,5 yılda 
gerçekleştirdik. Toplam 
1,5 milyar YTL’ye 
mal olan yatırımlarla 
sahillerimizi yüzülebilir 
kriterlere ulaştırdık. 
Kontrolsüz olarak 
Marmara Denizi’ne, 
derelere ve göllere deşarj 
edilen atık suları kontrol 
altına aldık. 
Bu amaç doğrultusunda 
Ataköy İleri Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi’ni 
inşa etme kararı aldık. 
İstanbul için hayati önem 
arz eden, birinci aşamada 
günde 400 bin metreküp 
atık suyun ileri derecede 

arıtılacağı Ataköy İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma 
Tesisi, 2009’un Mart’ında 
çalışmaya başlayacak. 
Tesis tam olarak 
çalışmaya başladığında, 
600 bin metreküp arıtma 
kapasitesiyle 2,5 milyon 
nüfusun atık suyunu 
arıtabilecek.
Ayrıca artan nüfusa daha 
iyi hizmet verebilmek 
için mevcut, Paşaköy İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma 
Tesisi ve Tuzla Biyolojik 
Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
kapasitelerini artırıyoruz. 

Küçükçekmece Gölü 
hayata dönüyor…
İstanbul’un doğal 
güzelliklerinden biri 
Küçükçekmece Gölü’nü 
atık su tehdidinden 
kurtarmak ve bölgeden 
Marmara Denizi’ne atık 
su girişini önlemek için 
başlatılan Küçükçekmece 
Çevre Koruma Projesi 
hızla devam ediyor.  
Doğu Bölgesi’nden 
(Halkalı, Yarımburgaz 
ve Nakkaşdere) 
Küçükçekmece Gölü’ne 
dökülen atık suları 
engelledik. Avcılar 
Gümüşpala bölgesinin 
atık sularını kolektörler 
vasıtasıyla kontrol 
altına aldık. Ayrıca, 
Küçükçekmece Gölü’nün 
güney sahillerinden 
göle akan atık suları da 
kolektörlere ileterek 
Küçükçekmece Atık Su 
Ön Arıtma Tesisi’nde 
arıtarak kullanıma 

uygun hale getiriyoruz. 
Küçükçekmece 
Gölü’nün Kuzey ve Batı 
bölümünde yer alan 
derelerin beraberinde 
getirdiği atık sular ise 
devam eden projeyle 
Ambarlı Atık Su Arıtma 
Tesisi’ne ulaştırılacak 
ve Küçükçekmece Gölü 
kirlilikten kurtulacak.
Tüm bunlarla birlikte 
4,5 yılda 3 bin 278 
kilometre atık su şebekesi, 
779 kilometre atık su 
kolektörü döşedik. Çevre 
koruma projelerinin adım 
adım hayata geçmesiyle, 
denizlerimizdeki biyolojik 
çeşitlilik artarken, 
İstanbul’daki günlük atık 
suyun yaklaşık yüzde 95’i 
gerekli arıtma işleminden 
geçiriliyor.

İstanbul’da sel baskınları 
son buluyor… 
Gerçekleştirdiğimiz 
dere ıslahları sayesinde 
İstanbul’da sel baskınları 
son buluyor. Dere 
ıslahlarıyla birlikte 
dereler vasıtasıyla deniz 
ve göllere dökülen 
atık suların da önüne 
geçiliyor. Bugüne kadar 
yaptığımız çalışmalar 
sonucunda dere ıslahında 
328 kilometreye ulaştık. 
İstanbul’daki dereler, 
plansız yapılaşma ve 
altyapı yetersizliği 
nedeniyle adeta atık 
su taşıyan birer açık 
kanalizasyon haline 
dönmüştü. Dere 
yataklarının işgali, 
yağmurlu havalarda sel 
baskınlarını beraberinde 
getiriyordu. 2004 sonrası 
İstanbul’da yaptığımız 
ıslah çalışmalarıyla 
dereleri atık su taşıyan bir 
sistem olmaktan çıkararak 
sel baskınlarını sona 
erdirdik.
Bugüne kadar yapılan 
yatırımlarla; Alibeyköy, 
Tavukçudere’nin Oto 

Center, Matbaacılar 
Sitesi ve Tem yolu üstü 
bölgeleri ile Kasımpaşa 
ve Bağcılar Güneşli 
Mahallesi’nde yaşanan sel 
baskınları son buldu. Son 
iki yılda gerçekleştirilen 
çalışmalarla; Çayırbaşı 
Deresi, İstinye Deresi, 
Baltalimanı Deresi, 
Tugay Deresi ile Esenyurt 
Deresi’nin atık su 
kolektörleri ve dere 
ıslahları tamamlandı, 
bu dereler vasıtasıyla 
Marmara Denizi ve 
İstanbul Boğazı’na atık su 
girişi tamamen önlendi. 
Kemiklidere, Kaynarca 
deresi, Çamaşırcıdere, 
Küçükyalı deresi, Pendik 
deresi, Kurbağalıdere, 
Turşucudere ve Savaklar 
deresinde atık su 
kolektörleri ve dere ıslah 
çalışmaları devam ediyor.
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Ortaya koyduğumuz çağdaş şehircilik vizyonuyla niteliksiz ve plansız yapılaşmaları önlemenin 
ötesinde, gelişen İstanbul’u estetik mekân vitrini olarak ön plana çıkarmayı hedefledik. Hedefimiz 
doğrultusunda ürettiğimiz konutlarla 50 bin aileyi ev sahibi yaptık.

50 bin aileyi ev sahibi yaptık, 
hedef 100 bin konut

Dünyanın sayılı büyük 
şehirlerinden İstanbul’un 
konut sorununa çözüm 
bulmak, niteliksiz ve 
plansız yapılaşmaları 
önleyerek modern, 
yaşanılabilir ve güvenilir 
çağdaş yaşam alanları 
üretmek amacıyla 
yürüttüğümüz 
çalışmalarda büyük 
mesafe kat ettik. 
İştirakimiz KİPTAŞ AŞ 
kanalıyla İstanbul’daki 
farklı bölgelerde, her 
gelir gurubuna hitap eden 
kaliteli konutlar üretip 
4,5 yılda 50 bin aileyi ev 
sahibi yaptık. Hedefimiz 
100 bin konut yapmak. 
Her gelir grubuna 
hitap edecek, altyapısı 
çözülmüş, çevresi ve 

doğasıyla bütünleşmiş, 
orman ve su havzalarını 
koruyarak zevkli ve 
yaşanabilir yerleşim 
birimlerinin üretilmesi için 
alternatif planlar ürettik 
ve hayata geçirdik.
 KİPTAŞ’ın uygulamaya 
koyduğu konut projeleri 
çok kısa sürede yoğun 
talep gördü ve yeni konut 
hamleleri İstanbullu 
tarafından takip ve 
talep edilir hale geldi. 
Ürettiğimiz konutların 
ihtiyacı olan yolları, 
atık su ve yağmur 
suyu kanallarını, içme 
suyu isale hatlarını, 
enerjisini, telefon ve 
doğalgaz hatlarını, 
sokak aydınlatmalarını, 
peyzaj uygulamalarını, 
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ağaçlandırmasını, 
çocuk oyun alanlarını, 
otoparklarını, çarşısını, 
dini ve sağlık tesislerini, 
okul, kreş ve spor 
alanlarını da inşa ederek 
halkımızın hizmetine 
sunuyoruz. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak konut 
politikalarını belirlerken 
özellikle şu çözümleri 
temel prensip olarak 
görüyoruz;
• Alternatif ve modern 
yerleşim birimlerinin 
hızlı ve ucuz bir şekilde 
üretilmesi, 
• Eğitim, ticaret 
sanayi, yerleşim, 
turizm, konaklama 
dengesine göre güvenli 
ve yaşanabilir modern 
kentlerin üretilmesi, 
• Yeni kurulan 
yerleşim birimlerinin 
kıraç bölgelerde 
oluşturularak mezkur 
bölgelerin ağaçlandırılıp 
yeşillendirilmesi, 
• Yerleşim birimleri 
oluşturulurken su 
havzaları, orman alanları, 
tarım alanları, şehrin 
tarihi ve doğal dokusunun 
korunması, 

• Kaçak yapılaşma ve 
gecekondu bölgelerinde 
oturanların altyapısı 
çözülmüş, eğitim, kültür, 
ticaret ve diğer sosyal 
donatı alanlarını içeren 
planlı yerleşim alanlarına 
kaydırılması.
İlke edindiğimiz bu 
prensipler doğrultusunda, 
toplu konutta edindiğimiz 
tecrübeyle kaliteli, 
yaşanabilir ve güvenilir 
modern uydu kentler 
üretmek ana hedefimiz. 
Bu bağlamda kısa, orta ve 
uzun vadeli projelerimizde 
daha fazla sayıda sosyal 
konut üreterek, niteliksiz 
konutların rehabilitasyonu 
ve dönüşümünü 
hızlandıracak çalışmalar 
yürütüyoruz. Modern 
mimarisi ve kent kültürü 
gelişmiş bir İstanbul 
oluşturmak için sürekli 
çalışıyoruz.
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İstanbul’u şehirlerin sultanı yapan en 
önemli unsurlardan tarihi mirasımıza 
gerekli özeni göstermeyi hem görevimiz 
hem de çocuklarımıza karşı borcumuz 
olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle 
4,5 yıl içinde tarihi mirasa sahip çıkarak,            
81 eserimizi restore ettik.

İhmal değil,
ihya ediyoruz!
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Medeniyetlerin buluşma 
noktası İstanbul’a karşı 
tarihi sorumluluğumuz 
olduğu gerçeğinden yola 
çıkarak; şehrin yaşam 
kalitesini artırmak, özgün 
kimliğini pekiştirmek ve 
saygın bir dünya kenti 
haline getirmek amacıyla 
tarihi mirasımıza sahip 
çıkıyoruz. Geçmişle 
bugün, bugün ile yarın 
arasında kurulan köprünün 
üzerinde ilerleyen bizler, 
atalarımızdan devraldığımız 
değerleri çocuklarımıza 
ve torunlarımıza taşımak, 
onların da bu güzellikleri 
solumasını sağlayabilmekle 
görevli olduğumuzun 

bilincindeyiz. Bu bilinç ve 
hedefle 4,5 yıl içinde 81 
tarihi eseri restore ettik. 
Dünya mirasının değerli 
eserlerini barındıran Tarihi 
Yarımada’yı korumak 
ve geleceğe taşımak için 
özel imar planı hazırladık. 
Tarihi Yarımada Koruma 
Amaçlı İmar Planı 2005 
yılında Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından onaylandı. Bu 
plan aracılığıyla Suriçi’ndeki 
mevcut olumsuzlukları 
ortadan kaldırmayı; tarih, 
kültür, bilim, sanat, ticaret 
açısından Yarımada’nın 
özgün yapısını yeniden 
ortaya çıkarmayı amaç 
edindik.
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Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın ve 
gençlerimizin sağlıklı bir zihne ve bedene sahip 
olabilmesi için kentin dört bir yanına 14 yeni 
spor tesisi inşa ettik.

Sağlıklı bir nesil 
için 14 yeni spor 
tesisi inşa ettik! 

18
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Türkiye’yi taşıyan 
ve dünyaya karşı 
sorumluluğu olan 
İstanbul için ulaşımdan 
altyapıya, kültürden 
sanata, sosyal donatılara 
kadar her alanda çok 
önemli çözümler ürettik. 
Kenti kent yapan en 
önemli değerin insan 
olduğunun bilinciyle, tüm 
hizmetlerimizde insanı 
ön planda tuttuk. Sağlıklı 
nesillerin yetişmesi 
amacıyla sporun taşıdığı 
önemin farkındayız. 
Şehrimizdeki spor 
kültürünün gelişebilmesi 
için öncelikle tesis 
eksikliğini gidermemiz 
gerekiyordu. İstanbul 
halkının ve özellikle 
nüfusunun büyük 

bölümünü oluşturan 
gençlerin potansiyel 
enerjilerini sağlıklı 
ve doğru şekilde, suç 
odaklarından uzak kalarak 
harcayabilecekleri tesisler 
inşa ettik. 2004 yılına 
kadar 14 olan spor tesisi 
sayısını 4,5 yılda 14 yeni 
tesis daha yaparak 28’e 
çıkardık. Tesislerimizde 
sekiz adet havuz, beş 
adet kapalı salon, 12 adet 
halı saha, sekiz adet tenis 
kortu, 14 adet fitness 
salonu, sekiz adet step ve 
aerobik salonu ve altı adet 
Uzakdoğu sporları salonu 
bulunuyor. Yapımı devam 
eden spor tesislerimizin 
tamamlanmasıyla 2009’da 
spor tesisi sayısını 30’a 
çıkarmayı planlıyoruz. 
Spor AŞ’nin işletmeciliğini 
yürüttüğü tesislerimizden 
yılda 4 milyon İstanbullu 
yararlanıyor.
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1. Göztepe Gülbahçesi Spor 
Tesisi (2006)

2. İkitelli Spor Kompleksi 
(2006)

3. Beyoğlu Spor Tesisi (2007)

4. Beyoğlu Yüzme Havuzu 
(2007)

5. Çakmak Yüzme Havuzu 
(2007)

6. Halkalı Stadı (2007)

7. Pendik Çamlık Spor Tesisi 
(2007)

8. Pendik Sahil Spor Tesisi 
(2007)

9. Halkalı Yüzme Havuzu 
(2008)

10. Sefaköy Yüzme Havuzu 
(2008)

11. Yeşilpınar Yüzme Havuzu 
(2008)

12. Kartal Hasan Doğan Spor 
Kompleksi (2008)

13. Silivri Spor Tesisi (2008)

14. Fatih Spor Kompleksi 
(2008)

1. Bayrampaşa Yüzme Havuzu 
(2009)

2. Florya Akvaryum İnşaatı 
(2009)

3. Cebeci Spor Kompleksi 
(2009)

4. Fatih Mimar Sinan Stadı 
(2009)

5. Silivrikapı Buz Pateni Tesisi 
(2009)

6. Pendik Yüzme Havuzu 
(2009)

İstanbul’a kazandırdığımız spor tesislerimiz…

Yapımı devam eden spor komplekslerimiz 
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Parklarımızın ve sahil şeridimizin sadece eğlenmek ve dinlenmek amacıyla kullanılmasındansa 
genç, yaşlı her yaştan İstanbullunun spor yapabileceği yerler haline gelebilmesini hedefledik. Ve söz 
konusu alanları uluslararası standartlara sahip kondisyon aletleriyle donattık.

Parklarımızın ve sahil şeridimizin sadece eğlenmek ve dinlenmek amacıyla kullanılmasındansa 

İstanbullular açık havada 
spor yapmayı sevdi…



2726

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi olarak, halkın 
yoğun şehir yaşamı içinde 
nefes alma imkânı elde 
ettiği parkları, sadece 
piknik ve dinlenme 
alanı olmaktan öteye 
taşıdık. 4,5 yıl zarfında 
sporla yaşayan bir 
şehir oluşturmak için 
yoğun çaba gösterdik. 
Sorumluluğumuz altında 
bulunan 407 parkı, spor 
alanı haline getirme 
düşüncesiyle yürüyüş 
ve bisiklet parkurlarıyla 
yeniden yapılandırdık. 
İstanbul genelindeki 220 
parka, İstanbullunun zinde 
bir yaşam sürmesi için 2 
bin 740 adet kondisyon 
aleti yerleştirdik.
Kondisyon aleti 
konusunda ilk uygulamayı 
Dalyan Parkı’nda 
gerçekleştirmiştik. Yeni 

uygulamayı, İstanbulludan 
gelen yoğun ilgi ve 
talep üzerine diğer 
parklar, korular ve sahil 
şeridindeki yeşil alanlarda 
da yaygınlaştırdık.
Parklarımıza koyduğumuz 
fitness aletleri; çiftli 
salınım, vücut geliştirme, 
tekli gezinim, kol-bilek 
çalıştırma, boyun ve 
omuz çalıştırma, bel 
çevirme, sırt masajı, sırt 
ve karın masajı, bisiklet-
vücut esnetme, bacak 
güçlendirme, pedallı 
esneme ve engelliler 
için spor aletlerinden 
oluşuyor. Uluslararası 
standartlara uygunluk 
belgeleri olan fitness 
grupları, sabah ve akşam 
saatleri başta olmak 
üzere tüm sporseverler 
tarafından gün boyu 
yoğun ilgi görüyor.

Bakırköy Aytekin Kotil 
Parkı, Florya Sahil Parkı, 
Yeşilköy Sahil Parkı, 
Maltepe Sahil Parkları, 
Göztepe Dalyan Parkı 
başta olmak üzere 
kentin merkezlerine 
yerleştirdiğimiz spor 
aletlerinin yanı sıra 
İstanbul köylerine yapmış 
olduğumuz parklara 
yerleştirdiğimiz fitness 
aletlerinin tedarikinde 
ulusal sermayeyi teşvik 
için yerli üretimleri 
özellikle tercih ettik. 
Yaz ayları boyunca 
alanlarında uzman 
eğitmenler eşliğinde 
yapılan egzersizleri, 
2008 yılı itibariyle 
kullanma kılavuzlarıyla 
destekleyerek, fitness 
aletlerinin daha yararlı ve 
doğru biçimde kullanımını 
sağladık.
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İstanbulluların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri için spor yatırımlarına 
her gün bir yenisini ekliyor, açmış olduğumuz tesislerden halkımızın 
ücretsiz olarak yararlanmasını sağlayan projelere imza atıyoruz. 

İstanbulluların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri için spor yatırımlarına İstanbulluların sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri için spor yatırımlarına 

Tüm tesislerimizde, 
ücretsiz spor hizmeti 
veriyoruz

28

Sporu yaşamımızın 
vazgeçilmez 
unsurlarından biri 
yapmak için yeni projeler 
geliştirdik ve bunları 
başarıyla uyguluyoruz. 
Tüm İstanbullulara spor 
yaptırmak amacıyla 
başlattığımız “Ücretsiz 
Spor Projesi” de 
ürettiğimiz projelerden 
biri. Şehir hayatının, 
insan bedeninde ve 
psikolojisinde bazı 
rahatsızlıklara yol açtığını 
biliyoruz. Spor, olumsuz 
faktörleri asgariye 
indirmek ve beden 
sağlığımızı korumak için 
en etkili yollardan biri 
hiç kuşkusuz. Akademik 
eğitimi olmayan kişilerin 
yönlendirdiği spor 
aktivitelerinde ciddi 
problemler yaşandığı bir 
gerçek. Biz bu gerçekten 
hareketle Spor AŞ’nin 
işletmeciliğinde, akademik 
ve tecrübeli eğitmenlerle 
yola çıktık. Hazırladığımız 

akademik programla; 
28 spor kompleksimizde 
“Ücretsiz Spor Projesi”ni 
uygulamaya koyduk. 
Her yaş gurubundan 
insanımıza modern spor 
salonlarında sekiz ayrı 
branşta ücretsiz spor 
yapma imkânı sunduk. 
Halkımız, branş ve 
isteklerine göre hafta 
içi her gün 08.00 ila 
18.00 saatleri arasında 
salonlarımızda ücretsiz 
spor yapabiliyor. 
Ayrıca, kent genelindeki 
120 okula inşa ettiğimiz 
kapalı spor salonlarıyla 
sporu İstanbul’un her 
köşesine ulaştırma 
hedefine biraz daha 
yaklaştık. Ücretsiz olarak 
300 bin öğrenci ile bir 
o kadar vatandaşımızın 
yararlandığı okul spor 
salonlarında geleceğin 
dünya ve olimpiyat 
şampiyonlarını 
yetiştirdiğimize 
inanıyoruz.



Anadolu Yakası
• Ümraniye Çakmak 
Kapalı Yüzme Havuzu
• Tuzla Kafkale Spor 
Kompleksi
• Pendik Çamlık (Kurtköy) 
Spor Tesisleri
• Ümraniye Haldun Alagaş 
Spor Kompleksi
• Kartal Hasan Doğan 
Spor Kompleksi
• Göztepe Gülbahçe Spor 
Tesisleri
• Dudullu Spor Tesisleri
• Pendik Sahil Spor 
Tesisleri
• Tuzla Sahil Spor Tesisleri

Ücretsiz spor yapılabilecek 
tesislerimiz

Avrupa Yakası
• Alibeyköy Tevfik 
Aydeniz Spor Kompleksi
• Bayrampaşa Spor 
Kompleksi
• Beyoğlu Spor Kompleksi
• Beyoğlu Yüzme Havuzu
• Esenler Hakkı Başar Spor 
Kompleksi
• Gaziosmanpaşa Hamza 
Yerlikaya Spor Kompleksi
• Halkalı Yüzme Havuzu
• İkitelli Spor Kompleksi
• Okmeydanı Cemal 
Kamacı Spor Kompleksi
• Zeytinburnu Spor 
Kompleksi
• Eyüp Yeşilpınar Yüzme 
Havuzu
• Sefaköy Yüzme Havuzu
• Florya Spor Tesisi
• Halkanı Spor Tesisi
• Çırpıcı Spor Tesisleri
• Silivri Spor Tesisleri
• Yeşilpınar Taşocakları 
Spor Tesisleri
• Tarabya Metin Oktay 
Spor Tesisleri
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