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1994 yerel seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 
İstanbul için yepyeni bir dönem başladı. 1994 öncesinde 

çöp dağlarının, hava kirliliğinin ve susuzluğun pençesinde 
kıvranan İstanbul’a birçok eser, birçok hizmet kazandırdık.

İstanbul bugün kendi metrosunu yapabiliyor ve 
emin adımlarla büyük hedeflere yürüyor. Dün hayal bile 

edilemeyenler, bugün bir bir gerçek oluyor...

Silivri’den Şile’ye kadar tüm ilçelerimize hizmet götürdük, 
büyük yatırımlar yaptık. İstanbul; ulaşımdan altyapıya, içme 
suyundan çevreye, kültür sanattan sağlık ve sosyal hizmetlere, 

itfaiye ve acil yardımdan teknoloji ve bilişime kadar verdiği 
hizmetle dünyanın sayılı şehirleri arasına girdi. 

1994’ten bu yana İstanbul’u dünyanın sayılı şehirlerinden 
biri haline getirmek amacıyla ilk günkü heyecanla 

çalışıyoruz. Medeniyetlere başkentlik yapmış bu güzel şehre 
hizmet etmeyi her zaman şeref bildik. Çünkü biz, İstanbul’a 

hizmet etmenin aşkı, heyecanı ve sevdası içindeyiz.

İstanbul ve Adalar’a daha çok hizmet kazandıracağız ve 
hep birlikte, el ele geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. 
Hizmetlerimizle İstanbul ve Adalar’ın güzelliğine güzellik 
kattık ve inanıyoruz ki, gerçekleştireceğimiz hizmetlerle 

İstanbul ve Adalar daha da güzel olacak!



İstanbul Geneli
Hizmet ve

Yatırımlarımız
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İstanbul Geneli Planlama ve
Projelendirme Çalışmalarımız

İMP’yi kurduk, İstanbul’un geleceğini 
planladık.

Ulaşım, altyapı, içmesuyu, çevre, kültür-
sanat, eğitim, gençlik, spor, sağlık-sosyal, 
itfaiye acil yardım ile bilişim ve teknolojiye 
kadar tüm sektörlerde kentin bugünkü ve 
yarınki ihtiyaçları doğrultusunda projeler 
yaparak hayata geçiriyoruz.

“Her yerde metro, her yere metro” hedefiyle İstanbul’u ilçe 
ilçe, mahalle mahalle metro ile buluşturuyoruz. 
 Hedef: 1.100 km

İstanbul’a Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan kavşak ve yol 
yatırımlarının toplamından daha fazla yatırımla bir rekora 
imza attık. 

İstanbul’un tıkanan damarlarını açmak için tünel yollar 
yapıyoruz.  
 Hedef: 181,775 km 
Yeni yatırımlarla toplu ulaşıma yeni bir heyecan getiriyoruz.

Otopark sisteminde modern dönüşümü sağlıyoruz.
 Hedef: 1 milyon 25 bin araç kapasiteli otopark

Atıksuları arıtmada %99’a ulaştık.  
 Hedef: %100 

İstanbul’un 2071’e kadar su ihtiyacını karşılayacak 
yatırımları hayata geçiriyoruz.

Daha yeşil, daha renkli bir İstanbul için sürdürülebilir dev 
çevre yatırımlarını hayata geçiriyoruz. 

Kent meydanlarımızı ve sahillerimizi yeniden düzenliyoruz. 

Yeni atık yönetim projeleri ile sıfır atık hedefine koşuyoruz.

İstanbul’a uluslararası standartlarda kongre ve kültür 
merkezleri kazandırıyoruz.

Turizmde, Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 10 hedefine 
koşuyoruz.

Üç büyük medeniyete başkentlik yapan İstanbul’un tarihi 
eserlerini restore ediyoruz.

Gençliğin geleceğine yatırım yapıyoruz!

Kadına ve aileye yönelik projeleri hayata geçiriyoruz.

Spora ve sporcuya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz.  

Sağlık ve sosyal konulara yönelik projeleri hayata 
geçiriyoruz.

İstanbul’a yeni kent meydanları ile ferah 
yaşam merkezleri oluşturmayı ve kente yeni 
bir görünüm kazandırmayı planladık. 
• Bağcılar Meydanı 
• Bakırköy Özgürlük Meydanı 
• Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Meydanı 
• Beşiktaş Meydanı
• Beykoz Kanlıca Meydanı 
• Beyoğlu Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi 
• Beyoğlu Şişhane Meydanı 
• Eyüpsultan Meydanı 
• Fatih Aksaray Meydanı
• Fatih Beyazıt Meydanı 
• Fatih Eminönü Meydanı 
• Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meydanı 
• Kadıköy Meydanı 
• Kadıköy Meydanı
• Kağıthane Meydanı
• Sultangazi Kent Meydanı 
• Şile Meydanı 
• Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı 
• Üsküdar Çengelköy Meydanı 
• Üsküdar Meydanı 
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Deprem odaklı kentsel iyileştirme ve 
yenilemenin yol haritası olan “Deprem 
Master Planı”nı hazırladık. 
Okulları, hastaneleri, kamu tesislerini, resmi binaları, 
köprü ve viyadükleri yapısal olarak güçlendirdik. 

Kentsel yenileme sürecini başlattık. 
Yerinde dönüşüm yaparak insanları yaşadıkları bölgeden 
koparmadan projeleri hayata geçiriyoruz.
Kentsel Dönüşüm Mekansal Strateji Planı’nı hazırladık.
Kentsel Dönüşüm Master Planı’nı hazırlıyoruz.

15 bölgede daha kentsel dönüşüm çalışması 
yapmayı planladık.
• Beşiktaş Karanfilköy 
• Beykoz Çubuklu 
• Beykoz Tokatköy 
• Beyoğlu Okmeydanı 
• Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi
• Esenler (Metris Kışlası) 
• Eyüpsultan Akşemssettin Mahallesi
• Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi 
• Eyüpsultan Çırçır Mahallesi   
• Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi
• Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi
• Kağıthane Çağlayan
• Kağıthane Hürriyet Mahallesi
• Kartal Karlıktepe 
• Sultangazi 

Zeytinburnu Sümer Mahallesi Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında 1. Etap’ta 661 konut ve 28 işyerini 
tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 2. Etap’ta 
1.262 adet konut ve 75 adet ticari bina ile spor alanları inşa 
etmeyi planladık. 

17 adet tarihi cami ile mescidin restorasyon 
ve ihyasını gerçekleştirdik. 12 adet tarihi 
cami ile mescidin restorasyonunu ve ihyasını 
gerçekleştiriyoruz.

40 adet yeni cami yaptık. 32 adet cami ve 
mescit yapmayı planladık.

Eyüpsultan’da toplam 3 bin 500 kişilik 2 adet 
cami inşa ediyoruz.

Tarihi mirasın korunmasına yönelik “Kentsel 
Yenileme Projeleri” yaptık.
• Süleymaniye Yenileme Alanı
• Zeyrek
• Eyüp Sultan Cülus Yolu ve Çevresi

Tarihi mirasın korunmasına yönelik “Kentsel 
Yenileme Projeleri”nin yapımına devam 
ediyoruz.
• Beyoğlu Perşembe Pazarı Yenileme Alanı 

22 bin 631 olan konut sayımızı, 64 bin 572 
konut daha yaparak 87 bin 203’e çıkardık. 
7 bin 512 konutun inşaatına devam ediyoruz. 
24 bin 717 konut daha yapmayı planladık.

2 bölgede kentsel dönüşüm çalışması 
yaptık. 
• Zeytinburnu Sümer Mahallesi
• Finans Kent 2. Etap Bayramoğlu Sitesi  

3 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına 
devam ediyoruz.
• Bayrampaşa - 2 bin 277 adet konut 
• Finans Kent 2. Etap - 4 bin 20 adet konut 
 (400’ü kentsel dönüşüm projesi)
• Zeytinburnu Sümer Mahallesi  
 (Sahilpark 2. Etap) - 1.192 adet konut
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İstanbul Geneli
Ulaşım Yatırımlarımız

“Her yerde metro, her yere metro” hedefi 
ile raylı sistem uzunluğunu %255 artırdık!.. 
Mevcut 45,1 km olan raylı sistemi, 124,95 km 
raylı sistem ekleyerek 170,05 km’ye çıkardık.
Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük metro yatırımı olan Kadıköy - 
Kartal Metrosu’nu hizmete açtık. Kadıköy - Kartal arasındaki 
yolculuk süresini 32 dakikaya düşürdük.

13,6 km’lik Marmaray Tüp Geçişi hizmetinizde!.. Asrın Projesi 
Marmaray ile 153 yıllık hayal gerçeğe dönüştü. 

3,55 km’lik Şişhane - Haliç Metro Geçiş Köprüsü - Yenikapı 
Metro Hattı’nı hizmete aldık. İstanbul Metrosu’nu Marmaray 
ile buluşturduk.

0,7 km’lik Yenikapı - Aksaray Metro Hattı’nı hizmete aldık. 
Ulaşımda tam entegrasyonu başlattık.

15,9 km’lik Olimpiyatköy - Başakşehir - Bağcılar Kirazlı Metro 
Hattı’nı hizmete aldık.

3,3 km’lik Levent - Rumeli Hisarüstü Metro Hattı’nı hizmete 
aldık.

4,5 km’lik Kartal - Yakacık - Pendik - Tavşantepe Metro 
Hattı’nı hizmete aldık. 

20 km’lik Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro 
Hattı’nı hizmete aldık. 

İstanbul’u ilçe ilçe, mahalle mahalle 2023 
yılında 624,65 km, 2023 sonrasında ise 
1.100 km uzunluğunda modern raylı sistem 
ağına kavuşturmayı planladık.

Cumhuriyet tarihi boyunca İstanbul’a 
yapılan kavşak ve yol yatırımlarının 
toplamından daha fazla yatırımla bir rekora 
imza attık. 
393 kavşak ve yolu hizmete açtık.
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Tüneller açılıyor, mesafeler kısalıyor.
18,66 km’lik tünel yol ile halkımızın 
hizmetindeyiz.
Kağıthane - Bomontialtı ve Bomontialtı - Dolmabahçe 
Karayolu Tünelleri ile Bağlantı Yollarını açtık.

Sarıyer - Çayırbaşı Karayolu Tüneli ve Bağlantı Yollarını açtık.

Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli ve Bağlantı Yollarını açtık. 

14,225 km’lik 4 adet daha tünel yapıyoruz.
• 3,7 km’lik Libadiye - Büyük Çamlıca Tüneli 
• 7,45 km’lik Dolmabahçe - Levazım Tüneli 
• 0,075 km’lik Silahtarağa Cad. - Gaziosmanpaşa Cad. Tüneli
• 3 km’lik Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli

28 adet 148,89 km’lik tünel yol yapımını 
planladık.
“İstanbul’un alternatif yeni ulaşım yolları…”
Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, 
Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane, Sarıyer Armutlu, Cendere, 
Ayazağa, Çayırbaşı Kilyos Arası Karayolu Tünelleri ile Kavşak 
ve Bağlantı Yollarının yapımını planladık.

Üsküdar Harem - Beykoz Küçüksu Arası Karayolu Tünelleri 
ile Göztepe - Bostancı Arası Karayolu Tünelleri, Kavşak ve 
Bağlantı Yollarının yapımını planladık.

Yeni yatırımlarla toplu ulaşıma yeni bir 
heyecan getirdik. 
İETT, Avrupa’nın en genç araç filosu!
3 bin 47 yeni otobüs aldık. 250 adet yüksek kapasiteli otobüs 
alımı planladık.
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbulluların 
hizmetinde.

“Dünyanın raylı sistemli en 
uzun asma köprüsü…”

İstanbul - İzmir Otoyolu inşaatı devam ediyor. 

“İstanbul ve İzmir arasındaki 
ulaşım süresi 3,5 saate düşecek…”
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Otomobiller için Avrasya Boğaz Tünel Geçişi 
İstanbulluların hizmetinde. 
“Asya ve Avrupa Kıtaları karayolu tüneli ile denizin altından 
birbirine bağlandı…”

Dünya kenti İstanbul’a dünyanın
en büyük havalimanı’nı kazandırdık.
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Metropol trafiğine metrobüs çözümü 
getirdik. 
Beylikdüzü - Esenyurt - Avcılar - Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme 
Metrobüs Hattı’nı açtık. Yolculuk süresini 90 dakikaya 
indirdik. Günlük 800 bin yolcu taşıyoruz.

5 adet yeni metrobüs hattı planladık.
• Beylikdüzü TÜYAP - Silivri Kınalı Metrobüs Hattı
• Kozyatağı - Seyrantepe - Bahçeşehir Metrobüs Hattı
• Yenikapı - Mahmutbey Metrobüs Hattı 
• Kayaşehir - Başakşehir - Mescid-i Selam Metrobüs Hattı
• Edirnekapı - Mahmutbey ve Kayaşehir Metrobüs Hattı

Deniz ulaşımının payını %2,5’tan %3,7’ye çıkardık. 
İDO’yu 105 gemi ile 82 iskele ve 35 hatta hizmet veren dünyanın en büyük araç ve yolcu taşıyan denizcilik şirketi haline getirdik 
ve özelleştirdik. 

2010 yılında İstanbul Şehir Hatları AŞ’yi kurduk. 167 yıllık Şirket-i Hayriye geleneğini devam 
ettiriyoruz. Şehir Hatları’nı yeni şirketimize devrettik.

İstinye - Çubuklu arası arabalı vapur hattını 
hizmete aldık.

12 adet iskele yaptık. 71 adet iskelemizi 
yeniledik.
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İstanbul’a yeni otogarlar yapıyoruz.

Otopark sisteminde modern dönüşümü 
sağladık. 40 bin 248 araç kapasiteli 113 adet 
otopark yaptık.
Yeraltı otoparklarının üzerini sosyal donatı alanları, 
sergi salonu ve fitness merkezi ile yaşam merkezlerine 
dönüştürüyoruz. 

İstinye ve Tarabya’da ilk tekne parkları 
hizmete açtık. 

İstanbul trafiği için Ulaşım Yönetim 
Merkezi’ni kurduk. 
Her zaman her yerden anlık trafik bilgilerine anında erişim 
sağlıyoruz.

Kağıt bilet kullanımına son verdik.
İstanbulkart ile toplu ulaşım araçlarında tek bilet dönemini 
başlattık.Alibeyköy Otogarı’nı hizmete açtık, Kurtköy’de cep otogar 

yapmayı planladık. 
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İstanbul Geneli  
Altyapı Yatırımlarımız 

İleri teknoloji, ileri arıtma, temiz çevre!
68 adet atıksu arıtma tesisi hizmete aldık. 
İstanbul’daki atıksuların arıtılma oranında 
%99’a ulaştık. 
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve sahilleri, Haliç ile 
su havzalarını atıksu tehdidinden kurtarmak için ileri 
teknolojiye sahip atıksu arıtma tesisleri yaptık. 

İstanbul’da geleceğin altyapısını inşa 
ediyoruz! 
7 bin 474 km atıksu altyapı yatırımı gerçekleştirdik. 

Boğaz’dan Haliç’e can suyu! 
Boğaz’dan Haliç’e deniz suyunu aktarabilmek için 4 bin 990 m 
tünel yaptık. 

Boğaz suyunu, Kağıthane Deresi 
üzerinden Haliç’e ulaştırdık. 

Giriş Suyu

Çıkış Suyu
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SonrasıÖncesi

SonrasıÖncesi

SonrasıÖncesi

SonrasıÖncesi

SonrasıÖncesi

Alibeyköy

Tavukçudere

Kurbağalıdere

Göksu Deresi

Küçüksu Deresi

İstanbul’da dere ıslahında 507 km’ye ulaştık. 
256 bin 140 m uzunluğunda dere ıslah çalışmasını 
tamamladık. 

18 adet derenin ıslah çalışmasına devam 
ediyoruz. 

Islah çalışmalarımızla olası su taşkınlarının 
önüne geçiyoruz.

• Alibeyköy’de 17 Ağustos 2004’te m2’ye 35 kg yağmur düştü!
• Alibeyköy’de 31 Ekim 2005’te m2’ye 140 kg yağmur düştü!
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İstanbul Geneli
İçmesuyu Yatırımlarımız
2007 - 2008 ve 2014 yıllarında büyük 
kuraklık yaşanmasına rağmen aldığımız 
tedbirlerle İstanbul’u susuz bırakmadık. 
Yağış miktarının düşmesine ve nüfus artışına rağmen su 
kesintisi yapmadık. 

7 adet içmesuyu arıtma tesisi tamamladık. 
Günlük içmesuyu arıtma kapasitemizi 
4 milyon 395 bin 860 m3’e çıkardık.
6 bin 324 km içmesuyu şebekesi, 1.115 km isale hattı 
döşedik. İstanbul’da yenilenen içmesuyu şebekesinin 
%99’a ulaşmasını sağladık. 

2004’ten sonra 184 köye ilk kez içmesuyu 
götürdük. 

İstanbul susuz kalmayacak!.. 
Boğaz Geçiş İsale Hattı’nı inşa ederek Melen Suyu’nun 
Bakırköy ve Sarıyer’e kadar ulaşmasını sağladık. 

3 aşamada tamamlanacak olan Melen Projesi ile İstanbul’a 
yılda 1 milyar 77 milyon m³ su temin etmeyi hedefliyoruz.

189 km ve 145 km’lik 1. ve 2. aşama isale hatlarını hizmete 
aldık. 165 km uzunluğundaki 3. aşama isale hattının 
inşaatına başladık. 

Barajlar arasında tam entegrasyon sağladık. 
Barajlar arasında enterkonnekte sistemi kurarak havzalar 
arasında bütünleşik su yönetimini sağladık.

Melen Barajı’nın temelini attık, 2019 yılında 
hizmete almayı planladık.
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İstanbul Geneli 
Çevre Yatırımlarımız

28 milyon 260 bin m2 alanı yeşillendirdik. 
Yeşil alan miktarını %94 artırdık. 
471 park projesini bitirdik. 142 köye 142 park yaptık. 
Zeytinburnu Çırpıcı’da dev bir şehir parkı yapıyoruz. 
Sultanbeyli Gölet ve çevresini yeniden düzenleyerek, 
Anadolu Yakası’na yeni bir yaşam, spor ve eğlence merkezi 
daha kazandırdık. 
İstanbul’a, Yenikapı’da 1 milyon kişi kapasiteli meydan ve 
etkinlik alanı kazandırdık. 
Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi 
Maltepe Sahili’nde!

55 meydanı yeniden düzenledik. 12 adet 
meydanın düzenlenmesi devam ediyor. 
22 adet daha meydan düzenlemesi yapmayı 
planladık.
Sahillerimizi yeniden düzenleyerek 
İstanbulluların yaşadıkları şehirde tatil 
yapmalarını sağladık. 
Karaköy - Sünnet Köprüsü Arası Haliç Sahili 
Yürüyüş Yollarını yapmayı planladık.

İstanbul’u, dünyanın havası en temiz 
şehirlerinden biri yaptık. 
İstanbul, hava kalitesiyle dünyanın en iyi 3. metropolü oldu.
3 milyon 895 bin yeni doğalgaz abonesi alarak, 6 milyon 240 
bin aboneye ulaştık. 

Daha temiz ve daha sağlıklı bir İstanbul 
için çalışıyoruz.
Günde 18 bin 500 ton çöpü bertaraf ediyoruz. Atık yönetimi 
konusunda 18 yeni tesis yaptık, 3 laboratuvar kurduk.

Yenilenebilir Enerji Projeleri
Hidroelektrik, güneş enerjisi, rüzgar ve biyokütle enerji 
santralleri ile diğer kaynaklardan enerji üretimi projelerimize 
ara vermeden devam ediyoruz.
• Melen HES
• Milli Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulumu (MİLRES)
• Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu
• Yüzer Güneş Enerji Santrali
• Biyokütle Enerji Santrali
• Enerji Yönetim Sistemi

İstanbul’un karbon ayak izini küçültmek için 
çalışıyoruz. 
Toplu ulaşım, ağaçlandırma, enerji verimliliği, led’li trafik 
ışıkları ve aydınlatma, atıktan enerji üretimi ile küresel 
ısınmaya neden olan sera gazlarını azaltıyoruz.

İstanbul’u lalesiyle buluşturduk. 
Her yıl ortalama 20 milyon adet lale dikiyoruz. 
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İstanbul Geneli 
Kültür - Sanat 
Hizmet ve Yatırımlarımız

İstanbul’a uluslararası standartlarda kongre 
ve kültür merkezleri kazandırıyoruz. 
İstanbul Kongre Merkezi ve Haliç Kongre Merkezi ile
23 kültür merkezi daha açtık. 

Türkiye’nin ilk kültür exposu olan İstanbul - 
Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013’ü 
düzenledik.

“İstanbul Kore’de 2014” etkinliğini Kore’nin 
Gyeongju, Seul ve Busan şehirlerinde 
gerçekleştirdik.  

İstanbul’un sanat hayatına yeni sahneler 
kazandırıyoruz.  
Tiyatro sayısını 16’ya, koltuk sayısını 10 bin 345’e çıkarmayı 
planladık.
Tiyatrolarımızda 5 milyon 218 bin 687 seyirciyi oyunlarla 
buluşturduk.

Müzecilik anlayışına yeni bir boyut 
getiriyoruz. 
Türkiye’nin ilk, dünyanın tek tam panoramik müzesi olan 
Panorama 1453 Tarih Müzesi ile Gülhane Parkı’nda İslam 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni açtık. 

Okuyan bir İstanbul için yeni kütüphaneler 
açıyoruz. 
16 yeni kütüphane daha açarak kütüphane sayısını 22’ye 
çıkardık. 

Tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz. 
148 eseri restore ettik. 24 eserin restorasyonuna devam 
ediyoruz.

Selatin camilerinin temizlik ve güvenlik hizmetlerini 
sağlıyoruz.

Kültür merkezlerimizde 37 bin 538 etkinlik 
gerçekleştirdik.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve İstanbul’un Fethi’ni yeni bir 
anlayışla kutluyoruz.

İstanbul Lale Festivali’ni coşkuyla kutluyoruz.

Ramazan İstanbul Etkinlikleri’ni yeni bir anlayışla Feshane’nin 
yanı sıra Beyazıt Meydanı, Yenikapı Sahili ve Maltepe 
Sahili’ne taşıdık. 

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nı yeni bir anlayışla Beyazıt 
Meydanı’nda yapıyoruz.

İstanbul’la özdeşleşmiş ürünlerin yer aldığı “Asırlık 
Tatlar ve Sanatlar Çarşısı”nı Sultanahmet Meydanı’nda 
gerçekleştiriyoruz.
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Herkes için erişilebilir İstanbul! 
Belediyeye ait tüm alanların engelli ve yaşlılar için erişilebilir 
hale getirilmesine yönelik projeler hazırlıyoruz. 

Yaşlı ve kimsesizlere sahip çıkıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük bakım ve huzurevi olan Darülaceze 
Kayışdağı Kampüsü’nde, 1.000 kişi kapasite ile yaşlılarımıza 
hizmet veriyoruz.

İstanbul halkını acı günlerinde yalnız 
bırakmıyoruz. 
İstanbul genelinde cenaze ve defin hizmetleri ile şehirlerarası 
cenaze ve cenaze yakınlarına nakil hizmetlerini ücretsiz 
olarak veriyoruz. 

Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda 
yaşaması için çalışıyoruz. 
7 bin 790 hayvan kapasiteli 5 adet sahipsiz hayvan geçici 
bakımevini hizmete açtık.  

Sağlık hizmetlerini ihtiyaç 
sahiplerinin ayağına götürüyoruz. 
Yaşlı, yatalak, engelli, kendine bakamayan muhtaç 
kişilere evlerinde sağlık hizmeti veriyoruz. 

İstanbul Geneli 
Sağlık - Sosyal 
Hizmet ve Yatırımlarımız

Sağlıklı bireyler, sağlıklı aileler ve sağlıklı 
nesiller ilkesi ile yanınızdayız! 
Kadına ve kadın sağlığına yapılan yatırımlar ile aile 
bütünlüğünün korunmasına yönelik hizmet veriyoruz. 

Engellilerimizle sosyal yaşam arasındaki 
engelleri kaldırıyoruz. . 
24 engelliler merkezi ve 8 engelliler irtibat bürosu 
açtık. Merkezlerimizde; bilgilendirme, bilinçlendirme, 
yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki iyileştirme 
hizmetleri veriyoruz. 

İstanbul halkının sağlıklı beslenmesi için 
çalışıyoruz.  
Çocuklarımızın daha iyi beslenmelerine yardımcı olacak 
Altın Çörek’i ürettik.   

Avrupa’nın en büyüğü olan Gürpınar Su 
Ürünleri Hali’ni hizmete açtık.  

7 adet olan sosyal tesis sayımızı, 13 yeni 
tesis yaparak 20’ye çıkardık. 
Sosyal tesislerimizde ve köşklerimizde İstanbul halkını 
ağırlıyoruz. 

Organik Tarım Projesi’ni gerçekleştirdik. 
Avrupa’nın en büyük Organik Tarım Projesi kapsamında 
çiftçilerimize eğitim verdik.

Tarihi Yedikule Bostanları’nın özgün 
nitelikleriyle korunarak kent tarımı işleviyle 
halkla buluşmasını sağlıyoruz.

Şile Değirmen Projesi’ni planladık.
1.560 m2’lik alanda değirmen, pazar yeri, kafeterya ve 
açık alan inşa edilecek.
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İstanbul Geneli 
Gençlik - Spor - Eğitim 
Hizmet ve Yatırımlarımız
23 olan spor tesisi sayımızı, 103 yeni spor 
tesisi yaparak 126’ya çıkardık. 
14 spor tesisimizin yapımına devam ediyoruz. 35 spor tesisi 
daha yapmayı planladık. 
Okmeydanı Okçular Tekkesi’ni inşa ederek İstanbul’a yeniden 
kazandırdık.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nu hizmete açtık.
8 adet su sporları merkezi yapmayı planladık.

2012 Avrupa Spor Başkenti olduk. 
49 ulusal ve uluslararası spor organizasyonu, 8 kongre 
ile birçok sempozyum, şura ve genel kurula başarıyla ev 
sahipliği yaptık. 

Eğitime destek, geleceğe hizmet! 
40 okul yaptık. 187 okulumuza 187 spor salonu inşa ettik. 

İSMEK ile 39 ilçede, 242 eğitim merkezinde, 
307 branşta, 752 programda eğitim 
veriyoruz. 
Bugüne kadar 3 milyona yakın kursiyere eğitim verdik.
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İstanbul Geneli 
İtfaiye - Acil Yardım 
Hizmet ve Yatırımlarımız
İstasyon sayımızı 38’den 120’ye çıkardık.  
Araç sayımızı 292’den 857’ye çıkardık, 900 araca çıkarmayı 
programladık. 

Afetleri, olumsuz hava koşullarını ve acil 
durumları tek bir merkezden AKOM’dan 
yönetiyoruz.  
İstanbul’u 5 bin 500 adet kamera (trafik gözlem, afet, sinyal, 
araç, güvenlik) ile AKOM’dan takip ediyoruz. 

Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük 
Lojistik Destek Merkezi’ni kurduk. 
Afet anında 385 bin kişiye gıda hizmeti verebiliyoruz.

Doğal afetlerde yurt içinde ve yurt dışında 
yardıma koşuyoruz.
Kardeşlik, yaraları sarmaktır.

21



İstanbul Geneli Bilişim 
Teknolojileri ve e-Belediye 
Hizmet ve Yatırımlarımız
Teknolojiyi İstanbulluların hizmetine 
sunduk: www.ibb.istanbul
e-Belediye ve mobil uygulamalarına www.ibb.istanbul 
adresinden ulaşabilirsiniz.

İnternette Milli Alan Adı: “.istanbul” ve “.ist”

“Akıllı Şehir İstanbul” planlama ve 
uygulama çalışmalarına başladık.
İstanbul Akıllı Kent Yönetim Merkezi’ni kurmayı planladık.

İBB TV
İBB TV ile internet üzerinden yayın yapıyoruz.

İstanbul’u, dünyanın takip ettiği bir 
kent haline getirmek için yeniliklere hız 
kesmeden devam ediyoruz.
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İstanbul Geneli Uluslararası 
İlişkiler ve Organizasyonlar 
Uluslararası ölçekli organizasyonlar ile dünyanın çekim merkezi olduk. 
Dünya çapında büyük organizasyonlar düzenledik. 

Dev ekonomik ve siyasi işbirlikleri yaptık. 
40 Kardeş Şehir • 20 İşbirliği Protokolü  • 23 Kent ile İyi Niyet 
Protokolü  

Dünyanın gözü İstanbul’daydı.
• 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
• 2012 Avrupa Spor Başkenti 
• Formula 1 
• MotoGP 
• Dünya Basketbol Şampiyonası
• Şampiyonlar Ligi Finali 
• UEFA Kupası Finali 
• Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı 
• Dünya Mimarlar Kongresi 
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Adalar 
İlçesi

Hizmet ve
Yatırımlarımız
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Adalar İlçesi
Planlama ve

Projelendirme
Çalışmalarımız
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Adalar halkının yaşam kalitesini 
yükseltmek için çalışıyoruz. 

Ulaşımdan altyapıya, çevreden 
eğitime kadar tüm alanlarda ihtiyaç 
duyulan projeler hazırlıyoruz.

Adalar’ın 1/5000 Ölçekli Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planlarını 
tamamladık. 

Sosyal donatı ve teknik altyapı 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik 10 adet 1/5000 Ölçekli 
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı’nın revizyon 
çalışmalarını yaptık.  

155’er adet 1/1000 Ölçekli Halihazır 
ve Ortofoto Harita, 18 adet 1/5000 
Ölçekli Halihazır Harita ile 24 adet 
1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita 
hazırladık.  

Adalar’da Kentsel Dönüşüm Strateji 
Planı’nı tamamladık. 

Adalar’ın Kentsel Dönüşüm Planı’nı 
hazırladık. 

Adalar ilçe sınırları dahilinde Adres 
Bilgi Sistemi’nin kurulmasını 
tamamladık. 

Adalar İlçesi
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Adalar’ın tamamını havadan lazer 
yöntemiyle taradık. İlçenin 3 
boyutlu kent modelini, sayısal yüzey 
modellerini, silüet modellerini ve 
sivil mimarlık ile anıt eserlerin resim 
giydirilmiş modellerini oluşturduk.  

Üç Boyutlu Kent Modeli Haritası 
üzerine doğalgaz şebekesinin üç 
boyutlu modellerini hazırladık.

Adalar Spor Merkezi Projesi’ni 
planladık.  

Her adaya suni çim saha yapmayı 
planladık. 

Büyükada Maden Mahallesi Spor 
Tesisi Projesi’ni yapmayı planladık.  

Büyükada Nizam Mahallesi Camii 
Projesi’ni yapmayı planladık.
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Büyükada’da 2 kültür varlığımızın 
koruma projelerini hazırladık.  
• Büyükada Vapur İskelesi Rölöve,  
 Restitüsyon ve Restorasyon Projesi  
•  Büyükada 222 Ada, 59 Parsel Rölöve, Restitüsyon,  
 Restorasyon ve Mimari Uygulama Projesi

Adalar ilçemize 4 adet marina 
yapmayı planladık. 
• Burgazada Marina 
• Büyükada Marina 
• Heybeliada Marina 
• Kınalıada Marina

Kınalıada yük iskelesini tamamladık.

Kınalıada, Burgazada, Heybeliada, 
Büyükada ve Sedef Adası’nda 
jeolojik çalışmaları, mikrobölgeleme 
projelerini, tsunami, deprem tehlike 
ve afet risk analizlerini tamamladık.

Büyükada’ya yük ve yolcu iskelesi 
yapmayı planladık. 

Hamidiye Camii Aydınlatma Projesi’ni 
hazırladık. 

Mihenk Taşları Kentsel Tasarım 
Uygulama Projesi’ni hazırladık.
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Adalar İlçesi
Ulaşım

Yatırımlarımız
30



2,8 km’lik Büyükada Sahil - Ayayorgi Teleferik 
Hattı’nı yapmayı planladık.

0,8 km’lik Kınalıada Teleferik Hattı’nı yapmayı 
planladık.

4 adet şehir hatları iskelesinin bakım ve 
onarımlarını gerçekleştirdik.
• Burgazada İskelesi
• Büyükada İskelesi
• Heybeliada İskelesi
• Kınalıada İskelesi

Büyükada Tarihi İskele Binası’nı restore ettik.

Burgazada İskele Binası’nın yenileme projesini 
tamamladık.

Muhtelif çıkarma gemilerine bakım ve onarım 
hizmeti verdik.

Adalar Belediyesi’ne ait teknelere akaryakıt 
desteği sağladık.

Adalar Belediyesi’nin gemilerine denizci personel 
desteği verdik.

Adalar genelinde yolların bakım ve onarım 
çalışmalarını yapıyoruz. Kaplama, yama ve onarım 
çalışmalarında 64 bin 929 ton asfalt kullandık. 

3 bin 552 m2 yatay trafik işaretlemesi ile 29 adet 
standart trafik levha paneli yaptık.

Adalar’da 18 adet İstanbulkart Otomatik Dolum 
Makinesi kurduk.

Kınalıada’ya 4 adet 14’er kişi kapasiteli elektrikli 
araç aldık.

Adalar İlçesi

BÜYÜKADA

KINALIADA

HEYBELİADA

BURGAZADA

BÜYÜKADA

BÜYÜKADA
SAHİL

AYAYORGİ

KINALIADA

HEYBELİADA

BURGAZADA
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Adalar İlçesi
Altyapı ve
İçmesuyu

Yatırımlarımız
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Adalar halkı için altyapı ve içmesuyu 
yatırımları yapıyoruz. 

48 bin m atıksu şebekesi ve kolektör 
inşa ettik.

Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve 
Kınalıada’daki içmesuyu depolarını 
yeniledik. 

Adalar’a da hizmet verecek 500.000 
m³/gün kapasiteli Ömerli (Emirli) 
İçmesuyu Arıtma Tesisi’ni (2.Kademe) 
inşa ediyoruz. 

65 bin m içmesuyu şebekesi döşedik.

Burgazada - Özgürlük ve Demokrasi 
Adası ile Özgürlük ve  Demokrasi Adası 
- Sivri Ada arasında 7,8 km içmesuyu 
hattı inşa ettik.  

Büyükada - Sedef Ada arasına  
1,75 km içmesuyu hattı inşa ettik.  

Abone sayısında 16 bin 899’a ulaştık. 

Adalar İlçesi
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Adalar İlçesi
Çevre

Yatırımlarımız
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3 yeni park açarak Adalar halkının 
kullanımına sunduk. 
• Çınaraltı Parkı
• Müze Yanı Parkı
• Okul Yanı Parkı

İlçe genelindeki yeşil alanların bakım 
ve onarımını yapıyoruz.

Yeşil alanlara fitness aletleri, çocuk 
oyun grupları yerleştirdik.

Adalar at ahırlarının çevresini yeni bir 
görünüme kavuşturduk.

Adalar İlçesi
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Heybeliada Ayyıldız Caddesi’ni 
yeniden düzenledik.

Büyükada Meydanı’nı yeniden 
düzenledik.

Heybeliada İskele Meydanı ve yakın 
çevresini düzenleyerek yeni bir 
görünüme kavuşturduk.

Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada 
sahillerini yeniden düzenliyoruz.

Adalar’da kıyı ve plaj temizliği 
yaparak 847 bin m3 atık topladık.

Dip taşları üzerindeki ağları 
temizlemeyi planladık.

Daha temiz ve daha sağlıklı Adalar 
için düzenli temizlik hizmeti 
veriyoruz.

194 bin 882 ton katı atığın 
taşınmasını ve depolanmasını 
sağladık.

Adalar’daki sağlık kuruluşlarından 4 
ton tıbbi atık topladık.
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Adalar’ı mahalle mahalle, sokak 
sokak doğalgaz konforuna 
kavuşturduk. 

101 bin m doğalgaz hattı döşedik.

Abone sayısında 9 bin 23’e ulaştık.  

Kınalıada’da elektrikli araç şarj 
istasyonu altyapısını tamamladık. 

Adalar İlçesi
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Adalar İlçesi
Kültür, Sanat 
Restorasyon 

Hizmet ve 
Yat›r›mlar›m›z38



Adalar ilçesindeki tarihi mirasımızı 
ihya ederek geleceğe taşıyoruz. 

Adalar’da her yıl çeşitli festivaller 
düzenliyoruz.  

Adalar’a kültür merkezi yapmayı 
planladık. 

Büyükada Tarihi Hamidiye Camii’nde 
bakım ve onarım çalışmaları yaptık. 

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Müzesi’ni restore ediyoruz. 

Adalarda kültür mirasımızın 
korunması amacıyla 1.692 kültür 
varlığının envanterini hazırladık.

Adalar genelindeki tarihi eserin 
rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
çalışmalarını hazırladık. 
• Büyükada Vapur İskelesi  
•  Büyükada 222 Ada, 59 Parsel (İSMEK binası) 
•  Büyükada Rum Mezarlığı Giriş Kapısı ve  
 Giriş Yapıları  
•  Heybeliada Müslüman Mezarlığı Giriş Kapısı ve  
 Giriş Yapıları 

Heybeliada Yel Değirmeni Çevresi 
Fikir Projesi’nin çalışmalarına devam 
ediyoruz.

Adalar İlçesi
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Adalar İlçesi
Sağlık, Sosyal

Hizmet ve
Yatırımlarımız
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Adalar İlçesi
Adalar’da yaşlı, engelli ve bakıma 
muhtaç vatandaşlarımıza sahip 
çıkıyoruz. Sağlık hizmetlerini ihtiyaç 
sahiplerinin ayağına götürüyoruz. 

86 kişiye 573 kez evde sağlık hizmeti 
verdik.

Kadın ve aile sağlığını koruma 
hizmetleri kapsamında 5 bin 635 
kişiye 13 bin 895 kez hizmet verdik.

Tersine Göç Projesi kapsamında 10 
aileye tersine göç hizmeti sunduk.  

Sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşlarımıza sahip çıkıyoruz.  

859 aileye 5 bin 347 adet alışveriş 
kuponu dağıttık. 

Sosyal Yardım İstanbulkart ile 131 
ihtiyaç sahibi aileye yardım ediyoruz.

İlçe halkına Adalar Beyazmasa 
İletişim Noktası ile hizmet veriyoruz. 

Yerinde Çözüm ekipleri ile bölgede 
tespitler yaparak hızlı ve anında 
çözümler gerçekleştiriyoruz.
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Heybeliada ve Burgazada’ya at 
barınakları yaptık.

Büyükada’daki at barınaklarının 
bakım ve onarımını tamamladık.

Heybeliada’da yanan at ahırlarını 
restore ettik.
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İlçe genelindeki mezarlıklarda 79 bin 
530 m²’lik alanın bakım ve onarımını 
yapıyoruz.

Cenaze hizmetlerini ücretsiz 
veriyoruz.

Cenaze ve cenaze yakınlarını 
memleketlerine ücretsiz olarak 
taşıyoruz. 

Büyükada Mezarlığı’nda gasilhane 
inşa ettik.  

Burgazada Mezarlığı’nın inşaatını 
tamamladık. 

Sokak hayvanlarının daha iyi 
koşullarda yaşaması için çalışıyoruz.
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Adalar İlçesi
Gençlik, Spor

Eğitim
Hizmet ve 

Yatırımlarımız
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Heybeliada Spor Tesisi’nde hizmet 
veriyoruz.

Adalar’daki spor tesislerinin bakım ve 
onarımını yaptık. 

Adalar Spor ve Kültür Merkezi’ni 
yapmayı planladık.

Heybeliada’ya futbol sahası yapmayı 
planladık.

1.847 öğrenciye eğitim yardımı 
yaptık.  

Büyükada İSMEK Eğitim Merkezi ile 
hizmet veriyoruz.

İlçe halkımıza 18 programda mesleki, 
teknik, kültürel ve sanatsal eğitimler 
veriyoruz. 

“Hayat boyu eğitim” anlayışıyla 
382 öğrenciye eğitim verdik. 

Adalar İlçesi
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Adalar İlçesi 
İtfaiye,

Acil Yardım
Hizmet ve

Yatırımlarımız46



İlçe halkımıza 5 adet itfaiye istasyonu 
ile hizmet veriyoruz. 
• Burgazada İtfaiye İstasyonu 
• Büyükada İtfaiye İstasyonu 
• Heybeliada İtfaiye İstasyonu 
• Kınalıada İtfaiye İstasyonu 
• Sedef Adası Gönüllü İtfaiye İstasyonu 

Adalar Büyükada Deniz İtfaiye 
İstasyonu’nu açmayı planladık. 

Büyükada, Burgazada, Heybeliada 
ve Kınalıada İtfaiye istasyonlarını 
yeniledik. 
 
30 araç ve 109 personel ile hizmet 
veriyoruz. 

İlçe genelinde 1.178’i yangın olmak 
üzere toplam 4 bin 32 itfai olaya 
müdahale ettik.

Adalar İlçesi

47







www.ibb.istanbul




