
İstanbul’da metro yapımında rekor kırdık. 2019’dan önce 
25 yıl boyunca yıllık ortalama raylı sistem inşaatı 5 km’nin 
altında kalmıştı. Bu oranı 2,5’a katladık. Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metro Hattı (Mecidiyeköy-Mahmutbey arası), 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı (Alibeyköy Cep Otogarı-
Cibali arası), Ataköy-İkitelli Metro Hattı (İkitelli-Bahariye 
arası), Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (Fulya ve Yıldız 
İstasyonları) ve Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nı hizmete açtık. 
Toplamda 46,2 km uzunluğunda hat açılışı yaptık, 81,6 km 
uzunluğunda 8 metro hattının yapımına devam ediyoruz. 
https://metromnerede.com

Dünyada Aynı Anda En Çok 
Metro Yapan Şehir Olduk

28 ilçede 49 Yuvamız İstanbul kreşi açtık. 36 kreşin 
yapımına devam ediyoruz. Hedefimiz, kreş sayımızı 
150’ye çıkarmak. Bütün Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik 
Merkezlerimiz özel tasarım ve özel eğitim anlayışıyla 
hayata geçti, aynı anlayışla hizmet veriyor.
https://yuvamiz.ibb.istanbul

İBB’nin Artık Kreşleri Var İBB tarihinde ilk kez, güvenli, kaliteli ve iyi hizmet veren 
öğrenci yurtları açtık. Avcılar Üniversite Mahallesi’nde 
2, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde 1 üniversite kız 
öğrenci yurdu açtık, kız öğrencilerimize sıcak bir yuva 
sunduk. 2022-2023 eğitim döneminde 3’ü kız, 4’ü erkek 
öğrenci yurdu olmak üzere 7 yeni yurt daha açarak, 
yurt sayımızı 10’a çıkardık. Hedefimiz 5 bin yatak 
kapasitesine ulaşmak. https://yurt.ibb.istanbul

İBB Tarihinde İlk Kez Öğrenci 
Yurtları Açtık 

Yıllardır koku ve kirlilik nedeniyle Kadıköylülerin 
şikâyetlerine konu olan Kurbağalıdere’de ıslah çalışmasını 
tamamladık. Gerçekleştirdiğimiz çevre düzenlemesiyle 
birlikte Kurbağalıdere, İstanbulluların gönül rahatlığıyla 
kullandığı yeşil ve temiz bir yaşam alanına dönüştü. 
Kurbağalıdere Yaşam Vadisi’nin ilk etabında yer alan 
Yoğurtçu Parkı’nı yenileyip hizmete açtık.

Kurbağalıdere Sorununu Çözüme 
Kavuşturduk 

Süt her çocuğun hakkı diyerek ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarını sütle ücretsiz buluşturuyoruz. Bugüne kadar 
çocuklara 2 milyon 325 bin paket ücretsiz Halk Süt 
ulaştırdık. 
https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru

2 Milyon 325 Bin Paket Ücretsiz 
Halk Süt Dağıttık

Kurduğumuz yeni tesislerle, İstanbul’un çöplerinden 
üretilen enerji kapasitesini artırdık. 2021’de çöplerden 
1,2 milyon İstanbullunun; 2022 yılında yaklaşık 2 milyon 
İstanbullunun 1 yıllık enerji ihtiyacını ürettik.

Çöpten Elektrik Üretmeye 
Başladık

2023

Bölgesel İstihdam Ofislerimiz ile işverenlerle iş arayanları bir 
araya getirdik. 18 Bölgesel İstihdam Ofisi açtık, Mobil İstihdam 
Ofislerimizle de kent meydanlarında başvuru aldık. Aralık 
2022’ye kadar 85 bin İstanbullunun özel sektörde iş bulmasına 
yardımcı olduk. https://bio.ibb.istanbul

İstihdam Ofislerimiz ile İş Arayanları 
ve İşverenleri Buluşturduk, 85 Bin 
Vatandaşımıza İş İmkânı Sağladık

0-4 yaş arası çocuklu anneler Anne Kart ile toplu taşıma 
araçlarından ücretsiz faydalanıyor. 462 bin anne Anne Kart’tan 
faydalandı, toplamda 88,2 milyonu aşkın yolculuk yapıldı. 
https://www.istanbulkart.istanbul/anne-kart

Anne Kart ile Ulaşım Artık 
Ücretsiz

2019’dan itibaren 10 milyar 600 milyon TL’yi aşkın yatırımla; 
Üsküdar, Kadıköy, Kartal, Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Avcılar, 
Büyükçekmece, Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Fatih dâhil 112 
noktada kronikleşmiş su baskını sorununu çözdük. Marmara 
Denizi’ni korumak için projeler ürettik. Yağmur suyu hatlarıyla 
atık su hatlarını birbirinden ayırdık; atık suları arıtma 
istasyonlarına, yağmur sularını sağlıklı bir şekilde Marmara 
Denizi’ne ulaştırdık. Toplamda; 1.710 km atık su, 150 km 
yağmur suyu, 13 km yağmur suyu/atık su tüneli, 642 km içme 
suyu hattı yaptık. 

Sel Baskınlarına Son Verdik

Askıda Fatura ile tüm dünyaya örnek olan bir kentsel
dayanışma ağı ördük. Aralık 2022 itibarıyla; hayırseverler ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza toplamda 98 milyon TL destek oldular.
Anne-bebek destek, eğitim destek, aile destek ve ulaşım destek 
paketleriyle sımsıkı bir dayanışma kurduk. Bu örnek dayanışma 
kampanyamızla dünyanın her yerinden 631 belediyenin katıldığı 
2021 “Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması”nda 
ödüle layık görülen 15 şehirden biri olduk.
https://askidafatura.ibb.gov.tr

Askıda Fatura ile Sımsıkı Bir 
Dayanışma Ağı Ördük

Halk Bakkal projesi ile hem ekonomik zorluk yaşayan 
mahalle bakkallarımıza destek olduk hem de sosyal destek 
alan vatandaşlarımıza kolay alışveriş olanağı sağladık. 
İstanbulkart ile rahatlıkla Halk Bakkallardan alışveriş 
yapabilirsiniz. https://halkbakkal.ibb.istanbul 

Mahalle Bakkallarına
Destek Olduk

1978’den beri hizmet veren İstanbul Halk Ekmek, tarihinde ilk 
defa, 2019’dan itibaren mevcut üretim kapasitesinin tamamını 
kullanmaya başladı. Hadımköy’de açtığımız Türkiye’nin en 
büyük ekşi mayalı ekmek fabrikası olan Ahmet İsvan Halk 
Ekmek Fabrikası ile günlük somun ekmek üretim kapasitesini 
1,8 milyona çıkardık. İstanbullunun kaliteli ve uygun fiyatlı 
ekmeğe erişebilmesi için İstanbul’un 97 noktasına yeni Halk 
Ekmek büfesi yerleştirerek 2019 öncesinde 550 olan büfe 
sayısını 647’ye çıkardık; 1.071 markette satışa başladık. 
İstanbullulara kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek sunan İstanbul 
Halk Ekmek, İstanbullu çiftçilerden buğday satın almaya 
başladı. https://www.ihe.istanbul/BufeSatisNoktalarimiz

Halkın Ekmeği Halk
Ekmek Büyüyor 

Dip temizliği için kurduğumuz özel tesisle Haliç’i temiz 
ve sağlıklı görünümüne kavuşturduk. Bugüne kadar 
Haliç’ten tonlarca çamuru bertaraf ettik. Yeşil alan 
düzenlemeleriyle sahil hattını İstanbulluların keyifle 
zaman geçirdiği bir yaşam alanına dönüştürdük. Su 
sporları etkinlikleri ve sportif aktivitelerle Haliç’in 
canlılığını iç kısımlara kadar taşıdık. Haliç’in tertemiz 
suları, iki yıldır Golden Horn Rowing Cup’a (Uluslararası 
Haliç Kürek Yarışları) da ev sahipliği yapıyor. Canlanan 
Haliç kıyılarında yürüyüş yapabilir, keyifli vakit 
geçirebilirsiniz.

Haliç Canlanıyor 

Yıllardır atıl hâlde bırakılan serayı Fide Üretim Merkezi’ne 
dönüştürüp fide üretimine başladık; ürettiğimiz fideleri 
Büyükçekmece, Çatalca, Silivri, Beykoz, Pendik, Sarıyer, 
Arnavutköy ve Şile başta olmak üzere 15 ilçe ve 166 mahalledeki 
çiftçilerimize hibe ettik. İBB’ye ait boş arazilere ektiğimiz 
buğdaydan elde ettiğimiz unu, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. 
İstanbullulara kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek sunan İstanbul 
Halk Ekmek, 233 çiftçiden 7.219 ton buğday alımı yaptı. Bal 
üreticilerimize destek olmak için Haziran 2022’de Şile Arıcılık 
Merkezi’ni hizmete açtık. 24 milyonu aşkın yazlık ve kışlık sebze 
fidesi başta olmak üzere üreticilerimize destekler sunduk. 
http://tarim.ibb.istanbul

İstanbul’da Tarım ve Hayvancılığı 
Canlandırdık, Çiftçilere ve 
Üreticilere Destek Olduk 

İstanbul’un simgelerinden biri olan, her gün milyonlarca 
vatandaş ve turistin ziyaret ettiği İstiklal Caddesi’ni bütüncül bir 
yaklaşımla ele alarak canlandırdık. Çağdaş kent mobilyalarını 
İstanbulluların kullanımına sunduk. İstanbul’un ilk Art Nouveau 
tarzı yapısı olan tarihî Botter Apartmanı’nı restore etmeye 
başladık; tamamlandığında “Casa Botter Sanat ve Tasarım 
Merkezi” adıyla İstanbullulara hizmet verecek. Tünel Metrohan’da 
restorasyon çalışmalarımız devam ediyor; bu tarihî yapıyı 
İstanbul’a kazandırıyoruz. Taksim Maksem’de restorasyon 
çalışmalarımıza başladık, hızla devam ediyoruz. Taksim Sanat 
ve Galatasaray Lisesi önündeki meydanda her an bir sergiyle 
karşılaşabilirsiniz. Taksim Meydanı’nda yıllardır derme çatma 
kulübelerde çalışan çiçekçi ve hediyelik eşya satan esnafımızı yeni 
dükkânlarına taşıdık; esnafımız yeni yerlerinde sağlıklı koşullarda 
rahat çalışıyor. İstiklal Caddesi’ni bisikletli ve atlı zabıtalarla 
daha güvenli hâle getirdik. İstanbul’a yeni kültürel mekânlar 
kazandırma vizyonuyla Taksim Sevgi Soysal Kütüphanesi’ni açtık.

İstiklal Caddesi Canlanıyor 

İstanbul’un en keyifli yolculuklarına sahne olan deniz 
ulaşımını 13 yeni deniz hattıyla canlandırdık. Bostancı 
Ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Üsküdar, 
Aşiyan-Küçüksu-Anadoluhisarı, Kadıköy-Kasımpaşa-
Fener-Sütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-
Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Maltepe-Büyükada-
Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Çengelköy-Kabataş, 
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, 
Avcılar-Bostancı ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları artık 
İstanbullulara keyifli yolculuklar sunuyor. 

İstanbul’da Deniz Ulaşımını 
Canlandırdık

Ücretsiz internet hizmetini şehrin 10 bin noktasına yaydık. 
Vapurlardan metrolara, kütüphanelerden köylere kadar 
internet altyapısı kurduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana 
İBB Wi-Fi hizmetimizden 5,3 milyon kişi faydalandı.
Ücretsiz İBB Wi-Fi’ya İstanbul Senin mobil uygulaması 
üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. istanbulsenin.istanbul

Ücretsiz İnternet İBB Wi-Fi’yı 
Şehrin Her Noktasına Yaydık 

Yeniden işlerlik kazandırdığımız Haliç Tersanesi’nde kendi 
tasarımımız olan, ilk yerli üretim deniz taksilerin üretimine 
başladık. 45 deniz taksi İstanbullulara hizmet veriyor. 
5 elektrikli-hibrit deniz taksinin de yapımını tamamladık.
Deniz taksiler İBB tarafından işletiliyor, aplikasyonla çalışıyor 
ve 7/24 hizmet veriyor.

Kendimiz Tasarladık, Kendimiz 
Ürettik; Deniz Taksi 

2019’dan beri öğrencilerimize geri ödemesiz eğitim desteği 
veriyoruz. Genç Üniversiteli Desteği kapsamında 190 bin 
178 öğrenciye toplamda 512 milyon TL’den fazla burs verdik. 
2022-2023 eğitim döneminde 75 bin üniversiteliye 4.500 
TL burs veriyoruz. “Sen Oku Diye” eğitim destek programı 
kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yetim, 
öksüz, engelli çocuklara ve şehit çocuklarına nakdî destek 
veriyoruz. Program kapsamında 333 bin 363 çocuğumuza 
116 milyon TL’den fazla destek verdik. 81 bin 313 öğrenciye 
Eğitim Seti Desteği kapsamında kırtasiye malzemesi 
ulaştırdık. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere 
100.000 soru bankası ulaştırdık. Lise ve üniversite tercih 
dönemlerinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 
sunuyoruz. https://gencuniversiteli.ibb.istanbul

Üniversite Öğrencilerine
Eğitim Desteği Verdik

16 kültür merkezimizin yanı sıra şehrin sokak, park ve 
meydanlarında da İstanbulluları pek çok etkinlikle ücretsiz 
buluşturduk. Haziran 2019’dan Aralık 2022’ye kadar; 
şehrimize yeniden kazandırdığımız Şerefiye Sarnıcı, Müze 
Gazhane ve Festival Park Kadıköy’de, Yenikapı ve Maltepe 
etkinlik alanlarında, Kemerburgaz Kent Ormanı, meydan 
ve park gibi şehrin tüm alanlarında; tiyatro, konser, 
atölye ve söyleşi başta olmak üzere 16 bin kültürel etkinlik 
düzenledik, bu etkinliklerde 7 milyon 600 bin İstanbulluyu 
ağırladık. 24 yaş ve altı İstanbullu gençleri, Koltuk Senin 
projesi aracılığıyla kültür-sanat etkinlikleriyle ücretsiz 
buluşturuyoruz. https://kultur.istanbul

Kültür-Sanat Artık Şehrin
Her Yerinde, İstanbul Kocaman
Bir Sahne 

Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ni açtık. 
Haziran 2019 ile Aralık 2022 tarihleri arasında, 544 
bin 237 sahipsiz hayvana veterinerlik hizmeti verdik. 
Sağlık taraması için dönüştürülmüş “vetbüs” şehrin her 
noktasında minik dostlarımızın muayene ve tedavilerini 
yapıyor. SemtPati uygulamamız ile sokak hayvanlarıyla 
uyum, sevgi ve güven içinde bir yaşam kültürünü 
hedefliyoruz. Mobil uygulamamız “SemtPati” App Store ve 
Google Play’de. İndirin, kullanın, minik dostlarımıza destek 
olun. https://www.semtpati.com

Sahipsiz Hayvanlara Yardım 
Elimizi Uzattık

Ulaşım çözümleri için 8 milyar 254 milyon TL yatırım yaptık. Trafikte 
yoğunlaşan noktaların tespit ve analizlerini yaptık, bu noktalarda 
trafiği rahatlatacak lokal çözümler için projeler geliştirdik. 84 
kavşağı tamamladık, 17 kavşakta çalışmalar devam ediyor. 76 
kavşağın düzenleme çalışmalarına pek yakında başlayacağız. 41 
caddeyi düzenledik, 13 caddede çalışmalara devam ediyoruz. 18 
caddenin düzenleme çalışmalarına pek yakında başlayacağız. 
Unkapanı Köprülü Kavşağı’nı yeniledik. Beylikdüzü Ambarlı Yolu-
Limanyolu Caddesi kesişimi Yol ve Kavşağı, Ümraniye TEM-Çamlık 
Bağlantı Yol ve Kavşağı, Fikirtepe Köprülü Kavşağı ve Maltepe 
Başıbüyük-Samandıra Yolu gibi önemli projeleri hayata geçirdik.

Trafiğe Nokta Dokunuşlar 
Yaptık

İstanbul’un tüm meydanlarını çağdaş, kullanışlı, ferah 
alanlara dönüştürüyoruz. Bağcılar, Üsküdar Mimar Sinan, 
Küçükçekmece Cennet, Beyazıt, Mecidiyeköy, Ümraniye 
15 Temmuz Şehitler ve Kartal Neyzen Tevfik meydanlarını 
yeniledik. Beşiktaş, Karaköy, Bakırköy, ve Gaziosmanpaşa 
Merkez Mahallesi meydanlarında çalışmalarımız devam ediyor. 
Kabataş’a da hem bir meydan hem de bir ulaşım merkezi 
yapıyoruz. Esenler’e yepyeni, çağdaş bir meydan kazandırmak 
için çalışmalara başladık. Yıllardır dokunulmamış alanlara bir 
bir dokunuyoruz.

İstanbul Meydanlarına 
Kavuşuyor 

Halkın ormanlarını halkımızın kullanımına açtık. 2019’dan 
beri İstanbul’a 6.347.329 m2 yeşil alan kazandırdık; kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını 7,73 m2’ye çıkardık. Kemerburgaz, 
Atatürk, Beylikdüzü Yakuplu ve Çekmeköy Rahmi Demir Kent 
Ormanları ile aktif yeşil alan sayımızı artırdık. Pendik ve 
Silivri Boğluca yaşam vadilerinin; Tuzla Hacetdere ve Kamil 
Abduş Gölü Parkı’nın ilk etaplarını bitirdik. Her yağmurda 
taşkınlara yol açan derelerin rehabilitasyonunu da yaparak 
dere kenarlarını yaşam vadilerine dönüştürdük.
https://yesil.istanbul

İstanbul’daki Yeşil Alan
Sayısı Artıyor



ÖZGEM’de başta otizmli olmak üzere diğer gelişimsel 
yetersizliği bulunan ya da risk grubundaki çocuklarımıza 
ve ailelerimize eğitim-terapi ve destek hizmetleri 
sunuyoruz. ÖZGEM Kısa Mola Merkezlerimizin ilkini 
Maltepe’de, ikincisini Arnavutköy Yaşam Merkezi’nde 
hizmete açtık. Özel gereksinimli çocuklar eğlenecek, 
öğrenecek, sosyalleşecek; ebeveynler dinlenecek.

Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim 
Merkezi ÖZGEM’i Açtık 

İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak tüm işlemleri 
tek çatı altında toplayacak İstanbul Senin süper 
uygulamasını geliştirdik. Bu uygulamada Otobüsüm 
Nerede, İBB Wi-Fi ve Fatura Ödeme gibi mini 
uygulamalardan yararlanabilir, İBB’nin sunduğu pek çok 
hizmete anında ulaşabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için 
indirin, hayatınızı kolaylaştırın.

İstanbul Senin, Bu Uygulama 
Senin

Herkesin eşit şekilde bilgiye erişebilmesi için uzaktan eğitime 
uyumlu, teknolojik altyapısı güçlü yeni nesil kütüphaneler açtık. 
İstanbul’un farklı noktalarına yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. 
Çocuklar ve gençler kitap okumak ve ders çalışmanın yanı sıra, 
onlar için hazırlanan test kitapları ve deneme sınavlarından, 
tercih dönemlerinde danışmanlık hizmetlerimizden, bilgisayar ve 
internetten yararlanabiliyorlar. Okuyucuların kitaplara erişimini 
kolaylaştırmak için tasarladığımız “Ödünç Kütüphane”lerin 
ilkini de Mecidiyeköy Meydanı’nda kurduk. Kütüphanelerimizde 
düzenlenen etkinliklerden haberdar olmak için https://twitter.
com/ibbataturkktp Twitter hesabını takip edebilir, tüm İBB 
kütüphanelerimize http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Yeni ve Güzel Kütüphaneler Açtık

Kadıköy Hasanpaşa’daki tarihî Gazhane’nin yıllar süren 
restorasyonunu tamamlayıp, Müze Gazhane ismiyle yeni bir müze, 
kültür-sanat ve etkinlik alanı olarak İstanbulluların hizmetine 
sunduk. Müze Gazhane’de Temmuz 2021-Aralık 2022 arasında 
yetişkin ve çocuklara yönelik konserden atölyeye, söyleşiden 
festivale toplam 1.500’den fazla ücretsiz etkinlik düzenledik, 1 
milyondan fazla İstanbulluyu ağırladık. Şimdi birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapan bu tesiste; Afife Batur Kütüphanesi, İklim Müzesi, 
Karikatür ve Mizah Müzesi, Şehir Tiyatroları Prof. Dr. Sevda Şener 
Sahnesi ve Meydan Sahnesi; çalışma alanları ve kafeler yer alıyor. 
Müze Gazhane herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan oldu.
https://muzegazhane.istanbul

Hasanpaşa Gazhanesi
Kültür-Sanat ve Bilimle Yeniden 
Hayat Buldu 

 “İstanbul Senin” üzerinden attığımız her adımı 
İstanbullulara soruyoruz. Yarışmalar, anketler ve 
oylamalar faaliyetlerimize yön veriyor. İstanbul’un ilk 
katılımcı bütçesini hazırladık. Bütçe Senin projesiyle 
tarihte ilk kez İstanbulluların projelerini topladık 
ve yine halkımızın oylarıyla hayata geçirilecek 
projeleri belirledik. Katılımcı Bütçe’yi 2023 yılında da 
gerçekleştiriyoruz. Katılımcı yöntemde ısrar ediyoruz. 
Ne kadar çok akıl, o kadar doğru karar demek bizim 
için. İstanbul Senin uygulamasını indirebilir, söz 
hakkınızı alabilirsiniz. https://butcesenin.istanbul

Söz, Yetki, Karar İstanbullunun 
İstanbul Vakfı’nı yeniden işler hâle getirdik. Vakıf; 3 senede 
toplam 35.472 kurban bağışçısının hisseleriyle oluşturulan 
593.082 konserve ve  80.500 çorba ve ilikli kemik suyunu 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İstanbul Vakfı, Mart 2021’de 
Dilek İmamoğlu’nun öncülüğünde, Türkiye’nin başarılı 
kadınlarının hikâyelerinin anlatıldığı “İlham Veren Adımlar” 
kitabını yayımladı; kitabın telif geliri kız çocuklarına eğitim 
bursu oluyor. 2021-2022 eğitim döneminde; 200 üniversite, 50 
lise ve 50 ortaokul öğrencisinin eğitimine katkı verdik. 2022-
2023 eğitim döneminde bursiyer sayımızı 1.000’e çıkardık.
https://istanbulvakfi.istanbul

İstanbul Vakfı Yeniden

Adalar’da yıllardır süregelen fayton eziyetine son verdik. Atları 
üniversitelere farklı şahıs ve kuruluşlara sahiplendirdik. Adalar’da 
ulaşım artık elektrikli araçlarla sağlanıyor. 75 Adabüs ve 
Adamini aracımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. İBB Adalar 
Koordinatörlüğü, İSKİ, Çözüm Merkezi ve Psikolojik Danışma Merkezi 
birimlerinin yer aldığı İBB Adalar Ek Hizmet Binamızı hizmete açtık. 
Büyükada’da Beltur Plajı’nı ve Beltur Kafe’yi hizmete açtık. Temizlik 
çalışmaları, yeni yollar, elektrikli araçlar, meydan düzenlemeleri ve 
kültür-sanat etkinlikleriyle Adalar yepyeni bir görünüm kazandı.

Adalar Çok Değişti 

İstanbul’un en önemli ulaşım hatlarından olan Metrobüs Hattı 
filomuzun otobüslerini yeniledik. Tüm olumsuzluklara rağmen 
Metrobüs Hattı filosuna, Belediyenin öz kaynakları ile 160 yeni 
otobüs satın aldık. Metrobüs yolunu, 21 yıl kullanım ömrü olan 
beyaz yol beton kaplama teknolojisiyle yeniliyoruz.  

Kendi Öz Kaynaklarımızla 
Metrobüs Filomuzu Yeniliyoruz2019’dan önce başkanlık lojmanları olarak kullanılan Florya’daki 13 

villayı İstanbulluların kullanımına açtık. İstanbul Planlama Ajansı 
(İPA); akademiyi, sivil toplum örgütlerini, kurumları ve İstanbulluları 
sürekli bir araya getiriyor ve uzun vadeli kalıcı kentsel çözümler 
üreterek İBB’ye yol gösteriyor. Bu kampüste gerçekleşecek etkinlikleri 
ve çalışmaları https://ipa.istanbul adresinden takip edebilirsiniz.

İstanbul Planlama Ajansı’nı Kurduk 

İSPARK lokasyon sayısını 759’dan 1.126’ya; araç kapasitesini 
97 bin 157’den 126 bin 846’ya yükselttik. Daha önce hiç kadın çalışanı 
olmayan İSPARK’ta bugün kadın çalışanlar görev alıyor. Daha kaliteli, 
hızlı ve güvenli hizmet sunan İSPARK, kartla ödeme sistemini hayata 
geçirdi. 2021 yılında elektrik şarj sistemi ŞARJPARK’ı hayata geçiren 
İstanbul Enerji AŞ, İstanbul’un 12 noktasında hizmet veriyor.

İstanbul’daki Otopark Sayısını 
Artırdık

Yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve 
iştiraklerinde tüm işe alım süreçlerinde şeffaflığı ve liyakati öne 
çıkardık. https://kariyer.ibb.istanbul sayfası kamuda şeffaf ve 
liyakatli işe alımın sembolü oldu.

İşe Alımlarda Şeffaflık ve Liyakat 
Geldi

Sosyal destekte online başvuru ve başvuru takip sistemini hayata 
geçirdik. Adil ve hassas sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara İstanbulkart ile destek oluyoruz. Yenidoğan Destek 
Paketi ile ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının 4 aylık tüm ihtiyaçlarını 
karşılayacak destek paketi sağlıyoruz. İstanbul Aile Danışmanlık 
ve Eğitim Merkezleri, Kadın Dayanışma Evi, Kadın Destek Hattı ve 
Kadın Danışma Birimimizle; kadın ve çocuklar başta olmak üzere yüz 
binlerce vatandaşımıza maddi, psikolojik, sosyal ve hukuki destek 
verdik. İBB’nin kadınlara yönelik hizmetlerini tek çatı altında 
birleştirerek hayata geçirdiğimiz İBB Kadın birimlerinin ilkini 
Maltepe Gülsuyu’nda açtık. 
https://sosyalyardim.ibb.gov.tr 

Adil, Özenli Sosyal Destek Dönemi 
Başladı

İBB tarihinde ilk defa kadın çalışanlar otobüs şoförü, vatman, zabıta 
memuru, itfaiyeci, metro istasyonu amiri, otopark görevlisi ve 
cankurtaran; Şehir Hatları’nda denizci olarak görevlerinin başındalar. 
Yine İBB tarihinde bir ilk olarak, üst düzey yönetici kadrosuna kadın 
yöneticiler atandı. 2019’dan önce belediyemizin bazı kurumlarında hiç 
kadın çalışan yoktu. Bugün hemen her kurumumuzda kadın çalışanlar 
görev alıyor. İBB çatısı altında çalışan kadın personel oranı %15’ten 
%19’a yükseldi. 

Kadın İstihdamını Destekliyoruz

Öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin kaliteli ve uygun fiyatlı yemeğe 
ulaşabilmesi için Kent Lokantaları açıyoruz. Çapa, Bağcılar, 
Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar Kent Lokantaları hemşehrilerimize 
hizmet veriyor. Açtığımız Kent Lokantalarında yalnızca kadın personel 
istihdam ediyoruz.

Kent Lokantaları Açıyoruz

Ulaşımdan alışverişe, müzelerden restoranlara İstanbulkart 
artık şehrin birçok noktasında kullanılıyor. Yüklemesi kolay, 
kullanması kolay, aplikasyon ile de işlem yapılabiliyor. 
Yenilenen İstanbulkart mobil uygulaması ile abonman 
yükleyebilir, İstanbulkart’a özel kampanyaları takip 
edebilir, fiziki karta ihtiyaç duymadan QR kod ile yolculuk 
yapabilirsiniz. https://istanbulkart.istanbul 

İstanbulkart Artık Tamamen 
Bir Şehir Kartı 

Her gün yüz binlerce İstanbullunun kullandığı ama güvenlik, 
temizlik ve yönetim açısından uzun yıllardır sorunlu olan Büyük 
İstanbul Otogarı’nı baştan sona yeniledik. Yeniden düzenlediğimiz 
Büyük İstanbul Otogarı’nı; çevre ilçelerin de kullanabileceği eğitim 
ve etkinlik alanları, Halk Misafirhanesi, Gençlik Ofisi, Gazanfer 
Bilge Spor Merkezi, Evliya Çelebi Kütüphanesi ve Hasan Âli Yücel 
Konferans Salonu ile sosyal bir alana dönüştürdük.

Büyük İstanbul Otogarı’nı 
Baştan Sona Yeniledik

Farklı inanç ve mezhepten vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine 
getirmeleri için kurduğumuz İnanç Masası’nda imamlar, papaz, 
haham, peder ve Alevi dedeleri görev yapıyor. Cami, cemevi, kilise 
ve sinagogların ihtiyaç duyduğu bakım, onarım ve tamirat işleri 
hiçbir ayrım gözetilmeden yapılıyor. Cenaze işlemleri için de aynı 
hizmet veriliyor. ALO 188 ile cenaze hizmetleri için zor gününde 
hemşehrilerimizin yanınızdayız.

İBB’de Artık Tüm İnanç 
Gruplarına Eşit Hizmet Veriliyor 

Eğitim içeriklerini yeni nesil iş kolları, teknoloji ve dijital 
süreçlere yönelik mesleki alanlarla zenginleştiren Enstitü 
İstanbul İSMEK; dil eğitimlerinden müzik eğitimlerine, 
gastronomiden finans ve muhasebeye, grafik tasarımdan 
mesleki eğitimlere kadar pek çok alanda yüz yüze ya 
da online olarak kaliteli eğitim veriyor. Herkese yönelik 
eğitimlerin bulunduğu Enstitü İstanbul İSMEK’in 15’i 
uzmanlık okulu, 2’si kütüphane atölyesi olmak üzere 
toplam 145 eğitim merkezi bulunmaktadır.
https://enstitu.ibb.istanbul
https://m.istanbulsenin.istanbul/eii

Enstitü İstanbul İSMEK Şimdi 
Çok Daha Etkin İstanbul Yenileniyor ile kentsel dönüşüm seferberliği 

başlattık. Vatandaşları mağdur etmeden, uzlaşıyla adil 
ve hızlı bir kentsel dönüşüm için mahallelerde imar ve 
mülkiyet iletişim ofisleri kurduk. Hızlı Tarama Yöntemi 
ile riskli yapıların tespiti için Aralık 2022’ye kadar 107 
bin 62 yapıyı ziyaret ettik, 29 bin 310’unda inceleme 
yaptık. 8 bin 847 birimden oluşan 10 projeyi tamamlayıp 
anahtar teslimini yaptık. İBB tarihinde ilk kez tek yapıları 
dönüştürmeye başladık. Dönüştürme projesine Kadıköy 
Özden Apartmanı’ndan başladık.
https://istanbulyenileniyor.com

İstanbul Yenileniyor

İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor. 
Yüzlerce noktada koruma ve restorasyon projelerini hayata 
geçirdik. 1500 yıllık tarihî miras Yerebatan Sarnıcı’nı depreme 
dayanıklı hâle getirip restore ettik, yeniden ziyarete açtık. 2019 
yılından beri Hasanpaşa Gazhanesi ve Troleybüs Kuvvet Merkezi 
gibi 245 tarihî yapıyı restore edip İstanbul’a kazandırdık. İstanbul’un 
simgelerinden biri olan Moda İskelesi’ni restore ettik, yeniden 
seferlere açtık. İskeleye ayrıca Moda İskelesi Kütüphanesi’ni 
kazandırdık. Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Bukoleon Sarayı, Sen 
Piyer Han, Kara Surları, Yedikule Gazhanesi gibi 33 tarihî yapıda 
restorasyon çalışmaları sürerken pek çok hazire, tarihî türbe 
ve çeşmenin de restorasyonunu tamamladık. 1.315 tarihî eserin 
rutin temizlik, bakım-onarım işlemini yapıyoruz. Açık restorasyon 
ziyaretleri hakkında bilgi almak için İBB Miras’ı Twitter’dan takip 
edebilirsiniz. https://twitter.com/ibbmiras

İstanbul’un Kültürel Mirasını 
Koruyoruz

Türkiye’nin ilk veri laboratuvarını İstanbul’da açtık. İBB Veri 
Laboratuvarı’nda; veri ve yapay zekâ alanında kurumların, 
öğrencilerin ve ilgili uzmanların iş birliği yapmasını; eğitim ve girişim 
odaklı proje çalışmalarının gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. Hem 
şeffaf bir kamu yönetimi için önemli bir adım hem de araştırmacılar 
ve girişimciler için erişilebilir yeni bir kaynak olan Açık Veri Portalı’nı 
açtık. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşümü sağlayacak 
bireyler yetiştirmek için İstanbul’un 8 ilçesinde İBB Teknoloji 
Atölyelerini açtık. Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul’u dijital 
oyun sektörünün merkez noktalarından biri yapmak amacıyla 
Oyun Geliştirme Merkezi’ni (OGEM) kurduk; oyun projesini hayata 
geçirmek isteyen genç girişimcilere farklı alanlarda destek sağladık. 
Veri Laboratuvarı’na https://verilaboratuvari.istanbul,
Açık Veri Portalı’na https://data.ibb.gov.tr, 
Teknoloji Atölyeleri’ne teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul,
OGEM’e https://ogem.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz. 

Yeni Teknolojiler İBB’de

Yeni spor tesisleri yaptık, var olan spor tesislerini yenileyip 
genişlettik. İstanbulluları konfor içinde spor yapacakları, sağlıklı, 
çağdaş tesislerle buluşturduk. Sayısız spor organizasyonu ve 
etkinliğiyle İstanbul’da sporun enerjisini hep yüksekte tuttuk. 
Açık alan aktivitelerinde 2021 yılında 220 farklı noktada hizmet 
sunduk. Aktif olarak 64 tesis ile İstanbul’a hizmet veriyoruz. 
Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki Tenis Kortları ve Kenan 
Onuk Atletizm Pisti, Silivri Müjdat Gürsu Stadı ve Hakkı Başar 
Spor Tesisi’ni yenileyerek hizmete açtık. Yenikapı Spor Tesisleri’ni 
tamamlayıp amatör spor kulüplerinin hizmetine sunduk. Beyoğlu 
Yüzme Havuzu, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi havuz ve fitness 
alanlarını tamamıyla yenileyerek hizmete açtık. Size en yakın 
spor tesisini bulmak için hazırladığımız web sayfasını mutlaka 
ziyaret edin. https://spor.istanbul/tesislerimiz/size-en-yakin-tesis 

İstanbul Spor Şehri Oluyor

Çiftçilerimizin ürünlerini aracısız, komisyonsuz alıcıya 
ulaştırabilmesi için tarihî Kadıköy Salı Pazarı’nda ve Beşiktaş 
Ulus’ta Üretici ve Kooperatif Pazarlarını kurduk. 2021 yılında 
10 kooperatiften, 2022 yılında 7 kooperatiften ürün satın aldık. 
Çiftçilerimizin elinde kalan, satamadığı temel gıda maddelerini 
ederinde satın aldık. Sadece İstanbul’daki üreticilerin değil, 
memleketin dört bir yanındaki üreticilerin de yanındaydık. Hatay, 
Kırşehir, Çanakkale, Bitlis, Niğde, Afyon, Bolu, Artvin ve Sivas 
illerimizden; 850 ton patates, 20 ton çay, 20 ton elma, 20 ton 
pirinç, 20 ton fasulye, 20 ton nohut, 20 ton bulgur, 20 bin litre 
zeytinyağı, 10 ton erişte ve 14 ton balı değerinde satın aldık; 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hibe ettik. Temmuz 2019’da 
başlattığımız Halk Süt projemizin sütlerini de kooperatiflerden 
temin ediyor, süt kooperatiflerine de destek oluyoruz.

Üretici Pazarları Kurduk


