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İstanbul içinde bulunduğu coğrafi, kültürel ve ekonomik havzanın 

lideri olan bir dünya kentidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 

her alanda yaptığımız dev yatırımlarla İstanbul’u dünya üzerinde 

hak ettiği konuma taşıyoruz. Şehrimizi daha modern, daha güzel 

ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Yatırımlarımızla 

İstanbul’un kayıp yıllarını telafi ediyoruz. 

Hizmetlerin durma noktasına geldiği bir İstanbul’dan dünya kenti 

İstanbul hedefine ulaştık. Yatırımlardan açılışlara koştuğumuz 

ve rekorlara imza attığımız 5 yıl zarfında İstanbul’da hayata 

geçirdiğimiz içme suyu ve çevre yatırımları ile kentimizde yaşam 

kalitesini yükselttik. 

Silivri’den Şile’ye Beykoz’dan Adalar’a kadar İstanbul’un her 

yerini bol, kesintisiz ve kaliteli suya kavuşturduk. Sahillerimizin 

161 km’sini yüzülebilir kriterlere ulaştırdık, derelerimizi mesirelik 

alanlara dönüştürdük. 

Hepimizin yakından bildiği gibi 2008 yılında gündemde yer alan 

konuların başında kuraklık gelmişti. Zamanında ve doğru projeler 

üreterek doğru yatırımlar gerçekleştirdik ve tarihinin en kurak 

dönemini yaşamasına rağmen İstanbulumuzu susuz bırakmadık. 

DSİ ile birlikte Melen Projesi’nin birinci kademesini hayata 

geçirerek İstanbul’a yıllık 268 milyon m3 kapasiteli yeni bir kaynak 

sağladık. Su kaynaklarının yıllık verimini     940 bin m3’den 1 milyar 

353 milyon m3’e çıkardık.

Yine geçtiğimiz 5 yıl içerisinde;  4 bin 169 km içmesuyu şebekesi 

ve isale hattı inşa ettik.

İkitelli 2. Beyazıt İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Taşoluk İçmesuyu 

Arıtma Tesisi ile şehrimize iki yeni tesis kazandırdık. Silivri’den 

Şile’ye 3 bin 485 km atıksu şebekesi ve 44 km atıksu tünelini hizmete 

aldık. Şiddetli yağmurlarda kâbusa dönen sel baskınlarından 

kurtulmak ve derelere atıksu girişini engellemek için ıslah edilmiş 

dere uzunluğunu 203 km’den 

330 km’ye çıkardık.

2009 yılında ise Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 

ikinci ünitesini, Tuzla Biyolojik Arıtma Tesisi’nin ikinci ünitesini, 

Paşabahçe Atıksu Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı’nı, Ataköy 

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni ve Düzce İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 

Tesisi’ni devasa atıksu yönetim ağımıza ekleyeceğiz. 

İçmesuyu ve çevre yatırımlarımız için 5 yılda toplam 5 milyar 

404 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda 

su ile ilgili gündemin artacak olması, özellikle büyük nüfusların 

yaşadığı İstanbul gibi metropollerde su yatırırmlarını daha da 

önemli kılacaktır. 

Bu nedenle şehrimize yeni su kaynakları kazandırmaya, yeni 

içmesuyu ve atıksu yatırımlarını hizmete almaya devam edeceğiz. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  tek dayanak noktamız 

İstanbullulardan aldığımız destek olacak. Önümüzdeki dönemde 

de daha güzel ve daha yaşanabilir bir İstanbul için çalışmalarımıza 

devam edeceğimizi belirtiyor, tüm İstanbullulara saygı ve 

sevgilerimi sunuyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

SEVGİLİ İSTANBULLULAR





Bugün en temel ihtiyaç maddemiz su üzerine, hem de her 
zaman olduğundan daha fazla konuşuyoruz. Çünkü bugün 
teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun insanoğlunun suya 
olan ihtiyacı azalmıyor, bilakis kentleşmeyle birlikte bu ihtiyaç 
katlanarak artıyor. Suya olan talep artarken, ulaşabildiğimiz ve 
kullanabildiğimiz su miktarı ise hızla azalıyor. Küresel ölçekte 
yaşanan su krizinin ayak sesleri duyulurken insanoğlunun durup 
bir kez daha suyu yeniden okuması gerekiyor. 

Hiçbir şehre nasip olmayan, mazisindeki su medeniyetinden güç 
alarak yoluna devam eden kurumumuz; suyun yeniden okunduğu 
bu çağda  yönetim, teknoloji ve finans tecrübeleriyle diğer su 
kurumlarına örnek teşkil etmektedir.  

2009 yılında “Farklılıkların Suda Yakınlaşması” temasıyla 
düzenlenecek olan 5. Dünya Su Forumu’na ev sahipliği yapacak 
olmamız, İstanbul ve İSKİ için ayrı bir önem taşımaktadır. Farklı 
ülkelerden 30 bin kişinin katılımıyla, “5. Dünya Su Forumu”nda; su 
sorununun uluslararası gündeme alınması, Dünya Su Kalkınma 
Raporunun yayınlanması ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin gözden 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Forum, suyun giderek değer 
kazandığı çağımız şartlarında, kültürler ve insanlar arasında 
köprü kurarak, dünyamızın yaşadığı su krizine çözümler sunacak 
bir “ortak akıl” platformu olacaktır. 

Küresel ısınmanın etkilerini hissettiğimiz 2007 ve 2008 yılları 
su kaynakları açısından sıkıntılı yıllar oldu. Bununla birlikte 
15 yıl öncesinde yaşanan ve hafızalara kazınan susuzluğu 
hemşehrilerimize yaşatmamak için büyük çaba harcadık. Yeni 
projeleri süratle hayata geçirdik ve İstanbulluların musluklarından 
her zaman olduğu gibi kesintisiz 24 saat, kaliteli su akmasını 
sağladık. 

2008 yılının bir hülasasını yapmak gerekirse; 1.275 km içmesuyu 
şebekesi inşa ederek içmesuyu şebeke uzunluğumuzu 
16.207 km’ye ulaştırdık. Ayrıca 137 km. içmesuyu isale hattı, 

56.000 m3’lük 8 adet su deposu, 7.481 kVA gücünde 10 adet terfi 
merkezi ve günlük kapasitesi 17.000 m3 olan Şile Ağva  içmesuyu 
paket arıtma tesisini içmesuyu sistemimize dahil ettik. 

İstanbulları denizleriyle barıştıran atıksu yatırımlarımıza da 
hızla devam ediyoruz. 2008’de 811 km atıksu şebekesi ve 
8,4 km dere ıslahı gerçekleştirdik. 2009’da hizmete girecek 
olan Paşaköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin II.Ünitesi, Tuzla 
Biyolojik Arıtma Tesisi’nin  II.Ünitesi, Paşabahçe Ön Arıtma 
Tesisi ve Deniz Deşarjı, Düzce Biyolojik Arıtma Tesisi ve 
Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi’nin inşaat çalışmaları devam 
ediyor. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım miktarı ise  
1 Milyar 329 Milyon TL.’dir.

2008 yılında hazırladığımız Faaliyet Raporu; stratejik yönetim 
ve performans yönetimi uygulamalarından yola çıkılarak 
hazırlanmıştır. Böylece İstanbulluların hem faaliyetlerimizi 
yakından tanıması hem de İSKİ’nin performansının ölçülmesi 
sağlanmış, aynı zamanda da İstanbulluların ödediği su paralarının 
nasıl ve nereye harcandığının görülmesi mümkün olmuştur. Bu 
açıdan Faaliyet Raporumuz; şeffaf, hesap verilebilir, tarafsız ve 
anlaşılır bir rapor niteliği taşımaktadır.

İSKİ önümüzdeki yıllarda da; bugüne kadar hayata geçiridiği 
projeleri, teknik ve idari tecrübesi, hizmet verdiği abone sayısı, 
nitelikli insan kaynağı ile İstanbulumuzun gücüne güç katmaya 
devam edecektir. 
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