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İSMAİL ERDEM
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ATAŞEHiR





ATAŞEHiR



AK Parti olarak, demokraside ve
ekonomide Türkiye’yi dünyanın en
ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak

reformları hayata geçirmeye devam
edeceğiz. Büyükşehirlerimizde,

illerimizde, ilçelerimizde,
beldelerimizde kazanacağımız her

başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına
tutulmuş bir ışık olacaktır.

Mahalli seçimlerde partimizin elde
edeceği güzel neticeler, belediye
hizmetlerinde, yeni bir dönemin
kapılarını sonuna kadar açmanın

yanında, Türkiye’yi her alanda
hedeflerine ulaştıracak

çalışmalarımızda bize moral desteği
de verecektir.

31 Mart’ta kazananın, bir kez daha
hizmet siyaseti olacağına kalpten

inanıyorum.
Mensubu olmaktan şeref duyduğum

milletime, demokrasimize ve
bize vereceği destek için şimdiden

şükranlarımı sunuyorum.
Sizleri sevgiyle, saygıyla

selamlıyorum.



RECEP TAYYİP ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

CUMHURBAŞKANI



Dünya değişiyor, İstanbul değişiyor;
sorunların şekli de değişiyor. Şimdi

İstanbul’da 4.0 dönemi başladı.
İstanbul’un yeni vizyonu, hizmet

dönemini de bir şekilde İstanbul 4.0
olarak kabul edebiliriz. İstanbullu
isteyecek, biz yapacağız. Ortak

paydamız İstanbul, hepimiz bir taşına
dahi paha biçilmez İstanbul’dayız.



BİNALİ YILDIRIM
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI





İsmaİl ERDEm KİmDİR?

1959 yılında Sivas’ta doğdu. Genç yaşta aktif siyasete atıldı. 1991 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. 
Bölge Milletvekili Adayı oldu. 

1995 - 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisi’nde Kadıköy İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 
1999 yılında İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

2001 yılında AK Parti İl Genel Meclis Grubu’nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 2001 - 2004 yılları arasında 
AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 
görevlerini üstlendi. 

2004 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 

2009 Yerel Seçimlerinde, Sancaktepe’nin ilk ve kurucu belediye başkanı oldu. 2014 yılında, ilçe 
genelinde oylarını arttırarak ikinci kez Sancaktepe Belediye Başkanlığı’na seçildi. Halen bu görevini 
devam ettirmektedir.

Türkiye’nin en fazla lisanslı sporcuya sahip ikinci spor kulübü olan Sancaktepe Belediyesi Spor 
Kulübü’nün Kurucu ve Onursal Başkanı’dır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda genel 
başkanlık ve yöneticilik yapmaktadır. 

“Yerel siyaset ve Belediyecilik” isimli bir kitabı bulunan ERDEM, bilgi ve birikimini, 
iki dönem İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler 
Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrencilerine aktarmıştır. 

Sosyal Bilimler mezunu olan ERDEM, evli ve dört çocuk babasıdır.
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Öyle bir yüzyılda yaşıyoruz ki bilim ve teknolojideki 
gelişmeler, artık sabit bir hızla ilerlemiyor, sürekli 
ivme kazanıyor. Endüstri 4.0 henüz yeni yeni 
hayatımıza girmeye başlamışken şimdiden beşinci 
versiyonun tohumlarının atılması, bunun en büyük 
kanıtı. 

Bilginin üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesi arasında 
geçen süre tarihin hiçbir döneminde bu kadar kısa 
olmamıştı. İnsanlığın binlerce yılda biriktirdiği bilginin 
tamamı, artık küçücük bir çipe sığabiliyor. Hayatın 
hemen her alanında yerini almaya başlayan akıllı 
teknolojiler ise çok daha farklı bir geleceğe işaret 
ediyor.

Bu hızlı değişim, “insan ve şehir” ilişkisine de yansıdı. 
Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, 
binaların ve cihazların yönetimine kadar insanların 
günlük hayatını kolaylaştıracak her şey, artık yepyeni 
teknolojilerle gerçekleştiriliyor. 

Dolayısıyla şehirler, dünyadaki hızlı değişime ayak 
uyduran, cesur, bilimin ve teknolojinin gereklerini 
yerine getiren yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor. 

Tıpkı, Ataşehir gibi! 

Ataşehir artık hantal ve geçtiğimiz yüzyılda kalan 
yerel yönetim anlayışından sıyrılmalıdır. Bilimin 
ve teknolojinin rehberliğinde akılcı politikalarla 
yönetilmeli ve bu gelişim sürecinden hak ettiği payı 
almalıdır. 

Artık gündelik politikalar bir yana bırakılmalı, geleceği 
kapsayan, bilimsel verilere dayalı ve şehri tüm 
paydaşlarıyla bir bütün olarak ele alan bir planlama 
yapılmalıdır. 

Daha modern ve sorunlarından arındırılmış, geleceği 
bugünden planlanmış, insanının hayat kalitesi ve 
yaşam standardı yüksek bir ilçe olmak için; 

Ataşehir artık, ‘Erdemli Belediyecilik’ ile 
buluşmalıdır.

Ataşehir bugüne kadar ‘rantçılık ve şantiyecilik’ ile 
çok tahrip edildi. İçi boş, altı doldurulmayan, gerçekçi 
olmayan, hayata geçirilmeyen vaatlerle ‘kaynakları 
çarçur edildi.’ Nefes alınamayan, hareket edilemeyen, 
kimliği yok edilen bir şehre dönüştü. 

Erdemli Belediyecilik’te şehir, insanların yaşadığı 
fiziksel bir mekândan çok çok daha öte anlamlar taşır. 
Şehir, medeniyettir… 

ERDEMLi BELEDiYECiLiK iLE
ATAŞEHiR 2023 ViZYONU



• Çevreci şehir planları ve şehrin ruha, ruhun da 
şehre yansıyacağı projelerle bu tahribatı onaracak, 
Ataşehir’e kimliğini yeniden kazandıracağız.

• Şehir estetiğine bir standart getirmek amacıyla, 
konunun uzmanlarından oluşan bir “Şehir Estetik 
Kurulu” oluşturacağız. Bu kurul vasıtası ile yeni bina 
cephelerimize, sokak ve caddelerimize bir standart 
getireğiz. Eski binalarımızın dış cephelerinin örnek 
projelere göre yenilenmesini teşvik edecek, sokak ve 
caddelerimizi yine örnek projelere gore yenileyeceğiz.

• Birçok vatandaşımız için büyük önem taşıyan 
tapu ve imar sorunlarını tamamen çözeceğiz. 
Sürecin her aşamasında toplumsal katılım ve yasal 
zeminden yola çıkarak, adaletli ve çevreci bir imar 
paylaşımı sağlayacağız. Eski binaların hepsini yerinde 
dönüştüreceğiz. 

• Şehir güvenliğine, estetiğine, yeşile yoğunlaşacak; 
şehri ve doğayı iç içe yaşayan bir Ataşehir’e 
kavuşacağız. 

• En ileri şehircilik teknikleri ve israfı önleyen akıllı ağ 
yönetimleriyle elektrik, su, trafik, atık toplama gibi 

tüm alanlarda en yüksek verimliliği sağlayacağız. 

• Temizlik, ulaşım ve hava kirliliğine kadar her soruna 
akılcı, gerçekçi, geleceği düşünen kalıcı çözümler 
üretecek; Ataşehir’i kendi sosyal, finansal, kültürel 
değerleriyle ‘marka şehir’ haline getireceğiz. 

• Altyapı ve üstyapı kadar, hatta daha da fazla ‘insana 
yatırım’ yapacağız. Çünkü Erdemli Belediyecilik’te 
şehir inşa etmek demek, gönüller inşa etmek 
demektir.’ En çok da çocukların, kadınların, 
yaşlıların, engellilerin ve kimsesizlerin gönüllerini… 
İnsanımızı ‘şehrin odağı’ haline getireceğiz. Sosyal 
belediyecilik hizmetlerimiz ile uzanamadığımız el, 
dokunamadığımız yürek, kulak vermediğimiz talep 
kalmayacak. 

• Şehrin tüm renklerini kucaklayan, katılımcı, 
sorumlu, adil, demokratik belediyecilik anlayışı ile 
ilçemizi birlikte yöneteceğiz.

• İnsanın mutluluğuna, huzuruna, refahına, bugününe 
ve geleceğine değer veren, değer katan ‘insan dostu 
belediyecilik’ anlayışıyla; eğitim, kültür, sanat, sağlık, 
spor gibi alanlarda Ataşehir’e yeni eserler, yeni 
değerler kazandıracağız.
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Kimlikli bir Ataşehir
Erişilebilir, ulaşılabilir, yaşanabilir, nefes 
alınabilir ‘güzel bir Ataşehir…’

Sadece binaları, meydanları, sokakları ve 
caddeleriyle değil; bahçeleri, ağaçları, temiz 
havası, toplumsal refahı, sosyal barışı, 
birliği, beraberliği, dostluğu, kardeşliğiyle 
de güzel bir şehir. 

Öyle güzel bir şehir ki şairlere ilham, 
şarkılara makam olan… 

Dili, felsefesi, kültürü, ruhu olan…

Kimlikli bir Ataşehir…

Ataşehir 2023 vizyonu diyoruz. Ama 
aslında ilçemiz için 50 yıllık, hatta 100 
yıllık vizyonlar belirledik. Çocuklarımıza, 
torunlarımıza gurur duyacakları bir 
Ataşehir bırakacağız.

Erdemli 
Belediyecilik ile 

Ataşehir;
mutluşehir, 

Ferahşehir, 

Huzurşehir, 

Güzelşehir, 

Yeşilşehir, 

Yaşamşehir, 

markaşehir olacak…

Böyle bir Ataşehir mümkün…

Erdemli Belediyecilik ile… 

Birlikte…
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ATAŞEHİR
CUMHURİYET MEYDANI



Dünyanın bütün modern şehirleri, merkezlerindeki büyük 
ve geniş meydanları ile anılır. Küçük Bakkalköy’deki 
Kadıköy Hali’nin bulunduğu alanı; araç trafiğine kapalı, 
kentsel tasarım açısından karakteristik özelliklere sahip, 
büyük ve geniş bir kent meydanı yapacağız. 
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ATAŞEHİR
MİLLET BAHÇESİ



İçerisinde millet kıraathanesi, piknik alanları, süs havuzları, göletler, tıbbi bitkiler 
bahçesi, çim tepeleri, çeşitli ağaç ve bitki türlerinin olduğu yeşil alanlar, dinlenme 
ve oturma alanları, spor alanları, çocuk oyun alanları, koşu parkurları, bisiklet ve 
yürüyüş yolları, bay-bayan ve engelli lavabolarının bulunduğu dev bir millet bahçesini 
ilçemize kazandıracağız. Erenköy Gümrüğü’nün bulunduğu alana yapılacak 300 bin 
metrekarelik millet bahçemiz, Ataşehirlilerin ‘nefes alanı’ olacak. 
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ATAŞEHİR
KONGRE MERKEZİ

VE NİKÂH SALONLARI



Ataşehir’in adına ve kimliğine yakışır tarzda, içerisinde Nikâh Salonları da bulunan ve 
birçok ulusal / uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak kapasitede, dev bir kongre 
merkezini hizmete açacağız. 

ATAŞEHiR



OPERA VE 
SANAT MERKEZİ
Opera prodüksiyonları başta olmak üzere büyük çaptaki 
tüm sahne sanatları ve konserlere ev sahipliği yapacak 
merkezimiz, Ataşehir’in ‘marka’ projelerinden biri olacak.



Üniversiteler ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği 
(IULA), Dünya Birleşmiş Kentler Federasyonu (FMCU-
UTO), Dünya Büyükşehirler Birliği (METROPOLİS), 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) 
gibi yerel yönetim birlikleri ile koordinasyon içerisinde 
olacak bu merkezde, dünyada şehircilik alanında 
gerçekleştirilen son trendler, teknolojiler ve faaliyetler 
takip edilecek. Kısa, orta ve uzun vadeli projelerle, 
ilçenin geleceği bir plan çerçevesinde tasarlanacak. 
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İlk Meclis Binası, Bandırma Vapuru gibi Cumhuriyetimize sembol 
olmuş yapı ve materyallerin minia’ları, Milli Mücadelemizin anlatıldığı 

çok boyutlu panoraması, sergi salonları, müzesi, sinema salonu, 
kütüphanesi ile bu kompleks, Türkiye’de bir ilk olacak. Cumhuriyetimizin 

dayandığı kültür mirasımız, gelecek nesillere taşınacak.

CUMHURİYET MÜZESİ VE
KURTULUŞ SAVAŞI

PANORAMA
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180 bin metrekarelik alanda ilçemize 

kazandıracağımız son teknolojik 

imkânlara sahip 1200 yataklı Eğitim ve 

araştırma Hastanemiz; hizmet veren 

kadronun bilgi birikimi, tecrübesi ve gelen 

hastaları aileden biri gibi gören, insanı 

temel alan hizmet anlayışı ile her gün 

binlerce hastanın derdine derman olacak.

ATAŞEHİR
EğİTİM VE 

ARAŞTIRMA 
HASTANESİ



ATAŞEHiR



Dağınık durumda bulunan devlet kurumlarını tek bir merkezde 
toplayacak Hükümet Konağı’nı hizmete açacağız.

ATAŞEHİR
HÜKÜMET KONAğI



ATAŞEHiR



Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine bilimsel 
bilginin ulaştırılması ve teknolojik gelişmelerin eğlenceli etkinlikler yoluyla 
kavratılması amacını taşıyan merkezde bilimsel atölyeler ve gözlemevi 
bulunacak. Atölyelerde çocuklarımız, yıl boyunca, bilimsel keşifleri 
eğlenerek deneyimleyecek. Gözlemevi bölümünde ise astronomlar 
eşliğinde ve dev bir teleskop vasıtasıyla uzay gözlemleri yapılacak. 
Merkez ayrıca, ilçe ve ülke genelinde; bilim şenliği, teknoloji festivali gibi 
organizasyonlara ev sahipliği yapacak. 

ATAŞEHİR
ASTRONOMİ VE
BİLİM MERKEZİ
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Hem bölgenin otopark sıkıntısına çözüm getirecek hem de eğitim 
ve kültür alanında hizmet verecek olan çok fonksiyonlu projemiz; 36 
derslikli orta öğretim okulu, 275 kişilik konferans salonu ve 336 araç 
kapasiteli zemin altı otoparktan oluşuyor. 

ORTA ÖğRETİM OKULU VE
ZEMİN ALTI OTOPARKI
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Özellikle ara eleman ihtiyacına yönelik mesleki ve teknik eğitimlerin 
verileceği 32 derslikli öğretim alanı, 173 kişilik çok amaçlı salon, beden 
eğitimi salonu ve 632 araç kapasiteli zemin altı otoparktan oluşan 
projemiz; gençler ve kadınlar başta olmak üzere tüm Ataşehirlilere 
hizmet verecek çok fonksiyonlu bir merkez niteliği taşıyor. 

BARBAROS MAHALLESİ
MESLEKİ, TEKNİK EğİTİM

MERKEZİ VE 
ZEMİN ALTI OTOPARKI



ATAŞEHiR



KAYIŞDAğI 
SOSYAL TESİSLERİ



Ataşehirlilerin temiz, güvenli, ekonomik restaurant ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilecek proje, 
Anadolu yakasının en yüksek tepelerinden biri olan Kayışdağı Tepesi’nde, mevcut yeşil dokuya zarar 
vermeyecek ahşap malzemeler ile inşa edilecek kapalı bina alanı ve açık spor alanları ile sosyal alanlardan 
oluşacak. Tesis ile Kayışdağı, Anadolu yakasının yeni spor ve sosyal yaşam merkezi haline gelecek. 
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İstanbul’un yeni seyir terası haline 

gelecek bölgeye rahat ulaşım için 

teleferik hattını hizmete açacağız.
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KAYIŞDAğI 
AKROBASİ VE
MACERA BAHÇESİ



İçinde ip parkuru, tırmanma 
duvarı, paintball alanı, insan 

sapanı, go-kart pisti gibi alanların 
olacağı Macera Bahçesi; ailelerin 

gün boyunca çeşitli etkinliklerle 
hem eğlenecekleri hem de 

dinlenecekleri bir alan olacak.
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Ataşehir’e kazandıracağımız yeni çocuk bahçelerinin hepsini;

Tarih Bahçesi, Bilim Bahçesi, Tiyatro Bahçesi,
Sinema Bahçesi, Müzik Bahçesi, Spor Bahçesi,

gibi bir konsept dahilinde hayata geçireceğiz.

Yürüyüş parkurları, oyun alanları ve spor aletlerinin olacağı bu konsept bahçelerinin 
her birinin içerisinde ayrıca, o konseptle ilgili ünlü isimlerin minia’ları ve bilgi 
panoları bulunacak. Bu sayede çocuklarımız, eğlenirken öğrenmenin keyfini 

yaşayacak. Bu bahçelerde belirli zamanlarda, alanında uzman kişiler tarafından, 
çocuklara eğitici ve öğretici etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Geri dönüşümü özendirmek amacıyla tüm bahçelerimize yerleştireceğimiz 

resim otomatlarımıza,

plastik pet şişe gibi atıklar atıldığında, ücretsiz fotoğraf çıktısı alınabilecek. 

KONSEPT
ÇOCUK

BAHÇELERİ
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Futbol sahası ve seyirci tribünü, spor salonları (basketbol, tenis, 
fitness, okçuluk, Uzakdoğu sporları), idari alanlar, teknik alanlar ve 349 
araç kapasiteli zemin altı otoparktan oluşan merkez, hem bölgenin 
otopark sıkıntısına çözüm getirecek hem de Ataşehirlileri spor ve 
sağlıklı yaşam ile buluşturacak. 

SPOR TESİSLERİ VE
ZEMİN ALTI OTOPARKI
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Kompleks içerisinde; Olimpik Yüzme Havuzu, 
Halı Saha, Fitness Salonu, Türk Hamamı, 
Sauna ve 522 Araçlık Otopark bulunacak. 

İÇERENKÖY
     SPOR KOMPLEKSİ
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Kompleks içerisinde; Olimpik Yüzme Havuzu, Halı Saha, Fitness Salonu, 
Toplantı Salonları ve 265 Araçlık Otopark bulunacak. 

ESATPAŞA
SPOR KOMPLEKSİ
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SPORCU 
PERfORMANS 

LABORATUVARI
Benzerleri sporda en ileri 

seviyeye ulaşmış ülkelerde 
bulunan Sporcu Performans 

Laboratuvarı’nda, son teknolojiye 
sahip aletlerle, 07-11 yaş arası 

çocuklarımızın fiziksel haritalarını 
çıkartacak; kas, lif, iskelet 

yapılarına göre onları en uygun 
spor branşına yönlendirerek en 
doğru antremanı alabilmelerini 
ve geleceğin başarılı sporcuları 

olarak yetişmelerini sağlayacağız. 
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Ataşehir’e yeni ve modern bir stadyum 

kazandırarak, amatör spor kulüplerimizin 

kullanımına sunacağız.

ATAŞEHİR 
TRAfİK 

EğİTİM ALANIATAŞEHİR
STADYUMU



ATAŞEHİR 
TRAfİK 

EğİTİM ALANI

Trafik konusunda bilinçlendirici bir eğitim kurumu 
olma özelliği taşıyacak Trafik Eğitim Alanı’nda çocuklar, 
akülü araçlara binerek trafik kurallarına uygun bir 
şekilde araç kullanmayı deneyimleyebilecek. Bu sayede 
geleceğin bilinçli şoförleri yetişecek.
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İlçe genelinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı vatandaşlarımız ile fizik tedavi 
görmesi gereken genç, yaşlı herkese hizmet verecek olan merkez 
içerisinde ayrıca 1 adet çift yataklı personel apartı ve kapalı otopark da 
yer alacak. 

DARULACEZE
fİZİK TEDAVİ VE
TIP MERKEZİ
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ATAŞEHİR 
SPOR AKADEMİSİ

Güreşten Uzakdoğu sporlarına, yüzmeden voleybola, futboldan 
atletizme kadar tüm spor branşlarında uzman eğitmenler tarafından 
eğitimlerin verileceği Spor Akademimiz, gençlerimizi sağlıklı yaşamla 
buluştururken aynı zamanda kötü alışkanlıklardan da uzak tutacak. 
Ücretsiz hizmet verecek olan Spor Akademimizde geleceğin dünya 
şampiyonları, olimpiyat şampiyonları yetişecek. Ataşehir, çok kısa bir 
zamanda İstanbul’da ‘sporun merkezi’ olacak. 



ATAŞEHİR 
GENÇLİK AKADEMİSİ

Gençlerimizin ücretsiz olarak okul derslerine 
takviye alabileceği, üniversite hazırlık kurslarına 
katılabileceği Gençlik akademimiz; aynı 
zamanda tiyatro ve sinemadan bilime, 
spordan yabancı dile, tarihten felsefeye 
onlarca farklı kulüp ile gençlere ilgi duydukları 
alanlarda kendilerini geliştirme imkânı 
sağlayacak.

Akademide; sanata meraklı gençler, usta 
eğitmenlerden oyunculuk, dramaturji, reji 
gibi çeşitli eğitimleri alabilecek. Ücretsiz 
verilecek bu eğitimler neticesinde, kendi tiyatro 
gruplarını oluşturarak, belediyeye ait kültür 
merkezlerinde kendi oyunlarını sahneye 
koyabilecek, kendi filmini çekmek isteyenlere 
araç ve ekipman desteği sağlanacak. 
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Ekonomik terim, kavram ve enstrümanların öğretilmesi, tasarruf 
araç ve gereçlerinin tanıtılması, paranın tarihi ve daha nice iktisadi 
konunun özellikle çocuklara yönelik işleneceği müze, ‘Finans Merkezi 
Ataşehir’in vizyon projelerinden biri olacak. Dünyanın tüm para 
çeşitlerinden örneklerin sergileneceği müzede, ‘tarihin sessiz tanıkları’ 
olan paralar üzerinden, çocuklarımıza, dünya tarihini anlatacağız. 
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Ataşehir’in önemli merkezlerini; yeşil 
alanları, geniş kaldırımları, şık ve dekoratif 

aydınlatmalarıyla insanların yürüyüş 
yapmaktan keyif alacağı, ferah, şehir estetiği 

ve ruhuna uygun prestij cadde ve 
meydanlara dönüştüreceğiz.
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KAVŞAK VE 
ALT GEÇİT 

DÜZENLEMELERİ

Ana arter olarak tanımlanan 
caddelerimizde, trafik 
akışkanlığının sağlanması 
amacıyla kavşak düzenlemeleri 
yapacak; caddelerden tali 
yollara dönüşler esnasında 
yaşanan trafik sıkışıklığını alt 
geçitlerle çözeceğiz.



BİSİKLET 
YOLLARI VE 

YÜRÜYÜŞ 
PARKURLARI

Daha yaşanılabilir bir çevre ve 
kişilerin daha aktif bir yaşama 

sahip olmasını sağlamak adına 
bisiklet kullanımını, özellikle ilçe 

içi ulaşımın önemli bir parçası 
olarak görüyoruz. Bunun için 

yeni ulaşım planlarında bisiklet 
yollarına öncelik tanıyacak, 

mevcut caddelerde ise bisiklet 
yolu düzenlemeleri yapacağız. 

Yine hareketli ve sağlıklı bir yaşam 
için mahallelerimizde yürüyüş 

parkurlarını hizmete açacağız. 
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SEMT 
OTOPARKLARI 

Ataşehir’in en büyük sorunlarından biri olan 
trafik sorununu, ilçe merkezine yapılacak 
tam otomatik katlı otopark ve mahalle bazlı 
projelendireceğimiz semt otoparkları ile 
çözüme kavuşturacağız. 



Toplu taşıma duraklarına uzak olan bölgelerde, 
ücretsiz ring seferleri başlatacağız. Bu sayede 
Ataşehirliler, duraklara yürüme zahmetinden 
ve mahalleler arasındaki trafik sorunundan 
kurtulacak. 
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KApALI
Semt
Pazarları 
Ataşehir halkının en büyük ihtiyaçlarından biri olan modern 
ve kapalı semt pazarlarını, ivedilikle hizmete açacağız. Bebek 
bakım odaları, mescit, zabıta noktaları, idari bölümler, kafeterya 
ve otoparkların olacağı bu pazar, hem pazarcı esnafımıza hem 
de Ataşehirlilere konforlu ve sağlıklı koşullarda alışveriş imkânı 
sağlayacak. 
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Tüketicilerin organik ürün sertifikası, üretim yeri gibi 
bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri; her türlü hijyen, sağlık 
ve güvenlik denetiminin belediye tarafından yapılacağı 
organik pazarı, Ataşehirlilerin hizmetine sunacağız. 
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Her mahallemizde açmayı planladığımız bilgi evlerinde; 05 – 15 yaş arası çocuklarımız, alanında uzman eğitmenler 
eşliğinde okul derslerine takviye alabilecek. Derslikler, kütüphane, bilgisayar salonu, çok amaçlı salon, spor odası 
ve çocuk kulüplerinden oluşan ve tamamen ücretsiz hizmet verecek olan bu merkezlerde çocuklarımız, geleceğe 
donanımlı bireyler olarak yetişecek. 

BİLGİ EVLERİ VE ETÜT
MERKEZLERİ



ATAŞEHiR



ATAŞEHİR 
KÜTÜPHANESİ VE 

KÜLTÜR YAYINLARI

Popüler kültür yayıncılığının 
göz ardı ettiği önemli kültür 
ve sanat eserleri özenli, 
özellikli ve titiz bir inceleme ile 
literatüre kazandırılacak. Türk 
yayıncılığı yeni bir heyecan 
yaşayacak.



7’den 70’e her kesimde okuma alışkanlığını 
yaygınlaştırmak adına, otobüs durakları, 
muhtarlıklar, taksi durakları başta olmak 
üzere, mahallelerimizin ortak kullanım 
moktalarında ücretsiz kütüphaneler 
açacağız. 
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Çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak 
üzere, Ataşehirli komşularımızı ülkemizin 
kültürel değerleriyle buluşturacak, 
ücretsiz kültür turları düzenleyeceğiz.



MAHALLE 
KONAKLARI VE 
TAZİYE EVLERİ

Mahallelerimizde, vatandaşımızın sohbet, 
toplantı veya etkinliklerini gerçekleştirebileceği 
mahalle konaklarımızı hizmete açacağız. 
Geleneksel mimari tarzımıza uygun inşa 
edilecek bu konaklarımız aynı zamanda, 
cenazesi olanların taziyeleri kabul edeceği 
taziye evi olarak da kullanılabilecek.
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Ataşehir’de Devlet Hastanelerine bağlı semt polikliniklerini 
hizmete açacağız. Gerek tıbbi teknolojik teçhizat gerekse 
de uzman personel anlamında donanımlı olacak 
semt polikliniklerimizde, vatandaşımızın 
derdine derman olacağız.  



AİLE
SAğLIğI

MERKEZLERİ

Her mahallemizde, nüfus yoğunluğuna gore bir 
ya da daha fazla Aile Sağlığı Merkezi hizmete 
açarak, vatandaşımızı, 1. basamak sağlık hizmeti 
diye adlandırılan ve detaylı tetkik gerektirmeyen 
tedavileri için mahallelerinin dışına çıkmaktan 
kurtaracağız. 
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ENGELLİLER 
REHABİLİTASYON 

MERKEZİ 
VE MİSAfİRHANESİ

Yerçekimsiz terapi odaları, robotik yürüme odaları, 
terapi havuzları gibi birimlerden oluşacak merkezde, 
engelli bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarına 
yardımcı olacağız. Merkezde ayrıca engelli bireylerin 
yaşam kalitesini yükseltecek, sosyal hayata daha aktif 
katılımlarını sağlayacak eğitim hizmetleri vereceğiz. 
Misafirlerin, özel servis araçlarıyla evlerinden alınarak 
getirilip götürüleceği merkezde, çeşitli kültürel ve 
sosyal faaliyetler de gerçekleştirilecek. 



60 yaş üstü vatandaşların sosyalleşmesi ve faydalı 
vakit geçirebilmesi için hayata geçirilecek merkezde 
kıraathane, spor salonu, hobi odaları gibi birimler 
bulunacak. Misafirlerin, mahallelerinden özel servis 
araçlarıyla alınıp misafir edileceği ve akşam tekrar 
servis araçlarıyla mahallelerine bırakılacağı merkezde 
birçok kültürel, sanatsal aktiviteyle birlikte eğitim ve 
seminer faaliyetleri de gerçekleştirilecek.  

ATAŞEHİR
GÜNGÖRMÜŞLER 

KONAğI
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BAğIMLILIK 
DANIŞMA VE 

REHABİLİTASYON 
MERKEZİ

Uyuşturucu madde 
bağımlılığından teknoloji 
bağımlılığına kadar 
her türlü bağımlılıkla 
mücadele için 
Bağımlılık Danışma 
ve Rehabilitasyon 
Merkezimizi hizmete 
açacağız.



ÇOCUK 
YUVASI

Merkezde 03-05 yaş arası çocuklarımıza, hijyenik bir 
ortamda, deneyimli eğitmenler ve uzman psikologlar 
tarafından okul öncesi eğitim verilecek. Çalışan aileler 
için büyük kolaylık sağlayacak merkezde ayrıca 
drama, tiyatro, yabancı dil gibi eğitimler ve çeşitli 
sosyal, kültürel aktiviteler de gerçekleştirilecek.
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KAYIŞDAğI 
ÇEŞMELERİNİN 
RESTORASYONU

HAYVAN 
BARINAğI

Kayışdağı’nın tarihi çeşmelerini 
restore ederek, kültürel mirasımızı 
ortaya çıkaracağız.

Sokak hayvanlarının bakımı, misafir 
edilmesi ve sahiplendirilmesi üzerine 
çalışacak merkez; Evcil Hayvan 
Hastanesi, Evcil Hayvan Mezarlığı, 
Evcil Hayvan Oyun Parkı, Sahipsiz 
Hayvan Konuk Evi gibi birimleri 
bünyesinde bulunduracak.



SEVGİ 
MAğAZASI

AŞEVİ 

İlçemizdeki 7’den 70’e tüm 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 
belirleyerek kendilerine ‘Sevgi 
Kartı’ tahsis edeceğiz. Hayırsever 
vatandaşlarımızın katkılarıyla 
açacağımız Sevgi Mağazası’na 
gelecek olan bu aileler; her 
ihtiyaçlarını, bu mağazada hiçbir ücret 
ödemeden, tıpkı alışveriş yapar gibi 
karşılayabilecek.

İlçemizde yaşayan, kendi yemeklerini 
yapamayacak derecede sağlık 
sorunu olan veya maddi yetersizlik 
içerisindeki vatandaşlarımızın yemek 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
Aşevi açacağız.
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Öğrenci 
YURTLARI

ATAŞEHİR 
SOSYAL 
HİZMET 
MERKEZİ

Öğrencilerimizin en büyük 
sıkıntılarından biri olan kalacak 
yer sorununu, ilçemizde öğrenci 
yurtları için arsa tahsisleri yaparak 
çözeceğiz. Yurt yapımını teşvik ederek, 
gençlerimizin konforlu şartlarda 
eğitim alabilmesini sağlayacağız. 

Evde Sağlık Bakımı, Evde Kuaför/
Berber Hizmeti, Ev Temizliği 
Hizmeti, Hasta Nakil Hizmeti ve 
Teknik Bakım, Onarım Hizmeti gibi 
sosyal hizmetlerin koordinasyonunu 
üstlenecek merkezimiz, Ataşehir’deki 
yaşlı, engelli, kimsesiz ve yatağa 
bağımlı hastalarımıza hizmet 
verecek.  



İBADETHANELERİN 
BAKIM, ONARIM 
VE TEMİZLİğİ
İlçemizdeki tüm ibadethanelerin 
periyodik temizliklerini 
gerçekleştirecek, bakım, onarım ve 
tadilat hizmeti vereceğiz. 

KURBAğALIDERE 
VE ÇAMAŞIRCI 
DERESİ 
REKREASYON 
ÇALIŞMALARI
Kurbağalıdere ve Çamaşırcı Deresi 
bölgelerinde yoğun bir ıslah ve peyzaj 
çalışması içine girerek, buraları 
herkesin aileleri ile birlikte gönül 
rahatlığıyla gelebileceği, yeşillikler 
içerisinde rekreasyon alanlarına 
dönüştüreceğiz.
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SANAT VE MESLEK 
EDİNDİRME 
MERKEZLERİ

ATAŞEHİR 
İSTİHDAM MERKEZİ

Bilgi ve becerilerini artırarak onları bir meslek 
sahibi yapmak ve böylece aile ekonomilerine 
katkıda bulunmalarına, boş zamanlarını 
daha verimli bir şekilde kullanmalarına 
olanak sağlamak amacıyla açılacak Sanat 
ve Meslek Edindirme Merkezlerimizden, tüm 
Ataşehirliler, ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe 
yerel çözümler üretmek amacıyla kuracağımız Kariyer 
Merkezimiz ‘uygun işe uygun personel’ mantığıyla hem 
işçi hem de işveren tarafıyla yakın temas içinde olacak. 
Geniş bir personel havuzu oluşturularak, ilçemizdeki 
özel işletmelerden gelen personel talepleri, en doğru 
adrese yönlendirilecek. Merkezde ayrıca İstihdam 
Destekli Meslek Edindirme Kursları da verilecek.  
İŞKUR ile birlikte gerçekleştirilecek ve dönem sonunda 
başarılı olanlara sertifika verilecek meslek kursları 
sayesinde, ilçemizde özellikle ara eleman ihtiyacına 
katkıda bulunacağız.



AİLE DANIŞMANLIK 
VE EğİTİM MERKEZİ
Mutlu ve sağlıklı bir toplum yapısının mutlu ailelerden 
başladığından hareketle hayata geçireceğimiz merkez; 
başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin tüm 
bireylerine yönelik eğitim, seminer ve danışmanlık 
hizmetleri verecek. 

Merkezde ayrıca; evlilik hazırlığı yapan çiftler için Evlilik 
Okulu’nu da hizmete açacağız. Evlilik Okulu; evlilik 
öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımasına, 
evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesine, 
etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl 
baş edeceklerini öğrenmesine yardımcı olarak evliliğe 
iyi bir başlangıç yapabilme fırsatı sağlayacak.

SANAT SOKAğI
Sanat atölyeleri, sanat galerileri, kurslar, performans 
alanları ve sosyal mekânların bir arada olacağı sanat 
sokağı, aynı zamanda ulusal / uluslararası çeşitli 
etkinliklerin düzenlenmesi ve kültürlerin kaynaşması 
noktasında, önemli bir merkez olacak.
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ATAŞEHİR KART
Ataşehir’de ikamet eden herkese çıkartacağımız kart ile vatandaşımızın belediye ile ilgili işlemleri hızlanacak. Örneğin; 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ndeki pos cihazına okutulan kart ile kişi tüm vergi ve harç işlemlerini ekranda sorgulayabilecek. 
Ataşehir kart ayrıca, Ataşehirlilere, belediyenin sosyal tesislerinde de bir takım avantajlar sağlayacak. 

MODERN KURBAN SATIŞ VE KESİM ALANI
Ataşehir halkının kurban ibadetini hijyenik ve çevreye zarar vermeyecek koşullarda gerçekleştirebilmesi için 
Modern Kurban Satış ve Kesim Alanları oluşturacağız.

ATAŞEHİR ‘E SPOR’ KULÜBÜ
Son yılların yükselen trendi olan E Spor’u desteklemek adına, ilçemizde Ataşehir E Spor Kulübü’nün kuruluşunu 
gerçekleştirecek, bu sporla ilgilenen gençlerimizi aynı çatı altında buluşturacağız. Profesyonel E Spor Ligi’nde 
mücadele verecek takımımızın oyuncuları, ilçemizde bu spora gönül veren gençlerimizden oluşacak. 

KENT KONSEYİ 
Katılımcı demokrasi anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olan Kent Konseyimizi aktif hale getirerek ilçemizi 
birlikte yöneteceğiz. Kent Konseyi çatısı altında, bir çok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçireceğiz.

AfET GÖNÜLLÜLERİ MERKEZİ (AGÖM)
Vatandaşımızın can ve mal emniyetini güvence altına almak adına, deprem başta olmak üzere, olası tüm afetlerde 
arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirecek olan Ataşehir Afet Gönüllüleri Merkezi’ni kuracağız. Deprem Deneyim 
Odası, Yangın Simülasyon Odası gibi birimleri olacak merkezde ayrıca; doğal afetlerin oluşum süreçleri, afet öncesi 
ve sonrası alınabilecek tedbirler, afetle karşılaşıldığında yapılması gerekenler gibi konular eğitimler verilecek. 

EğİTİME DESTEK
Okullarımızın her türlü boya, badana, tadilat gibi ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizde ‘Eğitime Destek 
Masası’ kuracağız.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE ÖZEL PROjELER
Sporun toplumumuzda yaygınlaşması noktasında büyük katkılar sağlayan amatör spor kulüplerimize, her 
türlü araç, ekipman, malzeme ve tesis ihtiyaçlarında destek vereceğiz.



METRO 
(DUDULLU-BOSTANCI VE 

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE)
Halen yapımı devam eden metro çalışmalarının hızlandırılması için İBB ile ortak 
çalışarak en kısa zamanda Ataşehirlilerin hizmetine sunulmasını sağlayacağız. 
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Bugüne kadar yaptığım her işte, aldığım her 
nefeste ‘insana hizmet’ temel gayem oldu. 

Bu anlayışım, hayatım boyunca yolumu 
aydınlattı ve şükürler olsun ki, Rabbim 
bana, çeşitli görevler vesilesiyle insanımıza, 
milletimize hizmet etmeyi nasip etti.

Hayat denen yolculuğu daha anlamlı 
hale getiren şey; hedeflerin, hayallerin, 
planların, projelerin her dem yenilenmesi, 
tazelenmesi. Tıpkı güneşin her sabah 
yeniden doğması gibi…

Bu düşünceden hareketle, şimdi 
‘yeni bir heyecan, yeni bir vizyon’ ile 
huzurlarınızdayım. 

Sancaktepe Belediyesi’nde 10 yılda hayata 
geçirdiğimiz insan odaklı devasa projeler ve 

çeşitli sivil toplum kuruluşları çatısı altında 
yürüttüğüm çalışmalarda kazandığım bilgi, 
birikim ve tecrübeleri, 34 yıldır yaşadığım 
Ataşehir halkı ile buluşturmak için hizmete 
talibim.

Öyle inanıyorum ki Ataşehir’i ‘Gönül 
Belediyeciliği’ ile buluşturacak; şehir 
estetiği, kimliği ve ruhu olan, geleceği 
bugünden planlanmış, her bir ferdinin hayat 
kalitesi ve yaşam standardı yükseltilmiş bir 
Ataşehir’i, birlikte inşa edeceğiz.
“Vakit, ataşehir için hizmet vakti” diyor; 
Yerel Seçimlerin hem ilçemizde hem 
ülkemizde bir demokrasi şöleni 
havasında geçmesini ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Değerli Ataşehirli Hemşehrilerim,

belediyebaskaniismailerdem

bbismailerdem

www.ismailerdem.org

akpartiakatasehir

atasehirakparti

www.akatasehir.com ATAŞEHiR


