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Deðerli Hemþerilerim,

Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla 
geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin 
görevi sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak gündelik 
hizmetleri sunmak deðil, kentin deðiþimine yön vererek 
geleceði bugünden gören kent vizyonunu geliþtirmektir. Bu 
çerçevede hazýrladýðýmýz Stratejik Plan Ýzmir'in ve Ýzmirli 
hemþerilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarýna bugünden 
çözüm üretme arayýþýnýn bir ifadesi olarak okunmalýdýr. 

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kapsadýðý alan ve bu 
alandaki yerleþik nüfus, bir yandan yasal düzenlemeler, 
diðer yandan doðal demografik geliþim nedeniyle süratle 
büyümektedir. Bu durum doðaldýr ki sýnýrlarýmýz içindeki 
kentsel hizmetlere talebi arttýrmakta, ihtiyaçlarý 
çeþitlendirmektedir. Kenti fiziksel, ekonomik ve sosyal 
dokusuyla bir bütün olarak kabul eden belediyecilik 
tarzýmýzla, stratejik planýn öneminin farkýndayýz. Bu 
nedenle Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, daha önce hazýrlanan 
stratejik planý da temel alarak hemþerilerimizin ve 
kent imiz in öncel ik ler i  doðrultusunda yeniden 
þekillendirilen 2010-2017 Stratejik Planýný hazýrlamýþtýr.

Hazýrlamýþ olduðumuz Stratejik Plan'ýn temel 
amacý, “sosyal paydaþlarýmýz” olarak gördüðümüz Ýzmirli 
hemþerilerimizin çaðdaþ ve katýlýmcý bir kent yapýlanmasý 
içinde bugünden geleceðe rahat, planlý, güvenli, konforlu, 
insana ve çevreye önem veren bir ortamda yaþamalarýný 
güvence altýna almaktýr. Kýsacasý Ýzmir'i Türkiye'nin en 
yaþanabilir kenti haline getirmektir. Ýzmir'in ve Ýzmirli 
hemþerilerimizin farklýlaþan ihtiyaçlarýndan kaynaklanan 
faaliyetlerle zenginleþtirdiðimiz yeni stratejik planýmýzý 
hazýrlarken, yönetiþim anlayýþýndan hareketle tüm kentin 
katýlýmýný ve yararýný saðlamaya, kentimizin hem þimdi hem 
de gelecekteki ihtiyaçlarýna yanýt verecek saðlýklý, esnek ve 
kalýcý çözümleri üretmeye önem verdik.

   “Planlý kentten sürdürülebilir geleceðimize” sloganýyla 
yola çýkarken, yerelde kalkýnmayý hedefleyen bir yaklaþýmla 
kentimizin sosyal, fiziksel, ekonomik, çevresel ihtiyaçlarýný 
ve imkanlarýný stratejik planla bütünleþtirdik. Her alanda 
örnek bir kent yaratmak için Stratejik Plan çalýþmalarý 
sýrasýnda görüþ ve önerileriyle katkýda bulunan tüm 
Ýzmirlilere, sivil toplum örgütlerine, kentin iþ dünyasýna, 
planýn hazýrlýk aþamasýnda özveri ve gayretle çalýþan Mali 
Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Strateji Geliþtirme Þube 
Müdürlüðüne,  Stratejik Plan Koordinasyon Ekibine, 
Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalýþanlara ve 
danýþmanlýk desteðinden yararlandýðýmýz Ege Üniversitesi 
Rektörlüðü'ne ayrýca stratejik planýn hayata geçirilmesinde 
çaba gösterecek olan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür 
ederim. 
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Misyonumuz
Halkýn verdiði gücü,

eþitlik ve güvenle mayalayýp
belediyecilik hizmeti

olarak ��������� taþýmak. 





Vizyonumuz
Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan,

Akdeniz'in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan,
hizmet felsefesiyle akýllarda iz býrakan

gözde belediye olmak.





Kent Vizyonu
Özgür ve keyifle yaþanýlan,

demokraside
simge kent olmak.





ÝLKELERÝMÝZ
Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsýz olmak
Kamu ve genelin yararýný gözetmek
Hesap verebilirlik ve þeffaflýk
Demokratik ve sosyal belediyecilik
Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim
Hemþeri memnuniyeti
Hukuka ve etik deðerlere saygýlý olmak
Tarihi dokuya ve doðaya saygýlý olmak
Bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmak
Bilgide eriþilebilirlik
Deðiþime ve geliþime açýk olmak
Kaynaklarý etkin ve verimli kullanmak
Çözüm odaklýlýk
Güler yüzlü ve yapýcý çalýþma anlayýþý
Yerel kalkýnmada sürdürülebilirlik
Etkin tanýtým





�����������������������������������������������������

�
Ulusal� ve� uluslararas�� ölçekte,� özellikle� 1980’lerden� sonra� sosyo�ekonomik,� politik� ve�

teknolojik� alanda� ya�anan� de�i�imler,� kamu� yönetimi� anlay���n�n� ulusal� ve� uluslararas�� ölçekte�
sorgulanmas�na�ve�yeni�yakla��mlar�n�geli�tirilmesine�zemin�haz�rlam��t�r.�Bugün�kamu�yönetiminde�
yeni� yakla��m� ve� aç�l�mlar� öne� ç�karken,� özellikle� örgütsel� yap�lanma� ve� i�leyi�� anlam�nda� topluma�
hizmet�sunumunu�daha�etkin�ve�verimli�hale�getirmek�için�alternatif�yeni�modellerden�yararlan�lmaya�
ba�lanm��t�r.� Yeni� Stratejik� Yönetim� modeliyle� birlikte� art�k� kamuda� bir� zihniyet� de�i�ikli�i� göze�
çarpmaktad�r.��

Geleneksel�kamu�yönetimi�anlay���nda�kamu�ad�na�mal�ve�hizmet�üretim�sürecinde�verimlilik�
ve�etkinlik�gibi�özel� sektörün�kriterleri�dikkate�al�nmazken�art�k�birçok�kamu�hizmetinin�özel� sektör�
taraf�ndan�da�üretilmesi�rekabet�ortam�n��do�urmu�,�bu�durum�da�kamu�alan�n�n�toplumu�daha�fazla�
memnun� etme� zorunlulu�unu� beraberinde� getirmi�tir.� Dolay�s�yla,� kendisine� anayasa� ve� yasalarla�
verilen� görevleriyle� ilgili� amaç� ve� hedeflerini,� toplumun� beklentilerini� dikkate� alarak� tan�mlamak,�
örgütsel�yap�s�n��ona�göre�olu�turmak,�bu�süreçte�gerekli�olan�unsurlar��bir�araya�getirerek,�toplumun�
lehine�ç�kt�lar�üretmek�zorundad�r.�Bunu�ba�arman�n�yolu,�stratejik�dü�ünmek�ve�stratejik�yönetimi�
referans� almaktan� geçmektedir.� Stratejik� planlama� tam� da� bu� noktada� önem� kazanmakta,� kamu�
kurumunun�amaçlar�n�,�uygun�araçlarla�gerçekle�tirmeye�yard�mc��olmaktad�r.�Ülkemizde�ve�dünyada�
h�zl��de�i�im�sürecinde�öne�ç�kan�kamuda�stratejik�yönetim�ve�performans�esasl��bütçeleme�sistemi,�
kaynaklar�m�z�� daha� etkin� kullanma� ve� gelece�imize� yön� verme� ihtiyac�� gibi� önceliklerimizi� özenle�
belirlememizi� zorunlu� k�lmaktad�r.� Stratejik� planlaman�n,� kaynaklar�n� etkili� ekonomik� ve� verimli�
kullan�m�,� gelece�in� sistemli� �ekilde� planlanmas�� ve� uygulanmas�,� birimler� aras�� i�birli�inin�
geli�tirilmesi,� yetki� ve� sorumluluklar�n� bilinmesi,� zaman� ve� kaynak� tasarrufunun� sa�lanmas�,� hesap�
verebilir�bir�yönetim�anlay���n�n�olu�mas�,�kurumsalla�man�n�sa�lanmas��ve�sonuçta�ba�ar�n�n�artmas��
gibi�yararlar��olacakt�r.��

Ça�da�� yönetimde� insan� kaynaklar�,� performans� yönetimi,� kalite� yönetim� sistemlerinin�
stratejik�planlamada�önemli�birer�referans�olduklar��dikkate�al�n�rsa,�stratejik�planlamaya�dayanan�bir�
yönetimin�içeri�indeki�etkinlik,�verimlilik�ve�insan�odakl�l�k�daha�iyi�anla��labilir.���

Kamu�Yönetimi�stratejik�plan�sürecinde:�Durum�analizi�yaparak�“Neredeyiz?”;�misyon,�vizyon,�
ilkeler,� amaçlar� ve� hedefleri� belirleyerek� “Nereye� gitmek� istiyoruz?”;� stratejileri� ve� faaliyetleri�
belirleyerek�“Gitmek�istedi�imiz�yere�nas�l�ula�abiliriz?”;�izleme,�performans�ölçme�ve�de�erlendirme�
yaparak�“Ba�ar�m�z��nas�l�takip�eder�ve�de�erlendiririz?”�sorular�na�cevap�aran�r.�

Stratejik� plan� haz�rlama,� Türk� kamu� yönetimi� sisteminde� bir� yerel� yönetim� birimi� olarak�
Büyük�ehir� Belediyeleri’nin� yasal� yükümlülü�üdür.� 5216� say�l�� Büyük�ehir� Belediyesi� Kanunu’nun�
7.,18.,21.�maddeleri�stratejik�plan�yap�lmas��ve�hizmetlerin�stratejik�plana�uygun�olarak�yürütülmesi�
gereklili�ini�dile�getirirken,�5393�say�l��Belediye�Kanunu’nun�41.maddesi�stratejik�plan�ve�performans�
programlar�n�n� haz�rlanmas�ndan,� meclislere� sunulmas�na� kadar� geçecek� sürenin� s�n�rlar�n��
çizmektedir.� 5018� say�l�� Kamu� Mali� Yönetimi� ve� Kontrolü� Kanunu’nun� 9.maddesine� göre,� kamu�
yönetimlerinin� stratejik� plan� haz�rlama,� bütçelerini� de� stratejik� plan� ve� performans� göstergelerine�
dayand�rma�zorunlulu�u�vard�r.�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� olarak� haz�rlad���m�z� Stratejik� Plan,� ilgili� yasalar�n� emredici�
hükümleri�gere�i�yap�lm��sa�da,�bu�çal��maya�as�l����k�tutan�ve�rehberlik�eden;��zmirli�hem�erilerimizin�
beklentileri,� kentimizin� öncelikleri� ve� onlara� daha� etkin,� verimli� yerel� kamu� hizmeti� sunma�
iste�imizdir.�
�

1. GÝRÝÞ

�



	



�����HAZIRLIK�ÇALI�MALARI�

Devlet�Planlama�Te�kilat��Müste�arl���’n�n�yay�nlad����“Kamu��dareleri� �çin�Stratejik�Planlama�
K�lavuzu”�rehberli�inde,�Stratejik�Planlama�tekni�ine�uygun�bir��ekilde�yürütülen�çal��malara�haz�rl�k�
süreci�ile�ba�lanm��t�r.�

Stratejik� Plan� çal��malar�n�n� her� a�amas�nda� üst� yönetim,� birimler,� ba�l�� kurulu�lar�n�
temsilcileri� ve� belediye� �irketlerimizin� temsilcileri� ile� toplant�lar� düzenlenerek� yüksek� kat�l�m�
sa�lanm���ve�bu�çal��malar�kamu�yönetiminde�örnek�gösterilecek�bir�ba�ar�yla�yürütülmü�tür.�

Stratejik� Plan�n� ba�ar�ya� ula�mas�� için� tüm� belediye� çap�nda� sahiplenilmesi� ve� kat�l�mc�l���n�
son� seviyede� sa�lanmas�� gerekmektedir.� Haz�rl�k� Çal��malar�� kapsam�nda� öncelikle� Stratejik� Plan�
Organizasyon� Yap�s�� olu�turulmu�tur.� “Stratejik� Planlama� Üst� Kurulu”,� “Stratejik� Plan� Yürütme�
Komitesi”� ve� “Stratejik� Planlama� Koordinasyon� Ekibi”� belirlenmi�tir.� Stratejik� Plan� ça�r�s�yla� bütün�
birimler� ve� üst� yönetim� harekete� geçirilmi�� ve� birimleri� temsil� edecek� “Stratejik� Plan� Çal��ma�
Gruplar�”�olu�turulmu�tur.�

�
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Stratejik Planlama Üst Kurulu

Aziz KOCAOÐLU
Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

S.Ersu HIZIR
Genel Sekreter

Pervin Þenel GENÇ
Genel Sekreter Yardýmcýsý

Serpil BARAN
Genel Sekreter Yardýmcýsý

Ferda ESER
Genel Sekreter Yardýmcýsý

Ali Rýza GÜLERMAN
Genel Sekreter Yardýmcýsý

Raif CANBEK
Genel Sekreter Yardýmcýsý

Erhan BEY
Mali Hizmetler Dairesi Baþkaný



Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi

Erhan BEY                  
Ayþegül TÜRK            

Ladin YILDIRAN       Kadir Efe ORUÇ        

Melih KAYACIK        Onur ÖNDER            
Ýsmail YILMAZ        

Uður KARADEMÝR    
Deniz ERDEM

Fatma TAÞKENT

Gerçek DAVRAN Asuman TÜRKMEN

Gülþah TÝKTAÞ Ýsmail ÞINGCA

Sinem TÜRKMENOÐLU

Yavuz BAYAR

Gülçin AYDIN



Özel�Kalem�Müdürü Levent���LER
Protokol��ube�Müdürü Zeki�KARATAY
Bas�n�Yay�n�Halkla��li�kiler��ube�Müdürü Re�at�YÖRÜK
A��ve�D�����	�
	�������������� ��������������nar�ME���
�ç�Denetim�Birimi�Ba�kan� Cahit�KURTULAN
1.Hukuk�Mü�avir�V. Canan�MUT
Tefti��Kurulu�Ba�kan� Mehmet�Hulusi�GÜL�EN

�nsan�Kaynalar��ve�E�itim�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� R�za�KAYACIK
Memur�Personel��ube�Müdürü��������������������������������������������� Gamze�BEHZATO�LU
��çi�Personel��ube�Müdürü Tayfun�Serhat�BERKOL
�nsan�Kaynaklar��E�itimi��ube�Müdürü Ahsen�YOLKESEN
Maa��Tahakkuk��ube�Müdürü Ay�e�KUTLUK

Mali�Hizmetler�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Erhan�BEY
Bütçe�Ve�Performans��ube�Müdürü Serpil�ÖTÜCÜ
Gelirler��ube�Müdürü Hülya�SERT
Muhasebe��ube�Müdürü Ayd�n�GÜZHAN
�ç�Kontrol��ube�Müdürü Saadet�SAATÇ�O�LU
Ta��n�r�Mal�Kay�t�Takip��ube�Müdürü Hilmiye�ÇARIKÇI
Banka�ve�Krediler��ube�Müdürü Lale�GEBOLO�LU
Strateji Geli�tirme �ube Müdürü Ay�egül TÜRKStrateji�Geli�tirme��ube�Müdürü Ay�egül�TÜRK

��letme�ve���tiraklerden�Sorumlu�Daire�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Muzaffer�KAPI
Koruma�Güvenlik�Amiri Ali�KAYGUSUZ
�dari���ler��ube�Müdürü Cavit�AKIN
Hal��ube��ube�Müdürü �brahim�ÇAKAN
Bal�k�Hali��ube�Müdürü Kayhan�ÖZTÜRK
A�evleri��ube�Müdürü Figen�YAVUZ
�irketler�ve�Kurulu�lar��ube�Müdürü Süleyman�KARACA
Fakir�ve�Muhtaçlara�Yard�m��ube�Müdürü Recep�Bülent�ASAL
Terminaller��ube�Müdürü Emin�ONBA�ILAR

Destek�Hizmetleri�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan���� Fatma�I��k�ÇEL�KO�LU
Hizmet�Al�mlar���ube�Müdürü Mehmet�SAYAR
Mal�Al�mlar���ube�Müdürü Serpil�KESK�N

Kalite�Ölçütlerinden�Sorumlu�Daire�Ba�kan�
Daire�Ba�kan� Ferhan���RVAN

Yaz����leri�ve�Kararlar�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Tülay�AZER�
Encümen�ve�Kararlar��ube�Müdürü Süleyman�ERG�N
Yaz����ler��ube�Müdürü �ükran�ERDAL
Meclis��ube�Müdürü Alev�DONAT
Kurum�Ar�ivi��ube�Müdürü �brahim�KARAÇAM

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Ba�kanl���Çevre�Koruma�ve�Kontrol�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Y�ld�z�YILMAZ
Kat��At�k���letmeler��ube�Müdürü Sibel�ÇOBAN
Veteriner���leri��ube�Müdürü Hüseyin�Gökhan�ÖZDEM�R
Ruhsat�ve�Denetim��ube�Müdürü Nesrin�ÖZDEM�R
Mezbaha��ube�Müdürü Y�lmaz�PEKZORLU
Çevre�Koruma�ve�Kontrol��ube�Müdürü Tamer�SEY�S
Sasal��Do�al�Ya�am�Park���ube�Müdürü Hakan�ÖZTÜRK

Stratejik Plan Yürütme Komitesi



�tfaiye�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Fuat�BARANDIR
�tfaiye��ube�Müdürü Cengiz�ÖNGÖR

Zab�ta�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� �lyas�AY
Zab�ta�Denetim��ube�Müdürü Yakup�YILDIZ
Zab�ta��ube�Müdürü Halil��brahim�B�LECAN

�mar�ve��ehircilik�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Behiye�Fügen�SELV�TOPU
�mar���leri��ube�Müdürü �smail�ASI
Naz�m�Plan��ube�Müdürü Zeliha�DEM�REL
Tarihsel�Çevre�ve�Kültür�Varl�klar���ube�Müdürü K�v�lc�m�KESK�NER

Emlak�Yönetim�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Serdal�Selçuk�SAVCI
Harita��ube�Müdürü Nejat�GÜÇLÜ
Kamula�t�rma��ube�Müdürü Erkan�ÖZGÖRGÜLÜ
Kentsel�Dönü�üm�ve�Yeni�Yerle�tirme��ube�Müdürü Hasan�KARAKILINÇ
Emlak��ube�Müdürü Bar���KARCI

Bilgi�Teknolojileri�Dairesi�Ba�kanl���g j � �
Daire�Ba�kan� �lhan�EK�NC�OLU
Bilgi���lem�ve�veri�Yönetim��ube�Müdürü Selman�TANER�
Co�rafi�Bilgi�Sistem��ube�Müdürü Lütfi�ÜNAL
Bilgi�A�lar��ube�Müdürü Emin�Durak�DOLMASEVEN

Ula��m�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� M.�Naci�BALCI
Deniz�Hizmetleri��ube�Müdürü �lyas�AY
Trafik�ve�Denetim��ube�Müdürü Erdal��ENER
Ula��m�Koordinasyon��ube�Müdürü Hülya�ARKON

Banliyö�ve�Rayl��Sistemler�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Perran�Mehmet�GÜLAY
Banliyö��b.�Müdürü���Rayl��Sistem��ube�Müdürü Hasan�POYRAZ

Etüd�ve�Projeler�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Sedat�BAYLAN
Etüd�Proje��ube�Müdürü Vahyettin�AKYOL
Yap�m��haleleri��ube�Müdürü Hatice�Ülkü�MARKOV�Ç

Fen���leri�Dairesi�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Faz�l�ÖLÇER
Yap����leri��ube�Müdürü Ay�en�KALPALI
Alt�Yap��Koordinasyon��ube�Müdürü Ergün�DORUYA
Yol�Yap�m�Bak�m��ube�Müdürü Macit�MERTER
Bak�m�Onar�m�ve�Alt�Yap���ube�Müdürü Ergün�TA�DEM�REL

Tar�m�Park�ve�Bahçeler�Daire�Ba�kanl���
Daire�Ba�kan� Ziya�ÇAVDAR
Tar�msal�Yap���ube�Müdürü Hülya��AH�N
Ye�il�Alan�Bak�m��ube�Müdürü Lale�BAYSAL
������������������������������������������������������������������������������������ !"#



Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý

Eshot Genel Müdürü          Zeliha Gül ÞENER

Eshot Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný     Turgay AKKAYA

Ýz-Su Genel Müdürü         Ahmet Hamdi ALPARSLAN

Ýz-Su Genel Müdürlüðü Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný    Gültekin AVKIRAN

Þirketler Koordinatörü   Nail YAVUZ

Ege Þehir Planlama A.Þ. Genel Müdürü      Hüseyin Elçin PINAR

Grand Plaza A.Þ. Genel Müdürü                Muharrem DERBENTOÐULLARI

Ýzbelcom A.Þ. Genel Müdürü            Reha PEKERTEN

Ýzbeton A.Þ. Genel Müdürü      Tufan EKER

Ýzdeniz A.Þ. Genel Müdürü               Hüseyin ÇÝFTÇÝ

Ýzelman A.Þ. Genel Müdürü           Hüseyin KIRMIZI

Ýzenerji A.Þ. Genel Müdürü        Ali Süha SABUKTAY

Ýzfaþ A.Þ Genel Müdürü              Doðan ÝÞLEYEN

Ýzulaþ A.Þ. Genel Müdürü        Zeynel CANOL

Ýzban A.Þ. Genel MüdürüV.                Sönmez ALEV

Ýzmir Jeotermal A.Þ. Genel Müdürü      Ali ÝÇHEDEF

Metro A.Þ. Genel Müdürü            Sönmez ALEV

Ünibel A.Þ. Genel Müdürü            Güler SEZER

Daire Baþkaný                Hülya GÜVEN
Kültür Þube Müdürü       Abdul Halim Cumhur YAZICI
Kütüphane ve Müzeler Þube Müdürü              Veysel ÇILDIR
Kent Müzesi ve Arþivi Þube Müdürü         Oktay GÖKTEMÝR
Huzurevi Þube Müdürü         Adalet OKHAN
Gençlik ve Spor Þube Müdürü         Nezihe ÝNCEGÖZ
Mezarlýklar Þube Müdürü     Recai ÇINAR
Sosyal Ýþler Þube Müdürü      Esma Semra DÝNÇ
Hastane Þube Müdürü                    Fuat YILMAZ



Protokol��ube�Müdürlü�ü� �eyda�DURAKKOCA�
Özlem�YILMAZ�
M.Sevda�KAYMAZ�
�dil��VE�
Sertan�E#TURUL�

Bas�n�Yay�n�ve�Halkla��li�kiler��ube�Müdürlü�ü��������� Füsün�ULUSOY�
Ay�e�ÖZKAN��������������

�
�
AB�ve�D����li�kiler��ube�Müdürlü�ü������������������������������

Nermin�KANDA���
�dil�ÖZER�
Hakan�AKTA��
Ceren�ALKAN�
Senem�TÜRKAYDIN�

�ç�Denetim�Birim�Ba�kanl��������������������������������������������� Songül�DALGAKIRANLAR�
Sevcan�KU�Ç�������������������������������������������������������������������

1.�Hukuk�Mü�avirli�i������������������������������������������������������� Hüsamettin�KOCAOLU��������
Aysel�YÜCEL��
Ali�DE�RMEN�

Tefti��Kurulu�Ba�kanl���� Alper��DORUÖZ�
Irmak�KEÇEC�L�K�
Kadir�Ç�NEKL��

Memur�Personel���ube�Müdürlü�ü����������������������������� Arzu�KILIÇ�
Dinçer�DEM�R�

��çi�Personel���ube�Müdürlü�ü������������������������������������� Ali�Kemal�ÇAKIR�
Burcu�GÜLAT�

�nsan�Kaynaklar��ve�E�itim���ube�Müdürlü�ü������������ Rafet�KUZU�
Aydan�SOYLU�

Maa��Tahakkuk���ube�Müdürlü�ü������������������������������� �brahim�SARI�
Ferit�ÇÜNER�

Muhasebe��ube�Müdürlü�ü����������������������������������������� Hasan�SAYAR�
Bütçe�ve�Performans���ube�Müdürlü�ü���������������������� Emine�����#������

Ayhan�$�%&�'(#�)%�#�
Gelirler��ube�Müdürlü�ü�����������������������������������������������
�

Bahar�EROLU�

�ç�Kontrol���ube�Müdürlü�ü������������������������������������������ Suna�YAMAN�
Serpil�KARADEN�Z�

Ta��n�r�Mal�Kay�t�Takip��ube�Müdürlü�ü�������������������� Arif�KÖYLÜ�
Serkan�ÖZYURT�

Banka�ve�Krediler��ube�Müdürlü�ü��������� ������������������� �dil�ODABA�I�
Övünç�ÖZGEN�

�
�dari���ler��ube�Müdürlü�ü�������������������������������������������

Görkem�ARMAAN�
Murat�ÇAM�
Fatma�YÜNEL���������

Stratejik Plan Çalışma Grupları



Hal��ube�Müdürlü�ü������������������������������������������������������ Ali�GENÇOULLARI�
Tolga�MEM���

Bal�k�Hali��ube�Müdürlü�ü� S.�irin�DRAMALI�
R.Demet�ALANYÜZ�

Koruma�ve�Güvenlik�Amirli�i� Serdar�Y��T�
Dilek�MALMUT�

A�evleri��ube�Müdürlü�ü� Selin�R.KARAY��T�
Aysun�GAZ��

Fakir�ve�Muhtaçlara�Yard�m��ube�Müdürlü�ü� Mehmet�AKÜZÜM�
Çi�dem�TAKUL�
�

Hizmet�Al�mlar��ube�Müdürlü�ü��������������������������������� Hasan�ÇEL�K�
Süheyla�BOZBAY�

Mal�Al�mlar��ube�Müdürlü�ü��������������������������������������� Hasan�ÇEL�K�
Meray�KARTALER�

Kalite�Ölçütleri��ube�Müdürlü�ü��������������������������������� Gülbin�ELYORGUN�AKK�RAZ�
Özgür�AKKAVAK�

�
Kurum�Ar�ivi��ube�Müdürlü�ü�������������������������������������

�
Sema��ENGEL�
�hsan�ÇALI�KAN�

Encümen�ve�Kararlar��ube�Müdürlü�ü� Hakan�KÜÇÜKTURAN�
Akile��NC��

Meclis��ube�Müdürlü�ü������������������������������������������������ Melahat�SAVA��
Perihan�BA�PINAR�

Yaz����leri��ube�Müdürlü�ü� Çi�dem��ENKAYA�
Abdülaziz�MALHUT�

Çevre�Koruma�ve�Kontrol���ube�Müdürlü�ü� �brahim�EVREN�
Özlem��TUAÇ�

Kat��At�k���letmeler��ube�Müdürlü�ü� Sinem��EREFOLU�
I��l�KONYA�
Alsan�BORAN�

Ruhsat�ve�Denetim��ube�Müdürlü�ü� Hesna�Dudu�ERDOAN�
Özgür�Aygün�ENKÜR�

Veteriner���leri��ube�Müdürlü�ü� Nihat�YILMAZ�
Murat�ÇAM�
Eylem�ARSLAN�

Mezbahalar��ube�Müdürlü�ü� Arzu�BÜRKEV�
Avni�GÖK�

�tfaiye�Daire�Ba�kanl�����tfaiye��ube�Müdürlü�ü� Mevlüt�BARBAROS�
Nuri�GÜLER�
Melek�AKLAR�

Zab�ta��ube�Müdürlü�ü� Asker�TOPÇUOLU�
Hüseyin�AKMAN�

���������������������������������������������������������������������������������������������*+���-"/%<�)�



�mar���leri��ube�Müdürlü�ü� Berna�ASLAN�
Erol�KAPU�

Naz�m�Plan��ube�Müdürlü�ü� Yasemin�UZAKGÖREN�
Kubilay�KARA�
�smiye�KAYMAK��������������

Tarihsel�Çevre�ve�Kültür�Varl�klar��Müdürlü�ü� Özge�AKBULUT�
Erengül�YAYGER�
Yakup�EERC�OLU�

Harita��ube�Müdürlü�ü� Haluk�KARABULUT�
Adnan�KILIÇ�
Dilek�BA�ER�

Kamula�t�rma��ube�Müdürlü�ü� Gülnaz�VARATLI�
Aynur�KESK�N�
Melek�SARAÇOLU�

Kentsel�Dönü�üm�ve�Yeni�Yerle�me��b.Md.� P�nar�ÖZMEN�
Yeliz�KÜÇÜKER�
Ülker�Y�lmaz�KOSOVA����
�Zeki�YILDIRIM����������������������������

Emlak��ube�Müdürlü�ü� �lten�BEKTA��
Burcu�SAATÇI�
S.Ferda�AVCI�
Selen�ÖRÜCÜ�

Bilgi���lem�ve�Veri�Yönetimi��ube�Müdürlü�ü� Gül�ah�TUNÇA�
Gülnur�DEM�RKAN�

Co�rafi�Bilgi�Sistemleri��ube�Müdürlü�ü� Özgür�DAYAN�
Ça�lar�YILDIRIM�

Bilgi�A�lar���ube�Müdürlü�ü� Gülay�DOAN�
Ebru�BAHAR�

Trafik�ve�Denetim��ube�Müdürlü�ü� Gökhan�YILMAZ�
Hülya�YILDIZ�

Ula��m�Koordinasyon��ube�Müdürlü�ü� Serden�MORKOÇ�
Vesile�ÇALI�KAN�
H.Ceren�D�NÇER�

Deniz�Hizmetleri��ube�Müdürlü�ü� Ne�e�YILDIZ�
Esra�CEYLAN�

�
Banliyö�ve�Rayl��Sistem�Yat�r�mlar��ube�
Müdürlü�ü�

Vehbi�DURU�
Senem�ERM�N�
Öykü�YÜCESOY�ED�RNE�
Hatice�Alev�DURAN�

Yap�m��haleleri��ube�Müdürlü�ü� �mbat�YACI�
De�er�ERGENEKON�



Etüd�ve�Projeler��ube�Müdürlü�ü� Merih�KUTLUOLU�
Ali�Cihaner��AH�N�

Kentsel�Tasar�m�ve�Kent�Esteti�i��ube�Müdürlü�ü� Ümit�GÜNDÜZ�
Yakup�PALA�

Yol�Yap�m�Bak�m��ube�Müdürlü�ü� Hayati�ERDOAN�
Berna�KOÇ�

Yap����leri��ube�Müdürlü�ü� Muharrem�SEL�MG�L�
Emel�AKBAYIRLI�

Altyap��Koordinasyon��ube�Müdürlü�ü� Seda�TUFAN�
Ekin�KAHRAMAN�

Bak�m�Onar�m�ve�Altyap���ube�Müdürlü�ü� Hayri�DOAN�
Ülkem�YILMAZ�

Tar�msal�Yap���ube�Müdürlü�ü� Alev�SEV�M�
Murat�ALTUN�

Ye�il�Alan�Bak�m��ube�Müdürlü�ü� Mehtap�ERD�M�
Süheyla�ÇET�NKAYA�

Kent�Müzesi�ve�Ar�ivi��ube�Müdürlü�ü� Melike�ZEREN�
Kemal�SAYGI�

Hastane��ube�Müdürlü�ü� Seda��RER�
Seda��RER�

Gençlik�ve�Spor��ube�Müdürlü�ü� Ümmühan�ÖZVATAN�
Tu�ba�AKBABA�

Mezarl�klar��ube�Müdürlü�ü� Engin�KAYA�
Gökhan�TEM�Z�

Kütüphane�ve�Müzeler��ube�Müdürlü�ü� Oya��NCEKA��
A.Hazal�BEYTA��

Huzurevi��ube�Müdürlü�ü� Bahar�C�VAN�
�ule�SOLGU�

Sosyal���ler��ube�Müdürlü�ü� Aydan��LHAN�
Selma�ATABAY�
Feyzullah�GENÇ�����������

Kültür��ube�Müdürlü�ü� Gökalp�ORAL�
Derya�BAKIRCI�

�zsu�Genel�Müdürlü�ü� Özden�AKIN�
Elvan�SELEK�
�ebnem�ÖZKULA�
Ozan�ATE��
Bedriye�ÇORBACI�

Eshot�Genel�Müdürlü�ü� Gonca��BAÇ�
Mefharet�ÖZKILIÇ�
Tunca�UYAN�
Bilgen�AK�L�
Ebru��ÖZÇAM�



�zula��A.�� Abdullah�AMBER�
Kurtulu��Direm��AH�N�

�zbeton�A.�� Mustafa��L�KMEN�
Ender�TEZER�
Ebru�ÖZTÜRK�

�zdeniz�A.�� Ebru�OKAY�
Muammer�ATABEK�

Grand�Plaza�A.�� Hakan�GÜNDÜZ�
Sibel�EROLU�

�zelman�A.�� Fatih�GÜRPINAR�
Nurdan�D�NÇER�

�zenerji�A.�� Gamze�GÖK�
Metro�A.�� �engül�ÖZDAMAR�
�zbelcom�A.�� Çi�dem�Y�KARABULUT�

Merih�C�HANG�R�
Ege��ehir�Planlama�A.�� Mehmet�KARCI�

Safiye�TEZEL�
Ünibel�A.�� �lknur�Mercan�A�KAR�

Ye�im�TARANCIOLU�
�zfa��A.�� Ege�ACAR�

Sat��KÖSE�
�

Sonraki�a�amada�e�itim,�dan��manl�k,�veri�gibi�ihtiyaçlar�m�z�tespit�edilip,�ihtiyaçlar�m�z�n�nas�l�
giderilece�i�belirlenmi�tir.�Etkin�çal��abilmek�ve�özellikle�k�s�tl��zaman��iyi�kullanabilmek�için�i��takvimi�
olu�turulmu�tur.� Stratejik� Yönetim� Süreçleri’nin� bilgisayar� ortam�nda� entegrasyonu� ve�
faaliyetlerimizin�fiziksel�ve�bütçe�gerçekle�melerini�takip�etmek�amac�yla�kurumumuza�özel�stratejik�
yönetim� yaz�l�m�� haz�rlanm��t�r.� Ön� haz�rl�k� kapsam�nda� personel� oryantasyonunu� sa�layacak�
çal��malar� yap�lm��t�r.� Bu� do�rultuda� stratejik� planlama� ekibi� Türkiye� ve� Ortado�u� Amme� �daresi�
Enstitüsü’nde�“Stratejik�Planlama�E�itimi”�alm��,�ayr�ca�Belediye�personeline�yönelik�Maliye�Bakanl����
Muhasebat� Kontrolörleri� taraf�ndan� “Stratejik� Plan� E�itim� Semineri”� verilmi�tir.� Stratejik� Planlama�
Koordinasyon�Ekibi,�Devlet�Planlama�Te�kilat��Müste�arl����taraf�ndan�yay�nlanan�Kamu��dareleri��çin�
Stratejik� Planlama� K�lavuzu’nun� yan�� s�ra� ulusal� ve� uluslararas�� pek� çok� kamu� kurumunun� stratejik�
planlar�n��incelemi�,�literatür�taramas��yapm��t�r.�

�
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�ç�ve�d���çevre�analizleri�e��zamanl��bir��ekilde�yürütülmü�tür.�

D���analiz�kapsam�nda;�

2007�2013� Dokuzuncu� Kalk�nma� Plan�,� 2009�2011� Orta� Vadeli� Program,� 2009�2011� Orta�
Vadeli�Mali�Plan,�Dokuzuncu�Kalk�nma�Plan��2009�Y�l��Program�,�Ön�Ulusal�Kalk�nma�Plan�,�2008�Y�l��
Kat�l�m�Öncesi�Ekonomik�Program�,�Bölgesel�Planlar�ve�Belediyemiz�faaliyet�alanlar��ile�ili�kili�Sektörel�
ve�Tematik�Strateji�Belgeleri�incelenerek,�olu�turulacak�Stratejik�Plan�n�makro�planlara�uyumlu�olmas��
amaçlanm��t�r.� Sosyo�kültürel,� co�rafi� ve� demografik� özellikler� bak�m�ndan� �zmir’e� benzeyen�birçok�
dünya� kentiyle� k�yaslama� analizleri� ile� Hem�eri� �leti�im� Merkezi’ne� ve� Muhtarlar� Masas�’na� gelen�
istek��ikayet�önerilerin� istatistiki�analizleri� yap�lm��t�r.�Halk�anketi� çal��mas�yla� �zmir’de�ya�ayanlar�n�
kentimize� yönelik� dü�ünceleri,� belediyemiz� hizmet� alanlar�na� yönelik� memnuniyeti� ve� destekledi�i�
kentsel� projeler� belirlenmi�tir.�D��� payda�lar�m�z�n� tespiti� ve� ili�kilerin� analizi� yap�lm��t�r.� En� yüksek�
seviyede� kat�l�mc�l���� sa�lamak� için� d��� payda�lar�m�zdan� Stratejik� Plana� ili�kin� proje� ve� öneriler�
istenmi�tir.� Gelen� görü�,� öneri� ve� projeler� de�erlendirilmek� üzere� belediyemizin� ilgili� birimlerine�
gönderilmi�tir.�

�ç�analiz�kapsam�nda;�

Belediyemizin� tarihi� incelenmi�;� mevzuat,� teknik�teknolojik� alt� yap�,� organizasyon� ve�
personel,� � görev� (yasal� yükümlülük)� analizleri� yap�lm��t�r.� �ç� payda�� (çal��an)� anketi� ile� belediyemiz�
personelinin� kurumsal� i�leyi�� ve� yönetimle� ilgili� dü�ünceleri� tespit� edilmi�,� i�� ya�am�yla� ilgili�
memnuniyeti�ölçülmü�tür.�

�

GZFT�Analizi;�

GZFT� Analizi� çal��mas�� belediyemiz� faaliyet� alanlar�� baz�nda,� birimlerin� yüksek� kat�l�m�yla,�
ayr�nt�l��ve�tekni�e�uygun�bir��ekilde�yap�lm��t�r.��

�

�.���DURUM ANALÝZÝ

�J



�Q



Durum� Analizi� ile� “Nerede?”� oldu�umuzun� tespiti� yap�ld�ktan� sonra,� gelece�e� bak���
noktas�nda�“nereye?”�ve�“nas�l?”�gidece�imize�yönelik�çal��malara�ba�lanm��t�r.�

�

Stratejik� Plan� gelece�i� planlaman�n� yan�� s�ra,� tüm� çal��anlar�n� misyon, vizyon� ve �ilkeler�
çerçevesinde�� kurumsal�� kimli�i�� alg�lay�p��benimsemesini��� sa�lar.�� �����������W��X���[�����\������-��������
']]������^]���"����X�����������']��������_���`��������&���q����X�����^]�X�_�+^]���_������������������w�����
��������������������������w�������w]����^]�����_�������������������]���������x+����{x����������|���}���������
���������w�����������Hizmetler�� Dairesi�� Ba�kanl���’n�n�� ba�l��� oldu�u�� Genel��[���������������������_�
Genel���Sekreterin���de���kat�ld������toplant�larda���de�erlendirilerek���Stratejik���Planlama�� ����'�������
sunulmu��ve�ortak�fikir�birli�i�ile�karar�verilmi�tir.��

�

Belediyemizin� geni�� yelpazedeki� faaliyet� alanlar�n�� Stratejik� Alanlara(Sektörlere)� bölerek�
analiz� ve� planlama� etkinli�i� ve� kolayl���� sa�lanm��t�r.� Belirlenen� 11� Stratejik� Alan�n� her� biri� için�
“Amaçlar”� ve� “Hedefler”,� planlama� tekni�i� aç�s�ndan� de�erlendirilerek� belirlenmi�tir.� Hedefleri�
ölçecek� “performans� göstergeleri”� ve� hedefleri� gerçekle�tirecek� “stratejiler”� belirlenmi�tir.� Halk�
Anketi�Analizleri� ve�D���payda�lar�m�z�n�proje,�görü��ve�önerileri� do�rultusunda�olu�turulan� faaliyet�
envanteri� Stratejik� Planlama� Üst� Kurulu� ve� Stratejik� Plan� Yürütme� Komitesiyle� düzenlenen�
toplant�larda� de�erlendirilmi�,� Stratejiler� do�rultusunda� önem� ve� öncelik� s�ralamas�� yap�larak�
“faaliyetler”�tespit�edilmi��ve�bütçelemesi�yap�lm��t�r.�
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Durum�analizi ve��faaliyet�formlar�n�n�doldurulmas�,�performans�göstergelerinin�belirlenmesi,�stratejik��
yönetim�yaz�l�m�na�veri�giri�lerinin�yap�lmas�
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Yap�lan�çal��malar�n�üst�kurula�raporlanmas��ve�de�erlendirilmesi;�misyon,�vizyon�ve�ilkelerin
olu�turulmas�

Strateji�ve�faaliyetlerin�de�erlendirilmesi�ve�faaliyetlerin�bütçelenmesi

Halk�anketi�ve�d���payda�lardan�gelen�önerilerin�de�erlendirilmesi�ve�faaliyet�envanterinin�olu�turulmas�

Durum�analizi�ve�proje�formlar�n�n�de�erlendirilmesi

Stratejik�Plan'�n�ana�hatlar�na�yönelik�akademik�destek
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belirlenmesi ve de�erlendirilmesibelirlenmesi�ve�de�erlendirilmesi
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Ayr�ca;�Whitall,�Giraud,�Charnaud,�Forbes,�La�Fontaine,�Patterson�gibi�zengin�Levanten�tüccar�

aileleri,�Buca,�Bornova�ve�çok�az�olmakla�birlikte�Kar��yaka’da�geni��araziler�al�p�görkemli�malikaneler�

yapt�rm��lard�.�

Kentin� canlanan� ekonomik� ya�am�� beraberinde� örgütlenmeleri� de� getirmi�,� 1850’li� y�llarda�

�ngiliz� ve� Frans�z� tüccarlar� ayr�� ayr�� ticaret� odalar�� kurmu�lard�.� Onlar�� �talyanlar� ve� Hollandal�lar�

izlemi�tir.�1885�y�l�nda�bütün�bu�odalar�birle�tirilerek��zmir�Ticaret�Odas��kurulmu�,�bunu�1892�y�l�nda�

�zmir�Ticaret�Borsas�’n�n�kurulu�u�takip�etmi�ti.��

�

XIX.�Yüzy�lda��zmir�Belediyesi’nin�Kurulu�u�

Osmanl�� �mparatorlu�u’nda� yerel� yönetimlerin� do�u�u� genel� olarak� 19.� yüzy�l�n� ikinci�

yar�s�ndan� sonra� gerçekle�mi�tir.� Tanzimat� ve� Me�rutiyet� reformlar�n�n� s�n�rlar�n�� çizmi�� oldu�u�

Osmanl��modernle�mesi�ve�bu�modernle�me�projesinin�yereldeki�en�önemli�ad�mlar�ndan�birisi�olan�

belediye� örgütlenmeleri,� öncelikli� olarak� imparatorlu�un� �stanbul,� �zmir,� Selanik� gibi� liman�

kentlerinde�ortaya�ç�kt�.�Bu�kentler� imparatorlu�un�önemli�bir� ticaret�merkezi�olmalar�n�n�yan��s�ra,�

içlerinde� bar�nd�rd�klar�� çok� kültürlü� sosyal� doku,� belediye� örgütlenmelerinin� ilk� kez� bu� kentlerde�

filizlenmesine�neden�oldu.�

1877� tarihli� � “Vilayetler� Belediye� Kanunu”� Osmanl�� Devleti’nde� Belediyecilikle� ilgili� ilk�

hukuksal� düzenleme� olmas�na� ra�men,� Türkiye’de� kentsel� hizmet� kurumu� olarak� belediye�

örgütlenmelerinin� tarihini� 19.� yüzy�l�n� ikinci� yar�s�na� kadar� götürmek� olas�d�r.� Sanayi� Devrimi�

sonras�nda� geni�leyen� Avrupa� iktisadi� yay�l�m�;� 19.� yüzy�lda� �zmir,� Selanik� ve� �stanbul� gibi� Osmanl��

liman� kentlerini� Bat�ya� aç�k� bir� pazar� haline� dönü�türmekle� kalmam��,� ayn�� zamanda� bu� kentlerde�

ula��mdan�haberle�meye�var�ncaya�de�in�kentsel�alt�yap��hizmetlerinin�de�devreye�girmesine�neden�

olmu�tur.�Osmanl�� limanlar�nda� ticaret� yapan� yabanc�lar,�Osmanl�� kentlerinin� alt� yap�� hizmetlerinin�

yetersizli�ini�sürekli�gündeme�getirmi�,�nitekim��stanbul’dan�sonra��zmir’de�de�bir�belediye�biriminin�

olu�turulmas�� yolunda� ilk� giri�imler� �zmir� ve� hinterland�nda� ticari� etkinliklerini� sürdüren� yabanc��

tüccarlar,�konsolosluklar�ve�Levanten�aile��irketlerinden�gelmi�ti.�

�stanbul’da� Osmanl�� �mparatorlu�u’nun� ilk� belediye� örgütlenmesi� olarak� kurulan� ve� Paris�

Belediyesi� örnek� al�narak� olu�turulan� Alt�nc�� Daire�i� Belediye’den� sonra� �zmir’de� ticaret� yapan�

Levanten� aile� �irketleri� ve� çok� say�da� konsolosluk� �zmir’de� de� �stanbul’dakine� benzer� bir� belediye�

dairesinin� kurulmas�� gerekti�i� konusunda� taleplerini� 1860’lar�n� ba��ndan� itibaren� dillendirmeye�

ba�lam��lar.�
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�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi,� geli�en� ve� de�i�en� dünya� de�erlerine� paralel� olarak� son� 5� y�l�

içerisinde� kentin� kültürel� ya�am�na� yönelik�Ahmed�Adnan� Saygun�Kültür�Merkezini� tamamlam��� ve�

Tarihi�Hava�Gaz��Fabrikas�n��da�restore�ederek�sanatseverlerin�hizmetine�açm��t�r.�Tarih�ve� turizmin�

vazgeçilmez� merkezlerinden� biri� olan� �zmir’in� merkezinde� bulunan� Agora’n�n� kent� hayat�na�

kazand�r�lmas��için�devasa�kamula�t�rmalar�yap�lm���ve�kent�vizyonuna�yeni�aç�l�mlar�kazand�r�lm��t�r.�

Kentsel� hayat�� do�a� ile� bütünle�tiren� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi,� Homeros� Vadisi� ve� Sasal�� Do�al�

Ya�am�Park��ile��zmir’i�mavi�ile�ye�ilin�e�siz�büyülü�kenti�haline�dönü�türmü�tür.��

Kent� içi�ula��mda� teknolojiyi�ya�amla�bütünle�tiren;�metro,�deniz�otobüsü,�vapur�ve�otobüs�

gibi� alternatifleri� aktif� kent� hayat�na� kazand�ran� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi,� hem�erilerinin� ya�am�

kalitesini�her�alanda�art�rmaya�yönelik�çal��malar�n��h�z�kesmeden�sürdürmektedir.�

Demokrasiyi,� bar���� ve�özgürlü�ü� içtenlikle�duyumsayanlar�n� ve�onu�bir� ya�am�biçimi�haline�

getirenlerin� kenti� olan� �zmir,� 8500� y�ll�k� zengin� tarihsel� ve� kültürel� birikimiyle� ta��d���� bu� devasa�

de�erleri�üçüncü�bin�y�la�da�aktarmaya�devam�etmektedir.�

�


	



Anadolu� Yar�madas�n�n� bat�s�ndaki� Ege� sahilinin� tam� orta� k�s�mda� yer� alan� �zmir,� 12.012�

kilometrekarelik�alan��ile�Türkiye�yüzölçümünün�yüzde�1,4’ünü�olu�turmaktad�r.�Ege�Bölgesi’nin�Bat��

k�y�s�nda�da�larla�çevrelenmi��bir�körfezde�kurulmu��olan��zmir,�kuzeyden�Bal�kesir,�do�udan�Manisa,�

güneyden�Ayd�n�illeri�ile�çevrilmi�tir.��l�topraklar�,�37°�45'�ve�39°�15'�kuzey�enlemleri�ile�26°�15'�ve�28°�

20'�do�u�boylamlar��aras�nda�kalmaktad�r.��lin�kuzey�güney�do�rultusundaki�uzunlu�u�yakla��k�olarak�

200�km,�do�u�bat��do�rultusundaki�geni�li�i�ise�180�km’dir.�

Sahip� olunan� co�rafi� yap�� kentin� geli�iminde� önemli� bir� unsurdur.� �zmir� ve� çevresindeki�

da�lar�n�k�y�ya�dik�olarak�uzanmas��ve��zmir�Liman�'n�n�varl���,�kentin�lojistik�merkezi�olmas�nda�kritik�

rol�oynar.�Da�lar�n�k�y�ya�dik�uzanmas�;�hem�ula��m�n� iç�bölgelere�kolayca� ta��nmas�na�yol�açmakta�

hem� de� iklimin� �l�man� etkilerinin� iç� kesimlere� do�ru� ula�mas�na� neden� olmaktad�r.� Gerek� �zmir'in�

co�rafi�konumu�gerekse�de�köklü�tarihi�nedeniyle��zmir,�bugün�Ege�Bölgesi'nin�lideri�ve�Türkiye'nin�de�

parlayan�y�ld�z��konumundad�r.�(www.izto.org.tr)�

4.1.1.Da�lar,�Ovalar�ve�Vadiler�

�zmir’in�alçak�olan�sahillerinde,�iç�içe�girmi��birçok�irili�ufakl��körfez,�burun,�koy�gibi�girinti�ve�

ç�k�nt�dan� ba�ka� yar�madalar� ve� sahile� yak�n� adac�klar� bulunmaktad�r.� Karadan� denize� do�ru� aç�lan�

çok� verimli� ovalar� ile� vadiler,� denize� dik� da�lar� ve� körfezleri� dolduran� deltalar� �zmir� sahillerinin�

karakteristik�özellikleridir.�Bu�özellikler,�dördüncü�zamanda�Tektonik�hareketlerle�arazi�tabakalar�n�n�

bükülmesi,�k�r�lmas��ve�genel�olarak�arazi�çöküntüsü�ile�meydana�gelmi�tir.�

Do�u�Bat�� istikametinde� uzanan�Madra,� Yamanlar� ve� Bozda�lar� gibi� yükseltiler� ile� bunlar�n�

aralar�ndaki�verimli�çöküntü�ovalar��ise�üçüncü�zaman�sonlar�ndan�ortaya�ç�km��t�r.�Bu�verimli�ovalar,�

birinci�zamanda�te�ekkül�eden�eski�Ege�arazisi�Poliosen’in�yer�yer�çökmesiyle�ortaya�ç�kan�çukurluklar,�

da�lardan� akan� sular�n� getirdi�i� topraklarla� dolarak� bugünkü� verimli� topraklardan� olu�an� ovalar�

meydana�gelmi�tir.�(Özsoy,�2001:22)��

�zmir’in�en�kuzeyinde�1.250�metreyi�a�an�yüksekli�iyle�Madra�Da�lar��bulunmaktad�r.�Madra�

Da�lar�'n�n�güneybat��ucu,�Bergama�bat�s�nda�Geyiklida��ad��ile�an�l�r.�Burada�yükseklik�1.061�metreye�

ula��r.� Madra� Da�lar�� üzerinde� baz�� yerler� 500�700� m.� yüksekli�inde� hafif� dalgal�� düzlükler� (yayla)�

halindedir.� F�st�k� çam�� ormanlar�� ile� kapl�� Kozak� Yaylas�� bunlar�n� en� bilinenidir.� Madra� Da�lar�'n�n�

güneyinde�yer�alan�Bak�rçay�Ovas�’n�n�uzunlu�u�ise�60�km.�kadard�r.��

Bak�rçay�Ovas�'n�n�güneyinde�Yunt�Da�lar��yer�almaktad�r.�Bunlar,�do�udaki�Sultan�Da�lar��ile�

birle�irler.� Yunt� Da��,� Dumanl�� Da��,� bunlarla� birle�mi�� durumda� olan� Sultan� Da��� ve� Çaml�da�,�

Bak�rçay�Ovas�'n�n�güneyinde�kesintisiz�da�l�k�bir�alan�meydana�getirir.��

4. ÝZMÝR ÝLÝNÝN JEOMORFOLOJÝK VE SOSYO EKONOMÝK DURUMU
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Dumanl�� Da��'n�n� en� yüksek� noktas�� 1.098� m’dir.� Dumanl�� Da��'n�n� güneyinde,� içine� Gediz�

Nehri'nin�yerle�mi��oldu�u�çöküntü�alan��bulunur.�"Menemen�Bo�az�"�ad��verilen�bu�dik�yamaçl��derin�

vadinin�do�usunda�Ala�ehir'e,�hatta�Sar�göl'e�kadar�Gediz�Ovas��uzan�r.�Gediz�Nehri,�döküldü�ü�yerde�

geni�� bir� delta� meydana� getirmi�tir.� Menemen� Ovas�� ve� Gediz� Delta� Ovas�� ad�� verilen� bu� düzlük,�

ülkemizin�en�verimli�ovalar�ndan�biridir.��

�zmir’in� kuzeydo�usunda� yer� alan� Yamanlar� Da��� genç� bir� volkan� konisidir.� Yamanlar� Da���

üzerinde,�tektonik�kökenli�bir�kayma�sonucunda�olu�an�çukurlu�a�Karagöl�yerle�mi�tir.�Yamanlar�ve�

Manisa� Da�lar�'n�n� meydana� getirdi�i� yüksekli�in� güneyinde� bir� çöküntü� alan�� vard�r.� Bu� çöküntü�

çukurunun� bat�� k�sm�� deniz� taraf�ndan� kaplanm��� ve� �zmir� Körfezi� meydana� gelmi�tir.� Körfezin�

do�usunda,� etraftaki� yamaçlardan� inen� akarsular�n� getirdi�i� alüvyonlar�n� denizi� doldurmas�� ile�

olu�mu�� Bornova� Ovas�,� onun� do�usunda� Kemalpa�a� Ovas�� bulunur.� Bornova� Ovas�� ile� Kemalpa�a�

Ovas�� aras�nda� yüksekli�i� 250� metreye� kadar� ç�kan� Belkahve� Geçidi� yer� al�r.� �zmir� Körfezi� ve�

Kemalpa�a�Ovas�'n�n�kaplad����çöküntü�çukurunun�güneyinde�ise�Bozda�lar�yer�al�r.��

Yüksekli�i� 2.159� metreye� kadar� ç�kan� Bozda�lar,� do�uda� Sar�göl'ün� güneyinden� ba�lar� ve�

Kemalpa�a’n�n� güneydo�usundaki� Karabel� Geçidi'ne� kadar� uzan�r.� Bozda�lar,� kuzeyindeki� Gediz�

Ovas�’na�ve�güneyindeki�Küçük�Menderes�Ovas�’na�dik�yamaçlarla�iner.��zmir�Körfezi'nin�do�usunda,�

yüksekli�i� 1.500� metreye� kadar� ç�kan� Kemalpa�a� Da�lar�� heybetli� bir� görünüm� meydana� getirir.�

Urla'dan� Çe�me'ye� kadar� olan� bölgede� yüksekli�i� 500�metreyi� geçen� tepelere� az� rastlan�r.� �zmir’in�

bat�s�nda� Çatalkaya� (K�z�lda�)� yükseltilerinde� yamaçlar� çok� dik,� vadiler� derin� ve� dard�r.� Karaburun�

Yar�madas�'nda�bu�s�rada�lara�dikey�durumda�olan�ve�kuzeyden�güneye�do�ru�uzanan�da�lar�bulunur.�

Bu� da�lar�n� en� yüksek� olan�,� Karaburun� ilçe� merkezinin� güneyinde� 1.218� metreye� kadar� ç�kan�

Akda�’d�r.� Bozda�lar'�n� güneyinde,� üzeri� çok� verimli� alüvyon� topraklar�� ile� örtülü� Küçük�Menderes�

Ovas�� yer� al�r.� Küçük�Menderes�Ovas�,� do�uda�hemen�hemen�Beyda�� yerle�im�alan�ndan�ba�lar� ve�

ortalama�10�15�km�geni�likte,�Torbal��ve�Selçuk’a�dek�uzan�r.� �zmir� ilinin�güney�s�n�r��üzerinde�Ayd�n�

Da�lar��uzan�r.�En�yüksek�yeri�Cevizli�Da��'nda�1.646�metreye�ula��r.�(Demirta�,�2007:�11�12)��

4.1.2.Akarsular�ve�Göller�

�zmir’de� yer� alan� önemli� göller� olarak� Gölcük,� Belevi� Gölü,� Çakalbo�az� Gölleri� ve� Karagöl�

say�labilir.�Gölcük,�Ödemi�'in�kuzeyinde�Bozda�lar'�n�en�yüksek�noktas�n�n�bat�s�nda�bulunur�ve�da��

s�ras�n�n� genel� do�rultusunda� güneyden� kuzeye� do�ru� uzanan� küçük� bir� çöküntü� çukuru� içine�

yerle�mi�tir.�Belevi�Gölü,�Torbal��ile�Selçuk�aras�nda�Küçük�Menderes'in�sol�taraf�nda�bulunmaktad�r.�

Çakalbo�az� Gölleri,� Küçük� Menderes'in� Selçuk'tan� 5�6� km.� ilerilere� kadar� doldurmas�yla� olu�mu��

ovan�n�kuzey�kenar�nda�bulunurlar.�Karagöl�ise,�Yamanlar�Da���üzerindedir.�
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�zmir� ili� içinde� Ege� Bölgesi'nin� önemli� akarsular�ndan� olan� Gediz'in� a�a��� ç���r�� ile� Küçük�

Menderes� ve� Bak�rçay� ak��� gösterir.� Di�erleri� sel� karakterli� küçük� akarsulard�r.� Gediz� Nehri,� �çbat��

Anadolu'da� Murat� Da��'ndan� do�ar.� Toplam� uzunlu�u� 400� km’dir.� �zmir� s�n�r�� içindeki� Yamanlar�

Da��'ndan�do�an�Kemalpa�a�Çay��da�Gediz'in�en�önemli�kollar�ndan�biridir.�Gediz,�Manisa�Ovas�'n�n�

bat�s�nda� �zmir� il� s�n�r�na� ula��r,� Yamanlar� Da��� ile� Dumanl�� Da�� aras�ndaki� Menemen� Bo�az�'ndan�

geçerek,�Foça'n�n�güneyinde�denize�dökülür.�Uzunlu�u�124�km�olan�Küçük�Menderes,�Bozda�lar'dan�

do�ar.�Kendi�ismi�ile�an�lan�çok�bereketli�bir�ovay��sulayarak,�Selçuk�ilçesinin�bat�s�nda�denize�dökülür.�

Kentin� bir� di�er� önemli� akarsuyu� olan� ve� 128� km� uzunlu�undaki� Bak�rçay� ise,� do�uda� Ömerda�,�

kuzeyde�Madra� ve� güneyde� Yunt� Da��'ndan� gelen� kollardan� olu�ur� ve� Çandarl�� Körfezi'nde� denize�

dökülür�(Demirta�,�2007:�12�14).�

Bir� çe�it� çanak� durumunda� olan� ve� üç� yandan� da�� ve� s�rtlarla� çevrili� �zmir� çevresindeki�

akarsular�da��ehrin�topografik�yap�s�n��zenginle�tirmektedir.��zmir�Körfezi�Bornova�ovas�n�n�akaçlama�

alan�� (kanal,� ark,� suyolu,� yer� alt�� su� olu�u)� oldukça� dard�r.� Bu� nedenle� çevrenin� akarsular�� tam�

organize�olmam���durumdad�r.�Çevredeki�da��kütlelerini�yar�p�gelen�veya�yamaçlardan�inen�akarsular�

ve� dereler� k�sa� mesafede� akarak,� tabanda� birle�meden� ayr�� yerlerde� do�rudan� �zmir� Körfezi’ne�

bo�al�rlar.� �zmir� Körfezi’ne� akan� drenaj� a��n�� olu�turan� akarsu� ve� derelerin� tümü� k�sa� boyludur.� Bu�

akarsular� basit� rejimli� ve� geçici� yani� mevsimlik� ak�ma� sahip� akarsulard�r.� Ya���l�� mevsimlerde� ve�

özellikle� k��� aylar�nda� ak��� gösterirler.� Uzun� süren� kurakl�k� nedeniyle� kullan�mlar�� s�n�rl�d�r.� Ço�u�

zaman� c�l�z� akan� sular,� çevreden� a��nd�r�p� getirdikleri� materyali� ve� yataklar�na� dökülen� molozlar��

ta��yamayacak� kadar� güçsüz� ve� dü�ük� bir� ak�ma� sahiptirler.� Bu� akarsular�n� yukar�lardan� akarak�

Bornova� ovas�n� aç�ld�klar�� yerlerden� itibaren� yataklar�� s��d�r� ve� mecralar�nda� durgun� akarak� �zmir�

Körfezi’ne� dökülürler.� Sular�n� yataklar�� kum,� çak�l� ve� iri� bloklarla� doludur.� �zmir� Körfezi’ne�

döküldükleri� yerlerde�ve�bilhassa�Turan�Halkap�nar�Alsancak�aras�nda� ta��y�p�biriktirdikleri�materyal�

kil�ve�silt�gibi�birikim�az�olsa�da�halen�devam�etmektedir.�(Özsoy,�2001:�28�29)�

�

4.1.3.�Bitki�Örtüsü�

��������� �zmir� ilinin� kaplad���� alan�n� kuzeyinde� ba�ka,� güneyinde� ba�ka� bir� do�a� güzelli�i� hakimdir.�

Bunun� yan�nda� k�y�lar� ve� k�y�lara� yak�n� k�s�mlar�n� güzelli�i� ile� daha� uzak� ve� daha� yüksekçe� yerlerin�

güzellikleri� birbirini� tamamlar� niteliktedir.� �lin� do�a� güzelliklerinin� büyük� bir� k�sm�n�� ye�il� ve� orman�

örtüsünün�ön�plana�ç�kt����bölümler�olu�turmaktad�r�(Özsoy,�2001:�25).�

�zmir� bitki� örtüsü� yönünden�Akdeniz� ikliminin� etkisi� alt�ndad�r.� �l� s�n�rlar�� içerisinde�Akdeniz�

bitkilerinin�her�türü�bulunmaktad�r.��
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Yüzy�llar� boyu� a��r�� otlatma,� yang�n� ve� tarla� açma� nedenleriyle� ormanlar�n� ortadan� kalkt����

yerlerde,� maki� floras�� kendini� göstermektedir.� Maki� floras�na� ard�ç,� p�rnal,� kermes� me�esi,� yabani�

zeytin,� çitlembik,� sak�z,� akçakesme,� tesbih,� kat�rt�rna��,� gibi� kurakl��a� dayan�kl�� a�açç�klar� girer.�

Makilik�alanlar,�denizden�600�metre�yüksekli�e�kadar�ç�kmaktad�r.�

Da�l�k�kesimlerin�büyük�k�sm��ormanl�kt�r.�Ormanlar,� il� içerisinde�431.786�hektarl�k�bir�alan��

kaplamaktad�r.�Ormanlar�n�kaplad����alan,�il�arazisinin�%�41'idir.�Denizden�600�metre�yüksekli�e�kadar�

k�z�lçam,� daha� yukar�larda� karaçam� ormanlar�� vard�r.� Bergama'n�n� Kozak,� Cumaovas�'n�n� Güner� ve�

Torbal�'n�n� Helvac�� Köyü� çevresinde� do�al� olarak� yeti�mi�� f�st�kçam�� ormanlar�� bulunur.� Topra���

elveri�li,�kuytu�ve�nemli�dere�yataklar�nda�ç�nar,�kestane,�di�budak,�sö�üt,�kavak,�akçaa�aç,�karaa�aç�

ve� k�z�lc�k� gibi� yaprakl�� a�açlar� yay�lm��t�r.� Palamut� me�esi� de� ilimiz� ormanlar�n�n� karakteristik�

a�açlar�ndan�birisidir.(Demirta�,�2007:�12)�

�zmir’in�arazi�varl����1.208.611�hektar�olup,�a�a��daki�grafikten�de�görülebilece�i�gibi,�bunun�

%29’nu� tar�m� arazileri,� %41’ini� orman� ve� fundal�k� alanlar,�%4’ünü� çay�r�mera� alan�� ve�%26’s�n�� ise�

di�er� araziler� olu�turmaktad�r.� K�saca� özetlemek� gerekirse� �zmir� yüzölçümünün� yakla��k� 1/3’ünde�

tar�m�yap�lmaktad�r.�

 
�����������Kaynak:�Tar�m�ve�Köyi�leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�
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4.1.4��klim�

Akdeniz�iklim�ku�a��nda�kalan��zmir'de�yazlar�s�cak�ve�kurak,�k��lar��l�k�ve�ya���l��geçmektedir.�

Da�lar�n�denize�dik�uzanmas��ve�ovalar�n��ç�Bat��Anadolu�e�i�ine�kadar�sokulmas�,�denizel�etkilerin�iç�

kesimlere� kadar� yay�lmas�na� olanak� vermektedir.� �zmir'de� y�ll�k� ortalama� s�cakl�k� 16–17°C� aras�nda�

de�i�mektedir.� �zmir'de�ölçülen�uç�de�erler� göz�önüne�al�nd���nda,� s�cakl���n�maksimum�45,1� °C� ile�

minimum��13�°C�aras�nda�de�i�ti�i�görülür.�

�zmir��line�Ait��statistiki��klim�Verileri

�

�

Kaynak:�Tar�m�ve�Köyi�leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�

�zmir’de,�son�sekiz�y�l�içerisinde�en�çok�ya����2005�y�l�nda�görülmü�ken,�son�birkaç�

senedir�ya����miktar�nda�endi�e�verici�bir�dü�ü��ya�anmaktad�r. 
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1927�y�l�nda�Türkiye'nin�nüfusu�13.648.270� iken� �zmir’in�nüfusu�531.579� idi� ve� �zmir,�nüfus�

büyüklü�ü�aç�s�ndan�63�il�aras�nda��stanbul’dan�sonra�ikinci�s�rada�yer�al�yordu.�1927–2008�dönemin�

de� �zmir’in� nüfusu� sürekli� art��� göstermi�tir.� �lde� en� dü�ük� y�ll�k� nüfus� art���� %� 1,02� ile� 1940–1945�

döneminde,�en�yüksek�y�ll�k�nüfus�art���h�z��%�3,39� ile�1950–1955�döneminde�gerçekle�mi�tir.� �zmir�

ilinin�y�ll�k�nüfus�art����oran��2007–2008�döneminde�%1,5,�nüfus�art���h�z��ise�%15.03’tür.�2004�y�l�nda�

5216� say�l�� Büyük�ehir� Belediyesi� Kanunu’nun� yürürlü�e� girmesiyle� birlikte� �zmir� Büyük�ehir�

Belediyesi�s�n�rlar��içinde�kalan�ilçe�say�s��önce�19'a,�daha�sonra�2008�y�l�nda�Bayrakl��ve�Karaba�lar’�n�

da�ilçe�statüsü�kazanmas�yla,�21’e�yükselmi�tir.��

Toplam� 30� ilçesiyle� birlikte� �zmir� ili� nüfusu� TÜ�K� ADNKS� 2008� verilerine� göre� 3.795.978’e�

ula�m��t�r.��zmir’in�nüfusu�2007–2008�y�llar��aras�nda�binde�15,3�düzeyinde�artm��t�r�ki�bu�rakam�ayn��

dönemdeki�Türkiye�geneli�nüfus�art���oran��(binde�13,1)�ile�kar��la�t�r�ld���nda�yüksek�bir�orand�r.��

Nüfustaki�art���n�do�um�h�z�n�n�yüksek�olmas�ndan�çok�göçlerden�kaynakland����söylenebilir.�

Nitekim� “Türkiye� istatistik� Y�ll���”� (2008)� verilerinde� �zmir'in� net� göç� h�z�� %� 39,99� olarak�

belirtilmektedir.� Ege,� genel� olarak� göç� alan� bir� bölgedir� ve� nüfus� art��� h�z�� Türkiye� ortalamas�n�n�

üzerindedir.� Ege� Bölgesi� nüfusunun� yakla��k� üçte� biri� �zmir� ilinde� ya�amaktad�r.� Bu� durum,� �zmir’in�

gelece�ine�ili�kin�projeksiyonlar�ve�senaryolar�olu�turulurken,��zmir'in�Ege�Bölgesi�içindeki�konumu�ile�

birlikte�ele�al�nmas�n��zorunlu�k�lmaktad�r.��

�

�������	
���


�



2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre,�Türkiye’de�ortalama�ya��28�iken��zmir’de�32�olup,� �zmir’de�en�

çok�nüfus�art����s�rayla�Çe�me,�Güzelbahçe,�Karaburun,�Dikili,�Kemalpa�a�ve�Menderes’te,�en�az�nüfus�

art����ise�Foça,�Narl�dere,�Bergama,�Menemen�ve�Beyda�’da�gerçekle�mi�tir.�

�zmir’in��lçelerinin�2008�Y�l��Nüfuslar��(TÜ�K)�

�

Ya��Grubu�ve�Cinsiyete�Göre�Türkiye�ve��zmir�Nüfusu,�2008

�
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2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre� �zmir�nüfusunun�%6,47’s��0�4�ya�,�%14,03’ü�5�14�ya�,�%7,63’ü�

15�19�ya�,�%8,39’u�20�24�ya�,�%46,6’s��25�54�ya�,�%8,83’ü�55�64�ya��ve�%8,05’i�65�ya��ve�üzerindeki�

ya��grubunda�yer�almaktad�r.�Ayr�ca,�Türkiye'de�genç�nüfus�ba��ml�l�k�oran��%39�iken��zmir�ilinde�bu�

oran�%28,7’dir.�Türkiye'de�ya�l��nüfus�ba��ml�l�k�oran��%10,2�iken��zmir�ilinde�%�11,3’tür.�Genç�nüfus�

ba��ml�l�k�oran��15�ya��n�alt�ndaki�nüfusun�15�64�ya��aras�ndaki�nüfusa�oran�d�r.�Ya�l��nüfus�ba��ml�l�k�

oran�� ise�65�ya��ve�üzerindeki�nüfusun�çal��ma�ya���olarak�kabul�edilen�15�64�ya��aras�ndaki�nüfusa�

oran�n�� ifade� eder.� Söz� konusu� oranlar,� �zmir’deki� çal��an� nüfusun� bakmakla� yükümlü� oldu�u�

genç/ya�l�� nüfusa�oran�n�� göstermektedir.� �zmir� aç�s�ndan�bu�oran�n� yüksek�olmas�� ya�l�lar�� daha�az�

çal��an�n�finanse�etti�ini�göstermektedir.�Genç�nüfusun�ba��ml�l�k�oran��Türkiye�ortalamas�n�n�yakla��k�

10� puan� alt�nda� iken� ya�l�� nüfusun� ba��ml�l�k� oran�� Türkiye� ortalamas�n�n� yakla��k� 1� puan� üzerinde�

olmas�,�çal��an�nüfus�üzerindeki�genç�ve�ya�l��nüfus�yükünün�nispeten�az�oldu�unu�göstermektedir.��

�

2008� y�l�nda� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� Ula��m� Master� Plan�� çal��malar�� çerçevesinde�

gerçekle�tirilmi�� olan� Hane� Halk�� Ula��m� Anketi� verilerine� göre,� geni�lemeden� önceki� �BB� s�n�rlar��

içinde� kalan� 11�metropol� ilçede� görü�ülen� 20.051� hanenin� %70.9’u� apartman� dairesinde,� %22.9’u�

müstakil� evde,� %4’ü� site� içinde,� %1’i� dubleks� tipi� evlerde,� %0.8’i� K�revi/Köyevi� tarz�� evlerde�

ya�amaktad�r.� Hanenin�mülkiyet� türüne� bakt���m�zda,�%60,4’ünün� kendi� evinde,�%32.8’inin� kirada,�

%5.6’s�n�n� kira� ödemedi�i� yak�n�n�n� evinde,� %0.9’unun� lojmanda� oturdu�u� anla��lmaktad�r.� (�zmir�

Ula��m�Ana�Plan��Merkez� Kent�Ula��m�Hane�Halk�� Anketi,� 2009).�Merkez� Kentin� d���nda�olup,� �zmir�

Büyük�ehir� Belediyesi� s�n�rlar�na� dahil� olan� çevre� ilçelere� ait� Hane� Halk�� Anketi� sonuçlar�na�

bakt���m�zda� ise� görü�me� yap�lan� 7.525� hanenin�%59’unun�müstakil� ev,�%2’sinin� dubleks,�%2’sinin�

K�revi/Köyevi,� %36’s�n�n� apartman� dairesi,� %1’inin� site� içerisinde� oldu�u� anla��lmaktad�r.� Çevre�

yerle�im� birimlerindeki� hanelerin� %74.3’ü� kendi� evlerinde,� %4’ü� kira� ödemedi�i� yak�n�n�n� evinde,�

%21’i�kirada,�%0.6’s�� ise� lojmanda�oturmaktad�r� (�zmir�Ula��m�Ana�Plan��Çevre� �lçeler�Konut�Anketi,�

2009).�

2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� �zmir� nüfusunda,� nüfusa� �zmir’de� kay�tl�� olmayanlar�n� oran��

%50,1’dir.�Türkiye'deki� illerin�nüfus�yo�unlu�una�bak�ld���nda�2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre� �stanbul�

(2.444� ki�i/km2)� ve� Kocaeli’nden� (413� ki�i/km2)� sonra� �zmir� 316� ki�i/km2� ile� üçüncü� s�rada� yer�

almaktad�r.� Yine� 2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre� �zmir� ilindeki� hane� say�s�� 1.060.330� ve� 1.000� ki�iye�

dü�en�konut�say�s��279’dur.��zmir�ilinde�ortalama�hane�halk��büyüklü�ü�ise�3,58�ki�idir.�
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�zmir’deki�yerle�ik�nüfusun�ilçe�merkezleri�ve�köylere/bucaklara�göre�da��l�m�na�ili�kin�Tar�m�

ve� Köy� i�leri� Bakanl���� �zmir� �l� Müdürlü�ü� 2009� verilerinden,� �zmir� nüfusunun� %85’inin� ilçe�

merkezlerinde,�%15’inin�ise�köylerde�ve�bucaklarda�ya�amakta�oldu�u�anla��lmaktad�r.�

�
Kaynak:�Tar�m�ve�Köy���leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�
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�zmir�ili;�ki�i�ba��na�dü�en�gelir�düzeyi,�sanayile�me�derecesi,�ihracat�ve�ithalata�katk�s�,�sanayi�

istihdam�n�n� yüksekli�i,� ekonomik� faaliyetin� çe�itlili�i� ve� zenginli�i� aç�s�ndan�Türkiye'nin�en� geli�mi��

illeri�aras�nda�olup,�DPT'nin�2003�y�l��sosyo�ekonomik�geli�mi�lik�s�ralamas�nda�81�il�aras�nda�üçüncü�

s�rada�yer�almaktad�r.��

4.3.1.Gayri�Saf��Yurtiçi�Has�la�

�llerin� ekonomiye� katk�lar�n�� gösteren�Gayri� Safi� Yurt� içi�Has�la� (GSY�H)�de�erleri� ve� geli�me�

h�zlar�� incelendi�inde,� iller�aras�nda�büyük�farkl�l�klar�bulundu�u�görülebilir.�2001�y�l��TÜ�K�verilerine�

göre,� �zmir� ilinin� cari� fiyatlar� ile� hesaplanan� GSY�H’s�n�n,� Türkiye� GSY�H� içindeki� oran�� %7,5’tir.�

Bununla�birlikte,�son�y�llarda��zmir�ilinde�GSY�H’n�n�art���h�z��Türkiye�ortalamas�n�n�alt�nda�seyretmek�

tedir.��

Ekonomik� krizin� ya�and���� 1994� y�l�n�� takip� eden� 6� y�l� içinde� GSY�H’n�n� sabit� fiyatlarla� y�ll�k�

bile�ik�büyüme�h�z��Türkiye'de�%�4,5,�Ege�Bölgesinde�%�4�olarak�gerçekle�irken,��zmir'de�%�3,2�olmu��

ve� �zmir'in� Türkiye�GSY�H’s�� içindeki� pay��%8,2'den�%7,5'e� inmi�tir.�Ülke� gelirinde� �zmir� ilinin� göreli�

pay�ndaki� bu� durgunluk� ve� hatta� gerileme� e�iliminin� ard�nda� yatan� temel� etmenler� aras�nda�

giri�imcilik� yap�s�,� kamu� yat�r�mlar�n�n� azal���,� te�viklerin� ve� özel� sektör� yat�r�mlar�n�n� gerilemesi,�

yabanc�� sermayeli� yat�r�mlar�n� çekilememesi� ve� hatta� var� olan� yat�r�mlar�n� kaç���,� yerel� sermayenin�

�stanbul'un�çekimine�kap�lmas�,�ekonomik�krizler�vb.�say�labilir.�

4.3.2.�Ki�i�Ba��na�Dü�en�Gayri�Safi�Yurtiçi�Has�la�(GSY�H)�

Bir�ülke,�bölge�ya�da� ildeki� yerle�iklerin� refah�n�� gösteren�en�önemli�ölçütlerden�biri� de�ki�i�

ba��na�dü�en�gelir�oran�d�r�(ki�i�ba��na�dü�en�GSY�H).��zmir�ilinin�ki�i�ba��na�dü�en�GSY�H’s��gerek�Ege�

Bölgesi�gerekse�Türkiye�ortalamas�n�n�üzerindedir.�Yine�2001�y�l��itibariyle,�TÜ�K�verilerine�göre,��zmir�

ili� 3.894.375.088� milyar� TL� (3.215� ABD� $)� ki�i� ba��na� dü�en� GSY�H’ya� sahiptir� ve� 81� il� içinde� 6.�

s�radad�r.�Ancak,�ki�i�ba��na�dü�en�gelir�verilen�süreç�içerisinde�ele�al�nd���nda,��zmir�ilinde�1990�2000�

dönemindeki�geli�iminde�göreli�bir�gerileme�oldu�u�görülmektedir.�Söz�konusu�dönemde�ki�i�ba��na�

dü�en� GSY�H,� �zmir� ilinde� y�lda� ortalama� %1,1� oran�nda� artarken,� Türkiye'de� ayn�� dönemde� y�lda�

ortalama�%1,5�oran�nda�artm���olmas�,��zmir'deki�refah�gerilemesini�aç�kça�ortaya�koymaktad�r.�
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4.3.3.�Gayri�Safi�Yurtiçi�Has�lan�n�Sektörel�Yap�s��

2001� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� �zmir� ilindeki� sektör� ve� faaliyet� kollar�n�n� GSY�H’daki� paylar��

a�a��daki�tabloda�ayr�nt�lar�yla�gösterilmektedir:�

�

�

Yukar�daki�tablodan�da�görülece�i�üzere,�ekonomik�geli�mi�li�in�en�önemli�göstergelerinden�

biri�olan�sanayi�ve�hizmet�sektörlerinin�toplam�gelir�içindeki�pay�,��zmir�ili�için�olumlu�bir�seviyededir.�

2001� y�l�� itibariyle,� �zmir� ilinde� GSY�H� da��l�m�nda� en� yüksek� pay�� hizmet� ve� sanayi� sektörleri�

almaktad�r.� 1980’lerin� sonundan� 2001’e,� sanayi� kesiminin� pay�n�n� çok� de�i�medi�i� ve� %� 30’larda�

seyretti�i,�tar�m�sektörünün�pay�n�n�ise�%�10’lardan�7,5’a�geriledi�i�görülmektedir.�Hizmetler�sektörü�

içinde� ise� imalat� (%27,5)� ile� ticaret� (%17,9)� alt� sektörleri� a��rl�kl�� paya� sahiplerdir.� Finans� kesiminin�

pay��ise�����%��2,9�gibi�dü�ük�bir�düzeydedir.�
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�ktisadi� geli�meye� paralel� olarak� tar�m�n� pay�� küçülürken,� sanayi� kesimi� yeterince� h�zl��

geli�emedi�i� için� hizmetler� kesiminin� pay�� artmaktad�r.� Geli�mi�� ülkelerde� de� hizmetlerin� toplam�

üretim�içindeki�pay�nda�benzer�bir�art���e�ilimi�gözlenmektedir.�Sanayile�mi��modern�Bat�l��ülkelerin�

ekonomilerinin�sektörel�yap�lar�na�bak�ld���nda,�tar�m�sektörünün�milli�gelirden�ald����pay�n�%3'lerde�

oldu�u� görülür.� Türkiye� ekonomisi� de� Cumhuriyet� Dönemi� boyunca� bu� yönde� bir� geli�me�

göstermi�tir.� Türkiye'de� tar�m� sektörünün� pay�� %� 12�13� civar�ndad�r,� �zmir� özelinde� ise� iktisadi�

geli�me� daha� h�zl�� olmu�� ve� tar�m� sektörünün� pay�,� geli�mi�� Bat�� ekonomilerine� benzer� bir� düzeye�

do�ru�gerilemi�tir.�

4.3.4�Yat�r�mlar�

�zmir� ili,� Türkiye'nin� ihracata� dayal�� sanayile�me� dönemine� geçti�i,� yani� d��a� aç�k� büyüme�

modelinin� uygulanmaya� ba�land���� 1980� y�l�ndan� bu� yana,� özellikle� yat�r�mlar� aç�s�ndan� ciddi� bir�

gerileme�sürecine�girmi�tir.�Bu�gerileme/küçülme�süreci,�ülkenin�hala�en�geli�mi��bölgelerinden�biri�

olmas�na�ra�men,��zmir'de�nispi�paylarda�kendini�göstermektedir.�Bu�olumsuz�geli�menin�en��iddetli�

ya�and����alan�ise�imalat�sanayidir.�Son�25�y�lda�mevcut�ithal�ikameci�yap�n�n�ihtiyac��olan�teknolojik�

yenilenme,� sanayi� kesimi� taraf�ndan� gerçekle�tirilememi�� ve� imalat� sanayi� yat�r�mlar�n�n�

kompozisyonu� de�i�mi�tir.� 1990’l�� y�llar�n� ba��ndan� bu� yana� ise� �zmir’de� imalat� sanayi� yeniden�

canlanma� sürecine� girmi�,� sanayile�me� olgusu� "Organize� Sanayi� Bölgeleri"� ile� yeni� bir� mekansal�

örgütlenme� baz�nda� ele� al�nmaya� ba�lanm��t�r.� Mevcut� Organize� Sanayi� Bölgelerinde� faaliyetlerin�

geni�letilmesinin� yan�� s�ra,� bir� dizi� Organize� Sanayi� Bölgesi� kurma� giri�iminin� do�al� sonucu� olarak,�

imalat� sanayi� yat�r�mlar�nda� ve� ihracatta� art��� ya�anm��t�r.� �zmir� ilinde� te�vik� belgeli� yat�r�mlar�n�

tutar�,� 2003� y�l�� d���nda� sabit� fiyatlarla� gerilemektedir.� Yat�r�m� te�vik� belgesi� alan� firma� say�s�� 2000�

y�l�nda�236�iken,�2004�y�l�nda�226'da�kalm��t�r.�Te�vik�belgeli�sabit�sermaye�yat�r�mlar�ndan�beklenen�

istihdam�ise�2001�kriz�y�l��bir�yana�b�rak�l�rsa,�9�10�bin�civar�nda�seyretmektedir.�
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4.4.1��zmir��linde���gücü�

� 2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre��zmir�ilindeki�toplam�istihdam�oran��%39,9�ve�i�gücüne�kat�lma�

oran�,�%45,2’dir.� Yap�lan� i�e� göre� istihdama�bak�ld���nda,� 2005� y�l�� TÜ�K�hane�halk�� i�gücü� anketine�

göre� �zmir'de� istihdam� edilenlerin� da��l�m�� tar�m� kesiminde� %� 18,1,� sanayi� kesiminde� %34,1,�

hizmetler�sektöründe�%47,8�olarak�belirlenmi�tir.�2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre�ise�istihdam�n�büyük�

bölümü� hizmetler� sektöründe� gerçekle�mi�tir.� Bunu� s�rayla� sanayi� ve� tar�m� sektörleri� takip�

etmektedir.� Geçen� süreç� zarf�nda� sanayi� ve� tar�m� sektöründeki� gerilemeye� kar��l�k,� hizmetler�

sektöründe�istihdam�edilenlerin�say�s�nda�önemli�bir�art���gerçekle�mi�tir.�

�

4.4.2���sizlik�

2005�y�l��TÜ�K�hane�halk��i�gücü�verilerine�göre��zmir�ilinde�i�sizlik�oranlar��2006�y�l�nda�%11,2,�

2007� y�l�nda� ise� %10,5� olarak� gerçekle�mi�tir.� 2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre� ise� �zmir� ilinde� i�sizlik�

oran��%11,8�olup�tar�m�d����i�sizlik�oran��%12,4’tür.��Ayr�ca,�yine�2008�y�l��verilerine�göre,��zmir�ilinde�

25�ya��ve�üzerindeki�i�siz�say�s��106.000’dir.�

�

TÜ�K�verilerine�göre�haz�rlanm���olan,� yukar�daki� tablodan�da�anla��laca���üzere,�2004�2006�

y�llar��aras�nda�15�ya��ve�üzerindeki�nüfusun� i�sizlik�oran��Türkiye�ortalamas�n�n�hayli�üzerinde� iken,�

son� iki� y�ld�r� Türkiye� ortalamas�na� yak�n� bir� seyir� izlemektedir.� 2008� y�l�� için� cinsiyete� göre� i�sizlik�

oranlar�na� bakt���m�zda,� erkek� nüfusun� i�sizlik� oran�� aç�s�ndan� Türkiye� ortalamas�� (%10,7)� ile� �zmir�

ortalamas��(%10,8)�aras�nda�önemli�bir�fark�bulunmamaktad�r.�Kad�n�nüfusun�i�sizlik�oran��ise�Türkiye�

ortalamas�nda�%11,6�iken��zmir’de�bu�oran�%14,4’e�yükselmektedir.�
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4.4.3��zmir�Kent�Merkezinde���gücü�

TÜ�K’in� 2000� y�l�� ve� sonras�� �zmir� kent� merkezine� (Güzelbahçe,� Narl�dere,� Balçova,� Buca,�

Gaziemir,�Konak,�Bornova,�Kar��yaka,�Çi�li)� ili�kin� i�gücü�verileri,�2001�krizini� izleyen�üç�y�l�boyunca�

i�gücünün� geriledi�ini� göstermektedir.� 2000� y�l�nda� 713.000� üzerinde� olan� i�gücü,� 2003� y�l�nda�

677.000'in�alt�na�inmi�tir.���gücü�içinde�kad�nlar�n�pay��2000�y�l�nda�%24�iken�kriz�sonras�nda�artarak�

%27'ye�ç�km��t�r.�

�

Yukar�daki� tabloda� 2000� y�l�� verilerine� göre� i�gücünün� �zmir� ili� ilçelerine� göre� durumu� gösterilmi�tir.�

Toplam� i�sizlik� oran�n�n� en� yüksek� oldu�u� ilçeler� s�ras�yla� Balçova,� Çi�li,� Kar��yaka,� Konak,� Buca,� Bornova� ve�

Narl�dere’dir.���

2008�y�l���zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Ula��m�Ana�Plan��Hane�Halk��Anketi�verilerine�göre,��zmir�

kent�merkezinde,�aktif�nüfus�içinde�olup�istihdam�edilenlerin�genel�hane�halk�na�oran��%30.1’dir.�Aktif�

nüfus�içinde�olup,�istihdam�edilenlerin�15�ya��ve�üzerindeki�i�gücüne�oran��ise�%36.5’tir�(�zmir�Ula��m�

ana�Plan��Merkez�Kent�Hane�Halk��Ula��m�Anketi,�2009).�Kent�merkezi�d���nda�olup,��zmir�Büyük�ehir�

Belediyesi� s�n�rlar�� içinde� olan� ilçelerdeki� istihdam� durumuna� bakt���m�zda,� aktif� nüfus� içinde� olup�

istihdam�edilenlerin�genel�hane�halk�na�oran��%29.5’tir.�Aktif�nüfus�içinde�olup,� istihdam�edilenlerin�

15�ya��ve�üzerindeki�i�gücüne�oran��ise�%36.2’dir�(�zmir�Ula��m�Ana�Plan��Çevre��lçeler�Konut�Anketi,�

2009).��
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Dolay�s�yla� �zmir� kent� merkezi� ile� çevre� ilçelerde� ya�ayanlar� aras�nda� istihdam� düzeyleri�

aç�s�ndan�büyük�bir�benzerlik�bulunmaktad�r.��TÜ�K��ubat�2008�verilerine�göre,�Türkiye’de�kentlerde�

istihdam� oran�n�n� ortalama� %38.6� oldu�unu� dikkate� ald���m�zda� �zmir’deki� i�sizli�in� Türkiye�

ortalamas�n�n�üzerinde�oldu�unu�söyleyebiliriz.�

�

��gücüne�dahil�nüfusun�ya��yap�s�na�bak�ld���nda,�2003�y�l�nda��zmir�kent�merkezinde,�oldukça�

genç� bir� nüfusun� i�gücünü� olu�turdu�u� görülmektedir.� 15–24� ya�� aras�� 117.000,� 25–39� ya�� aras��

348.000�olmak�üzere,�40�ya��n�alt�ndakiler�toplam�istihdam�n�üçte�ikisinden�fazlas�n��olu�turmaktad�r.�

35–39�ya��aras��91.000�ki�i�i�gücünün�yakla��k�yar�s�ndan�fazlas�n��olu�turmaktad�r.�Bu�durum,�mevcut�

i�gücüne� mesleki� e�itim� yoluyla� yeni� i�� alanlar�� açma� yoluyla,� istihdam�n� niteli�inin� artt�r�lmas��

aç�s�ndan�önemli�bir�potansiyeli�i�aret�etmektedir.�
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Türkiye� geneline� göre� e�itimin� kalitesi,� sonuçlar�� ve� niceliksel� göstergeleri� ele� al�nd���nda,�

�zmir'in�geli�mi��bir� il�oldu�u�görülmektedir.�Ancak,�TÜ�K�2008�verilerine�göre,� �zmir’deki�okur�yazar�

oran�n�n�halen�dü�ük�oldu�u�söylenebilir.�2008�y�l�� �zmir� ilinde� ilk�6�ya��ve�üzerindeki�ya��grubunda�

okuma� yazma� bilmeyenlerin� oran�� %4,8� iken,� bu� oran� kad�nlarda�%7,7’dir.� �zmir� halk�n�n� cinsiyete�

göre�e�itim�durumlar�,�a�a��daki�tabloda�görülmektedir.�

�

�

�

2008–2009� ö�retim� y�l�� verilerine� göre,� �zmir’de� toplam� 967� ilkö�retim,� 441� ortaö�retim,�

1.011�okul�öncesi�e�itim�kurumu,�195�genel� lise,�246�meslek�ve� teknik�okul�bulunmaktad�r.�33.331�

okul�öncesi�e�itim�alan�ö�renciye�1.446�ö�retmen,�461.254�ilkö�retim�ö�rencisine�21.979�ö�retmen,�

202.982�ortaö�retim�ö�rencisine�11.544�ö�retmen,�117.733�genel� lise�ö�rencisine�6.349�ö�retmen,�

85.249� meslek� ve� teknik� okul� ö�rencisine� 5.195� ö�retmen� e�itim� vermektedir.� Yine� 2008–2009�

ö�retim� y�l�� verilerine� göre� Türkiye’de� ilkö�retimde� ö�retmen� ba��na� dü�en� ö�renci� say�s�� 23� iken�

�zmir�ilinde�20’dir.�Bununla�birlikte,�Türkiye'de�orta�ö�retimde�ö�retmen�ba��na�dü�en�ö�renci�say�s��

17�iken��zmir’de�bu�say��15’tir.�
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�zmir’de�Yüksek�Ö�renim�Kurumlar��Birim�Say�lar��	��2009/2010�Ö�retim�Y�l��

�

�

�zmir’de� faaliyet� gösteren� 4’ü� vak�f,� 3’ü� devlet� üniversitesi� olmak� üzere� 7� adet� üniversite�

bulunmaktad�r.� Üniversitelere� ba�l�� birim� say�lar�� yukar�daki� tabloda� gösterilmi�tir.� Eldeki� verilere�

dayanarak,� �zmir’de� e�itimin�hem�nüfus� baz�nda� e�itim� seviyesinin� art���� anlam�nda�hem�de� sektör�

olarak�hizmet�sektörünün�geni�lemesi�anlam�nda�giderek�geli�ti�i�söylenebilir.�
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�zmir,�kültür�ve�sanat�aktivitelerinin�canl�l����aç�s�ndan�bölgenin�merkezi�konumundad�r.��zmir�

Büyük�ehir� Belediyesi� s�n�rlar�� içindeki� sosyo�kültürel� etkinliklere� tüm� kamu� kurum� ve� kurulu�lar�,�

STK’lar� ve� üniversitelerin� destekleriyle� tüm� ilçelerde� önem� verilmektedir.� Büyük�ehir� Belediyesi� ve�

�zmir’deki�vak�flar�n�gerçekle�tirdi�i�etkinlikler�kentsel�ya�am�n�vazgeçilmez�unsurlar�d�r.� (�zmir�Kent�

Sa�l�k�Profili,�2009)��2007�y�l��içerisinde��zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�s�n�rlar�nda�80�festival,�28�yar��ma�

ve�27�özel�gün�kutlamas��(kurtulu��günleri�ve�resmi�bayram�kutlamalar��hariç)�gerçekle�tirilmi�tir.���

�

2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� �zmir’de� 10.000� ki�iye� dü�en� sinema� koltu�u� say�s�� 34� olup,�

�zmir� bu� say�yla� Türkiye’de� 9.s�rada� yer� almaktad�r.� Yine,� 2008� y�l�� TÜ�K� verilere� göre� 1.000� ki�i�

aras�nda� halk� kütüphanesinden� yararlanan� ki�i� say�s�� �zmir’de� 80� iken,� bu� say�� Ankara’da� 108,�

�stanbul’da�ise�24’tür.�2007�y�l��TÜ�K�verilerine�göre,��zmir’deki�tiyatro�salonu�say�s��11,�sinema�salonu�

say�s��86�olup,�bu�rakamlara�göre��zmir�Türkiye’de�3.�s�radad�r.��

�

2007�y�l��verilerine�göre;��zmir’de�44�halk�kütüphanesi�ve�75�sanat�galerisinin�yan��s�ra,�Kültür�

ve� Turizm� Bakanl���,� �zmir� Ticaret� Odas�,� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi,� Narl�dere� Belediyesi,� Urla�

Belediyesi,� Ege� Üniversitesi,� TCDD,� Milli� E�itim� Bakanl���� � ve� özel� kurulu�lara� (Selçuk� Ya�ar� Resim�

Müzesi)�ait�olmak�üzere�toplam�16�müze�bulunmaktad�r.��zmir�ili�s�n�rlar�ndaki�müzeler,�kentin�antik�

ça�lara�uzanan;�tarihi,�ticari�ve�toplumsal�belle�ini�bugüne�ta��yan�unsurlar�olarak�varl�klar�n��devam�

ettirmektedirler.��

�
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Kentteki�emekli�sand����ve�sigortal��say�s�na�bak�ld���nda,�2003�y�l��itibari�ile�SSK�kapsam�ndaki�

toplam�nüfusun� �zmir� ilinde�2.796.012;�Ba��Kur�aktif� sigortal�� say�s�n�n�230.000�oldu�u,�Emekli� san�

d���na� ba�l�� olarak� da� 143.496� ki�i� ya�ad���� görülmektedir.� Bununla� birlikte,� nüfusun�%� 75'i� sigorta�

kapsam�ndad�r.� Rakamlar,� Sa�l�k� Bakanl���'na� ba�l�� hastanelerdeki� y���lman�n� fazlal���n��

aç�klamaktad�r.�

2007�y�l��TÜ�K�verilerine�göre,�Türkiye'nin,�10.000�nüfusa�dü�en�yatak�say�s�n�n�(26.2)�dünya�

ortalamalar�na�bak�ld���nda�26.�s�rada�oldu�u�görülmektedir.��zmir’de�ise,�10.000�nüfusa�dü�en�yatak�

say�s��30,2’dir.�2007�y�l��verilerine�göre��zmir�ilinde�26�Sa�l�k�Bakanl���,�3�Üniversite,�17�Özel�ve�1�di�er�

olmak�üzere�toplam�47�adet�hastane�ve�toplam�11.311�adet�yatak�bulunmaktad�r.�

Yaz� aylar�nda� �zmir� ve� Ege� bölgesinde� turizm� nedeniyle� nüfus� daha� da� artmakta,� özellikle�

uluslararas�� sigorta� kurulu�lar�,� herhangi� bir� nedenle� hastalanan� poliçe� sahiplerinin,� bak�m�n�n�

sa�lanmas�n�� istemektedirler.� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� E�refpa�a� Hastanesi,� �u� anda,� �zmir�

Büyük�ehir� Belediyesine� ba�l�� olarak� hizmet� veren,� 400� yatak� kapasiteli� ve� donan�ml�� bir� sa�l�k�

kurulu�udur.�Poliklinik�ve�servislerin�yan��s�ra,�9�ameliyathane,�1�do�umhane�bulunmaktad�r.�

�

�

�

Yukar�daki� verilerden� de� görülebilece�i� gibi,� 2007� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre� �zmir’de� sa�l�k�

personeli�ba��na�dü�en�nüfus,�tüm�alanlarda�(uzman�hekim,�pratisyen�hekim,�di��hekimi,�hem�ire�ve�

eczac�)��Türkiye’ye�k�yasla�çok�daha�iyi�durumda�oldu�u�anla��lmaktad�r.�

�
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4.8.1�Elektrik�Tüketimi�

�zmir� ilinde� 2007� y�l�� itibar�� ile� toplam�elektrik� tüketimi� 15.478.086�mwh,� ki�i� ba��na� dü�en�

elektrik� tüketimi� ise� 4.139� kwh� olarak� kaydedilmi�tir.� Ki�i� ba��na� dü�en� elektrik� tüketimi�

s�ralamas�nda� �zmir,� Türkiye'de� yedinci� s�rada� yer� almaktad�r.� �lin� elektrik� tüketiminin� sektörel�

da��l�m�na� bak�ld���nda;� tüketimin� %19,1'inin� meskenlerde,� %9,8'inin� ticarette,� %2,54’ünün� resmi�

dairelerde,�%61,1'inin� sanayide,�%� 5,3'ünün� tar�msal� sulama� ve� di�erde,� � geri� kalan�%2,3’ünün� ise�

ayd�nlatmada�kullan�ld����görülmektedir.� �zmir’in�elektrik�tüketiminin�ülke�içindeki�pay�� ise�%9,9'dur.�

�zmir�%�7'lik�oran�ile�kay�p�ve�kaçak�elektri�in�en�az�oldu�u�dördüncü�ildir.�

�

4.8.2�Ula��m�

� 2007�y�l��TÜ�K�verilerine�göre��zmir�il�s�n�rlar��içinde�karayolu�ula��m�;�174�km�otoyol,�545�

km�devlet�yolu�ve�769�km�il�yolu�ile�sa�lanmaktad�r.��zmir�ili,�k�rsal�yerle�im�yerlerinde�asfalt�karayolu�

aç�s�ndan�Türkiye�genelinde�9.�s�rada�yer�almaktad�r.�2008�y�l��verilerine�göre�Türkiye'de�kay�tl��özel�

otomobil�say�s��6.796.629�iken��zmir�ilinde�bu�say��477.763’tür.�A�a��daki�grafikten�de�görülebilece�i�

gibi,��stanbul�ve�Ankara’dan�sonra,�motorlu�kara�ta��tlar��say�s�n�n�en�fazla�oldu�u�(914.100)�üçüncü�il�

�zmir’dir.��zmir’i�646.331�kara�ta��t��say�s��ile�Antalya�takip�etmektedir.�

�

�

Kaynak:�Türkiye��statistik�Kurumu��zmir�Bölge�Müdürlü�ü�
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� Türkiye'de� 10.000� ki�iye� dü�en� özel� otomobil� say�s�� 950� iken� �zmir� ilinde� 1.258’dir.�

�zmir’de�1.000�ki�i�ba��na�dü�en�otomobil�say�s��ise�126�olarak�hesaplanm��t�r.��

�

Kaynak:�TÜ�K��zmir�Bölge�Müdürlü�ü�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi'nin� 2000� y�l�ndan� bu� yana� uygulamaya� koydu�u� “Ula��mda�

Dönü�üm� Projesi”� ile� toplu� ula��m� türleri� aras�nda� demiryolu� ve� deniz� yolu� ta��mac�l���n�n� pay��

artm��t�r.� �zmir'de,� ayr�ca� Adnan� Menderes,� Çi�li�Kakl�ç� ve� Selçuk� olmak� üzere� 3� havaalan�� i�ler�

durumda� bulunmaktad�r.� Bunlardan� Çi�li�Kakl�ç� havaalan�� askeri� amaçl�� kullan�lmaktad�r,� il�

merkezinden� 16� km.� güneyde� bulunan� Adnan� Menderes� Havaliman�� �zmir'in� yurt� içi� ve� yurt� d����

ba�lant�s�n��sa�lamaktad�r.�

2008� y�l�nda� yap�lm��� olan� hane� halk�� ula��m� ara�t�rmas�na� göre,� merkez� kent� içindeki� 11�

ilçede�ya�ayan�18�ya��ve�üzerindeki�hane�halk��bireylerinin�%46,2’si�sürücü�ehliyetine�sahiptir.�Günlük�

ula��m� bilgilerine� ula��lanlar�n� gün� içindeki� net� hareketlilik� oran�� %2,0778� olup� ortalama� bir� gün�

içerisinde� 100� �zmirliden� 47’si� gün� içinde� bir� noktadan� di�er� bir� noktaya� en� az� bir� yolculuk�

gerçekle�tirirken,� nüfusun� %47’sini� olu�turan� 1.288.656� �zmirlinin� gün� içinde� seyahat� halinde�

olduklar��bilgisine�ula��lm��t�r.�Yine�ayn��ara�t�rma�sonuçlar�na�göre,� �zmirlilerin�günlük�ula��mlar�nda�

kulland�klar��araçlarda�%33.4�ile�belediye�otobüsleri�ilk�s�rada,�%27.7�ile�yayalar�ikinci�s�rada,�%9.5�ile�

özel� otoda� yaln�z� seyahat� üçüncü� s�rada� gelmektedir.� (�zmir� Ula��m� Ana� Plan��Merkez� Kent� Ula��m�

Hane�Halk��Anketi,�2009)��
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Çevre� ilçelerde� gerçekle�tirilmi�� olan� saha� çal��mas�� verilerine� göre� ula��m� araçlar�n�n�

s�ralamas�nda� ise�yayalar�%40� ile�birinci� s�rada,�özel�oto�%16.7� ile� ikinci� s�rada,�ücretsiz� servis�arac��

%15.5�ile�üçüncü�s�rada�gelmektedir.�(�zmir�Ula��m�Ana�Plan��Çevre��lçeler�Konut�Anketi,�2009)��

Kentin� ticaret� potansiyelini� belirleyen� en� önemli� unsurlardan� biri� �zmir� Liman�'d�r.� 3.650�

gemi/y�l� kapasitesi,� toplam�240�bin�metrekare�yerle�im�alan�,�2.959�metre� toplam�r�ht�m�uzunlu�u,�

11.000.000� ton/y�l� yükleme�bo�altma� kapasitesi� olan� �zmir� Liman�’ndan,� 2002� y�l�nda� toplam�

7.053.607�ton� ihraç�yüklemesi�ve�2.599.107�ton� ithal�yüklemesi�gerçekle�tirilmi�tir.�2003�y�l�nda� ise�

toplam�elleçleme�11�milyon�ton�olmu�tur.�Liman�n;�gemi,�yük�ve�konteyner�hizmetlerinden�sa�lanan�

geliri�55�milyon�USD;�ithalat�ihracat�hacmi�ise�2002�y�l��sonu�itibariyle�10�milyar�USD�civar�ndad�r.�

�

2008�Y�l��Toplam��ve�2009�Y�l���lk�Alt��Ay�na�Ait�DTO��zmir��ubesi��zmir�Liman���statistikleri�

�

Kaynak:�Deniz�Ticaret�Odas��(www.dto.org.tr)��

Tabloda�yer�alan,�Deniz�Ticaret�Odas�’n�n�verilerine�göre�2008�y�l��Ocak�Aral�k�aylar��aras�nda�

�zmir� Liman�’na� 582� adet� Türk� bayrakl�,� 1.893� adet� yabanc�� bayrakl�� olmak� üzere� toplam� tonaj��

42.211.019�GRT�olan�2.475�adet�gemi,��giri��yapm��t�r.��hraç�yüklerin�toplam��7.135.766;�ithal�yüklerin�

toplam��4.168.090�olup�ihraç�edilen�ve�ithal�edilen�yük�toplam��ise�11.303.856�tondur.�Bu�süre�içinde�

limana,�toplam�tonaj��1.020�olan�184�adet�t�r�giri��–�ç�k���yapm��t�r.�

�

4.8.3�Maden�Kaynaklar��

Ülkemiz� sanayisinin�ba�l�ca�girdilerini�olu�turan�endüstriyel�hammadde�kaynaklar��aç�s�ndan�

avantaja� sahip� olan� �zmir'in,� özellikle� do�al� ta�� ve� yap�� ta�lar�na� ili�kin� kaynaklar�� önemli� bir� yer�

tutmaktad�r.� Enerji� alan�nda;� yenilenebilir,� çevre� dostu� ve� öz� kaynak� olan� jeotermal� enerji�

kaynaklar�n�n�da��l�m�ve�miktar�olarak�ciddi�oranda�bulunmas�� ve�konut� �s�tmadan,� serac�l��a�kadar�

çok� geni�� kullan�m� alan�nda� de�erlendirilebilmesi,� kent� ve� ülke� ekonomisine� ciddi� katk�lar�

sa�lamaktad�r.� Balçova� ve� Narl�dere� bölgesinde� jeotermal� enerjiye� dayal�� mevcut� 16.000� konut�

e�de�er� sistemini� 28.000� konut� e�de�er� sistemine� yükseltme� çal��malar�� devam� etmektedir.� �zmir�

ilinin�Naz�m� �mar�Plan�’nda�potansiyel� rüzgar�enerjisi�üretim�alanlar��belirlenmi��olup�konuya� ili�kin�

yat�r�mlar�ba�lam��t�r.�
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Cumaovas��ve�Tire'de�kömür;�Çe�me,�Urla�ve�Tire'de�dolomit;�Alia�a'da�kaolen;�Tire,�Selçuk,�

Urla,� Çe�me,� Karaburun� ve� Mordo�an'da� mermer;� Cumaovas�'nda� perlit;� Kar��yaka,� Ödemi�,�

Bergama'da� alt�n;� Bay�nd�r� ve� Cumaovas�'nda� kur�un,� bak�r,� çinko;� Karaburun� ve� Ödemi�’te� c�va;�

Torbal�'da�demir;�Balçova,�Bergama,�Çe�me,�Alia�a,�Dikili,�Seferihisar,�Bay�nd�r�ve�Urla’da� jeotermal�

enerji� kaynaklar�� bulunmaktad�r.� Mermer� alan�nda� dünyan�n� en� büyük� ikinci� fuar�� �zmir’de�

düzenlenmektedir.�Mermer�Fuar�’n�n��zmir�ekonomisine�katk�s��70�milyon�dolar��bulmaktad�r.�

�
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Türkiye’nin�üçüncü�büyük�kenti�olan��zmir,�en�eski�ça�lardan�beri�ülkenin�tarihinde,�özellikle�

Bat�’ya�aç�l�m�nda�önemli�bir�yere�sahip�olmu�tur.�Antik�dönemde�Smyrna�ad�yla�an�lan�kent,�Anadolu�

ve� Akdeniz� aras�ndaki� al��veri�i� sa�lamas�yla;� döneminin� önemli� ekonomik� merkezlerinden� biri�

olmu�tur.� Do�u� ile� Bat�� aras�ndaki� mal� de�i�� –� toku�unu� sa�layan� gemilerin� görüldü�ü� r�ht�mlar�n�

foto�raflar�,��zmir’in�tarihi�foto�raflar��aras�nda�bulunmaktad�r.�(Poudade,�2006)��

D��� ticarette�ve�özellikle�de� ihracatta�Türkiye�ekonomisi�aç�s�ndan�birincil�öneme�sahip�olan�

kentin�bu�durumu,�1980'lerden�bu�yana�göreli�olarak�gerilemekle�birlikte;�kent,�d���ticaretteki�yerini�

esasen�korumaktad�r.� Türkiye'de� ihracat�n� te�vik�edilmedi�i�1980�öncesinde� �zmir,�özellikle� tüketim�

mallar��(esasen�geleneksel�tar�ma�dayal��ürünler)�ihracat�n�n�merkezi�konumundayd�.�1970'lerde��zmir�

ihracat�n�n� Türkiye� ihracat�� içindeki� pay�� %30'lar� düzeyinde� iken� 2000'li� y�llarda� bu� pay� %18’lere�

inmi�tir.�1980�sonras�nda�Türkiye'nin�d���ticaret�kompozisyonu�de�i�mi�tir�ve�geleneksel�tar�ma�dayal��

ürün�ihracat�,�yerini�sanayi�mallar��ihracat�na�b�rakm��t�r.��zmir�imalat�sanayi,�1970–1990�döneminde�

sektörel� yap�� aç�s�ndan� bir� dönü�üm� geçirmi�;� � tüketim� mallar�� üretimini,� ara� ve� yat�r�m� mallar��

üretimi�ile�geni�letmi��ve��zmir�d���ticareti�ile�önemli�ölçülerde�d���fazla�veren�bölge�olmaktan�ç�k�p�d���

aç�k�veren�bölgeye�dönü�mü�tür.�

2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� �zmir� ihracat�n�n� Türkiye� ihracat�� içindeki� pay�� %16,3’tür.� Bu�

verilere� göre� �zmir� ilinde� ki�i� ba��na� ihracat� 5.685�$� iken,� ki�i� ba��na� ithalat� 6.882�$’d�r.� 2003�2008�

dönemindeki� TÜ�K� verilerinde,� �zmir� ilinde� yap�lan� y�ll�k� ihracat� 21.580� (milyon�$)� ve� ithalat� 26.123�

(milyon�$)�olarak�görülmektedir.��hracatta�geleneksel�ihraç�mallar�n�n�a��rl�kl��oldu�u�dönemlerde�en�

büyük�ihracatç��il�olma�özelli�ini��zmir�ta��rken�ekonominin�d��a�aç�lmas�ndan�sonra,�bu�yeri���stanbul�

alm��t�r.�

�
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4.10.1�Tar�m�

� Nüfus� bak�m�ndan� ülkemizin� üçüncü� kalabal�k� ili� olan� �zmir'de,� 2008� y�l�� TÜ�K� verilerine�

göre� toplam�nüfus� içinde,� tar�mla� u�ra�an� nüfus�%� 7,5’tir.� 2008� y�l�� itibariyle� tar�m� yap�lan� toplam�

alan� ise� 454� bin� hektard�r.� Türkiye'nin� mandalina� üretiminin� %12,1’i,� pamuk� ve� tütün� üretiminin�

%4,2’si,�zeytin�üretiminin�%15,6’s��ve�üzüm�üretiminin�%3,2’si� �zmir’de�yap�lmaktad�r.�Yine�2008�y�l��

TÜ�K� verilerine� göre� �zmir’deki� bitkisel� üretim� de�eri� 2.209.319� (bin� TL)’dir� ve� bu� de�er,� Türkiye�

üretiminin�%�8,9’unu�olu�turmaktad�r.�

2008� verilerine� göre,� �zmir’in� tar�msal� üretim� de�erinin� %60’�n�� bitkisel� üretim� %33’ünü�

hayvansal�üretim�ve�%7’sini�ise�su�ürünleri�üretimi�olu�turmaktad�r.�Son�2�y�lda�ise,�bitkisel�ürünler�ve�

su� ürünleri� üretim� de�erlerinde� art��� gözlenmektedir.� �zmir’in� genel� arazi� varl���n�n� yakla��k� olarak�

1/3’ünü�(%28,5)�tar�m�arazileri�olu�turmakla�birlikte��toplam�344.984.5�hektar�tar�m�arazisi�içerisinde,�

%42,2� payla� tarla� alanlar�� birinci� s�ray�,� %27,1� payla� zeytin� alanlar�� ikinci� s�ray�,� %12� payla� sebze�

alanlar��üçüncü�s�ray�,�%7,9�payla�meyve�alanlar��dördüncü�s�ray��ve�%3,9�payla�ba��alanlar��be�inci�

s�ray�� almaktad�r.� �zmir� ili� s�n�rlar�� içerisinde� tar�mla� u�ra�an� 151.000� çiftçi,� 113� tür� bitkisel� ürün�

üretimi�ve�13�tür�hayvan�yeti�tiricili�i� ile� �zmir�ekonomisine�büyük�katk�da�bulunmaktad�r� (Tar�m�ve�

Köyi�leri�Bakanl�����zmir�il�Müdürlü�ü,�2009)�.�

A�a��daki� grafikten� de� görülebilece�i� üzere,� �zmir’in� genel� arazi� varl���n�n� %� 28,5’ini� tar�m�

arazileri�olu�turmakta�olup�toplam�344.984,50�hektar�tar�m�arazisi�içerisinde�%�43�payla�tarla�alanlar��

1.� s�ray�,� %� 27� payla� Zeytin� alanlar�� 2.� s�ray�,� %� 12� payla� sebze� alanlar�� 3.� s�ray�,� %� 8� payla�meyve�

alanlar��4.�s�ray��ve�%�4�payla�ba��alanlar��5.�s�ray��almaktad�r.�

�

Kaynak:�Tar�m�ve�Köyi�leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�

��!"������#���������$

Q




4.10.2�Hayvanc�l�k�

2008�y�l��verilerine�göre��zmir’de�368.591�s���r,�402.968�koyun�ve�158.111�keçi�bulunmaktad�r.�

2008� y�l�� itibar�yla� Türkiye’deki� s���rlar�n� �%3,3’ü,� koyunlar�n� �%1,7’si,� keçilerin�%2,8’i� ve� tavuklar�n�

%5,6’s���zmir’de�yeti�tirilmektedir.�

�

S���r�varl���n�n�neredeyse�tamam��(%97’si)�saf�kültür�ve�kültür�melezi�hayvanlardan�olu�makta�

olup� y�ll�k� toplam� s���r� sütü�üretimi� 1.041.623� ton� ve�hayvan�ba��na�ortalama�y�ll�k� süt� verimi� 5.47�

tondur.�Soy�kütü�üne�kay�tl��i�letmelerde�ise�ortalama�süt�verimi�y�ll�k�6.5�ton�olup�bu�oranla�AB�süt�

verimlerine�yakla��lm��t�r.��

�

�

�

�

Tar�m� ve� Köyi�leri� Bakanl���,� �zmir� �l� Müdürlü�ü’nün� web� sitesinde� yer� alan� 2008� verileri�

incelendi�inde,�2008�y�l�nda�36.562�ton�su�ürünleri�üretiminin�yap�ld����ve�toplam�330.171.651.713�TL�

üretim�de�erinin�yarat�ld����görülmektedir.� �zmir,�denizlerde�kültür�bal�kç�l����üretiminde,�Mu�la’dan�

sonra� ülke� genelinde� ikinci� s�rada� yer� almaktad�r.� (Tar�m� ve� Köyi�leri� Bakanl�����zmir� il�Müdürlü�ü,�

2009)Yukar�daki� tablodan� da� görülebilece�i� gibi� �zmir’de� ço�u� hayvansal� ürün� (et,� süt,� yumurta)�

üretiminde,�2004�y�l�ndan�itibaren�büyük�bir�art���gerçekle�mi�tir.�

��� �

�
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A�a��daki� grafikte� görüldü�ü� üzere,� 2008� verilerine� göre� �zmir’in� tar�msal� üretim� de�eri�

ortaya�konulmu�tur.�Bu�grafikten�anla��ld����üzere,�kentte�bitkisel�üretim�de�eri�%60’l�k�bir�oranla�ilk�

s�ray�� almakta,�bunu�%33’lük�bir�oranla�hayvansal�üretim�de�eri� ve�%7’lik�bir�oranla�da� su�ürünleri�

üretim�de�eri�takip�etmektedir.�

Kaynak:�Tar�m�ve�Köyi�leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�

�

Kaynak:�Tar�m�ve�Köyi�leri�Bakanl�����zmir��l�Müdürlü�ü�

�zmir’de� su� ürünleri� üretim� de�erine� bak�ld���nda,� 2004� y�l�nda� oldukça� dü�ük� bir� rakam�

görülürken,�son�be��y�l�içinde�özellikle�kültür�bal�kç�l����alan�nda�oldukça�önemli�bir�sektörel�büyüme�

görülmektedir.�
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4.10.3��malat�Sanayii�

�� Ege�bölgesi,�Türkiye'nin�en�geli�mi�� ikinci�sanayi�bölgesi�olarak�kabul�edilmektedir.�2008�y�l��

TÜ�K� verilerine� göre� �zmir’deki� toplam� nüfusun� %� 6,5’i� sanayi� sektöründe� istihdam� edilmektedir.�

Sanayi;� özellikle� metal� e�ya,� makine� ve� ta��t� araçlar�,� g�da,� tütün,� dokuma,� giyim� e�yas�,� kürk,�

ayakkab�,� deri,� kimya,� a�aç� ürünleri� mobilya� ve� ka��da� dayanmaktad�r.� Sanayi� kurulu�lar�� üç� aks�

boyunca� uzan�m� göstermekte� ve� bu� akslar� içinde� organize� sanayi� bölgeleri� ve� serbest� bölgeler� yer�

almaktad�r.� Bunlar� P�narba���I��kkent�Kemalpa�a� aks�,� Çi�li�Menemen� aks�� ve� Karaba�lar�Gaziemir�

Torbal��Menderes�sanayi�akslar�d�r.��

�

2002�y�l�nda�kentteki�sanayi�kurulu�u�say�s��5.160'a�yükselmi�tir.�2003�y�l��3.�dönem�kapasite�

kullan�m�oran��tüketim�sektöründe�%62�olurken,�ara�mallar�sektöründe�%69,�yat�r�m�sektöründe�ise�

%58�olarak�gerçekle�mi�tir.�Sanayi�faaliyetlerinin�bir�plan�dahilinde�gerçekle�mesi� için�sürdürülebilir�

kalk�nma� anlay���� çerçevesinde,� organize� sanayi� bölgesi� ve� serbest� bölgelerin� yerel� ölçekte� önemi�

artm���ve��zmir� imalat�sanayi,�bu�anlamda�gerekli�maddi�alt�yap��olanaklar�n��geni�letmi�tir.� �zmir’de�

halen�18�adet�organize�sanayi�bölgesi,�2�serbest�bölge,�küçük�sanayi�siteleri�ve�çar��lar�� ile�teknoloji�

geli�tirme�bölgesi�faaliyettedir.�(�TO�Web�sitesi����zmir�Rehberi/�Haziran�2006)�

4.10.4�Hizmetler�

2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre,��zmir�ekonomisinde�sanayi�sektörünün�pay��%31,5;�tar�m�n�pay��

%7,5;�hizmet�sektörünün�pay��ise�%61’dir.�Daha�önce�de�belirtildi�i�gibi�hizmet�sektörü�içinde,�imalat�

(%27,5)� ile� ticaret� (17,9)� alt� sektörleri� a��rl�kl�� paya� sahiplerdir.� Yine� 2008� y�l�� verilerine� göre�

Türkiye'de�hizmet�sektörünün�GSY�H�içindeki�pay��%64’tür.�

4.10.5.�Ticaret�

�zmir’in� tarihi� kimli�i� “ticaret� merkezi”� olma� özelli�iyle� örtü�mektedir.� Tarihsel� kimli�i�

yans�tan�Kemeralt��Çar��s�,�pasajlar,� i��hanlar��gibi�geleneksel�ticaret�merkezlerinin�yan��s�ra;�modern�

pazar�yerleri,�plazalar�ve�al��veri��merkezleri�canl��ve�geni��bir�çe�itlilik� içeren�ticari�mekanlar�olarak�

dikkati�çeker.�
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�

TÜ�K� taraf�ndan� yay�nlanm��� olan,� 2009� y�l�n�n� ilk� üç� ay�nda� kurulan� ve� kapanan� �irketlerin�

�zmir’deki� say�lar�na� bakt���m�zda� söz� konusu� ticari� canl�l���� yak�ndan� görmek�mümkündür.� Kurulan�

firmalar�n�türüne�bak�ld���nda;��toptan�ve�perakende�ticaret,�motorlu�ta��t,�motosiklet,�ki�isel�e�yalar�

ve� ev� e�yalar�n�n� onar�m�� alan�n�n� ilk� s�rada� geldi�i;� bunu� s�ras�yla� imalat� sektörü,� gayrimenkul�

kiralama� ve� i�� faaliyetleri� sektörü,� in�aat� sektörü� ve� ula�t�rma�depolama�haberle�me� sektörünün�

izledi�ini� görülmektedir.� 2008� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� ticaret� unvan�yla� kurulan� i�yerlerinin� say�s��

�zmir’de�1.600’dür.�Bu�say�yla��zmirX�Türkiye’de�4.�S�rada�yer�almaktad�r.�

��zmir’in� ticari� hayat�n�� canland�ran� en� önemli� faktörlerden� biri� de� kentin� kimli�iyle�

özde�le�mi�� olan� fuarlard�r.� 2008� y�l�� içinde� madencilikten� teknolojik� geli�melere;� mobilya�

dekorasyondan� gelinlik�damatl�k� fuarlar�na;� � 30’u� ihtisas� fuar�,� 5’i� Uluslararas�� �htisas� Fuar�,� 1’i� de�

Uluslararas�� Genel� Fuar� olmak� üzere� toplam� 36� fuar� gerçekle�tirilmi�tir.� � H�zla� büyüyen� sektörel�

ihtisas� fuarlar�� talebi� kar��s�nda� mevcut� fuar� alan�n�n� yetersiz� kalmas�,� fuarc�l�k� alan�nda� yeni� ve�

ça�da�� ihtiyaçlara�yan�t�verebilecek�nitelikte�fuar�alan��aray���n��art�rm��t�r.� (�zmir�Kent�Sa�l�k�Profili,�

2009)�

�

�

�
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4.10.6�Turizm�

Son�y�llarda�h�z�n��artt�ran�küreselle�menin�etkisiyle�“küçük�bir�köy”�niteli�i�kazanan�dünyada,�

en�h�zl��geli�en�sektörlerden�biri�turizmdir.�Türkiye’nin�genel�turizm�potansiyeli�içinden��zmir’in�ald����

ziyaretçi� pay�� yakla��k� %4� civar�ndad�r.� �zmir;� � ta��d���� tarihsel,� kültürel,� co�rafi� özellikleri� ve� sahip�

oldu�u� do�al� kaynaklar�yla� canl�� bir� turizm� potansiyeline� sahiptir.� Kentte� hizmet� sektörünün�

büyümesi�için�en�uygun�alanlardan�biri�turizmdir.�Do�al,�kentsel�ve�tarihi�de�erlerden�turizm�alan�nda�

etkin�olarak�yararlan�lmas�,�kentin�gelece�ini�belirleyecek�önemli�bir�faktördür.�

2008�y�l��TÜ�K�verilerine�göre�Türkiye’ye�giri��yapan�yabanc��turistler�içerisinde;��zmir’e�en�çok�

Alman,� �ngiliz�ve�Hollandal�� turistler�giri��yapm��lard�r.�2008�y�l�nda� �zmir’e�gelen�yabanc�� turistlerin��������

%�24,31’i�Almanya'dan,�(251.427),�%�8,82’i��ngiltere'den,�(91.234)�ve�%�6,89’u�Hollanda'dan�(71.348)�

gelmi�tir.���

�

Kültür� ve� Turizm� Bakanl���’n�n� Haziran� 2009� verilerine� bak�ld���nda,� 2009� y�l�� içerisinde�

Türkiye’ye� giri�� yapan� 10.590.631� turistin� 417.665’inin� �zmir’e� giri�� yapt���� görülmektedir.� Bu� say�,�

Türkiye’ye�giri��yapan�turistlerin�%3,94’üne�tekabül�etmektedir.�

Y�llara�Göre��zmir��li�ve�Türkiye’de�Bulunan�Turizm���letme�Belgeli�Tesis,�Oda�ve�Yatak�Say�s��

�le��zmir��linin�Türkiye��çerisindeki�Pay��(%)�

�

Turizm�i�letmeleri�say�s��aç�s�ndan�da��zmir’in�Türkiye�içindeki�durumunu�gösteren�yukar�daki�

tabloyu� inceledi�imizde;� �zmir’in,� � turizm�belgeli� tesis,�oda�ve�yatak�say�s��aç�s�ndan�Türkiye� içindeki�
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pay�n�n�2004�y�l�ndan�beri�kademeli�bir�dü�ü��içinde�oldu�u�anla��lmaktad�r.�Tablodaki�veriler,�turizm�

sektöründen� �zmir’in� hak� etti�i� pay�� alabilmesi� aç�s�ndan� kentin� turizm� yat�r�mlar�na� a��rl�k� vermesi�

gerekti�inin�sinyalleri�olarak�görülebilir.�

�

4.10.6.1�Deniz�Turizmi�

�zmir’in� Ege� Denizi’ne� 629� km� k�y�s�� bulunmaktad�r.� Bunun� 101� km'si� do�al� plaj� (kumsal)�

niteli�indedir.�2007�y�l��itibar�yla,��zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�s�n�rlar��içinde�mavi�bayrakl��9�plaj�ve�1�

marina�bulunmaktad�r.�Bunlardan�dördü�Gümüldür’de,� ikisi�Karaburun’da,�üçü� ise�Foça’dad�r.� (�zmir�

Kent�Sa�l�k�Profili,�2009)��

�zmir�k�y�lar��yar�mada�ve�koylardan�olu�an�co�rafyas�yla,�plaj�kullan�m��d���nda�su�sporlar�na�

da�olanak�vermektedir.��zmir�k�y�lar�,�ülkemizin�önemli�yat�turizmi�potansiyeli�ta��yan�alanlar�ndand�r.�

K�y��ku�a��nda�yer�alan�koylar�n�olu�turdu�u�do�al�peyzaj�nitelikleri,�ormanlar,�maki�ve�zeytinliklerle�

örtülü�bitki�dokusu,�iklim�özellikleri�gibi�do�al�de�erler;��k�y��boyunca�yer�alan�arkeolojik�alanlar,�antik�

kentler� gibi� kültürel� de�erlerin� yan�� s�ra� k�y�daki� yerle�melerin� yaratt���� servis� olanaklar�� ve� otantik�

de�erler�de�bu�potansiyeli�olu�turan�ve�destekleyen�unsurlard�r.��

��zmir’in� geli�me� gösterebilece�i� deniz� turizmi� alanlar�ndan� biri� de� yat� ve� kruvaziyer�

turizmidir.�Bir�zamanlar�sadece�üst�gelir�gruplar�na�ait�bir�spor�olarak�dü�ünülen�yatç�l�k�günümüzde�

getirileri� aç�s�ndan� da� dünyan�n� önemli� turizm� bile�enlerinden� biri� olarak� kabul� edilmektedir.�

Akdeniz’de�dola�an�yatç�lar�ve�kruvaziyer�gemileri�aç�s�ndan��zmir’in�sahip�oldu�u�do�al�konumunun�

de�erlendirilmesiyle� � bir� cazibe� merkezi� haline� getirilmesi,� turizm� gelirlerinden� al�nan� pay�n� k�sa�

vadede�art�r�lmas�na�hizmet�edecektir.�

�

4.10.6.2�Kültür�ve��nanç�Turizmi�

�nanç�turizmi�kapsam�nda,��zmir'in�Selçuk�ilçesi�özel�bir�yere�sahiptir.��lçe�s�n�rlar��içerisindeki�

Efes� antik� kenti,� çe�itli� devirleri� ya�am��� olmas�� nedeniyle,� H�ristiyanl�k� dünyas�� aç�s�ndan� önem�

ta��maktad�r.�Her�ne�kadar�Hz.��sa�Filistin'de�do�mu��ise�de�H�ristiyanl�k�Efes'ten�yay�lm���ve��ncil'deki�

Yuhanna'y�� yazan� St.� Jean� ba�kanl���nda� Efes� Antik� Tiyatro’da� yap�lan� bir� toplant�� ile� Efes� halk��

H�ristiyanl��a�davet�edilmi�tir.�Efes'ten�7�km.�uzakl�ktaki�Bülbül�Da��,�Hz.��sa'n�n�ölümünden�sonra�St.�

Jean� ile� birlikte� gelen� Meryem� Ana'n�n� son� zamanlar�n�� geçirdi�i� yer� olarak� kabul� edilmektedir.�

Müslümanlarca� da� kutsal� say�lan� bu� ev,� çe�itli� zamanlarda� papalar� taraf�ndan� ziyaret� edilerek�

H�ristiyanl�k�aleminin�"Hac�Yeri"�ilan�edilmi�tir.�
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4.10.�6.3�Kongre�Turizmi�

�zmir'de� kentsel� hizmetlerin� yan�� s�ra�di�er� turizm� faaliyetlerindeki� çe�itlenmeler�de� kongre�

turizminin� geli�mesine� uygun� ortam� yaratmaktad�r.� Büyük� Efes� Oteli,� Hilton� Oteli,� Termal� Prenses�

Otel,�Çe�me�Alt�nyunus,�Richmond�Ephesus�Otel�ile�MMO�Tepekule�Kongre�ve�Sergi�Merkezi�kongre�

turizmine�uygun�olarak�yap�lan�yerlerdendir.�

�

4.10.6.4�K���Turizmi�

Ege�Bölgesinde,�Gediz�ve�Küçük�Menderes��rmaklar�n�n�aras�nda�yer�alan�Bozda��yükseltisinin�

kuzey� yamaçlar�nda� do�al� pistlerin� olmas�,� kayak� sporlar�na� olanak� vermektedir.� Bugün� kayak�

merkezinde�üç�aç�k�pist,�on� tane�do�al�pist�mevcuttur�ve�bunlar�n�yakla��k�kayakç��kapasitesi�4.000�

ki�idir.�

4.10.6.5�Termal�Turizm�

�

Balçova� Kapl�calar�,� Bay�nd�r� Il�calar�,� Bergama� Kapl�calar�,�Menemen� Il�calar�,� ll�cagöl� Il�cas�,�

Tav�an�Adas�� Il�cas�,�Çe�me� Il�calar�,� �ifne� (Reisdere)�Kapl�ca�ve�Çamuru,�Seferihisar�Kapl�calar�,�Urla�

Il�calar��(Malkoç�içmeleri)�ve�Gülbahçe�Il�calar�nda�termal�turizm�yap�lmaktad�r.�

�

4.10.6.6�Yayla�Turizmi�

Ödemi�� ilçesinin� Bozda�� Gölcük� yaylas�� ve� yine� ayn�� bölgedeki� Subatan� yaylas�,� Kar��yaka�

ilçesinin� kuzeyindeki� Yamanlar� Da��� üzerinde� bulunan� Karagöl� ve� Bergama� ilçesini� çevreleyen�

da�lardan�kuzeydeki�Madra�Da��'nda�bulunan�Kozak�Yaylas��günübirlik�rekreasyon�ve�yayla�turizmine�

elveri�li�alanlard�r.�

�

4.10.6.7��Kamp	Karavan�Turizmi�

Çe�me,� Gaziemir,� Gümüldür� ve� Seferihisar'da� çad�rl�� kamp� ve� karavan� kamping� hizmeti�

verilmektedir.�

�

�
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4.10.6.8��Ornitoloji�

�zmir� Çamalt�� Tuzlas�’n�n� içinde� bulundu�u� 8.000� hektarl�k� alan,� 1982� y�l�nda� Su� Ku�lar��

Koruma�ve�Üretme�Sahas��olarak�tescil�edilmi�tir.�Yakla��k�200�tür�ku�un�bulundu�u�bölgeye,�her�y�l�

ortalama�50.000�ku��u�ramaktad�r.�

�

4.10.6.9�Rüzgar�Sörfü�

Çe�itli�rüzgar�ko�ullar��ve�ideal�sörf�alan��ile�özellikle�Çe�me’nin�Alaçat��mevkii,��Avrupa'n�n�en�

önemli�sörf�merkezlerinden�biridir.�

�

4.10.6.10�Da��Turizmi�

Balçova�Tepesi� ile�Yamanlar�Da��,�da��sporlar�n�n�amatör�düzeyde�yap�ld����yerlerdir.�Bunun�

ötesinde,��zmir�Körfezi’ne�dik�inen�da��silsileleri�içinde�kuzeydeki�Madra�Da�lar��2.000�metreyi�geçen�

yüksekli�i�ile�da�c�l�k�aç�s�ndan�son�derece�elveri�li�imkanlar�sunmaktad�r.�

�
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5.1.1.��zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�Tarihsel�Geli�im�Süreci�

�� Kentsel� hizmet� sunan� kurumlar� olan� belediyeler,� 1850’li� y�llardan� itibaren� ticaretin� yo�un�

ya�and���� ve� nüfusu� fazla� olan� liman�kentlerinde� kurulmaya�ba�lanm��t�r.� Bu�dönemde�belediyeler;�

daha�çok�ticari�ak����sa�layacak,�alt�yap��hizmetlerini�üretecek�bir�araç�olarak�görülmü�tür.��

�� 19.�yüzy�l�içerisinde��zmir’in�bir�liman�kenti�olmas�,�ticaretin�yo�un�olarak�ya�anmas��ve�nüfus�

fazlal���ndan�kaynaklanan�nedenler�ula��mdan�altyap�ya,�sa�l�k,�imar�ve�iskan�i�lerine�ili�kin�ihtiyaçlar��

da�gündeme�getirmi��ve�belediye�kurulmas��talebini�ortaya�ç�karm��t�r.�

��zmir’de� belediyenin� kurulmas�� ile� ilgili� ilk� giri�im,� �zmir’de� ya�ayan� ecnebi� tüccarlar�

taraf�ndan� yap�lm��t�r.� Bu� tüccarlar�n,� 1866� y�l�ndan� itibaren� kentte� bir� belediye� örgütü� kurulmas��

yolunda� talepte�bulunduklar�� anla��lmaktad�r.� 1867� y�l�nda�Osmanl��Hükümeti;� kentin�büyüklü�ünü,�

ticari�önemini�de�erlendirmi��ve�kentin�sokak�ve�çar��lar�n�n�bak�ms�zl���n��göz�önünde�bulundurarak,�

bir�belediye�örgütünün�ve�meclisinin�kurulmas�n��kararla�t�rm��t�r.�Bir�y�l�sonra�1868�y�l�nda��zmir’de�

belediye�kurulmu�tur.�Belediye�meclisinde�yabanc��tüccarlar�n�üye�s�fat�yla�yer�almas��yerli�ve�yabanc��

tüccarlar�aras�nda�ç�kar�çat��malar�na�yol�açm��t�r.�

��zmir’de,� belediyenin� düzenlenme� ihtiyac�n�� gören� Vali� Ahmet� Hamdi� Pa�a’n�n� giri�imiyle,��

belediye�riyasetine�reis�olarak�Yeni�ehirlizade�Hac��Ahmet�Efendi�tayin�edilmi�tir.�K�sa�bir�süre�sonra�

Hac��Ahmet�Efendi’nin�belediyede�yetersiz�oldu�u�anla��lm���ve�kendisi�görevden�al�nm��t�r.��

�� Di�er� yandan,� Ekim�1877’de� yürürlü�e� giren�Vilayetler�Belediye�Kanunu� ile�her� k�rk�bin� ki�i�

için� bir� belediye� kurulmas�� maddesince,� �zmir� Belediyesi� 1879� y�l�nda� iki� farkl�� belediye� dairesine�

ayr�lm��t�r.� Birinci� Daire�i� Belediye;� Müslüman� ve� Yahudi� mahalleleri� üzerinde� faaliyet� gösterirken�

�kinci�Daire�i�Belediye;�Ecnebi,�Levanten,�Rum�ve�Ermeni�yerle�im�bölgelerini�kapsamaktad�r.��ehirde�

yap�lan� bu� bölünme,� sadece� etnik� ayr�m�� de�il� belediyenin� bütçelerinde� ve� hizmet� anlay���nda� da�

farkl�l�klar�n�do�mas�na�yol� açm��t�r.� �zmir�Belediyesi’nde�görülen�bu� ikilik,� devlet� yöneticilerinin�de�

dikkatini�çekmi��olacak�ki�1890�y�l�nda�Birinci�Daire�feshedilerek��ehrin�tüm�belediye�birimleri�tek�elde�

toplanm��t�r.�

�� Belediye’nin� kurumsalla�mas�� yolunda� önemli� bir� ad�m� atan� Belediye� Reisi,� E�ref� Pa�a’d�r.�

Öyle� ki;� �zmir� Belediyesi’ni� örgütsel� olarak� geli�tirmi�,� belediyeyi� çe�itli� kalemlere� ay�rm��,� belediye�

gelirlerini�düzenlemi�tir.�Ayr�ca�ula��m�aç�s�ndan�yat�r�ma�uygun�belediye�hizmetleri�konusunda�da�ilk�

ad�mlar� E�ref� Pa�a’n�n� döneminde� at�lm��,� esnaf� üzerinde� büyük� denetimler� sa�lanm��,� sa�l�k� ve�

temizlik�konular�nda�önemli�geli�meler�kaydedilmi�tir.�

����%�%�������$�
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�Kurtulu��Sava���sonras�nda��zmir�Belediyesi,�yang�nla�birlikte�büyük�bir�ço�unlu�u�tahrip�olan�

kentin� imar�,� ekonomik� sorunlar,� göçler� ve� altyap�� hizmetlerinin� yayg�nla�t�r�lmas�� gibi� önemli�

sorunlarla�kar���kar��ya�gelmi�tir.��

�� 1923�1930� y�llar�� aras�nda� �zmir’de,� belediyenin� hizmetleri� son� derece� s�n�rl�� olmu�;� Gazi�

Bulvar�’n�n� aç�lmas�� d���nda� önemli� bir� a�ama� katedilememi�tir.� Ancak;� 26� �ubat� 1924� tarihli�

“Belediye�Vergi�ve�Resimleri�Kanunu”� ile�belediyenin�mali�olarak�güçlenmesi� sa�lanm��t�r.�16�Nisan�

1924�tarihli�“Umur���Belediye’ye�Müteallik�Ahkam���Cezaiye�Kanunu”�ile�de�belediyeler�yarg��hakk�na�

sahip�olmu�tur.�1925�y�l�nda�Ebniyeler�Kanunu’nda�belediye�lehine�yap�lan�bir�düzenleme�ile�yang�n�

yerlerinin�imar�nda�belediyelere�kolayl�k�sa�lanm��t�r.��

�� 1931�y�l�nda�göreve�gelen�Belediye�Reisi�Behçet�Uz� ile�birlikte��zmir,�yeni�ve�ça�da��bir�kent�

kimli�ine�kavu�mu�tur.�Kentin�su�ve�kanalizasyon�i�leri�büyük�oranda�halledilmeye�çal���lm��;�Bostanl�,�

Mersinli�ve�Güzelyal��batakl�klar�n�n�kurutulmas��ile�bu�alanlar�n�a�açland�rmas��yoluna�gidilmi�,�park�

ve�çocuk�oyun�alanlar��aç�larak�kentin�hizmetine�sunulmu�tur.���

���� Yang�n� alan�n�n� temizlenmesi� ile� ilgili� iki� önemli� olu�um,� 1932’de� yap�lan�Gazi�Heykeli� ve� 9�

Eylül� Panay�rlar�’d�r.� Yang�ndan� sonra� ekonomik� olarak� büyük� bir� kay�p� ya�ayan� kente� bir� canl�l�k�

getirmesi� bak�m�ndan� 9� Eylül� Panay�rlar�’n�n� kurulmas�� önemlidir.� Di�er� bir� önemli� at�l�m� ise�

Kültürpark’�n� yap�lmas�d�r.� Yang�n� alan�n�n� temizlenmesinden� sonra,� kentin� akci�eri� olarak�

tan�mlanan� bu� yer;� sergi� alanlar�,� sosyal� ve� e�lence�mekanlar�n�� bünyesinde� toplam��� ve� �zmirlilere�

kazand�r�lm��t�r.�

�� 1941� y�l�nda� Ankara’ya� milletvekili� olarak� giden� Belediye� Reisi� Behçet� Uz’un� yerine,� �zmir�

Belediye�Reisli�i’ne�Re�at�Leblebicio�lu�seçilmi�tir.� (1941�1949)�Leblebicio�lu,� II.�Dünya�Sava���y�llar��

gibi� zor� bir� dönemde� belediyeyi� maddi� olarak� ayakta� tutmaya� çal��m��t�r.� Döneminin� önemli�

hizmetleri�aras�nda�yer�vermemiz�gereken�Halkap�nar�batakl���n�n�kurutulmas��ve�Elektrik�Su�Havagaz��

Otobüs� Tramvay� �daresi’nin� kurulmas�d�r.� II.� Dünya� Sava��� döneminden� sonra� da� sosyal� ve� kültürel�

çal��malara�h�z�kazand�rm���ve�bu�ba�lamda;��zmir’de�ilk�defa�Belediye�Bandosu,�Senfoni�Orkestras��ile�

�ehir�Tiyatrosu’nu�kurmu�tur.�

�� 1950� y�l�nda� göreve� gelen� Hulusi� Selek’i,� 1950� –� 1954� y�llar�� aras�nda� görev� yapacak� olan,�

Cumhuriyet�döneminin�ilk�hukukçu�Belediye�Ba�kan��Av.�Rauf�Onursal�izler.�1954�–�1955�dönemi,�Ege�

Üniversitesi’nin�kuruldu�u�Dr.�Selahattin�Akçiçek�dönemidir.�

�1955�–�1957�y�llar��aras�nda�görev�yapan�Av.�Enver�Dündar�Ba�ar�da,� �zmir’in� imar�� için�çal��m���ve�

1957’de�görevi�Faruk�Tunca’ya�devretmi�tir.��

~=



27�May�s�1960�bir�dönemin�kapand���n��anlatan�tarihtir�ve�göreve,�atama�ile�Sefa�Poyraz�gelir.�

K�sa� bir� süre� sonra,� yine� atamayla� 1960� –� 1961� dönemi� için� Burhanettin� Uluç� gelir.� 1962� –� 1963�

y�llar�nda� Belediye� Ba�kan�,� daha� sonra� �zmir� Valisi� olan� Enver� Saatçigil’dir.� �kiçe�melik� caddesinin�

geni�letilmesi,� Fuar�Müdürlü�ü� binas�� ile� Yeni�ehir’de,� dönemin,� Balkanlar’�n� en� büyük� so�uk� hava�

deposunun�yap�lmas��gibi�çal��malar�bu�dönemin�ürünleridir.�1963’te�görevi�Rebii�Ba�ol�üstlenmi�,�bu�

dönemde�özellikle�sosyal�ya�am�projeleri�gerçekle�tirilmi�tir.�

1964�–�1973�döneminde,�“Asfalt�Osman”�olarak�bugün�de�an�msanan�Osman�Kibar,�asfalts�z�

sokak�b�rakmamak�vaadini�büyük�ölçüde�gerçekle�tirmi�tir.�

��zmir’in�efsane�ba�kanlar�ndan�biri�olan��hsan�Alyanak,�1973�–�1980�aras�nda,�özellikle�ça�da��

kent� anlay���na� uygun� çal��malar� yapm��t�r.� Birçok� cadde� ve� kav�ak� düzenlemesi,� Konak� Meydan��

düzenlemesi,�Konak�Üst�Geçidi�ve�Konak�Katl��Otopark�yap�m�,�Hasan�Tahsin�An�t�’n�n�aç�lmas�,�sosyal�

konut�projeleri,� E�refpa�a�Hastanesi’nden�halk�n�ucuz�biçimde� yararland�r�lmas�,�Halkap�nar� Santral�

Garaj�n�n� aç�lmas�� ve� “Düzenleme� Sat��lar�”� ile� TANSA�’�n� temellerinin� at�lmas�� bu� dönemin� dikkat�

çekici� çal��malar�d�r.� 12� Eylül� 1980� darbesi� bu� dönemi� sona� erdirmi�tir.� 1980� –� 1983� dönemi,�

atamayla�gelen�Cahit�Günay�ile�geçmi�tir.�1983�–�1984�y�llar�n�n�ba�kan�,�yine�atamayla�göreve�gelen�

Ceyhan�Demir�olmu�tur.�

1984’ten� sonra,� ç�kan� yasa� do�rultusunda,� belediyemizin� ad�� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi�

olarak� de�i�tirilmi�tir.� 2009� y�l�� yerel� seçimler� öncesinde� yap�lm��� olan� yasal� de�i�ikliklerden� sonra�

görev�alan�m�z�21�ilçeyi�kapsayacak���ekilde�geni�lemi�tir.�

1984� –� 1989�döneminin� Belediye�Ba�kan�� Burhan�Özfatura� 1989� –� 1994�döneminde� Yüksel�

Çakmur’un�Ba�kanl���ndan� sonra,� 1994� –� 1999� y�llar�� aras�nda� yeniden� görev� alm��t�r.� 1994� –� 2004�

y�llar�nda� Ahmet� Piri�tina� Belediye� Ba�kan�’d�r.� 28� Mart� 2004� yerel� seçimlerinde� Ahmet� Piri�tina�

yeniden� Belediye� Ba�kan�� seçilir.� Ancak;� � seçimlerden� iki� ay� sonra� vefat� eden� Ahmet� Piri�tina’n�n�

yerine��zmir�Büyük�ehir�Belediye�Meclisi’nin�karar�yla�Haziran�2004’te�Bornova�Belediye�Ba�kan��Aziz�

Kocao�lu� atan�r.� 2004�2009� y�llar�� aras�nda� �zmir� Büyük�ehir� Belediye� Ba�kanl���� görevini� yürüten�

Kocao�lu,�29�Mart�2009�yerel�seçimlerini�kazanarak�tekrar�göreve�gelmi�tir.��

Belediyecilik;��kente�ve�insanlara�hizmette,�tam�anlam�yla�bir�bayrak�yar���d�r.�Bugün�o�bayra���

“Kentler,�onlara�sahip�ç�kanlar�nd�r”�diyen�Ba�kan�Aziz�KOCAOLU�ta��maktad�r.�

�
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Ali Nazmi Bey 
(1908-1910)

Yahya Hayati Paþa
(1894-1895)

Eþref Paþa
(1895-1907)

Tevfik Paþa
(1908)

Dr. Ethem Taþlýoðlu
(1911-1912)

Evliyazade Refik Bey
(1913-1918)

Hacý Hasan Paþa
(1919-1922)

Þükrü Kaya
(1922-1923)

Muammer Uþaklý
 (1924)

Hüseyin Aziz Akyürek
 (1924-1927)

Dr. Hulusi Alataþ
 (1928-1930)

Sezai Göker 
(1930-1931)

Dr. Behçet Uz 
(1931-1941)

Reþat Leblebicioðlu
 (1941-1946), (1946-1949)

Hulusi Naci Selek
 (1949-1950)

Rauf Onursal 
(1950-1954)

Mustafa Selahattin Akçiçek 
(1954-1955)

Enver Dündar Baþar
 (1955-1957)

Faruk Tunca 
(1957-1960)

Hv. Kur. Alb. Safa Poyraz
 (1960)

Gen. Burhanettin Uluç
 (1960-1961)

Enver Saatçýgil
 (1961-1962)

Rebii Baþol 
(1963-1964)

Osman Kibar
(1964-1968), (1968-1973)

Cahit Günay (1980-1983) Ceyhan Demir
(1983-1984)

Dr. Burhan Özfatura
(1984-1989), (1994-1999)

Yüksel Çakmur
 (1989 -1994)

Ahmet Piriþtina
 (1999-2004), (15.06.2004 Vefat)

Aziz Kocaoðlu
 (2004-2009), (2009-Devam)

KRONOLOJÝK SIRAYLA
ÝZMÝR BELEDÝYE BAÞKANLARI

Yeniþehirli Ahmet Efendi
(1892)

Ragýp Paþa
(1892-1893)

Ýhsan Alyanak
(1973-1977), (1977-1980)
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Ayr�ca;�Belediye�Meclisi�ve�Encümeni�ile�ba�l��kurulu�lar�m�z�ve��irketlerimize�ait��bilgiler�
a�a��daki�gibidir.
Belediye�Meclisi 128�Üye

Belediye�Encümeni 11�Üye

Ba�l��Kurulu�lar�m�z ESHOT�GENEL�MÜDÜRLÜ�Ü�

�ZSU�GENEL�MÜDÜRLÜ�Ü

Belediyemizin�Hissedar��Oldu�u��irketler EGE��EH�R�PLANLAMA�A.�.

GRAND�PLAZA�TUR�ZM�A.�.

�ZBELCOM�A.�.

�ZBETON�A.�.

�ZDEN�Z�A.�.

�ZELMAN�A.�.

�ZENERJ��A.�.

�ZFA��A.�.

�ZULA��A.�.

�ZBAN�A.�.

�ZM�RGAZ�A.�.

Hissedar��Oldu�umuz��irketlerin�Kurmu��Oldu�u��irketler �ZM�R�JEOTERMAL�A.�

�ZM�R�METRO�A.�.

ÜN�BEL�A.�.



5.1.3.�Görevler�

�� �5216� say�l�� Büyük�ehir� Belediyesi� Kanunu’nun� 2004� y�l�nda� devreye� girmesi� ile� �zmir�

Büyük�ehir�Belediyesi’ne�19�ilçe�ve�38�ilk�kademe�belediyesi�dahil�olmu�tur.�2009�yerel�seçimlerinin�

hemen�öncesinde�yap�lan�de�i�iklik�sonras�nda��ise�Kar��yaka�ve�Bornova�s�n�rlar��içinde�Bayrakl��ilçesi;�

Konak� s�n�rlar�� içinde� Karaba�lar� ilçesi� olmak� üzere� iki� yeni� ilçe� kurulmu�tur.� Selçuk� ilçesinin� �zmir�

Büyük�ehir�Belediye�s�n�rlar��içine�dahil�edilmesinin�ard�ndan�Belediyemiz’in�hizmet�alan�na�giren�ilçe�

say�s��21’e�ç�km��t�r.�Büyük�ehir�Belediye�s�n�rlar��içindeki�ilk�kademe�belediyeleri�2009�yerel�seçimleri�

öncesinde�kald�r�lm��t�r.��

�� Görev� alanlar�n�n� geni�lemesi� ve� görevlerin� çok� say�da� yasal� düzenlemelerle� ili�kili� olmas�,�

yasal� yetki� ve� sorumluluklar�n� belirlenmesini� zorunlu� k�lmaktad�r.� Bu� nedenle,� stratejik� planlama�

çal��malar�� kapsam�nda;� yürürlükte� bulunan� mevzuattan� hareket� edilerek;� Büyük�ehir� Belediye�

Ba�kan�n�n� Görevleri,� Büyük�ehir� Belediye� Meclisinin� Görevleri,� Büyük�ehir� Belediye� Encümeninin�

Görevleri�kanunlar�ve�yönetmelikler�dikkate�al�narak�a�a��daki�tabloda�gösterilmi�tir.��
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Ayr�ca,� � birimlerimizin,� yetkileri� ve� yükümlülüklerinin� yasal� dayanaklar�;� stratejik� alanlar�

dikkate� al�narak� ayr�nt�l�� bir� �ekilde� analiz� edilmi�� ve� bu� analizlere� ili�kin� raporlara,� ilgili� stratejik�

alanlarda�yer�verilmi�tir.�

�

�=



Mali� yönetim� kavram�,� yerel� yönetimde� kurumsal� de�erlere� ba�l�,� halka� yönelik,� gelece�i�
programlayan,�yenilikçi�ve�giri�imci,�dinamik,�esnek�ve�gerçekçi�bir�yönetim�anlay���n�n�geli�mesinde�
ve�yerle�mesinde�önemli�bir�fonksiyondur.�

Yerel� yönetimlerde� ba�ar�l�� bir�mali� yönetim� organizasyonu� ancak,� demokratik� ve� etkili� bir�
denetim� sisteminin� kurulmas�� ile� olu�maktad�r.� �zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� de� ba�ar�l�� bir� mali�
yönetim� sürecini� gerçekle�tirmek� ad�na� kendi� denetim� sistemini� yap�land�rma� çal��malar�na�
ba�lam��t�r.�Bu�do�rultuda,�Tefti��Kurulu�Ba�kanl���m�z�faaliyetlerine�devam�ederken,�buna�ek�olarak�
5018�say�l��kanunla�getirilen�iç�denetim�çal��malar�na�ba�lanm���ve��ç�Denetim�Birimimiz�kurulmu�tur.�
Ayr�ca� Mali� Hizmetler� Dairesi� Ba�kanl���� bünyesinde� olu�turulan� �ç� Kontrol� �ube� Müdürlü�ü�
arac�l���yla�Kamu��ç�Kontrol�Standartlar��Eylem�Plan��haz�rlanm���ve�yeni�bir�sürece�geçilmi�tir.�Yap�lan�
eylem� planlar�� ile� yönetsel� ve� kurumsal� faaliyetlerde� süreçlerin� i�lerli�ine� h�z� kazand�r�lm��� ve� �ç�
Kontrol� �ube� Müdürlü�ü� taraf�ndan� gerçekle�tirilen� ön� mali� kontrol� ile� de� yap�lan� i�lemlerin�
güvenilirli�i�ve��effafl����konusunda�bir�ad�m�daha�at�lm��t�r.�

Kurumumuzda� karar� verme� süreçlerini� güçlendirmek,�mali� saydaml�k� ve� hesap� verilebilirli�i�
art�rmak�amac�yla�uygulamaya�konulan�stratejik�planlama,�performans�esasl��bütçeleme�ve�tahakkuk�
esasl�� muhasebe� uygulamalar�� devam� etmektedir.� Her� y�l� May�s� ay�nda� bütçe� haz�rl�klar�na�
ba�lanmakta�ve�bütçemiz,� stratejik�planlama�çerçevesinde�zorunlu�cari�harcama�kalemleri,�öncelikli�
yat�r�m� ve� transferleri� temel� al�narak� haz�rlanmaktad�r.� Yönetimin� çok� y�ll�� harcama� bütçesi�
kapsam�nda�yer�alan�sermaye�yat�r�m�program��hedefleri,�küresel�ekonomik�krizin�yol�açt����zorlay�c��
gelir� beklentileri� de� dikkate� al�narak� en� üst� seviyede� olu�turulmu�tur.� Bütçe� teklifleri� 2010,� 2011,�
2012�y�llar�� için�5018�say�l�� kanunun�15,�16,17�ve�18.�maddelerine�uygun�olarak�çok�y�ll��bütçeleme�
anlay���� ile� uyumlu� bir� �ekilde� haz�rlanmakta� ve� yönetilebilir� borçlanma� pozisyonuyla� uygunluk�
içindeki�sürdürülebilirli�imiz,�iyi�bir�bütçe�performans��ile�desteklenmi��olmaktad�r.��

�zmir� Büyük�ehir� Belediye� meclisi� taraf�ndan� al�nan;� Belediye� gelirlerine� yönelik� tarife�
oranlar�n�n,� mevzuatta� belirlenen� aral���n� asgari� seviyesinde� olmas�� karar�,� vergi� tahsilat�ndaki�
art�r�lm���etkinlikle,�belediye�vergi�gelirlerinde�herhangi�bir�azalma�yaratmam��t�r.�Vergi�tahsilatlar�n�n�
ve�etkinli�inin�art�r�lmas�na�yönelik�olarak,�Mali�Hizmetler�Dairesi�Ba�kanl����Gelirler��ube�Müdürlü�ü�
bünyesinde� Tahakkuk,� Tahsilat� ve� Takip� Yoklama� servislerinin� organizasyon� yap�s�� güçlendirilmi�� ve�
denetim�çal��malar��art�r�larak�devam�etmi�tir.�

Belediyemiz� finansman� ihtiyac�,�belirlenen�risk�düzeyi�çerçevesinde� iç�ve�d���piyasa�ko�ullar��
ve� maliyet� unsurlar�� dikkate� al�narak,� orta� ve� uzun� vadede� mümkün� olan� en� dü�ük� maliyet� ile�
kar��lanmaya� çal���lm��t�r.� Di�er� bir� deyi�le� kamu� borç� ve� risk� yönetiminin� temel� ilkeleri�
do�rultusunda� borçlanmada,� asgari� maliyet� ve� makul� risk� seviyesi� dü�üncesi� ç�k��� noktas�n��
olu�turmu�tur.� Orta� vadeli� mali� planda� öngörüldü�ü� üzere,� nakit� iç� borçlanma� a��rl�kl�� olarak� TL�
cinsinden� yap�lmakta� olup,� nakit� ve� borç� yönetiminde� olu�abilecek� likidite� riskinin� azalt�lmas��
amac�yla�devaml��olarak�güçlü�rezerv�tutulmaktad�r.�

Altyap��haz�rl�k�çal��malar�na�2006�y�l�nda�ba�lanan�kredi�derecelendirme�notu�projesi,�gerekli�
görü�meler�ve�haz�rl�k� toplant�lar��yap�larak,�2008�y�l�nda�hayata�geçirilmi�tir.�Kredi�Derecelendirme�
Kurumunun� veri� taban�nda� yay�nlanan� raporda� ve� bas�n� duyurusunda,� kurumumuzun� güçlü� mali�
yap�s��belirtilirken�esnekli�i�ve�likiditesi�üzerinde�de�ayr�ca�durulmu�tur.��
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Ayr�ca� ödeme� yükümlülüklerimizi� zaman�nda� kar��lama� kapasitemizin� de� oldukça� yüksek�
oldu�u�vurgulanm��t�r.�Uzun�vadeli�döviz�ve�yerel�para�cinsinden�kredi�notumuz�dura�an�görünümlü�
BB�–�(BB�eksi)�olarak�kaydedilirken�ulusal�uzun�vadeli�kredi�notumuz�ise�dura�an�görünümlü�AA�–�(AA�
eksi)� olarak� belirlenmi�tir.� 2009� y�l�� içerisinde� de� sektörün� önemli� kurumlar�ndan� biri� olan� Fitch�
Ratings� ile� görü�melerimiz� devam� etmekte� olup,� mevcut� notumuzun� korundu�u� ve� istikrarl��
konumumuzun�sürdü�ü�belirlenmi�tir.��

Hazine�Müste�arl���� ile� 08.02.2007� tarihinde� yap�lan� uzla�ma� sonucu� geçmi�ten� gelen�mali�
borçlar�m�z� yap�land�r�lm��� olup;� bu� tarih� itibariyle� borçlar�m�z� vadelerinde� düzenli� olarak� ödenmi�,�
böylece�yap�land�r�lm���olan�borç�stokumuzda�önemli�derecede�azalma�görülmü�tür.��

�

Not:�Tabloda�yer�alan�tutarlar�TL�cinsinden�ifade�edilmi�tir.�

Harcamalar�n,� türlerine� göre� verildi�i� a�a��daki� grafikte;� yat�r�m� harcamalar�n�n,� cari�
harcamalardan�çok�daha�büyük�bir�art���oran�yla�t�rmand����görülmektedir.�
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Not:�Tablolarda�yer�alan�tutarlar�TL�cinsinden�ifade�edilmi�tir.�
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5.1.5.��nsan�Kaynaklar��Analizi��

�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesinde�A�ustos�2009�itibariyle�yap�lan�personel�analizine�göre�toplam�3279�
personel�istihdam�edilmektedir.��

�

5.1.5.1.��stihdam��ekillerine�Göre��nsan�Kaynaklar��Analizi� �

Personeller� istihdam� �ekillerine� göre� memur,� kadrolu� i�çi,� sözle�meli� personel� olmak� üzere� 3�
kategoriye�ayr�lmaktad�rlar.��

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesinde� istihdam� edilen� 3279� personelden;� 1922� ki�i� memur,� 796� ki�i�
kadrolu� i�çi,� 561� ki�i� sözle�meli� personel� olarak� görev� almaktad�r.� Yüzdesel� olarak� incelendi�inde;�
personelin� �%�59’u�memur,�%24’ü� i�çi,�%17’si�de�sözle�meli�personel�olarak�görev�almaktad�r.� �Personelin�
istihdam��ekillerine�göre�yüzdesel�da��l�m��a�a��daki��ekilde�görülmektedir.�

�

�
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5.1.5.2.�Cinsiyet�Da��l�m�na�Göre��nsan�Kaynaklar��Analizi�

�stihdam��ekillerine�göre�personellerin�cinsiyet�da��l�m�na�bakt���m�zda�toplam�personelin�����%�74’ü�
erkek�(2437),��%26’s��bayan�(842)�d�r.�Personelin�cinsiyete�göre�da��l�m��a�a��daki�grafikte�görülmektedir.�

�

� Personelin� cinsiyetlerine� göre� istihdam� �eklini� gösteren� grafik� a�a��dad�r.� Toplam� 842� bayan�
personelin� %65’i� memur,� %3’ü� kadrolu� i�çi,� %32’si� sözle�meli� personeldir.� 2437� erkek� personelin� %56’s��
memur,� %32’si� kadrolu� i�çi,� %12’si� sözle�meli� personelden� olu�maktad�r.� Bayan� i�çilerin� say�� olarak� az�
olmas�,�toplam�çal��anlar�içinde�bayanlar�n�oran�n��dü�ürmektedir.�

�
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5.1.5.3.�Hizmet�Y�l�na�Göre��nsan�Kaynaklar��Analizi�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� çal��anlar�n�n� hizmet� süreleri� incelendi�inde;� personelin���������������������������
%� 33,5’inin� 5� y�ldan� az� süredir� çal��t���� görülmü�tür.� Toplam� 3279� personelden� 1100� personel� 5� y�l� ve� 5�
y�ldan� az� süredir� çal��maktad�r.� Bu� belediyenin� son� y�llarda� kadrosunu� genç� personellerle� yeniledi�ini�
göstermektedir.�Personellerin�istihdam��ekline�göre�hizmet�sürelerini�gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

�

Hizmet�süresi�0�–�5�y�l�aras�nda�olanlardan�sonra�%17,8�oranla�16�–�20�y�l�aras�� (586�personel)�ve�
%16,5’lik�oranla�21�–�25�y�l�aras��(543�personel)�olan�grubun�geldi�i�görülmektedir.��

�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi’nde� çal��an� i�çilerin� %� 31’inin� hizmet� süresinin� 21� –� 25� y�l� aras�� ,�������������
%� 20’sinin� hizmet� süresinin� 11� –� 15� y�l� aras�� oldu�u� görülmektedir.� Memurlar�n� hizmet� sürelerine�
bak�ld���nda�0�–�5�y�l� ve�16�–�20�y�l� aras�nda�olanlar�n�oranlar�n�n�%�24�oldu�u�görülmektedir.� Sözle�meli�
personelin�tamam��son�5�y�lda�görevlerine�ba�lam��lard�r.�

�

�

�

�

�

�
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5.1.5.4.�Personelin�Ö�renim�Durumuna�Göre��nsan�Kaynaklar��Analizi�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi’nde� çal��an� personelin� %� 31’i� lisans,� %� 24’ü� lise,� %19’u� ön� lisans�
mezunudur.�Ö�renim�durumlar�na�göre�personelin�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� personelinin� e�itim� durumu� incelendi�inde;� memurlar�n� büyük� bir�
oran�n�n� lisans,� lise� ve� ön� lisans� mezunu;� i�çilerin� ise� büyük� ço�unlu�unun� ilkokul� mezunu� oldu�u�
görülmektedir.�Sözle�meli�personellerinde�%�59’u�lisans�programlar�ndan�mezun�olmu�tur.�

�stihdam�durumuna�göre�personelin�e�itim�durumunu�gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�
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�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�personelinin�%�30’u� lisans�(�4�y�ll�k�üniversite� )�mezunudur.�Üniversite�
mezunu�toplam�997�personelden�638’i�memur,�329’u�sözle�meli�personel,�30’u�i�çi�olarak�görev�almaktad�r.��

� �zmir�Büyük�ehir�Belediyesinde�istihdam�edilen�lise�mezunu�personeller�toplam�personel�say�s�n�n�%�
24’ünü�olu�turmaktad�r.� Lise�mezunu� toplam�798�personelden�612’si�memur,�109’u� i�çi� ,� 77’si� sözle�meli�
personel� olarak� görev� almaktad�r.� � Ön� lisanstan� mezun� olan� personel� say�s�� ise� toplam� personelin� %�
19,2’sine� tekabül� etmektedir.� Ön� lisans�mezunlar�ndan� 476� ki�i� memur,� 155� ki�i� ise� sözle�meli� personel�
olarak�görev�almaktad�r.�

5.1.5.5.�Memur�Personel�Analizi�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesinde� toplam� 1922� ki�i� memur� kadrosunda� istihdam� edilmektedir.�
Cinsiyetlerine� göre� incelendi�inde,� memurlar�n� %� 72’sinin� erkek,� %� 28’sinin� bayan� oldu�u� görülmü�tür.�
Buna�ili�kin�grafik�a�a��dad�r.�

�

�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesinde� istihdam� edilen� memurlar�n� hizmet� süreleri� incelendi�inde,� 463�
memur�personelin� son�5�y�lda�göreve�ba�lad���� sonucuna�ula��lm��t�r.�Toplam�memurlar�n� � � � � � � �%24’�ünü�
olu�turan�bu�grup,�belediyedeki�memurlar�n�genç�ve�dinamik�oldu�unun�göstergesidir.�



�


�

�

�

Memurlar�n�hizmet�y�l�na�göre�da��l�m�n��gösteren�grafik�incelendi�inde,�hizmet�süresi�����������16�–�20�
y�l� aras�� olan�memur� say�s�n�n,� hizmet� süresi� 0� –� 5� y�l� aras�� olan�memur� say�s�na� yak�n�oldu�u� ve� toplam�
memur�say�s�n�n�%�24’üne�tekabül�etti�i�görülmektedir.��

Memurlar�n� hizmet� y�l�na� göre� da��l�m�n�� gösteren� grafikte,� memur� personelin� cinsiyetlere� göre�
hizmet�süresi�de�incelenmi�tir.�Toplam�1375�erkek�memur�personelin�%�23’ünün�hizmet�süresi��0�–�5�y�l,�%�
22’sinin�hizmet�süresi�16�–�20�y�l�,�%�15’inin�hizmet�süresi�6�–�10�y�l�aras�ndad�r.�Toplam�547�bayan�memur�
personelin�%�29’unun�hizmet�süresi�16�–�20�y�l�,�%�26’s�n�n�hizmet�süresi���0�–�5�y�l�,�%�21’inin�hizmet�süresi�
21�–�25�y�l�aras�ndad�r.�

A�a��daki� tabloda� memur� personelin� hizmet� y�llar�� ve� ö�renim� durumlar�� incelenmi�tir.

�

Tablo� incelendi�inde,�hizmet�süresi�0�–�5�y�l�aras�nda�olan�görevine�yeni�ba�lam���genç�personelin�
e�itim�durumunun�ön�lisans�ve�lisans�a��rl�kl��oldu�u�görülmekte,�bu�da�belediyenin�a��rl�kl��olarak�nitelikli�
ve�e�itimli�gençleri�tercih�etti�ini�göstermektedir.�Bunlara�ili�kin�grafik�a�a��dad�r.�
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Memurlar�n� e�itim� durumuna� bak�ld���nda� lisans,� lise� ve� ön� lisans� a��rl�kl�� oldu�u� görülmektedir.�
Memurlar�n�ö�renim�grubuna�göre�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesinde� çal��an�1922�memur�personelin,� 638’i� lisans,� 612’si� lise,� 476’s�� ön�
lisans�mezunudur.�Yüzdesel�olarak�de�erlendirildi�inde�memurlar�n�%�33’ü�lisans,�%�32’si�lise,��������%�25’i�ön�
lisans�mezunu�oldu�u�görülmektedir.��

�
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Memurlar�n� ö�renim� ve� cinsiyet� durumuna� göre� da��l�m�n�� gösteren� grafik� a�a��dad�r.� Grafikte�
toplam�1375�erkek�memur�personelin�%�38’inin� lise,� � � � �%�26’s�n�n� lisans�ve�%�23’ünün�ön� lisans�mezunu�
oldu�u�görülmektedir.�Çal��makta�olan�547�bayan�memur�personelin�%�51’inin�lisans�,�%�29’unun�ön�lisans�
mezunu�oldu�u�görülmektedir.�

�

�

5.1.5.6.���çi�Personel�Analizi�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�kadrosunda�796�adet�kadrolu�i�çi�çal��maktad�r.�Bu�i�çilerin�27’si�bayan,�
769’u�erkektir.�Cinsiyetlerine�göre�i�çilerin�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�
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�zmir�Büyük�ehir�Belediyesinde�i�çi�olarak�görev�alan�toplam�796�ki�iden�%�31’inin�hizmet�süresi�21�
–�25�y�l,�%�20’sinin�hizmet� süresi�11� 	�15�y�l,�%�16’s�n�n�hizmet� süresi�16�–�20�y�l� aras�ndad�r.�Buna� ili�kin�
grafik�a�a��da�görülmektedir.�

�

Kadrolu� i�çilerin� hizmet� y�l�na� göre� da��l�m�n�� gösteren� grafik� incelendi�inde,� toplam� 769� erkek�
i�çinin�%�32’sinin�hizmet�süresi�21�–�25�y�l,�%�20’sinin�hizmet�süresi�11�–�15�y�l�aras�ndad�r.�27�bayan�i�çinin�
hizmet�süreleri�incelendi�inde�%�41’inin�hizmet�süresinin�16�–�20�y�l,�%�15’inin�hizmet�süresinin�21�–�25�y�l�
aras�nda�oldu�u�görülmü�tür.���çilerin�cinsiyet�ve�ö�renim�durumuna�göre�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��da�
yer�almaktad�r.�

�

Kadrolu� erkek� i�çilerin� %� 70’i� ilkokul,� %� 12’si� lise,� %� 11’i� ortaokul,� %� 3’ü� üniversite� mezunudur.�
Kadrolu� bayan� i�çilerin� e�itim� durumlar�na� bak�ld���nda,� %� 52� ‘si� lise,� %� 22’si� ilkokul,� � %18’i� üniversite�
mezunu� iken� ortaokul� mezunu� olan� ve� diplomas�� olmayanlar�n� her� biri� %� 4� oran�nda� da��l�m�
göstermektedir.�

�
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5.1.5.7.�Sözle�meli�Personel�Analizi�

Belediyemiz� kadrosunda� 561� adet� sözle�meli� personel� çal��maktad�r.� Bu� personelin� 268‘i� bayan,�
293‘ü�erkektir.�Yüzdesel�olarak�bak�ld���nda�sözle�meli�personelin�%�52’si�erkek,�%�48’si�bayand�r.�

�

�

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesinde� sözle�meli� personel� olarak� çal��makta� olan� 561� personelin� 329’� u�
lisans,�155’i�ön�lisans,�77’si�lise�mezunudur.�Bunlara�ili�kin�grafik�a�a��da�görülmektedir.�

�

�

�

�
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Sözle�meli� personelin� görev� da��l�m�n�� incelersek;� � toplam� 49� görev� kodunda� 561� sözle�meli�
personel� çal��maktad�r.� Sözle�meli� personel� olarak� 155� tekniker,� 77� teknisyen,� 55� in�aat� mühendisi,� 36�
ziraat�mühendisi,�32��ehir�planc�s�,�27�mimar,�19�makine�mühendisi�ve�di�er�görev�kodlar�ndan�da�160�ki�i�
çal��maktad�r.�Bunlar�n�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

5.1.6.�Teknik�ve�Teknolojik�Altyap��

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�demirba��listesinde�29�araç�türünden�toplam�966�adet�araç�
bulunmaktad�r.��Araç�envanteri�a�a��daki�tabloda�yer�almaktad�r:

�
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�

�

�

Ta��tlar�n�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesine�ait�toplam�281�adet�i��makinesi�ve�alet�bulunmaktad�r.�Toplam�281�
adet�makine�ve�aletin�dökümü�a�a��dad�r.�

�
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���makineleri�ve�aletlerin�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nde�kurum�içinde�kullan�lan�toplam�10.799�adet�ofis�ve�büro�makinesi�

vard�r.�Bunlar�incelendi�inde�3.932�adet�masaüstü�bilgisayar,�3.203�adet�telefon,�871�adet�yaz�c��ve�okuyucu�

bulunmaktad�r.�Ofis�ve�büro�makinelerini�gösteren�detayl��tablo�a�a��dad�r.�

�

�

�

�
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Büro�ve�ofis�malzemelerinin�grafiksel�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

��

5.1.7.�Arsa�ve�Binalar�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’ne�ait�4457�adet�ta��nmaz�bulunmaktad�r.�Bu�ta��nmazlar�n�3209�tanesi�

arsa,�1248�tanesi�ise�binad�r.��

5.1.7.1. �Arsalar�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesine�ait�toplam�3.209�adet�arsa�vard�r.�Belediyemizin�sahip�oldu�u�

arsalar�n�bulundu�u�ilçelere�göre�da��l�m���u��ekildedir.�

�
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Belediyemizin�sahip�oldu�u�arsalar�n�bulundu�u�ilçelere�göre�yüzdesel�da��l�m��a�a��daki�grafikte�

gösterilmi�tir.�

�

Grafi�e�bak�ld���nda;� �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�sahip�oldu�u�arsalar�n�%30’unun�Konak’ta,�%�

20‘sinin�Buca’da,��%18’inin�Bornova’da,��%7‘sinin�Kar��yaka‘da�bulundu�u�görülmektedir.�

5.1.7.2. �Binalar�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�1248�adet�binaya�sahiptir.�Kullan�m�durumlar�na�göre�601�mesken,�337�

lojman,�145�i�yeri,�55�sosyal�konut,�16�hizmet�binas�,�12�ana�okul�ve�di�er�kullan�m�özelli�ine�göre�82�adet�

bina�vard�r.�Binalar�n�kullan�m�özelli�ine�göre�da��l�m�n��gösteren�tablo�a�a��dad�r.�

�
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�zmir�Büyük�ehir�Belediyesinin�binalar�n�n�bulundu�u�ilçeleri�gösteren�tablo�a�a��dad�r.�

�

Sahip�olunan�binalar�n�681�tanesi�Buca’da,�203�tanesi�Kar��yaka’da,�201�tanesi�Konak’ta,�68�tanesi�

Bornova’da,� 43� tanesi� Balçova’da,� 38� tanesi� Karaba�lar’da,� 7� tanesi� Gaziemir’de,� 3� tanesi� Güzelbahçe’de�

bulunmaktad�r.� �Bayrakl�,�Çi�li,�Narl�dere�ve�Selçuk� ilçelerinde�de�birer�adet�bina�bulunmaktad�r.�Binalar�n�

bulundu�u�ilçelere�göre�yüzdesel�da��l�m�n��gösteren�grafik�a�a��dad�r.�

� �

�
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5.2.1�Çe�itli�Göstergeler�I����nda��zmir’in�Türkiye’deki�Yeri:�Kar��la�t�rmal��Bir��nceleme�

Stratejik� planlar;� ait� olduklar�� kurumun� yap�s�,� hitap� ettikleri� ve� kapsad�klar�� demografik,�

co�rafi,� sosyal,� ekonomik,� yönetsel� yap�lar�n� dinamikleri� hakk�nda� bilgi� verici� niteliktedir.� Planlarda�

konuya� ili�kin�yer�alan�veriler,�kurumun,� �gerek� iç�yap�s�n�n�tan�nmas�na;�gerekse� ili�kide�oldu�u�d���

çevreye� kendisini� daha� iyi� tan�tmas�na� imkan� verir.� Stratejik� planlar�n� ba�lang�c�nda� sorulan� ‘’Biz�

kimiz?”,� “Nereye� gitmek� istiyoruz?’’� �eklindeki� sorulara� sa�l�kl�� yan�t� vermek,� ancak� kurumun�

kapsad���� alana� ili�kin� dinamiklerin� kar��la�t�rmal�� olarak� resmedilmesiyle� mümkündür.� Bu� amaçla�

çal��man�n�bu�k�sm�nda��zmir‘in�potansiyeli,�ulusal�ölçek�ya�da�eksende�de�erlendirilecektir.�

�zmir’in� potansiyelini,� mevcut� sosyo	ekonomik� ve� demografik� kaynaklar�n�� ulusal� ölçekte�

ortaya�koyup�de�erlendirmek�amac�yla�TÜ�K��zmir�Bölge�Müdürlü�ü’nün�A�ustos�2009’da�haz�rlad����

‘’Seçilmi�� Göstergelerde� �l	Bölge� S�ralamalar�’’� isimli� çal��mas�ndan� yararlanarak� bir� inceleme�

yap�labilir.�Söz�konusu�kurum�d���nda,�ülkemizde�çe�itli�göstergeler������nda�kentsel�geli�imi�irdeleyen�

DPT� ve� çe�itli� bakanl�klar�n� ilgili� birimleri� bulunmakla� birlikte,� Stratejik� Plan�n� bu� k�sm�nda� TÜ�K�

verilerinden� yararlan�lmaktad�r.� Bunun� temel� nedeni;� TÜ�K’in� son� çal��mas�n�n� konuya� ili�kin� en�

güncel� verileri� içermesidir.� Bunun� d���nda,� �zmir’in� özellikle� sosyo	ekonomik� yap�s�na� ili�kin� baz��

ayr�nt�l��göstergeler�plan�n�di�er�k�sm�nda�de�erlendirilmektedir.��

�zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� Stratejik� Plan�‘n�n� önceki� format�nda,� �ehir� ve� belediye�

kar��la�t�rmalar�nda� Mahalli� �dareler� Genel� Müdürlü�ü’nün� 2002’de� uygulamaya� ba�lad����

Belediyelerde� Performans� Ölçümü� Projesi’nde� � (BEPER)� kullan�lan� verilerden� yararlan�lm��t�r� fakat�

Stratejik�Plan�m�z�n�yap�ld����tarih�itibariyle,�BEPER�projesi�ya�at�lamad����için,��ad��geçen�çal��madan�

yararlanmak�mümkün�olmam��t�r.��

YÖNTEM�

�zmir� iline� ili�kin� ulusal� ölçekli� kar��la�t�rma,� önce� TÜ�K’in� ad�� geçen� çal��mas�nda� kullan�lan�

seçilmi�� illere� ait� 81� göstergeden� baz�lar�� temel� al�narak� yap�lacakt�r.� TÜ�K� çal��mas�nda� seçilmi��

göstergeler� olarak� nüfus,� göç,� e�itim,� demografi,� sa�l�k,� kültür,� ula�t�rma,� çevre,� i�gücü,� enerji,� d���

ticaret,� i�� ya�am�,� tar�m,� turizm,� ulusal� hesaplar,� adalet� � ve� binalara� ili�kin� seçilmi�� gösterge�

de�erlerine� yer� verilmi�tir.� Burada,� söz� konusu� gösterge� de�erlerinden� baz�lar�� yard�m�yla,� �zmir’in�

ulusal�ölçekteki�konumuna�ili�kin�kar��la�t�rmal��bir�de�erlendirme�yap�labilir.�TÜ�K�göstergelerinden�

baz�lar�� çal��ma� kapsam�nda� yap�lar� itibar�yla� � �u� �ekilde� kategorize� edilmi�tir:� Demografik� yap�ya�

ili�kin�göstergeler:�Nüfus:�Toplam�Nüfus,�Nüfus�Yo�unlu�u�(2008),�Medyan���Ya��(2008),�Y�ll�k�Nüfus�

Art���H�z��(%00)�(2008);�Göç:�Net�Göç�(2007	2008),�Net�Göç�H�z��(%00)�(2007	2008),��llerin�Verdi�i�Göç�

���������������
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(2007	2008),� �llerin�Ald����Göç� (2007	2008);�Sosyal� Yap�ya� �li�kin� Göstergeler:�E�itim:� Toplam�Okul�

Say�s�� (2008),�Brüt�Okulla�ma�Oran�� (%)� �lkö�retim�Toplam� (2008/12009),� Yüksekö�retimde�Toplam�

Okuyan� Say�s�� (2007),� Sa�l�k:� Bebek� Ölümleri� (2007),� Yüz� bin� Ki�iye� Dü�en� Hastane� Yatak� Say�s��

(2007),� Uzman� Hekim� Say�s�� (2006),� Kültür:� � Halk� Kütüphane� Say�s�� (2007),� Sinema� Salonu� Say�s��

(2007),� Tiyatro� Salonu� Say�s�� (2007),� Müze� Say�s�� (2007);� Ekonomik� Yap�ya� �li�kin� Göstergeler:�

Ula�t�rma:�Bin�Ki�i�Ba��na�Özel�Otomobil�Say�s�� (2008),�Bir�Milyon�Nüfusta�Trafik�Kaza�Say�s�� (2007),�

Çevre:�Belediyelerde�Ki�i�Ba��na�Temin�Edilen�Günlük��çme�ve�Kullanma�Suyu�Miktar��(litre/ki�i	gün)�

(2006),� Ortalama� kükürtdioksit� (SO2)� de�eri� (PM10)� (mikrogram/metreküp)� (2008/1� 09� k��� sez.),�

��gücü:���sizlik�Oran��(%)�2.Düzey�(2008)�Tar�m�D������sizlik�Oran��(%)�2.Düzey�(2008),�Enerji:�Ki�i�Ba��na�

Toplam�Elektrik�Tüketimi�(kWh/ki�i)�(2007),�D���Ticaret:�Ki�i�Ba��na��thalat�(Dolar)�(2008),�Ki�i�Ba��na�

�hracat� (Dolar)(2008),� Ticari� Hayat:� Aç�lan� �irket� ve� Kooperatif� Say�lar�� (2008)� Kapanan� �irket� ve�

Kooperatif� Say�lar�� (2008),� Tar�m:� Ki�i� Ba��na� Bitkisel� Üretim� De�eri� (YTL)� (2008),� Toplam� ��lenen�

Tar�m�Alan��(hektar)�(2007),�Organik�Tar�m�(üretim	ton)�(2007),�Turizm:�Turizm�i�letme�Belgeli/Tesis�

Say�s��(2007),�Ulusal�Hesaplar:�Ki�i�Ba��na�dü�en�GSY�H�(Dolar)�Cari�Fiyatlarla�(2001).��

�

DE�ERLEND�RME�

Demografik�Yap��Kar��la�t�rmas�:��

a	 Nüfus�

�zmir,� TÜ�K’in� verilerine� göre� 2008� y�l�� sonu� itibariyle� toplam� 3.795.978� ki�ilik� nüfusuyla�

Türkiye’nin�3.büyük�ilidir.�316�olan�nüfus�yo�unlu�u�de�eriyle�de�Türkiye’de�di�er�iller�aras�nda�yine�

3.s�ray��almaktad�r.��Türkiye’nin�nüfus�yo�unlu�u�de�eri�91,��stanbul’un�ise�2.389’dur.��

Demografik� yap�ya� ili�kin� bir� di�er� gösterge�olan�medyan� ya�� incelendi�inde;� �zmir� 32,4’lük�

de�erle� ülke� s�ralamas�nda� 21.durumda� iken� Türkiye� de�eri� 28,5’tir.� Çanakkale� 35.9‘luk,� Edirne��

35.5‘lik,�Bal�kesir�35.4’lük�de�ere�sahiptir.���rnak�ise�17.8�ile�en�dü�ük�de�ere�sahiptir.�

�

�

�

�

�

�
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b	 Seçilmi���llerde�Medyan�Ya��De�eri�

�

c	 Seçilmi���llerde�Y�ll�k�Nüfus�Art���H�z��(‰)�

�

Y�ll�k�nüfus�art���h�z�na�bakt���m�zda,�31.s�rada�olan��zmir’de�art���h�z��‰15�iken�Türkiye�de�eri�
‰13.1,�Yalova�‰82.6,�Tekirda��‰�56.6,�Hakkari�‰�48,�Bilecik�	‰53.5’tir.�
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d	 Göç��

Demografik� yap�ya� ili�kin� bir� di�er� kategori� olan� göç� göstergeleri� incelendi�inde;� �zmir,� net�

göç�miktar�nda�ülke�genelinde�4’üncü,�net�göç�h�z�nda�11’inci�s�radad�r.�‰�7.2�olan�net�göç�h�z��de�eri�

Yalova’da�‰�52.6,� Tekirda�’da�‰�33.2,� Antalya’da�‰�19.7,�Mu�’ta� –‰�38.4’tür.� � Göç� konusunda�

seçilmi�� iller� aras�nda� kar��la�t�rma� yap�labilecek� bir� di�er� gösterge� �llerin� verdi�i� ve� ald���� göç�

miktar�d�r.�Buna�göre,��zmir�her�iki�gösterge�bak�m�ndan�da�ülkede�3.�s�rada�gelmektedir.�2007	2008�

y�llar��aras�nda�89.819�ki�i��zmir’den�göç�ederken,�117.067�ki�i�ise��zmir’e�göç�etmi�tir.�Ayn��dönemde�

�stanbul’dan� 348.193,� Ankara’dan� 126.198,� Kilis’ten� ise� ancak� 4.611� ki�i� göç� etmi�tir.� � Göç� yoluyla�

çe�itli� illere� gelenler� incelendi�inde;� ayn�� dönemde� �zmir’e� 117.067,� �stanbul’a� 374.868,� Ankara’ya�

156.760,�Bayburt’a�ise�ancak�2.996�ki�i�göç�yoluyla�gelmi�tir.��

e	 Seçilmi���llerde�Net�Göç�H�z��(‰)�

�

Sosyal�Yap��Kar��la�t�rmas��

a	 E�itim�

Sosyal� yap�ya� ili�kin� olarak� önce� e�itim� göstergeleri� kar��la�t�r�labilir.� �zmir� 2008� y�l�� itibariyle,�

sahip� oldu�u� toplam� okul� say�s�� bak�m�ndan� Türkiye’de� 3.s�radad�r.� Türkiye’deki� 66.097� okulun�

2.419’u� �zmir’de� bulunmaktad�r.� �lk� s�rada� 4.802� okulla� �stanbul,� ard�ndan� 2.589� okulla� Ankara

gelmektedir.��

�

���



Brüt�Okulla�ma�Oran��(%)��lkö�retim�Toplam�(2008/12009)�

�

����� �Brüt� okulla�ma� oran�nda� ise� �zmir,� Türkiye’de� 1.� s�radad�r.� Nitekim� Türkiye’de� bu� oran� %�

103.84,� �zmir’de� 107.57,� �stanbul’da� 107.36,�Mersin’de� 106.52,� Yozgat’ta� 93.93’tür.� 2007� verilerine�

göre� Türkiye’de� yüksekö�retimde� okuyan� toplam� ki�i� say�s�� 2.345.887� olup� bu� ki�ilerin� 85.104’ü�

ilimizde�bulunmaktad�r.�Bu�de�er� itibariyle� �zmir�Türkiye’de�4.s�rada�yer�almaktad�r.�Ayn��dönemde,�

bu�ki�ilerin�say�s��Eski�ehir’de�910.413,�(Aç�k�Ö�retim�Fakültesi�dahil)��stanbul’da�225.590,�Ankara’da�

148.676,���rnak’ta�ancak�327’dir.�

b	 Sa�l�k�

Sa�l�k� göstergeleri� aras�nda� bebek� ölümleri� incelendi�inde,� 2007� verilerine� göre� Türkiye’deki�

6.996� bebek� ölümünden� 486’s�� �zmir’de� gerçekle�mi�� olup� bu� konuda� ilimiz� �stanbul� (1.113)� ve�

Ankara�(681)’n�n�ard�ndan�3.�s�radad�r.�En�az�bebek�ölümünün�gerçekle�ti�i�illerden�biri�Kilis�(1)’tir.��
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Seçilmi���llerde�Hastane�Yatak�Say�s�

�

Hastane� yatak� say�s�� ele� al�nd���nda;� � � 2007� y�l�ndaki� verilere� göre� toplam� 184.983� yata��n�

11.311’i�ilimizde�bulunmaktad�r.�Bu�gösterge�itibariyle��zmir;��stanbul�(32.412)�ve�Ankara’n�n�(16.027)�

ard�ndan�3.�s�rada�yer�almaktad�r.�

Seçilmi���llerde�Uzman�Hekim�Say�s�

�

� TÜ�K’in� 2006� verilerine� göre,� uzman� hekim� say�s�� bak�m�ndan� 57.882� hekimin� 4.722’si�

�zmir’de� bulunmaktad�r� ki� ilimiz� bu� gösterge� bak�m�ndan,� �stanbul� (15.241)� ile� Ankara’n�n� (8.021)�

ard�ndan�yine�3.s�raya�yerle�mi�tir.�

���



c	 Kültür�

�zmir’in� kültür� hayat�n�� ortaya� koymaya� yard�mc�� olacak� göstergeler� aras�nda� ilk� olarak� halk�

kütüphane� say�s�na� bak�labilir.� Türkiye’deki� mevcut� 1.162� halk� kütüphanesinin� 44’ü� ilimizde�

bulunmaktad�r;� �bu�niteli�iyle� ilimiz�Türkiye’de�ilk�s�rada�yer�almaktad�r.� �stanbul’da�42,�Nev�ehir’de�

41,� Kilis’te� ise� ancak� 1� adet� halk� kütüphanesi� mevcuttur.� �zmir� sinema� salonu� say�s�� bak�m�ndan�

�stanbul� ve�Ankara’dan� sonra�gelmektedir.� Türkiye’deki�1.140� sinema�salonunun�256’s�� �stanbul’da,�

116’s�� Ankara’da,� 86’s�� �zmir’de� ve� ancak� 1� tanesi� Batman’da� bulunmaktad�r.� �zmir,� sahip� oldu�u�

tiyatro� say�s�� bak�m�ndan� da� 3.s�rada� yer� al�r.� Ülkedeki� toplam� 130� tiyatronun� 11’i� �zmir‘dedir.� �lk�

s�rada�29�tiyatro�ile�Ankara�yer�almaktad�r.�Ard�ndan��stanbul�(21)�gelirken�son�s�rada�1�tiyatro�salonu�

ile��anl�urfa�dikkat�çekmektedir.�

�

�

Seçilmi���llerde�Halk�Kütüphanesi�Say�s�
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Seçilmi���llerde�Tiyatro�Salonu�Say�s�

�

Konuya� ili�kin� kar��la�t�rma� olarak� elimizde� bulunan� bir� di�er� veri� müze� say�s�na� ili�kindir.��

Müze� say�s�� bak�m�ndan� de�erlendirme� yap�ld���nda;� 2007� verilerine� göre� ülkede� bulunan� 165�

müzenin� 6’s�n�n� �zmir’de� olu�u� dikkat� çekicidir� ve� �zmir� bu� niteli�iyle� Türkiye’de� 7.s�rada� yer�

almaktad�r.��stanbul�16�müze�ile�ilk�s�rada,�Nev�ehir�2.�(13),�Konya�3.�(10)�ve�Mardin�(1)�son�s�radad�r.�

�

Ekonomik�Yap��Kar��la�t�rmas�:��

a	 Ula�t�rma�

��Ula�t�rma�göstergelerine�bak�ld���nda;�bin�ki�iye�dü�en�özel�otomobil�say�s��Türkiye’de�95,� �zmir’de�

126’d�r.�Konuya�ili�kin�s�ralamada�Ankara�188�otomobille�ilk�s�rada�yer�al�rken�Antalya�141�otomobille�

2’inci,� Mu�la� 140� otomobille� 3.s�rada� yer� almaktad�r.� Son� s�rada� ise� 7� otomobille� ��rnak� yer�

almaktad�r.�

�

�

�
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Bin�Ki�i�Ba��na�Dü�en�Otomobil�Say�s�

�

Bir� di�er� gösterge� bir� milyon� nüfustaki� trafik� kaza� say�s�d�r.� Buna� göre,� 2007� y�l�� itibariyle�

Türkiye�ortalamas��1.516‘d�r.��zmir,�1.748�kaza�say�s��ile�Türkiye’de�35.�s�rada�yer�almaktad�r.��lk�s�ray��

3.289�kaza� ile�Mu�la�al�rken,� �Bolu�3.136�kaza�say�s�yla�2‘inci,�Antalya�2.833�kaza�say�s�yla�3.� s�rada�

bulunmaktad�r.�Kaza�say�s�n�n�en�az�oldu�u�il�ise�451�kaza�say�s�yla�Mu�’tur.�

�

b	 Çevre�

TÜ�K�2006�verilerine�göre,�belediyelerde�ki�i�ba��na�temin�edilen�günlük� içme�ve�kullanma�suyu�

miktar�n�n� (litre/ki�i	gün)� Türkiye� ortalamas�� 245� litredir.� �zmir� 227� litrelik� de�erle� Türkiye’de�

60.s�rada�yer�almaktad�r.� �lk�s�rada�570� litre� ile�Yalova,�2.� s�rada�446� litre� ile�Malatya,�3.� s�rada�410�

litre�ile�Çank�r��bulunmaktad�r.��
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Ortalama�kükürtdioksit�(SO2)�de�eri�(PM10)�(mikrogram/metreküp)

�

Bir� di�er� çevre� göstergesi� olarak� 2008/1� 09� k��� sezonu� verilerinde� ortalama� kükürtdioksit�

(SO2)� de�erine� bak�labilir.� Buna� göre� �zmir� 15� mikrogram� de�erle� Türkiye’de� 59.� s�rada�

bulunmaktad�r.� �lk� s�rada� Hakkari� (238),� ard�ndan� Tekirda�� (213),� Kars� (146)� gelirken,� son� s�rada����������

1�mikrograml�k�de�erle�Antalya�yer�almaktad�r.�

c	 Enerji�

Bu� çal��mada,� enerji� göstergesi� olarak,� � ki�i� ba��na� toplam� elektrik� tüketimi� de�erine� yer�

verilmektedir.��

Ki�i�Ba��na�Toplam�Elektrik�Tüketimi�(kWh/ki�i)

�
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Grafikte�de�görüldü�ü�gibi,�ki�i�ba��na�elektrik�tüketiminde�Türkiye�ortalamas��2.198�kWh’dir.�

�zmir� 4.139� kWh� ile� Türkiye� ortalamas�n�n� yakla��k� 2� kat� üzerinde� elektrik� tüketmektedir� ve� bu�

de�erle�Türkiye’de�6.s�rada�yer�almaktad�r.�Bu�gösterge�bak�m�ndan�Kocaeli�(6650kwh)�birinci�s�rada�

yer�al�rken;�bu�ili�Tekirda��(6646�kWh)�ve�Bilecik�(5.902�kWh)�izlemektedir.�Ki�i�ba��na�en�az�elektrik�

tüketiminin�oldu�u�il�ise�443�kWh’lik�de�erle�Bingöl’dür.��

d	 ��gücü�

��gücü� göstergeleri� yard�m�yla� �zmir’i,� seçilmi�� baz�� illerle� kar��la�t�r�rken;� � ilk� olarak� i�sizlik�

oranlar�na�bak�labilir.��

��sizlik�Oran��(%)�(2.�Düzey)

�

Burada� belirtilmesi� gereken� husus� 2.� düzey� i�sizlik� oran�d�r.� Buna� göre,� Türkiye’de� i�sizlik�

ortalamas��2008�itibariyle�%�11�iken,��zmir’de�bu�oran��%�11.8’dir.��limiz,�bu�i�sizlik�oran�yla�Türkiye’de�

8.� s�rada� yer� almaktad�r.� Mardin,� Batman,� ��rnak,� Siirt� illeri� %� 17.4’lük� oranla� i�sizlik� oran�n�n� en�

yüksek�oldu�u�iller�olarak�göze�çarpmaktad�r.�2.�s�rada�%�16.8’lik�oranla�Adana�ve�Mersin,�3.s�rada�%�

16.4’lük�oranla�Gaziantep,�Ad�yaman�ve�Kilis�yer�almaktad�r.�2.düzey�i�sizlik�oran�n�n�en�dü�ük�oldu�u�

iller�ise�%�5.6’l�k�oranla�A�r�,�Kars,�I�d�r�ve�Ardahan’d�r.�

Tar�m� d���� i�sizlik� oran�� kar��la�t�r�ld���nda,� �zmir� %� 12.4’lük� de�erle� Türkiye’de� 16.s�rada� yer�

almaktad�r.� Tar�m� d���� i�sizlik� oran�nda� Türkiye� ortalamas�,� 2008� verilerine� göre� %� 21.3’tür.� Oran�n� en�

yüksek�oldu�u�iller�Gaziantep,�Ad�yaman�ve�Kilis�(%�21.3)‘tir.�2.�düzeyde�i�sizlik�oran�n�n�en�yüksek�oldu�u�

iller� ise� Mardin� ,Batman,��rnak� ve� � Siirt� (%20.9)’tir.� Siirt’in� ard�ndan� %� 20.3� ile� Adana� ve� Mersin�

gelmektedir.� Bu� de�erin� en� dü�ük� oldu�u� iller� ise� %� 11.1� ile� Trabzon,� Ordu,� Giresun,� Rize,� Artvin� ve�

Gümü�hane’dir.�
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e	 D���Ticaret�

Çal��ma� kapsam�nda� �zmir’in� d��� ticaretteki� yerini� belirlemek� için� iki� göstergeden�

yararlan�lmaktad�r.��

Ki�i�Ba��na��hracat�(Dolar)

�

2008�verilerine�göre,�ki�i�ba��na�ihracat�n�Türkiye�ortalama�de�eri�1.846�dolar�iken,��zmir’de�

bu�de�er�2.044�dolar�olarak�görülmektedir.�Söz�konusu�gösterge�itibariyle��zmir,�Türkiye‘de�6.�s�rada�

yer�almaktad�r.��stanbul�5.759�dolarla�1’inci,�Kocaeli�5.583�dolarla�2’inci,�Bursa�4.427�dolarla�3.s�rada�

yer�almaktad�r.�Son�s�rada�ise�Gümü�hane�bulunmaktad�r.�

Dolar� baz�nda� ki�i� ba��na� ithalat� verileri� incelendi�inde;� Türkiye� ortalama� de�erinin� 2.824�

dolar� oldu�u� görülmektedir.� � �zmir,� 2.171� dolarl�k� de�erle� Türkiye’de� 7.� s�rada� yer� almaktad�r.� �lk�

s�rada� ise�17.066�dolarl�k�de�erle�Kocaeli�bulunmaktad�r.�Bu� ili�8.763�dolarla� �stanbul,�5.090�dolarla�

Ankara�izlemektedir.�Tunceli�ise�son�s�rada�bulunmaktad�r.�

f	 Ticari�Hayat�

Ekonomik� yap�ya� ili�kin� kar��la�t�rmalarda� kullan�labilecek� ikinci� temel� gösterge,� � aç�lan� ve�

kapanan� �irketlerle� kooperatif� say�lar�d�r.� 2008� verileri� �����nda� bir� de�erlendirme� yap�ld���nda;�

Türkiye’de�2008’de�aç�lan��irket�ve�kooperatif�say�s��49.003�iken,�bu�say���zmir’de�3.094’tür.Bu�say�yla�

�zmir,� Türkiye’de� 3.s�rada� yer� almaktad�r.� Ayn�� y�l� �stanbul’da� 17.876,� Ankara’da� 5.484� �irket� ya� da�

kooperatif�aç�lm��t�r.�Ardahan’da��ise�bu�say��ancak�13’tür.�
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�

Konuya� ili�kin� kar��la�t�rma� olarak� elimizde� bulunan� bir� di�er� veri� kapanan� �irket� ve� kooperatif�

say�lar�na� bak�ld���nda;� � 2008’de� ülke� genelinde� 9.578� �irket� ve� kooperatifin� kapand���� görülmektedir.�

�zmir’de� bu� say�� 765� olarak� belirlenmi�tir.� Bu� say�yla� ilimiz,� Türkiye’de� 3.� s�rada� yer� alm��t�r.� Ayn�� y�l,�

�stanbul’da�4.790,��Ankara’da�965�ve�Tunceli’de�yaln�zca�1��irket�ve�kooperatif�kapanm��t�r.�

g	 Tar�m�

Ekonomik�yap�n�n�temel�dinamiklerinden�biri�olan�tar�mla� ilgili�kar��la�t�rma�yap�l�rken,�öncelikle�

ki�i� ba��na� YTL� cinsinden� (TÜ�K� 2008� hesaplamas�nda� bu� birim� kullan�lm��t�r)� bitkisel� üretim� de�erine�

bak�labilir.��

Ki�i�Ba��na�Bitkisel�Üretim�de�eri�(YTL)

�
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Buna�göre,�Türkiye�ortalamas��922�YTL’dir.��zmir�ortalamas��ise�728�YTL‘dir�ve��zmir�bu�de�erle�

Türkiye’de�54.s�rada�bulunmaktad�r.� �lk�s�rada�Karaman�(4.997�YTL)�gelirken,�onu�Edirne�(2.930�YTL)�

ve�Çanakkale�(2.536�YTL)�izlemektedir.�Son�s�rada�ise�20�YTL�ile��stanbul�gelmektedir.�

��lenen� toplam� tar�m� alanlar�na� göz� at�ld���nda,� 2007� y�l�� itibar�yla� Türkiye’de� 21.978.580�

hektar� tar�m� alan�� i�lenmi�tir;� bunun� 204.519� hektarl�k� alan�� �zmir’de� bulunmaktad�r.� �zmir� bu�

özelli�iyle�Türkiye’de�42.�s�rada�yer�almaktad�r.��lk�s�rada�2.104.518�hektarl�k�alan�ile�Konya,�2.�s�rada�

1.181.556� hektarl�k� alan� ile� Ankara� ve� 3.� s�rada� 1.019.174� hektarl�k� alan� ile� �anl�urfa� dikkat�

çekmektedir.�Son�s�rada�ise�1.103�hektarl�k�alan�ile�Rize�bulunmaktad�r.�

Organik� tar�m� üretimi� son� y�llarda� geli�en� tar�msal� üretim� biçimidir.� Konuya� bu� aç�dan�

yakla�arak�bir�kar��la�t�rma�yapt���m�zda,�2007�verilerine�göre�Türkiye’de�432.403�ton�organik�tar�m�

üretimi� yap�ld���n�� görmekteyiz.� Bu� üretimin� 19.058� tonu� �zmir’de� yap�lm��t�r.� �zmir,� bu� üretimle�

Türkiye’de� 7.� s�rada� yer� almaktad�r.� �lk� s�rada� 73.578� tonla� �anl�urfa� gelirken,� bu� ili� 42.903� tonla�

Samsun�ve�42.091�tonla�Manisa�izlemektedir.�Son�s�rada�ise�19�tonla�Bilecik�bulunmaktad�r.�

h	 Turizm��

�zmir’in� turizm� potansiyelini� kar��la�t�rmal�� olarak� inceleyebilmek� için� iki� göstergeden�

yararlan�labilir.��

Turizm���letme�Belgeli�Tesis�Say�s�

�

�
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2007� y�l�� TÜ�K� verilerine� göre,� Türkiye’de� 2.514� turizm� i�letme�belgeli� tesisin� 138’i� �zmir’de�

bulunmaktad�r�ve� �zmir�bu�say�yla�Türkiye‘de�4.�s�rada�yer�almaktad�r.� �lk�s�rada�625�tesisle�Ankara,����

2.�s�rada�372�tesisle�Mu�la,�3.�s�rada�353�tesisle��stanbul�bulunmaktad�r.�Tesis�say�s�n�n�en�az�oldu�u�

il,�1�tesisle���rnak’t�r.�

Bir�di�er�gösterge�olan;�ayn��y�la�ait�turizm�i�letme�belgeli�tesislere�geli��say�s��incelendi�inde,�

bu� tesislere� 2007� y�l�nda� toplam� 26.832.851� ki�inin� geldi�i� görülmektedir.� �zmir,� tesislerine� gelen�

1.331.929’luk�ki�i�say�s�yla�Türkiye’de�5.�s�rada�yer�almaktad�r.��lk�s�rada�8.760.026�ki�i�ile�Antalya�yer�

al�rken,�bu�ili��stanbul�(4.820.073�ki�i)�ve�Mu�la�(2.033.461�ki�i�)�izlemektedir.�Son�s�rada�ise�1.294�ki�i�

ile�K�r�kkale�yer�almaktad�r.�
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5.3�GZFT�(GÜÇLÜ	ZAYIF	FIRSAT	TEHD�T)�ANAL�Z��

Kurumumuzun� Güçlü	Zay�f� yönleri� ve� F�rsat	Tehditleri,� stratejik� alanlar� dikkate� al�narak�

ayr�nt�l�� bir� �ekilde� analiz� edilmi�� ve� bu� analizlere� ili�kin� raporlara� ilgili� stratejik� alanlarda� yer�

verilmi�tir.�

�

De�i�en�ve�geli�en�kamu�yönetimi�anlay���n�n�en�önemli�unsurlar�ndan�biri�olan�kat�l�mc�l�k,�

hizmet� ve� faaliyetlerin� ilgili� tüm� taraflarla� koordinasyonlu� olarak� geli�tirilmesini� ve� sürdürülebilir�

k�l�nmas�n�� öngörmektedir.� Kurumumuzun� hizmet� ve/veya� faaliyet� üretiminde� ilgisi� olan,�

kurumumuzdan� do�rudan� veya� dolayl�,� olumlu� ya� da� olumsuz� yönde� etkilenen� veya� kurumumuzu�

etkileyen�ki�i,�grup�veya�kurumlar�payda�lar�m�z�olarak�tan�mlanmaktad�r.�

Stratejik�plan�m�z�n�kent�genelinde�sahiplenilmesini�sa�lamak�için�etkile�im�içinde�oldu�umuz�

tüm� taraflar�n� görü�� ve� önerilerini� dikkate� alarak� kat�l�mc�� bir� �ekilde� Payda�� Analizi� yap�lm��t�r.�

Yap�lan� analizler� stratejik� faaliyet� alanlar�m�za� yönelik� ayr�nt�l�� olarak� irdelenmi�� ve� ilerleyen�

bölümlerde�ilgili�faaliyet�alan�m�z�alt�nda�yer�verilmi�tir.��

Analizlere�yönelik�ak���süreci�a�a��daki��ekilde�görülmektedir.�

�
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Öneri�ve�görü�leri�istenen�d���payda�lar�m�z�ile�öneri�ve�görü�lerini�bildiren�d���payda�lar�m�z�

a�a��daki�tabloda�görülmektedir.�

�

Öneri�ve�görü��yaz�s��gönderilen�ve�cevap�gelen�d���payda�lar�grafikte�gösterilmi�tir�
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5.6�ALAN�ARA�TIRMALARI��

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�yürüttü�ü�Stratejik�Plan�çal��malar��kapsam�nda,�gerek�kurum�

içi,� gerekse� kurum� d���� karar� alma� süreçlerine� kat�l�m�� artt�rmak;� ‘’demokratik� yöneti�im� ‘’� ilkesi�

çerçevesinde,� �effafl�k� ve� hesap� verebilirli�i� gerçekle�tirmek� ve� payda�lar�n� dü�üncelerinden�

yararlanmak� ad�na� alan� ara�t�rmas�� yap�lm��t�r.� Ara�t�rma,� iç� payda�lar� (belediye� çal��anlar�)� ve� d���

payda�lar�(�zmirli�hem�erilerimiz)�olmak�üzere�2�boyutta�kurgulanm���ve�uygulanm��t�r.�

�

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Çal��anlar��(�ç�Payda�)�Alan�Ara�t�rmas��

Ara�t�rman�n�Künyesi�

�ç�payda�larla�yürütülen�ara�t�rma�kapsam�nda,���zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nde�görev�yapan�

personelin;� kurumsal� yap�n�n� i�leyi�i,� görev� yapt�klar�� birimlerde� hiyerar�ik� üstlerine� ili�kin�

dü�ünceleri� ve� genel� olarak� i�� ya�amlar�ndan� memnuniyet� düzeyleri� irdelenmi�tir.� Önceden�

yap�land�r�lm��� sorular� kullan�larak� haz�rlanan� anket� formlar�,� bürokratik� yap�� içinde� ilgili� idari�

birimlere�gönderilmi��ve�söz�konusu�birimlerde�görev�yapan�personelden,�ankette�yer�alan�sorular��

yan�tlamalar��istenmi�tir.�Bir�grup�soru�tipi�olarak,�anket�formunda�a��rl�kl��olarak�ara�t�r�lacak�konuya�

ili�kin�önermelere�yer�verilmi��ve�personelden�belirtilen�önermelere�ne�ölçüde�kat�l�p�kat�lmad�klar�n��

yan�tlamalar��istenmi�tir.��

Uygulanan� ve� uygulanmas�� planlanan� kentsel� projelere,� personelin� destek� örüntülerini�

belirlemek�amac�yla�da�projeler�anket� formuna�aktar�lm��t�r�ve�kat�lanlardan,�en�çok�destekledikleri�

kentsel�projelerden�ilk�üçünü�s�ralamalar��istenmi�tir.�

Ara�t�rma�kapsam�nda,�Mali�Hizmetler�Dairesi�Ba�kanl����Strateji�Geli�tirme��ube�Müdürlü�ü�

taraf�ndan� ilgili� idari� birimlere� gönderilen� anketler,� çal��anlar� taraf�ndan� doldurulmu�� olup� 73� idari�

birimden�geri�dönü�ü�sa�lanan�5.629�anket�formu�de�erlendirilip�analiz�edilmi�tir.�

Ara�t�rman�n�Bulgular��

Çal��anlar�n�Profili�

�

Ara�t�rma�kapsam�nda,�anket�formlar�n��yan�tlayan�kurum�çal��anlar�n�n�sosyo	demografik�ve�

ekonomik� niteliklerinden� olu�an� profiline� ili�kin� çe�itli� bulgular� elde� edilmi�tir.� � �zmir� Büyük�ehir�

Belediyesi’nin� insan� kayna��n�n� sosyo	demografik� niteliklerinde� �u� unsurlar� dikkat� çekmektedir:�

�	J



Çal��anlar�n�cinsiyet�da��l�m�n�n�belirgin�niteli�i,� �erkek�personelin�a��rl�kta�olmas�d�r.�Ankete�kat�lan�

personelin�%�78,7’si�erkek,�%�21,3’ü�bayand�r.�

Belediye�çal��anlar�n�n�ya��gruplar�na�göre�da��l�m�nda,�baz��ya��gruplar�nda�y���lmalar�dikkat�

çekmektedir.� Örne�in;� Personelin� %38.3’ü� 21	30� ya�� grubundad�r� ve� bu� ya�� aral���ndaki� personel,�

oransal�olarak�nispeten�daha�fazlad�r.�50�ya��ve�üzeri�personelin�oransal�toplam�a��rl����ise�%54.7�gibi�

yüksek� bir� düzeye� ula�maktad�r.� Burada� gözlenen� a��rl�k,� anketi� yan�tlayanlar� aras�nda� bu� ya��

grubundakilerin�fazla�olmas�ndan�kaynaklanm���olabilmektedir.�

Personelin�e�itim�düzeylerine�göre�da��l�m�nda;�lise�ve�dengi�okul�mezunu�olanlar�%�39.3�ile�

ilk� s�rada,� ilkö�retim�mezunu� olanlar�%� 26.8� ile� ikinci� s�rada� yer� almaktad�r.� Lisans� ya� da� ön� lisans�

e�itimi�alm���olanlar�ise��%�18.3�ile�üçüncü�s�rada�bulunmaktad�r.��

Belediyenin� insan�kaynaklar�n�n�kurumsalla�ma�düzeyi�hakk�nda�bilgi�sahibi�olmak�amac�yla,�

çal��anlar�n�belediyedeki�çal��ma�süreleri�de�çal��ma�kapsam�nda�ara�t�r�lm��t�r.�Elde�edilen�bulgular,�

personelin� yar�s�n�n� (%50.2)� çal��ma� sürelerinin� 0	5� y�l� aras�nda� de�i�ti�ini� göstermektedir.���

Kurumsalla�ma�aç�s�ndan�bu�bulgu,��pozitif�de�erler�olarak�dinamizm,�geli�me,�ö�renmeye�aç�k�olma�

ba�lam�nda�dikkate�de�erdir.� Personelin� çal��ma�konumlar�� ya�da� statülerinde� ise� ilk�dikkati� çeken;�

her� be�� çal��andan� birinin� (%25.8)� memur� olmas�d�r.� Bununla� birlikte� �irket� personelleri� %37.6’l�k�

oranla� öne� ç�kmaktad�r.� Di�er� yandan,� kadrolu� i�çilerin� oran�� da� memurlar� gibi� %25� civar�ndad�r�

(%25.1).�

Demografik� göstergelerden� biri� olarak� çal��anlar�n�medeni� durumlar�� incelendi�inde,�%67.8�

gibi� büyük� bir� ço�unlu�un� evli,� %28.4’ünün� bekar,� %� 3.8’inin� ise� bo�anm��� ya� da� e�ini� kaybetmi��

oldu�u�anla��lmaktad�r.�

Çal��anlar�n�Belediyenin�Kurumsal���leyi�ine��li�kin�Dü�ünceleri�

Stratejik�plan�çal��malar��kapsam�nda,�çal��anlarda�kat�l�mc�l����art�rmak�amac�yla�çal��anlara,�

belediyenin�kurumsal� i�leyi�i�konusundaki�dü�üncelerini�ö�renmeye�yönelik�önceden�yap�land�r�lm���

önermelere�ne�ölçüde�kat�l�p�kat�lmad�klar��sorulmu�tur.�Burada�temel�amaç;�çal��anlar�n�dü�ünce�ve�

taleplerini�yönetime�aktararak�kurumsal�yap�� içinde,� iyile�me�yönünde�yürütülen�çal��malara�destek�

sa�lamakt�r.�

�
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�zmir�Büyük�ehir�Çal��anlar�n�n�Belediyenin�Kurumsal���leyi�ine��li�kin�Dü�ünceleri�

�

Büyük�ehir�Belediyesi�personelinin�kurumsal� i�leyi�e� ili�kin�dü�üncelerinde� ilk�dikkati�çeken;�����

kesinlikle� kat�ld�klar�� önermeler� aras�nda;� daha� öznel,� kendi� görev� alanlar�yla� do�rudan� ilgili� olan�

önermelere� destek� düzeylerinin� yüksek� olu�udur.� Örne�in� ‘’kesinlikle� kat�l�yorum’’� �eklindeki�

önermelere� en� fazla� destek,� görevlerine� dair� yeterli� birikime� sahip� olduklar�n�� dü�ünmeleri�

konusundad�r.� Çal��anlar�n� %59.3’ü� bu� önermeye� kesinlikle� kat�ld�klar�n�� belirtmi�lerdir.� Bu�

önermenin� ard�ndan,� %46,7� orandaki� personelin,� i�ini� yaparken� gerekli� karar� verme� süreçlerine�

kesinlikle� kat�ld���� önermesi� gelmektedir.� � Fiziki� çal��ma� ko�ullar�ndan� memnun� olma� önermesine�

kesinlikle�kat�ld���n��belirtenlerin�oran��ise��%38.7’dir.���

Genel� olarak� bak�ld���nda,� önceden� yap�land�r�lm��� önermelere� kendilerini� öznel� olarak�

ilgilendiren�konularda�kat�lma�düzeyinin,�personel�aras�nda�yüksek�oldu�u�anla��lmaktad�r.��

Önermelere� kat�lmama� e�iliminin� nispeten� yüksek� oldu�u� örnekler� belirli� alanlarda�

yo�unla�maktad�r� ki� bu� alanlar� özlük� haklar�ndan� memnuniyet,� kurumun� düzenledi�i� e�itim� ve�

seminerlerin� yeterlili�i,� yetki� ve� sorumlulu�un�e�it�da��l�m�,� kurumsal� geli�ime�yönelik�dü�üncelerin�

dikkate� al�nmas�,� kurumda� birimler� aras�� koordinasyonun� ve� kurumun� sundu�u� sosyal� imkanlar�n,�

kariyer�planlama�çal��malar��ve�terfi� imkanlar�n�n�yeterlili�i�konusundad�r.�Nitekim,�kariyer�planlama�

çal��malar�� ile� terfi� imkanlar�n�n� yeterlili�ine� ili�kin� önermelere� kat�lmayanlar�n� oran�n�n� %31.3,�

���



kesinlikle� kat�lmad���n�� belirtenlerin� oran�n�n� da� %16� gibi� bir� orana� ula�mas�� dikkate� de�er� bir�

bulgudur.�	unu�da�belirtmek�gerekir�ki�buna�ra�men�önermelere�olumlu�ba�lamda�kat�lanlar�n�oran��

daha�yüksektir.�

Önermelere� kat�lma� e�iliminin� nispeten� dü�tü�ü� örneklerden� bir� di�eri,� sosyal� imkanlar�n�

yeterlili�i� konusundad�r.� Kurumun� sundu�u� sosyal� imkanlar�n� yeterli� oldu�una� ili�kin� önermeye�

kat�lanlar�n�oran��%30.6�iken�kat�lmayanlar�n�oran��%28.8’dir.��

�� Sonuç� olarak;� � belediye� çal��anlar�n�n� tüm� önermelere� ‘’kesinlikle� kat�lma’’� ve� ‘’kat�lma’’�

düzeylerinin,�‘’kesinlikle�kat�lmama’’�ve�‘’kat�lmama“�düzeylerine�göre�daha�yüksek�olu�u,�personelin�

kurumsal� i�leyi�e� ili�kin� dü�üncelerinin� olumlu� ve� pozitif� bir� eksene� yerle�ti�ine� i�aret� etmektedir.�

Buradan�hareketle,�olumlu�destek�örüntüsünün�az�msanmayacak�ölçüde�oldu�u�söylenebilir.��Ortaya�

ç�kan� mevcut� tablo,� 
zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� personelinin� kurumla� özde�le�mesine,� kurumsal�

aidiyet� ba�lam�nda� yüksek� destek� örüntüsüne� sahip� olmas�na� ili�kin� önemli� bir� i�aret� olarak�

yorumlanabilir.�

�Çal��anlar�n�Büyük�ehir�Belediye�Ba�kan��ve�Bürokratlara��li�kin�Dü�ünceleri�

Ara�t�rma� kapsam�nda� irdelenen� bir� di�er� konu,� belediye� çal��anlar�n�n� Ba�kan� ve� belediye�

bürokratlar�na� ili�kin� dü�ünceleridir.� Kurum� içi� iyile�tirme� çal��malar�n�n� bir� boyutu,� personelle�

seçilmi��ve�atanm���unsurlar�aras�nda�diyalogun�güçlendirilmesidir.�

Diyalogun� güçlendirilmesi� ise� öncelikle� personelin� konuya� ili�kin� dü�üncelerinin� al�nmas�,�

ondan� hareketle� kurumsal� i�leyi�e� katk�da� bulunacak� davran��sal� ve� yönetsel� kal�plar�n� atanm��� ve�

seçilmi�ler� taraf�ndan�geli�tirilmesi� ile�olur.�Bu� çerçevede,� iç�payda��anketinde�Büyük�ehir�Belediye�

Ba�kan�,� Genel� Sekreter,� Genel� Sekreter� Yard�mc�lar�,� Daire� Ba�kanlar�� ve� birim� �ube� Müdürlerine�

ili�kin� olarak� belediye� personelinin� dü�ünceleri� sorulmu�tur.� Burada� yine� önceden� yap�land�r�lm���

önermeler�kullan�larak�personelin�önermelere�kat�l�p�kat�lmad�klar��‘’Evet’’,�‘’Hay�r’’���klar��yard�m�yla�

tespit� edilmeye� çal���lm��t�r.� Önermeler� ‘’iyi� ve� anlay��l�’’� olma� �eklinde� de�er� yüklü� oldu�u� gibi,�

kurumsal� i�leyi�� sürecinde� belirtilen� seçilmi�� ve� atanm��� aktörlerin� teknik,� yönetsel� özellik� ve�

kapasitelerine�ili�kin�olarak�da�formüle�edilmi�tir.�

Büyük�ehir�Belediye�Ba�kan�na��li�kin�Dü�ünceler�

�� Seçilmi�� bir� yerel� önder� ve� lider� olarak� 
zmir� Büyük�ehir� Belediye� Ba�kan�‘na� ili�kin�

önermelere�olumlu�destek�örüntüsünün�çok�yüksek�olu�u�dikkat�çekicidir.�Ba�kana�ili�kin�önermelere�

kat�lma� anlam�nda� en� yüksek� deste�in� de�er� temelli� olu�u� dikkate� de�erdir.� Nitekim� çal��anlar�n��������

%� 90.1’i� ba�kana� ili�kin� ‘’iyi� ve� anlay��l�’’� önermesine� kat�l�rken,� önermeye� ‘’hay�r’’� diyenlerin� oran��

���



%9.9�gibi�çok�dü�ük�düzeyde�kalmaktad�r.�Genel�olarak�bak�ld���nda,�tüm�önermeleri�olumlama�oran��

%76�90�aras�nda�de�i�mektedir�ki,�bu�destek�örüntüsü�çal��anlar�aras�nda�ba�kana� ili�kin� toplumsal�

destek� örüntüsünün� yayg�nl���� olarak� yorumlanabilir.� De�er� temelli� önerme� d���nda,� ba�kan�n�

yönetsel� niteliklerine� ili�kin� dü�ünce� anlam�nda� ikinci� s�rada� kentin� gelece�ine� ili�kin� vizyon� sahibi�

olma�geliyor.�Çal��anlar�n�%�89.1’i�bu�önermeyi�olumlarken,�ard�ndan�yönetim�anlay���n�n�uyumlu�ve�

bar��ç�l�olmas�na�ili�kin�önerme�%88.9’luk�olumlama�ile�gelmektedir.�

Çal��anlar�n�Büyük�ehir�Belediye�Ba�kan�na��li�kin�Dü�ünceleri�

�

��

Önermeleri� olumlama� düzeyi� di�erlerinde� de� yüksek� olmakla� birlikte,� göreceli� olarak�

olumlaman�n� � � � �%�80’lere�ula�amad���� 2�önerme,�ba�kan�n�bilgi� payla�ma�özelli�i� ve� i�� konusunda�

personelin�kendilerini�geli�tirmelerine�destek�olmas�na�ili�kindir.�
lkinde�önermeyi�olumlama�oran��%�

78.5,�ikincisinde�%�76.2’de�kalmaktad�r.�

�
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Büyük�ehir�Belediyesi�Genel�Sekreteri,�Genel�Sekreter�Yard�mc�lar�,�Daire�Ba�kanlar��ve��ube�

Müdürlerine��li�kin�Dü�ünceler�


zmir� Büyük�ehir� Belediyesi� çal��anlar�n�n,� bürokratlara� ili�kin� dü�üncelerinde;� gerek� de�er�

temelli,�gerekse�bürokratlar�n�teknik,�yönetsel�kapasitelerine,�yönetim�anlay��lar�na�ili�kin�önermeleri�

olumlama�düzeylerinin�oldukça�yüksek�oldu�u�grafikten�anla��lmaktad�r.��

Çal��anlar�n�Büyük�ehir�Belediyesi�Üst�Yönetimine��li�kin�Dü�ünceleri

�

�

Konuya�ili�kin�ayr�nt�l��bir�de�erlendirme�yap�ld���nda,�ilk�dikkati�çeken;�belediye�çal��anlar�n�n�

Büyük�ehir�Belediyesi�Genel�Sekreteri‘ne� ili�kin�önermeleri�olumlama�e�ilimlerinin�yüksek�olu�udur.�

Önermelere� "evet’’� �eklinde�yan�t� vermenin�en�yüksek�oldu�u�konular;�Genel�Sekreterin�yöneticilik�

vas�flar�na� yeterince� sahip� olmas�� (%78.6� evet),� i�� alan�yla� ilgili� yeterli� birikime� sahip� olmas�� (%78�

evet),�denetim��eklinin�kurumsal�beklentilere�uygun�olmas��(%77.5�evet),�iyi�ve�anlay��l��olmas��(%77.1�

evet)� �eklindedir.� 	unu� da� belirtmek� gerekir� ki,� önermeleri� olumlama� düzeyi� Genel� Sekreter�

örne�inde�%70�78�aral���nda�seyretmektedir.��

Önermeleri�olumlama�düzeyinin�nispeten�dü�ük�kald����alanlar� ise;�personelin,� i��konusunda�

kendilerini�geli�tirmelerine�destek�olma� (%70.8�evet),�bilgi�payla�ma�özelli�inin�olmas�� (%71.4�evet)�

ve�çal��anlar�n,�i�le�ilgili�dü�üncelerine�de�er�verme�(%74.2�evet)�ile�ilgilidir.��

Büyük�ehir�Belediyesi�personelinin�Genel�Sekreter�Yard�mc�lar�na�ili�kin�önermeleri�olumlama�

düzeyleri� incelendi�inde;�söz�konusu�bürokratlar�kategorisinde�de�önermelere�"evet"�yan�t�n��verme�

oran�n�n,�ay�r�m�yap�lmaks�z�n�tümünde�%70’lerin�üzerinde�oldu�unu�belirtmek�gerekir.�Önermelerin�

���



olumlanma�düzeyi�özellikle�i��alan�yla�ilgili�yeterli�bilgi�birikimine�sahip�olma�(%�78.5�evet),�yöneticilik�

vas�flar�na� yeterince� sahip� olma� (%� 78.4� evet)� ve� iyi� ve� anlay��l�� olma� konular�nda� (%77.9� evet)�

belirginle�mektedir.� Önermeleri� olumlaman�n� bu� bürokratik� personel� örne�inde� di�erlerine� göre�

nispeten� daha� dü�ük� düzeyde� kald���� önermeler;� çal��anlar�n� i�le� ilgili� dü�üncelerine� de�er� verme�

(%74.1� evet),� bilgi� payla�ma� özelli�ine� sahip� olma� (%71.6� evet)� ve� i�� konusunda� çal��anlar�n�

kendilerini�geli�tirmelerine�destek�olma�(%70.8�evet)�konusundad�r.�Burada�çarp�c��olan�husus;�Genel�

Sekreter� ve� yard�mc�lar�� örne�inde� önermeleri� olumlama� düzeyinin� di�erlerine� göre� daha� dü�ük�

oldu�u�üç�önermenin�de�ortak�olu�udur.�

Önermeler,� daire� ba�kanlar�� ve� �ube� müdürleri� ile� ilgili� olarak� incelendi�inde,� önermeleri�

olumlama�ya�da�‘’evet’’��eklinde�kat�lma�oran�n�n�hem�daire�ba�kanlar�,�hem�de�müdürler�örne�inde�

%75�ve�üzerinde�seyretti�i�görülmektedir.�Çal��anlar�n�daire�ba�kanlar�na�ili�kin�önermeleri�olumlama�

düzeylerinin�en�yüksek�oldu�u�üç�konu;�iyi�ve�anlay��l��olma�(%82.2�evet),�i��alan�yla�ilgili�yeterli�bilgi�

birikimine�sahip�oldu�unu�dü�ünme�(%80.9�evet),�yöneticilik�vas�flar�na�yeterince�sahip�olma�(%80.6�)�

önermeleri�ile�ilgilidir.�

Önermeleri�olumlama�düzeyinin�nispeten�dü�ük;�fakat�yine�de�%�75’lerin�üzerinde�seyretti�i�

konular;�personele�kar��� adil�davranma,� i�� konusunda�personelin� kendilerini� geli�tirmelerine�destek�

olma� ve� bilgi� payla�ma�özelli�ine� sahip� olma� konular�d�r.� 	ube�müdürleri� örne�inde� ise,� en� yüksek�

oranda� olumlanan� önermeler;� � iyi� ve� anlay��l�� olma� (%84.7� evet),� gerekli� olan� ileti�im� ve�

koordinasyonu�sa�lama�(%83.8�evet),�i��alan�yla�ilgili�yeterli�bilgi�birikimine�sahip�olmad�r�(%82.7)�

Nispeten� daha� dü�ük� kalan� önermelerin� olumlanma� düzeyleri� i�� konusunda� personelin�

kendilerini�geli�tirmelerine�destek�olma,�personelin�i��yükü�ile�yetenekleri�aras�ndaki�uyumu�sa�lama�

ve� personele� kar��� adil� davranma� konular�nda� aç��a� ç�kmaktad�r.� Yine� de� belirtmek� gerekir� ki� bu�

önermelere�‘’evet’’�yan�t��verenlerin�oran��%�78�ve�üzerindedir.�

�

Çal��anlar�n����Ya�am�ndan�Memnuniyet�Düzeyleri�

� � Personelin� i�� ya�am�ndan� memnuniyet� düzeylerinin� yüksekli�i,� kurumla� özde�lik� ili�kisini�

kuran� temel� unsurdur.� Kurumla� kendisini� özde�le�tiren,� aidiyet� ili�kisi� kuran� personelin�

performans�n�n�yüksekli�i,�i�e�ili�kin�beklenen�bir�rol�ve�davran��t�r.�Performans�n�yüksekli�i�ise�do�al�

olarak� kurumsal� i�leyi�te� mükemmelli�in� yakalanmas�na� yard�mc�� olur.� Bu� ba�lamda,� ara�t�rma�

kapsam�nda� çal��anlara� i�� ya�amlar�ndan� ne� düzeyde� memnun� olup� olmad�klar�,� yan�tlar��

derecelendirilmi��bir�soru�ile�sorulmu�tur.�

���



Çal��anlar�n����Ya�am�ndan�Memnuniyet�Düzeyleri

�

Grafikte� de� izlenebilece�i� gibi,� elde� edilen� bulgular� personelin� i�� ya�amlar�ndan� memnun�

olduklar�na� i�aret� ediyor.� Nitekim� çal��anlar�n� %32.4’ü�memnuniyet� düzeyinin� en� yüksek� oldu�unu�

temsil� eden� ‘’5’’� puan�,� %25.5’i� ise� ‘’4’’� puan�� i�aretlemi�lerdir.� %24.8’lik� bir� oranda� ‘’3’’� puan�n�

i�aretlenmesi,� yakla��k�her�4�personelden�birinin� i��ya�am�ndan�orta�düzeyde�memnun�olduklar�n�n�

karinesi�olarak�yorumlanabilir.�Buna�kar��l�k,�ancak�%�7.6’s�n�n� ‘’1’’�puan�n�� i�aretlemesi,�çal��anlar�n�

çok�az�bir�k�sm�n�n,�i��ya�amlar�ndan�hiç�memnun�olmad�klar�n��ifade�etmektedir.�

�

Çal��anlar�n��zmir�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�Kentsel�Projelerine�Yönelik�Destek�Örüntüleri�


ç�payda��anketinde;�personele,�Belediye’nin�yürüttü�ü�kentsel�projelerden�en�çok�hangilerini�

desteklediklerine�ili�kin�çoktan�seçmeli�bir�soru�yöneltilmi�tir.�Elde�edilen�bulgulara�göre,�personelin�

en�çok�destekledikleri�projelerden�ilk�üçünün�s�ras�yla�De�irmendere�ve�Bostanl��Barajlar�n�n�yap�m�,�

metro�ve�banliyö�a��n�n�geni�letilmesi�ile�ak�ll��durak�sistemi�projeleri�oldu�u�görülmektedir.��

Çal��anlar�n� %20.7‘si� birincil� proje� olarak� De�irmendere� ve� Bostanl�� baraj� yap�m�n�,� %15‘i�

metro� ve� banliyö� a��n�n� yayg�nla�t�r�lmas�n�,� %� 13.9‘u� ise� ak�ll�� durak� sistemi� projelerini�

desteklediklerini�belirtmi�lerdir.��

���



�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Çal��anlar�n�n�Kentsel�Projelere�Yönelik�Destek�Düzeyleri
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�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Çal��anlar�n�n�Kentsel�Projelere�Yönelik�Destek�Düzeyleri��

(A��rl�kl��Ortalama)

�

Tüm� projeleri� destekleyen� personelin� oran�� %8� iken� baz�� projelere� yönelik� destek�

örüntüsünün� ise�%1’lerin�alt�nda�kal����dikkate�de�erdir.�Nitekim�yurt�binalar�n�n�yap�m��projelerine�

yönelik� destek� %0.2;� teknoparka,� yeni� vapur� iskeleleri� projelerine� yönelik� destek� %0.3� düzeyinde�

kalmaktad�r.�Projeler�birincil,�ikincil�ve�üçüncül�derecede�olmak�üzere�bir�arada�de�erlendirilip�destek�

örüntülerinin� a��rl�kl�� ortalamalar�� al�nd���nda,� �u� noktalar� dikkat� çekmektedir:� 
lk� s�rada�%� 15.2� ile�

metro�ve�banliyö�a��n�n�yayg�nla�t�r�lmas�,�2.s�rada�De�irmendere�ve�Bostanl��baraj�yap�m�,�3.s�rada�

ise�tüm�projeler�yer�almaktad�r.�

Mevcut� bulgular� �����nda,� personelin� a��rl�kl�� olarak� su� ve� ula��m� temelli� projelere�

desteklerinin,� di�erleriyle� kar��la�t�r�ld���nda� bir� hayli� yüksek� oldu�unu� ortaya� ç�kmaktad�r.� Bu�

anlamda,�çal��anlar�n�gündelik�ya�amlar�n��öznel�olarak�ilgilendiren,�hayatlar�n��kolayla�t�ran�projeler�

konusunda�daha�istekli�olduklar��sonucuna�ula��lmaktad�r.�

�

�

�
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�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Hem�eri�(D���Payda�)�Alan�Ara�t�rmas��

Ara�t�rman�n�Künyesi�


zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Stratejik�Plan�çal��malar��kapsam�nda,�anket�çal��malar��sürecinde�

yüz� yüze� görü�me� tekni�i� kullan�larak� bir� alan� ara�t�rmas�� da� yap�lm��t�r.� Çal��man�n� temel� amac�;�

Stratejik� Planlama� literatüründe� d��� payda�lar�n� bir� grubu� olarak� kavramsalla�t�r�lan� halk�n,� 
zmir‘e�

ili�kin�dü�üncelerini� tespit� etmek;� 
zmir� Büyük�ehir�Belediyesi’nin� hizmet� alanlar�na� giren�metropol�

s�n�rlar�� içinde�yerle�ik�kentlilerin,�hizmet�memnuniyetlerini�belirlemek�ve�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�

yürüttü�ü�kentsel�projelere�ili�kin�destek�örüntülerini�saptamakt�r.��

Ara�t�rma� kapsam�nda,� ankete� kat�lan� d��� payda�lar�n� sosyo�ekonomik� ve� demografik�

niteliklerine� ili�kin� temel� verilerin� toplanmas�� da� amaçlanm��� ve� önceden� yap�land�r�lan� sorular�

kullan�lm��t�r.�Ara�t�rmada,�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�yeni�idari�s�n�rlar�na�dahil�21�ilçe�ve�baz��orman�

köylerinden� olu�an� yerle�im� bölgelerinde,� 5.033� kentli� payda�la� görü�ülmü�tür.� Ara�t�rma�

örnekleminin� evreni� temsil� kabiliyetini� sa�layacak� biçimde,� önce� görü�me� yap�lacak� yerle�im�

yerlerindeki� mahalleler� belirlenmi�� ve� ard�ndan� mahallelerde� görü�me� yap�lan� payda�lar,� tam�

tesadüfi�örnekleme�tekni�ine�dayal��olarak�mahallelerdeki�konutlar�esas�al�narak�tespit�edilmi�tir.��

�

Ara�t�rman�n�Bulgular��

Hem�erilerin�Profili�

Ara�t�rma� kapsam�nda� görü�ülen� 
zmirlilerin� %� 46.4’ü� kad�n,� %53.6’s�� erkektir.� Görü�ülen�


zmirlilerin�ya��gruplar�na�göre�da��l�m�na�bak�ld���nda;�yakla��k�yar�s�n�n�40�ya��n�alt�nda�olu�u�dikkat�

çekmektedir.� Örne�in;� %24.1’lik� bir� kitle� ki�� bu� ya�� grubuna� mensup� kitle� di�erlerine� göre� daha�

fazlad�r��21�30�ya��grubunda�yer�al�rken,�%22.6’l�k�bir�kitle�31�40�ya��grubuna�mensuptur.�16�20�ya��

grubundaki� kitlenin� pay�� %� 8.9� gibi� dü�ük� düzeyde� kalmaktad�r.� Di�er� yandan,� orta� ya�� ve� üzeri�

kategorisine�dahil�edilebilecek�olanlar�n�oran��toplam�olarak�%�25.5’tir.�Bunun�anlam�;�her�4�ki�iden�

birinin�51�ya��ve�üzerinde�olmas�d�r.�

Elde� edilen� bir� di�er� bulgu;� d��� payda�lara� sorulan,� medeni� hallerine� ili�kin� soruya� verilen�

yan�tlarla� elde� edilmi�tir.� Konuya� bu� aç�dan� bak�ld���nda,� görü�ülen� 
zmirlilerin� %69.1’inin� evli,�

%28.9’unun� bekar,�%2’sinin� ise� bo�anm��� olmalar�� dikkate� çekmektedir.� Bekarlar�n� oran�n�n� yüksek�

olu�unu,� 16�30� ya�� grubunda� bulunanlar�n� oransal� da��l�m�yla� ili�kilendirilirse,� bu� ya�� grubundaki�

kitlenin�büyük�ço�unlu�unun�bekar�olabilece�i�ihtimali�söz�konusudur.�

���




zmirlilerin�e�itim�düzeyleri,�nüfusun�toplumsal�niteli�ine� ili�kin�önemli�bir�veri�grubu�olarak�

dikkate� al�nabilir.� Bu� aç�dan� bak�ld���nda,� � 
zmirlilerin� yar�ya� yak�n�n�n� (%46.5)� ilkö�retim� mezunu�

olmas��dikkat�çekicidir.�

Dikkate�de�er�bir�di�er�bulgu,�yakla��k�olarak�her�üç�hem�eriden�birinin� (32.2)� lise�ve�dengi�

okul� mezunu� olmas�d�r.� Üniversite� mezunu� olanlar�n� oran�� ise� %� 13.4� gibi� dü�ük� bir� düzeyde�

kalmaktad�r.�Ara�t�rma�kapsam�nda�d���payda�lara,�ekonomik�durumlar��hakk�nda�bilgi� sahibi�olmak�

amac�yla;� gelir� düzeyleri ,�ayl�k� toplam� gelirleri� olarak� sorulmu�tur.� 
zmir� metropol� s�n�rlar�� içinde�

yerle�ik� 
zmirlilerin� ekonomik� statüleri� hakk�nda� de�erlendirme� yapmaya� imkan� veren� bu� bulgu�

dikkate�al�nd���nda,�
zmirlilerin�yar�s�ndan�fazlas�n�n�(%70.2)ayl�k�gelirinin�1.000�TL�ve�alt�nda�oldu�u�

anla��l�yor.�	unu�önemle�belirtmek�gerekir�ki,�bu�kategorideki�gelir�miktar��hane�de�il,�ki�isel�gelirdir.�

%� 30.8’lik� bir� grubun�ki� bu� grup� örneklem� içinde� a��rl���� olu�turmaktad�r�ayl�k� geliri� 500�750� TL�

aras�nda� kal�yor.� Türkiye� ko�ullar�nda� üst� ekonomik� statü� grubuna� mensup� olarak� kabul�

edebilece�imiz�(ayl�k�ki�isel�gelir�3001�TL�ve�üzeri)�kitlenin�pay��toplam�%�2.4�gibi�oldukça�dü�ük�bir�

düzeyde�kalmaktad�r��


zmirlilerin�sosyo�demografik�nitelikleri�hakk�nda�ipucu�verebilecek�temel�göstergelerden�biri;�

hanede� ya�ayan� bireylerin� say�s�,� bir� ba�ka� anlat�mla� hane� halk�� say�s�d�r.� Elde� edilen� bulgular,�


zmir’de�çekirdek�aile�yap�s�n�n�mevcudiyetine�ili�kin�güçlü�karineler�sunmaktad�r.�Nitekim,�
zmirlilerin�

%27.9’unun�hanelerinde�3�ki�inin,�%29.3’ünün�ise�hanelerinde�4�ki�inin�ya�ad���na�i�aret�etmektedir.�

Di�er� yandan,� her� 5� ki�iden� birinin� (%21)� hanelerinde� 5� ve� üzerinde� ki�inin� bulunuyor� olmas�� da�

dikkat� çekmektedir.� D��� payda�lar� aras�nda� yer� alanlar�n�%� 37.4’ü� herhangi� bir� i�te� çal��mazken,�%�

10.5’inin�kamuda,�%�52.1’inin�ise�özel�sektörde�çal��t�klar��tespit�edilmi�tir.�Çal��mayanlar�n�oran�n�n�

%� 40’a� yakla�mas�,� muhtemelen� bu� kitle� içindeki� emekli,� ev� han�m�� olanlar�n� a��rl���yla� ilgilidir.�

Payda�lar�n�mesleki�konumlar��itibar�yla�belirgin�bir�toplumsal�farkl�la�ma�dikkat�çekmekte�olup��az�ya�

da� çok,� grupland�r�lm��� mesleklere� mensup� payda�lar�n� örnekleme� içinde� temsil� edildi�i�

anla��lmaktad�r.�Görü�ülen�
zmirliler�içinde�Emekli�(%17.3),�Esnaf�(%17.1),�Ev�Han�m��(%17.3),�Serbest�

Meslek�(%11.5),�
�çi�(%9.6)�ve�
�sizler�(%7.6)�di�er�gruplara�göre�öne�ç�kmaktad�r.��

Ara�t�rma� kapsam�nda� irdelenen� bir� di�er� konu,� hem�erilerin� ev� sahipli�i� durumudur.�

Payda�lar�n�%�61’inin�ev�sahibi�olu�u�dikkate�de�er�bir�bulgudur.�Buna�kar��l�k,�%�35.9’luk�bir�kitlenin�

kirac��oldu�u�görülmektedir.�Di�er�kategorisinin�ise�%�3.2�düzeyinde�kal����dikkat�çekicidir.�Bu�kategori�

içinde�lojmanda�oturanlar�ve/veya�kira�ödemedi�i�yak�n�n�evinde�oturanlar�bulunmaktad�r.���

�

�

���



Hem�erilerin��zmir’e��li�kin�Dü�ünceleri�

Stratejik�plan�n�durum�analizi�kapsam�nda;�d���payda��analizine�alt�yap��olu�turmak�amac�yla,�

metropolde� yerle�ik� payda�lar�n� 
zmir� kentine� ili�kin� be�eni� alg�lar�,� çe�itli� önermeler� formüle�

edilerek� tespit� edilmeye� çal���lm��t�r.� Kent� ve� kentin� dinamiklerine� dair� önermelere� ne� ölçüde�

kat�ld�klar�n�� belirlemeye� yönelik� olarak� kendilerine,� bu� önermelere� dereceli� düzeyde,� kat�l�p�

kat�lmad�klar��sorulmu�tur.�Olumludan�olumsuza�do�ru�formüle�edilip�kademelendirilmi��önermeler;�

d��� payda�lar�n,� kentin� ekonomik,� sosyal,� kültürel� yönüne� ili�kin� payda�� dü�ünceleri� hakk�nda� bilgi�

verici�niteliktedir.�Bulgular,�grafikte�gösterilmektedir.�

Hem�erilerin��zmir’e��li�kin�Dü�ünceleri

�

�

�� Kentin;�ekonomik,�sosyal,�kültürel�niteliklerine�ili�kin�payda��dü�ünceleri�önermelere�olumlu�

düzeyden� olumsuz� düzeye� do�ru� irdelendirildi�inde,� ilk� dikkati� çeken;� “kesinlikle� kat�l�yorum”� ve�

“kat�l�yorum”� �eklindeki� önermelere� destek� düzeyinin,� “kat�lm�yorum”� ve� “kesinlikle� kat�lm�yorum”�

biçimindeki�desteklememe�e�ilimine�göre�toplamda�daha�yüksek�olu�udur.�Kentin�farkl��niteliklerine�

ili�kin� 17� önermeye� olumlu� düzeyde� dü�ünce� anlam�nda� “kat�lma� ya� da� hemfikir� olma”� ortalamas��

%54.7’dir.�Buna�kar��l�k,�önermelere�“kat�lmama�ya�da�hemfikir�olmama”�ortalamas�� �%45.1’dir.�Bu�

bulgu,� d��� payda�� olarak� kabul� edilen�metropolde� yerle�ik� 
zmirlilerin� kentin� ekonomik,� toplumsal,�

kültürel� hatta� estetik� temelli� niteliklerine� ili�kin� dü�üncelerinin� olumlu� oldu�unu� göstermektedir.�

Tüm� önermelere� kesinlikle� kat�ld�klar�n�� belirten� payda�lar�n� ortalamas�� %17.2,� kat�ld�klar�n��

���



belirtenlerin� ortalamas�� %37.5,� kat�lmad�klar�n�� belirtenlerin� ortalamas�� %� 37.3,� kesinlikle�

kat�lmad�klar�n��belirtenlerin�ortalamas��ise�%7.8’dir.�

Önermeler� baz�nda� ayr�nt�l�� bir� de�erlendirme� yap�ld���� takdirde;� önermelere� en� yüksek�

deste�in,� bir� ba�ka� anlat�mla� kat�lman�n� “
zmir’de� ya�amaktan�memnun� olma”� önermesinde� aç��a�

ç�kmas�� önemlidir.� Bu� sonuç,� d��� payda�� olarak�metropolde� yerle�ik� 
zmirlilerin� kentte� ya�amaktan�

çok�memnun�olduklar�n��ili�kin�bir�de�erlendirme�olarak�dikkate�al�nmal�d�r.��


zmirlilerin�%�40’�n�n� 
zmir’de�ya�amaktan�mutlu�olduklar�n�� kesinlikle� kabul�etmeleri�olarak�

da� de�erlendirilebilecek� bu� dü�ünceleri,� 
zmir’in� halk� nezdinde� ya�anabilir� bir� kent� olarak�

dü�ünülmesi� �eklinde� de� yorumlanabilir.� Kentin� niteliklerine� ili�kin� önermelere� “kesinlikle� kat�lma”�

ba�lam�nda� en� fazla� ikinci� deste�in� 
zmir’in� ça�da�� bir� kent� olarak� görülmesi� önermesinde�

belirginle�mesi�de�dikkate�de�erdir.� 
zmirlilerin�%�27.2’si�“
zmir’i�ça�da��bir�kent�olarak�görüyorum”�

�eklindeki�önermeye�kesinlikle�kat�lmaktad�rlar.�Bu�önermeye�yönelik�destek�örüntüsünün�ard�ndan�

en�fazla�destek�gören�önerme�“
zmir’in�sosyal�yönden�geli�mi��bir�kent”�oldu�una�ili�kin�önermedir.�

Her� iki� önermeye�gelen� yüksek�düzeydeki� destek,� d���payda�lar� aras�nda�yer�alan� 
zmirlilerin� kente�

dair�geli�tirdikleri�alg�da�ça�da�l���n�ve�sosyal�hayat�n�ne�denli�yer�tuttu�unun�kan�t�d�r.�Bu�bulgular,�


zmirlilerin� 
zmir’le� kurduklar�� özde�lik� ili�kisinde� de�er� temelli,� kente� ait� olma� alg�s�n�n� önemine�

i�aret� etmektedir.� Söz� konusu� kent� ve� kentli� aras�nda� in�a� edilmi�� öznel� ili�ki,� kentin� yurtta�lar�

nazar�ndaki� me�ruiyet� düzeyinin� yüksekli�ine� ili�kin� en� temel� göstergelerden� biri� olarak� kabul�

edilebilir.�

�Önermeler�kat�l�m�düzeyinin�dü�üklü�ü�ba�lam�nda�bulgulardan�hareketle�bir�de�erlendirme�

yap�l�rsa;� “kesinlikle� kat�lm�yorum”� kategorisinden� yola� ç�k�ld���nda,� payda�lar�n� olumsuz�

dü�üncelerinin� a��rl�kl�� olarak� somut,� ölçülebilir� hizmetler� etraf�nda� yo�unla�mas�� dikkat� çekicidir.�

Nitekim� özellikle� “Engellilerin� 
zmir’de� Engelsizce� Ya�ad���n�� Dü�ünüyorum”� �eklinde� önermeye�

kesinlikle� kat�lmad���n�� belirten� kitlenin� oran�� %17.8� gibi� yüksek� bir� düzeydedir.� Di�er� yandan,�

“
zmir’de� altyap�� sorunlar�n�n� çözüldü�ünü� dü�ünüyorum”� önermesine� kesinlikle� kat�lmayanlar�n�

oran�� %14.7� ve� “
zmir’de� denetim� faaliyetlerini� (g�da,� hayvan� sa�l���� v.b)� yeterli� görüyorum”�

önermesine� kesinlikle� kat�lmayanlar�n� oran�� da� %13.2� gibi� yüksek� düzeyde� bulunmaktad�r.�

Yurtta�lar�n�bu�hizmetlere�yönelik�bir�talepleri�oldu�u,�mevcut�bulgulardan�aç��a�ç�kmaktad�r.�
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Hem�erilerin�Büyük�ehir�Belediyesinin�Hizmet�Alanlar�na�Yönelik�Memnuniyet�Düzeyleri�

D���payda��kategorisi�içinde�yer�alan�metropolde�yerle�ik�
zmirlilerin�Büyük�ehir�Belediyesine�

yönelik� destek� örüntüsünü� ortaya� koyabilmek� için,� ara�t�rma� kapsam�nda� 
zmirlilerin� belediye�

hizmetlerinden�memnuniyet� düzeyleri� de� irdelenmi�tir.� Bu� kapsamda� yurtta�lara,� anket� formunda�

standardize� edilip� kategorikle�tirilmi�� hizmetlerden� ne� ölçüde�memnun� olup� olmad�klar�� sorulmu�,�

memnuniyetlerini� olumludan� olumsuza� do�ru� derecelendirilmi�� ��klar�� dikkate� alarak� belirtmeleri�

istenmi�tir.�

Hem�erilerin�Büyük�ehir�Belediyesinin�Hizmet�Alanlar�na�Yönelik�Memnuniyet�Düzeyleri�

�

D���payda�lar�n�Büyük�ehir�Belediyesi’nin�sundu�u�16�hizmet�kategorisine�ili�kin�memnuniyet�

düzeyleri� incelenip� hizmet� ayr��t�rmas�� yapmadan� destek� örüntüleri� de�erlendirildi�inde,�

hizmetlerden�“memnun�olma”�önermesine�ili�kin�ortalama�%49.2’dir.�Buradan�ç�kar�labilecek�ba�l�ca�

sonuç,�her� iki� 
zmirliden�birinin�belediye�hizmetlerinden�memnun�olu�udur.�Hizmetlerden�memnun�

olma� konusunda� “karars�z”� olanlar�n� oran�� ortalama�%20.4,� hizmetlerden� “memnun� olmayanlar�n”�

��



ortalama� oran�� ise� %30.3� düzeyinde� kalmaktad�r.� Eldeki� bulgular� dikkate� al�nd���nda� hizmetlerden�

memnuniyet�düzeyinin�yüksek�oldu�u�söylenebilir.�

�Hizmet� ayr��t�rmas�� yap�p� konuya� hizmet� özelinde� bak�ld���nda;� metropolde� yerle�ik�

hem�erilerin�memnun�olduklar��hizmet�kategorisi�içinde�ilk�s�rada�%66.3�ile�
tfaiye�ve�AKS�hizmetleri,�

2.s�rada� %� 64.3� ile� çöp� toplama� hizmetleri,� 3.s�rada� %62.8� ile� karayolu� toplu� ta��ma� hizmetlerinin�

bulundu�u� görülmektedir.� Bu� bulgular,� 
zmirlilerin� gündelik� ya�am�n�� do�rudan� ilgilendiren� hizmet�

alanlar�nda,� Büyük�ehir� Belediyesi’nin� hizmet� arz�na� ili�kin� destek� örüntülerinin� az�msanmayacak�

düzeyde� oldu�unu� aç��a� ç�karmaktad�r.� Belediye� hizmetlerinin� baz�� kategorilerine� ili�kin�

memnuniyetsizlik� düzeyinin�memnuniyet� düzeyine� göre� daha� yüksek� olu�u� da� dikkat� çekmektedir.�

Örne�in;� otopark,� sokak� hayvanlar�n�n� kontrolü� ve� sosyal� destek� hizmetlerinden� memnun�

olmayanlar�n�oran��memnun�olanlara�göre�daha�yüksek�düzeyde� seyretmektedir.�D���payda��olarak�


zmirlilerin�en�fazla�memnun�olmad����hizmet�kategorileri�içinde�ilk�s�rada�%57.3�sokak�hayvanlar�n�n�

kontrolü,�%45.3�ile�otopark�hizmetleri�ve�%42.3�ile�sosyal�destek�hizmetleri�gelmektedir.�

Hem�erilerin�Büyük�ehir�Belediyesinin�Kentsel�Projelerine�Yönelik�Destek�Düzeyleri�

Büyük�ehir� Belediyesi’nin� d��� payda�� kategorisi� içinde� yer� alan� 
zmirli� hem�erilerin,�

Büyük�ehir� Belediyesi� öncülü�ünde� yürütülen� ve� yürütülmesi� planlanan� kentsel� projelere� ili�kin�

destek� örüntüleri,� belediye� ile� yurtta�lar� aras�ndaki� ileti�imsel� alan�n� tesisi� anlam�nda� önemlidir.�

Kentin�gelece�i�ad�na�hayata�geçirilen�veya�geçirilecek�olan�projelerden�payda�lar�n�en�çok�hangilerini�

destekledi�ini�belirlemek�amac�yla�da,�anket�formunda�bir�soru�formüle�edilmi�tir.�Kentli�payda�lar�n�

en�fazla�destekledikleri�birincil�derecedeki�üç�proje�grafikte�sunulmaktad�r.�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���



Hem�erilerin�Büyük�ehir�Belediyesinin�Kentsel�Projelerine�Yönelik�Destek�Düzeyleri�

�

�

�


zmirlilerin� en� çok� destekledi�i,� bir� ba�ka� ifadeyle� 1.derecede� destek� verdikleri� 3� proje�

aras�nda,� ilk� s�rada� ak�ll�� durak� sistemi� yer� almaktad�r.� Ard�ndan� metro� ve� banliyö� a��n�n�

yayg�nla�t�r�lmas��projesi�gelmektedir.�Hem�erilerin�%33.8’i�ak�ll��durak�sistemini,�%19.3�ise�metro�ve�

banliyö� a��n�n� yayg�nla�t�r�lmas�� projesini� desteklemektedir.� Üçüncü� ve� dördüncü� s�rada�

De�irmendere� ve� Bostanl�� Baraj� Yap�m�� (%7.4)� ve� Kent� Ormanlar�� (%7.1)� projeleri� bulunmaktad�r.�

Ak�ll��Trafik�Yönetim�Sistemi�(%4.7),�Sosyal�Ya�am�Kampusu�(%4.2)�ve�Metro�Rayl��Sistemine�Entegre�

Otopark� yap�m�� (%3.5)� destek� alan� di�er� projeler� aras�ndad�r.� D��� payda�� olarak� halk�n� en� çok�

destekledi�i�ikincil�projeler�aras�nda�ilk�s�rada�%20�ile�ak�ll��trafik�yönetim�sistemi�gelmektedir.��

�
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Hem�erilerin�Büyük�ehir�Belediyesinin�Kentsel�Projelerine�Yönelik�Destek�Düzeyleri�

(A��rl�kl��Ortalama)�

�


kincil�olarak�en� fazla�desteklenen�projeler�aras�nda;�metro�banliyö�a��n�n�yayg�nla�t�r�lmas��

(%13.7),� kent� ormanlar�� (%9.3),� metro� rayl�� sistemine� entegre� otopark� yap�m�� (%6.4),� kentsel�

dönü�üm�projeleri�(%5.9)�dikkat�çekmektedir.�En�çok�desteklenen�kentsel�projelerden�3.s�rada�olan�,�

metro�ve�banliyö�a��n�n�yayg�nla�t�r�lmas��ile�ak�ll��durak�sistemi�ve�ak�ll��trafik�yönetim�sistemi�hariç�

tutuldu�unda,� %� 9.1’lik� destek� örüntüsüyle� kent� ormanlar�� projesidir.� Bu� projeleri,� sosyal� ya�am�

kampusu�(%6.9),�organik�Pazar�(%6.5),�De�irmendere�ve�Bostanl��Baraj�yap�m��(%5.3)�izlemektedir.��

Projelere�yönelik�deste�i,�a��rl�kl��ortalamalar�� itibar�yla�de�erlendirdi�imizde;� �%�18�ile�ak�ll��

durak� sistemi� projesi� ilk� s�rada� bulunmaktad�r.� Bunu,� %� 16.1� ile� metro� ve� banliyö� a��n�n�

yayg�nla�t�r�lmas�� projesi� izlerken,� %� 11.3� ile� ak�ll�� trafik� yönetim� sistemi� projesi� 3.� s�rada� yer�

almaktad�r.�
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Misyonumuz
Halkýn verdiði gücü, eþitlik ve güvenle mayalayýp
belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taþýmak. 

Vizyonumuz
Akdeniz'in zenginliklerini

kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle
akýllarda iz býrakan gözde belediye olmak.

Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan, 

Kent Vizyonu

simge kent olmak.
Özgür ve keyifle yaþanýlan, demokraside

Dürüst, güvenilir, adil ve tarafsýz olmak
Kamu ve genelin yararýný gözetmek
Hesap verebilirlik ve þeffaflýk
Demokratik ve sosyal belediyecilik
Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim
Hemþeri memnuniyeti
Hukuka ve etik deðerlere saygýlý olmak
Tarihi dokuya ve doðaya saygýlý olmak
Bilimsel ve teknolojik geliþmelerden yararlanmak
Bilgide eriþilebilirlik
Deðiþime ve geliþime açýk olmak
Kaynaklarý etkin ve verimli kullanmak
Çözüm odaklýlýk
Güler yüzlü ve yapýcý çalýþma anlayýþý
Yerel kalkýnmada sürdürülebilirlik
Etkin tanýtým

Ýlkelerimiz









Yönetim

Özgürlükçü ve Demokratik Kent ÝZMÝR
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Ýzmir özgürlük ve demokrasi gibi kavramlarýn kentin kimliði ve tarihiyle bütünleþtiði 

nadide þehirlerden biridir. Asýrlar boyu içinde barýndýrdýðý topluluklarýn farklýlýklarýný koruyarak 

bir arada yaþamalarýna imkân saðlayan, söyleyecek sözü olanlarýn da sesine kulak kabartan bir 

demokrasi platformudur Ýzmir. Ýnadýna baðýmsýzlýk ve demokrasi diyen bir topluluðun kenti, 

demokrasinin kalesi, sosyal hayatta özgürlüðün sahnesi, tarihte baðýmsýzlýk mücadelesinin son 

demidir Ýzmir.  Her fikre ve tercih edilen her türlü hayat tarzýna zemin oluþturan bir hoþgörü 

kentidir. Ýþin özeti bu kent, yaþayanlarýna sadece seçme özgürlüðünü deðil, seçenekler 

özgürlüðünü de sunan bir yönetim anlayýþýna sahiptir.
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Yönetim Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Kurumsal yönetim faaliyetlerimizde yasal gereklilik ve sosyal misyonumuz gereði 

birçok kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütüyle sürekli etkileþim halinde bulunmaktayýz. 

Yapýlan analizler sonucunda vatandaþlarýmýzýn, yönetimsel hizmet ve faaliyetleri  kullanma, 

etkileme, etkilenme ve yönlendirme boyutlarýnda önemli derecede etkili olduklarý ortaya 

çýkmýþtýr. Adli Makamlar, Ýçiþleri Bakanlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ýzmir Valiliði ve Mahalli 

Ýdareler Genel Müdürlüðü gibi kurumlarýn genel olarak hizmet ve faaliyetlerimizi 

yönlendirdiði; Kurumumuz iþtiraklerinin, baðlý Genel Müdürlüklerimizin ve Ýlçe 

Belediyelerin ise hizmet ve faaliyetlerimizden etkilendiði tespit edilmiþtir.

Yönetimsel faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde 

en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet 

oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kurumumuzun güçlü ve þeffaf bir mali 

yapýya sahip olmasý.
2.Ulaþým Master Planý, Nazým Ýmar Planý, 

Stratejik Plan ve Kamu Ýç Kontrol 

Standartlarý Eylem Planý'nýn hazýrlanmýþ 

olmasý.
3.Katýlýmcý bir yönetim anlayýþý ile 

paydaþlarla güçlü bir iletiþim kurulmasý.
4 . K u r u m u m u z u n  u l u s l a r a r a s ý  

organizasyonlara önem vermesi.
5.Genç, dinamik ve mesleki anlamda 

nitelikli personele sahip olunmasý.
6.Bütünleþik kalite yönetim sistemi 

çalýþmalarýna baþlanmýþ olmasý.
7.Fitch Ratings'den olumlu kredi 

derecelendirme notu alýnarak yeni 

finansman imkanlarýnýn yaratýlmasýnda 

kolaylýk saðlanmasý.
8.Personelimizin eðitim düzeyinin 

yükseltilmesine destek verilmesi.
9.Makine, teçhizat, donaným ve her türlü 

araç gereçte teknolojik geliþmelerin takip 

edilmesi.
10.Hizmet içi eðitimde personelin 

desteklenmesi.
11.Mevzuat deðiþikliklerinin anýnda 

iz lenebi lmesine olanak saðlayan 

programlarýn varlýðý.
12.Faaliyet alanlarýna göre hizmetlerimizi 

destekleyici ve geliþtirici þirketlere sahip 

olunmasý.
13.Belediyemizin yerel kalkýnmaya 

yönelik bölgesel kalkýnma ajanslarýna 

maddi destek vermesi.
14.Ýlçe belediyelerle ortak hizmet 

projeleri yürütülmesi ve belediyelere mali 

yardým yapýlmasý.
15.Kaynaklarýn ve zamanýn etkin, akýlcý ve 

verimli kullanýlmasý.
16.Gerek duyan tüm birimlerde araç 

filolarýnýn yenilenmesi.

ZAYIF YÖNLER
1.Ayný iþi yapan farklý statüdeki personelin 

farklý imkanlara sahip olmasý ve bu 

personeller arasýndaki ücret dengesizliði.
2.Belediye hizmet binasýnýn, çalýþma 

koþullarý bakýmýndan personelin verimini 

olumsuz etkilemesi. 
3 . B i r i m l e r  a r a s ý n d a  y e t e r l i  

koordinasyonun olmamasý ve çalýþmalarýn 

bireysel yürütülmesi.
4.Performansa dayalý deðerlendirme 

sisteminin etkili iþlememesi.
5.Yurt dýþýndaki geliþmeleri yerinde 

inceleme ve öðrenme imkanýnýn yeterli 

olmamasý.
6.Personele saðlanan özlük ve sosyal 

haklarýn yeterli olmamasý ve buna baðlý 

olarak oluþan motivasyon düþüklüðü.
7.Belediye hizmet ve etkinliklerine 

yönelik tanýtým ve kamuoyu bilgilendirme 

çalýþmalarýnýn yetersizliði. 
8.Oryantasyon programýnýn eksikliði
9.Ýnsan kaynaklarý kariyer yönetimi 

uygulamalarýnda eksiklik.
10.Görev tanýmlarýnýn personele açýk 

olarak bel i rt i leceði  yönergeler in 

hazýrlanmamasý.
11.Avrupa Birliði, Kalkýnma Ajansý fonlarý 

v e  d i ð e r  f o n l a r d a n  y e t e r i n c e  

yararlanýlamamasý.
12.Hizmet içi eðitimlerin tüm kuruma 

y a y ý l a m a m a s ý  v e  s ü r e k l i l i ð i n i n  

saðlanamamasý.
13.Bazý müdürlüklerin, belediyenin ana 

hizmet binasýnýn dýþýnda hizmet vermesi
14.Yabancý dil bilen personel sayýsýnýn 

yeterli olmamasý.
15.Arþivimizin teknik donanýmýnýn ve 

depolama alanýnýn yetersiz olmasý. 

GZFT Analizi

15.Kaynaklarýn ve zamanýn etkin, akýlcý ve depolama alanýnýn yetersiz olmasý. 
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FIRSATLAR
1.Kent l in in ;  kurumun iþ ley iþ ine,  

projelerine  ve çalýþmalarýna olan desteði.
2.Yerel ve ulusal basýnýn olumlu - olumsuz 

eleþtirileri.
3.Halkýn kültür ve eðitim seviyesinin 

yüksek olmasý.
4.Teknolojik geliþmelerin hizmetlerdeki 

kaliteyi artýrmasý.
5.Üniversite sayýsýnýn artmasý.
6 .O r ta  ve  u z u n  va d e l i  p l a n  ve  

programlarýn varlýðý.
7.Organize sanayi bölgelerine ve serbest 

bölgeye sahip olunmasý.
8.5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi 

Kanunu'yla Belediyemiz sýnýrlarýnýn 

geniþlemesi.
9.Avrupa Birliði sürecinde oluþan yeni 

bakýþ açýsýyla yerel yönetimlerde yapýlan 

yasal düzenlemeler.
10.Bölgesel kalkýnma ajanslarýnýn yerel 

kalkýnmaya katkýsý.

TEHDÝTLER
1.Bürokrasinin zaman zaman iþleyiþi 

yavaþlatmasý.
2.Ekonomik istikrarsýzlýk sebebiyle artan 

iþsizlik ve diðer sosyal problemler.
3.Yenilenip geliþtirilmesi gereken yasal 

düzenlemelerde, yerel yönetimlerin 

belirleyici olamamasý.
4.Belediye mevzuatýnda yurt dýþý 

e ð i t i m l e r i n e  yö n e l i k  e n ge l l e r i n  

bulunmasý.
5.Belediye hizmetlerini kapsayan yasalar 

arasýnda çeliþkilerin olmasý.
6.Yerel seçimler sonucu yöneticilerin 

deðiþme riski ve buna baðlý uzun vadeli 

projelerin sekteye uðramasý.
7 .Ya s a l a r ý n  ç o k  s ý k  v e  s ü r e k l i  

deðiþtirilmesi.
8.Belediyenin görev ve yetkilerinin tam 

olarak bilinememesi.
9.Beyin ve sermaye göçünün önüne 

geçilememesi.

GZFT Analizi
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Kenti, kentliyle birlikte yönetme anlayýþýyla hareket eden Kurumumuz, kent 

yönetimine iliþkin doðru kararlarýn verilmesi ve kaynaklarýn etkin bir þekilde kullanýlmasý için 

hýz kesmeden çalýþmalarýna devam edecektir.
Kurumsal verimliliðin artýrýlmasý için Orta Vadeli Program'ýn “Ýstikrar içinde 

büyüyen, gelirini daha adil paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna 

dönüþen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye” temel amacý ve 9. 

Kalkýnma Planý'nýn, kamu kesiminde insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, iþ ortamýnýn 

iyileþtirilmesi, ekonomide kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý ve finansal sistemin geliþtirilmesi 

hedefleri göz önüne alýnarak toplamda dört hedef  belirlenmiþtir.
Orta Vadeli Mali Plan'a eþgüdümlü olarak Belediye vergi gelirleri ile diðer Belediye 

gelirlerini artýrmaya yönelik mükellef sayýsýnýn artýrýlmasý ve vergi kaçaklarýnýn önlenmesi 

için yerinde kontrollerle yoklama ekipleri oluþturularak kayýt dýþý ekonomi ile mücadele 

çalýþmalarý kesintisiz yapýlacaktýr. Bu hususta mükellefleri bilgilendirici çalýþmalar ve vergi 

bilincini artýrmaya yönelik broþür ve el ilanlarý kent genelinde periyodik olarak daðýtýlacaktýr.
Ýnsan kaynaklarý etkinliðini artýrmak için sürekli eðitim çalýþmalarý esas alýnacaktýr. 

Buna eþgüdümlü olarak kurumsal iþleyiþi geliþtirmek ve verimliliði artýrmak için de kalite 

yönetim sistemleri uygulama süreci devam edecektir. 
Yönetimsel anlamda yapýlan tüm faaliyetlerin kentlimiz tarafýndan kabul görmesi ve 

Kurumsal imajýmýzýn kamu nazarýnda yükseltilmesi için etkin tanýtým politikalarý 

yürütülecektir.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-1.1:  Katýlýmcý Ve Þeffaf Yönetim Anlayýþýyla Modern Ve Kaliteli Hizmet Sunmak

HEDEF-1. 1.1 : Daha etkin bir kurumsal yapý için yönetimsel verimliliðin artýrýlmasý

STRATEJÝLER
o Kurum içi eðitimler düzenleyerek
o Fiziki çalýþma koþullarý iyileþtirilerek
o ÝSO 9001 , ÝSO 14001 ,
   OHSAS 18001 sistemlerini kurarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Verilecek eðitim sayýsý
o Eðitimlere katýlan personel sayýlarý
o Bütünleþik yönetim sisteminin
   kurulmasý

HEDEF- 1.1.2 : Kent yönetiminde katýlýmcýlýðýn artýrýlmasý ve halkla iliþkilerin sürekliliðinin
saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Kent konseyleri aktif hale getirilerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Oluþturulan komisyon sayýsý
o Komisyonlarýn yapacaðý toplantý sayýsý

HEDEF-1.1.3 : Kurumsal tanýtýmda yazýlý - görsel basýndan ve teknolojiden daha etkin
seviyede  yararlanýlmasý

STRATEJÝLER
o Tanýtýma yönelik faaliyetleri geliþtirerek
o Kurumumuzla ilgili haberleri daha etkin
   takip ederek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Yapýlan bilgilendirme toplantýlarýnýn sayýsý
o Televizyon kanallarýnda yayýnlanan
   haber – program sayýsý 

HEDEF- 1.1.4 : Oluþturulan güçlü mali yapýnýn sürekliliðinin saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Belediye gelirleri artýrýlarak
o Vergi kaçaklarý önlenerek
o Denetim personel sayýsý artýrýlarak
o Tahsilat /tahakkuk oraný artýrýlarak
o Mevcut kredi derecelendirme notunu
    koruyarak
o Diðer kredi derecelendirme
   kuruluþlarýndan da kredi derecelendirme
   notu alarak
o Etkin borç yönetimi ve nakit yönetimi
   saðlayarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tahsilat / tahakkuk oraný
o Mükellef sayýsý
o Denetim sayýsý
o Kredi Derecelendirme Notu alýnan
   kuruluþ sayýsý
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Asla Hatýrdan Çýkarmamalýsýnýz:

Bizim En Büyük Kuvvetimizi Bugün de, Yarýn da,

Dürüst, Açýk Bir Siyaset ve Sözlerimize Baðlýlýk Teþkil Edecektir.



o Kiþisel ve Kurumsal Eðitim ve Geliþime
   Yönelik Çalýþmalar
o Belediye Binasý Güçlendirilmesi
o Belediye Hizmet Tesisleri Ve Binalarýnýn
   Yapýlmasý
o Bütünleþik Yönetim Sisteminin Kurulmasý
o Belediye Depo Tesisleri Yapýlmasý

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017

2014 - 2017
2010 - 2014

2010 - 2017
2010 - 2012

o Kent Konseyi Yeni Faaliyet 2010 - 2017

o Protokol Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Tv Kanallarýnda Yayýnlanan Haberlerin
   Takibinin Yapýlmasý
o Basýn Yayýn Ve Halkla Ýliþkiler
   Hizmetlerinin Geliþtirilmesi

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017

2010 - 2017

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

2010 - 2017

2010 - 2017

o Uluslararasý Kredi  Derecelendirme
   Kuruluþlarýndan Kredi Derecelendirme
   Notu Alýnmasý
o Mükellef Sayýsýnýn Artýrýlarak Vergi
   Kaçaklarýnýn Önlenmesi
o Tahakkuk ve Tahsilat Oranýnýn
   Artýrýlmasý
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Çevre Yönetimi

Doða Dostu Kent ÝZMÝR
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Ýzmir, doðaya uzatýlan elin insan geleceðine uzatýlan el olduðunun bilincindedir. 

Tabiatýn þekillenmesinde cömert davrandýðý doða kenti Ýzmir, saðlýklý çevre için her doðal 

varlýðýn bu dünyanýn doðal düzeni ve dengesinde önem taþýdýðýnýn farkýndadýr. “En güzel 

temizlik hiç kirletmemektir” felsefesinden hareketle temiz çevre için temiz toplum oluþturmayý 

amaçlamaktadýr. “Çevreye duyarlýlýk, insana duyarlýlýktýr. Çünkü insan da bu çevrenin bir 

parçasýdýr” diyerek çocuklarýmýzý gönül rahatlýðýyla büyütebileceðimiz, çevresel yaþam kalitesi 

yüksek bir kent yaratýlmasý için çalýþýlmaktadýr.

���



Çevre Yönetimi Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Doðal çevresi ve körfeziyle Akdeniz'in en güzide coðrafyasýnda bulunan kentimizde, 

bireylere yaþam kalitesi yüksek bir kent yaratmak için ilgili tüm Kurum, Kuruluþ ve Sivil 

Toplum Örgütleriyle kesintisiz etkileþim içerisinde bulunmaktayýz. Yeþil çevre ve temiz bir 

körfeze sahip olmak için sürdürdüðümüz çalýþmalarýmýzda, ilgili bakanlýklarla birlikte tüm 

paydaþlarýmýz tarafýndan etkilenmekteyiz. Baþta vatandaþlarýmýz olmak üzere kentsel 

yaþamýmýzda yer alan tüm paydaþlarýmýz bu alanda sunduðumuz hizmetlerden 

faydalanmakta ve Kurumumuzdan etkilenmektedir.
Her bireyin temiz hava soluyarak yaþayacaðý Ýzmir'i oluþturmaya yönelik 

sunduðumuz hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok 

etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý 

aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER 
1.Türkiye'nin en büyük doðal yaþam parký 

olan Sasalý Doðal Yaþam Parký'na sahip 

olunmasý.
2.Türkiye'nin kapasitesi en büyük ileri 

biyolojik atýk su arýtma tesisine sahip 

olunmasý.
3.Arsenik arýtýmýnda baþarýlý arýtma 

tesislerine sahip olunmasý.
4.Yeni transfer istasyonlarý kurularak 

düzensiz depolama alanlarýnýn atýk 

dökümüne kapatýlmasý.
5.Geri kazaným-geri dönüþüm gibi atýk 

deðerlendirme projelerinin uygulanýyor 

olmasý.
6.Yeni katý atýk bertaraf tesisinin 

kurulmasýna yönelik çal ýþmalarýn 

baþlamasý.
7.Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan 

onaylanmýþ Ambalaj Atýklarý Yönetim 

Planý'na sahip olunmasý.
8 . H ava  k i r l i l i ð i  ö l ç ü m  a l a n ý n ý n  

geniþletilmesine yönelik çalýþmalar 

yapýlmasý .
9 .Tý b b i  a t ý k  y ö n e t i m  p l a n ý n ý n  

hazýrlanmaya baþlanmasý.
10.Su kaynaklarýnýn kullanýmýna yönelik 

çalýþmalarýn  baþarýlý olarak yürütülmesi.
11.Talep eden kamu kurumlarý ve STK'lara 

ücretsiz fidan verilmesi.
12.Ýzinli hafriyat topraðý ve inþaat yýkýntý 

atýklarý depolama alanlarýna sahip 

olunmasý.
13.Eðitim ve projeler yoluyla organik 

tarýmýn teþvik edilmesi.
14.Fidan alýmlarýnýn kooperatiflerden 

t e m i n  e d i l m e s i y l e  ü r e t i c i l e r i n  

desteklenmesi.
15.Tarýmsal hizmet üretimine yönelik özel 

alanlar için oluþturulan iletiþim ve çözüm 

ekiplerine sahip olunmasý.
16.Yüzen çöplerin toplanmasý için çöp 

gemisinin olmasý.

15.Tarýmsal hizmet üretimine yönelik özel 

ZAYIF YÖNLER
1.Kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn 

dünya ortalamasýnýn altýnda olmasý.
2.Tek düzenli depolama alaný olan 

Harmandalý Düzenli Depolama Alaný'nýn 

yerleþim alaný içerisinde kalmasý ve 

kullaným ömrünün azalmasý.
3.Düzensiz depolama alanlarýnýn çevreye 

olumsuz etkisinin olmasý.
4.Geri kazanýlabilir atýklarýn diðer 

atýklardan ayrý olarak kaynaðýnda 

ayrýþtýrýlmasýnýn yetersizliði.
5.Yeþil alanlarýn sulanmasýnda artezyen 

suyundan yeterince faydalanýlmamasý.
6.Atýk yönetimi konusunda kurumlar arasý 

iþbirliðinin eksik olmasý.
7.Hafriyat ve moloz atýklarýnýn toplanmasý 

ve bertarafý ile ilgili yetersizliklerin 

yaþanmasý.
8.Zoonozlarla mücadelede ilgili kamu 

kurum ve kuruluþlarý ile koordinasyon 

eksikliði.
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GZFT Analizi

FIRSATLAR
1.Ýzmir'in yenilenebilir enerji kaynaklarýna 

(rüzgar, güneþ, jeotermal vb.) sahip 

olmasý.
2.Çevre dostu teknolojinin yaygýnlaþmasý.
3.Çevre projeleriyle ilgili teknik bilgi ve 

desteðin alýnabileceði üniversitelerin 

olmasý.
4.Halkýn çevre ile ilgili konularda 

duyarlýlýðýnýn yüksek olmasý.
5.Kentin coðrafi konumu ve iklim yapýsý.
6.Kentin organik tarým alanlarýnýn ve 
verimli topraklarýnýn olmasý.

 TEHDÝTLER
1.Küresel ýsýnma ve yangýnlar.
2.Yeþil alan olarak deðerlendirilecek 

arazilerin yetersizliði.
3.Su kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý.
4.Suyun ve su kaynaklarýnýn kullanýmýnda 

gerekli duyarlýlýðýn gösterilmemesi.
5.Körfezin akýntýlara kapalý olmasý, bazý 

alanlarýn sýð olmasý.
6.Trafiðe çýkan araç sayýsýnýn hýzla artmasý.
7.Sanayici lerin tehlikeli  atýklarýný 

deðerlendireceði tesislerin yetersiz 

olmasý.
8.Kaçak moloz dökümleri.
9.Evsel atýklar ile ambalaj atýklarýnýn çöpe 

karýþýk atýlmasý.
10.Yeþil alanlarýn kullanýmýnda gerekli 

hassasiyetin gösterilmemesi.
11.Kent merkezinin topografik yapýsýnýn 

(çanak þeklinde) hava ve gürültü kirliliðine 

olumsuz etkisinin olmasý.
12.Ýzmir'in liman kenti olmasý nedeniyle 

oluþan deniz kirliliði.
13.Geri dönüþüm tesislerinin kurulu 

olduðu alanlarýn yetersiz olmasý.
14.Erozyonun neden o labi leceð i  

olumsuzluklar.
15.Kentin göç almasý.
16.Tarýmsal faaliyetlerin yol açtýðý su 

kirliliðinin olmasý.
17.Kentte  gemi  söküm tes is in in  

bulunmasý.
18.Diðer illerdeki altyapý eksiklikleri ve 

tedbirsizlikler sonucu oluþan çevresel 

kirlilik(Gediz Nehri).
19.Toprak yapýsýnýn deðiþken olmasý.

��



Ç e v r e y e  d u y a r l ý  p o l i t i k a l a r ý m ý z  v e  

yatýrýmlarýmýzla kentlilerimize daha temiz ve saðlýklý bir 

kent oluþturuyoruz…
Doðanýn eþsiz büyüsünü temiz körfezle 

bütünleþtirip Ýzmir'i çevresel yaþam bakýmýndan 

Türkiye'nin cazibe merkezine dönüþtürmeyi  

amaçlýyoruz. Bu hususta 9. Kalkýnma Planý'nýn, çevrenin 

korunmasýna yönelik hedefi baþta olmak üzere, Tarým 

Stratejisi, Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi ve Orta Vadeli 

Program'ýn tarýmsal yapýnýn etkinleþtirilmesi ve kýrsal 

kalkýnma hedefleri göz önünde bulundurularak 

toplamda sekiz  hedef geliþtirilmiþtir. 
Kentsel kirliliðin azaltýlmasý, yeþil dokunun 

geliþtirilmesi, körfezin temizliði, hayvan ve bitkilere 

iliþkin koruyucu çalýþmalarla birlikte çevreye duyarlý tüm 

unsurlarý kapsayan hedeflerimiz gelecek adýna Ýzmir'in 

çevresel yaþam kalitesini artýracaktýr. 
Yerel yönetimde katýlýmcýlýðý ilke edinen 

Kurumumuz, hedeflerimizin hýzla hayata geçmesi için 

birçok kampanya ve okul eðitimleri gerçekleþtirmeye 

devam edecektir.
Atýk türlerinin, kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak 

toplanmasýna yönelik sürdürülen faaliyetler 

geliþtirilerek devam ettirilecektir. Bu sayede geri 

dönüþüme dayalý kazanýmlar artýrýlarak yerel ve ulusal 

ekonominin çevresel boyutta kalkýnmasý saðlanacaktýr.
Orta Vadeli Program'ýn; tarýmsal destekler, alan 

ve ürün temelinde farklýlaþarak üretimde etkinliðin 

saðlanmasýný gerçekleþtirmek için yerli üreticiler, 

organik tarým baþta olmak üzere birçok alanda 

desteklenmeye devam edilecek ayrýca kooperatiflerden 

doðrudan alýmlar yapýlarak hem üretim teþvik edilecek 

hem de alýnan fidanlarýn ücretsiz daðýtýlmasýyla 

aðaçlandýrma çalýþmalarý özendirilecektir.
Doðal yaþamýn korunmasý ve geliþtirilmesi için 

baþta sokak hayvanlarý olmak üzere düzenli veterinerlik 

hizmetleri sunulacak ve Ulusal Tarým Stratejisi'nin 

hayvancýlýk desteði içerikli hedefleri kapsamýnda hayvan 

saðlýðý ve refahý, hayvan kimlik sisteminin geliþtirilmesi 

ve hayvansal ürünlerin daha hijyenik ortamlarda 

üretiminin saðlanmasý için gerekli tüm þartlarýný 

saðlamaya yönelik destekler sürecektir.
Kentin yoðun yaþamýný doðal yaþamla 

b ü t ü n l e þ t i r m e y e  y ö n e l i k  r e k r e a s y o n e l  

düzenlemelerimiz artarak devam edecektir. Sasalý Doðal 

Yaþam Parký ve Homeros Vadisi gibi birçok farklý ortamda 

yer alan bitki ve hayvanlarý barýndýran doðal alanlarýn 

sayýsý ve çeþitliliði artýrýlacaktýr.

saðlamaya yönelik destekler sürecektir.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-2.1: Çevresel Yaþam Kalitesi Yüksek Bir Kent Yaratma�

HEDEF-2.1.1: Kentsel kirliliði önleyici ve çevreyi koruyucu çalýþmalar yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Halký bilinçlendirme çalýþmalarý
   yaparak
o Çevre kirliliðini önleyici ve denetleyici
   faaliyetler geliþtirerek
o Ölçüm istasyon noktalarý artýrýlarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Eðitim sayýsý
o Hava kirliliði ölçüm oranlarý 
o Gürültü kirliliði haritasýnýn
   hazýrlanmasý

HEDEF-2.1.2: Temiz bir körfeze sahip olunmasý

STRATEJÝLER
o Körfez temizliðinde kullanýlacak araç
   alarak
o Suyun kontrolü için gerekli analizleri 
   yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Körfezden numune alýnan nokta sayýsý
o Çöp teknesi sayýsý

HEDEF-2.1.3: Ýþletmelerin çevre ve insan saðlýðýna uygun olarak çalýþmalarýnýn saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Ýþletmelere ruhsat ve denetim
   iþlemleri yapýlarak
o Gerekli cezai iþlemleri uygulayarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Verilen ruhsat sayýsý
o Ruhsat baþvurularýnýn deðerlendirme
   sayýsýna oraný
o Ruhsat baþvurusunda bulunan
   iþletmelerin ruhsatlandýrýlan iþletme
   sayýsýna oraný
o Denetimi yapýlan iþ yeri sayýsý

        HEDEF-2.1.4: Zararlý haþerelere karþý çevreyi koruyucu faaliyetler yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Ýlaçlama faaliyetleri yaparak
o Üreme alanlarýný sürekli kontrol ederek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýlaçlanan alan miktarý
o Kullanýlacak ilaç miktarý
o Havadan ilaçlanan alan miktarý

HEDEF-2.1.5: Atýk yönetim sisteminin geliþtirilmesi

STRATEJÝLER
o Atýk,  geri kazaným ve depolamaya
   yönelik tesis ve istasyonlarý kurarak
o Atýk yönetimine iliþkin planlama yaparak
o Geri kazaným projeleri kapsamýnda halký
   bilgilendirerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Transfer istasyonlarý sayýsý
o Alýnacak araç sayýsý
o Geri kazaným projesi kapsamýnda
   ulaþýlacak konut sayýsý
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AMAÇ-2.1: Çevresel Yaþam Kalitesi Yüksek Bir Kent Yaratm��

HEDEF-2.1.6 : Sebze-meyve, balýk halleri ile mezbahalarýn, hijyen ve hizmet kalitesini� artýrýlmasý

STRATEJÝLER
o Hallerin temizliði konusunda
   denetimler yaparak
o Yüksek donanýmlý tesisler kurarak
o Esnafý bilinçlendirme çalýþmalarý
   yaparak
o Üniversitelerle iþbirliði yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Kurulacak tesis sayýsý
o Eðitim ve bilinçlendirme yapýlacak
   esnaf ve üretici sayýsý

HEDEF-2.1.7 : Hayvan ve bitkilerin korunmasýný saðlamak için doða bilinci ve sevgisinin oluþturulmasý

STRATEJÝLER
o Sahipli ve sahipsiz hayvanlara aþýlama,
   kýsýrlaþtýrma ve kayýt altýna alýnarak
o Ulaþýlacak çiftçi sayýsý artýrýlarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Sahipli sahipsiz sokak hayvaný sayýsý
o Eðitim verilecek çiftçi sayýsý
o Kovan sayýsý

HEDEF –2.1.8: Yeþil alanlarýn  sürdürülebilir kýlýnmasý  ve yeni yeþil alanlar oluþturulmasý

STRATEJÝLER
o Yeni yeþil alanlar ve rekreasyon
   alanlarý yaratarak
o Mevcut alanlarda düzenlemeler
   yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tamamlanacak  olan rekreasyon alaný
   sayýsý
o Dikilecek fidan sayýsý
o Bakým, onarým, temizlik ve sulama
   yapýlacak alan miktarý 
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Biz doðayý korudukça doða da bizi korur.



o Kömürlü Soba ve Kazan Yakma Sistemlerini
   Ýyileþtirme Amaçlý Kullanýcý Eðitim
   Programý Ýþbirliði
o Saðlýklý Kentler Projesi    
o Ýzmir Ýli Gürültü Haritasýnýn Hazýrlanmasý
   ve Gürültü Eylem Planlarýnýn Oluþturulmasý
o Hava Kirliliði Ölçüm Aðýnýn Geniþletilmesi   
o Çevre  Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin
   Geliþtirilmesi   

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

2010 - 2017
2010 - 2012

2010 - 2017
2010 - 2017

o Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Alýmý 
o Ýzmir Körfezi  Ýç Ve Orta Kýsýmlarda Su
    Hareketliliðinin Artýrýlmasý
o Gemilerden Atýk Alýnmasý ve Atýklarýn
   Kontrolü
o Körfez Su Kalitesinin Ýzlenmesi

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

2010
2010 - 2012

2010 - 2017

2010 - 2017

o Ruhsatsýz Faaliyet Gösteren Ýþletmelerin
   Ruhsat Müracatlarý Alýnarak
   Ruhsatlandýrýlmasý
o 1.Sýnýf GSM'lerin, LPG Ýkmal ve Akaryakýt
   Ýstasyonlarýnýn Ruhsatlandýrýlmasýna Yönelik
   Denetimlerin  Yapýlmasý
o Çevre ve Ýnsan Saðlýðý Açýsýndan Sakýnca
   Yaratan Ýþletmelere Kapatma Kararý Alýnarak
   Faaliyetlerinin Önlenmesi

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

2010 - 2017

2010 - 2017

o Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceði,
   Fare vb.  Haþerelerin Üreme Alanlarýný
   Periyodik Olarak  Kontrol Etmek ve Ýlaçlama
   Yapmak
o Ulaþýlamayan Üreme Alanlarýnda Havadan                              
   Larva ve Uçkun Sinek Mücadelesi Yapýlmasý

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet 2010 - 2017

2010 - 2017

o Geri Kazaným Projesi ,Geri Kazanýlabilir
    Ambalaj  Atýklarýnýn  Kaynakta Toplanmasý Ve
    Geri Kazanýma Yönlendirilmesi
o Evsel Atýk Transfer Ýstasyonlarýnýn Kurulmasý
o Katý Atýk  Sisteminin Geliþtirilmesi 
o Týbbi Atýk Yönetim Planýn Uygulanmasý
o Yeni Düzenli Depolama Tesisi Kurulmasý 

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2014
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017

2010 - 2017
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o Yarýmada Balýk Hali Tesislerinin Kurulmasý
o Balýk Hali Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Hal Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Yeni Mezbahalar Yapýlmasý

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2014 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2013

o Kýyý Düzenlemeleri
o Bornova Rekreasyon Alaný
o Buca Hasanaða Bahçesi Düzenlemesi
o Susuzdede Parký Düzenlemeleri
o Kent Ormanlarý
o Ýpekyolu Cicipark Düzenlemeleri
o Yeni Rekreasyon Alanlarý Yapýlmasý
o Yeþildere Rekreasyon Alaný
o Yeþil Alan  Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Meydanlarda Yeþil Alan  Düzenlemeleri
o Mustafa Kemal Sahil Bulvarý Kara Tarafý
   Düzenlemesi

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli  Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet 

2010 - 2017
2010 
2010 - 2012
2010 - 2011
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 

o Veteriner Hizmetlerini Geliþtirimesi  
o Sasalý Doðal Yaþam Parkýnýn Geliþtirilmesi 
o Tahtalý Havzasýnda Arýcýlýk Ve Ýpek
   Böcekçiliðinin  Geliþtirilmesi ve
   Yaygýnlaþtýrýlmasý

Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Sürekli Faaliyet 2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2012

���





Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði

Geçmiþi Gizemli, Geleceði Büyüleyici, Yaþanýlasý Kent ÝZMÝR
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Bugünü geçmiþin kültürel birikimiyle donanmýþ olan Ýzmir, geleceðini planlarken, 

kentin dokusunu estetikle bütünleþtirerek koruyor, yapýlandýrýyor ve gelecek nesillere 

armaðan ediyor. Kentsel geliþim, yaþanan sosyo-ekonomik ve mekânsal deðiþikliklere göre 

yeniden þekillendiriliyor. Bu amaçla yapýlan çalýþmalarda kentin eski dokusu, kentsel 

dönüþüm için gerekli olan planýn alt yapýsýný oluþturuyor. Estetik oluþumun yaný sýra yeni 

yapýlanmanýn ekolojik olarak sürdürülebilir bir yapýya sahip olmasýna da özen gösteriliyor. 

Tarihte medeniyetler kavþaðý olarak varlýðýný sürdüren bu kentin altýndaki tarih, kent 

vizyonunun bir parçasý olarak ortaya çýkarýlýyor. Hala mevcudiyetini koruyan yapýlar ise 

tespit edilerek restore ediliyor ve tekrar kent hayatýna kazandýrýlýyor.

��



Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklar�

���

Müdürlük Görev�Tan�m� Yasal�Dayanak
Mülkiyeti�belediyemize�ait�ta��nmazlar�n��de�erlendirilmesi,�korunmas�,�tasarrufunu�ve�
denetimini�sa�lamak,�imar�tescillerini�yapmak,�bu�konularda�ilgili�birimlerle�koordinasyonu�
sa�lamak

5393�s.�K.�m.15/1�h,�2942�s.�K.�m.�3/1,�
3194�s.�K.�m.11,�16,��5018�s.�K.�m.44��

�mar�planlar�nda�yol�ve�ye�il�alan�gibi�kamu�hizmetleri�için�ayr�lan�hazine�arazilerinin�imar�
yasas��uyar�nca�belediyeye�bedelsiz�terkin�i�lemlerini��yapmak

3194�s.�K.�m.�11,16,18

Kamu�idarelerinden�belediyemize�kiralanan�veya�tahsis�edilen�ta��nmaz�mallar�n�kira�
bedellerinin,�elektrik,�su,�telefon�giderlerinin�ödenmesi�i�lemlerini�yapmak

5216�s.�K.�m�.�24/1�r,�5393�s.�K.�m.�60/1�p

Belediye�taraf�ndan�yürütülen�kamu�hizmetleri�için�imar�planlar�nda�ayr�lan�hazine�
arazilerinin�belediye�ad�na�tahsis�i�lemlerini�yapmak

178�say�l��k.h.k.�m�13

Belediye�taraf�ndan�doldurma�suretiyle�kazan�lan�alanlar�n,�Maliye�Bakanl���ndan�tasarruf�
hakk�n�n�al�nmas��i�lemlerini�yapmak

5393�s.�K.�m.79�

Belediyemiz�lojmanlar�n�n�belediyemiz,�Eshot�Gen.�Güd.�ve��zsu�Gen.�Müd.�personeline�
tahsisini,�ilçe�belediyelerinin�kullan�m�nda�bulunan�lojmanlar�n�sözle�me�i�lemlerini�yapmak

2946�S.�K.�M.�2/1�a,�Kamu�Konutlar���Yönetmeli�i�m.17

Belediyemize�ait�sosyal�konutlar�n�dar�gelirli�vatanda�lara�tahsisini�sa�lamak 5393�s.�K.�M.14/1�a,�5216�s.�K.�M.24/1�j��
�.B.B.�Sosyal�Konutlar�Tahsis�Yönetmeli�i

Belediye�mülklerinin�kiraya�verilmesi,�de�erlendirilmesi,�kiralama�i�lemleri�ile�ilgili�tahsilat�
i�lemlerini,�takip�i�lemlerini�yapmak

2886�s.�K.�M.2�

1/1000�ve�1/5000�ölçekli�halihaz�r�harita�yapmak 3194�s.�K.�m.7/1�a�
Büyük�Ölçekli�Harita�Ve�Harita�Bilgileri�Üretim�Yönetmeli�i��m.�4�5

1/1000�ve�1/5000�ölçekli�halihaz�r�harita�ihale�yolu�ile�yapt�rmak 4734�s.�K.�m.2/1�a,�
Büyük�Ölçekli�Harita�Ve�Harita�Bilgileri�Üretim�Yönetmeli�i��m.�4�5

Mülkiyet�ve�yer�tespit�i�leri�yapmak 3194�s.�K.�m.18�
Kitle,�kot,aplikasyon�ve�temelüstü�i�lemleri� �.B.B.��mar�Yön.�m.37,��73/B�
�mar�uygulamalar��ve�parselasyon�planlar��yap�m� 3194�s.�K.�m.18,�19�
Kamula�t�rma�haritalar��haz�rlamak 2942�s.�K.�m.7
�ehir�plan��ve��ehir�rehberi�yapmak��ve�güncelle�tirmek 5393�s.�K.�m.14/1�a
�mar�Yönetmeli�i,�Yüksek�Yap�lar�Yönetmeli�i,�Otopark�Yönetmeli�i�uygulama�esaslar��gibi�
gerekli�yönetmelikleri�haz�rlamak�ve�mevcut�yönetmeliklere�yeni�ilaveler�veya�düzenlemeler�
yapmak

5393�s.�K.�m.15/1�b������������������������

Büyük�ehir�Belediyesine�ba�l��ilçe��belediyelerinin�uygulamalar�na�esas�olmak�üzere�otopark�
bölge�s�n�rlar��ile�bedellerini�saptamak,��otopark�bölge�s�n�rlar�n��ve�bedellerini�
güncelle�tirmek

3194�s.�K.�m.37,�44,�Otopark�Yönetmeli�i�m.10,�15�

Büyük�ehir�bütünündeki�ilçe�belediyelerinde�in�a�edilecek�yüksek�yap�lar�n�ruhsat�öncesi�ve�
yap��kullanma�izni�öncesi�incelenerek�görü��olu�turulmas���yüksek�yap�lar�yönetmeli�inin�
1.08�maddesi�gere�ince�inceleme�kurulunu�toplay�p�al�nan�kararlar��talep�sahibine,��
belediyesine�ve�ilgili�meslek�odalar�na�bildirmek

�.B.B.�Yüksek�Yap�lar�Yönetmeli�i�m.�1.08�

�mar�Mevzuat�na�ili�kin�uygulamalar��de�erlendirmek�ve�uygulama�birli�ini�sa�lay�c��ve�
ba�lay�c��koordinasyon�kararlar��almak,��tereddüde�dü�ülen�konularda�görü��bildirmek

5216�s.�K.�m.27

Belediyemizce�gerçekle�tirilen�proje,�yap�m,�bak�m�ve�onar�m�i�leriyle�ilgili�her�türlü�
ruhsatland�rma�i�lemlerini��yapmak

5216�s.�K.�m.7/1�c,�3194�s.�K.�m.�26

�lçe�Belediyelerinin�yapt����imar�uygulamalar�n��denetlemek 5216�s.�K.�m.11���������

Ruhsats�z�veya�ruhsat�ve�eklerine�ayk�r��yap�lardan�5216�say�l��kanunun�11.�maddesi�
kapsam�na�girenler�ile�5216�say�l��yasan�n�7/z�maddesi�kapsam�nda�afet�riski�ta��yan�veya�
can�ve�mal�güvenli�i�aç�s�ndan�tehlike�olu�turan�binalara�ili�kin�gerekli�yasal�i�lemleri�
yürütmek,�5216�say�l��yasan�n�7/c�maddesine�göre�775�say�l��yasaya�göre�i�lem�yapmak

5216�s.�K.�m.7/1�c,�m.7/1�z,�11���������

Kamula�t�rma�
�b.�Md.

Belediyemiz�5�y�ll�k�imar�program�na�al�nm���ve�imar�plan�na��göre�yol,�ye�il�alan,�otopark,�
itfaiye�alan�,�metro�güzergah��vb.�alanda�kalan�ta��nmazlar�n�kamula�t�rma�i�lemlerini�
yapmak

5393�s.�K.�M.15/1�h,�2942�s.�K.�m.�3/1,�6/3��
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Sosyal,�ekonomik�ve�demografik�aç�dan�h�zl��bir�de�i�im�süreci�ya�ayan��zmir'�in�düzenli�
kentle�mesini�sa�lamak,�imar�ve�altyap�l��arsalar�üretmek,�toplu�konut�yapmak,�satmak,�
kiralamak,�kentin�geli�imine�uygun�olarak�eskiyen�kent�k�s�mlar�n��yeniden�in�a�etmek,�
kentsel�dönü�üm�ve�geli�im�projelerini�uygulamak,�deprem�ve�heyelan�riski�ta��yan�bölgeleri�
tasfiye�etmek

5216�s.�K.�m.7/1�e,�5393�s.�K.�m.73�

Naz�m�planlar�n�haz�rlanmas�ndan�önce�alana�ili�kin�ilgili�kurum�ve�kurulu��görü�lerini�almak�
ve�analitik�etütler�haz�rlamak

Plan�Yap�m�na�Ait�Esaslara�Dair�Yönetmelik�m.14/2

Naz�m��mar�Planlar�n���haz�rlamak 5216�s.�K�m.�7/1�b,��Geç.�m.1,�3194�s.�K.�m.8/1�b��������������������������

�lçe�belediyelerinden�ya�da��vatanda�tan�gelen�plan�önerilerini��incelemek�ve�raporlamak
5216�s.�K�m.�7/1�b,�3194�s.�K.�m.8���
Plan�Yap�m�na�Ait�Esaslara�Dair�Yönetmelik�m.3/2

Belediyemizce�haz�rlanan�ve/veya�önerilen�Naz�m��mar�Planlar�n�n�onay�süreci 5216�s.�K�m.�7/1�b,�3194�s.�K.�m.8�������������������������

Belediyemizce�haz�rlanan�ve/veya�önerilen�Naz�m��mar�Planlar�n�n�da��t�m�süreci
5216�s.�K�m.�7/1�b,�3194�s.�K.�m.8��
Plan�Yap�m�na�Ait�Esaslara�Dair�Yönetmelik�m.14,�16,�31

Ask��süreci,�varsa��itiraz�ve�dava�süreci
3194�s.�K.�m.8,�2577�s.�K.�m.11��
Plan�Yap�m�na�Ait�Esaslara�Dair�Yönetmelik�m.20���

�lçe�Belediye�Meclislerince�al�nm���olan�Meclis�Kararlar�n���inceleyerek��raporlamak 5216�s.�K.�m.�7/1�b,�14/6�

Gelen�tüm�vatanda��ve�kurum��kurulu��evraklar�n���ve�belgelerini�incelemek�ve�cevaplamak 3071�s.K.m.7,�4982�s.K.m.5

Belediyemizin�5�y�ll�k�imar�program�n��olu�turmak�ve�yenilemek 3194�s.�K.�m.10�

�lçe�Belediyelerinin�5�y�ll�k�imar�programlar�n���ve�gerekti�inde�ek�programlar�n��onaylamak 3194�s.�K.�m.10�

Komisyon�karar�ve�raporlar�n��düzenlemek 5393�s.K.m.�24/3
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d. �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�s�n�rlar��içersinde�ilan�reklam�ve�tan�t�m�araçlar�n�n�yol�açt����
görsel�kirlilik�ve�güvenlik�ve�bilgilendirme�sorunlar�n��ortadan�kald�rmak

5216�s.K.m.�7/1���g,�23/1���e,
5393�s.K.m.�15/1���b�ve�n,�
�.B.B.��lan�ve�Reklam�Yönetmeli�i�m.1.�
1608�s.K.m.�1

Koruma�amaçl��imar�planlar�n��haz�rlamak 2863�s.�K.�m.�10/9,�10
Korunmas��gerekli�kültür�ve�tabiat�varl�klar�n�n�restorasyon�projelerini��haz�rlamak�� 2863�s.�K.�m.�10/9,�10
�lkö�retim�okullar�na�seminer�vermek 5216�s.�K.�m.7/1�v
Tarihe�sayg��yerel�koruma�ödüllerini��vermek 5216�s.�K.�m.7/1�v
Tarihi�doku�içerisinde�kentsel�tasar�m�ve�bina�ölçe�inde�yeni�projeler�haz�rlamak 2863�s.�K.�m.�10/9,�10Ta

ri
hs
el
�Ç
ev
re
�

ve
�K
ül
tü
r�

V
ar
l�k
la
r�
�

�b
.�M

d.

KENTSEL�KORUMA,�PLANLAMA�ve�KENT�ESTET�	��:�GEÇM����G�ZEML�,�GELECE	��BÜYÜLEY�C��YA�ANILASI�KENT��ZM�R
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Medeniyetlerin mirasýný koruyup, kentsel estetikle bütünleþtirerek gelecek 

nesillere aktarmak için ilgili Bakanlýklar, kurum ve kuruluþlarla birlikte hareket etmekteyiz. 

Bu amacýmýzý gerçekleþtirirken Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Kültür ve Tabiat Varlýklarýný 

Koruma Bölge Kurulu, hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve kurumumuzu 

etkilemektedir. Diðer paydaþlarýmýz ise genel olarak bu alandaki hizmet ve 

faaliyetlerimizden faydalanmaktadýr.
Kent tasarýmý ve estetiði ile ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok 

etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý 

aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi

���



GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER 
1.Kentsel Dönüþüm projelerinin yapýlýyor 

olmasý, pilot bölge uygulamalarýnda 

yerinde çözüm ilkesinin uygulanýyor 

olmasý.
2.Gerekli kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn 

zamanýnda yapýlmasý .
3.Kentimizde bulunan  tüm tarihi 

yapýlarýn korunmasý için restorasyon, 

restitüsyon ve rölöve çalýþmalarýnýn 

yapýlmasý.
4.1/25000 ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge 

Nazým Ýmar Planýnýn yapýlmýþ olmasý.
5 . B e l e d i y e m i z i n  g a y r i m e n k u l  

portföyünün çeþitli ve deðerli olmasý.
6.Büyükþehir  Belediyesi  s ýn ýr lar ý  

içerisinde 1/5000 ölçekli halihazýr 

haritalarýn tek seferde dengelenerek 

yapýlýyor olmasý.
7.Ýmar uygulamalarýnýn ilçe belediyeler ile 

koordineli olarak yürütülmesi.

ZAYIF YÖNLER
1.Kaçak yapýlaþmayla sonuçlanan 

denetim yetersizliði.
2.Kentsel dönüþüm projeleri hazýrlama ve 

uygulama süreçlerinin uzun süreli oluþu.
3 .Ve r i l e r i n  a y n ý  v e r i  t a b a n ý n a  

girilmemesinden ötürü, birimler arasý 

u y u m s u z l u k  v e  k o o r d i n a s y o n  

bozukluðunun olmasý.

FIRSATLAR 
1.5216 sayýlý Yasa'nýn imar ve planlama 

iþlerinde koordinasyonu ve denetimi daha 

saðlýklý hale getirmesi.
2.Kentsel dönüþüm projeleri için fon 

desteðinin saðlanabilmesi.
3.Ýzmir'de bulunan üniversitelerin imar, 

planlama, kentsel koruma ve tasarým 

konular ýnda kurumumuza destek 

vermesi.
4.Kentlinin imar uygulamalarý konusunda 

bilinçli olmasý.
5.Kentin kültürel ve tarihsel zenginliklere 

sahip olmasý.
6.Ý l imizin ikl im yapýsýnýn çalýþma 

koþullarýna uygunluðu
7.Ýzmir'in liman kenti olmasý.

TEHDÝTLER
1.Birden fazla kurumun, plan yapma 

yetkisine sahip olmasýndan dolayý 

yaþanan karýþýklýk.
2.Ýmar ve planlama konularýnda ilçe 

belediyelerinin denetlenebilmesi için 

yaptýrým saðlayacak yasal platformlarýn 

tam olarak var olmamasý. 
3.Ýzmir'in yoðun göç alan bir þehir olmasý. 
4.5216 sayýlý yasa gereði onanmak üzere 

kurumumuza iletilen 1 / 1000 ölçekli 

Uygulama Ýmar Planlarý ve Kararlarýnýn, üç 

ay  i ç e r i s i n d e  d e ðe r l e n d i r i l m e s i  

zorunluluðu sebebi ile sürenin kýsýtlý 

olmasý.
5.Þehrin engebeli coðrafi yapýsý.

���
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B i n l e r c e  y ý l l ý k  

yaþanmýþlýðýn yansýmalarý 

olan kentsel mimari ve 

yapýlaþmalarýn, aktif kent 

hayatýna kazandýrýlmasý 

i ç i n  ç a l ý þ m a l a r ý m ý z  

d u r m a k s ý z ý n  d e v a m  

edecektir.
9 .  K a l k ý n m a  

Planý'nýn ve Orta Vadeli 

Program' ýn  “kültürün 

korunmasý ve kentsel 

altyapýnýn geliþtirilmesi” 

hedef ler i  göz  önüne  

alýnarak toplamda üç 

hedef geliþtirilmiþtir.
K e n t  

yapýlaþmasýnýn kontrollü 

bir þekilde geliþmesi için 

“Ýzmir Kentsel Bölge Nazým 

Ýmar Planý” hazýrlanmýþtýr. 

Olasý afetlere maruz kalma 

riski bulunan bölgelerimiz, 

kentsel dönüþüm projeleri 

kapsamýnda etap etap 

tahliye edilmeye devam 

edilecek ve bu bölgelerde 

yaþayan kentlilerimiz için 

birçok bölgede toplu konut 

p r o j e l e r i m i z  d e v a m  

edecektir.
Kent genelinde 

bulunan tarihi yapýlar ve 

ören yerlerinin, rölöve, 

restitüsyon ve restorasyon 

çalýþmalarý düzenli olarak 

y a p ý l m a k t a d ý r.  Ta r i h  

turizminin geliþtirilmesi ve 

yaygýnlaþtýrýlmasý adýna 

yapýlan bu çalýþmalar, 

çeþitli yarýþma ve eðitim 

o r g a n i z a s y o n l a r ý y l a  

zenginleþtirilerek kültürel 

mirasýmýzýn otantik izleri 

eþliðinde kent imajýna 

ö n e m l i  a ç ý l ý m l a r  

saðlayacaktýr.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-3.1. : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi Ve  Kentsel Dokusu Ýle Yaþanýlasý 

Bir Kent Planlamak

HEDEF 3.1.1: Kentin planlý ve saðlýklý geliþmesinin saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Ýmar planýna esas halihazýr haritalarý
güncelleyerek ve yeni haritalar üreterek
o Ýmar planýna esas jeolojik ve jeoteknik
etüt çalýþmalarý yaparak / yaptýrarak
o Ýmar planlarý ve  gerekli düzenlemeleri
yaparak
o Kamulaþtýrmalar yapýlarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Haritasý yapýlacak alan miktarý
o Planý yapýlacak alan miktarý
o Kamulaþtýrýlacak alan miktarý 

HEDEF 3.1.2: Doðal afetlere hazýrlýklý güvenli  bir kent yaratýlmasý

STRATEJÝLER
o Yapý stoku envanteri oluþturularak
o Belediye imar yönetmeliðinin
   revizyonunu yaparak
o Kentsel dönüþüm projeleri geliþtirerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Yapý stoku envanterinin tamamlanmasý
o Yapý stoku envanteri sonuç raporu
o Belediye imar yönetmeliði revizyon
   taslaðýyla ilgili görüþ ve önerilere ait
   rapor
o Kentsel dönüþüm çalýþmalarý
   kapsamýnda hak sahipleriyle yapýlan
   görüþme sayýsý

HEDEF 3.1.3 : Kentin sahip olduðu tarihi deðerlerin aktif kent hayatýna kazandýrýlmasý

STRATEJÝLER
o Rölöve, restitüsyon ve restorasyon
   çalýþmalarý yaparak
o Koruma amaçlý imar planlarý yapýlarak
o Tarihi yapý envanterini oluþturarak
o Yarýþma ve seminerler düzenleyerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Rölöve / restitüsyon ve restorasyon
   proje sayýsý
o Sivil mimari örneklerinin ve anýtsal
   yapýlarýn tespit ve deðerlendirme raporu
o Mimarlýk, kentsel tasarým, çevre
   düzenleme ile ilgili proje yarýþma sayýsý
o Ýlköðretim okullarýnda Ýzmir kent tarihi
   ve kültürel mirasý koruma konulu
   seminer sayýsý
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Efendiler, artýk vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor.
Ýlim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor.

Þeref, namus, istiklâl, hakikî varlýk,
vatanýn bu taleplerini tamamen ve serian yerine getirmek

için esaslý ve ciddi bir süratte çalýþmayý emreder.



o 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritalar
   ve Sayýsal Fotogrametrik Haritalarýn
  Üretilmesi
o Þehir Rehberinin Yapýlmasý     
o Harita Hizmetlerinin Geliþtirilmesi    
o ÝBB Sýnýrlarý Ýçinde 1/1000 Ölçekli Sayýsal
   Halihazýr Haritalarýn Üretilmesi
o 1/5000 Ölçekli Nazým Ýmar Planý ve
   Revizyonlarýnýn Yapýmý  
o Ýmar Planlarýna Esas Jeolojik Etütlerin
    Yapýmý Projesi       
o 1/25000 Ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge Nazým
   Ýmar Planý'nýn Revizyonunun Hazýrlanmasý
o 1/25000 Ölçekli Ýl Çevre Düzeni Planý      
o 5 Yýllýk Ýmar Programýný Ýlgili Birimlerin
   Önerileri Doðrultusunda Koordineli
   Olarak Hazýrlanmasý      
o Bölgesel Otoparklarýn Ýmar Planlarýnda
   Belirlenmesi      
o Kamulaþtýrma Çalýþmalarý    
o Konak Gürçeþme Toplu Konutlarý      

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010

2010
2010 - 2017
2010 - 2013

2010 - 2013

2010 - 2011

2010 

2010
2010 - 2017

2010 - 2013

2010 - 2017
2015 - 2017

o Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi   
Cennetçeþme Kentsel Dönüþüm Projesi   

o Umurbey, Ege Ve Hilal Mahalleleri Kentsel     
   Dönüþüm Projesi
o Yapý Stoku Envanterinin Oluþturulmasý  
o Ýmar Yönetmeliði Revizyonunun Yapýlmasý  
o Ýmar Hizmetlerinin Geliþtirilmesi    

o 
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 - 2017
2012 - 2017
2010 - 2017

2010 - 2017
2010
2010 - 2017
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o Peterson Köþkü
o Varyant Þato
o Kadifekale Antik Tiyatro Alaný Kamulaþtýrma
   Ve Rekonstrüksiyonu
o Kadifekale Sur Duvarlarý, Sur Ýçindeki Þapel
   ve Sarnýçýn Rölöve-Restitüsyon ve
   Restorasyon Projelerinin Ýþlevlendirilmesi
   ve Sur Ýçinin Yeniden Düzenlenmesi
o Ayavukla Klisesi ve Müþtemilatlarýnýn
   Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi
o Pýnarbaþý Hamamý Rölöve Restitüsyon ve
   Restorasyon Projesi
o Tarihi Yapýlarda Bakýmlý Cepheler Projeleri
   Uygulamasý
o Agora-Sinagoglar ve Çevresi Rehabilite 
  Edilerek,Havralarýn Restorasyonu Yapýlarak,
  Agora ve Tarihi Kemeraltý ile Bütünleþtirme
  Çalýþmalarý
o Doðanlar Kilisesi Röleve-Restitüsyon ve
   Restorasyon Projesi
o Büyükþehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan
   Anýtsal ve Sivil Mimari Örneði Tarihi
   Yapýlarýn  Tespiti ve Restorasyonu
o Tarihe Saygý Yerel Koruma Ödüllerinin
    Verilmesi
o Kentsel Tasarým Çevre Düzenlemesi
   Yarýþmalarý
o Ýlköðretim Okullarýnda Ýzmir Kent Tarihi ve
   Kültürel Mirasý Koruma Semineri
o Tarihsel Çevrenin Ýyileþtirilmesi
o Ýzmir Kemaraltý Yenileme Alaný Etap Proje
   ve Programlarý Projesi
o Bayraklý Koruma Amaçlý Ýmar Planýnýn
   Hazýrlanmasý
o Anadolu Medeniyetleri Müzesi Projesi
o Kemeraltý Anafartalar Caddesi Bina
   Cephelerini Saðlýklaþtýrma Projesi
o Kent Kitaplarý Yayýnlarý Basýmý ve Daðýtýmý
o Kültür Sanat Dergisi Basýmý ve Daðýtýmý
o Kentin Tarihsel Dokusu ve Ünik Binalarýn 
   Tarihlerinin Araþtýrýlmasý ve Yazýmý
o Kentin Kültürel/Tarihsel Geçmiþi Hakkýnda 
   Kongre, Sempozyum, Toplantý Düzenlemesi
o Sergi Salonu Animasyon, Maket, Film,
   Heykel Ve Manken Yapýmý
o Yabancý Arþiv ve Müzelerle Ortak Çalýþma
   Projeleri
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o Kentin Kültürel/Tarihsel Geçmiþi Hakkýnda 

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2012
2010 
2011- 2017

2010 - 2015

2010 

2010 

2010 - 2017

2010 - 2017

2010 

2010 - 2014

2010 - 2017

2010 - 2012

2010 - 2017

2010 - 2017
2010 - 2014

2010 - 2012

2010 - 2017
2010 - 2017

2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017

2010 - 2017

2010 - 2017

2010 - 2017
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Kentsel Altyapý

Yaþamý Kolaylaþtýran Kent ÝZMÝR
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Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, yaþam kalitesini arttýracak çalýþmalarý etkin ve verimli 

bir þekilde yürüterek kentsel altyapý sorunlarýný birbiri ardýna çözüme kavuþturuyor. Çaðdaþ 

yaþam koþullarýnýn gereðini yerine getirmek adýna yapýlan kentsel iyileþtirme çalýþmalarýyla 

birleþtirilen altyapý çalýþmalarý, saðlýksýz yaþam alanlarýný ortadan kaldýrmayý hedefliyor. 

Mevcut meydan, bulvar ve caddelere yönelik yapýlan bakým-onarým ve yapým çalýþmalarýyla 

ulaþým olanaklarýnýn kalitesi arttýrýlýyor. Böylece kentliye yaþamý kolaylaþtýran imkânlar bir 

bütün olarak sunulmuþ oluyor.
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Kentsel Altyapý Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Kentlinin yaþamýný kolaylaþtýrmak amacýyla geliþtirdiðimiz kentsel altyapý 

projelerinde birçok paydaþýmýzla koordinasyon içerisinde bulunmaktayýz. Hayatýn 

vazgeçilmez unsurlarý arasýnda yer alan su, elektrik, doðalgaz ve iletiþim hizmetlerini 

eþgüdümlü olarak sunduðumuz paydaþlarýmýz Kurumumuzu etkilemekte, yönlendirmekte; 

ayný zamanda Kurumumuzdan etkilenmektedir. Hizmet alanlarýmýzýn kent estetiði ve 

konforuna yönelik sunduðumuz yol ve kaldýrým düzenlemelerinde baþta Ýlçe Belediyeler ve 

vatandaþlarýmýz olmak üzere yine birçok paydaþýmýzla karþýlýklý etkileþim içinde 

bulunmaktayýz.
Kentin yaþam kalitesini arttýrmaya yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz 

tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu 

paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi

�	�



GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kesintisiz ulaþýmý ve trafik güvenliðini 

saðlamak amacýyla yapýlan alt ve üst geçit 

çalýþmalarý.
2.Büyük Kanal Projesi'nin tamamlanmýþ 

olmasý.
3.Kentteki eðitim kurumlarýnýn talepleri 

doðrultusunda çevre düzenlemelerinin ve 

bakým-onarýmlarýnýn yapýlmasý.
4.Belediye sýnýrlarý içerisine dahil edilen 

beldelerdeki asfaltlama çalýþmalarýnýn 

tamamlanmýþ olmasý.
5.Kent içinde ana arterlerin çevre 

düzenlemeler in in  sürek l i  o larak  

yapýlmasý.
6.Alternatif yol ve ulaþým imkânlarýnýn 

geliþtirilmesi.
7.Altyapý koordinasyon merkezinin 

düzenli olarak iþlemesi.
8.Kurumun, altyapý çalýþmalarýna yönelik 

kendi þirketinin olmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Asfaltlama çalýþmalarý sýrasýnda ilgili 

kurumlarla yaþanan koordinasyon 

eksikliði.
2 .A l tyapý  b i lg i ler in in  bulunduðu 

haritalarýn tamamýnýn dijital ortama 

aktarýlmamýþ olmasý.
3 . N av i ga syo n  s i s te m i n i n  yete r l i  

olmamasý.

FIRSATLAR 
1.Kentin iklim yapýsýnýn, çalýþma þartlarý 

açýsýndan uygunluðu.
2.Alternatif yol ve ulaþým imkânlarýnýn 

varlýðý.
3.Kentin, malzeme tedarikine uygun 

konumda bulunmasý.

TEHDÝTLER
1.Çarpýk kentleþmenin görüldüðü 

a lan larda  a l tyap ý  ça l ý þmalar ýn ýn  

zorlaþmasý.
2.Kentin jeolojik yapýsýnýn yer yer 

deðiþkenlik göstermesi.
3.Kentimizin deprem kuþaðýnda olmasý.
4.Bakým ve onarým maliyetlerinin 

yüksekliði
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D e ð i þ e n  d ü nya  

dinamikleri ve kentimize 

yönelik sürekli artan iç göç 

s e b e b i y l e  k e n t s e l  

altyapýmýzýn deðiþimler 

karþýsýnda standart hale 

getirilmesi ve geliþtirilmesi 

için 9. Kalkýnma Planý, 

Ulusal Kýrsal Kalkýnma 

Stratejisi ve Orta Vadeli 

Program'ýn altyapýya iliþkin 

hedefler i  göz önünde 

tutulmuþ ve bu doðrultuda 

iki hedef geliþtirilmiþtir. 
Hemþerilerimizin 

huzur, güven ve konfor 

içerisinde yaþamalarý için 

kentsel altyapýya yönelik 

i l g i l i  t ü m  k u r u m  v e  

k u r u l u þ l a r l a ,  e t k i n  

koordinasyon saðlanarak 

vatandaþ memnuniyeti 

a r t ý r ý lacakt ý r.  Düzen l i  

bakým-onarým çalýþmalarý 

sayesinde olasý altyapý 

p r o b l e m l e r i  e n  k ý s a  

zamanda giderilecek ve 

yeni yapýlacak kavþak, 

a l t g e ç i t  v e  ü s t g e ç i t  

çalýþmalarýyla þehiriçi trafiði 

akýcý hale getirilecektir. 
E n g e l l i             

vatandaþlarýmýzýn mutlu, 

huzurlu ve saðlýklý bir 

þekilde kent yaþamýna 

katýlmalarý için birçok 

kentsel altyapý unsurunda 

düzenleyici  çal ýþmalar 

yapýlacaktýr. 
Kent mimarisi ve 

e s t e t i ð i n e  u y g u n  b i r  

perspektifte geliþtirilecek 

düzenlemeler ile kentin 

omurgasý saðlamlaþtýrýlacak 

ve böylece kent yaþamý 

daha da saðl ýk l ý  hale 

getirilecektir.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-4.1.: Kentsel  Yaþam Kalitesini Arttýrmaya Yönelik Alt Yapý Uygulamalarýný Zirveye Taþýmak

HEDEF-4.1.1: Kent genelinde ulaþýmý kolaylaþtýrýcý alt yapý çalýþmalarýnýn yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Yol ve tretuvar düzenlemeleri yaparak
o Yeni imar yollarý açarak
o Mevcut cadde, bulvar ve anayollarýn
   düzenlemelerini yaparak
o Yeni kavþaklar, alt ve üst geçitler
   yaparak 
o Mevcut alt ve üst geçitlerin bakým
   onarýmýný yaparak
o Asfaltlama çalýþmalarý yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Kullanýlacak asfalt miktarý 
o Yýllýk Tamamlanma Oranlarý

HEDEF-4.1.2: Altyapý hizmelerinin  ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla eþgüdümlü olarak
yürütülmesinin saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Altyapý fonu oluþturarak
o Teknolojik geliþmelerden yararlanarak
o Diðer kurumlarla koordinasyonu
artýrarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Altyapý fonunun oluþturulmasý
o CBS veri tabanýnýn tamamlanmasý
o Problemlere müdahale ve çözüm
   süresinin ortalamasý



Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktýr. 
Bizim Ýçin Bu Hayat Davasýdýr.



o Yol Yapým Hizmetlerinin Geliþtirilmesi                 
o Köprü Viyadükler, Üst Geçitlerin   
   Yapýmý ve Güçlendirilmesi
o Anadolu Caddesi Altýnyol  
o Ýnönü Caddesi
o Karþýyaka Tüneli Üst Düzenlemesi   
o Ýnciraltý 10 Sokak Baðlantý Yolu Düzenlemesi   
o Karþýyaka Ordu Caddesi   
o Buca Yeþildere Baðlantý Yolu  
o Gaziosmanpaþa Caddesi-Gazi Bulvarý Arasý
   Yol Düzenlemelesi   
o Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakým    
   ve Onarým, Alt Üst Geçitlerin Yapýlmasý
o Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana
   Baðlantý  Yollarýnda Bakým Onarým
o Metropol Alan Ýçindeki Ulaþým Yollarýna
   Asfalt Kaplamasý Bakým Ve Tadilat Yapýlmasý
o Gürçeþme Caddesi Düzenleme Çalýþmasý 
o Ýsmail Sivri Caddesi Düzenleme Çalýþmasý
o Halide Edip Adývar Bulvarý Düzenleme
   Çalýþmasý
o Ali Rýza Avni Bulvarý Saim Çýkrýkçý Caddesi
   Düzenleme Çalýþmasý Yapýlmasý
o Ayakkabýcýlar Sitesi Kemalpaþa Caddesi
   Baðlantý Yolu Ýnþaatý
o 6026 Sokak Altgeçidi (2. Kýsým) Ýnþaatý                          
o Karþýyaka Dudayev Bulvarý-Maviþehir Toki
   Konutlarý Ýmar Yollarý Ýnþaatý        
o Bakým Onarým Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Mithatpaþa Caddesi
   (Üçkuyular-Narlýdere Otoban Kavþaðý)
o Ziya Gökalp Bulvarý
   ( Vahap Özaltay Meydaný-Fuar Arasý)  
o Dr.Mustafa Enver Bey Caddesi
   (Fuara Cephe Olan Kýsým)     
o Bozkurt Caddesi  ve Baðlantý Yollarý
   Düzenleme Çalýþmalarý 
o Hürriyet Bulvarý Düzenlemesi
o Kýbrýs Þehitleri Caddesi ve Ukome Kararýna
   Uygun Ýþletme  Alt Yapýsýnýn Kurulmasý
o Erdal Yaklav Caddesi (Hýfzýsýha ) Yeþillik
   Caddesi Yaþayanlar Kavþaðý Üst Geçit
   Çalýþmasý ile Koþu Yolu Baðlantýsý Saðlanmasý
o Rakým Erkutlu Caddesinin Düzenlemesi
   ( Kadifekale )     
o Hacý Ali Efendi Caddesi Düzenlemesi
   (Kadifekale )

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
           
Devam Eden Faaliyet   
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet   

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2017

2010-2012
2010-2011
2010
2011-2012
2010-2012
2010-2012
2010

2010-2017

2010-2017

2010-2017

2012
2010
2010

2010

2010

2011
2010-2011

2010-2017
2010

2010

2011

2010-2011

2010
2010

2011

2012

2012
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Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Devam Eden faaliyet

2011 – 2012

2010 – 2011

2010 – 2017
2010 – 2012

2010

2010
2011
2011 – 2012

2010-2017
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o Ballýkuyu Caddesi Düzenlenmesi
   ( Kadifekale)       
o Gýda Çarþýsý-Ýnþaatçýlar Çarþýsý Ana Baðlantý
   Yollarý     
o Yeni Ýmar Yollarýnýn Yapýlmasý
o Narlýdere Güzelbahçe Otobanaltý Ýmar
   Yolu Açýlmasý Mithatpaþa Caddesi 
   Düzenlenmesi
o Yüzbaþý Ýbrahim Hakký Caddesi 3.Kýsým
   (Ýstanbul Caddesi Baðlantýsý)
o Barbaros Caddesi Düzenlemesi     
o Akýncýlar Geçidi Kavþaðý                       
o Ýkinci Asfalt Plentinin Kurulmasý
  (Challenger Sistemi Dahil)*  
o Diðer Yapým Ýþlerinin Geliþtirilmesi

Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Sürekli Faaliyet

2010 – 2017

2010
2010 – 2017

2010 – 2017

o Altyapý Koordinasyon Hizmetlerinin
   Geliþtirilmesi
o Altyapý Fonunun Oluþturulmasý
o Altyapý Tesislerinin CBS Kapsamýnda
   Tek Bir Veri Tabanýnda Toplanmasý
o Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn
   Çalýþmalarýný Ortak Programa Almak

Not:
Ýzsu Genel Müdürlüðü'nün faaliyetlerine kurumun kendi stratejik planýnda yer verilmiþtir.
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Ulaþým

Kaliteli Ulaþýmla Eriþimi Kolaylaþtýran Kent ÝZMÝR
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Ýzmir Büyükþehir Belediyesi kent sýnýrlarýnda çaðdaþ teknolojinin tüm olanaklarýný 

kullanarak güvenli, ekonomik, eriþimi kolay, ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu 

saðlayacak ve çevresel etkileri açýsýndan kentsel yaþam kalitesini yükseltecek bir toplu 

taþýma sistemi ile bireysel seyahat kalitesinde ulaþýmý yaygýnlaþtýrmayý amaçlamaktadýr. 

Mevcut yollarýn ihtiyaçlarýna cevap verecek ve ihtiyaca yönelik olarak yeniden 

konuþlandýrýlacak ulaþým hatlarýnýn, kentin dokusuna uyumunu saðlayacak gerekli plan ve 

proje çalýþmalarýný üstlenerek koordineli ve iþlevsel hale getirdiði ulaþým çeþitliliðini geliþtir 

kullanýma sunmayý hedeflemektedir.

���



Ulaþým Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Çevre dostu teknolojik ulaþým çeþitleri ve araçlarýyla mesafeleri kýsaltan, kentlimizin 

trafikte keyifli zaman geçirmesini saðlayan ulaþým çözümlerine yönelik ülkemizin makro 

geliþim planlarý eþgüdümünde ilgili kurum ve kuruluþlarla sürekli etkileþim içinde 

bulunmaktayýz. Alternatif çözümler geliþtirmeye yönelik Ulaþtýrma Bakanlýðý, Karayollarý 

Genel Müdürlüðü, Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü ve Denizcilik Müsteþarlýðý, hizmet 

ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve Kurumumuzu etkilemektedir. Kentin ulaþým kalitesini 

geliþtirmeye yönelik sunmuþ olduðumuz hizmetleri, baþta vatandaþlar olmak üzere tüm 

paydaþlarýmýz kullanmakta ve Kurumumuzdan etkilenmektedir.
Kent içi mesafeleri kýsaltmak ve seyahat konforunu yükseltmek amacýyla sunmuþ 

olduðumuz hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim 

halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki 

grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Alternatif ulaþým türlerinin 

entegrasyonunun var olmasý.
2.Ýzmir Ulaþým Ana Planý'na sahip 

olunmasý.
3.Ulaþýmda 90 dakika uygulamasý.
4.Toplu taþýma filomuzun sayýca güçlü 

olmasý ve günün koþullarýna uygun, 

modern teknik altyapýya sahip olmasý.
5.Toplu taþýmacýlýkta deniz ulaþýmýnýn 

kullanýlmasý.
6.Semtlerin yol yapýlarýna uygun 

araçlarla, toplu taþýma hizmetinin kentin 

her noktasýna ulaþmasý.
7.Trafik Yönetim Sistemi'nin teknolojik 

olarak geliþmiþ olmasý.
8.Mevcut otoparklarýn kentimizin 

merkezi yerlerinde kurulmuþ olmasý.
9.Kýsýtlý kentsel arazilerin rasyonel 

kullanýlmasý.
10.Trafik güvenliði için gerekli 

uygulamalarýn emniyetle iþbirliði halinde 

yerine getirilmesi.

ZAYIF Y�NL�R
1.Ulaþýmda metro aðýnýn geniþ olmamasý.
2.Raylý sistemin Kamu Ýhale Kanunu'ndan 

kaynaklanan itiraz süreçleri sebebiyle 

planlanan sürede tamamlanamamasý.
3.Deniz ulaþýmý için kullanýlan araçlarýn 

yaþlý olmasý.
4.Kent genelinde otopark sayýsýnýn yeterli 

olmamasý.
5.Deniz ulaþýmýný özendirecek ve 

yaygýnlaþtýracak projelerin yetersizliði.
6.Kent genelinde bisiklet kullanýmýna 

ayrýlan yollarýn yeterli olmamasý.

FIRSATLAR
1.Ulaþýmdaki teknolojik geliþmeler.
2.Ýzmir'in kýyý kenti olmasý.
3.Kentlinin raylý sistem yatýrýmlarýna 

destek vermesi.
4.Raylý sistem yatýrýmlarýnýn geleceðe 

yönelik talebi karþýlamasý.
5.Ilýman iklim koþullarý.
6.Ulaþým aðýnýn (metro-raylý sistem-deniz 

taþýmacýlýðý-karayolu) þehrin konumu 

gereði geliþebilir olmasý.
7.Mevzuatýn sunduðu olanaklar.
8.Kentimizin,  bölgesel ulaþýmda stratejik 

konuma sahip olmasý.

TEHDÝTLER
1.Zemin yapýsýnýn olumsuz özelliði.
2.Ulaþým sektörüne yapýlan yatýrýmlarýn 

maliyetinin yüksek olmasý.
3.Ulaþýmla ilgili projeleri gerçekleþtirme 

süresinin uzun olmasý.
4.Her yýl trafiðe çýkan taþýt sayýsýnýn 

artmasý.
5.Çarpýk kentleþme ve 

gecekondulaþmanýn ulaþýmý olumsuz 

etkilemesi.
6.Göç sonucu oluþan kontrolsüz nüfus 

artýþýnýn kent ulaþýmýna olumsuz etkisi.
7.Artan enerji ihtiyacý ve yükselen enerji 

maliyetleri.
8.Mevzuattan kaynaklanan kýsýtlamalar.
9.Ýskelelerin mülkiyet hakkýna sahip 

olunmamasý.
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Kent içi ulaþýmda birçok 

alternatifle hemþerilerine hizmet 

s u n a n  Ý z m i r  B ü y ü k þ e h i r  

Belediyesi, yapýmýna baþladýðý 

Tramvay Projesiyle de nostalji ve 

geçmiþin esintileriyle dolu keyifli 

yolculuk imkaný sunacaktýr.
B e l e d i y e m i z c e  

hazýrlanan Ýzmir Ulaþým Ana 

Planý'na baðlý olarak uzun vadede 

ulaþým çözümleri için 9. Kalkýnma 

Planý ve Orta Vadeli Program'ýn 

ulaþým alt yapýsýnýn geliþtirilmesi, 

h e d e f i  d e  g ö z  ö n ü n d e  

bulundurularak toplamda iki 

hedef geliþtirilmiþtir. 
D e n i z  u l a þ ý m ý n ý  

etkinleþtirmek amacýyla mevcut 

iskelelerin geliþtirilmesinin yaný 

sýra yeni iskele ve marinalar 

yapýlacak ve alýnacak deniz 

araçlarýyla da deniz ulaþýmý cazip 

hale getirilecektir. Bu sayede 

h e m þ e r i l e r i m i z i n ,  t r a f i k  

stresinden uzak körfez manzarasý 

eþliðinde daha keyifli yolculuk 

yapmalarý saðlanacaktýr.
K e n t s e l  u l a þ ý m d a  

demiryollarýna yönelik ring 

h a t l a r ý y l a  e n t e g r a s y o n  

geniþletilecek Metro aðý kentin 

b i rçok  strate j ik  noktas ýna  

ulaþtýrýlarak kent içi mesafeler 

kýsalacak ve vatandaþlarýmýz 

istedikleri noktalara kýsa sürede 

ve güvenli bir þekilde ulaþacaktýr.
Ulaþýmda 90 dakika uygulamasýna 

dayalý, aktarmalý ulaþým hizmeti 

v e  A k ý l l ý  K a r t  p r o j e s i y l e  

ke n t l i l e r i m i z i n  m u t l u  v e  

e ko n o m i k  o l a ra k  s e ya h at  

etmeleri saðlanacaktýr. 
Günün her saati kesintisiz 

olarak sunulan trafik düzenleyici 

bakým hizmetleri geliþtirilecek ve 

u l a þ ý m d a k i  e n t e g r a s y o n  

y a y g ý n l a þ t ý r ý l a r a k  Ý z m i r  

“Ulaþýlabilir bir kent” olacaktýr.

,

t l i ðl kt
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-5.1.: Kentlinin Ýhtiyacýna Karþýlýk Verecek Güvenli Konforlu Ve Çevre Dostu Teknolojiyi 

Benimseyen Alternatif Ulaþým Yapýsýyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttýrmak

HEDEF-5.1.1: Ulaþým entegrasyonunun geliþtirilmesi ve kentin dokusuna uygun alternatif 
toplu ulaþýmýn çeþitlendirilmesi

STRATEJÝLER
o Ulaþým araçlarý alarak
o Metro, banliyö, raylý sistem aðýný
   geniþleterek ve geliþtirerek
o Mevcut iskele ve marinalarý
   geliþtirerek, yeni iskele ve marina
   yaparak
o Ulaþýmla ilgili teknolojik
   geliþmelerden yararlanarak
o Semt garajlarý yaparak
o Bakým-onarým çalýþmalarý yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tamamlanma oranlarý
o Alýnacak araç sayýsý

HEDEF-5.2. 2:  Kent trafiðinin güvenliði ve akýcýlýðýnýn saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Otopark yaparak
o Sinyalizasyon sistemini geliþtirerek
o Yaya yolu ve kaldýrýmlarda
   denetimleri artýrarak
o Ýþaretleme ve düzenleme çalýþmalarý
   yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Sinyalizasyon geliþtirme çalýþmasý
   yapýlacak kavþak sayýsý
o Sürücülere ait þikâyet dilekçelerinde
   azalma oraný
o Ana arterlerdeki yatay ve düþey
   iþaretleme oraný
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Ekonominin Geliþmesinde Baþlýca Gerekli Olan Yollar
Demiryollarý, Limanlar, Kara ve Deniz Ulaþtýrma Araçlarý

Milli Varlýðýn Maddi ve Siyasi Kan Damarlarýdýr; Refah ve Kuvvet Aracýdýr.



o Gemi Alýmý
o Deniz Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Yeni Ýskeleler,  Marinalar Yapýlmasý 
   Ve Mevcut  Ýskelelerin Geliþtirilmesi 
o ÝHRSP 2. Aþama(Üçyol-F.Altay) yapým iþi
o ÝHRSP Ege Üni.-Bornova Merkez Ýnþaatý
   (3. Aþama 1. Kýsým)
o ÝHRSP Müþavirlik ve Proje Hizmetleri
o ÝHRSP Araç Alýmý
o ÝHRSP Zemin Ýyileþtirme Yapým Ýþi
o ÝHRS Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝHRSP Alt Yapý Aktarýmlarý Yapým Ýþi
o ÝHRSP Tramvay Hatlarý Yapýmý ve Araç 
   Alýmý Ýþi
o ÝHRSP Çevre Düzenlemesi Ve Aktarma 
   Merkezleri Yapýlmasý
o ÝHRSP Scada, Telekomünikasyon Ve 
   Sinyalizasyon Sisteminin Tesisi
o ÝBSGP 1. Etap Yapým Ýþi
o ÝBSGP 2. Etap (Karþýyaka Tüneli) 
   Ýnþaatý Yapým Ýþi
o ÝBSGP 7. Etap Mevcut TCDD Ýstasyonlarýnýn 
   Yenilenmesi Yapým Ýþi
o ÝBSGP 8. Etap Ýnþaatý
o ÝBSGP Müþavirlik Ve Kontrollük Hizmetleri
o ÝBSGP Kemer-Halkapýnar Müsellesi 
   Yapým Ýþi
o ÝBSGP Çiðli ve Cumaovasý Depo Tesislerinin 
   Elektromekanik Ýþlerinin Yapýmý
o ÝBSGP Elektromekanik Ýþlerin Yapýlmasý
o ÝBSGP Katener Sisteminin Onarýmý ve 
   Tamamlanmasý Ýþi
o ÝBSGP Enerji Temini
o Banliyö Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝBSGP Alt ve Üst Yapý Çalýþmalarýnýn
   Tamamlanmasý
o Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi
   Projesine Ýlave Hatlar Yapýlmasý
o ÝBSGP Çevre Düzenlemesi ve Aktarma 
   Merkezleri Yapýlmasý
o Bilgi Yönetim Sisteminin Yeniden
   Yapýlandýrýlmasý
o Banliyö Depo/Atölye Tesislerinin Bakým-
   Onarým Ekipmanlarý Temini ve Kurulumu*

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet  
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

2010-2013
2010-2017
2010-2015

2010-2011
2010

2010-2014
2010-2012
2010-2014
2010-2017
2010-2014
2010-2017

2010-2017

2010-2011

2010
2010

2010

2010
2010
2010

2010

2010
2010

2010
2010-2017
2010-2011

2010-2017

2010-2017

2010

2010

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
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o 
   Yedek Malzemesi Alýmý*
o Bornova Semt Garajý
o Selçuk Semt Garajýnýn Yapýlmasý
o Semt Garajlarý Yapýlmasý
o Yeni Otobüs Alýmý*
o Fren Bakým Tesislerimizin Modernize
   Edilmesi*

33 Adet Elektrikli Tren Seti Ve Bunlarýn

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010

2011-2013
2010-2011
2010-2014
2010-2011
2010-2011

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.

o 
   Denetlenmesi
o Sinyalizasyon Sisteminin Geliþtirilmesi
o Yatay ve Düþey Ýþaretlemenin Geliþtirilmesi,
    Bakýmý Ve Onarýmý
o Ulaþým ve Trafik Düzenleme Projelerinin 
   Hazýrlanmasý
o Trafik ve Denetim Hizmetlerinin
   Geliþtirilmesi
o Katlý Otoparklarýn Yapýlmasý

Yaya Bölgelerinin ve Kaldýrýmlarýnýn 

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet 2010

2010-2017
2010-2017

2010-2017

2010-2017

2010-2017
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Not:
Eshot Genel Müdürlüðü'nün faaliyetlerine kurumun kendi stratejik planýnda yer verilmiþtir.
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Saðlýk ve Spor

Saðlýklý Nesillerin Dinamik Yaþamý Yakaladýðý Kent ÝZMÝR
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Ýzmir'de saðlýk ve sporu bütünleyici ortam ve koþullar hazýrlanarak halkýn hizmetine 

sunuluyor. Sosyal belediyecilik anlayýþýnýn bir yansýmasý olan belediye saðlýk hizmetlerinde 

ulaþýlan halk kitlesi gün geçtikçe geniþliyor. Saðlýklý kent oluþumu için saðlýklý toplum 

gerekliliðinden hareketle mevcut saðlýk hizmetleri kentin her noktasýna geliþtirilerek 

taþýnýyor. Saðlýklý yaþam yolundaki ilk basamak olan spor faaliyetlerini eðlenceli hale 

getirecek imkânlarý hazýrlýyor ve kentte yaþayanlar için kolay eriþilebilir hale getiriyor. 
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Saðlýk ve Spor Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Spor faaliyetlerini saðlýkla bütünleþtirmek amacýyla sunduðumuz hizmet ve 

faaliyetlerimizin etkinliðini arttýrmak için birçok kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütü ile 

etkileþim içinde bulunmaktayýz. Gelecek nesillerin saðlýklý olmalarý için sporu yaþamýn 

vazgeçilmez bir unsuru haline dönüþtürüyoruz. Bu amacýmýza yönelik geliþtireceðimiz ve 

hayata geçireceðimiz projelerde eðitim kurumlarý, amatör spor kulüpleri, Gençlik ve Spor 

Müdürlüðü ve diðer paydaþlarýmýzla birlikte emin adýmlarla yol almaktayýz.
Saðlýk ve spora yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan 

analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-

memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kuruma ait hastanenin olmasý.
2.Sosyal güvencesi olmayan hastalarýn 

ücretsiz tedavi edilmesi.
3 .Okul larda saðl ýk  taramalar ýn ýn  

yapýlmasý.
4.Hastane hizmetinde otomasyona 

geçilmiþ olmasý.
5.Teknolojik týbbi cihazlarýn var olmasý.
6.Tahlil ve tetkik sonuçlarýnýn ayný gün 

içerisinde alýnmasý.
7 . Ý h t i y a ç  d u y u l d u ð u n d a  s a ð l ý k  

hizmetlerinin evlere taþýnmasý.
8.Tedavi ücretlerinin uygun olmasý.
9.Çok amaçlý spor tesislerinin sayýca fazla 

olmasý.
10.Amatör spor kulüplerine destek 

verilmesi.
11.Yeþil alanlarda kondisyon aletlerinin 

bulunmasý.
12.Spor yapmaya eriþimi kýsýtlý çocuklara 

ve gençlere imkanlar sunulmasý.
1 3 . K u r u m u n  u l u s l a r a r a s ý  s p o r  

o r g a n i z a s y o n l a r ý  d ü z e n l e y e c e k  

potansiyele sahip olmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Hastanenin aci l  servisinin tam 

teþekküllü olmamasý.
2.Hastanede yoðun bakým ünitesinin 

olmamasý.
3.Gece nöbetlerinde branþ doktorlarýnýn 

bulunmamasý.
4.Özel dal poliklinikleri eksikliði sebebiyle 

h a s t a n e  h i z m e t  ç e þ i t l i l i ð i n i n  

bulunmamasý.
5.Belli branþlardaki hekim sayýsýnýn 

yetersizliði.
6.Spor organizasyonlarý tanýtýmýnýn 

yetersiz olmasý.

FIRSATLAR 
1.Kentin termal kaynaklara sahip olmasý.
2.Körfezin, su sporlarýna olanak sunmasý.
3 . K e n t i n  u l u s l a r a r a s ý  s p o r  

organizasyonlarý için cazip bir þehir 

olmasý.
4.Amatör spor kulüplerinin sayýca fazla 

olmasý.
5.Devlet ve üniversite hastanelerinin ve  

öze l  h a sta n e l e r i n  s a ð l ý k l a  i l g i l i  

araþtýrmalara önem vermesi.

TEHDÝTLER
1.Aile hekimliði uygulamasýna geçilmesi.
2.Son dönemde artan salgýn hastalýklar.
3.Kente yeni spor tesisleri kazandýrmak 

için yeterli alan bulunmamasý.
4.Yasal mevzuatýn olumsuz etkileri.
5.Spora olan ilginin azlýðý.
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Orta Vadeli Program ve 9. 

Kalkýnma Planý'nýn saðlýk ve sporla ilgili 

hedefleri göz önünde tutularak herkes 

için saðlýk ve spor sloganýyla, saðlýklý bir 

kent oluþturmaya yönelik iki amaç ve bu 

amaçlara iliþkin üç hedef geliþtirilmiþtir. 
S a ð l ý k  h i z m e t l e r i m i z i n  

kalitesinin daha da artýrýlmasý için 

E þ r e f p a þ a  H a s t a n e s i ' n i n  

modernizasyonu devam edecek ve bu 

kapsamda hastanemize Yoðun Bakým 

Ünitesi baþta olmak üzere birçok yeni 

birim açýlacaktýr. 
Sosyal güvencesi olmayan 

hemþerilerimize tüm saðlýk hizmetleri 

kesintisiz olarak sunulmaya devam 

edecektir.  Kentimizdeki okul ve 

mahallelerde diþ ve saðlýk taramalarý 

yapýlacak, halkýmýzýn saðlýk konusunda 

bilinçlenmesi amacýyla organ-kan baðýþý, 

ilkyardým, hijyen ve saðlýklý anne-kadýn 

gibi konularda birçok eðitim faaliyetleri 

düzenlenecektir.
Saðlýklý bir yaþam için spor ilkesi 

doðrultusunda kentimizde mevcut 

bulunan spor tesisleri modernize 

edilecek ve hemþerilerimizin spor 

tesislerinden daha etkin bir þekilde 

faydalanmalarý saðlanacaktýr. Amatör 

spor kulüplerimize ve okullarýmýza spor 

malzemeler i  konusunda destek 

ver i lecek ve gençler imiz  spora 

yönlendirilecektir. Halkýn her kesiminin 

spor yapabilmesi için rekreasyon 

alanlarýnda bulunan aerobik,  jimnastik 

ve kondisyon aletleri kent geneline 

yayýlacaktýr. Ayrýca bisiklet etkinlikleri, 

sokak basketbolu ve engelliler için spor 

m ü s a b a k a l a r ý  g i b i  ç e þ i t l i  

organizasyonlarla kentin spor dinamiði 

artýrýlacaktýr. 
Farklý spor branþlarýna yönelik 

Çok Amaçlý Salonlar, Spor Kompleksleri 

ve  Ol impik  Buz  Pateni  Sa lonu 

yapý lacakt ýr.  Böylece ulusal  ve 

uluslararasý alanda kentimizin spor 

endüstrisinde bir cazibe merkezine 

dönüþmesi saðlanacaktýr. 

Farklý spor branþlarýna yönelik
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-6.1. Koruyucu Ve Tedavi Edici Saðlýk Hizmetleri Sunmak Ve Saðlýkta Öncü Kent Olmak

HEDEF-6.1.1: Saðlýk hizmet kapasitesinin arttýrýlmasý ve daha saðlýklý yaþam olanaklarýnýn
sunulmasý

STRATEJÝLER
o Eþrefpaþa Hastanesi'nin hizmet
   kalitesini artýrarak
o Týbbi teknolojik geliþmelerden
    yararlanarak
o Taný ve tedavi merkezleri kurarak
o Yoðun bakým ünitesi kurarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Hizmet verilen hasta sayýsý
o Kurulacak ünite, merkez ve birimlerin
   tamamlanma oraný

HEDEF-6.1.2: Metropol alan içerisinde halka yönelik saðlýk taramalarý yapýlmasý ve ilgili
eðitimlerin  verilmesi

STRATEJÝLER
o Saðlýk içerikli eðitimler vererek
o Saðlýk taramalarý yaparak
o Evde bakým hizmeti çalýþmalarýna
   baþlanarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tarama yapýlacak okul ve mahalle
   sayýsý
o Saðlýk içerikli eðitim verilen kiþi sayýsý
o Evde bakýmý yapýlacak yaþlý ve
   engelli sayýsý

AMAÇ-6.2.: Alternatif Spor Olanaklarýný Kentte Yaþayan Tüm Kesimler Ýçin Eriþilebilir Hale Getirmek

HEDEF-6.2.1: Spor faaliyetlerini kentin her alanýna yaymaya yönelik tesislerin yapýlmasý 
ve etkinlik sayýsýnýn artýrýlmasý

STRATEJÝLER
o Spor kompleksleri yaparak
o Mevcut salonlara yenileme
   çalýþmalarý yaparak
o Spor malzemesi temini ve daðýtýmý
   yaparak
o Spor organizasyonlarý düzenleyerek
o Çok amaçlý salonlar yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Spor  
   Kulübü'nün faaliyette bulunduðu
   branþ sayýsý 
o Spor malzemesi verilecek öðrenci ve
   sporcu sayýsý
o Daðýtýlan spor malzemesi sayýsý
o Yeþil alanlara konulacak kondisyon
   aleti sayýsý
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Türk Gençliði, Saðlýklý Yetiþip Spor Yaparsa Ulusumuzun Geleceði
Güvence Altýndadýr.



o Hepatit Taný ve Tedavi Merkezi   
o Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi   
o Gündüz Hastanesi Geliþtirilmesi                 
o Yoðun Bakým Ünitesinin Kurulmasý   
o Uyku ve Apne Sendromu Teþhis ve Tedavi    
   Biriminin (Uyku Laboratuarý) Kurulmasý
o Hastane Hizmetlerinin Geliþtirilmesi  
o Ýzmir 65 Yaþ Üzeri Nüfusun Haritasýnýn  
   Çýkarýlmasý
o Saðlýklý Yaþam Merkezi   
o Klasik Koroner Anjiyo Biriminin Kurulmasý

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017

2010-2017
2010-2012

2011-2017
2011-2014

o Okul ve Mahalle Diþ ve Saðlýk Taramalarý
o Organ ve Kan Baðýþ Eðitimleri
o Ýlk Yardým Eðitimlerinin Geliþtirilmesi
o Hijyen Eðitimi
o Evde Bakým Hizmeti
o Saðlýklý Anne-Kadýn Eðitimi

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017

o Bornova Buz Pisti Kompleksi
o Celal Atik Yüzme Havuzu Tadilatý
o Muhtelif Çok Amaçlý Salon
o Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardýmý
o Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübüne 
   Yardým
o Ýhtiyaçlý Ýlköðretim Okullarý ve Liselere Spor 
   Malzemesi Desteði
o Spora Eriþimi Kýsýtlý Çocuklara Yönelik Spor 
   Organizasyonu
o Rekreasyon Alaný Ve Yeþil Alanlara 
   Kondisyon Aletleri Yerleþtirilmesi
o Uzundere Sosyal Tesisleri
o Gençlik Spor Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝBB Gençlik Yaz Kamplarý
o Engelliler Ýçin Spor Organizasyonlarý
o Bisiklet Etkinlikleri
o Sokak Basketbolu Turnuvasý
o Uluslararasý 16 Yaþ Tenis Europa
o Spor Kompleksleri
o Bisiklete Binmeyi Öðreniyorum

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010
2010-2017
2010-2017
2010-2017

2010-2017

2010-2017

2010-2017

2010-2011
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2012-2017
2012-2017
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Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler

Gecesiyle Gündüzüyle Yaþayan, Engelleri Aþan Kültür Kenti ÝZMÝR
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Sosyal ve kültürel hayatýn canlýlýðý ve sürekliliðiyle anýlan Ýzmir, kimine göre sosyal 

hayatýn merkezi, kimine göre ise sadeliðin en sakin limanýdýr. Kültür sanat faaliyetlerini her 

yaþýn ve her kesimin ilgisini çekecek hale getirerek hayatýn her anýna daðýtýr. Eðitime yapýlan 

yatýrýmý kalkýnmýþlýðýn göstergesi olarak kabul eden anlayýþýyla herkesi kucaklayan, kuþaklar 

arasýnda bað oluþturan eðitim faaliyetleri düzenlemeyi bir borç bilmiþtir. Duyarlýdýr Ýzmir. 

Sosyal eþitlik ve toplumsal hassasiyet anlamýnda üretilen her yeni deðer, paylaþýldýkça 

çoðalýr ve engellerin aþýlmasýna yardýmcý olur bu kentte.  Ýþte bu sebeplerle Ýzmir, hep en 

güzel hayallerin baþkentidir. Gizemli bir kiþiliði vardýr bu kentin… Ýçindeyken her þey normal, 

her þey rutin akýþýnda; dýþarýdan bakýlýnca büyülü cazibesi en baþýnda gelir.
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Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Binlerce yýllýk yaþanmýþlýktan hayatýmýza yansýyan kültürümüzün, vazgeçilmez 

unsuru olan paylaþýmcýlýk odaðýnda sunulan sosyal hizmetlere iliþkin, birçok kurum, kuruluþ 

ve sivil toplum örgütleri ile etkileþim içinde bulunmaktayýz.  Hizmet ve faaliyetlerimizin 

sosyal belediyecilik ilkeleri doðrultusunda etkin bir þekilde sunmak için, kentimizde bulunan 

eðitim kurumlarý, muhtarlýklar, sosyal hizmetler müdürlüðü ve sivil toplum örgütleriyle 

kesintisiz etkileþim içinde bulunarak tüm engelleri aþma yolunda ilerlemekteyiz. Bu gayede 

birlikte hareket ettiðimiz paydaþlarýmýz genel olarak hizmet ve faaliyetlerimizin 

üretilmesine yönelik kurumumuzu etkilemekte ve yönlendirmektedir. Ayný zamanda 

üretilen hizmet ve faaliyetlerimizi de kullanmaktadýrlar.
Sosyo – Kültürel yaþam kalitesini geliþtirmeye yönelik sunduðumuz hizmet ve 

faaliyetlerimiz ile ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde 

bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte 

görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YANLAR
1.Ýhtiyaç sahiplerine sürekli ve düzenli 

olarak maddi -  manevi desteðin 

saðlanmasý.
2.Ýhtiyaç duyan bölgelere yýlýn her günü aþ 

evi hizmetinin sunulmasý.
3.Engellilerin sosyal hayata katýlýmýnýn 

kolaylaþtýrýlmasý.
4.Eðitimin ve eðitim kurumlarýnýn 

desteklenmesi.
5 .Kentte  fark l ý  kü l tür  ve  sanat  

etkinliklerinin sürekli düzenlenmesi.
6.Kültür sanat etkinliklerinin yapýldýðý açýk 

ve kapalý alanlarýn yeterli sayýda olmasý.
7.Kentin tarihini ve kültürünü yansýtan 

kent müzesi ve arþivine sahip olunmasý.
8.Meslek edindirme kurslarýnýn aktif 

olarak çalýþmasý.
9.Huzurevi binasýnýn geniþ bir alana 

kurulmuþ olmasýyla huzurevi sakinlerine 

daha rahat ve kaliteli yaþam imkâný 

saðlanmasý.
10.Mezarlýk bilgi sistemine sahip 

olunmasý.
11.Taziye ve defin hizmetleri sunarak 

kentliye acý gününde destek olunmasý.

 ZAYIF YÖNLER
1.Sanatsal ve kültürel etkinlik tanýtýmýnýn 

yetersiz olmasý.
2.Sanat ve kültür merkezlerinin etkin 

kullanýlmamasý.
3.Kent müzesi ve arþivine yönelik yeterli 

ilgi yaratýlamamasý.
4.Kültürel hizmetlere yönelik diðer 

kurumlarla koordinasyonun yeterince 

saðlanamamasý.
5.Meslek edindirme kurslarýný bitirenlere 

iþ imkâný saðlanmasý konusunda ilgili 

meslek odalarýyla yeterli koordinasyonun 

saðlanamamasý.
6.Huzurevi kapasitemizin talebe cevap 

verecek yeterlilikte olmamasý.
7.Mevcut gömü alanlarýnýn yetersizliði.

FIRSATLAR
1.Kentlinin sosyal sorumluluk bilincinin,  

kentin kültürüne ve yaþamýna yansýmasý.
2.Þehrin,  binlerce yýllýk tarihi ve kültürel 

birikim üzerinde kurulmuþ olmasý.
3.Ýzmir' in kültür ve turizm kenti olmasý.
4.Ulusal  ve uluslararasý  fuar ve 

organizasyonlara ev sahipliði yapýlmasý.
5.Kentlinin eðitim seviyesinin ülke 

ortalamasýnýn üzerinde olmasý.
6.Kentte üniversite öðrencisi sayýsýnýn 

fazla olmasý.
7.Coðrafi konumun kültürel faaliyetleri 

destekleyici nitelikte olmasý.
8.Ýklim koþullarýnýn olumlu etkileri.
9.Uluslararasý havalimanýna sahip 

olunmasý.
10.Sivil toplum kuruluþlarýnýn sayýca fazla 

olmasý.
11.Ýzmir'in kýyý kenti olmasý.
12.5216 ve 5393 sayýlý yasalarýn vermiþ 

olduðu yetkiler.

TEHDÝTLER
1.Yoðun göçlerle meydana gelen 

kontrolsüz nüfus artýþý.
2.Toplumsal sorunlardaki artýþ.
3.Kültür ve sanat organizasyonlarýnýn 

maliyetlerinin yüksek olmasý.
4.Mevzuatýn olumsuz etkisi.
5.Kentlinin yaþ ortalamasýnýn yüksek 

olmasý.
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Toplumsal bütünleþmenin önemli 

unsurlarýndan biri olan ve binlerce yýllýk 

yaþanmýþlýðý yansýtan kültürümüz; yerel, 

bölgesel ve hatta ulusal düzeyde kalkýnmanýn 

vazgeçilmez girdilerindendir.  Sosyo-kültürel 

yaþamýn etkinliðini artýrmaya yönelik 9. 

Kalkýnma Planý ve Orta Vadeli Programý'n 

“Kültürün korunmasý, geliþtirilmesi ve 

toplumsal diyalogun güçlendirilmesi, 

eðitimin iþ gücü talebine duyarlýlýðýnýn 

arttýrýlmasý, eðitim sisteminin geliþtirilmesi, 

gelir daðýlýmýnýn iyileþtirilmesi, sosyal içerme 

ve yoksullukla mücadele” hedefleri baþta 

olmak üzere Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi 

ve Türkiye'de Yaþlýlarýn Durumu ve Yaþlanma 

Ulusal Eylem Planý da dikkate alýnarak 

toplamda iki amaç ve üç hedef  geliþtirilmiþtir.
Yaþamýn vazgeçilmez parçasý olan 

kültürel etkinlikler, sanatsal bir perspektifte 

sunularak kent yaþamýný ayrý bir boyuta 

taþýmýþtýr. Farklý semtlerde inþa edilen 

merkezlere, restore edilen tarihi yapýlar da 

eklenerek kente birçok kültür merkezi 

kazandýrýlmýþtýr. Alsancak Tarihi Elektrik 

Fabrikasý ve Halkapýnar Un Fabrikasý baþta 

olmak üzere kent genelinde atýl halde 

bulunan diðer tarihi yapýlarý da kültür 

merkezine dönüþtürme çalýþmalarýmýz 

devam edecektir.
Kültür endüstrisinin geliþimine 

yö n e l i k  i l i m i zd e  b u l u n a n  ya b a n c ý  

temsilciliklere ait kültür merkezleriyle 

eþgüdümlü olarak uluslararasý düzeyde 

etkinlikler gerçekleþtirilecektir. Baþta tiyatro 

ve opera olmak üzere birçok sanat dalýna 

yönelik merkezler ve etkinlikler yapýlacaktýr. 
Haftanýn hemen her günü Tarihi 

Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi'nde 

yapýlmakta olan sanat ve müzik etkinlikleri; 

resim, heykel ve fotoðraf sergileri ile 

çeþitlendirilerek geliþtirilecektir. Eriþim 

imkaný kýsýtlý olan kentlilerimizin de kültürel 

etkinliklere katýlabilmeleri için birçok 

alternatif sunulacaktýr.

imkaný kýsýtlý olan kentlilerimizin de kültürel
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Kent yaþamýnda sosyal dengeyi 

saðlamak amacýyla yoksulluk kültürü ile 

mücadele edilecektir. Kaynaklara eriþim 

imkanlarý dar olan vatandaþlarýmýz saðlýk ve 

eðitim ihtiyaçlarý öncelikli olacak þekilde 

desteklenmeye devam edilecektir. Göçten 

kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon 

ve çevre baðlantýlý problemleri hafifletmek 

için ÝGEP'le eþgüdümlü olarak yürütülen 

Önder Aile Projesi ve Sosyo-ekonomik 

Planlama Rehberiyle kentimize göçle gelen 

ailelerin sosyal yaþama adaptasyonu 

hýzlandýrýlacaktýr.
Kadýn erkek eþit l ið i  esasýy la  

kadýnlarýn yerel karar alma süreçlerine aktif 

katýlýmý teþvik edilecek ve desteklenecektir. 

Yerel Eþitlik Eylem Planý doðrultusunda 

kadýnlarýn þiddete maruz kalmamasý için 

eðitim temelli destekler sunulacaktýr. Ayrýca 

kadýnlarýn sosyal yaþamda ekonomik açýdan 

güçlenmesi için de çeþitli branþlarda mesleki 

kurslar düzenlenecektir. Türkiye'de Yerel 

Eþitlik Komisyonu'nu kurarak faaliyete 

geçiren ilk kurum olan Ýzmir Büyükþehir 

Belediyesi, hayata geçirmeyi planladýðý diðer 

projelerle de   Kadýn     Dostu     Kent    imajýný
korumaya devam edecektir.

Engelli vatandaþlarýmýzýn kent 

içerisinde ve sosyal hayatlarýnda engelsizce 

yaþayabilmeleri için yapýlmakta olan 

a ltyapýsal  düzenlemeler  ve engel l i  

vatandaþlarýmýza sunulan destekler hýz 

kesmeden devam edecektir.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-7.1: Kenti, Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaþayan

Cazibe Merkezi Haline Getirmek

HEDEF-7.1.1: Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanýna yaymaya yönelik
tesislerin ve etkinliklerin yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Tiyatro, sergi, konser, panel vb. kültür
   sanat etkinlikleri düzenleyerek
o Sanatsal ve kültürel yarýþmalar
   düzenleyerek
o Yeni kültür merkezleri yaparak
o Gezici sanat otobüsü etkinlikleri ve
   açýk hava yaz sinemalarý düzenleyerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Düzenlenen etkinliklerin sayýsý
o Düzenlenen sanatsal ve kültürel
   yarýþmalarýn sayýsý
o Gezici sanat otobüsüyle yapýlacak
   gösterim sayýsý
o Düzenlenen açýk hava yaz sinemalarý
   sayýsý
o Kent müzesine gelen ziyaretçi sayýsý

Amaç 7.2: Bir Arada Ve Eþit Yaþamak Ýçin Farklýlýklarýmýzý Ve  Deðerlerimizi
Bütünleþtiren Sosyal Hizmetler Üretmek

HEDEF 7.2.1: Kentin tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardýmlarýn
ulaþtýrýlmasý

STRATEJÝLER
o Ýhtiyaç duyan vatandaþlara ayni ve
   nakdi yardým yaparak
o Sosyal destek amaçlý projeler
   geliþtirerek
o Eðitim kurumlarýna yardým yaparak
o Ýhtiyaç duyan öðrencilere yardým
   yaparak
o Engelli kiþilere yardým yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ayni ve nakdi yardým yapýlan kiþi sayýsý
o Kardeþ aile sayýsý
o Kentli aile sayýsý
o Önder aile sayýsý
o Yapýlan nakdi yardým tutarý
o Yardým yapýlacak öðrenci sayýsý
o Yardým yapýlacak engelli sayýsý

HEDEF 7.2.2: Sosyal ve eðitsel alanda geliþimi ve yerelde kalkýnmayý hedefleyen
hizmetlerin sunulmasý

STRATEJÝLER
o Sosyal merkezler açarak
o Vatandaþlara yönelik kurslar
   düzenleyerek
o Yaz okullarý açarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Merkezlerden yararlanacak vatandaþ
   sayýsý
o Kurslardan yararlanacak vatandaþ
   sayýsý
o Eðitim verilen branþ sayýsý
o Yetiþtirilecek ara eleman sayýsý
o Yaz okulundan faydalanacak öðrenci
   sayýsý
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Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak,
görebilmek, görebildiðinden anlam çýkarmak, uyanýk davranmak

düþünmek ve zekâyý eðitmektir. 
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o Gençler Arasý Kültür Paylaþým Etkinlikleri
o Yeni Kültür Merkezleri
o Kültür Faaliyetlerinin Geliþtirilmesi
o Tiyatro Gösterimleri
o Kent ve Körfez Turu
o Kent Süsleri
o Panel, Söyleþiler
o Konser Organizasyonlarý
o Festivaller ve Bienaller
o Gezici Sanat Otobüsü Etkinlikleri
o Sanatsal ve Kültürel Yarýþmalar
o Açýk Hava Yaz Sinemalarý
o Ýzmir Bilim ve Teknopark Tesislerinin
   Kurulmasý
o Þirinyer Parký Sosyal Tesisleri
o Þiir Söyleþi Ýmza Günleri
o Kütüphane ve Müzeler Hizmetlerinin
   Geliþtirilmesi
o 

 Sanatsal Çevre Hizmetlerinin
   Geliþtirilmesi
o Resim Heykel Sergileri
o Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi Yenilemesi
o Zübeyde Haným Opera Binasý

Tematik Alan Sergileri
o

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2015
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2013

2011 – 2013
2010 – 2017
2010 – 2017

2010 – 2017

2010 – 2017
2010 – 2017
2011 – 2014
2011 - 2014

o 
o Mezarlýklar Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Mezarlýklarýn ve Yeni Gömü Alanlarýnýn
   Düzenlenmesi
o Huzurevi Hizmetleri'nin Geliþtirilmesi
o Sosyal Yaþam Kampusu
o Ýhtiyaç Sahibi Öðrencilere Yardým Projesi
o Ýhtiyaçlý Okullara Yardým Projesi
o Sosyal Destek Merkezleri
o Kurumlara ve Engelli Kiþilere Malzeme
   Yardýmý
o Kardeþ Aile Projesi
o Sosyal Hizmetlerin Geliþtirilmesi
o Kentsel Dönüþüm Alanlarýnda Sosyo
   Ekonomik Planlama Rehberi Hazýrlanmasý
o Gençler Yaþlýlar Elele
o Önder Aileler
o Yardýma Muhtaç Kesimlere Yemek
   Hizmeti Verilmesi
o Kentin Ekonomik ve Sosyal Doku Haritasýnýn 
   Çýkarýlmasý
o Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardým

Cenazesi Olan Vatandaþlara Taziye Hizmeti Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet

Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2014

2010 – 2017
2010 – 2014
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017

2010 – 2017
2010 – 2017
2010

2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017

2010

2010 – 2017
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o Yeni Semt Merkezleri
o Kurs Merkezleri
o Engelliler Merkezi Faaliyeti
o Abla, Aðabey, Kardeþ Dayanýþmasý
o Kent Koleji Ve Akademisi
o Aile Danýþma Ve Eðitim Merkezleri
o Gençlik Merkezleri Kurulmasý
o Bayraklý Günübirlik Tesisleri
o Yaz Okullarý

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2016
2010 - 2013
2011 - 2017
2010 - 2011
2010 - 2017
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Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler

Akdeniz'in Ýncisi, Uygarlýklar Köprüsü, Konuksever Kent ÝZMÝR
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Kimine göre Akdeniz'in incisi, kimine göre Anadolu diyarýnýn batýya açýlan 

penceresi, kimine göre ise þarkýn Paris'idir Ýzmir. Üzerinde bulunduðu gizemli tarih ve 

cömert coðrafya kentin vizyonuna yeni ufuklar eklemiþtir. Böylece þehir, kültürel 

birikimlerini veri alýp ona yeni deðerler katarak farklý kültürlerin buluþma adresi, yeni 

dostluklarýn kurulma mekâný haline gelmiþtir. Uluslararasý organizasyonlara büyük bir 

konukseverlikle ev sahipliði yapan Ýzmir, dünya kenti olma yolunda adým adým 

ilerlemektedir. 
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Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Müdürlük Görev�Tan�m� Yasal�Dayanak
�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�yöneticilerine�ve�belediyemizi�ziyarete�gelen�yabanc��ülke�
temsilcilerine�tercümanl�k�hizmeti�vermek

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi��Ba�kan�na�ve�yöneticilerine�gelen�yabanc��dildeki�belgelerin�
çevirisini�yapmak

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi'nin�üye�oldu�u�uluslar�aras��kurulu�lar�n�i�lemlerini�takip�etmek 5393�s.�K.�m.�74

�zmir'�n�karde��kentleri�ile�ili�kilerini�düzenlemek,�gelen�karde��kent�olma�taleplerini�
de�erlendirmek�ve�onaya�sunmak,onaylanmas��halinde�ili�kinin�kurulmas��için�her�türlü�
organizasyonu�gerçekle�timek

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir'in�sosyal,�kültürel�ve�co�rafi�aç�dan�geçmi�ten�günümüze�tarihe�damgas�n��vuran�
kentlerden�biri�oldu�unu�di�er�ülke�temsilcileriyle�temaslarda�bulunarak,�uluslaras��
organizasyonlarda�yer�alarak�ve�ikili�ili�kileri�geli�tirerek�dünya�kamuoyuna�sunmak

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir'de�bulunan�diplomatik�ülke�temsilcileriyle��zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�aras�ndaki�
ili�kileri�düzenlemek

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Ba�kanl�k�Makam�n�n�yurtd����görevlendirmeleri�çerçevesinde�
yurtd����seyahat�organizasyonlar��ile�ilgili�organizasyonu�ve�koordinasyonu�yapmak�

5393�s.�K.�m.�18/1�p

�zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�bünyesinde�yer�alan�birimlere�Avrupa�Birli�i�ve�çe�itli�hibe�
projeleri�hakk�nda�bilgilendirici�raporlar�sunmak,�projelerin�haz�rlanmas�n��sa�lamak.

5393�s.�K.�m.�18/1�p
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d. Büyük�ehirin�bütünlü�üne�hizmet�eden�sosyal�donat�lar,�bölge�parklar�,�hayvanat�bahçeleri,�
hayvan�bar�naklar�,�kütüphane,�müze,�spor,�dinlence,�e�lence�ve�benzeri�yerleri�yapmak,�
yapt�rmak,�i�letmek�veya�i�lettirmek

5216�s.�K.�m�7/m,�
5393�s.�K.�m�14/a

TUR�ZM,FUARCILIK�ve�DI���L��K�LER�:�AKDEN�Z�'�N��NC�S�,�UYGARLIKLAR�KÖPRÜSÜ,�KONUKSEVER�KENT��ZM�R

A
B�
ve
�D
��
��l
i�
ki
le
r�
�b

.�M
d.



T
u

ri
zm

, 
F

u
a

rc
ýl

ýk
 v

e 
D

ýþ
 Ý

li
þ

k
il

e
r

Kentimizin turizm, fuarcýlýk ve dýþ iliþkiler faaliyet alanýnda, ulusal ve uluslar arasý 

boyutta öncü bir kent olmasýna yönelik kültür ve turizm bakanlýðý, dýþ iþleri bakanlýðý ve 

diplomatik misyon temsilcilikleriyle yoðun bir etkileþim içinde bulunmaktayýz. Bu 

doðrultuda Ýzmir Valiliði, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý, Kültür Bakanlýðý, Ýlçe belediyeler, kentimizde 

bulunan üniversiteler ve diplomatik misyon temsilcilikleri hizmet ve faaliyetlerimizi 

etkilemekte ve yönlendirmektedir.
Kent tanýtýmý odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz tarafýndan 

yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik 

etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kentin tarihini ortaya çýkaran Agora ve 

diðer tarihi mekanlarla ilgili projelerin 

kurumumuzca gerçekleþtirilmesi.
2.Kentsel turizme katký saðlayan fuar ve 

organizasyonlarýn düzenlenmesi.
3 . U l u s l a r a r a s ý  o r g a n i z a s y o n l a r  

düzenlemede yeterli tecrübe ve birikime 

sahip olunmasý.
4.Tarihi binalarýn ve mekanlarýn, 

restorasyon iþlemlerinden sonra turizme 

açýlmasý.
5.Kentsel dönüþüm projeleriyle kent 

turizmine katký saðlanmasý.
6.Alternatif turizm alanlarý oluþturulmasý 

ile ilgili çalýþmalara destek verilmesi.
7.Kurulan kardeþ kent iliþkileri ile turizme 

katký saðlanmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Ýzmir'in turizm potansiyelinin dünyaya 

tanýtýlmasýnda yetersiz kalýnmasý.
2.Fuarlarýn ve organizasyonlarýn 

tanýtýmýnýn yetersiz olmasý.
3.Liman kenti olmanýn getirdiði 

avantajlardan yararlanacak giriþimlerin, 

projelerin eksikliði.
4.Fuar alanlarýnýn fiziksel koþullarýnýn 

bazý organizasyonlar ve fuarlar için 

yetersiz kalmasý.

FIRSATLAR
1.Agora, Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti 

gibi tarihi ve turistik mekânlarýn 

kentimizde bulunmasý.
2.Kentimizin ülke genelinde güçlü bir 

imaja sahip olmasý.
3.Uluslararasý havalimanýna sahip 

olunmasý.
4.Ýzmir'in Liman kenti olmasý, jeopolitik 

konumu.
5.Turizme uygun zengin coðrafi yapý ve 

iklimin bulunmasý.
6.Ýzmir'in mavi bayraklý plajlara sahip 

olmasý.
7.Kentte alternatif turizm dallarýnýn 

geliþmesine yönelik kaynaklarýn var 

olmasý.
8.Ýzmir'in dünya çapýnda tanýnan bir kent 

olmasý.
9.Ýzmir'in geliþmiþlik açýsýndan Türkiye'nin 

üçüncü büyük þehri olmasý.

TEHDÝTLER
1.Ekonomik dalgalanmalar.
2.Orman yangýnlarýnýn tatil beldelerini ve 

doða turizmini tehdit etmesi.
3.Salgýn hastalýklar.
4.Küresel ýsýnmanýn, kent kaynaklarýný 

olumsuz etkilemesi.
5.Ýzmir Körfezi'nin kirlenmesine sebep 

olan faktörler.
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Doðanýn her renginin ayrý 

b i r  g ü z e l l i k t e  b u l u n d u ð u  

kentimizde, doðal güzellikleri, 

tarihsel mirasýmýzla bütünleþtirip 

Ýzmir'i dünyaca tanýnan ve tercih 

edilen bir kent haline getireceðiz. 

Bu hususta Türkiye Turizm 

Stratejisi, Turizm Eylem Planý ve 9. 

Kalkýnma Programý öngörülerine 

u y g u n  o l a r a k  i k i  h e d e f  

geliþtirilmiþtir.
A l t e r n a t i f  t u r i z m  

imkânlarýnýn tüm güzellikleriyle 

y a þ a n d ý ð ý  Ý z m i r ' d e ,  t a t i l  

yörelerinden, mavi bayraklý 

plajlara, ören yerlerinden, dini 

merkezlere kadar birçok turizm 

alanlarý yer almaktadýr. Akdeniz 

coðrafyasýnýn kentimize sunduðu 

imkânlarý Ege Uygarlýklar Tarihi 

Parký, Akdeniz Tema Parký, Botanik 

Parký, Zooloji Müzesi, Yeni Fuar 

Projesi ve Akdeniz Akvaryumu gibi 

projelerle somutlaþtýracak ve 

Ý z m i r,  t u r i z m  s e k t ö r ü n d e  

uluslararasý bir marka kent haline 

getirilecektir.
1923'te Mustafa Kemal 

Atatürk'ün emriyle toplanan Ýzmir 

Ýktisat Kongresi'ne kadar uzanan 

tarihiyle bu yýl Ýzmir Büyükþehir 

Belediyesi  taraf ýndan 78.s i  

düzenlenen Ýzmir Enternasyonal 

Fuarý, bölge ve ülke ekonomisine 

büyük katký saðlamakla birlikte 

Türkiye'nin "dünyaya açýlan 

penceres i"  s loganýy la  ü lke  

tanýtýmýnda ve uluslararasý ticari 

iliþkilerin geliþmesinde önemli 

kazanýmlar saðlayacaktýr. 
Dýþ Ýliþkileri geliþtirmek ve 

karþýlýklý kültür alýþ veriþine imkân 

saðlamak amacýyla kurulan kardeþ 

kent iliþkileri etkin hale getirilecek 

ve Ýzmir, Türkiye ile dünya kentleri 

aras ýnda kazandýð ý  “kültür  

köprüsü” görevini sürdürecektir.

karþýlýklý kültür alýþ veriþine imkân
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-8,1. : Ýzmir'i Cazibesiyle Dünya Ölçeðinde Gözde Bir Turizm Ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek

HEDEF-8.1.1 :  Ýzmirin ulusal ve uluslar arasý organizasyonlara katýlýmý ve ev sahipliði
yapmasýnýn saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Fuar organizasyonlarýna  ev sahipliði
   yaparak
o Deniz þenlikleri düzenleyerek
o Yeni fuar alaný oluþturarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Düzenlenen fuar sayýsý
o Organizasyonlara katýlan katýlýmcý
   sayýsý
o Fuar alanýnýn tamamlanma oraný

HEDEF 8.1.2 : Uluslar arasý alanda kent imajýný güçlendirme ve turizmi geliþtirme yolunda
faaliyetlerin yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Ýzmir'i tanýtýcý materyaller hazýrlayarak
o Müze ve tematik parklar yaparak
o Kardeþ kent iliþkileri kurarak
o Uluslar arasý iliþkileri geliþtirerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Hazýrlanan materyallerin sayýsý
o Müze ve tematik parklarýn
   tamamlanma oranlarý
o Kardeþ kent iliþkisi kurulan kent sayýsý

���



Yurtta Sulh, Cihanda Sulh



o Gaziemir Yeni Fuar Alaný
o Akdeniz Deniz Þenlikleri
o Kültürpark Yenileme Projesi
o Ýzmir Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarý*
o Ýzmir Organik (Ekolojik) Ürünler Fuarý*

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2012
2010-2017
2010-2012
2011-2017
2010-2017

o Ýzmir Turistik Rehberi
o AB ve Dýþ Ýliþkiler Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Güneydoðu Avrupa Ülkeleri Uluslararasý
   Forumu
o Ýzmir'i Tanýtan Tanýtým Materyalleri
   Hazýrlamak
o Akdeniz Havzasýnda Yeni Kardeþ Kent
   Ýliþkileri Kurmak
o Ege Uygarlýklar Tarihi Parký
o Akdeniz Akvaryumu
o Akdeniz Tema Parký
o Teleferik Yenilenmesi
o Zooloji Müzesi
o Akdeniz Botanik Parký

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2012
2010 – 2017
2011

2010

2010

2012-2015
2014-2017
2012-2014
2010-2012
2010-2014
2013-2015

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
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Afet Yönetimi ve Güvenlik

Güçlü Donanýmýyla Güvenli Kent ÝZMÝR
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Ýzmir, afet yönetimi alanýnda sahip olduðu teknik donaným ve bilgi birikimiyle her 

geçen gün daha da iddialý hale geliyor. Kentlinin doðal afetlerde karþýlaþabileceði riskleri en 

aza indirme konusunda olduðu kadar kentin ve kentlinin güvenliði için de gerek duyulan 

yatýrýmlar hayata geçiriliyor. Modern teknolojiyle donatýlan birimleri, Ýzmirliler için bugün 

ve geleceðin en önemli güvencesini oluþturuyor.
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Afet Yönetimi ve Güvenlik Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Kentsel yaþam ve kurumsal iþleyiþe yönelik bireylerin can ve mal güvenliðini 

saðlamada baþta güvenlik birimleri ve vatandaþlar olmak üzere birçok kurum ve kuruluþla 

etkileþim halinde bulunmaktayýz. Yapýlan analiz sonucunda hizmet ve faaliyetlerimizde 

eþgüdümlü hareket ettiðimiz Ýzmir Valiliði, Emniyet Müdürlüðü, Jandarma Komutanlýðý ve 

Sivil Savunma Müdürlüðü ile karþýlýklý olarak birçok boyutta etkileþim halinde olduðumuz 

ortaya çýkmýþtýr. 
Afet yönetimi ve güvenlik odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz 

tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu 

paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Ýtfaiye ekiplerimizin ihbardan sonra olay 

yerine 3 ile 5 dakika arasýnda ulaþabiliyor 

olmasý.
2.Teorik ve uygulamalý hizmet içi 

eðit imler in  ver i ld ið i  u lus lararas ý  

standartlara uygun Toros Yangýn ve Doðal 

Afet Eðitim Merkezi'nin bulunmasý.
3.Metropol alan dahilinde 32 ayrý noktada 

yangýn istasyonlarýnýn konuþlandýrýlmýþ 

olmasý.
4.Eðitim Amirliðimizdeki eðitmenlerimiz 

tarafýndan okullara, Kamu Kuruluþlarýna, 

Özel sektöre, Askeriye'ye bilgilendirme 

amaçlý eðitimlerin verilmesi.
5.Genç, dinamik ve eðitimli personelle 

zabýta hizmetlerinin geliþtirilmesine 

yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý.
6.Olaylara müdahale edecek araç gereç ve 

teknik teçhizatýn geliþen teknolojiye 

uygun ve modernize edilmiþ olmasý.
7.Kentin dar sokaklarýna dahi en kýsa 

zamanýnda müdahale edebilen küçük 

tonajlý su tankerleriyle, fire - experss 

motorize araçlarýmýzýn bulunmasý.
8 . A K S  i s t a s y o n l a r ý n d a  m o d e r n  

ekipmanlarýn ve kurtarma kombi 

Ambulanslarýn bulunmasý.
9.Zabýta hizmetleri için kullanýlan 

araçlarýn yenilenmiþ olmasý.
10.Eðitimli arama kurtarma personelinin 

bulunmasý.
11.Ýtfaiye personelinin kullandýðý kiþisel 

koruyucu malzemelerin tam teþekküllü 

olmasý.
12.Eðitilmiþ gönüllü itfaiyecilere sahip 

olunmasý.
13.Dijital harita sistemine sahip olunmasý.
14. Ý t fa iye  teþk i lat ýmýz ýn  eðit iml i  

paramedik personele sahip olmasý.
15.Ýtfaiye teþkilatýmýzýn arama kurtarma 

ve keþif köpeklerine sahip olmasý.
1 6 . S u  a l t ý  ku r ta r m a l a rd a  d e n i z  

b o t l a r ý m ý z ý n  v e  e ð i t i m l i  d a l g ý ç  

personelimizin bulunmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Zabýta teþkilatýnýn hizmet binasý, eðitim 

alaný, büro ve depo  imkanlarýnýn yetersiz 

olmasý.
2.Zabýta personelinin savunmaya ve 

haberleþmeye yönelik teçhizatýnýn 

olmamasý.
3.Belediye hizmet binamýzda güvenlik 

kamera sisteminin bulunmamasý.
4.Personele yeterli mevzuat desteðinin  

verilememesi.
5.Zabýta personeline yönelik motivasyon 

artýrýcý çalýþmalarýn olmamasý.
6.Yangýnlarýn önlenmesinde, halk 

e ð i t i m i n i n  i s t e n i l e n  d ü z e y d e  

yaygýnlaþtýrýlamamasý.
7.Acil Durumlarda, görevde olmayan 

itfaiye  personelinin toplanabilmesi için 

gerekli toplu haberleþme sisteminin 

bulunmamasý.
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FIRSATLAR
1.Kentse l  dönüþüm pro je ler in in  

baþlamasý.
2.Þehrimizin denize kýyýsý  olmasý 

nedeniyle orman yangýnlarýna kýsa sürede 

müdahalede edilebilmesi.
3.Kesilen cezalarýn tahsil edilebilmesi 

açýsýndan e-devlet ve adrese dayalý nüfus 

bilgi sisteminin geliþtirilmesi.
4.Þehirde bazý saatler dýþýnda trafik 

yoðunluðu olmamasý.
5.Ilýman iklimin olumlu etkisiyle kýþ 

aylarýnda buzlanmanýn olmamasý.
6.5188 Sayýlý Özel Güvenlik Kanunu ile 

tanýnan yetkiler olmasý.
7 .Seyyar  sat ýc ý l ýð ýn  ve  i þs i z l ið in  

azalmasýnda rolü olan mesleki eðitimlerin 

ilgili kurumlarca verilmesi.

 TEHDÝTLER
1.Görev esnasýnda zabýta memurunun 

zaman zaman þiddete maruz kalmasý
2.Ýzmir'in göç alan bir kent olmasýnýn 

sonucu olarak iþsizliðin ve seyyar 

satýcýlýðýn artýþ göstermesi
3.Yangýn ve kurtarma hizmetlerinde ilgili 

kurumlarýn itfaiye ile ayný anda olay 

yerinde olamamasý
4.Çarpýk kentleþmenin olduðu bölgelere 

uzun ve tonajlý itfaiye araçlarýmýzýn 

eriþiminin zor olmasý
5.Cadde ve sokaklara yapýlan düzensiz 

araç parklarý ve iþyerlerinin sebep olduðu 

iþgaller sonucu itfaiye eriþiminin 

kýsýtlanmasý
6.Zabýta hizmetleri esnasýnda bazý 

vatandaþlarýn olaya müdahil olmaya 

çalýþmasý
7.Kentimizin deprem kuþaðýnda olmasý
8.Koordinasyonsuz bir þekilde yapýlan kazý 

çalýþmalarýnýn itfaiye hizmetlerine engel 

olmasý
9.Elektrik iletim aðýnýn yer üstünde olmasý 

sebebiyle itfaiye hizmetlerinin aksamasý
10.Bazý semtlerimizin deniz seviyesinin 

altýnda kalmasý sebebiyle su baskýný ve 

sele maruz kalma riskinin olmasý
11.Hizmet alanlarýmýza yönelik olasý 

sabotaj, saldýrý ve hýrsýzlýk risklerinin 

bulunmasý
12.Aþýrý sýcaklarýn yangýn riski oluþturmasý
13.Bazý sürücülerimizin itfaiye araçlarýna 

yol vermemesi

GZFT Analizi
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Kentli lerimizin huzur ve güven 

içerisinde yaþamasý için günün her saati 

çalýþmaktayýz. 
Doðal varlýklarýmýzýn, afetler ve 

yangýnlar karþýsýnda büyük bir tehdit altýnda 

olduðu gerçeðiyle, Orta Vadeli Program ve 9. 

Kalkýnma Planý'nda vurgulanan “güvenlik 

hizmetlerinin etkinleþtirilmesi” hedefi göz 

önünde bulundurularak toplamda üç hedef 

belirlenmiþtir. 
Geliþen teknoloji kapsamýnda Ýtfaiye 

teþkilatýmýzýn araç ve ekipmanlarý düzenli 

olarak modernize edilmektedir. Türkiye'nin 

hatta dünyanýn sayýlý örnekleri arasýnda yer alan 

ve tüm bölge illerine hitap eden Toros Doðal 

Afet ve Yangýn Eðitim Merkezi'nde sürekli 

e ð i t i m l e r  v e  t a t b i k a t l a r  y a p ý l a r a k  

personellerimiz olasý afet ve yangýnlara hazýr 

tutulmaktadýr. Ýlköðretim ve ortaöðretim 

okullarý baþta olmak üzere birçok yerde itfaiye 

ve Arama-Kurtarma-Saðlýk Hizmetleri (AKS 110) 

ekiplerimiz, yangýn ve doðal afet eðitimleri 

vererek toplumda duyarlýlýðýn geliþtirilmesini 

saðlamaktadýr. 
O n  þ i d d e t i n d e k i  d e p r e m e  

dayanabilecek yapýda geliþtirilen ve olasý doðal 

afetlerde kriz masasý yöneticilerinin Afet 

Yönetimi için toplanacaðý kriz merkeziyle 

kentsel güvene ve huzura yönelik önemli 

kazanýmlar saðlanmýþtýr. 
Halkýn huzur ve refahýný koruyan Zabýta 

teþkilatýmýz, eðitim seviyesi yüksek personelleri 

ile baþta merkezi alanlar olmak üzere kent 

genelinde sürekli denetimleriyle çevresel 

yaþam kalitesine önemli katký saðlamaktadýrlar. 
Hizmet alanýmýza yönel ik  tüm 

faaliyetlerimizin güven içerisinde sunulmasý 

amacýyla yüzlerce güvenlik personelimiz 24 

saat kesintisiz çalýþmaktadýr. 
Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi'nin 

vatandaþ odaklý hizmet dönüþümü, kamu 

yönetiminde modernizasyon ile Ar-Ge ve 

yenilikçiliðin geliþtirilmesi hedefleri baz alýnarak 

k e n t s e l  h u z u r  v e  g ü v e n e  y ö n e l i k  

h i z m e t l e r i m i z d e  g e r e k l i  t e k n o l o j i k  

güncellemelere hýz kesmeden devam 

edilecektir.

yönetiminde modernizasyon ile Ar-Ge ve
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-9.1: Çocuklarýmýzý Güven Ve Gönül Rahatlýðý Ýçinde Yetiþtirebileceðimiz 

Kent Ortamýnýn Devamlýlýðýný Saðlamak

HEDEF 9.1.1. : Yangýn ve afetlere hazýrlýklý, tam donanýmlý itfaiye hizmetinin sunulmasý

STRATEJÝLER
o Ýtfaiye hizmet binalarý yaparak
o Helikopter temin ederek
o Ýtfaiye hizmetlerini geliþtirerek
o Ýtfaiye personeline eðitim vererek
o Ýþyerlerinin yangýn güvenliðini
   denetleyerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýtfaiye hizmet binalarýnýn
   tamamlanma oranlarý
o Olaylara müdahale süresi
o Eðitim verilen itfaiye personeli sayýsý
o Kontrol edilen iþyeri sayýsý

HEDEF 9.1.2: Toplum saðlýðý ile esenliðine yönelik denetimlerin ve þehrin vitrinine yakýþan 
düzenlemelerin yapýlmasý

STRATEJÝLER
o Zabýta personeline eðitimler vererek
o Etkin denetimler yaparak, gereken
   yaptýrýmlarý uygulayarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Eðitim verilen zabýta personeli sayýsý

HEDEF 9.1.3: Hizmet sunulan alanlarýn koruma ve güvenliðinin saðlanmasý

STRATEJÝLER
o Kendi güvenlik personelimizle
   güvenliðimizi saðlayarak
o Özel þirketlerden güvenlik hizmeti
alarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Güvenliði saðlanacak hizmet alanlarý
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Kendiniz Ýçin Deðil Baðlý Bulunduðunuz Ulus Ýçin El Birliðiyle Çalýþýnýz.
Çalýþmalarýn En Yükseði Budur.



A
fe

t 
Y

ö
n

e
ti

m
i 

v
e 

G
ü

v
e

n
li

k

o Helikopter Kiralanmasý
o Yangýn Ve Afetlere Müdahale 
   Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Helikopter Alýmý
o Yeni Ýtfaiye Binalarýnýn Yapýlmasý
o Ýtfaiye Araç Filosonun Büyütülmesi

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010-2017

2011
2010-2014
2010-2012

o  Zabýta Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Sürekli Faaliyet ���2010-2017

o Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi Sürekli Faaliyet ���2010-2017
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Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Teknolojiyi Yaþamla Bütünleþtiren Kent ÝZMÝR
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Halka bilgi ve teknoloji donanýmlý bir yaþam armaðan eden Ýzmir, teknolojiyi kentin 

her alanýna taþýyarak hayatý mikro yaþam alanlarýna kadar kolaylaþtýrmayý hedefliyor. 

Böylece elde edilen tüm saðlýklý verileri ve bilgileri yine halkýn hizmetine sunulacak hale 

getiriyor.  Teknolojiyi kullanarak bilgiyi yöneten Ýzmir, gelecek tasarýmýnda önemli bir yere 

sahip olmayý hedefliyor.

���



Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý
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Kentsel yaþama ve kurumsal iþleyiþe yönelik biliþim teknolojileri odaklý hizmet ve 

faaliyetlerimizde, teknolojiyi üreten, koordine eden, sunan ve kullananlarla yoðun etkileþim 

halinde bulunmaktayýz. Yapýlan analizler sonucu, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu'nun 

hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirdiði; Devlet Malzeme Ofisi, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri 

Genel Müdürlüðü, Kurumumuz þirketleri ve iþtirakleri, ilçe Belediyeler ve baðlý Genel 

Müdürlüklerimizin hizmet ve faaliyetlerimizi etkilediði ortaya çýkmýþtýr. Ýzmir.Net projesi 

kapsamýnda sunulan iletiþim altyapýsýna yönelik birçok Kamu Kurum ve Kuruluþu ile sivil 

toplum örgütlerinin hizmet ve faaliyetlerimizi kullandýðý ve bunlardan etkilendiði ortaya 

çýkmýþtýr.
Biliþim teknolojileri odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz 

tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu 

paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1.Ýzmir Belediyeler Otomasyonu, Ýzmir 

K u r u m l a r  E n t e g r a s y o n u ,  A K S  

Görüntüleme Sistemi, Coðrafi Bilgi 

Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Kriz Yönetim 

Sistemi, Ýzmir Kent Arþivi ve Müzesi 

Sistemi, Ýzfaþ Teknofuar Projesi, ÝBB Trafik 

Kontrol ve Sinyalizasyon Sistemi, 

Kioks(Kent Terminalleri) Projesi için 

gerekli altyapýnýn Ýzmirnet omurgasý (fiber 

optik kablo) üzerinden saðlanmasý.
2.Yazýlýmlarýmýzýn kurum bünyemizde 

geliþtirilmesi. 
3.Coðrafi bilgi sistemlerinin kullanýmý.
4.ÝBB ile dýþ birimler arasýnda bilgi 

alýþveriþinin IP tabanlý iletiþim sistemiyle 

saðlanmasý.
5.Bilgisayar yazýlýmlarýnýn tamamýnýn 

lisanslý ve donaným yapýsýnýn güçlü ve 

kaliteli olmasý.
6.Ýzmir'in üç boyutlu kent rehberine sahip 

olmasý.
7.E-servisler ve hizmetler için gerekli 

altyapýnýn Ýzmirnet omurgasý (fiber optik 

kablo) üzerinden saðlanmasý.
8.Mobese güvenlik kamera sisteminin 

devreye alýnmasýnýn Ýzmirnet omurgasý 

(fiber optik kablo) üzerinden saðlanmasý.
9.Eski anakent sýnýrlarý içerisinde kalan 

dokuz ilçe ile imzalanan Kent Bilgi 

Sistemleri Ýþbirliði Protokolü'nün varlýðý.
10.Fiber optik kablo çekmek isteyen 

firmalara altyapý hizmeti saðlanmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Güvenilir sayýsal veri yetersizliði.
2.Donaným stoðuna yönelik depolama 

alaný yetersizliði.
3.Bilgi iþlem ve bilgisayar aðýnýn etkin 

olarak kullanýlmamasý.
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GZFT Analizi

FIRSATLAR
1.Biliþim teknolojisinin hýzla geliþmesi.
2.Vatandaþlarýn elektronik iletiþime ve 
e-belediye hizmetlerine ilgisinin artmasý.
3.Teknolojiyi kullanma alýþkanlýðý olan 

bireylerden meydana gelen bir metropol 

olunmasý.
4.CBS çalýþmalarýnýn gerekliliði konusunda 

yeterli bilincin oluþmaya baþlamasý.
5.Sayýsal ve mekansal veriye duyulan 

ihtiyacýn artmasý.
6.Kent bilgi sisteminin varlýðý.

 TEHDÝTLER
1.Bilgi iþlem sistemlerinin virüs tehdidi 

altýnda bulunmasý.
2.Ýlgili Kurumlardaki veriye ulaþmanýn 

zorluðu.
3.Dýþ Kurumlarýn, kurduklarý coðrafi/kent 

bilgi sistemlerinde farklý standartlar 

kullanýyor olmasý.
4 . Ke nt i m i z i n  a l t ya p ý s ý n ý n  ga l e r i  

sisteminde olmamasý.
5 . B e l e d i ye  h i z m e t  ye re l  a ð ý n ý n  

geniþlemesi ve yaygýnlaþmasý.
6.Coðrafi bilgi sistemine ait yasa ve 

uygulama yönetmeliklerinin olmamasý.

���



Geliþen biliþim teknolojilerini 

tüm faaliyetlerimizde etkin bir 

þekilde kullanarak hemþerilerimizin 

yaþam standartlarýný yükseltmeye 

devam edeceðiz. Bu hususta 9. 

Ka lk ýnma P lan ý ,  Or ta  Vade l i  

Program'ýn “Bi lg i  ve Ý let iþ im 

Teknolojilerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý, e-

D e v l e t  U y g u l a m a l a r ý n ý n  

Y a y g ý n l a þ t ý r ý l m a s ý  v e  

Etkinleþtirilmesi” hedefleriyle Bilgi 

Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý da 

göz önünde bulundurularak “Saðlýklý 

veri elde etmek ve hizmetlerimizde 

kolaylýðý saðlamak için biliþim 

teknolojilerinden azami seviyede 

faydalanýlmasý“ hedefi geliþtirilmiþtir. 
E-Dönüþüm Türkiye Projesi 

kapsamýnda elektronik ortamda 

sunulan birçok hizmet, geliþtirilerek 

devam ettirilecektir. Muhtarlarýmýza 

verilen bilgisayar desteði, eðitim ve 

y a z ý l ý m  h i z m e t l e r i y l e  

çeþitlendirilecek ve hemþerilerimizin 

birçok hizmeti kolay ve zahmetsiz bir 

þekilde elde etmesi saðlanacaktýr. 
Coðrafi Bilgi Sistemleri birçok 

sektörde etkin olarak kullanýlmaya 

devam edilecek, bu sayede ekonomik 

ve zamansal faydalar kazanýlacaktýr. 

Kent geneline yaydýðýmýz Ýzmir.Net 

Fiber Optik Að Projesi ile Belediye 

birimleri arasýnda ÝP tabanlý iletiþim 

gel iþt i r i lerek hizmetler imizde 

eþgüdüm saðlanacaktýr.
Belediyemizce geliþtirilen 

Ýzmir Sayýsal Kent Rehberi, ulusal ve 

hatta uluslararasý alanda, üç boyutlu 

ve entegre kamera sistemleriyle anlýk 

görüntü saðlayan ilk uygulama 

olmuþtur. Ýzmir'in sahip olduðu tüm 

güzellikleri dünya ile paylaþmamýza 

vesile olacak bu sistem, yaþam 

ka l i tes in i  ar t ý rmakla  b i r l ik te  

kentimizin turizm alanýnda da önemli 

k a z a n ý m l a ra  s a h i p  o l m a s ý n ý  

saðlayacaktýr. 

þ p ð
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç 10.1: Biliþim Çaðýnýn Teknolojik Geliþmelerini Halka Sunulan Hizmetlere Yansýtmak.

HEDEF-10.1.1: Saðlýklý veri elde etmek ve hizmetlerimizde kolaylýðý saðlamak için biliþim 
teknolojilerinden azami seviyede faydalanýlmasý

STRATEJÝLER
o Web kameralarýyla Ýzmir'in
   görüntülenmesini saðlayarak
o Bilgi ve takip sistemleri kurarak
o Evrak kayýt sistemini elektronik
   ortama aktararak
o Muhtarlýklarýn biliþim hizmetlerinden
   yararlanmasýný saðlayarak
o IP tabanlý iletiþim hayata geçirilerek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Web kamerasý yerleþtirilen nokta sayýsý
o Bilgi takip sistemlerinin tamamlanma
   oranlarý
o Bilgisayar, yazýlým ve eðitim desteði
   verilen muhtarlýk sayýsý
o Ýletiþim aðýný kullanan bölge sayýsý
o Ücretsiz telefon görüþmesi yapabilen
   birim sayýsý
o Araç takip sistemine dahil edilecek
   araç sayýsý
o Ulaþým bilgi sistemine dahil edilecek
   yol uzunluðu
o Üretimi yapýlacak toplam levha sayýsý
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Çalýþmak Demek, Boþuna Yorulmak, Terlemek Deðildir.
Zamanýn Gereklerine Göre Bilim ve Teknik ve Her Türlü Uygar Buluþlardan

Azami Derecede Ýstifade Etmek Zorunludur.



o�Ýzmirnet Fiber Optik Altyapý Projesi
o Belediye Birimleri Arasýnda IP Tabanlý
   Ýletiþim ve Entegrasyon Projesi
o Web Kameralarý ile Ýzmir'in Görüntülenmesi
o Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazýlým ve 

���Eðitim Desteði
o Bilgilendirme Servisleri-Ýzmir Kent Portalý
o Ulaþým Bilgi Sistemi
o Araç Takip Sistemi
o Alt Yapý Bilgi Sistemi
o Bilgi Aðlarý Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Bilgi Ýþlem ve Veri Yönetiminin Geliþtirilmesi
o Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Geliþtirilmesi
o Adres Numaralama Projesi
o Coðrafi Mezarlýk Bilgi Sistemi
o Elektronik Doküman Yönetimi
o Donaným Yenileme ve Sistem 
   Yedekleme Üniteleri Temini*
o Web Sayfalarýnýn Yenilenmesi*
o Eðitim Merkezi Eðitimlerinin
   Çeþitlendirilmesi*
o Bilgisayar ve Ýnternet ile Çocuklarý
   Buluþturabilme*

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

2010 – 2012
2010 – 2017

2010 – 2017
2010

2010 – 2017
2010 – 2011
2010 – 2011
2011 – 2012
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2011
2011 -2012
2011 – 2013
2010

2010
2010

2010

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
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Enerji

Çevre Dostu Enerji Kaynaklarýný Harekete Geçiren Kent ÝZMÝR
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Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, ekolojik dengeyi, günübirlik çýkarlar uðruna, çevre 

aleyhine bozmadan, gerçekleþtirilebilir ve gelecek nesillere devredilebilir enerji projeleri 

üretiyor ve geleceðin enerji kaynaklarý olarak kentlisine armaðan ediyor. Azalan yer altý 

kaynaklarý ve gün geçtikçe artan çevre sorunlarý, kentleri “Temiz Enerji” olarak da anýlan, 

çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarýný hayata geçirmeye sevk ediyor. Þu an sahip 

olunan enerji kaynaklarýnýn bir gün tükeneceði gerçeðinden hareketle enerji teknolojileri 

alanýnda üretilen projelerde hissedilebilir bir deðiþim ve geliþim süreci baþlatýlýyor.

�	�



Gelecek nesillere yaþanýlasý bir kent býrakmak için doða dostu enerji kaynaklarýný 

kent yaþamýna sunarken birçok paydaþýmýzla karþýlýklý etkileþim içerisinde bulunmaktayýz. 

Jeotermal kaynaklarýmýzýn iþler hale gelmesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü 

ve Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve 

Kurumumuzu etkilemektedir. Jeotermal kaynaklara dayalý ýsýnma hizmetlerimizi baþta 

vatandaþlarýmýz olmak üzere birçok paydaþýmýz kullanmakta ve Kurumumuzdan 

etkilenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz 

tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu 

paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Paydaþ Analizi
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ZAYIF YÖNLER
1.Yenilenebilir enerji kaynaklarýndan 

sanayide ve konutlarda gereken 

boyutlarda yararlanmayý saðlayacak 

projelerin yetersizliði.
2.Yenilenebilir enerji kullanýmýna yönelik 

iletim ve daðýtým altyapýsýnýn yetersiz 

olmasý.

GÜÇLÜ YÖNLER 
1.1/25.000 ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge 

Nazým Ýmar Planý'nda barajlarýn ve rüzgar 

enerjisi üretim alanlarýnýn belirlenmiþ 

olmasý.
2.Jeotermal enerjinin kentsel kullanýma 

sunulmasý.
3.Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik 

projelere destek verilmesi.
4.Belediye þirketlerinden Ýzenerji A.Þ.'nin  

Jeotermal A.Þ.' de ortaklýk payýnýn 

bulunmasý.
5.Yalýtým sistemlerinin geliþtirilmesine 

yönelik projelere destek  verilerek enerji 

tasarrufunun özendirilmesi.
6.Kentte,  doðal gaz kullanýmýnýn teþvik 

edilmesi.
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GZFT Analizi

��������	

1.Yenilenebilir enerji alanlarýna yönelik 

teknolojide dýþa baðýmlý olunmasý ve  bu 

alana yapýlan yatýrýmlarýn maliyetlerinin 

yüksek olmasý.
2.Dýþa baðýmlý enerji kullanýmýnýn 

yaygýnlaþmasý (özellikle sanayide ve 

konutlarda).
3.Jeotermal enerji üretilmesi için gerekli 

olan elektrik enerjisinin maliyet açýsýndan 

yüksek olmasý.
4.Enerji tüketim fiyatlarýnýn artýþ 

eðiliminde olmasý.
5.Jeotermal kaynak kuyularýný açma 

yetkisinin kurumumuzda olmamasý.

FIRSATLAR
1.Jeotermal enerji kaynaklarý bakýmýndan 

zengin olunmasý.
2.Ýklimin, enerji tüketimine olumlu etkisi.
3.Güneþli gün sayýsýnýn enerji üretimine 

yeterli olmasý.
4.Ýzmir'in, rüzgar enerjisiyle elektrik 

üretebilecek potansiyele sahip olmasý.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarýyla 

tarýmsal ve turistik alanlarda önemli 

giriþimlerde bulunmakla birlikte, konutlarýn 

ý s ý t ý lmas ý  ve  rekreasyon a lan lar ýn ýn  

ayd ýn lat ý lmas ý  i ç in  yen i  aç ý l ýmlarda  

bulunmaktayýz... 
Fosil yakýtlarýn kullanýmýyla havaya 

salýnan zararlý gazlar, baþta insan saðlýðý olmak 

üzere tüm canlýlarý önemli tehlikelerle karþý 

karþýya býrakmaktadýr. Bu tehlikeyi minimize 

etmek için Orta Vadeli Program'ýn enerji baþlýklý 

hedefleri arasýnda yer alan, yerli ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn elektrik 

enerjisi üretiminde kullanýlmasý, enerji 

verimliliðini artýrmaya yönelik etkin uygulama 

mekanizmalarýnýn oluþturulmasý ve ithal 

kaynaklara olan baðýmlýlýðýn azaltýlmasýna 

yönelik alternatif enerji kaynaklarýnýn aktif kent 

hayatýna kazandýrýlmasý için genel bir hedef  

geliþtirilmiþtir. 
Rüzgâr ve güneþ gibi yenilenebilir 

enerji kaynaklarýnýn etkin bir þekilde 

kullaný lmasý  iç in gel iþt ir i len projeler 

desteklenecektir. Kent yaþamýnýn yoðun olduðu 

Kordon-Karþýyaka sahil güzergahýndaki 

rekreasyon alanlarýnda bulunan aydýnlatmalar 

y e n i l e n e b i l i r  e n e r j i  k a y n a k l a r ý y l a  

çalýþtýrýlacaktýr. 
Kentimizde yüksek potansiyelde 

bulunan jeotermal enerji kaynaklarýnýn 

yaygýnlaþtýrýlarak daha verimli kullanýlmasý için 

Ýl Özel Ýdaresi ortaklýðýnda kurduðumuz Ýzmir 

Jeotermal A.Þ. ile çevresel ve ekonomik katkýlar 

baþta olmak üzere birçok alanda önemli 

kazanýmlar saðlamaktayýz. 

           2006 yýlýnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'ndan 49 yýllýðýna devralýnan Seferihisar 

kuyularýnýn bakýmlarý yapýlarak kalorimetre ve ýsýtma sistemleri devreye alýnmýþtýr. 2008 

yýlýnda Seferihisar'da yeni kuyularýn sondajýna baþlanmýþ, özel mülkiyet dahilinde bulunan 

kuyular için gerekli kamulaþtýrmalar yapýlmýþtýr. Elde edilecek enerji, konutsal ýsýtmanýn yaný 

sýra seracýlýk ve termal turizm alanlarýnda da kullanýlacaktýr. Bu durum da Yarýmada 

turizminin ve bölgedeki tarýmýn geliþmesine önemli derecede etkisi olacaktýr.
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Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç- 11.1 : Kentin Geliþim Ýhtiyacýný Karþýlayan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýný 

Yaygýnlaþtýrmak.

HEDEF-11.1.1: Doðayla bütünleþik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanýmýnýn
özendirilmesine iliþkin projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi

STRATEJÝLER
o Öðütülen organik materyalleri çeþitli
   alanlara uygulayarak
o Ekolojik yaþam alanlarý oluþturarak
o Yenilenebilir enerjiyle aydýnlatma
   yaparak
o Alternatif  enerji kaynaklarýnýn
   kullanýmýna yönelik çalýþmalar yaparak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Öðütülecek organik materyal
o Yenilenebilir enerjiyle aydýnlatýlacak
   alan miktarý
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Bu Vatan, Çocuklarýmýz ve Torunlarýmýz Ýçin Cennet Yapýlmaya Layýktýr.



o Kordon Karþýyaka Sahil Bandýný
   Yenilenebilir  Enerjiden Yararlanarak
    Aydýnlatýlmasý
o Jeotermal Enerji  Kullanýmýnýn
   Yaygýnlaþtýrýlmasý*
o Güneþ Enerjisi *
o Rüzgar Enerjisi*
o Enerji Tasarrufu-Yalýtým*
o Kompost Üretim ve Laboratuar Tesisi
   Kurulmasý
o Ekolojik Köy

Faaliyetlerimiz

Faaliyet Adý Faaliyet Türü Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Yeni Faaliyet

2010 - 2015

2010 - 2017

2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2012

2011- 2012

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
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Daha�Etkin�Bir�Kurumsal�Yap���çin�
Yönetimsel�Verimlili�in�Art�r�lmas�

Kent�Yönetiminde��Kat�l�mc�l���n�n�
Art�r�lmas��ve�Halkla��li�kilerin��
Süreklili�inin�Sa�lanmas�

Kurumsal�Tan�t�mda�Yaz�l��Görsel�
Bas�ndan�ve�Teknolojiden�Daha�Etkin�
Seviyede�Yararlan�lmas�

Olu�turulan�Güçlü�Mali�Yap�n�n�
Süreklili�inin�Sa�lanmas�

Kentsel�Kirlili�i�Önleyici�ve�Çevreyi�
Koruyucu�Çal��malar�Yap�lmas�

Temiz�Bir�Körfeze�Sahip�Olunmas�

��letmelerin�Çevre�ve��nsan�Sa�l���na�
Uygun�Olarak�Çal��malar�n�n�Sa�lanmas�

Zararl��Ha�erelere�Kar���Çevreyi�
Koruyucu�Faaliyetler�Yap�lmas�

At�k�Yönetim�Sisteminin�Geli�tirilmesi

Sebze�Meyve Bal�k Halleri �le

DOKUZUNCU�KALKINMA�PLANI����ZM�R�BÜYÜK�EH�R�BELED�YES��STRATEJ�K�PLAN��L��K�S�

Stratejik�
Faaliyet
Alanlar�

Stratejik
Amaçlar

Rekabet�Gücünün�Art�r�lmas�
Kamu�Hizmetlerinin�Kalite�
ve�Etkinli�inin�Art�r�lmas�

Yönetim:�Özgürlükçü�
Ve�Demokratik�
Kent/�zmir

Kat�l�mc��ve��efaf��
Yönetim�Anlay���yla�
Modern�ve�Kaliteli�
Hizmet�Sunmak

Çevre�Yönetimi:�Do�a�
Dostu�Kent/�zmir�

Çevresel�Ya�am�Kalitesi�
Yüksek�Bir�Kent�

Yaratmak

�stihdam�n�
Art�r�lmas�

Be�eri�Geli�me�ve�
Sosyal�Dayan��man�n�

Güçlendirilmesi

Bölgesel�
Geli�menin�
Sa�lanmas�

Hedeflerimiz

9.Kalk�nma�Plan��Amaçlar� Rekabet�Gücünün�Art�r�lmas�
�stihdam�n
Art�r�lmas�

Be�eri�Geli�me�ve�
Sosyal Dayan.
Güçlendirilmesi

Bölgesel�
Geli�menin
Sa�lanmas�

Kamu�Hizmetlerinin�Kalite�
ve�Etkinli�inin
Art�r�lmas�

Stratejik
Amaçlar

Stratejik
Faaliyet
Alanlar�

Sebze Meyve,�Bal�k�Halleri��le�
Mezbahalar�n,�Hijyen�ve�Hizmet�
Kalitesini�Artt�r�lmas�
Hayvan�ve�Bitkilerin�Korunmas�n��
Sa�lamak��çin�Do�a�Bilinci�ve�Sevgisinin�
Olu�turulmas�

Ye�il�Alanlar��Sürdürülebilir�K�l�nmas��ve�
Yeni�Ye�il�Alanlar�Olu�turulmas�

Kentin�Planl��ve�Sa�l�kl��Geli�mesinin�
Sa�lanmas�

Do�al�Afetlere�Haz�rl�kl��Güvenli�Bir�Kent�
Yarat�lmas�

Kentin�Sahip�Oldu�u�Tarihi�De�erlerin�
Aktif�Kent�Hayat�na�Kazand�r�lmas�

Kent�Genelinde�Ula��m��Kolayla�t�r�c��Alt�
Yap��Çal��malar�n�n�Yap�lmas�

Altyap��Hizmetletlerinin��lgili�Tüm�Kurum�
ve�Kurulu�larla�E�güdümlü�Olarak�
Yürütülmesinin�Sa�lanmas�

Ula��m�Entegrasyonunun�Geli�tirilmesi�
Ve�Kentin�Dokusuna�Uygun�Alternatif�
Toplu�Ula��m�n�Çe�itlendirilmesi

Kent�Trafi�inin�Güvenli�i�ve�Ak�c�l���n�n�
Sa�lanmas�

Sa�l�k�Hizmet�Kapasitesinin�Artt�r�lmas��
ve�Daha�Sa�l�kl��Ya�am�Olanaklar�n�n�
Sunulmas�

Metropol�Alan��çerisinde�Halka�Yönelik�
Sa�l�k�Taramalar��Yap�lmas��ve��lgili�
E�itimlerin�Verilmesi

Alternatif�Spor�
Olanaklar�n��Kentte�

Ya�ayan�Tüm�Kesimler�
�çin�Eri�ilebilir�Hale�

Getirmek

Spor�Faaliyetlerini�Kentin�Her�Alan�na�
Yaymaya�Yönelik�Tesislerin�Yap�lmas��ve�
Etkinlik�Say�s�n�n�Artt�r�lmas�

Kenti,�Kültürel�Ve�
Sanatsal�Etkinlikleriyle�
Gece�Gündüz�Ya�ayan�
Cazibe�Merkezi�Haline�

Getirmek

Kültürel�ve�Sanatsal�Faaliyetleri�Kentin�
Her�Alan�na�Yaymaya�Yönelik�Tesislerin�
ve�Etkinliklerin�Yap�lmas��

Kentin�Tüm�Kesimine��htiyaç�Duyulan�
Alanlarda�Sosyal�Hizmet�ve�Yard�mlar�n�
Ula�t�r�lmas�

Sosyal�ve�E�itsel�Alanda�Geli�imi�ve�
Yerelde�Kalk�nmay��Hedefleyen�
Hizmetlerin�Sunulmas�

�zmirin�Ulusal�ve�Uluslar�Aras��
Organizasyonlara�Kat�l�m��ve�Ev�Sahipli�i�
Yapmas�n�n�Sa�lanmas�

Uluslar�Aras��Alanda�Kent��maj�n��
Güçlendirme�ve�Turizmi�Geli�tirme�
Yolunda�Faaliyetlerin�Yap�lmas��

Yang�n�ve�Afetlere�Haz�rl�kl�,�Tam�
Donan�ml���tfaiye�Hizmetinin�Sunulmas�

Toplum�Sa�l�����le�Esenli�ine�Yönelik�
Denetimlerin�ve��ehrin�Vitrinine�Yak��an�
Düzenlemelerin�Yap�lmas�

Hizmet�Sunulan�Alanlar�n�Koruma�ve�
Güvenli�inin�Sa�lanmas�

Bilgi�ve��leti�im�
Teknolojileri:�

Teknolojiyi�Ya�amla�
Bütünle�tiren�
Kent/�zmir

Bili�im�Ça��n�n�
Teknolojik�

Geli�melerini�Halka�
Sunulan�Hizmetlere�

Yans�tmak

Sa�l�kl��Veri�Elde�Etmek�ve�
Hizmetlerimizde�Kolayl����Sa�lamak��çin�
Bili�im�Teknolojilerinden�Azami��Seviyede�
Faydalan�lmas�

Enerji:�Çevre�Dostu�
Enerji�Kaynaklar�n��
Harekete�Geçiren�

Kent�/�zmir

Kentin�Geli�im�
�htiyac�n��Kar��layan,�
Yenilenebilir�Enerji�

Kaynaklar�n��
Yayg�nla�t�rmak

Do�ayla�Bütünle�ik�Sistemler�ve�
Yenilenebilir�Enerji�Kaynaklar��
Kullan�m�n�n�Özendirilmesine��li�kin�
Projelerin�Üretilmesi�ve�Hayata�
Geçirilmesi

Kültür�E�itim�Sosyal�
Hizmetler:�Gecesiyle�
Gündüzüyle�Ya�ayan,�
Engelleri�A�an�Kültür�

Kenti/�zmir

Bir�Arada�ve�E�it�
Ya�amak��çin�

Farkl�l�klar�m�z��ve�
De�erlerimizi�

Bütünle�tiren�Sosyal�
Hizmetler�Üretmek

Turizm�Fuarc�l�k�ve�
D����li�kiler:�

Akdeniz'in��ncisi,�
Uygarl�klar�Köprüsü,�

Konuksever�
Kent/�zmir

�zmir'i�Cazibesiyle�
Dünya�Ölçe�inde�Gözde�
Bir�Turizm�Ve�Fuarlar�
Kenti�Haline�Getirmek�

Afet�Yönetimi�ve�
Güvenlik:�Güclü�

Donan�m�yla�Güvenli�
Kent/�zmir

Çocuklar�m�z��Güven�ve�
Gönül�Rahatl�����çinde�
Yeti�tirebilece�imiz�
Kent�Ortam�n�n�

Devaml�l���n��Sa�lamak

Kentsel�Altyap�:�
Ya�am��Kolayla�t�ran�

Kent/�zmir

Kentsel��Ya�am�
Kalitesini�Artt�rmaya�

Yönelik�Alt�Yap��
Uygulamalar�n���Zirveye�

Ta��mak

Ula��m:�Kaliteli�
Ula��mla�Eri�imi�
Kolayla�t�ran�
Kent/�zmir

Kentlinin��htiyac�na�
Kar��l�k�Verecek�Güvenli�
Konforlu�ve�Çevre�Dostu�
Teknolojiyi�Benimseyen�

Alternatif�Ula��m�
Yap�s�yla�Bireysel�Seyahat�

Kalitesini�Artt�rmak

Sa�l�k�ve�Spor:�
Sa�l�kl��Nesillerin�
Dinamik�Ya�am��

Yakalad����Kent/�zmir

Koruyucu�ve�Tedavi�
Edici�Sa�l�k�Hizmetleri�
Sunmak�ve�Sa�l�kta�
Öncü�Kent�Olmak

Kentsel�Koruma�
Planlama�Ve�Kent�
Esteti�i:�Geçmi�i�
Gizemli,�Gelece�i�

Büyüleyici�Ya�an�las���
Kent�/�zmir

Kent�Dinamiklerine�
Uyumlu�Özgün�

Mimarisi�Ve��Kentsel�
Dokusu��le�Ya�an�las��
Bir�Kent�Planlamak
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Stratejik�Faaliyet�
Alanlar�

Stratejik�Amaçlar

�������������������������Birimlerimiz
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Daha�Etkin�Bir�Kurumsal�Yap���çin�Yönetimsel�
Verimlili�in�Art�r�lmas�

Kent�Yönetiminde��Kat�l�mc�l���n�n�Art�r�lmas��
ve�Halkla��li�kilerin��Süreklili�inin�Sa�lanmas�

Kurumsal�Tan�t�mda�Yaz�l��Görsel�Bas�ndan�ve�
Teknolojiden�Daha�Etkin�Seviyede�
Yararlan�lmas�

Olu�turulan�Güçlü�Mali�Yap�n�n�Süreklili�inin�
Sa�lanmas�

Kentsel�Kirlili�i�Önleyici�ve�Çevreyi�Koruyucu�
Çal��malar�Yap�lmas�

Temiz�Bir�Körfeze�Sahip�Olunmas�

��letmelerin�Çevre�ve��nsan�Sa�l���na�Uygun�
Olarak�Çal��malar�n�n�Sa�lanmas�

Zararl��Ha�erelere�Kar���Çevreyi�Koruyucu�
Faaliyetler�Yap�lmas�

At�k�Yönetim�Sisteminin�Geli�tirilmesi

Sebze�Meyve,�Bal�k�Halleri��le�Mezbahalar�n,�
Hijyen�ve�Hizmet�Kalitesini�Artt�r�lmas�

Hayvan�ve�Bitkilerin�Korunmas�n��Sa�lamak�
�çin�Do�a�Bilinci�ve�Sevgisinin�Olu�turulmas�

B�R�MLER�BAZINDA�STRATEJ�K�AMAÇ�VE�HEDEFLER�M�Z�N�E�LE�T�R�LMES�

Yönetim:�Özgürlükçü�
Ve�Demokratik�
Kent/�zmir

Kat�l�mc��ve��efaf��Yönetim�
Anlay���yla�Modern�ve�Kaliteli�

Hizmet�Sunmak

Çevre�Yönetimi:�Do�a�
Dostu�Kent/�zmir�

Çevresel�Ya�am�Kalitesi�Yüksek�
Bir�Kent�Yaratmak

Hedeflerimiz

Stratejik
Faaliyet
Alanlar�

Stratejik
Amaçlar

Birimlerimiz

�çin o�a ilinci ve Sevgisinin Olu�turulmas�

Ye�il�Alanlar��Sürdürülebilir�K�l�nmas��ve�Yeni�
Ye�il�Alanlar�Olu�turulmas�

Kentin�Planl��ve�Sa�l�kl��Geli�mesinin�
Sa�lanmas�

Do�al�Afetlere�Haz�rl�kl��Güvenli�Bir�Kent�
Yarat�lmas�

Kentin�Sahip�Oldu�u�Tarihi�De�erlerin�Aktif�
Kent�Hayat�na�Kazand�r�lmas�

Kent�Genelinde�Ula��m��Kolayla�t�r�c��Alt�Yap��
Çal��malar�n�n�Yap�lmas�

Altyap��Hizmetletlerinin��lgili�Tüm�Kurum�ve�
Kurulu�larla�E�güdümlü�Olarak�
Yürütülmesinin�Sa�lanmas�

Ula��m�Entegrasyonunun�Geli�tirilmesi�Ve�
Kentin�Dokusuna�Uygun�Alternatif�Toplu�
Ula��m�n�Çe�itlendirilmesi

Kent�Trafi�inin�Güvenli�i�ve�Ak�c�l���n�n�
Sa�lanmas�

Sa�l�k�Hizmet�Kapasitesinin�Artt�r�lmas��ve�
Daha�Sa�l�kl��Ya�am�Olanaklar�n�n�Sunulmas�

Metropol�Alan��çerisinde�Halka�Yönelik�Sa�l�k�
Taramalar��Yap�lmas��ve��lgili�E�itimlerin�
Verilmesi

Alternatif�Spor�Olanaklar�n��
Kentte�Ya�ayan�Tüm�Kesimler��çin�

Eri�ilebilir�Hale�Getirmek

Spor�Faaliyetlerini�Kentin�Her�Alan�na�
Yaymaya�Yönelik�Tesislerin�Yap�lmas��ve�
Etkinlik�Say�s�n�n�Artt�r�lmas�

Kenti,�Kültürel�ve�Sanatsal�
Etkinlikleriyle�Gece�Gündüz�

Ya�ayan�Cazibe�Merkezi�Haline�
Getirmek

Kültürel�ve�Sanatsal�Faaliyetleri�Kentin�Her�
Alan�na�Yaymaya�Yönelik�Tesislerin�ve�
Etkinliklerin�Yap�lmas��

Kentin�Tüm�Kesimine��htiyaç�Duyulan�
Alanlarda�Sosyal�Hizmet�ve�Yard�mlar�n�
Ula�t�r�lmas�
Sosyal�ve�E�itsel�Alanda�Geli�imi�ve�Yerelde�
Kalk�nmay��Hedefleyen�Hizmetlerin�
Sunulmas�

�zmirin�Ulusal�ve�Uluslar�Aras��
Organizasyonlara�Kat�l�m��ve�Ev�Sahipli�i�
Yapmas�n�n�Sa�lanmas�

Uluslar�Aras��Alanda�Kent��maj�n��
Güçlendirme�ve�Turizmi�Geli�tirme�Yolunda�
Faaliyetlerin�Yap�lmas��

Yang�n�ve�Afetlere�Haz�rl�kl�,�Tam�Donan�ml��
�tfaiye�Hizmetinin�Sunulmas�

Toplum�Sa�l�����le�Esenli�ine�Yönelik�
Denetimlerin�ve��ehrin�Vitrinine�Yak��an�
Düzenlemelerin�Yap�lmas�

Hizmet�Sunulan�Alanlar�n�Koruma�ve�
Güvenli�inin�Sa�lanmas�

Bilgi�ve��leti�im�
Teknolojileri:�

Teknolojiyi�Ya�amla�
Bütünle�tiren�
Kent/�zmir

Bili�im�Ça��n�n�Teknolojik�
Geli�melerini�Halka�Sunulan�

Hizmetlere�Yans�tmak

Sa�l�kl��Veri�Elde�Etmek�ve�Hizmetlerimizde�
Kolayl����Sa�lamak��çin�Bili�im�
Teknolojilerinden�Azami��Seviyede�
Faydalan�lmas�

Enerji:�Çevre�Dostu�
Enerji�Kaynaklar�n��
Harekete�Geçiren�

Kent�/�zmir

Kentin�Geli�im��htiyac�n��
Kar��layan,�Yenilenebilir�Enerji�
Kaynaklar�n��Yayg�nla�t�rmak

Do�ayla�Bütünle�ik�Sistemler�ve�Yenilenebilir�
Enerji�Kaynaklar��Kullan�m�n�n�
Özendirilmesine��li�kin�Projelerin�Üretilmesi�
ve�Hayata�Geçirilmesi

Kentsel�Altyap�:�
Ya�am��Kolayla�t�ran�

Kent/�zmir

Kentsel��Ya�am�Kalitesini�
Artt�rmaya�Yönelik�Alt�Yap��

Uygulamalar�n���Zirveye�Ta��mak

Ula��m:�Kaliteli�
Ula��mla�Eri�imi�
Kolayla�t�ran�
Kent/�zmir

Kentlinin��htiyac�na�Kar��l�k�
Verecek�Güvenli�Konforlu�ve�
Çevre�Dostu�Teknolojiyi�

Benimseyen�Alternatif�Ula��m�
Yap�s�yla�Bireysel�Seyahat�

Kalitesini�Artt�rmak

Kentsel�Koruma�
Planlama�Ve�Kent�
Esteti�i:�Geçmi�i�
Gizemli,�Gelece�i�

Büyüleyici�Ya�an�las���
Kent�/�zmir

Kent�Dinamiklerine�Uyumlu�
Özgün�Mimarisi�Ve��Kentsel�
Dokusu��le�Ya�an�las��Bir�Kent�

Planlamak

Afet�Yönetimi�ve�
Güvenlik:�Güclü�

Donan�m�yla�Güvenli�
Kent/�zmir

Çocuklar�m�z��Güven�ve�Gönül�
Rahatl�����çinde�

Yeti�tirebilece�imiz�Kent�
Ortam�n�n�Devaml�l���n��Sa�lamak

Sa�l�k�ve�Spor:�
Sa�l�kl��Nesillerin�
Dinamik�Ya�am��

Yakalad����Kent/�zmir

Koruyucu�ve�Tedavi�Edici�Sa�l�k�
Hizmetleri�Sunmak�ve�Sa�l�kta�

Öncü�Kent�Olmak

Kültür�E�itim�Sosyal�
Hizmetler:�Gecesiyle�
Gündüzüyle�Ya�ayan,�
Engelleri�A�an�Kültür�

Kenti/�zmir

Bir�Arada�ve�E�it�Ya�amak��çin�
Farkl�l�klar�m�z��ve�De�erlerimizi�
Bütünle�tiren�Sosyal�Hizmetler�

Üretmek

Turizm�Fuarc�l�k�ve�
D����li�kiler:�

Akdeniz'in��ncisi,�
Uygarl�klar�Köprüsü,�

Konuksever�
Kent/�zmir

�zmir'i�Cazibesiyle�Dünya�
Ölçe�inde�Gözde�Bir�Turizm�Ve�
Fuarlar�Kenti�Haline�Getirmek�
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KAYNAKLAR�

MAKRO�PLANLAR�YEREL�PLANLAR�BELGELER�

� Kamu��dareleri��çin�Stratejik�Planlama�K�lavuzu�(2.�sürüm),�Devlet�Planlama�Te�kilat��
� 2007�2013�Dokuzuncu�Kalk�nma�Plan��
� 2009�2011�Orta�Vadeli�Program�
� 2009�2011�Orta�Vadeli�Mali�Plan�
� Dokuzuncu�Kalk�nma�Plan��2009�Y�l��Program��
� Ön�Ulusal�Kalk�nma�Plan��
� 2008�Y�l��Kat�l�m�Öncesi�Ekonomik�Program��
� Tar�m�Stratejisi�2006�2010�
� Elektrik�Enerjisi�Sektörü�Reformu�ve�Özelle�tirme�Strateji�Belgesi�
� Türkiye�Sanayi�Politikas��
� Ulusal�K�rsal�Kalk�nma�Stratejisi�
� KOB��Stratejisi�ve�Eylem�Plan��
� Bilgi�Toplumu�Stratejisi�2006�2010�
� Türkiye�Turizm�Stratejisi�2023�
� Türkiye�Turizm�Stratejisi�Eylem�Plan��2007�2013�
� Türkiye’nin�Yüksekö�retim�Stratejisi�
� Türkiye'de�Ya�l�lar�n�Durumu�ve�Ya�lanma�Ulusal�Eylem�Plan�
� AB�Entegre�Çevre�Uyum�Stratejisi�
� Kay�t�D����Ekonomi�ile�Mücadele�Stratejisi�Eylem�Plan��2008�2010�
� �zmir�Yerel�E�itlik�Eylem�Plan��

HAZIRLIK�PROGRAMLARI�

� Savunma�Sanayii�Müste�arl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Milli�Prodüktivite�Merkezi�Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Kültür�ve�Turizm�Bakanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Özel�Çevre�Koruma�Kurumu�Ba�kanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Hazine�Müste�arl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� D���Ticaret�Müste�arl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Enerji�ve�Tabii�Kaynaklar�Bakanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Afyon�Kocatepe�Üniversitesi�Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Milli�E�itim�Bakanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Maliye�Bakanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��
� Sanayi�ve�Ticaret�Bakanl����Stratejik�Plan�Haz�rl�k�Program��

STRATEJ�K�PLANLAR�

� Say��tay�Ba�kanl����2009�2013�Stratejik�Plan��
� Maliye�Bakanl����2008�2012�Stratejik�Plan��
� Devlet�Planlama�Te�kilat��Müste�arl����2009�2013�Stratejik�Plan��
� Hudut�ve�Sahiller�Sa�l�k�Genel�Müdürlü�ü�2005�2009�Stratejik�Plan��
� Karayollar��Genel�Müdürlü�ü�2007�2011�Stratejik�Plan��
� TÜB�TAK�2008�2012�Stratejik�Plan��
� Ula�t�rma�Bakanl����2009�2013�Stratejik�Plan��

�	




� Avrupa�Birli�i�Genel�Sekreterli�i�2009�2013�Stratejik�Plan��
� Ege�Üniversitesi�2008�2012�Stratejik�Plan��
� Y�ld�z�Teknik�Üniversitesi�2007�2010�Stratejik�Plan��
� Dokuz�Eylül�Üniversitesi�2006�2010�Stratejik�Plan��
� �stanbul�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
� Ankara�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
� Bursa�Büyük�ehir�Belediyesi�2006�2009�Stratejik�Plan��
� Adana�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
� Konya�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
�

�

�

�

�

�

� Ankara�Çankaya�Belediyesi�2006�2010�Stratejik�Plan��
�

� Nilüfer�Belediyesi�2008�2010�Stratejik�Plan��
� �stanbul��l�Özel��daresi�2007�2011�Stratejik�Plan��
� Ankara��l�Özel��daresi�2007�2011�Stratejik�Plan��
� Antalya��l�Özel��daresi�2006�2008�Stratejik�Plan��
� Bursa��l�Özel��daresi�2006�2010�Stratejik�Plan��
� �zmir��l�Özel��daresi�2007�2009�Stratejik�Plan��
� Strategic�Plan,�Vancouver,�2008�
�

�

 Gaziantep�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
 Kocaeli�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��
 Antalya�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan���
 Mersin�Su�ve�Kanalizasyon��daresi�G.M.�2008�2012�Stratejik�Plan��
 Diyarbak�r�Büyük�ehir�Belediyesi�2006�2009�Stratejik�Plan��
 Kayseri�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2011�Stratejik�Plan��

 Samsun�Büyük�ehir�Belediyesi�2007�2009�Stratejik�Plan��

 A�Vision�to�2010,�An�Integrated�Local�Area�Plan,�Carlton�
 City�of�Albany�Strategic�Plan,�Albany,�2005�2010�

KURUMSAL�KAYNAKLARIMIZ�
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�

�

�

�

�

�

�

� 1/25000��zmir�Kentsel�Bölge�Naz�m�Plan��
� 1/5000�Ölçekli�Naz�m��mar�Planlar��
� �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�2008�Faaliyet�Raporu�
�

�

 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,�2006�2017�Stratejik�Plan�,��zmir,�2005�
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Ula��m�Ana�Plan�,��zmir,�2009�
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Ula��m�Ana�Plan��Merkez�Kent�Ula��m�Hane�Halk��Anketi�
(2008),�Cilt:X,�Ek�B3,��zmir,�2009�

 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Ula��m�Ana�Plan��Çevre��lçeler�Konut�Anketi�(2008),�Cilt:XII,�
Ek�B5,��zmir,�2009�

 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Ula��m�Ana�Plan��Çevre��lçeler���yeri�Anketi,��zmir,�2009�
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Ula��m�Ana�Plan��Resmi�Kurum�Anketi,��zmir,�2009�
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,��zmir�Kent�Sa�l�k�Profili,��zmir,�2009�
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi,�Urla�Çe�me�Karaburun�Yar�madas��Ulusal�Fikir�Yar��mas��1.�Kitap�
ve�2.�Kitap,��zmir,�2008�

 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�2009�Mali�Y�l��Performans�Program��
 �zmir�Büyük�ehir�Belediyesi�Birimleri’nin�Veri�Envanterleri�

�
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