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Memleket iﬂlerinde, millet iﬂlerinde, hakikî iﬂlerde duygulara, hat›ra, dostlu¤a bak›lmaz.
Bu memlekette çal›ﬂmak isteyenler, bu memleketi idare
etmek isteyenler memleketin içine girmeli, bu milletle ayn› ﬂartlar içinde yaﬂamal› ki ne yapmak lâz›m gelece¤ini
ciddi surette hissedebilsinler.
1923
Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten büyük
mükâfatlar bekliyorlarsa katiyen do¤ru bir harekette bulunmuﬂ olmazlar. Milletten çok ﬂey istememeliyiz. Hizmet
edenler, namus vazifelerini yerine getirmiﬂ olmaktan baﬂka bir ﬂey yapmam›ﬂlard›r.
1923
Biz, Bat› medeniyetini bir taklitçilik yapal›m diye alm›yoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun buldu¤umuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde
benimsiyoruz.
Memleketimizi asrileﬂtirmek istiyoruz. Bütün mesaimiz
Türkiye’de asrî, binaenaleyh bat›l› bir hükûmet vücude
getirmektir. Medeniyete girmek arzu edip de, bat›ya
yönelmemiﬂ, millet hangisidir? Bir istikamette yürümek
azminde olan ve hareketinin aya¤›nda ba¤l› zincirlerle
güçleﬂtirildi¤ini gören insan ne yapar? Zincirleri k›rar,
yürür.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaﬂkan›

Recep Tayyip Erdo¤an
Baﬂbakan

O¤uz Ka¤an KÖKSAL
‹zmir Valisi

De¤erli ‹zmirliler,
Günümüzde toplumsal yap› ve iliﬂkileri derinden etkileyen, h›zl›
bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm yaﬂanmaktad›r. Bu h›zl› de¤iﬂmeler, tüm
kurum ve kuruluﬂlar› etkili önlemler almaya zorlamaktad›r.
Ça¤daﬂ kamu yönetimi anlay›ﬂ›; stratejik planlama, performans ve
kalite yönetimi gibi tekniklerin bir arada ve tutarl› bir ﬂekilde
uygulanmas›n› gerektirmektedir.
Baﬂar›y› artt›rman›n ve sürekli k›lman›n yolu, etkili ve kal›c›
çözümler üretmekten geçer. ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi olarak,
etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin, uzun vadeli planlar›n
haz›rlanmas› ile gerçekleﬂtirilebilece¤i görüﬂündeyiz. Bu nedenle;
Belediyemiz Stratejik Plan›, yasalar›n getirdi¤i bir zorunluluk
olmaktan çok, halk›m›za daha iyi ve verimli hizmet üretmek
amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesinin Stratejik Plan›n›n haz›rlanmas›nda
kat›l›mc› bir çal›ﬂma izlenmiﬂ, ‹zmir’in dünü ve bugünü incelenmiﬂ,
gelecekte nas›l olaca¤› sorusuna cevap aranm›ﬂt›r.
Gelecekte görmek istedi¤imiz ‹zmir’in yarat›lmas›n›n, bugünün
kararlar›na ba¤l› oldu¤u bilinci ile Stratejik Plan›n her aﬂamas›nda
titizlikle çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Dünya ve ülkemiz de¤iﬂirken, ‹zmir onurlu ve sayg›n yerini,
ça¤daﬂ kent bilinci ile koruyacak ve geliﬂtirecektir. Amac›m›z,
hepimize yaﬂamaktan mutluluk duyaca¤›m›z bir kenti arma¤an
etmektir.
Biz, bu kararl›l›kla ve bilinçle çal›ﬂ›yoruz. Çünkü kentler onlara
sahip ç›kanlar›nd›r.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesinin Stratejik Plan›n› oluﬂtururken; kentimiz için görüﬂ ve önerileri ile katk›da bulunan halk›m›za, tüm
kurum ve kuruluﬂlara, çal›ﬂmalar›m›zda dan›ﬂmanl›¤›m›z› yapan
Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekanl›¤›na ve
çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ederim.

Aziz KOCAO⁄LU
‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›
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G‹R‹ﬁ

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecinde, ekonomik, sosyal, hukuki, idari ve siyasi içerikli uyumlaﬂma tedbirleri al›nmaktad›r. Bu tedbirlerden biri de yerel yönetimleri yak›ndan ilgilendiren ve 2004
y›l›nda yürürlü¤e giren, 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediye Yasas›’d›r. Yasa çerçevesinde belediye tan›mlar› de¤iﬂmiﬂ, çal›ﬂma alanlar› geniﬂletilmiﬂ ve kat›l›mc›l›¤a önem veren yeni bir yönetim anlay›ﬂ›na yasal zemin haz›rlanm›ﬂt›r.
Bunun yan› s›ra, 1980 sonras›nda özel sektörde verimlilik art›rmaya yönelik yeni yönetim teknikleri geliﬂtirilmiﬂ ve uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Günümüzde geliﬂen bilim ve teknolojiden tam olarak yararlanabilmek için, özel sektörde kullan›lmaya baﬂlanan yönetim tekniklerinin, kamuda da
kullan›lmas› zorunlu hale gelmiﬂtir.
Stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynaklar›, kalite yönetim sistemi vb. yönetim tekniklerinin kamuya uygulanmas› ile kamuda bilgi ve iradeye dayal› biçimde etkin, verimli ve kaliteli
bir hizmet sunumu amaçlanmaktad›r.
Stratejik yönetimin bir uygulama arac› olan stratejik planlama, bir yönetim planlamas› modelidir.
Stratejik planlama dört aﬂamadan oluﬂmaktad›r:
1. Aﬂama (Mevcut Durum Analizi): Kurumun içinde bulundu¤u iç ve d›ﬂ ﬂartlar›n incelenmesidir.
2. Aﬂama: Kurumun gelecek öngörüsünün, bir baﬂka deyiﬂle vizyon ve misyon belirlenmesi ile kuruma ait ilkelerin ve stratejik alanlar›n (sektörler) belirlenmesi çal›ﬂmalar›d›r.
3. Aﬂama: Kurumun, öngördü¤ü gelece¤e nas›l ulaﬂaca¤›na karar vermesi aﬂamas›d›r. Her bir stratejik alan için stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaﬂmak için de hangi yöntemlerin izlenece¤inin
(stratejik hedeflerin) belirlenmesidir.
4. Aﬂama: Hedeflere ulaﬂmak için gerçekleﬂtirilecek projeler (faaliyetler) ve bu faaliyetlerin amaçlara uygunlu¤unun nas›l ölçülebilece¤inin belirlenmesi çal›ﬂmalar›d›r.
Kamuda stratejik plan haz›rlama çal›ﬂmalar›, aﬂa¤›da belirtilen yasal mevzuatlarla zorunlu hale getirilmiﬂtir:
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu’nun 7, 18, 21. maddeleri, Büyükﬂehir Belediyelerinin
stratejik planlama yapmalar›n›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.
5393 say›l› Belediye Kanunu’nun 41. maddesi gere¤i belediyeler, mahalli idareler genel seçimlerini takip eden bir y›l içinde, stratejik planlar›n› ve performans planlar›n› haz›rlay›p meclislerine sunmak zorundad›r. Belediye Kanunu’nun Geçici 5. maddesine göre ilk planlar, yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde haz›rlanmak zorundad›r.
5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 9. maddesine göre kamu idareleri,
stratejik plan haz›rlamak ve bütçelerini de stratejik planlar›na ve performans göstergelerine dayand›rmak zorundad›r.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi olarak, yukar›da belirtilen yasal zorunluluklar› yerine getirmenin yan›
s›ra; ‹zmir halk›na daha kaliteli, verimli ve etkin hizmeti sunabilmek ve gelece¤in ‹zmir’ini yaratma
yolunda kent dinamiklerini harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Stratejik planlaman›n her
aﬂamas›nda paydaﬂlar›n, halk›n, yönetici ve çal›ﬂanlar›m›z›n etkin kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r.
Stratejik plan, k›sa vade (2006-2008), orta vade (2009-2011) ve uzun vade (2012 ve sonras›) olmak üzere üç ana dilimde ele al›nm›ﬂt›r.
19
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M‹SYON, V‹ZYON, ‹LKELER

Misyon
Tarihi ve kültürel de¤erleri koruyarak, yaﬂanabilir bir çevre, h›zl› ve güvenilir bir
ulaﬂ›m, planl› bir yerleﬂim, sistemli alt yap›, duyarl› kentsel dönüﬂüm hareketi ile
kentlilik bilinci oluﬂturmuﬂ, bilgi ve teknolojiyi etkin yöneten, kat›l›mc›, ﬂeffaf ve
her iﬂin merkezine “insan›” koyan yönetim anlay›ﬂ›ndan hareket ederek, ça¤daﬂ
belediyecilik hizmeti sunmak.

Vizyon
‹zmir Kent Vizyonu
Kentlilik bilincine sahip, turizm, ticaret ve yüksek teknolojide öncü, Akdeniz’in
kültür ve sanat merkezi liman kenti olmak.

‹zmir Büyükﬂehir Belediye Vizyonu
Uygarl›klar›n miras›n› yaﬂatan, do¤ay› koruyan, bilgiyi esas alan yönetim anlay›ﬂ›yla,
kentli ile gelece¤in ‹zmir’ini kuran ça¤daﬂ, güvenilir belediye olmak.

‹lkelerimiz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güvenilirlik
Karar alma, uygulama ve eylemde ﬂeffafl›k ve aç›kl›k
Do¤aya, tarihi dokuya ve insana sayg›
Kat›l›mc› ve paylaﬂ›mc› bir yönetim
Adalet ve tarafs›zl›k
Sosyal belediyecilik anlay›ﬂ›
Geliﬂmeye aç›k, ö¤renen ve ö¤reten, çözüm üreten bir kurum
Kaynaklar›n ve zaman›n etkin, verimli kullan›lmas›
Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etmek, de¤iﬂimi yönetmek
Güler yüzlü ve yap›c› anlay›ﬂ
Çal›ﬂan ve vatandaﬂ memnuniyeti

21

“...‹zmirimizin hemﬂehrileri aras›nda say›lmak
bana sonsuz bir sevinç ve övünç olmuﬂtur.”

3

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
22 Eylül 1922
(‹zmirlilere mektubundan)

‹ZM‹R ‹L‹ TAR‹H‹

‹zmir... Yaﬂamayana anlat›lamaz bir kentin k›sa öyküsü...

Samorna, Smurna, Smyrna, ‹zmirni, Yezmir, Ismir, ‹zmir...
Kentimizin ad› tarihte farkl› adlarla an›lm›ﬂ ve süreç içinde ‹zmir halini alm›ﬂt›r. Evliya Çelebi’nin
17. yüzy›lda, Halkap›nar’da e¤lenirken gördü¤ü ‹zmirliler, Amazon, Leleg, Aiol, ‹on, Roma, Bizans dönemlerini yaﬂam›ﬂ, 1426’da Osmanl› yönetimine geçmiﬂ ve nihayet 9 Eylül 1922’de bir
ülkenin kurtuluﬂunu ve ba¤›ms›zl›¤›n›, tarihe bir daha silinmeyecek biçimde yazm›ﬂlard›r.
Tarih ve co¤rafya, ‹.Ö. 3000 y›llar›na kadar uzanan geçmiﬂiyle ‹zmir’den söz ederken, s›kl›kla ﬂu
kavramlar› kullan›r; de¤iﬂim, uygarl›k, adalar denizi Ege, kültür, sanat, ticaret, yaﬂam sevinci, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi...
Bayrakl›’da kendini gösteren kentleﬂme belirtileri, sald›r›larla zaman zaman yok edilmeye çal›ﬂ›lsa da söylenceye göre ‹skender’in gördü¤ü düﬂ üzerine, Kadifekale yamaçlar›nda bir kent
kimli¤ine dönüﬂtü. Roma dünyas›n›n seçkin kenti, Bizans ‹mparatorlu¤unun baﬂkent düzeyinde
say›lan dinsel merkezlerinden biri, beylikler döneminde kasaba kimli¤indeyken dünya devleti
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Dünya’ya aç›lan kap›s› olarak an›ld›.
Tüm bunlar›n yan›nda salg›n hastal›klar, depremler, yang›nlar, savaﬂlar tarihin ve co¤rafyan›n, ‹zmirlileri b›kmadan s›namak için kulland›¤› olumsuzluklard›.
Binlerce y›ll›k tarihinde de¤iﬂik yönetim biçimleri yaﬂad›ktan sonra, 1081’de Çakabey’in ele geçirdi¤i ‹zmir; 1425 y›l›nda Osmanl›’ya kat›lm›ﬂ “S›¤la Sanca¤›” olarak an›ld›ktan sonra, 1811 y›l›nda Ayd›n Vilayeti’nin merkezi olmuﬂtur. 20 Nisan 1924’te sancaklar ortadan kalkm›ﬂ ve ‹zmir il kimli¤i kazanm›ﬂt›r.
Çok uzun bir geçmiﬂe sahip ‹zmir’in kent belle¤inde say›s›z ad, olay ve kente kimlik kazand›ran olgu ve kavramlar vard›r. Homeros’tan Attila ‹lhan’a ﬂairleri, kültür ve sanat insanlar›, Bornova’dan Kemeralt›’na semtleri, Agora’dan Kadifekale’ye görülmezse olmaz mekanlar›, boyozundan imbat›na “‹ﬂte ‹zmir” dedirten keyifleri, Kültürpark’tan Kordon’una “ne güzel bir kent”
dedirten insan eme¤i ile kentimiz, tarihin ve co¤rafyan›n eﬂsiz bir arma¤an›d›r.
‹lkler kenti olan ‹zmir, ayn› zamanda kültür, sanat ve uygarl›k miras› bir kenttir. Ülkemizde Türk
kad›n›n›n tiyatro sahnesine ç›kmas›ndan uluslararas› fuara, ‹ktisat Kongresi’nden Universiad’a say›s›z ilklere ev sahipli¤i yapan ‹zmir, ﬂimdi bu ola¤anüstü birikimiyle EXPO 2015’e haz›rlanmaktad›r. Tarih ve co¤rafyan›n ba¤›ﬂlad›¤› ikliminden ulaﬂ›m olanaklar›na, konuksever ve ça¤daﬂ insanlar›ndan demokrasi kültürüne ‹zmir, sevinçle yaﬂanacak, sorumlulukla yönetilecek ve gelece¤ine umutla bak›lacak bir onur kentidir.
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‹ZM‹R ‹L‹N‹N SOSYO-EKONOM‹K VE CO⁄RAF‹ DURUMU

4.1 Jeomorfoloji
Türkiye’nin, Ege k›y› bölgesinde yer alan ‹zmir ili, 12.012 kilometrekarelik alan› ile Türkiye yüzölçümünün yüzde 1,4’ünü oluﬂturur. ‹zmir ili, Anadolu Yar›madas›’n›n bat›s›nda, Ege k›y›lar›m›z›n tam ortas›nda yer al›r. Kuzeyden Bal›kesir, do¤udan Manisa, güneyden Ayd›n illeri ile çevrilmiﬂtir. ‹l topraklar›, 37°
45’ ve 39° 15’ kuzey enlemleri ile 26° 15’ ve 28° 20’ do¤u boylamlar› aras›nda kal›r. ‹lin kuzey-güney
do¤rultusundaki uzunlu¤u yaklaﬂ›k olarak 200 km, do¤u-bat› do¤rultusundaki geniﬂli¤i ise 180 km’dir.
Alçak düzlükler ve da¤l›k bölgeler Ege Bölgesi’nin karakteristik özelliklerindendir. Bölgede da¤lar, do¤udan bat›ya k›y› ﬂeridine do¤ru birbirine paralel uzan›r. Da¤lar aras›nda do¤udan bat›ya do¤ru akan
nehirlerin (Kuzeyden güneye do¤ru, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes) oluﬂturdu¤u alçak
düzlükler ve vadiler yer al›r. Verimli alüvyonlu toprak, bölgenin büyük bir k›sm›n› kaplar. Fakat Güney
Ege k›s›mlar›nda da¤l›k alanlar daha bask›nd›r. Yeralt› kaynaklar› aç›s›ndan bölge oldukça zengindir (alt›n, linyit, krom, mermer gibi). Büyük nehirler ve çok say›da irili ufakl› dere ve çaylar, evsel kullan›m,
tar›m ve sanayi için gerekli olan suyu karﬂ›lamaktad›r. Kentsel bölgelerdeki nüfusun ve tar›m›n sulama
amaçl› yüksek talebi sebebiyle, su kaynaklar›n›n göreceli olarak k›tl›¤› söz konusudur. ‹lde genelde içme suyu problemi yaﬂanmamaktad›r. Bölgede termik, hidrolik ve jeotermal kaynaklar oldu¤u halde, il
enerji bak›m›ndan kendine yeterli de¤ildir.
‹lin en kuzeyinde Madra Da¤lar› bulunur. 1250 metreyi aﬂan yüksekli¤e sahip olan bu da¤lar, kuzeyindeki Burhaniye-Havran Ovalar› ile güneyindeki Bergama Ovas› aras›nda önemli bir yükselti meydana
getirirler. Güneybat›ya, Alt›nova ve Dikili’ye do¤ru uzanan kollar›, k›y› yak›nlar›na kadar ulaﬂ›r ve burada alçalarak k›y› düzlüklerine kar›ﬂ›r. Madra Da¤lar›’n›n güneybat› ucu, Bergama bat›s›nda Geyiklida¤ ad›
ile an›l›r. Madra Da¤lar›’n›n güneyinde Bak›rçay Ovas› yer al›r. Ova, genel olarak Soma yak›nlar›ndan
Çandarl› Körfezi’ne kadar, kuzeydo¤u - güneybat› do¤rultusunda uzan›r. Uzunlu¤u 60 km. civar›ndad›r. Bak›rçay Ovas›’n›n güneyinde Yunt Da¤lar› yer al›r. Bu da¤lar, do¤udaki Sultan Da¤lar› ile birleﬂirler. Bunlar, akarsu vadileri ile çok parçalanm›ﬂlard›r. Yunt Da¤›, Dumanl› Da¤›, bunlarla birleﬂmiﬂ durumda olan Sultan Da¤› ve Çaml›da¤, Bak›rçay Ovas›’n›n güneyinde kesintisiz da¤l›k bir alan meydana
getirir. Dumanl› Da¤’›n güneyinde, içine Gediz Nehri’nin yerleﬂmiﬂ oldu¤u çöküntü alan› bulunur ve
Dumanl› Da¤ ile Yamanlar Da¤› aras›nda 10 km. uzunlu¤unda dar bir bo¤az meydana getirir. “Menemen Bo¤az›” ad› verilen bu dik yamaçl› derin vadinin do¤usunda Alaﬂehir’e, hatta Sar›göl’e kadar Gediz Ovas› uzan›r. Menemen Bo¤az›, bat›ya do¤ru Emiralem’den itibaren geniﬂler, alçal›r, Gediz Deltas›’na bitiﬂir. Gediz Nehri, döküldü¤ü yerde geniﬂ bir delta meydana getirmiﬂtir. Menemen Ovas› ve
Gediz Delta Ovas› ad› verilen bu düzlük, ülkemizin en verimli ovalar›ndan birini teﬂkil eder.
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›ﬂ ve ‹zmir Körfezi meydana gelmiﬂtir. Körfezin
do¤usunda, etraftaki yamaçlardan inen akarsular›n getirdi¤i alüvyonlar›n denizi doldurmas› ile oluﬂmuﬂ
Bornova Ovas›, onun do¤usunda Kemalpaﬂa Ovas› bulunur. Bornova Ovas› ile Kemalpaﬂa Ovas› aras›nda yüksekli¤i 250 m.’ye kadar ç›kan Belkahve Geçidi yer al›r. ‹zmir Körfezi ve Kemalpaﬂa Ovas›’n›n
kaplad›¤› çöküntü çukurunun güneyinde, do¤u - bat› do¤rultusunda uzanan yüksek ve da¤l›k bir alan
ortaya ç›kar. Bu da¤lara genel olarak Bozda¤lar ad› verilir. Bozda¤lar, do¤uda Sar›göl’ün güneyinden
baﬂlar ve Kemalpaﬂa güneydo¤usundaki Karabel Geçidi’ne kadar uzan›r. Bozda¤lar, kuzeyindeki Gediz
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Ovas›’na ve güneyindeki Küçük Menderes Ovas›’na dik yamaçlarla iner. ‹zmir kentinin 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› Akda¤’d›r. Bozda¤lar’›n güneyinde Küçük Menderes Ovas› yer al›r. Üzeri çok verimli alüvyon topraklar ile örtülü olan Küçük Menderes Ovas›, do¤uda hemen hemen Beyda¤ yerleﬂim
alan›ndan baﬂlar, ortalama 10-15 km. geniﬂlikte, Torbal› ve Selçuk’a kadar uzan›r. ‹zmir ilinin güney
s›n›r› üzerinde ise Ayd›n Da¤lar› uzan›r.
4.1.1 Akarsular ve Göller
‹zmir ili içinde, Ege Bölgesi’nin önemli akarsular›ndan olan Gediz’in aﬂa¤› ç›¤›r› ile Küçük Menderes
ve Bak›rçay ak›ﬂ gösterir. Di¤erleri sel karakterli küçük akarsulard›r. Gediz eskiden, Karﬂ›yaka’n›n hemen bat›s›nda denize dökülüyordu. Getirdi¤i alüvyonlarla deltas›n› devaml› ilerletiyor, ‹zmir Körfezi’ni kapatmaya do¤ru gidiyordu. Pelikan Burnu, karﬂ› k›y›ya çok yaklaﬂm›ﬂ, Körfez’in derinli¤i çok azalm›ﬂt›. Ülkemizin en iﬂlek liman› olan ‹zmir Liman›’n›n karﬂ›laﬂt›¤› tehlikeyi yok etmek için 1886’da Gediz’in biraz kuzeyden akan bir derenin yata¤›ndan da faydalanarak, Menemen yak›nlar›nda baﬂlay›p
bat›ya do¤ru giden ve Foça yak›nlar›nda son bulan bir yatak aç›lm›ﬂ, Gediz aç›k denize dökülmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Küçük Menderes, Bozda¤lar’dan do¤ar. Uzunlu¤u 124 km’dir. Kendi ismi ile an›lan çok
bereketli bir ovay› sulayarak, Selçuk ilçesinin bat›s›nda denize dökülür. Küçük Menderes de bol alüvyon getirdi¤i için, k›y› çizgisini devaml› olarak ilerletmiﬂ, bu yüzden ilk ça¤lar›n en önemli liman kentlerinden olan Efes, bugün denizden 5-6 km içeride kalm›ﬂt›r. Bak›rçay, do¤uda Ömerda¤, kuzeyde
Madra, güneyde Yunt Da¤›’ndan gelen kollardan oluﬂur, 128 km uzunlu¤undad›r. Ege Havzas›’n›n bir
parças› olan ve büyük bölümü ‹zmir il s›n›rlar› içerisinde yer alan Bak›rçay Havzas›’n›n en önemli akarsuyudur. Çandarl› Körfezi’nde denize dökülür. ‹zmir s›n›rlar› içinde yer alan önemli göller olarak, Gölcük, Belevi Gölü, Çakalbo¤az Gölleri ve Karagöl say›labilir.
4.1.2 Bitki Örtüsü
‹zmir bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi alt›ndad›r. Bu sebeple Akdeniz bitkilerinin her
türü bulunmaktad›r. Yüzy›llar boyu aﬂ›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 meﬂesi, yabani zeytin, çitlembik, sak›z, akçakesme, tesbih, kat›rt›rna¤› gibi kurakl›¤a dayan›kl› a¤açç›klar girer. Da¤l›k kesimlerin büyük k›sm› ormanl›kt›r. Ormanlar il içerisinde 431.786 hektar bir alan› kaplar.
Ormanlar›n kaplad›¤› alan, il arazisinin yüzde 41’idir. Bergama’n›n Kozak, Cumaovas›’n›n Güner, Torbal›’n›n Helvac› Beldeleri çevresinde do¤al olarak yetiﬂmiﬂ f›st›kçam› ormanlar› bulunur. Topra¤› elveriﬂli, kuytu ve nemli dere yataklar›nda ç›nar, kestane, diﬂbudak, sö¤üt, kavak, akçaa¤aç, karaa¤aç ve
k›z›lc›k gibi yaprakl› a¤açlar yay›l›ﬂ gösterir. Palamut meﬂesi de ilimiz ormanlar›n›n karakteristik a¤açlar›ndan birisidir.
4.1.3 ‹klim
Akdeniz iklim kuﬂa¤›nda kalan ‹zmir’de yazlar› s›cak ve kurak, k›ﬂlar› ›l›k ve ya¤›ﬂl› geçmektedir. Da¤lar›n denize dik uzanmas› ve ovalar›n ‹çbat› Anadolu eﬂi¤ine kadar sokulmas›, denizel etkilerin iç kesimlere kadar yay›lmas›na olanak vermektedir. ‹zmir’de y›ll›k ortalama s›cakl›k, 16 - 17 ºC aras›nda
de¤iﬂmektedir. ‹zmir’de ölçülen uç de¤erler göz önüne al›nd›¤›nda, s›cakl›¤›n maksimum 45,1 ºC ile
minimum -13 ºC aras›nda de¤iﬂti¤i görülür.

4.2 Demografi
1927 y›l›nda Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken ‹zmir ilinin nüfusu 531.579 idi ve ‹zmir ili nüfus büyüklü¤ü aç›s›ndan 63 il aras›nda ‹stanbul ilinden sonra ikinci s›rada yer alm›ﬂt›r. 1927-2000 döneminde ‹zmir ilinin nüfusu sürekli art›ﬂ göstermiﬂtir. ‹lde en düﬂük y›ll›k nüfus art›ﬂ› yüzde 1,02 ile 194045 döneminde, en yüksek y›ll›k nüfus art›ﬂ h›z› yüzde 3,39 ile 1950-55 döneminde gerçekleﬂmiﬂtir.
1990-2000 döneminde, ‹zmir ilinin y›ll›k nüfus art›ﬂ h›z› yüzde 2,24’tür. TÜ‹K verilerine göre ‹zmir
ilinde nüfus art›ﬂ h›z› 2006’da yüzde 1,64, 2007’de yüzde 1.62, 2008’de yüzde 1.59, 2009’da yüzde
1.57 ve 2010’da yüzde 1.52 olaca¤› tahmin edilmektedir. D.‹.E. 2000 y›l› say›m›na göre 3 milyon 370
bin 866’ya yükselmiﬂtir. 2000 y›l›nda ‹zmir anakent nüfusu ise 2 milyon 273 bin 388’dir. 2004 y›l›nda 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanununun yürürlü¤e girmesi ile birlikte ‹zmir Büyükﬂehir Bele26

diyesi s›n›rlar› içinde kalan ilçe say›s› 19’a, ilk kademe belediyesi say›s› 38’e yükselmiﬂtir. 2000 y›l› nüfus
say›m› sonuçlar›na göre yeni kat›l›mlarla birlikte büyükﬂehir nüfusu 2004 y›l›nda 2.866.045 kiﬂiye ulaﬂm›ﬂt›r. Bu rakam, ‹zmir’in toplam nüfusunun %85’ine isabet etmektedir. Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› (2005)
“‹llere Göre Y›l Ortas› Nüfus Projeksiyonlar›” verilerine göre; 2006 y›l› itibariyle ‹zmir’in toplam nüfusu 3.709.000’i bulmaktad›r ki bu nüfusun yaklaﬂ›k 3.152.650 kiﬂisi, bugün büyükﬂehir nüfusunu oluﬂturmaktad›r. ‹lin nüfus yo¤unlu¤u 1990-2000 aras›nda ciddi bir art›ﬂ göstererek kilometrekareye 224 kiﬂiden 287 kiﬂiye; 2000- 2006 aras›nda da 287 kiﬂiden 308 kiﬂiye yükselmiﬂtir.
Nüfus 1990-2000 y›llar› aras›nda binde 22 düzeyinde artm›ﬂt›r ki, bu rakam genel nüfus art›ﬂ oran›
(binde 18) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek bir orand›r. Nüfustaki art›ﬂ›n do¤um h›z›n›n yüksek olmas›ndan
çok göçlerden kaynakland›¤› söylenebilir. Nitekim “Türkiye ‹statistik Y›ll›¤›”(2005) verilerinde ‹zmir’in
net göç h›z› yüzde 39,88 olarak belirtilmektedir. Ege, genel olarak göç alan bir bölgedir ve nüfus art›ﬂ
h›z› Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Ege Bölgesi nüfusunun yaklaﬂ›k üçte biri ‹zmir ilinde yaﬂamaktad›r. Bu durum, ‹zmir ilinin gelece¤ine iliﬂkin projeksiyonlar ve senaryolar oluﬂturulurken, ‹zmir’in Ege
Bölgesi içindeki konumu ile birlikte ele al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
D‹E 2000 verilerine göre nüfus da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, ‹zmir nüfusunda ‹zmir do¤umlu olmayanlar›n
önemli bir oran (%48) teﬂkil etti¤i ve hem Ege (%32) hem de Türkiye ortalamas›n›n (%29) üstünde
yer ald›¤› görülmektedir. Kente göç nedenleri incelendi¤inde, hane halk› fertlerinden birine ba¤›ml› göç
(%35,6) kad›nlar›n göç etmesinde en önemli neden olarak ortaya ç›kmakta, bunu 15,4 ile evlilik, yüzde
13,6 ile iﬂ arama/bulma takip etmektedir.
Erkeklerde göç nedenlerine bak›lacak olursa, D‹E 2000 verilerine göre, ‹zmir’e en önemli göç nedeni
yüzde 31,4 ile iﬂ arama/bulma görülmektedir. Bunu yüzde 17,7 ile hanehalk› fertlerinden birine ba¤l›
göç, yüzde 15,9 ile tayin atama, yüzde 11,2 ile e¤itim takip etmektedir.
2000 y›l›nda ilçelerin nüfus profili verilerine bakt›¤›m›zda, nüfus art›ﬂ h›z›n›n en az oldu¤u ilçenin Bay›nd›r oldu¤u görülmektedir. Nüfus art›ﬂ h›z›n›n en yüksek oldu¤u ilçe ise Gaziemir’dir. Nüfus yo¤unlu¤u
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ise, Konak nüfusun en yo¤un oldu¤u ilçedir.

Nüfus Art›ﬂ H›z›

GRAF‹K 1
‹zmir ‹li ve ‹lçeleri
Nüfus Verileri

Kaynak: D‹E 2000

Nüfus Yo¤unlu¤u
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4.3 Gelir Yap›s›
‹zmir ili; kiﬂi baﬂ›na gelir düzeyi, sanayileﬂme derecesi, ihracat ve ithalata katk›s›, sanayi istihdam›n›n yüksekli¤i, ekonomik faaliyetin çeﬂitlili¤i ve zenginli¤i aç›s›ndan Türkiye’nin en geliﬂmiﬂ illeri aras›nda olup,
DPT’nin 2003 y›l› sosyoekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›nda 81 il aras›nda üçüncü s›rada yer almaktad›r.
4.3.1 Gayri Safi Yurtiçi Has›la
‹llerin ekonomiye katk›lar›n› gösteren Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la (GSY‹H) de¤erleri ve geliﬂme h›zlar› incelendi¤inde, iller aras›nda büyük farkl›l›klar bulundu¤u görülebilir. 2000 y›l› itibariyle ‹zmir ili Türkiye
GSY‹H’s›n›n yüzde 7,3’ünü üretmiﬂ ve 81 il içinde üçüncü büyük katk›y› sa¤layan il olmuﬂtur.
Bununla birlikte, son y›llarda ‹zmir ilinde GSY‹H’n›n art›ﬂ h›z› Türkiye ortalamas›n›n alt›nda seyretmektedir. Ekonomik krizin yaﬂand›¤› 1994 y›l›n› takip eden 6 y›l içinde GSY‹H’n›n sabit fiyatlarla y›ll›k bileﬂik büyüme h›z› Türkiye’de yüzde 4,5, Ege Bölgesi’nde yüzde 4 olarak gerçekleﬂirken, ‹zmir’de yüzde
3,2 olmuﬂ ve ‹zmir’in Türkiye’nin GSY‹H’s› içindeki pay› yüzde 8,2’den yüzde 7,6’ya inmiﬂtir. Ülke gelirinde ‹zmir ilinin göreli pay›ndaki bu durgunluk ve hatta gerileme e¤iliminin ard›nda yatan temel etmenler aras›nda giriﬂimcilik yap›s›, kamu yat›r›mlar›n›n azal›ﬂ›, teﬂviklerin 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›ﬂ›, yerel sermayenin ‹stanbul’un çekimine kap›lmas›, ekonomik krizler vb. say›labilir.
4.3.2 Kiﬂi Baﬂ›na Gayri Safi Yurtiçi Has›la (GSY‹H)
Bir ülke, bölge ya da ildeki yerleﬂiklerin refah›n› gösteren en önemli ölçütlerden biri de kiﬂi baﬂ›na düﬂen gelir oran›d›r (kiﬂi baﬂ›na GSY‹H). ‹zmir ili kiﬂi baﬂ›na GSY‹H’si gerek Ege Bölgesi gerekse Türkiye
ortalamas›n›n üzerindedir. Yine 2001 y›l› itibariyle, DPT’nin hesaplamalar›na göre ‹zmir ili 3,9 milyar TL
(3215 ABD $) kiﬂi baﬂ›na GSY‹H’ya sahiptir ve 81 il içinde 6. s›radad›r. Ancak, kiﬂi baﬂ›na gelir verileri
süreç içersinde ele al›nd›¤›nda, ‹zmir ilinde 1990-2000 dönemindeki geliﬂiminde göreli bir gerileme oldu¤u görülmektedir. Söz konusu dönemde kiﬂi baﬂ›na GSY‹H, ‹zmir ilinde y›lda ortalama yüzde 1,1
oran›nda artarken, Türkiye’de ayn› dönemde y›lda ortalama yüzde 1,5 oran›nda artm›ﬂ olmas›, ‹zmir’deki refah gerilemesini aç›kl›kla ortaya koymaktad›r.
4.3.3 Gayri Safi Yurtiçi Has›lan›n Sektörel Yap›s›
‹zmir ilinde, ekonomik geliﬂmiﬂli¤in en önemli göstergelerinden biri olan sanayileﬂme ve hizmetlerin
toplam gelir içindeki pay›, olumlu bir seyir izlemektedir. 2000 y›l› itibariyle, ‹zmir ilinde GSY‹H içinde
en yüksek pay yüzde 63 ile hizmetler sektörüne aittir. Hizmetleri yüzde 29,5’lik pay ile sanayi sektörü
izlemektedir. Tar›m›n GSY‹H içindeki pay› ise sadece yüzde 7,5’dir. 1980’lerin sonundan 2000’e, sanayi kesiminin pay›n›n çok de¤iﬂmedi¤i ve yüzde 30’larda seyretti¤i, tar›m›n pay›n›n yüzde 10’lardan 7,5’a
geriledi¤i, buna karﬂ›l›k hizmetler kesiminin pay›n›n da yüzde 59,5’ten 63’e ç›kt›¤› görülmektedir. Hizmetler sektörü içinde ise, ticaret (%22,9) ile ulaﬂt›rma ve haberleﬂme (%13,2) alt sektörleri a¤›rl›kl› paya sahiplerdir. Finans kesiminin pay› ise, yüzde 2,4 gibi düﬂük bir düzeydedir.
‹ktisadi geliﬂmeye paralel olarak tar›m›n pay› küçülürken, sanayi kesimi yeterince h›zl› geliﬂemedi¤i için,
hizmetler kesiminin pay› artmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde de hizmetlerin toplam üretim içindeki pay›nda benzer bir art›ﬂ e¤ilimi gözlenmektedir. Sanayileﬂmiﬂ modern Bat› ekonomilerinin sektörel yap›lar›na bak›ld›¤›nda, tar›m sektörünün milli gelirden ald›¤› pay›n yüzde 3’lerde oldu¤u görülür. Türkiye ekonomisi de Cumhuriyet Dönemi boyunca bu yönde bir geliﬂme göstermiﬂtir. Türkiye’de tar›m sektörünün pay› yüzde 12 - 13 civar›ndad›r. ‹zmir özelinde ise, geliﬂme daha h›zl› olmuﬂ ve tar›m sektörünün pay›, geliﬂmiﬂ Bat› ekonomilerine benzer bir düzeye do¤ru gerilemiﬂtir.
4.3.4 Yat›r›mlar
‹zmir ili, Türkiye’nin ihracata dayal› sanayileﬂme dönemine geçti¤i, yani d›ﬂa aç›k büyüme modelinin uygulanmaya baﬂland›¤› 1980 y›l›ndan bu yana, özellikle yat›r›mlar aç›s›ndan ciddi bir gerileme sürecine
girmiﬂtir. Bu gerileme/küçülme süreci, ülkenin hala en geliﬂmiﬂ bölgelerinden biri olmas›na ra¤men, ‹zmir’de nispi paylarda kendini göstermektedir. Bu olumsuz geliﬂmenin en ﬂiddetli yaﬂand›¤› alan ise imalat sanayidir. Son 25 y›lda mevcut ithal ikameci yap›n›n ihtiyac› olan teknolojik yenilenme, sanayi kesimi taraf›ndan gerçekleﬂtirilememiﬂ ve imalat sanayi yat›r›mlar›n›n kompozisyonu de¤iﬂmiﬂtir. 1990’l› y›llar›n baﬂ›ndan bu yana, ‹zmir imalat sanayi yeniden canlanma sürecine girmiﬂ, sanayileﬂme olgusu “Or28

ganize Sanayi Bölgeleri” ile yeni bir mekansal örgütlenme baz›nda ele al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Mevcut
Organize Sanayi Bölgeleri’nde faaliyetlerin geniﬂletilmesinin yan› s›ra, bir dizi Organize Sanayi Bölgesi kurma giriﬂiminin do¤al sonucu olarak, imalat sanayi yat›r›mlar›nda ve ihracatta art›ﬂ yaﬂanm›ﬂt›r.
Son beﬂ y›lda ‹zmir ilinde teﬂvik belgeli yat›r›mlar tutar›, 2003 y›l› d›ﬂ›nda sabit fiyatlarla gerilemektedir. Yat›r›m teﬂvik belgesi alan firma say›s› 2000 y›l›nda 236 iken, 2004 y›l›nda 226’da kalm›ﬂt›r. Teﬂvik 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.

4.4 ‹ﬂgücü
‹ﬂgücüne iliﬂkin veriler D‹E’nin 2000 y›l› raporlar›yla s›n›rl›d›r. D‹E Hane Halk› ‹ﬂgücü Anketi’nden ‹zmir il merkezi (Güzelbahçe, Narl›dere, Balçova, Buca, Gaziemir, Konak, Bornova, Karﬂ›yaka, Çi¤li ilçelerini kapsamaktad›r) için elde edilen veriler, 2003 y›l›na kadar gelmektedir. Bu nedenle iﬂgücü analizi ‹zmir ili ve ‹zmir kent merkezi için ayr› ayr› yap›lm›ﬂt›r.
4.4.1 ‹zmir ‹linde ‹ﬂgücü
2000 y›l› D‹E verilerine göre, ‹zmir ‹lindeki toplam istihdam 1 milyon 281 bin kiﬂidir. ‹ktisadi olarak
aktif olmayan nüfus, yaklaﬂ›k 2 milyon kiﬂi kadard›r. ‹ﬂgücüne kat›lma oran› (Çal›ﬂma ça¤›ndaki nüfus
içinde) yüzde 56,7’dir. 1980-2000 y›llar› aras›ndaki yirmi y›lda ‹zmir ilinde toplam 472.000 kiﬂilik istihdam (%58) art›ﬂ› sa¤lanabilmiﬂtir. Bir baﬂka deyiﬂle, y›ll›k bileﬂik ortalama istihdam art›ﬂ h›z› yüzde
2,3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Ayn› dönemde tar›msal istihdam›n art›ﬂ h›z› yaln›zca yüzde 0,95 olurken,
sanayi istihdam› y›ll›k yüzde 2,5 artm›ﬂt›r. Hizmetler kesimi en büyük istihdam art›ﬂ› sa¤layan sektör
olmuﬂ ve y›lda ortalama yüzde 3,6 oran›nda bir büyüme h›z›yla, 400 binin üzerinde ek istihdam sa¤lam›ﬂt›r. Buna ba¤l› olarak, tar›msal istihdam›n pay› 1980’de yüzde 37,4’den 2000 y›l›nda yüzde 28,5’e
gerilerken, sanayinin istihdamdaki pay› yüzde 20’lerde sabit kalm›ﬂ, buna karﬂ›l›k hizmetler sektörünün ‹zmir ili toplam istihdam› içindeki pay›, yüzde 35,5’den yüzde 45,5’e yükselmiﬂtir. Tar›m›n toplam istihdam içindeki pay› yüzde 28,5’e kadar gerilemiﬂ olmakla birlikte, kad›nlar›n istihdam›n›n yaklaﬂ›k yüzde 50’si, halen tar›m kesiminde sa¤lanmaktad›r.
Yap›lan iﬂe göre istihdama bak›l›rsa; 2000 y›l› verilerine göre, ‹zmir genelinde istihdam›n yüzde 28,6’s›
tar›m sektöründe, yüzde 32,1’i tar›m d›ﬂ› olmak üzere yaklaﬂ›k yüzde 60’› üretim faaliyetlerinde çal›ﬂmaktad›r. Ticaret, hizmet ve serbest mesleklerde çal›ﬂanlar ise toplam yüzde 30 civar›ndad›r.
TÜ‹K 2005 hanehalk› iﬂgücü anketine göre ‹zmir’de istihdam edilenlerin da¤›l›m› tar›m kesiminde
yüzde 18,1, sanayi kesiminde yüzde 34,1, hizmetler sektöründe yüzde 47,8 olarak belirlenmiﬂtir. Tar›m sektöründe istihdam›n toplam istihdam içindeki pay› önceki y›la göre yüzde 1,8 azal›rken sanayi
sektöründe yüzde 0,9’luk ve hizmetler sektöründe yine yüzde 0,9’luk art›ﬂ belirlenmiﬂtir.
4.4.2 ‹ﬂsizlik
D‹E’nin 2000 y›l› verilerine göre, ‹zmir ilindeki iﬂsizlerin say›s› 155.177, iﬂsizlik oran› ise yüzde 10,8’dir.
‹ﬂsizlik özellikle genç nüfus aras›nda yayg›nd›r. 30 yaﬂ alt› nüfusun iﬂgücü içindeki pay› yüzde 36 iken,
iﬂsizler içindeki pay› yüzde 57 dir. ‹ﬂsizlik e¤itimliler aras›nda da göreli olarak yüksek olup, toplam iﬂsizlerin yüzde 40’› civar›n› oluﬂturmaktad›r. TÜ‹K 2005 hanehalk› iﬂgücü verilerine göre ‹zmir ilinde
iﬂsizlik oranlar› 2004 y›l›nda yüzde 14,3, 2005 y›l›nda ise yüzde 13,1 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
4.4.3 ‹zmir Kent Merkezinde ‹ﬂgücü
D‹E’nin 2000 ve sonras› ‹zmir kent merkezine (Güzelbahçe, Narl›dere, Balçova, Buca, Gaziemir, Konak, Bornova, Karﬂ›yaka, Çi¤li) iliﬂkin iﬂgücü verileri, 2001 krizini izleyen üç y›l boyunca iﬂgücünün geriledi¤ini göstermektedir. 2000 y›l›nda 713.000 üzerinde olan iﬂgücü, 2003 y›l›nda 677.000’in alt›na
inmiﬂtir. ‹ﬂgücü içinde kad›nlar›n pay› 2000 y›l›nda %24 iken, kriz sonras›nda artarak %27’ye ç›km›ﬂt›r.
‹ﬂgücüne dahil nüfusun yaﬂ yap›s›na bak›ld›¤›nda, 2003 y›l›nda ‹zmir kent merkezinde, oldukça genç
bir nüfusun iﬂgücünü oluﬂturdu¤u görülmektedir. 15-24 yaﬂ aras› 117.000, 25–39 yaﬂ aras› 348.000
olmak üzere, 40 yaﬂ›n alt›ndakiler toplam istihdam›n üçte ikisinden fazlas›n› oluﬂturmaktad›r. 35 – 39
yaﬂ aras› 91.000 kiﬂi iﬂgücünün yaklaﬂ›k yar›s›ndan fazlas›n› oluﬂturmaktad›r. Bu durum, mevcut iﬂgücüne mesleki e¤itim yoluyla yeni iﬂ alanlar› açma yoluyla, istihdam›n niteli¤inin artt›r›lmas› aç›s›ndan
önemli bir potansiyeli iﬂaret etmektedir.
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4.5. E¤itim
Türkiye geneline göre e¤itimin kalitesi, sonuçlar› ve niceliksel göstergeleri ele al›nd›¤›nda, ‹zmir’in
geliﬂmiﬂ bir il oldu¤u görülmektedir. Ancak, D‹E 2000 Genel Nüfus Say›m› verilerine göre,
okur–yazar oran›n›n hala düﬂük oldu¤u söylenebilir. ‹zmir’de okuma yazma bilmeyenlerin oran›
2000 y›l› itibariyle yüzde 8 civar›ndad›r. Özellikle kad›nlar›n yüzde 12,6’s› okuma yazma bilmemektedir. ‹zmir halk›n›n cinsiyete göre e¤itim durumlar›, Tablo 1’de görülmektedir.
2004 – 2005 ö¤retim y›l› verilerine göre, ‹zmir’de toplam 1073 ilkö¤retim, 338 ortaö¤retim ve
765 okul öncesi e¤itim kurumu bulunmaktad›r. 22.564 okul öncesi e¤itim alan ö¤renciye, 1.557
ö¤retmen e¤itim vermektedir. 457.223 ilkö¤retim ö¤rencisine ise, 20.284 ö¤retmen; 152.263 ortaö¤retim ö¤rencisine de 9.762 ö¤retmen e¤itim vermektedir.

TABLO 1
‹zmir ‹li
E¤itim
Durumu
2000
(%, 25 yaﬂ
ve üzeri)

Toplam

Kad›n

Erkek

10,74

4,13

17,20

5,84

4,35

7,29

49,07

50,92

47,28

8,74

10,62

6,90

Lise *

14,83

16,99

12,73

Yüksekö¤retim

10,78

13,00

8,60

Okuma Yazma Bilmeyenler
Bir Okul Bitirmeyen
‹lkokul
Ortaokul *

Kaynak: D‹E 2000 Genel Nüfus Say›m› - ‹zmir
* Dengi meslek okullar› dahil.

TABLO 2
‹zmir’de
Yüksek
Ö¤renim
Kurumlar›
Birim Say›lar›
2005/2006
Ö¤retim Y›l›

Toplam Fakülte Enstitü
Dokuz Eylül Üniversitesi

30

10

10

5

5

Ege Üniversitesi

31

11

7

6

7

‹zmir Yüksek Tek. Ens.

4

3

1

-

-

‹zmir Ekonomi Üniversitesi

8

5

1

1

1

Yaﬂar Üniversitesi

8

4

2

1

1

Kaynak: Üniversitelerin Web siteleri (Haziran 2006)
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4.6. Sa¤l›k
Kentimizdeki 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 sand›¤›na ba¤l› olarak da 143.496 kiﬂi yaﬂad›¤› belirtilmektedir. Nüfusun yüzde 75’inin Sigorta kapsam›nda oldu¤u görülmektedir. Rakamlar Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerdeki y›¤›lman›n fazlal›¤›n› aç›klamaktad›r.
Türkiye’nin, 10.000 nüfusa düﬂen yatak say›s› (25.8) dünya ortalamalar› ile k›yasland›¤›nda, 26. s›rada oldu¤u görülmektedir. ‹zmir ilimiz ise, geliﬂmiﬂlik s›ralamas›nda ‹stanbul ve Ankara’dan sonra
üçüncü s›rada oldu¤u halde, sa¤l›k hizmetlerinde oldukça yetersiz kalmakta ve 10.000 nüfusa düﬂen yatak say›s› s›ralamas›nda Türkiye genelinde 28.4 ile 14. s›rada yer almaktad›r. (Türkiye’de hastane ve yataklar›n illere göre da¤›l›m›, 2000 D‹E) 2004 y›l› verilerine göre ‹zmir ilinde 35 Kamu, 15
özel olmak üzere toplam 50 hastane ve 11.000 yatak say›s› mevcuttur.
Yaz aylar›nda ‹zmir ve Ege bölgesinde turizm nedeniyle nüfus daha da artmakta, özellikle uluslararas› sigorta kuruluﬂlar›, herhangi bir nedenle hastalanan poliçe sahiplerinin bak›m›n›n sa¤lanmas›n› istemektedirler.
‹.B.B. Eﬂrefpaﬂa Hastanesi, ﬂu anda, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’ne ba¤l› olarak hizmet veren, 400
yatak kapasiteli ve tam donan›ml› bir sa¤l›k kuruluﬂudur. Poliklinik ve servislerin yan› s›ra, 9 ameliyathane, 1 do¤umhane bulunmaktad›r.

4.7 Altyap›
4.7.1 Elektrik Tüketimi
‹zmir ilinde 2000 y›l› itibar› ile toplam elektrik tüketimi 9.076.114 Mwh, kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik
tüketimi ise 2.679 Kwh olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen elektrik tüketimi s›ralamas›nda ‹zmir, Türkiye’de 7. s›rada yer almaktad›r. ‹lin elektrik tüketiminin sektörel da¤›l›m› ﬂöyledir:
‹zmir, TEDAﬁ 2004 Türkiye Elektrik Da¤›t›m ve Tüketim ‹statistikleri’ne göre kiﬂi baﬂ›na 3,168
kw/s elektrik tüketimiyle dokuzuncu s›rada gelmektedir. Elektrik tüketiminin da¤›l›m› incelendi¤inde, tüketimin yüzde 17,8’i meskenlerde, yüzde 8,3’ü ticarette, yüzde 2,5’i resmi dairelerde, yüzde
60,6’s› sanayide, yüzde 2,5’i tar›msal sulamada, yüzde 2,4’ü ayd›nlatmada ve kalan yüzde 5,8’i ise
di¤er alanlarda oldu¤u görülmektedir. Toplam tüketimin ülke içindeki pay› ise yüzde 9,4’tür. ‹zmir
ili yüzde 7’lik oran ile kay›p ve kaçak elektri¤in en az oldu¤u dördüncü ildir.
4.7.2 Ulaﬂ›m
‹zmir il s›n›rlar› içinde karayolu ulaﬂ›m›; 546 km devlet yolu, 750 km il yolu ve 4.139 km. köy yolu ile sa¤lanmaktad›r. ‹zmir il merkezinde ise, toplam karayolu 1.788 km dir. ‹zmir ilinde, k›rsal bölgelerdeki toplam asfalt yol uzunlu¤u 4.598 kilometreyi bulmaktad›r. ‹lin k›rsal yerleﬂim bölgelerinde toplam asfalt yol oran› yüzde 84,28’dir. Bu oran Ege Bölgesi oran›ndan (yüzde 71,97) yaklaﬂ›k yüzde 17, Türkiye oran›ndan (yüzde 45,23) da yüzde 86 daha yüksektir. ‹l, k›rsal yerleﬂim yerlerinde asfalt karayolu aç›s›ndan Türkiye genelinde 9. s›rada yer almaktad›r.

1999 Öncesi (%)

2004 (%)

Karayolu
(Otobüs)

99
(Eshot+‹zulaﬂ)

85
(Eshot+‹zulaﬂ)

Denizyolu

0,5
(TD‹)

4,9
(‹zdeniz)

Demiryolu

0,5
(TCDD)

10(Metro)
1(TCDD)

TABLO 3
‹zmir’de Toplu
Ulaﬂ›m
(‹BB Ulaﬂ›m
Çal›ﬂmalar›)
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2000 y›l› verilerine göre ‹zmir ilinde kay›tl› 332.406 adet özel otomobil bulunmaktad›r. ‹lde 10.000
kiﬂiye düﬂen özel otomobil say›s› 981, 10.000 kiﬂiye düﬂen motorlu kara taﬂ›t› say›s› ise 1.519’dur. ‹l,
motorlu kara taﬂ›t› sahipli¤ine göre Türkiye genelinde 8. s›rada yer almaktad›r.
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin 2000 y›l›ndan bu yana uygulamaya koydu¤u “Ulaﬂ›mda Dönüﬂüm
Projesi” ile toplu ulaﬂ›m türleri aras›nda demiryolu ve deniz yolu taﬂ›mac›l›¤›n›n pay› artm›ﬂt›r.
‹zmir’de Adnan Menderes, Çi¤li-Kakl›ç ve Selçuk olmak üzere 3 havaalan› iﬂler durumda bulunmaktad›r. Bunlardan Çi¤li-Kakl›ç havaalan› askeri amaçl› kullan›lmaktad›r. ‹l merkezinden 16 km. güneyde
bulunan Adnan Menderes Havaliman› ‹zmir’in yurtiçi ve yurtd›ﬂ› ba¤lant›s›n› sa¤lamaktad›r.
Kentimizin ticaret potansiyelini belirleyen en önemli unsurlardan biri, ‹zmir Liman›’d›r. 3.650 gemi/y›l
kapasitesi, toplam 240 bin metrekare yerleﬂim alan›, 2.959 metre toplam r›ht›m uzunlu¤u,
11.000.000 ton/y›l yükleme - boﬂaltma kapasitesi olan ‹zmir Liman›’ndan, 2002 y›l›nda toplam
7.053.607 ton ihraç yüklemesi, 2.599.107 ton ithal yüklemesi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. 2003 y›l›nda ise toplam elleçleme 11 milyon ton olmuﬂtur. Liman›n gemi, yük ve konteyn›r hizmetlerinden sa¤lanan geliri, 55 milyon USD; ithalat - ihracat hacmi ise 2002 y›l› sonu itibariyle 10 milyar USD civar›ndad›r.
4.7.3 Maden Kaynaklar›
Ülkemiz sanayisinin baﬂl›ca girdilerini oluﬂturan endüstriyel hammadde kaynaklar› aç›s›ndan avantaja
sahip olan ‹zmir’in, özellikle do¤al taﬂ ve yap› taﬂlar›na iliﬂkin kaynaklar› önemli bir yer tutmaktad›r.
Enerji alan›nda; yinelenebilir, çevre dostu ve öz kaynak olan jeotermal enerji kaynaklar›n›n da¤›l›m ve
miktar olarak, ciddi oranda bulunmas› ve konut ›s›tmac›l›¤›ndan, serac›l›¤a kadar çok geniﬂ kullan›m
alan›nda de¤erlendirilebilmesi, kent ve ülke ekonomisine ciddi katk›lar sa¤lamaktad›r.
Cumaovas› ve Tire’de kömür, Çeﬂme, Urla ve Tire’de dolomit, Alia¤a’da kaolen, Tire, Selçuk, Urla,
Çeﬂme, Karaburun ve Mordo¤an’da mermer, Cumaovas›’nda perlit, Karﬂ›yaka, Ödemiﬂ, Bergama’da
alt›n, Bay›nd›r, Cumaovas›’nda kurﬂun, bak›r, çinko, Karaburun ve Ödemiﬂ’de civa, Torbal›’da demir,
Balçova, Bergama, Çeﬂme Alia¤a, Dikili, Seferihisar, Bay›nd›r ve Urla’da jeotermal enerji kaynaklar› bulunmaktad›r.

4.8 D›ﬂ Ticaret
‹zmir ili tarih boyunca d›ﬂ ticarette ve özellikle de ihracatta birincil öneme sahip olmuﬂtur. 1980’lerden bu yana göreli olarak gerilemekle birlikte, d›ﬂ ticaretteki yerini esasen korumaktad›r. Türkiye’de
ihracat›n teﬂvik edilmedi¤i 1980 öncesinde ‹zmir, özellikle tüketim mallar› (esasen geleneksel tar›ma
dayal› ürünler) ihracat›n›n merkezi konumunda idi. 1970’lerde ‹zmir ihracat›n›n Türkiye ihracat› içindeki pay› yüzde 30’lar düzeyinde iken, 2000’li y›llarda bu pay yüzde 18’lere inmiﬂtir. 1980 sonras›nda Türkiye’nin d›ﬂ ticaret kompozisyonu de¤iﬂmiﬂ ve geleneksel tar›ma dayal› ürün ihracat› yerini sanayi mallar› ihracat›na b›rakm›ﬂt›r. ‹zmir imalat sanayi, 1970-90 döneminde sektörel yap› aç›s›ndan bir
dönüﬂüm geçirmiﬂ, tüketim mallar› üretimini ara ve yat›r›m mallar› üretimi ile geniﬂletmiﬂtir. ‹zmir d›ﬂ
ticareti, önemli ölçülerde d›ﬂ fazla veren bölge olmaktan ç›k›p, d›ﬂ aç›k veren bölgeye dönüﬂmüﬂtür.
DPT’nin 2000 y›l› verilerine göre ‹zmir, 81 il aras›nda kiﬂi baﬂ›na ihracatta 6.407 dolar ile ikinci s›rada, kiﬂi baﬂ›na ithalatta ise 10.551 dolar ile alt›nc› s›rada yer almaktad›r. ‹hracatta geleneksel ihraç mallar›n›n a¤›rl›kl› oldu¤u dönemlerde en büyük ihracatç› il olma özelli¤ini taﬂ›yan ‹zmir, ekonominin d›ﬂa aç›lmas›ndan sonra bu yerini ‹stanbul’a kapt›rm›ﬂt›r. 1996-2003 döneminde ‹zmir’den yap›lan y›ll›k
ihracat, 5 milyar dolar ila 9 milyar dolar aras›nda de¤iﬂmektedir; buna karﬂ›l›k, ‹zmir’den yap›lan ihracat›n Türkiye ihracat›ndaki pay› yüzde 17,8 ila yüzde 19,5 aras›ndad›r

4.9 Sektörel Analiz
4.9.1 Tar›m
Nüfus bak›m›ndan ülkemizin üçüncü kalabal›k ili olan ‹zmir’de, tar›mla ilgili nüfusun oran› yüzde 18’dir.
2004 y›l› itibariyle toplam tar›m yap›lan alan 359.147 hektard›r. Ayn› y›l itibariyle tar›m alanlar›n›n tamam› sulanabilmektedir. (Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›-‹zmir ‹l Müdürlü¤ü, 2004) 85 tür bitki ve 13 tür
hayvan yetiﬂtiricili¤i yap›lmaktad›r. Türkiye’nin mandalina üretiminin yüzde 21’i, pamuk ve tütün üre32

timinin yaklaﬂ›k yüzde 10’u, zeytinin yüzde 15’i, taze incirin yüzde 17’si, taze üzümün yüzde 6’s› ‹zmir’de üretilmektedir. Ülkemizin toplam tar›msal üretiminin yaklaﬂ›k yüzde 6’s›na ‹zmir ili sahiptir.
Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri biçiminde ana gruplara ayr›lan tar›msal üretim faaliyetleri ve bu
faaliyetler sonucunda yarat›lan üretim de¤er sonuçlar› ﬂöyledir: 2004 y›l› verilerine göre ‹zmir ilinde yarat›lan toplam tar›msal üretim de¤eri 2.884.615.724 YTL’dir. Bunun yüzde 65’inin bitkisel
üretim faaliyetleri, yüzde 31,2’inin hayvansal üretim faaliyetleri ve geri kalan yüzde 3,6’s›n›n ise su
ürünleri üretim faaliyetleri sonucunda yarat›ld›¤› görülmektedir.
D‹E 2003 tar›msal yap› verilerine göre, tar›m alanlar› içinde s›ras›yla zeytin a¤açlar›, sebze bahçeleri, meyve a¤açlar›, ba¤lar ve nadasa b›rak›lan alanlar gelmektedir.
4.9.2 Hayvanc›l›k
‹zmir ilinin, hayvanc›l›kla ilgili say›sal dökümleri aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
‹l toplam› itibariyle, Türkiye s›¤›r say›s›n›n yüzde 2,7’si(264,087 baﬂ), koyun say›s›n›n yüzde 1,8’i
(447.865 baﬂ), keçi say›s›n›n yüzde 2,8’i ve tavuk say›s›n›n yüzde 6,5’i ‹zmir’dedir. Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, ‹zmir ‹l Müdürlü¤ü 2004 y›l› verileri incelendi¤inde üretilen ve avlanan su ürünleri
miktar› 11.679 tondur. Bu miktar›n de¤eri yaklaﬂ›k 32.000.000 YTL’dir.
4.9.3 ‹malat sanayii
Ege bölgesi, Türkiye’nin geliﬂmiﬂ ikinci sanayi bölgesi olarak kabul edilmektedir. Faal nüfusun yüzde 15’i sanayide çal›ﬂmakta, gayri safi gelirin yüzde 35’i sanayi sektöründen sa¤lanmaktad›r. Sanayi özellikle metal eﬂya, makine ve taﬂ›t araçlar›, g›da, tütün, dokuma, giyim eﬂyas›, kürk, ayakkab›,
deri, kimya, a¤aç ürünleri mobilya ve ka¤›da dayanmaktad›r.
Kentimizde sanayi kuruluﬂlar› üç aks boyunca uzan›m göstermekte ve bu akslar içinde organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler yer almaktad›r. Bunlar; P›narbaﬂ›-Iﬂ›kkent-Kemalpaﬂa aks›, Çi¤liMenemen aks› ve Karaba¤lar-Torbal›-Menderes sanayi akslar›d›r. 2002 y›l›nda sanayi kuruluﬂu say›s› 5160’a yükselmiﬂtir. 2003 y›l› 3. dönem kapasite kullan›m oran› tüketim sektöründe yüzde 62
olurken, ara mallar sektöründe yüzde 69, yat›r›m sektöründe ise yüzde 58 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Sanayi faaliyetlerinin bir plan dahilinde gerçekleﬂmesi için, sürdürülebilir kalk›nma anlay›ﬂ› çerçevesinde, organize sanayi bölgesi ve serbest bölgelerin yerel ölçekte önemi artm›ﬂt›r. ‹zmir imalat sanayi, bu anlamda gerekli maddi alt yap› olanaklar›n› geniﬂletmiﬂtir. ‹zmir de halen 18 adet organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, küçük sanayi siteleri ve çarﬂ›lar› ile teknoloji geliﬂtirme bölgesi
faaliyettedir (‹TO Web sitesi - ‹zmir Rehberi/ Haziran 2006).
4.9.4 Hizmetler
1980-2000 döneminde hizmetler kesimi GSY‹H’s›n›n il genelinde yarat›lan gelir içindeki pay›, yüzde 59,5’ten 63’e ç›km›ﬂt›r. Hizmetler sektörü içinde ise, ticaret (%22,9) ile ulaﬂt›rma ve haberleﬂme (%13,2) alt sektörleri a¤›rl›kl› paya sahiptir.
4.9.5 Turizm
‹ﬂletme belgeli konaklama tesislerine bak›l›nca, ‹zmir’in turizm profili daha ayr›nt›l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü iﬂletme belgeli tesisler, toplam tesisler içinde önemli bir bölümü oluﬂtururlar.
Aﬂa¤›da y›ld›z say›s›na göre oteller ve di¤er tesisler, konaklayan kiﬂi say›s› ve ortalama geceleme
süreleri aç›s›ndan özetlenmiﬂtir. Konaklayan toplam yerli turist say›s›, 2003 y›l›nda 378.505, yabanc› turist say›s› 624.716 ve toplam turist say›s› da 1.003.221’dir. Özellikle 5 y›ld›zl› otellerde toplam
289.084 turist, 4 y›ld›zl› otellerde 253.184 turist, 3 y›ld›zl› otellerde de 270.346 turist konaklam›ﬂt›r. Yabanc› turistlerin ülkelerine bakt›¤›m›zda, Fransa ve Almanya’n›n yine en yüksek oranlara sahip oldu¤u görülür. Yabanc› turist toplam› 2003 y›l›nda Fransa’dan gelenler yüzde 22, Almanya’dan
gelenler yüzde 21,6 orana sahiptir. Ayr›ca Benelüks ülkelerinden (Belçika, Hollanda, Lüksemburg)
gelenler de yüzde 12,2’lik bir orana sahiptir.
4.9.6 Deniz Turizmi
‹zmir ilinin Ege’ye 629 km k›y›s› bulunmaktad›r. Bunun 101 km’si do¤al plaj (kumsal) niteli¤indedir.
‹zmir k›y›lar› yar›mada ve koylardan oluﬂan co¤rafyas› nedeniyle, plaj kullan›m› d›ﬂ›nda su sporlar›na da olanak vermektedir.
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‹zmir k›y›lar›, ülkemizin önemli yat turizmi potansiyeli olan alanlar›ndand›r. K›y› kuﬂa¤›nda yer alan koylar›n oluﬂturdu¤u do¤al peyzaj nitelikleri, ormanlar, makilik ve zeytinliklerle örtülü bitki dokusu, iklim
özellikleri, k›y› boyunca yer alan arkeolojik alanlar, antik kentler gibi kültürel de¤erlerin yan› s›ra k›y›daki yerleﬂmelerin yaratt›¤› servis olanaklar› ve otantik de¤erler bu potansiyeli oluﬂturan ve destekleyen unsurlard›r.
4.9.7 Kültür ve ‹nanç Turizmi
‹nanç turizmi kapsam›nda, ‹zmir’in Selçuk ilçesi özel bir yere sahiptir. ‹lçede Efes antik kenti, çeﬂitli devirleri yaﬂam›ﬂ olmas› nedeniyle, H›ristiyanl›k dünyas› aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Her ne kadar Hz.
‹sa Filistin’de do¤muﬂ ise de H›ristiyanl›k Efes’ten yay›lm›ﬂt›r. ‹ncil’deki Yuhanna’y› yazan St. Jean baﬂkanl›¤›nda Efes antik tiyatroda yap›lan bir toplant› ile Efes halk› H›ristiyanl›¤a davet edilmiﬂtir.
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, çeﬂitli zamanlarda papalar taraf›ndan ziyaret edilerek H›ristiyanl›k aleminin “Hac Yeri” ilan edilmiﬂtir.
4.9.8 Kongre Turizmi
‹zmir’de kentsel hizmetlerin yan› s›ra di¤er turizm faaliyetlerindeki çeﬂitlenmeler kongre turizminin
geliﬂmesine uygun ortam yaratmaktad›r. Kongre turizmine uygun yap›lar; Büyük Efes oteli, Hilton
Oteli, Termal Prenses Otel, Çeﬂme Alt›nyunus, Richmond Ephesus Otel, MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’dir.
4.9.9 K›ﬂ Turizmi
Ege Bölgesinde, Gediz ve K.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 yaklaﬂ›k kayakç› kapasitesi 4000 kiﬂidir.
4.9.10 Termal Turizm
Balçova Kapl›calar›, Bay›nd›r Il›calar›, Bergama Kapl›calar›, Menemen Il›calar›, Il›cagöl Il›cas›, Tavﬂan
Adas› Il›cas›, Çeﬂme Il›calar›, ﬁifne (Reisdere) Kapl›ca ve Çamuru, Seferihisar Kapl›calar›, Urla Il›calar›
(Malkoç ‹çmeleri) ve Gülbahçe Il›calar›nda termal turizm yap›lmaktad›r.
4.9.11 Yayla Turizmi
Ödemiﬂ ‹lçesinin Bozda¤ Gölcük yaylas› ve yine ayn› bölgedeki Subatan yaylas›, Karﬂ›yaka ilçesinin kuzeyindeki Yamanlar Da¤› üzerinde bulunan Karagöl, Bergama ilçesini çevreleyen da¤lardan kuzeydeki Madra Da¤›’nda bulunan Kozak Yaylas› günübirlik rekreasyon ve yayla turizmine elveriﬂli alanlard›r.
4.9.12 Kamp-Karavan Turizmi
Çeﬂme, Gaziemir, Gümüldür, Seferihisar’da çad›rl› kamp ve karavan kamping hizmeti verilmektedir.
4.9.13 Ornitoloji
‹zmir Çamalt› Tuzlas›n›n içinde bulundu¤u 8.000 hektarl›k alan, 1982 y›l›nda Su Kuﬂlar› Koruma ve
Üretme Sahas› olarak tescil edilmiﬂtir. Yaklaﬂ›k 200 tür kuﬂun bulundu¤u bölgeye, her y›l ortalama
50.000 kuﬂ u¤ramaktad›r.
4.9.14 Rüzgar Sörfü
Çeﬂitli rüzgar koﬂullar› ve ideal sörf alan› ile özellikle Alaçat› ilçesi, Avrupa’n›n en önemli sörf merkezlerinden biridir.
4.9.15 Da¤ Turizmi
Balçova Tepesi ile Yamanlar Da¤›, da¤ sporlar›n›n amatör düzeyde yap›ld›¤› yerlerdir. Bunun ötesinde, ‹zmir körfezine dik inen da¤ silsileleri içinde kuzeydeki Madra Da¤lar› 2000 metreyi geçen yüksekli¤i ile da¤c›l›k aç›s›ndan son elveriﬂli imkanlar sunmaktad›r.
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5

DURUM ANAL‹Z‹

5.1 ‹ç Analiz
5.1.1 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Tarihsel Süreci
Kentsel hizmet kurumu olarak belediyeler, 1850’li y›llardan itibaren ticaretin yo¤un yaﬂand›¤› ve nüfusu fazla olan liman kentlerinde kurulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu dönemde belediyeler, daha çok ticari
ak›ﬂ› sa¤layacak, alt yap› hizmetlerini üretecek bir araç olarak görülmüﬂlerdi. 19. yüzy›l içerisinde ‹zmir’in bir liman kenti olmas›, ticaretin yo¤un olarak yaﬂanmas› ve nüfus fazlal›¤› ulaﬂ›mdan altyap›ya,
sa¤l›k, imar ve iskan iﬂlerine de¤in ihtiyaçlar› da gündeme getirmiﬂ ve belediye kurulmas› talebini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
‹zmir’de belediyenin kurulmas› ile ilgili ilk giriﬂim, ‹zmir’de yaﬂayan ecnebi tüccarlardan gelmiﬂtir. 1866
y›l›ndan itibaren, kentte bir belediye örgütü kurulmas› yolunda talepte bulunduklar› anlaﬂ›lmaktad›r.
1867 y›l›nda Osmanl› Hükümeti, kentin büyüklü¤ünü, ticari önemini de¤erlendirmiﬂ ve kentin sokak
ve çarﬂ›lar›n›n bak›ms›zl›¤›n› göz önünde bulundurarak, bir belediye örgütünün ve meclisinin kurulmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bir y›l sonra 1868 y›l›nda ‹zmir’de belediye kurulmuﬂtur. Belediye meclisinde
yabanc› tüccarlar›n üye s›fat›yla yer almas› yerel ve yabanc› tüccarlar aras›nda ç›kar çat›ﬂmalar›na yol
açm›ﬂt›r.
‹zmir’de belediyenin düzenlenme ihtiyac›n› gören Vali Ahmet Hamdi Paﬂa’n›n giriﬂimiyle, belediye riyasetine reis olarak Yeniﬂehirlizade Hac› Ahmet Efendi’yi tayin etmiﬂ ancak k›sa bir süre sonra belediye hakk›ndaki yetkinsizli¤i anlaﬂ›larak görevden al›nm›ﬂt›r. Di¤er yandan; 5 Ekim 1877 tarihinde yürürlü¤e giren Vilayetler Belediye Kanunu ile her k›rkbin kiﬂi için bir belediye kurulmas› maddesince
‹zmir’de belediye, 1879 y›l›nda iki farkl› belediye dairesine ayr›lm›ﬂt›r. Birinci Daire-i Belediye Müslüman ve Yahudi Mahalleleri üzerinde faaliyet gösterirken, ‹kinci Daire-i Belediye, Ecnebi, Levanten,
Rum ve Ermeni yerleﬂim bölgelerini kapsamaktayd›. ﬁehirde yap›lan bu bölünme, sadece etnik ayr›m› de¤il belediyenin bütçelerinde ve hizmet anlay›ﬂ›nda da farkl›l›klar›n do¤mas›na yol açm›ﬂt›r. ‹zmir
Belediyesi’nde görülen bu ikilik devlet yöneticilerinin de dikkatini çekmiﬂ olacak ki, 1890 y›l›nda Birinci Daire feshedilerek ﬂehrin tüm belediye birimleri tek elde toplanm›ﬂt›r. Belediye’nin kurumsallaﬂmas› yolunda önemli bir yer tutan Belediye Reisi Eﬂref Paﬂa’d›r. Öyle ki; ‹zmir Belediyesi örgütsel olarak geliﬂmiﬂ, belediyeyi çeﬂitli kalemlere ay›rm›ﬂ, belediye gelirlerini düzenlemiﬂtir. Ayr›ca; ulaﬂ›m aç›s›ndan yat›r›ma uygun belediye hizmetleri konusunda ilk ad›mlar at›lm›ﬂ, esnaf üzerinde büyük denetimler sa¤lanm›ﬂ, sa¤l›k ve temizlik konular›nda önemli geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› sonras›nda ‹zmir’de Belediye, yang›nla birlikte büyük bir ço¤unlu¤u yanan kentin imar› konular›, göçler, ekonomik sorunlar› ve altyap› hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› gibi önemli sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂtir.
1923-1930 y›llar› aras›nda, ‹zmir’de Belediye’nin hizmetleri son derece s›n›rl› olmuﬂ, Gazi Bulvar›’n›n
aç›lmas› d›ﬂ›nda önemli bir aﬂama kaydedememiﬂtir. Ancak; 26 ﬁubat 1924 tarihli “Belediye Vergi ve
Resimleri Kanunu” ile belediyenin mali olarak güçlenmesi sa¤lanm›ﬂ; 16 Nisan 1924 tarihli “Umur-›
Belediye’ye Müteallik Ahkam-› Cezaiye Kanunu” ile belediyeler yarg› hakk›na sahip olmuﬂtur.
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1925 y›l›nda Ebniyeler Kanunu’nda belediye lehine yap›lan bir düzenleme ile yang›n yerlerinin imar›nda belediyelere kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r.
1931 y›l›nda göreve gelen Belediye Reisi Behçet Uz ile birlikte ‹zmir, yeni ve ça¤daﬂ bir kent kimli¤ine kavuﬂmuﬂtur. Kentin su ve kanalizasyon iﬂleri büyük oranda halledilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ, Bostanl›,
Mersinli ve Güzelyal› batakl›klar›n›n kurutulmas› ile bu alanlar›n a¤açland›rmas› yoluna gidilmiﬂ, park
ve çocuk oyun alanlar› aç›larak kentin hizmetine sunulmuﬂtur. Yang›n alan›n›n temizlenmesi ile ilgili iki önemli oluﬂum, 1932’de yap›lan Gazi Heykeli ve 9 Eylül Panay›rlar›’d›r. Yang›ndan sonra ekonomik olarak büyük bir kay›p yaﬂayan 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 mekânlar›n› bünyesinde toplam›ﬂ ve ‹zmirlilere kazand›r›lm›ﬂt›r.
1941 y›l›nda Ankara’ya milletvekili olarak giden Belediye Reisi Behçet Uz’un yerine, ‹zmir Belediye
Reisli¤i’ne Reﬂat Leblebicio¤lu seçilmiﬂtir. (1941-1949) Leblebicio¤lu, II. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda zor
bir dönemde belediyeyi maddi olarak ayakta tutmaya çal›ﬂm›ﬂt›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 Savaﬂ› döneminden sonra da sosyal ve kültürel çal›ﬂmalara h›z kazand›rm›ﬂ ve bu ba¤lamda; ‹zmir’de ilk defa Belediye Bandosu, Senfoni Orkestras› ile ﬁehir Tiyatrosu’nu kurmuﬂtur.
1950 y›l›nda göreve gelen Hulusi Selek’i, 1950 – 1954 y›llar› aras›nda görev yapacak olan, Cumhuriyet döneminin ilk hukukçu Belediye Baﬂkan› 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 Baﬂar da, ‹zmir’in imar› için çal›ﬂm›ﬂ ve
1957’de görevi Faruk Tunca’ya devretmiﬂtir.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 Baﬂkan›, daha sonra ‹zmir Valisi olan Enver Saatçigil’dir. ‹kiçeﬂmelik caddesinin geniﬂletilmesi, Fuar Müdürlü¤ü binas› ile Yeniﬂehir’deki dönemin Balkanlar’da en büyük so¤uk hava deposunun yap›lmas› gibi çal›ﬂmalar bu dönemin ürünleridir. 1963’te görevi Rebii Baﬂol üstlenmiﬂ, özellikle sosyal yaﬂam projeleri gerçekleﬂtirmiﬂtir.
1966 – 1973 döneminde, “Asfalt Osman” olarak bugün de an›msanan Osman Kibar, asfalts›z sokak b›rakmamak vaadini büyük ölçüde gerçekleﬂtirmiﬂtir.
‹zmir’in Efsane Baﬂkanlar›ndan biri olan ‹hsan Alyanak, 1973 – 1980 aras›nda, özellikle ça¤daﬂ kent
anlay›ﬂ›na uygun çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Birçok cadde ve kavﬂak düzenlemesi, Konak Meydan› düzenlemesi, Konak Üst geçidi ve Konak Katl› Otopark yap›m›, Hasan Tahsin An›t›’n›n aç›lmas›, sosyal konut projeleri, Eﬂrefpaﬂa Hastanesi’nden halk›n ucuz biçimde yararland›r›lmas›, Halkap›nar Santral
Garaj›n›n aç›lmas› ve “Düzenleme Sat›ﬂlar›” ile TANSAﬁ’›n temellerinin at›lmas› bu dönemin dikkat
çekici çal›ﬂmalar›d›r. 12 Eylül 1980 darbesi bu dönemi sona erdirmiﬂtir.1980 – 1983 dönemi, atamayla gelen Cahit Günay ile geçmiﬂtir. 1983 – 1984 y›llar›n›n baﬂkan›, yine atamayla göreve gelen
Ceyhan Demir olmuﬂtur.
1984’ten sonra, ç›kan yasa do¤rultusunda, belediyemizin ad› ‹ZM‹R BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YES‹ olarak an›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
1984 – 1989 döneminin Belediye Baﬂkan› Burhan Özfatura, 1989 – 1994 döneminde Yüksel Çakmur’un Baﬂkanl›¤›ndan sonra, 1994 – 1999 y›llar› aras›nda yeniden görev alm›ﬂt›r. 1994 – 2004 y›llar›nda Ahmet Piriﬂtina Belediye Baﬂkan›d›r ve 2004’te yeniden seçilir.
Belediyecilik, kente ve insanlara hizmette, tam anlam›yla bir bayrak yar›ﬂ›d›r.
Bugün o bayra¤› “Kentler, onlara sahip ç›kanlar›nd›r” diyen Baﬂkan Aziz KOCAO⁄LU taﬂ›maktad›r.
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Kronolojik S›rayla ‹zmir Belediye Baﬂkanlar›:
Yeniﬂehirli Ahmet Efendi (1892),
Rag›p Paﬂa (1892-1893),
Yahya Hayati Paﬂa (1894-1895),
Eﬂref Paﬂa (1895-1907),
Tevfik Paﬂa (1908),
Ali Nazmi Bey (1908-1910),
Dr. Taﬂl›o¤lu Ethem (1911-1912),
Evliyazade Refik Bey (1913-1918),
Hac› Hasan Paﬂa (1919-1922),
ﬁükrü Kaya (1922-1924),
Uﬂakizade Muammer Bey (1924),
Aziz Akyürek (1924-1925),
Dr. Hulusi Alataﬂ (1928-1930),
Sezai Göker (1930-1931),
Dr. Behçet Uz (1931-1941),
Reﬂat Leblebicio¤lu (1941-1949),
Hulusi Selek (1950),
Rauf Onursal (1950-1954),
Dr. Selahattin Akçiçek (1954-1955),
Enver Dündar Baﬂar (1955-1957),
Faruk Tunca (1957-1960),
Sefa Poyraz (1960),
Burhanettin Uluç (1960-1961),
Enver Saatçigil (1962-1963),
Rebii Baﬂol (1963),
Osman Kibar (1963-1973),
‹hsan Alyanak (1973-1980),
Cahit Günay (1980-1983),
Ceyhan Demir (1983-1984),
Burhan Özfatura (1984-1989),
Yüksel Çakmur (1989-1994),
Burhan Özfatura (1994-1999),
Ahmet Piriﬂtina (1999-2004),
Ahmet Piriﬂtina (2004),
Aziz Kocao¤lu (2004-Devam)
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5.1.2 Kurumsal Yap›
‹ZM‹R BÜYÜKﬁEH‹R
BELED‹YE BAﬁKANI

‹ZSU GENEL MÜDÜRÜ

ESHOT GENEL
MÜDÜRÜ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRÜ

PROTOKOL ﬁUBE
MÜDÜRÜ

TEFT‹ﬁ KURULU
BAﬁKANLI⁄I

1. HUKUK
MÜﬁAV‹RL‹⁄‹

BASIN YAYIN VE
HALKLA ‹L‹ﬁK‹LER MD.

DIﬁ ‹L‹ﬁK‹LER
KOORD‹NATÖRÜ

GENEL
SEKRETER
S‹V‹L SAVUNMA UZMANLI⁄I

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
Personel Daire
Baﬂkanl›¤›

Çevre Sa¤l›k ‹ﬂleri
Daire Baﬂkanl›¤›

GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
Fen ‹ﬂleri Daire
Baﬂkanl›¤›

‹mar ‹ﬂleri Daire
Baﬂkanl›¤›

ﬁube Müdürü
Personel

ﬁube Müdürü
Çevre Sa¤l›¤› Hiz.

ﬁube Müdürü
Yol Yap›m Bak›m

ﬁube Müdürü
‹mar ‹ﬂleri

ﬁube Müdürü
‹ﬂçi Personel

ﬁube Müdürü
Kat› At›k ‹ﬂletmeler

ﬁube Müdürü
Yap› ‹ﬂleri

ﬁube Müdürü
Harita

ﬁube Müdürü
Maaﬂ Tahakkuk

ﬁube Müd. Veteriner
‹ﬂleri ve Halk Sa¤l›¤›

ﬁube Müdürü Etüt
Proje ve ‹hale ‹ﬂl.

ﬁube Müdürü
Emlak Kamulaﬂt›rma

ﬁube Müdürü
Park ve Bahçeler

ﬁube Müdürü Tarihsel
Çevre ve Kültür Varl›klar›

ﬁube Müdürü
‹dari ‹ﬂler
ﬁube Müdürü
Kurum Arﬂivi
Bütçe Kesin Hesap
Daire Baﬂkanl›¤›

Eﬂrefpaﬂa Hastanesi
Baﬂtabibli¤i
Hastane
Müdürü
‹tfaiye
Daire Baﬂkanl›¤›

Genel Koordinasyon
Daire Baﬂkanl›¤›
ﬁube Müdürü Alt
Yap› Koordinasyon

ﬁube Müdürü
Bütçe Kesin Hesap

ﬁube Müdürü Afet ‹ﬂleri
Arama Kurtarma

ﬁube Müdürü
Rayl› Sistem

ﬁube Müdürü
Hesap ‹ﬂleri

ﬁube Müdürü
‹tfaiye

ﬁube Müdürü
Trafik

ﬁube Müdürü
Gelir

ﬁube Müdürü
‹tfaiye E¤itim

ﬁube Müdürü
Ulaﬂ›m Koor.-UKOME

Ayniyat
Saymanl›¤›
Yemekhane
Saymanl›¤›
Yaz› ‹ﬂleri ve Kararlar
Tutanaklar Daire Baﬂkanl›¤›

Kültür ve Sosyal ‹ﬂler
Daire Baﬂkanl›¤›

ﬁube Müdürü
Bilgi ‹ﬂlem

Huzurevi Müdürü

ﬁube Müdürü Co¤rafi
Bilgi Sistemleri

ﬁube Müdürü
Kütüphane Müzeler

ﬁube Müdürü Kararlar
ve Tutanaklar

ﬁube Müdürü
Gençlik ve Spor

ﬁube Müdürü
Sat›n Alma

ﬁube Müdürü Kent
Müzesi ve Arﬂivi
Engelliler Masas›
Koordinatörlü¤ü

ﬁube Müdürü Mal
Kabul ve Ambarlar

Bando ﬁefli¤i

ﬁube Müdürü
Yat›r›m Hizmetleri

EÇEV E¤itim Merkezi

‹ﬂletme ve ‹ﬂtirakler
Daire Baﬂkanl›¤›
ﬁube Müdürü
Bal›khali
ﬁube Müdürü
Hal
ﬁube Müdürü
Deniz Ulaﬂ›m
Bilgi Edinme
Birimi
Koruma ve Güvenlik
Amirli¤i
APK Daire Baﬂkanl›¤›

Bilgi ‹ﬂlem
Daire Baﬂkanl›¤›

Mezarl›klar Müdürü

ﬁube Müdürü
Yaz› ‹ﬂleri

Sat›nalma ve ‹kmal
Daire Baﬂkanl›¤›
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GENEL SEKRETER
YARDIMCISI

‹zmir Sanat
Ö¤renim Birimleri
(Personel ve Yaz›
‹ﬂleri ﬁefli¤i)
Zab›ta Müdürlü¤ü

ﬁube Müdürü Plan Program
Koordinas. ve Proje
ﬁube Müdürü Yeni Yerleﬂ.
ve Kentsel Dönüﬂüm

Ayr›ca ;
Belediye Meclisi
Belediye Encümeni
Baﬂkan Vekili
Genel Müdürlük

:180 Üye
:11 Üye
:1
:2 Adet (ESHOT, ‹ZSU)

Belediye ﬁirketleri

:11 Adet
EGE ﬁEH‹R PLANLAMA A.ﬁ.
GRAND PLAZA TUR‹ZM A.ﬁ.
‹ZBELCOM A.ﬁ.
‹ZBETON A.ﬁ.
‹ZDEN‹Z A.ﬁ.
‹ZELMAN A.ﬁ.
‹ZENERJ‹ A.ﬁ.
‹ZFAﬁ A.ﬁ.
‹ZULAﬁ A.ﬁ.
METRO A.ﬁ.
ÜN‹BEL A.ﬁ.

Ortakl›¤›m›z olan ﬂirketler;
‹ZM‹R JEOTERMAL A.ﬁ.
(Jeotermal enerjiye iliﬂkin faaliyetleri yürütmektedir.)
‹ZM‹RGAZ A.ﬁ.
(Do¤algaz kapsam›ndaki çal›ﬂmalar› yürütmektedir.)
‹ZBAN A.ﬁ.
(Banliyö sistemine ait çal›ﬂmalar› yürütmektedir.

5.1.3 Görevler
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi kanununun 2004 y›l›nda devreye girmesi ile ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuﬂtur.
Görev alanlar›n›n geniﬂlemesi ve görevlerin çok say›da yasal düzenlemelerle iliﬂkili olmas›, yasal yetki ve
sorumluluklar›n belirlenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu nedenle, stratejik planlama çal›ﬂmalar› kapsam›nda eski ve yeni kanunlardan hareket edilerek, Büyükﬂehir Belediyelerinin yetkilerinin ve yükümlülükleri
aﬂa¤›daki formda ayr›nt›l› olarak gösterilmiﬂtir. Yine ayn› formda yeni kanun ile karﬂ›laﬂt›rmalar yap›larak
3030 say›l› Büyükﬂehir Belediye Kanunu yetki ve sorumluluklar› aç›s›ndan farkl›l›klar ortaya ç›kar›lmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Büyükﬂehir Belediyesine görev veren di¤er kanunlar da tabloda gösterilmiﬂtir.
Büyükﬂehir Belediye Meclisi, Encümeni ve Belediye Baﬂkan›n›n görev yetki ve sorumluluklar› da ayn›
düﬂünceden hareketle forma dökülmüﬂtür.
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Büyükﬂehir
Belediyelerinin
Görevleri
Büyükﬂehir
Belediye
Meclislerinin
Görevleri
Büyükﬂehir
Belediye
Encümenlerinin
Görevleri
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TABLO 4
Büyükﬂehir
Belediyelerinin
Görevleri

GÖREVLER

5216 s.K.

‹lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüﬂlerini alarak büyükﬂehir belediyesinin stratejik plan›n› haz›rlamak

m.7/a

‹lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüﬂlerini alarak büyükﬂehir belediyesinin y›ll›k hedeflerini, yat›r›m programlar›n› ve bütçesini haz›rlamak

m.7/a

m.6/A/a

Büyükﬂehir belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde naz›m imar
plan›n› yapmak, yapt›rmak ve onaylayarak uygulamak

m.7/b

m.6/A/b

Ba¤l› belediyelerin haz›rlayacaklar› uygulama imar planlar›n› ve plan
de¤iﬂikliklerini aynen veya de¤iﬂtirerek onaylamak ve uygulamas›n›
denetlemek

m.7/b

m.6/A/b

Ba¤l› belediyelerin haz›rlayacaklar› parselasyon planlar›n› ve imar
›slah planlar›n› aynen veya de¤iﬂtirerek onaylamak ve uygulamas›n› denetlemek

m.7/b

Naz›m imar plan›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde uygulama imar planlar›n› ve parselasyon planlar›n› yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlar›n› ve parselasyon planlar›n› yapmak veya yapt›rmak

3030 s.K.

Di¤er Kanunlar

(De¤iﬂtirerek
onaylama yetkisi
eklenmiﬂtir)

m.7/b

Valinin koordinasyonunda il özel idaresi ile birlikte il çevre düzeni
plan›n› yapmak

5302 say›l› ‹l
Özel ‹daresi
K. m.6/3

Ba¤l› belediyelerin imar uygulamalar›n› denetlemek, denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve ayk›r›l›klar›n giderilmesi için ilgili belediyeye üç ay› geçmemek üzere süre vermek, bu süre içinde eksiklik ve ayk›r›l›klar giderilmedi¤i takdirde eksiklik ve ayk›r›l›klar› gidermek

m.11/1, 2

Büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan belirlenen ruhsats›z veya ruhsat
ve eklerine ayk›r› yap›lar› gerekli iﬂlem yap›lmak üzere ilgili belediyeye bildirmek; belirlenen imara ayk›r› uygulama, ilgili belediye taraf›ndan üç ay içinde giderilmedi¤i takdirde, 3194 say›l› ‹mar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanmak

m.11/3

Düzenli kentleﬂmeyi sa¤lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret
alan› ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde, özel kanunlar›na göre korunmas› gerekli yerler ile tar›m
arazileri hariç imarl› ve alt yap›l› arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat›n almak,
kamulaﬂt›rma yapmak, bu arsalar› trampa etmek, bu konuda ilgili
di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar› ve bankalarla iﬂ birli¤i yapmak ve
gerekti¤inde onlarla ortak projeler gerçekleﬂtirmek

m.7/e

m.6/A/b

5393 s.K.
m.69
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5216 s.K.

3030 s.K.

Kentin geliﬂimine uygun olarak eskiyen kent k›s›mlar›n› yeniden inﬂa ve restore etmek; konut alanlar›, sanayi ve ticaret alanlar›, teknoloji parklar› ve sosyal donat›lar oluﬂturmak, deprem riskine karﬂ› tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak
amac›yla kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim projeleri uygulamak.

m.7/e

Afet riski taﬂ›yan veya can ve mal güvenli¤i aç›s›ndan tehlike oluﬂturan binalar› insandan tahliye etmek ve y›kmak.

m.7/z

Kanunlarla büyükﬂehir belediyesine verilmiﬂ görev ve hizmetlerin
gerektirdi¤i proje, yap›m, bak›m ve onar›m iﬂleriyle ilgili her ölçekteki imar planlar›n›, parselasyon planlar›n› ve her türlü imar uygulamas›n› yapmak ve ruhsatland›rmak, 775 say›l› Gecekondu Kanunu’nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

m.7/c

Büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan yap›lan veya iﬂletilen alanlardaki
iﬂyerlerine, büyükﬂehir belediyesinin sorumlulu¤unda bulunan
alanlarda iﬂletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

m.7/d

m.6/A/p

Büyükﬂehir ulaﬂ›m ana plan›n› yapmak veya yapt›rmak ve uygulamak; ulaﬂ›m ve toplu taﬂ›ma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sa¤lamak.

m. 7/f

m.6/A/c

Büyükﬂehir içindeki toplu taﬂ›ma hizmetlerini yürütmek ve bu
amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m. 7/p

m.6/A/g

Büyükﬂehir s›n›rlar› içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar› dahil toplu taﬂ›ma araçlar›na ruhsat vermek.

m. 7/p

Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iﬂletilen her türlü servis ve
toplu taﬂ›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlar›n› belirlemek.

m. 7/f

m.7/6

Durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iﬂletmek, iﬂlettirmek veya kiraya vermek.

m. 7/f

m.6/A/c

Kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i
bütün iﬂleri yürütmek.

m. 7/f

m.6/A/c

Kanunlarla il trafik komisyonlar›na verilen yetkileri büyükﬂehir belediyesi s›n›rlar› içinde kullanmak.

m.9/2

Büyükﬂehir belediyesinin yetki alan›ndaki meydan, bulvar, cadde ve
ana yollar› yapmak, yapt›rmak, bak›m ve onar›m›n› sa¤lamak.

m.7/9

Di¤er Kanunlar
5393 s.K.
m.73

m.6/A/c

GÖREVLER

5216 s.K.

Kentsel tasar›m projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap›lara iliﬂkin yükümlülükler koymak.

m.7/g

‹lan ve reklam as›lacak yerleri ve bunlar›n ﬂekil ve ebad›n› belirlemek.

m.7/g

m.18/e

Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar› ile bunlar
üzerindeki binalara numara verilmesi iﬂlerini gerçekleﬂtirmek.

m.7/g

m.6/A/k

Co¤rafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

m.7/h

Sürdürülebilir kalk›nma ilkesine uygun olarak çevrenin, tar›m alanlar›n›n ve su havzalar›n›n korunmas›n› sa¤lamak.

m. 7/i

A¤açland›rma yapmak.

m. 7/i

Gayris›hhî iﬂyerlerini, e¤lence yerlerini, halk sa¤l›¤›na ve çevreye etkisi olan di¤er iﬂyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.

m. 7/i

m.6/A/e

‹nﬂaat malzemeleri, hurda depolama alanlar› ve sat›ﬂ yerlerini, hafriyat topra¤›, moloz, kum ve çak›l depolama alanlar›n›, odun ve kömür sat›ﬂ ve depolama sahalar›n› belirlemek, bunlar›n taﬂ›nmas›nda çevre kirlili¤ine meydan vermeyecek tedbirler almak.

m. 7/i

m.6/A/e

Büyükﬂehir kat› at›k yönetim plan›n› yapmak, yapt›rmak.

m. 7/i

m.6/A/j

Kat› at›klar›n kaynakta toplanmas› ve aktarma istasyonuna kadar
taﬂ›nmas› hariç kat› at›klar›n ve hafriyat›n yeniden de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve bertaraf edilmesine iliﬂkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m. 7/i

m.6/A/j

Sanayi ve t›bbi at›klara iliﬂkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m. 7/i

m.6/A/j

Deniz araçlar›n›n at›klar›n› toplamak, toplatmak, ar›tmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

m. 7/i

G›da ile ilgili olanlar dahil birinci s›n›f gayris›hhi müesseseleri ruhsatland›rmak ve denetlemek.

m. 7/j

Belediye s›n›rlar› ve mücavir alanlar› içinde, her türlü akaryak›t ile
s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ petrol gaz› (LPG) ve s›v›laﬂt›r›lm›ﬂ do¤al gaz (LNG) istasyonlar›na naz›m imar ve uygulama imar plân›na uygun olmak
kayd›yla çal›ﬂma ruhsat› vermek.
Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iﬂletmek .

3030 s.K.

m.6/A/e

4122 s.K.m 4-p

m.6/A/e

m.6/A/e

m. 7/j

Di¤er Kanunlar

5393
s.K. m.80

m.6/A/h
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5216 s.K.

3030 s.K.

Büyükﬂehir belediyesinin yetkili oldu¤u veya iﬂletti¤i alanlarda zab›ta hizmetlerini yerine getirmek.

m.7/k

m.6/A/p

Yolcu ve yük terminalleri, kapal› ve aç›k otoparklar yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek, iﬂlettirmek veya ruhsat vermek.

m.7/l

m.6/A/d

Büyükﬂehirin 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, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m.7/m

m.6/A/f

Gerekti¤inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste¤i sa¤lamak, amatör tak›mlar aras›nda spor müsabakalar›
düzenlemek, yurt içi ve yurt d›ﬂ› müsabakalarda üstün baﬂar› gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis karar›yla ödül
vermek.

m.7/m

Gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapmak, kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait bu hizmetlerle ilgili bina
ve tesislerin her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli malzeme deste¤ini sa¤lamak.

m. 7/n

Kültür ve tabiat varl›klar› ile tarihi dokunun ve kent tarihi bak›m›ndan önem taﬂ›yan mekanlar›n ve iﬂlevlerinin korunmas›n› sa¤lamak,
bu amaçla bak›m ve onar›m›n› yapmak, korunmas› mümkün olmayanlar› asl›na uygun olarak yeniden inﬂa etmek.

m. 7/o

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek.

m. 7/r

Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek için gerekli baraj ve di¤er tesisleri kurmak, kurdurmak ve iﬂletmek.

m. 7/r

Derelerin ›slah›n› yapmak.

m. 7/r

Kaynak suyu veya ar›tma sonunda üretilen sular› pazarlamak.

m. 7/r

Mezarl›k alanlar›n› tespit etmek, mezarl›klar tesis etmek, iﬂletmek,
iﬂlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

m.7/s

m.6/A/i

Her çeﬂit toptanc› hallerini ve mezbahalar› yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m. 7/t

m.6/A/l

‹mar plan›nda gösterilen yerlerde yap›lacak olan özel hal ve mezbahalar› ruhsatland›rmak ve denetlemek.

m. 7/t

‹l düzeyinde yap›lan planlara uygun olarak, do¤al afetlerle ilgili planlamalar› ve di¤er haz›rl›klar› büyükﬂehir ölçe¤inde yapmak; gerekti¤inde di¤er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste¤i vermek.

m. 7/u

m. 6/A/g

Di¤er Kanunlar

GÖREVLER

5216 s.K.

3030 s.K.

‹tfaiye ve acil yard›m hizmetlerini yürütmek.

m.7/u

m.6/A/m

Patlay›c› ve yan›c› madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iﬂyeri, e¤lence yeri, fabrika ve sanayi kuruluﬂlar› ile kamu kuruluﬂlar›n› yang›na ve di¤er afetlere karﬂ› al›nacak önlemler
yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat›n gerektirdi¤i izin ve
ruhsatlar› vermek.

m.6/A/m

Sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile yetiﬂkinler,
yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü
sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliﬂtirmek ve bu amaçla
sosyal tesisler kurmak.

m.7/v

Meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m.7/v

Merkezi ›s›tma sistemleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek.

m. 7/y

m.6/A/g

Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içindeki alt yap› hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla alt yap› koordinasyon merkezi kurmak.

m. 8

m.7

Büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içindeki ulaﬂ›m hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amac›yla ulaﬂ›m koordinasyon merkezi
kurmak.

m. 9

m.7

Büyükﬂehir kapsam›ndaki belediyeler aras›nda hizmetlerin yerine
getirilmesi bak›m›ndan uyum ve koordinasyonu sa¤lamak.

m. 27

m.24

Kad›nlar ve çocuklar için koruma evleri açmak.

Di¤er Kanunlar

m.6/A/f

5393
s.K. m.14/a
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TABLO 5
Büyükﬂehir Belediye
Meclislerinin
Görevleri

GÖREVLER

5393 s.K.

1580 s.K.

Di¤er Kanunlar

Stratejik plân ile yat›r›m ve çal›ﬂma programlar›n›, belediye faaliyet- m.18/a
leri ve personel performans ölçütlerini görüﬂmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesab› kabul etmek.

m.18/b

m.70/1, 2

Bütçede kurumsal kodlama yap›lan birimler ile fonksiyonel s›n›flan- m.18/b
d›rman›n birinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

m.70/4

Belediyenin imar plânlar›n› görüﬂmek ve onaylamak.

m.70/9

m.18/c

Büyükﬂehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plân›n› kabul etmek. m.18/c
Borçlanmaya karar vermek.

m.18/d

m.70/5

Taﬂ›nmaz mal al›m›na, sat›m›na, takas›na, tahsisine, tahsis ﬂeklinin m.18/e
de¤iﬂtirilmesine veya tahsisli bir taﬂ›nmaz›n kamu hizmetinde ihtiyaç
duyulmamas› hâlinde tahsisin kald›r›lmas›na; üç y›ldan fazla kiralanmas›na ve süresi otuz y›l› geçmemek kayd›yla bunlar üzerinde s›n›rl› aynî hak tesisine karar vermek.

m.70/11

Kanunlarda vergi, resim, harç ve kat›lma pay› konusu yap›lmayan ve m.18/f
ilgililerin iste¤ine ba¤l› hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

m.70/8

ﬁartl› ba¤›ﬂlar› kabul etmek.

m.18/g

m.70/12

Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan ve miktar› beﬂbin YTL’den faz- m.18/h
la dava konusu olan belediye uyuﬂmazl›klar›n› sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

m.70/13

Bütçe içi iﬂletme kurulmas›na karar vermek.

m.15/43, Ek m.2

m.18/i

6762 say›l› Türk Ticaret Kanununa tâbi ortakl›klar kurulmas›na ve- m.18/i
ya bu ortakl›klardan ayr›lmaya, sermaye art›ﬂ›na ve gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› kurulmas›na karar vermek.
Belediye ad›na imtiyaz verilmesine karar vermek.

m.18/j

m.70/14

Belediye yat›r›mlar›n›n yap-iﬂlet veya yap-iﬂlet-devret modeli ile ya- m.18/j
p›lmas›na; belediyeye ait ﬂirket, iﬂletme ve iﬂtiraklerin özelleﬂtirilmesine karar vermek.
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Meclis baﬂkanl›k divan›n› ve ihtisas komisyonlar› üyelerini seçmek.

m.18/k

Belediye encümen üyelerini seçmek.

m.18/k

Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve ba¤l› kuruluﬂlar›n›n
kadrolar›n›n ihdas, iptal ve de¤iﬂtirilmesine karar vermek.

m.18/l

m.58, 62

5216 s.K.m.15

GÖREVLER

5393 s.K.

Belediye taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikleri kabul etmek.

m.18/m

Beldeyi tan›t›c› amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

m.18/n

Di¤er mahallî idarelerle birlik kurulmas›na, kurulmuﬂ birliklere
kat›lmaya veya ayr›lmaya karar vermek.

m.18/o

Yurt içindeki ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›n›n izniyle yurt d›ﬂ›ndaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karﬂ›l›kl› iﬂ birli¤i yap›lmas›na;
kardeﬂ kent iliﬂkileri kurulmas›na; ekonomik ve sosyal iliﬂkileri geliﬂtirmek amac›yla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve
projeler gerçekleﬂtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yapt›rma, kiralama veya tahsis etmeye karar
vermek.

m.18/p

Fahrî hemﬂehrilik payesi ve berat› vermek.

m.18/r

Belediye baﬂkan›yla encümen aras›ndaki anlaﬂmazl›klar›
karara ba¤lamak.

m.18/s

‹mar plânlar›na uygun ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ belediye imar
programlar›n› görüﬂerek kabul etmek.

m.18/u

1580 s.K.

Di¤er Kanunlar

m.133

3030
s.K. m.25

m.70/9

Ba¤l› belediyelerin bütçe ve imarla ilgili kararlar›n› inceleyerek
karara ba¤lamak.

5216
s.K.m.14

Büyükﬂehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras›nda hizmetlerin
yürütülmesiyle ilgili ihtilaf ç›kmas› durumunda yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya yetkilidir.

5216
s.K.m.27/1

Büyükﬂehir belediyesi mücavir alanlar›n›n ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras›ndaki bölüﬂümüne karar vermek.

5216
s.K.m.27/3

‹lçe veya ilk kademe belediyelerine ait görevlerden bir veya birkaç›n›n, bedeli ba¤l› belediyelerce karﬂ›lanmak ve istekte bulunmak kayd›yla, ortaklaﬂa veya bizzat büyükﬂehir belediyesi taraf›ndan yap›lmas›na karar vermek.

5216
s.K.m.27/4

Kesinleﬂmiﬂ en son y›l bütçe gelirinin yüzde 10’unu aﬂmamak ve
bütçede ödene¤i ayr›lm›ﬂ olmak ﬂart›yla, ilgili belediyenin yat›r›m
program›nda yer alan projelerin finansman› için büyükﬂehir belediye baﬂkan›n›n teklifi ile ba¤l› belediyelere mali ve ayni yard›m
yap›lmas›na karar vermek.

5216
s.K.m.27/5

Yap›lacak herhangi bir yat›r›m›n büyükﬂehir belediyesi ile ba¤l›
kuruluﬂlar›ndan bir veya birkaç›n› ayn› anda ilgilendirdi¤i ve tek elden yap›lmas›n›n maliyetleri düﬂürece¤inin anlaﬂ›ld›¤› durumlarda,
yat›r›m› kuruluﬂlardan birinin yapmas›na karar vermek.

5216
s.K.m.27/7
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TABLO 6
Büyükﬂehir Belediye
Encümenlerinin
Görevleri

48

GÖREVLER

5393 s.K.

1580 s.K.

Stratejik plân› ve y›ll›k çal›ﬂma program›n› inceleyip belediye meclisine görüﬂ bildirmek.

m.34/a

Bütçe ve kesin hesab› inceleyip belediye meclisine görüﬂ bildirmek.

m.34/a

m.83/1, 2

Y›ll›k çal›ﬂma program›na al›nan iﬂlerle ilgili kamulaﬂt›rma kararlar›n› almak ve uygulamak.

m.34/b

m.83/3

Öngörülmeyen giderler ödene¤inin harcama yerlerini belirlemek.

m.34/c

m.83/4

Bütçede fonksiyonel s›n›fland›rman›n ikinci düzeyleri aras›nda aktarma yapmak.

m.34/d

m.83/5

Kanunlarda öngörülen cezalar› vermek.

m.34/e

m.83/9

Vergi, resim ve harçlar d›ﬂ›nda kalan dava konusu olan belediye
uyuﬂmazl›klar›n›n anlaﬂma ile tasfiyesine karar vermek.

m.34/f

Taﬂ›nmaz mal sat›m›na, trampas›na ve tahsisine iliﬂkin meclis kararlar›n› uygulamak; süresi üç y›l› geçmemek üzere kiralanmas›na
karar vermek.

m.34/g

Umuma aç›k yerlerin aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ saatlerini belirlemek.

m.34/h

Di¤er Kanunlar

Toptanc› hal’inde iﬂyeri tahsisinin iptaline karar vermek.

552 s.KHK m.8/2

Toptanc› hal hakem heyetine üye seçmek.

552 s.KHK m.20

Toptanc› hal dahilinde faaliyetten men karar› ve para cezas› vermek.

552 s.KHK.
m.26/A

Ruhsats›z veya ruhsat ve eklerine ayk›r› yap›lar›n y›k›lmas›na ve
yap› sahibinin para cezas› ile cezaland›r›lmas›na karar vermek.

3194 s.K.m.42 5216 s.K.m.11

Naz›m imar plan›n›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir y›l içinde parselasyon planlar›n› yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin parselasyon planlar›n› onaylamak.

3194 s.K.m.19
5216 s.K.m.7/b

Yüksek Disiplin Kurulu s›fat›yla karar vermek.

657 s.K.m.126

TABLO 7
Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkanlar›n›n
Görevleri
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GÖREVLER

5216 s.K.

3030 s.K.

Belediye teﬂkilat›n›n en üst amiri olarak belediye teﬂkilat›n› sevk
ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

m.18/a

m.14/a

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluﬂturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi haz›rlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve de¤erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar› meclise sunmak.

m.18/b

m.14/e

Büyükﬂehir belediye meclisi ve encümenine baﬂkanl›k etmek, bu
organlar›n kararlar›n› uygulamak.

m.18/c

M.13, 14/c

Bu Kanunla büyükﬂehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin
etkin ve verimli bir ﬂekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri
almak.

m.18/d

m.14/d

Büyükﬂehir belediyesinin ve ba¤l› kuruluﬂlar› ile iﬂletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sa¤lamak, büyükﬂehir belediyesi ve
ba¤l› kuruluﬂlar› ile iﬂletmelerinin bütçe tasar›lar›n›, bütçe üzerindeki de¤iﬂiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini haz›rlamak.

m.18/e

m.14/e

Büyükﬂehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve
gelirlerinin tahsilini sa¤lamak.

m.18/f

m.14/f

Yetkili organlar›n karar›n› almak ﬂart›yla, büyükﬂehir belediyesi
ad›na sözleﬂme yapmak, karﬂ›l›ks›z ba¤›ﬂlar› kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.

m.18/g

m.14/g

Mahkemelerde davac› veya daval› s›fat›yla ve resmi mercilerde
büyükﬂehir belediyesini temsil etmek, belediye ve ba¤l› kuruluﬂ
avukatlar›na veya özel avukatlara temsil ettirmek.

m.18/h

m.14/h

Belediye personelini atamak, belediye ve ba¤l› kuruluﬂlar›n› denetlemek.

m.18/i

m.17/3

Gerekti¤inde bizzat nikah k›ymak.

m.18/j

m.14/k

Di¤er kanunlar›n belediye baﬂkanlar›na verdi¤i görev ve yetkilerden büyükﬂehir belediyesi görevlerine iliﬂkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

m.18/k

m.14/l

Gerekti¤inde görev ve yetkilerinden bir veya birkaç›n› ilçe veya
ilk kademe belediye baﬂkan›na devretmek.

m.18/l

m.14/m

Di¤er Kanunlar

(Bütçe haz›rlamayla
s›n›rl› olmak
üzere)

1580 s.K.m.58

GÖREVLER

5216 s.K.

Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayr›lan ödene¤i kullanmak,
özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri
oluﬂturmak.

m.18/m

Ba¤l› belediye meclislerinin kararlar›n› onaylamak, iade etmek, gerekti¤inde dava açmak.

m.14

Büyükﬂehir belediye birimlerin kurulmas›, kald›r›lmas› veya birleﬂtirilmesi hakk›nda karar almak.

3030 s.K.

Di¤er Kanunlar

m.14/4

m.21

Kalk›nma Ajans› Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak.

5449 s.K.m.10

K›y› Kanununa ayk›r› hareket edenlere para cezas› vermek.

3621 s.K.m.15

Büyükﬂehir belediye s›n›rlar› içinde kalan deniz, göl ve akarsular›
kirleten gemilere para cezas› vermek.

2872 s.K.m.24/a

Belediye personelinin mazeret izinlerini vermek.

657 s.K.104/c

Belediye personelini olumsuz sicil almas› halinde uyarmak.

657 s.K.117

Belediye personeline takdirname vermek.

657 s.K.122

Disiplin amirleri taraf›ndan verilen cezalara karﬂ› yap›lan itirazlar›
üst disiplin amiri olarak karara ba¤lamak.

657 s.K.135

Belediye personelinin görevden uzaklaﬂt›r›lmas›na karar vermek.

657 s.K.138/a

Belediye personelinin emeklilik onay›n› vermek.

5434 s.K. Ek.m.26
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5.1.4 Mali Yap›

Gelirler
Bütçe(YTL) Gerçekleﬂen(YTL)

Gerçekleﬂme
Oran› (%)

2001
1000 - VERG‹ GEL‹RLER‹
2000 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
3000 - YARDIM VE FONLAR
TOPLAM

124.862.265,00
116.241.606,00
1.600.029,00
242.703.900,00

126.817.478,49
37.209.721,74
763.604,87
164.790.805,10

101,57
32,01
47,72
67,90

207.843.046,00
109.902.029,00
2.150.029,00
319.895.104,00

180.765.733,79
51.252.996,02
2.330.382,83
234.349.112,65

86,97
46,64
108,39
73,26

302.454.003,00
133.380.193,00
2.150.022,00
437.984.218,00

249.774.993,16
38.613.371,33
1.214.602,16
289.602.966,65

82,58
28,95
56,49
66,12

458.654.481,00
170.125.748,00
3.063.772,00
631.844.001,00

350.193.301,48
40.266.303,83
3.042.046,69
393.501.652,00

76,35
23,67
99,29
62,28

486.616.108,00
230.218.864,00
3.165.028,00
720.000.000,00

502.451.888,67
52.629.404,49
4.326.841,91
559.408.135,07

103,25
22,86
136,71
77,70

2002
1000 - VERG‹ GEL‹RLER‹
2000 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
3000 - YARDIM VE FONLAR
TOPLAM

2003
1000 - VERG‹ GEL‹RLER‹
2000 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
3000 - YARDIM VE FONLAR
TOPLAM

2004
1000 - VERG‹ GEL‹RLER‹
2000 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
3000 - YARDIM VE FONLAR
TOPLAM

2005
1000 - VERG‹ GEL‹RLER‹
2000 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
3000 - YARDIM VE FONLAR
TOPLAM

2006
01 - VERG‹ GEL‹RLER‹
791.472.613,00
159.547.494,00
02 - VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER
03 - SERMAYE GEL‹RLER‹
8.935.009,00
37,00
04 - ALINAN BA⁄Iﬁ VE YARDIMLAR
08 - ALACAKLARDAN TAHS.
12,00
09 - RED VE ‹ADELER
-1.955.165,00
TOPLAM
958.000.000,00
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Giderler
Bütçe(YTL) Gerçekleﬂen(YTL)

Gerçekleﬂme
Oran› (%)

2001
CAR‹ G‹DERLER
YATIRIM G‹DERLER‹
TRANSFER G‹DERLER‹
TOPLAM

57.498.553,00
104.223.084,00
80.982.263,00
242.703.900,00

39.758.669,72
45.014.133,79
80.729.934,15
165.502.737,66

69,15
43,19
99,69
68,19

77.990.858,00
105.535.096,00
113.469.150,00
296.995.104,00

55.574.792,33
57.536.331,87
134.512.582,42
247.623.706,61

71,26
54.52
118,55
83,38

111.940.679,00
133.200.694,00
192.842.845,00
437.984.218,00

80.756.404,96
56.688.347,84
161.496.647,36
298.941.400,16

72,14
42,56
83,75
68,25

137.765.516,00
200.878.012,00
293.200.473,00
631.844.001,00

82.654.298,03
42.682.637,66
241.231.490,50
366.568.426,18

60
21,25
82,28
58,02

131.235.478,00
203.040.057,00
385.724.465,00
720.000.000,00

108.958.201,24
61.712.317,17
294.622.909,88
465.293.428,29

83,02
30,39
76,38
64,62

2002
CAR‹ G‹DERLER
YATIRIM G‹DERLER‹
TRANSFER G‹DERLER‹
TOPLAM

2003
CAR‹ G‹DERLER
YATIRIM G‹DERLER‹
TRANSFER G‹DERLER‹
TOPLAM

2004
CAR‹ G‹DERLER
YATIRIM G‹DERLER‹
TRANSFER G‹DERLER‹
TOPLAM

2005
CAR‹ G‹DERLER
YATIRIM G‹DERLER‹
TRANSFER G‹DERLER‹
TOPLAM

2006
01 - PERSONEL G‹DERLER‹
52.679.456,00
02 - SOSYAL GÜVENL‹K KURUMUNA
DEVLET PR‹M‹ G‹DERLER‹
9.052.493,00
03 - MAL VE H‹ZMET ALIMLARI
142.465.375,00
04 - FA‹Z G‹DERLER‹
19,00
05 - CAR‹ TRANSFERLER
101.559.221,00
06 - SERMAYE G‹DERLER‹
570.749.433,00
07 - SERMAYE TRANSFERLER‹
2,00
08 - BORÇ VERME
118.000.001,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER
110.494.000,00
TOPLAM
1.105.000.000,00
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2005 Y›l› Tahakkuk ve Tahsilat Tablosu

GEL‹R GRUPLARI

TAHAKKUK
(YTL)

TAHS‹LAT
(YTL)

TAHS‹LAT
(%)

TAHS‹LAT
GEN. TOP.
‹Ç‹N.
ORANI (%)

514.574.001,66

503.274.115,67

97,8

89,41

486.289.630,30

486.289.630,30

100

86,39

BELED‹YE VERG‹LER‹

24.940.954,10

14.590.700,41

58,5

2,59

BELED‹YE HARÇLARI

3.343.417,26

2.393.784,96

71,6

0,43

VERG‹ DIﬁI GEL‹RLER

58.027.175,60

54.130.626,49

93,28

9,62

8.335,15

8.335,15

100

0

2.182.634.05

2.182.634.05

100

0,39

KURUMLAR VE TEﬁEBBÜSLER HASILATI 11.197.548,45

9.368.797,27

83,67

1,66

A VERG‹ GEL‹RLER‹
GENEL BÜTÇE VERG‹ GEL‹R
TAHS‹LATINDAN ALINAN PAY

B

HARCAMALARA KATILMA PAYLARI
BELED‹YEYE ÖDENEN D‹⁄ER PAYLAR

‹ﬁLETME KARARLARI

11.737.605,95

11.737.605,95

100

2,09

BELED‹YE MALLARI GEL‹RLER‹

24.474.768,92

22.968.970,15

93,85

4,08

290.689,20

290.689,20

100

0,05

CEZALAR

2.396.941,55

1.835.541,39

76,58

0,33

ÇEﬁ‹TL‹ GEL‹RLER

5.738.652,33

5.738.053,33

99,99

1,02

C YARDIM VE FONLAR

5.490.161,91

5.490.161,91

100

0,98

5.484.706,65

5.484.706,65

100

0,97

5.455,26

5.455,26

100

0

578.091.339,17

562.894.904,07

97,37

100

ÜCRETLER

YARDIMLAR
FONLAR
GENEL TOPLAM
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GRAF‹K 2
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi ‹stihdam
Türleri Da¤›l›m›
ﬁirket
Personeli
%49

Memur
%35

Geçici
‹ﬂçi %2

Kadrolu
‹ﬂçi %14
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1344
2006

1365

584

541

548

2004

2005

2006

2005

1418

646

2004

1479

Kurumun memur personel hizmet s›n›flar›na göre
da¤›l›m›nda (Grafik 5) en yüksek yüzdeyi genel idari
hizmetler s›n›f› (%56,9) almaktad›r.Sa¤l›k hizmetleri
s›n›f› (%17,1) ile teknik hizmetler s›n›f› (%16,3) s›ralamay› takip etmektedir. Hizmet alanlar› göz önüne
al›nd›¤›nda teknik a¤›rl›kl› faaliyetler de gerçekleﬂtiren
bir kurum olmas›na ra¤men teknik personel oransal
a¤›rl›¤› %16,3 olup az bir oran› ifade etmektedir.
5.1.6 Teknik Ve Teknolojik Altyap›
Makine park› içinde yer alan iﬂ makinelerinin üretici firma taraf›ndan tespit edilen ekonomik ömürleri 10 y›l ile s›n›rland›r›ld›¤› göz önüne al›nd›¤›nda,
mevcudun 1986 model olmas› ve 20 seneden beri yo¤un bir çal›ﬂma ortam›nda bulunmas› sebebi ile
yenileme çal›ﬂmas›na gidilmesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. (Tablo 8, Grafik 6)

Teknolojik Altyap›
Kurumumuzda günümüz teknolojilerine uygun
teknik donan›m, test ve ölçü cihaz› bulunmaktad›r.
Tüm kullan›c›lar›m›z a¤a dahildir. Kurum içi elektronik ortam›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar da devam etmektedir. Ayr›ca Bilgi
‹ﬂlem Daire Baﬂkanl›¤›m›z taraf›ndan ‹zmir anakent
s›n›rlar› ve 5216 say›l› yasa ile geniﬂleyen 50 km s›n›rlar› içerisinde ayn› yasan›n 7/ h maddesinde ta-

2003

2003

1546

Kadrolu iﬂçi say›s›nda da (Grafik 4) y›llar itibari ile
bir azalma gözlenmektedir. Kurumdaki iﬂçi personelin hizmet sürelerini doldurarak emekli olmalar›,
yerine istihdam edilen iﬂçi say›s›ndaki art›ﬂ›n ayn›
oranlarda olmamas› ve iﬂçi eliyle yürütülen iﬂlerin
bir k›sm›n›n hizmet al›m› yolu ile yap›lmas› azalma
nedenlerinden baz›lar›d›r.

Ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ bulunan iﬂ makinesi, kamyon, binek araçlar› ve di¤er ekipmanlar›n her
biri için teknik raporlar›n düzenlenerek, hizmet d›ﬂ›
kalacaklar›n tespiti ve kademeli olarak hizmet d›ﬂ›
b›rak›lmalar› gereklili¤i ekonomiklik aç›s›ndan
önem arz etmektedir.

683

2002

Memur personel say›s›na bak›ld›¤›nda (Grafik 3) y›llar itibari ile bir azalma gözlenmektedir. Bunun ana
nedeni kurumdaki personelin hizmet sürelerini doldurarak emekli olmalar› ve yerine istihdam edilen
memur personel say›s›ndaki art›ﬂ›n ayn› oranlarda
olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.

GRAF‹K 4
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi’nde Y›llara
Göre Kadrolu ‹ﬂçi
Da¤›l›m›

2002

1594
2001
738
2001

2000

816

2000

1666

GRAF‹K 3
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi’nde Y›llara
Göre Memur
Personel Da¤›l›m›

5.1.5 Personel Yap›s›
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi 01.01.2006 tarihi itibari ile 1344 memur, 548 kadrolu iﬂçi, 71 geçici iﬂçi
ve 1904 ﬂirket personeli ile hizmet vermektedir.
Personelin %35’i memur, %14’ü kadrolu iﬂçi, %2’si
geçici iﬂçi ve %49’u ﬂirket personelidir.

n›mlanan Co¤rafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak
amac› ile bir tak›m projeler gerçekleﬂtirilmektedir.
Bu amaçla öncelikle anakent s›n›rlar› içerisinde kalan
ilçe belediyeler ile ortak veri üretimi ve kullan›m›
için gerekli eﬂgüdümü sa¤lamak üzere Kent Bilgi Sistemleri ‹ﬂbirli¤i Projesi hayata geçirilmiﬂtir. Ayr›ca iﬂbirli¤i protokolü düzenlenen 9 ilçe Belediye ile di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n güncel bilgilerine
anl›k ulaﬂ›m›n›n sa¤lanmas› amac›yla fiber optik biliﬂim a¤› kurulmas› için ‹zmir NET projesi yürütülmektedir.
5.1.7 Taﬂ›nmazlar
Mülkiyeti belediyemize ait taﬂ›nmazlar aﬂa¤›daki gibidir;
arsa 2113 adet,
mesken 87 adet,
iﬂyeri 93 adet,
idari bina 33,
katl› otopark 18,
lojman 358,
kilise 1
olmak üzere toplam 2703 adettir.
Taﬂ›nmazlar›n De¤erlendirilmesi
‹mar plan›nda kamu hizmetleri d›ﬂ›nda konut, ticaret
vb. gibi alanlar için ayr›lm›ﬂ bulunan ve yüzölçümü
500 m_’nin alt›nda olan taﬂ›nmazlar›n ihale yolu ile
taﬂ›nmas›, sat›ﬂ›n›n yap›lmas› veya kat karﬂ›l›¤› yolu
ile de¤erlendirilmesi.
Naz›m ‹mar Plan› çal›ﬂmalar› sonucunda toplu konut yap›labilecek taﬂ›nmazlar, düﬂük gelirli vatandaﬂlar›n ev sahibi yap›lmas›nda veya kentsel yenilemeye yönelik toplu konut üretimi ﬂeklinde olmaktad›r.
Lojman ve Sosyal Konutlar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda
46 adet sosyal konut, 99 adet ilçe belediyelerine
tahsisli, 38 adet ‹ZSU’ya tahsisli, TCDD’na tahsisli 3,
‹BB görev tahsisli 70, ‹BB S›ra Tahsisli 160 olmak
üzere toplam 416 adettir. Lojman ve sosyal konutlar›n de¤erlendirilmesi memur personelin lojmanlardan, ihtiyaç sahibi vatandaﬂlar›n sosyal konutlardan yararland›r›lmas› ve ‹BB kullan›m›nda bulunan
görev ve s›ra tahsisli lojmanlar›n yeniden s›n›fland›r›larak daha çok personelin faydalanmas›n›n sa¤lanmas› ﬂeklinde olmaktad›r.
Kiral›k Taﬂ›nmazlar›n 610 adedi aktif kiral›k taﬂ›nmaz,
178 adedi boﬂ kiral›k taﬂ›nmazd›r. Kiral›k taﬂ›nmazlar›n de¤erlendirilmesi; kiral›k taﬂ›nmazlar›n kiralamas›
ve boﬂ kiral›k taﬂ›nmazlar ile iki defa ihaleye ç›kar›l›p
kiralanamayan taﬂ›nmazlar›n bedelleri tekrar de¤erlendirilerek kiralanmak üzere ihaleye ç›kar›lmas›
ﬂeklinde olmaktad›r.

GRAF‹K 5
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi’nde
Hizmet S›n›flar›na
Göre Memur
Personel Da¤›l›m›

Avukatl›k
Hizm.
Din %0.9 E¤itim
Hizm.
Hizm.
%0.4
%0.2
Sa¤l›k Hizm.
%17.1
Yard›mc›
Hizm. %8.2

Genel ‹dari
Hizm. %56,9

Teknik Hizm.
%16.3

TABLO 8
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
‹ﬂ Makinelerinin Yaﬂlar›na
Göre Da¤›l›m›
Makine

Mevcut

Dozer
Kepçe
Grayder
Ekskavatör
Silindir

9
18
6
4
2

16 yaﬂ üstü
Adet
Oran
9
%100
18
%100
6
%100
4
%100
2
%100

GRAF‹K 6
‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi Araç
Makine Teknik
Altyap› Da¤›l›m›
Di¤er; 100;
%17
Kamyon;
240; %39

Çekici; 15; %3
Dorse; 23; %4
‹ﬂ Makinesi; 34; %6
Binek Araç; 53; %9
Kamyonet;
133; %22
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5.2 D›ﬂ Analiz
5.2.1 Di¤er Belediyeler Karﬂ›laﬂt›rma Sonuç Ve De¤erlendirmesi (Beper)
Türkiye’de performansa dayal› yönetim anlay›ﬂ›; kalk›nma planlar›na, hükümet programlar›na, acil
eylem plan›na ve daha sonra da, 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 5393 say›l› Belediye Kanununa, 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanununa girmiﬂtir. Bu çerçevede, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 2002 y›l›ndan itibaren Belediyelerde Performans Ölçümü Projesini (BEPER) geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Belediyeler aras› performans de¤erlendirme çal›ﬂmalar› www.beper.gov.tr sitesinde yay›nlanmaktad›r. Bu rapordaki bilgiler bu siteden al›nan veriler ›ﬂ›¤›nda düzenlenmiﬂtir. Projenin kapsam›ndaki belediyeler, nüfusu 100.000 ve üzerinde olan belediyeler ile baz› küçük belediyelerdir (Toplam
129 belediye). ‹zmir ili ile karﬂ›laﬂt›r›lmak üzere 11 il seçilmiﬂtir. Bu 11 ilden, 10 tanesi 1. seviyede
(Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskiﬂehir, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmit, Kayseri ve Mersin), 1 tanesi
ise 2. seviyededir (Samsun). Bu illerin 2002, 2003 ve 2004 verileri incelemeye al›nm›ﬂt›r. Nüfus/Hane Say›s› grafi¤i, Hane halk› büyüklü¤ünü göstermektedir (kiﬂi). Grafik 2003 y›l› verileri kullan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
En düﬂük hane halk› büyüklü¤ü Antalya’da 2,04 ve en yüksek hane halk› say›s› Gaziantep’te
3,66‘d›r. ‹zmir 2,33 rakam› ile ortalaman›n alt›nda bir seyir göstermektedir.

GRAF‹K 7
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› Hane
Halk› Büyüklü¤ü

Nüfus / Hane Say›s› • 2003
Gaziantep

3.66

Ankara

3.28

Kayseri

3.25

Eskiﬂehir

3.23

‹zmir ili, 2003 y›l› itibariyle
karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›lan iller
aras›nda, hane halk› say›s›
en düﬂük üçüncü ildir.
Hane halk› say›s›n›n düﬂük
olmas›, bunun yan›nda
nüfusunun fazla olmas›
‹zmir’deki konut ihtiyac›n›
ortaya koymaktad›r. ‹stanbul’un verisinde, 2004 y›l›
rakamlar› dikkate al›nm›ﬂt›r.

2.78

‹stanbul
‹zmit

2.73

Mersin

2.72

Samsun

2.64
2.33

‹zmir
Bursa

2.07

Antalya

2.04

Nüfus / HA • 2003
Eskiﬂehir

70.8
66.6

Mersin

62.9

‹zmit
Ankara

52.8
49.3

Adana

47.0

Bursa
38.0

Samsun
20.4

‹zmir
Antalya
Kayseri
Gaziantep

58

15.9
15.1
12.2

GRAF‹K 8
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal›
Nüfus Yo¤unlu¤u
Nüfus/HA verisi, Bir hektara düﬂen nüfusu göstermektedir. Grafik 8, 2003
verileri kullan›larak
haz›rlanm›ﬂt›r. En yo¤un il
70,84 ile Eskiﬂehir ve en az
yo¤unluktaki il 12, 23 ile
Gaziantep’tir. 2003 y›l›nda
‹zmir nüfus yo¤unlu¤u
20,4 kiﬂi/HA’d›r.

GRAF‹K 9
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› On
Bin Kiﬂiye Düﬂen
‹ﬂyeri Say›s›

‹ﬂyeri Say›s› / 10.000 Kiﬂi • 2003
‹zmit

74.1
70.8

Bursa
65.1

Antalya
Eskiﬂehir

47.3
43.5

Samsun

42.6

Kayseri
‹zmir

29.7

Mersin

29.1

‹stanbul

28.9

Gaziantep
Ankara

25.8
15.8

Grafik 9’da, 10.000 kiﬂiye
düﬂen iﬂ yeri say›s›n› gösterir. De¤erin yüksekli¤i iﬂ
hayat›n›n geliﬂmiﬂli¤ini
göstermektedir. En yüksek
rakam 74,06 ile ‹zmit’te, en
düﬂük rakam 15,75 ile
Ankara’da görülmektedir.
2003 y›l› itibariyle, ‹zmir
ilinde 10.000 kiﬂiye düﬂen
iﬂyeri say›s› 29,67 dir.
‹zmit’in yüksek rakama
sahip olmas›n›n alt›nda,
düﬂük nüfusu ve yüksek
sanayileﬂmesi gösterilebilir.

GRAF‹K 10
‹l Baz›nda Kiﬂi Baﬂ›na
Düﬂen GSMH’n›n Ülke
Ortalamas›na Oran›

‹ldeki Kiﬂi Baﬂ›na GSMH / Ülkede Kiﬂi Baﬂ›na GSMH
‹zmit
% 237
Ankara
% 128
‹zmir
% 124
‹stanbul
% 118
Bursa
% 117
Mersin
% 114
Adana
% 109
Eskiﬂehir
% 97
Antalya
% 84
Kayseri
% 69
Samsun
% 65
Gaziantep
% 61

2002
2003
2004

Grafik 10, ‹l baz›nda y›llara göre kiﬂi
baﬂ›na düﬂen GSMH’n›n ülke
ortalamas›na oran›n› göstermektedir.
2002 y›l›ndan 2004 y›l›na gelindi¤inde
önemli ölçüde bir azalma gösteren ‹zmit
halen 1. s›radaki yerini korumaktad›r. Yine
ayn› ﬂekilde Gaziantep ili 2002 ve 2004
y›llar› aras›ndaki rakamlar›yla son s›rada
yer almaktad›r.
‹zmir ili, 2002 ve 2003 y›llar›nda 149,77
ve 2004 y›l›nda bir miktar azalma göstererek 123,65 rakamlar›na ulaﬂm›ﬂt›r. 2004
rakamlar› itibariyle ‹zmir, ‹zmit ve
Ankara’n›n ard›ndan 3. s›radad›r. ‹zmir’in
hemen ard›ndan ‹stanbul gelmektedir.
2004 y›l› il baz›nda, kiﬂi baﬂ›na düﬂen
GSMH’n›n ülke ortalamas›na oran›nda
art›ﬂ yaﬂayan hiçbir il bulunmamaktad›r.
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GRAF‹K 11
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal›
Belediye Personelinin
Nüfusa Oran›.

Personel / 10.000 Kiﬂi • 2002 - 2003 Ortalamas›
‹zmit
Samsun
Bursa

Grafik 11, 2002-2003 y›llar›n›n
ortalamas› al›narak oluﬂturulmuﬂtur. Belediyede çal›ﬂan
personelin yap›s›n› göstermek
amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r. 1.000
kiﬂiye düﬂen idari personel,
zab›ta ve di¤er personeli
göstermektedir.
Ortalama de¤erler dikkate
al›nd›¤›nda ‹zmir’in oranlar›yla
örtüﬂtü¤ü gözlemlenmektedir.
Bununla birlikte ‹zmir 1000
kiﬂiye düﬂen belediye çal›ﬂan›
s›ralamas›nda 4. dür.

Ortalama
‹zmir
Mersin
Ankara
Kayseri
Adana
‹stanbul
Antalya
Di¤er Personel
‹dari Personel
Zab›ta

Gaziantep
Eskiﬂehir

GRAF‹K 12
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› Kiﬂi Baﬂ›na
Y›ll›k Bütçe Büyüklü¤ü

Bütçe / Kiﬂi
‹zmit
652
Eskiﬂehir
360
Ankara

312

Mersin
268
‹zmir
257
Bursa
253
Kayseri
240
‹stanbul
228
Samsun
172
Adana
167
Antalya

166

Gaziantep
91

60

2002
2003
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Grafik 12, Kiﬂi baﬂ›na y›ll›k bütçe
büyüklü¤ünü gösterir (YTL).
De¤erin yüksekli¤i baﬂar›l› bir
performans anlam›n› taﬂ›maktad›r. ‹zmir, 2002 y›l›nda 133
YTL, 2003 y›l›nda 196 YTL ve
2004 y›l›nda 257 YTL ile
karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›lan iller
aras›ndan 2004 y›l›nda 5.
olmuﬂtur.
‹zmir 2002 y›l›nda kesin hesap
fazlas›nda %54 gibi bir rakama
ulaﬂarak di¤er tüm illerin önünde
yer alm›ﬂt›r. 2003 y›l›na
gelindi¤inde bu oran eksi de¤ere
düﬂmüﬂ, -%3 te kalm›ﬂt›r. 2004
y›l›nda tekrar yükselme göstermiﬂ %7 e ulaﬂm›ﬂt›r.

Mali Giderler • 2002 - 2003 Ortalamas›
Transfer
Harcamalar›

‹zmit
‹stanbul

Fen ‹ﬂleri

Antalya
‹zmit
‹zmir

29.5

39.9

9.5

Ortalama

6.5

4.8

4.1 3.1

2.6

Çevre Koruma,
Ulaﬂt›rma, Su ve
Kanalizasyon
Yönetim
Sosyal Yard›m
ve Sa¤l›k

Adana

Zab›ta ve
‹tfaiye

Ankara

Tar›m ve
Ekonomik
Geliﬂme
E¤itim, Kültür
ve Halkla
‹liﬂkiler

Samsun
Kayseri
Eskiﬂehir
Gaziantep
Mersin

Grafik 13’te, belediyelerin yapt›¤› 8 temel harcama
kaleminin oranlar› gösterilmektedir. Bu kalemlerin
da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda Türkiye ortalamalar›na yak›n
bir da¤›l›m sergilendi¤i görülmektedir.

GRAF‹K 13
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal›
8 Temel Mali Gider
Kalemlerinin Oran›

Otobüs Kullananlar / 1000 Nüfus (Gün) • 2003
Adana

324

‹stanbul

316

Bursa

315
257

‹zmir
229

Gaziantep
Kayseri

201
185

Eskiﬂehir
164

Ankara
‹zmit

62

GRAF‹K 14
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› Günde
Bin Kiﬂiye Düﬂen
Yolcu Say›s›
2003 y›l› verilerine göre bin
kiﬂi baﬂ›na düﬂen otobüs kullan›c› say›s› 323 ile en fazla
Adana’dad›r. En düﬂük de¤er
ise 62,17 ile ‹zmit’indir. ‹zmir
2003 y›l›nda 256,67 kiﬂiye
ulaﬂm›ﬂt›r. Bu rakam ile ‹stanbul’un gerisinde Ankara’n›n
ise önünde yer almaktad›r.
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GRAF‹K 15
Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› Y›lda
Otobüs Baﬂ›na
Taﬂ›nan Yolcu Say›s›
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say›s› Adana’dad›r. ‹zmir
hemen Adana’n›n ard›ndan 2.
s›rada gelmektedir. ‹zmir’in
2004 y›l› de¤eri otobüs
baﬂ›na 192.643 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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Baz› ﬁehirlerle
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Asfalt Yol
Asfalt Olmayan Yol

Kiﬂi Baﬂ›na Günlük Su Tüketimi ((Lt.) • 2002-2004 Ortalamas›
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Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› On Bin
Kiﬂiye Düﬂen ‹tfaiye
Arac› Say›s›
2004 verileri ›ﬂ›¤›nda
‹zmir ilinde 10.000 kiﬂiye
düﬂen itfaiye arac› say›s›
0,25 adettir. ‹zmir, ‹zmit
ve ‹stanbul’un ard›ndan
3. s›rada yer almaktad›r.
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Baz› ﬁehirlerle
Karﬂ›laﬂt›rmal› On Bin
Kiﬂiye Düﬂen
Kurtarma Arac› Say›s›
2004 y›l› verilerine
göre ‹zmir’de
10.000 kiﬂiye 0,16
araç düﬂmektedir.
Bu Beper içindeki
en yüksek orand›r.
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5.2.2 Di¤er ﬁehirlerle Karﬂ›laﬂt›rma Sonuç ve De¤erlendirmesi
Yöntem
ﬁehir Karﬂ›laﬂt›rma Analizinde, ‹zmir ile ekonomik, co¤rafi ve turizm özellikleri benzerlik gösteren
Avrupa ﬂehirleri ile uluslararas›; Türkiye’den seçilen Büyükﬂehirler ile de ülke içi karﬂ›laﬂt›rma ortaya konulmuﬂtur.
Genel Bak›ﬂ
Yaﬂlara göre nüfus da¤›l›m› incelendi¤inde ‹zmir’in örnek olarak seçilen Avrupa ﬂehirlerinden daha
fazla genç nüfusa sahip oldu¤u görülmektedir. Ancak Türkiye’de di¤er ﬂehirlerden daha fazla oranda yaﬂl› nüfus, daha düﬂük seviyede genç nüfus mevcuttur. ‹zmir nüfusunun %7,11’i 0-4 yaﬂ,
%16,35’i 5-14 yaﬂ, %9,76’s› 15-19 yaﬂ, %10,35’i 20-24 yaﬂ, %43,86’s› 25-54 yaﬂ, %6,39’u 55-64 yaﬂ,
%4,37’si 65-74 yaﬂ, %1,79’u ise 75 ve üstü yaﬂ grubunda yer almaktad›r.
Ba¤›ml›l›k oranlar›nda Türkiye’nin genç nüfusa sahip olmas›n›n etkileri görülmektedir. ‹zmir, genç
nüfus ba¤›ml›l›k oran›nda %54,8 ile karﬂ›laﬂt›rma yap›lan yabanc› ﬂehirlerden daha yüksek bir orana,
Türkiye’den seçilen ﬂehirlerde ise en düﬂük orana sahiptir. Çal›ﬂabilecek yaﬂtaki nüfusun genç nüfusu karﬂ›lama oran›, Türkiye için olumlu seviyede nitelendirilebilirken, Avrupa ortalamas›n›n alt›ndad›r. Yaﬂl› nüfus ba¤›ml›l›k oran›nda 10,2 ile Türkiye karﬂ›laﬂt›rmas›nda en yüksek orana, Avrupa
ﬂehirlerine göre ise en düﬂük orana sahiptir. Yaﬂl› nüfus ba¤›ml›l›k oran›nda ‹zmir’in Avrupa karﬂ›laﬂt›rmas›nda yer alan ﬂehirlere göre avantajl›, Türkiye karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise dezavantajl› durumda
oldu¤unun göstergesidir (Eurostat, 2003).
Türkiye’nin üçüncü büyük ﬂehri olan ‹zmir %2,24’lük nüfus art›ﬂ h›z›yla Antalya, ‹stanbul, Bursa ve
Gaziantep’ten sonra gelmektedir.
‹zmir her ne kadar yüksek nüfusa sahip olsa da nüfus yo¤unlu¤u düﬂük olan bir ﬂehirdir. Özellikle
Avrupa ﬂehirleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ‹zmir’in birçok ﬂehirden daha az nüfus yo¤unlu¤una sahip oldu¤u görülmektedir. Türkiye karﬂ›laﬂt›rmas›nda yaln›zca ‹stanbul (1885 kiﬂi/km2) nüfus yo¤unlu¤unda ‹zmir’den (281 kiﬂi/km2 ) daha yüksektir (D‹E, ‹l Göstergeleri, 2000).
‹zmir ilinde yaﬂamakta olan AB üyesi ülke vatandaﬂlar›n›n toplam nüfustaki oran› %0,1, AB vatandaﬂ› olmayan yabanc›lar›n oran› ise %0,3’tür. Karﬂ›laﬂt›rma yap›lan ﬂehirler aras›nda en çok yabanc›n›n yaﬂad›¤› ﬂehrimiz %2,3 ile Antalya’d›r. Karﬂ›laﬂt›rmada incelenen Avrupa ﬂehirlerinde yaﬂayan yabanc›lar›n oran› %0,8 - %8,7 (AB üyesi ülke vatandaﬂlar› hariç) aras›nda de¤iﬂmektedir. ‹zmir’de yaﬂayan yabanc›lar %0,4 ile oldukça küçük bir kesimi oluﬂturmaktad›r (Eurostat, 2003).
Hane say›lar›na bak›ld›¤›nda ‹zmir’de 990.000 hane bulunmaktad›r (Eurostat, 2003).
Hane baﬂ›na düﬂen kiﬂi say›s› bak›m›ndan ‹zmir’de 100 kiﬂiye 35 konut, hane baﬂ›na da yaklaﬂ›k olarak 4 kiﬂi düﬂmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ‹zmir Türkiye’de ‹stanbul, Bursa, Ankara ve Antalya
gibi kentler aras›nda en uygun konut koﬂullar›na sahip ﬂehir gözükmektedir.
‹zmir’deki konut mülkiyeti durumu verilerine göre kendine ait evde oturanlar›n oran› %59,3, kirada oturanlar›n oran› %32’dir. %8,7’lik oran di¤er mülkiyet durumlar›n› göstermektedir. Türkiye genelinde karﬂ›laﬂt›rma yap›lan tüm kentlerde benzer oranlara rastlanmaktad›r. ‹zmir, Selanik ve Atina gibi Avrupa kentleri ile benzer oranlara sahipken, daha geliﬂmiﬂ Avrupal› kentlerde evsahibi
oranlar›n›n kiral›k evde oturanlara nazaran daha yüksek oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r (Eurostat, 2003).
‹zmir’deki sa¤l›k sektörüne dair genel de¤erlendirmeye bakt›¤›m›zda, 1000 kiﬂiye düﬂen diﬂ doktoru oran› 0,13, doktor oran› 2,27, hastane yatak say›s› 2.87’dir. Bu verilere göre ‹zmir Türkiye’deki
sa¤l›k sektörü de¤erlendirmesinde Ankara, ‹stanbul ve Samsun illerinden sonra s›ralamada en iyi 4.
kent olarak gözükmektedir. (Eurostat, 2003).
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Kay›tl› suçlu istatistiklerine bak›ld›¤›nda suç oran›n›n en yo¤un Almanya’daki Hamburg kentinde yaﬂand›¤› görülmektedir. Türkiye’de bu oran en düﬂük Adana, en yüksek Antalya’da görülmektedir.
‹zmir’de 1000 kiﬂi baﬂ›na düﬂen kay›tl› suçlu oran› 4,18’dir. Bu aç›dan ‹zmir Adana’dan sonra en
güvenli kent olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Öte taraftan Türkiye’deki kentlerin genelinin Avrupa
kentlerinden daha düﬂük suç soranlar›na sahip oldu¤u görülmektedir (Eurostat, 2003, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü Asayiﬂ Verileri 2004).
ﬁehir karﬂ›laﬂt›rmas›nda ‹zmir, iﬂsizlik oranlar› aç›s›ndan Türkiye’de ‹stanbul’dan sonra ikinci en yüksek iﬂsizlik oran›na sahip ﬂehirdir. ‹zmir’deki iﬂsiz nüfus 190.000’dir. Trabzon 11.925 iﬂsiz nüfusa sahip olarak Türkiye’de en düﬂük iﬂsiz say›s›na sahip kent olarak görülmektedir (Eurostat, 2003).
Di¤er kentlerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ‹zmir’deki kad›n iﬂsiz nüfus oran›, Türkiye genelinde en yüksek
orana sahiptir. ‹zmir’deki kad›n iﬂsiz nüfus oran› %28,2, erkek iﬂsiz nüfus oran› %14.5’tir. ‹zmir’den
sonra en fazla kad›n iﬂsiz nüfus oran›na sahip kent Adana’d›r. ﬁehir karﬂ›laﬂt›rmas› yap›ld›¤›nda Avrupa’daki kentlerde kad›n ve erkek iﬂsiz nüfus oran› aras›nda çok fazla bir fark bulunmazken, Türkiye’de bu farklar aç›k bir ﬂekilde görülmektedir (Eurostat, 2003).
‹zmir’de 15-24 yaﬂ aras› iﬂsiz oran› %19,3, 55-64 yaﬂ aras› iﬂsiz oran› %10,9’dur. Türkiye genelinde genç iﬂsiz nüfusun daha yo¤un oldu¤u görülmektedir. Türkiye’de 15-24 yaﬂ aras› iﬂsiz oran›n›n
en yüksek oldu¤u kent Trabzon’dur (Eurostat, 2003).
‹malat sanayinde katma de¤er pay›n›n en yüksek oldu¤u kent %14,74’lük bir oranla ‹stanbul’dan
sonra ‹zmir’dir (D‹E ‹l Göstergeleri 2002).
Türkiye’deki kentler karﬂ›laﬂt›rmas›nda ‹zmir yine ‹stanbul’dan sonra kiﬂi baﬂ›na ithalat oran›n›n en
yüksek oldu¤u kenttir. ‹thalat oran›n›n en düﬂük oldu¤u kent Antalya gözükmektedir (D‹E ‹l Göstergeleri 2003).
Türkiye’deki kentler içinde ‹zmir, okur-yazarl›k bak›m›ndan 4. en yüksek orana sahiptir. Ancak
oranlar›n yüzdesine bak›ld›¤›nda ‹zmir ile ‹stanbul, Ankara ve Antalya aras›nda oldukça küçük say›sal farklar bulunmaktad›r (D‹E ‹l Göstergeleri 2003).
Kentler karﬂ›laﬂt›rmas›na göre okul öncesi e¤itimde ‹zmir’de derslik baﬂ›na düﬂen ö¤renci oran›
15.27, ö¤retmen baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› 22,38’dir. Bu oran baz›nda ‹zmir Gaziantep, Samsun
ve Adana illeri ile benzerlik göstermektedir (TÜ‹K, 2006).
‹zmir’de, 2005 y›l› itibariyle iﬂgücünün kurumsal olmayan nüfusa oran› %32.26’d›r. Bu oran 2004
y›l›nda %31.08 olmuﬂtur. ‹zmir’de iﬂgücünün kurumsal olmayan nüfusa oran›nda y›llar baz›nda büyük bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Öte taraftan ‹zmir’in bu konuda sahip oldu¤u say›sal de¤erler ‹stanbul’a oldukça yak›nd›r (TÜ‹K, 2006).
‹zmir’de 2004 ve 2005 y›llar› aras›nda iﬂsizlerin kurumsal olmayan nüfusa oran›nda büyük bir fark
yaﬂanmam›ﬂt›r. 2004’te bu oran %4.16, 2005’te 3.67’dir. Bu sonuçlar nüfus oran› düﬂünüldü¤ünde ‹zmir’de iﬂsizlik oran›nda az da olsa bir düﬂüﬂ yaﬂand›¤›n› göstermektedir (TÜ‹K, 2006).
5.3 Stratejik Planlama Çal›ﬂmalar›
Yeni bir yüzy›la girerken yaﬂanan h›zl› de¤iﬂim ve yenileﬂme kamu birimlerini de de¤iﬂim ve geliﬂime zorlamaktad›r. Türkiye’de kamu kurumlar›n›n hantal yap›lar›, aﬂ›r› istihdam›, görev ve yetki karmaﬂas›, bürokratik zihniyet, siyasetin bürokrasi üzerindeki etkileri vb. nedenlerle geliﬂmelere aç›k
olmad›klar› görülmektedir. Ancak artan ve de¤iﬂen toplumsal ihtiyaçlar, bilim ve teknolojilerdeki
ilerlemeler, geliﬂmeler kamu yönetiminin merkezi ve yerel düzeydeki örgütlenmelerinde de¤iﬂimi
zorunlu k›lmaktad›r.
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8. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma ve Ulusal Kalk›nma Planlar›na bak›ld›¤›nda yeni bir kamu yönetimi anlay›ﬂ›
öngörüldü¤ü gözlemlenmektedir. Özel sektör için geliﬂtirilen birtak›m yönetim teknik ve metotlar›n›n (Stratejik planlama, Performans Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi vb. ) kamuda da uygulanmas›na yönelik çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
Buradan hareketle; kamu yönetimlerinin ve dolay›s› ile belediyelerimizin etkin, verimli, kaliteli, kat›l›mc› ve ﬂeffaf bir yap›lanmaya gitmeleri kaç›n›lmaz görünmektedir.
‹zmir Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›¤›nca, Genel Sekreter Yard›mc›s› Pervin ﬁenel GENÇ koordinatörlü¤ünde aﬂa¤›da belirtilen Stratejik Planlama çal›ﬂma yap›s› oluﬂturulmuﬂtur.
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29.12.2005 tarihli Baﬂkanl›k Genelgesi ile ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Stratejik Planlama çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂ ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler aﬂa¤›da k›saca özetlenmiﬂtir.
Çal›ﬂmalarda Devlet Planlama Teﬂkilat› Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›nlanan “Kamu Kuruluﬂlar› Stratejik Planlama K›lavuzu” referans al›nm›ﬂt›r.
‹lk olarak stratejik planlama çal›ﬂmalar›nda bütünlü¤ü sa¤lamak amac› ile belediyenin hizmet alanlar› ve tüm birimlerimizin görevleri dikkate al›narak 13 adet sektör belirlenmiﬂtir.
Stratejik plan›n haz›rlanma süreci, e¤itim çal›ﬂmalar› ile baﬂlam›ﬂt›r. Belirli bir program dahilinde
birimlerimize, ilçe ve ilk kademe belediyelerimize (yaklaﬂ›k 500 kiﬂi) teknik çal›ﬂma grubumuzca
stratejik planlama e¤itimi verilmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar d›ﬂ ve iç çevre analizleri olmak üzere iki koldan yürütülmüﬂtür. D›ﬂ çevre analizi kapsam›nda; ‹zmir iline ait istatistiki araﬂt›rmalar, di¤er ﬂehir karﬂ›laﬂt›rmalar› ile halk anketi çal›ﬂmalar›
Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi bünyesinde yürütülmüﬂtür. ‹ç çevre analizinde
ise; yasal yükümlülük görev ve organizasyon analizi, eski ve yeni Büyükﬂehir Belediye Kanunlar› ile
Belediye Kanunlar›n›n karﬂ›laﬂt›rmas› ve ilgili mevzuat taramalar›, teknik, teknolojik ve mali yap›
analizleri, GZFT (SWOT) analizi, paydaﬂ analizi ve kurum (çal›ﬂan) anketi yap›lm›ﬂt›r. Literatür
tarama gruplar› taraf›ndan 8.ve 9. beﬂ y›ll›k kalk›nma planlar›, bölgesel planlar, ulusal program, AB
ilerleme raporlar› ve ilgili di¤er kaynaklar taranarak raporlar oluﬂturulmuﬂtur. Daire baﬂkanl›klar›m›z
ve ﬂirketlerimiz dahilinde vizyon, misyon, stratejik amaç, hedef ve proje çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Tüm
dokümanlar, çal›ﬂma raporlar› Stratejik Planlama Teknik Çal›ﬂma Grubu taraf›ndan incelenerek
gerek toplant›lar gerekse yöneticilerimizle karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle de¤erlendirilmiﬂtir. Kat›l›mc›
yönetim anlay›ﬂ›ndan hareketle ilçe ve ilk kademe belediyeler ve di¤er paydaﬂlar›m›z›n görüﬂ ve
önerileri al›narak, vatandaﬂ›n istek ve talepleriyle ilgili stratejiler geliﬂtirilerek ‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi Stratejik Plan›na son ﬂekil verilmiﬂtir.
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Karﬂ›laﬂt›rmas›

Stratejilerin
Belirlenmesi

Performans
Bütçeleme

Uygulama

Performans
De¤erlendirme

▼

Vizyon
Misyon

▼

Yasal
Yükümlülük
Görev Analizi

▼

Belediyeler Aras›
Performans
Karﬂ›laﬂt›rmas›

▼

Paydaﬂ
Analizi

▼

ﬁehir
Karﬂ›laﬂt›rmas›

Stratejik Planlama Yöntemi

▼

SWOT
Analizi

▼

Literatür
Taramas›

▼

‹ç
Analiz

▼

Çevre
Analizi

▼

▼

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi
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▼

bld strateji 1 yeni

8/8/06

10:34
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5.4 GZFT (Güçlü-Zay›f-F›rsat-Tehdit) Analizi
Kurumun stratejik amaç ve hedeflerini belirlerken daha gerçekçi sonuçlara ulaﬂabilmek için GZFT
(Güçlü-Zay›f-F›rsat-Tehdit) Analizi yap›lm›ﬂt›r. Uzun dönemde oluﬂabilecek ve kurum d›ﬂ›ndan
gelebilecek f›rsat / tehditler ile kuruma iliﬂkin güçlü/zay›f yönler tespit edilmiﬂtir. Sektörel bazda
elde edilen sonuçlar yöneticilerimiz taraf›ndan de¤erlendirilmiﬂ ve puanlanm›ﬂt›r. Ço¤ulcu kat›l›m
ilkesi do¤rultusunda paydaﬂlardan gelen görüﬂlerde al›narak s›ralamaya tabi tutulmuﬂtur.
5.4.1 Güçlü Yönler
• Kar kayg›s› gütmeden hizmet sunabilen bir kurum olmas›
• Geniﬂ etki alan› ve yetkilere sahip olmas›
• Yeterli mali kaynak ve imkanlara sahip olmas›
• Yönetim ve hizmet kalitesinin iyi olmas›
• Ekonomik hizmet sunumuna önem verilmesi
• Benzer kurumlarla eﬂgüdüm sa¤lanmas›
• 1/25.000 Naz›m ‹mar Plan› çal›ﬂmalar›n›n yap›l›yor olmas›
• Stratejik planlama çal›ﬂmas›n›n baﬂlam›ﬂ olmas›
• Modern bir itfaiye ve AKS teﬂkilat›n›n var olmas›
• Kent Bilgi Sisteminin varl›¤›
• Di¤er kurum ve kuruluﬂlarla etkin iletiﬂim ve koordinasyon sa¤lanmas›
• Fuarc›l›k alan›nda belediye iﬂtiraki bir ﬂirketinin olmas›
• Tedarikçi say›s›n›n çok ve çeﬂitli olmas›
• Kültürel organizasyonlarda deneyimli olunmas›
• Deneyimli hukuk personeline sahip olmas›
• Fiziki çal›ﬂma koﬂullar›n›n yeterli olmas›
• E¤itimli, nitelikli ve deneyimli personele sahip olmas›
• Teknolojik altyap›n›n yeterli olmas›
• Uyumlu çal›ﬂma ortam›n›n olmas›
• Say›ca yeterli personele sahip olmas›
• Hizmet araç, gereç ve ekipman›n yeterli olmas›
5.4.2 Zay›f Yönler
• Toplam Kalite Yönetimi Sistemi’ndeki eksiklikler
• Birimleraras› koordinasyon ve iletiﬂim eksikli¤i
• Tan›t›m çal›ﬂmalar›n›n yetersiz olmas›
• Farkl› statüdeki personelin birarada çal›ﬂ›yor olmas›
• Nitelikli ve teknik personel eksikli¤i
• Hizmet içi e¤itim yetersizli¤i
• Makine park›ndaki araçlar›n ço¤unun ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ olmas›
• Personel performans de¤erleme sisteminin olmamas›
• Personel aras› ücret eﬂitsizli¤i
• Toplu taﬂ›ma araç filosunun yetersiz ve yaﬂl› olmas›
• Birimler aras› personel da¤›l›m›ndaki dengesizlik
• Hizmet tesislerinin ve çal›ﬂma mekanlar›n›n yetersiz olmas›
• Sosyal faaliyet alanlar›n›n yetersiz olmas›
• ‹mar denetiminin etkin ﬂekilde yap›lamamas›
• GPRS Sistemi Eksikli¤i
• Organizasyonun yeniden yap›lanma gereklili¤i
• Geniﬂleyen s›n›rlar ile birlikte imar planlamada yaﬂanan sorunlar
• ‹zleme, denetleme ve raporlama sisteminin yetersiz olmas›
• Co¤rafi bilgi sisteminin tamamlanmam›ﬂ olmas›
• Dijital Haritalar›n yetersiz olmas›
• Birimlerde etkin planlama ve programlama sisteminin olmamas›
• Fuar ve Kongre alanlar›n›n yetersiz olmas›
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5.4.3 Tehditler
• Gecekondulaﬂma
• Çarp›k Kentleﬂme ve imar aflar›
• ‹zmir’in I. derece deprem bölgesinde olmas›
• Düzensiz sanayileﬂme ve sanayinin k›s›tl› geliﬂimi
• Artan trafik yo¤unlu¤u ve bunun do¤urdu¤u ulaﬂ›m engelleri
• ‹ﬂsizlik
• Çevre Kirlili¤i
• Do¤al Afetler (Sel, Yang›n, Heyelan vb.)
• Su kaynaklar›n›n kirlenmesi (Baraj ve Havza…)
• Ekonomik ‹stikrars›zl›k
• Nüfus Art›ﬂ›
• ‹zmir’in göç almas›
• Yeﬂil alanlar›n h›zla azalmas›
• Su kaynaklar›n›n azalmas›
• Kanun ve Yönetmeliklerde s›k de¤iﬂikliklerin olmas›
• Artan enerji ihtiyac› ve yükselen enerji maliyetleri
• Toplumdaki sosyal problemlerde art›ﬂ›n yaﬂanmas›
• Toplumdaki dengesiz gelir da¤›l›m›
• Kurumlararas› eﬂgüdüm eksikli¤i
• Kanunlardaki tutars›zl›klar ve bunun meydana getirdi¤i sorunlar
• Konaklama tesislerinin yetersiz olmas›
• Belediye hizmet alanlar›n›n geniﬂlemesi ve yayg›nlaﬂmas›
• Rant ekonomisi
• Direk yurtd›ﬂ› uçuﬂlar›n›n azl›¤›
• Kurumlar aras› görev ve yetki çat›ﬂmalar›
• Siyasi istikrars›zl›k
• Ülke aleyhindeki uluslararas› politikalar›n kurumlara yans›mas›
• Yeni kat›lan ilçelerin haritalar›n›n yetersiz olmas›
• Altyap› haritalar›n›n olmamas›
• 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunun yetkileri s›n›rland›rmas›
• Ticaret liman›n›n körfez içerisinde yer almas›
• ‹mar yap›s›ndan ve ﬂehrin arkeolojik dokusundan kaynaklanan eriﬂim engelleri
• Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m sürecine girilmesi
• Bilgi sistemlerine yönelik sald›r›lar
• Teknolojik geliﬂmeleri takip ve temin etmede zorluklar›n yaﬂanmas›
• Yerel ve ulusal medyan›n olumsuz yaklaﬂ›m›
• G›da sanayi ve ticaretinde sa¤l›ks›z uygulamalar›n olmas›
• Özelleﬂtirme politikalar›
• Alternatif enerji kaynaklar›n›n yeterince de¤erlendirilememesi
• Yolcu liman› altyap› eksikli¤i

5.4.4 F›rsatlar
• EXPO 2015’e adayl›k sürecine girilmiﬂ olmas›
• Metro hatt›n›n geniﬂlemesi
• Kentin co¤rafi yap›s› ve jeopolitik konumu
• Denizin olmas›
• Il›man iklim koﬂullar›
• ﬁehrin zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olmas›
• ‹zmir hava ulaﬂ›m›n›n geliﬂim göstermesi
• Deniz kirlili¤inin azalmas› yönünde kaydedilen geliﬂmeler
• Liman ﬂehri olmas›
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• ﬁehrin tarih, turizm (inanç,sa¤l›k vb.), e¤itim, kültür, fuar, tar›m, sanat
merkezi olarak cazibesi ve geliﬂme imkan›
• Yenilenebilir enerji kaynaklar› (rüzgar, güneﬂ, jeotermal, do¤algaz vs.)
bak›m›ndan zengin olmas›
• Üniversitelerin varl›¤›
• Üniversite gençli¤i potansiyelinin fazla olmas›
• Avrupa Birli¤i uyum süreci ve fonlardan yararlanabilme imkanlar›
• ‹zmir Enternasyonal Fuar›n›n varl›¤›
• Baraj ve göletlerin var olmas›
• Yerel yönetim anlay›ﬂ›ndaki olumlu de¤iﬂimler
• 5216 ve 5393 say›l› yasalar›n vermiﬂ oldu¤u yetkiler
• Esnek ulaﬂ›m a¤›na sahip bir ﬂehir olmas›
• Kent Kart sisteminin uygulan›yor olmas›
• Halk›n e¤itim ve kültür düzeyinin yüksek olmas› ve etkinliklere olan ilgisi
• ‹ﬂgücü temin kolayl›¤›
• Uluslararas› organizasyonlara baﬂar›l› ev sahipli¤i yapabilen bir ﬂehir olmas›
• Kentsel merkezleﬂme ve yo¤unluk
• Teknolojik ve teknik alanda yaﬂanan geliﬂmeler
5.5 Paydaﬂ Analizi
Kurumumuzun mevcut durumunu daha sa¤l›kl› ortaya koymak ve ilgili tüm kitlenin görüﬂlerini
almak amac› ile paydaﬂ analizi çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r. Bir hizmet yerine getirilirken bunun gerçekleﬂtirilmesinde bizi etkileyen ve bizden etkilenen kiﬂi, kurum ve kuruluﬂlar paydaﬂlar›m›z olarak
ifade edilmektedir. Paydaﬂlar›m›z belirlenirken birim yöneticilerimizle toplant› ve de¤erlendirme
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂ, istatistiksel de¤erlendirmeler ve kaynak taramas› ile sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
5.5.1 Kamu Kurum ve Kuruluﬂlar›
• Ba¤-Kur Genel Müdürlü¤ü ve ‹l Müdürlü¤ü
• Baro Baﬂkanl›klar› (‹zmir, ‹stanbul, Ankara)
• Baﬂbakanl›k
Müsteﬂarl›klar
Genel Müdürlükler
Ba¤l› Kurullar
Devlet Tiyatrolar›
• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
Genel Müdürlükler
‹l Müdürlükleri
• Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araﬂt›rma Enstitüsü
• Büyükﬂehir Belediye Baﬂkanl›klar›
• Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›
‹zmir Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›
Mahkemeler
• Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
• Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Çevre Koruma Genel Müdürlü¤ü ve Kurullar›
‹l Müdürlükleri
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

Denizcilik Müsteﬂarl›¤› ve ‹zmir Liman Baﬂkanl›¤›
Devlet ‹statistik Enstitüsü ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
Devlet Malzeme Ofisi
Devlet Personel Baﬂkanl›¤›
Devlet Planlama Müsteﬂarl›¤›
Devlet Su ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü ve 2. ve 3. Bölge Müdürlükleri
D›ﬂ‹ﬂleri Bakanl›¤›
Genel Müdürlükleri
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›
‹l Müftülü¤ü
Do¤a ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü
‹l Müdürlü¤ü
Emekli Sand›¤› Genel Müdürlü¤ü
‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
Gediz Elektrik ‹zmir Bölge Müdürlü¤ü
Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü
‹l Müdürlükleri
‹.B.B. ‹ﬂtiraki ﬁirketler
‹çiﬂleri Bakanl›¤›
Genel Müdürlükleri
‹l Belediye Baﬂkanl›klar›
‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü
‹lçe Belediye Baﬂkanl›klar›
‹lçe Kaymakaml›klar›
‹l Kademe Belediye Baﬂkanl›klar›
‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü
‹zmir Tersane Komutanl›¤›
‹zmir Valili¤i
Valilik ‹l Müdürlükleri
‹l Emniyet Müdürlü¤ü ve Ba¤l› ﬁubeleri
‹lçe Emniyet Müdürlükleri
Afet Koordinasyon Merkezi
Jandarma Genel Komutanl›¤›
‹l Jandarma Komutanl›klar›
‹lçe Jandarma Komutanl›klar›
Kamu ‹hale Kurumu
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü
2. ve 3. Bölge Müdürlükleri
Konsolosluklar
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
‹zmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu
‹zmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu
‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü
‹zmir Devlet Opera ve Balesi
Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›
Gümrükler Baﬂmüdürlü¤ü (‹zmir)
‹zmir Gelir Müdürlü¤ü (Defterdarl›k)
Vergi Dairesi Müdürlükleri
Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ü
Milli E¤itim Bakanl›¤›
‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü
‹lk Ö¤retim Okullar› ve Liseler
Milli Savunma Bakanl›¤›
Asker Alma Daire Baﬂkanl›klar›
Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü
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• Sa¤l›k Bakanl›¤›
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
Enstitüler
• Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
• Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
‹l Müdürlükleri
• Say›ﬂtay
• Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü¤ü
Bölge Müdürlü¤ü
• Tapu ve Kadastro ‹l Müdürlü¤ü
‹lçe Teﬂkilatlar›
• Tar›m Bakanl›¤›
Tar›m ‹l Müdürlü¤ü
Bornova Veteriner Kontrol Araﬂt›rma Enstitüsü
• TCDD Liman ‹ﬂletmesi Müdürlü¤ü
• TOK‹ Toplu Konut ‹daresi
• Türk Standartlar› Enstitüsü Bölge Müdürlü¤ü
• Türk Telekom Bölge Müdürlü¤ü
• Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›
(TCDD, Limanlar, Hava Meydanlar› ‹ktisat Genel Müdürlü¤ü ‹l Temsilcilikleri)
5.5.2 Di¤er Kurum ve Kuruluﬂlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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112 Acil Servis
Amatör Spor Kulüpleri
Amatör Tiyatro ve Sanat Topluluklar›
Bankalar
BOTAﬁ Boru Hatlar› ile Petrol Taﬂ›ma A.ﬁ.
EAZA Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar› Birligi
EPDK Enerji Petrol Piyasas› Denetleme Kurulu
Fabrikalar
Fakülteler
‹zmir Jeotermal Enerji Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi
‹zmirgaz A.ﬁ.
Kardeﬂkentler (47 Adet)
Kent Konseyi
Kooperatifler
Kütüphaneler
Laboratuvarlar
Mahalle Muhtarl›klar›
Meslek Odalar›
Mükellefler
Özel Güvenlik ﬁirketleri
Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar›
Özel Sanat ve Organizasyon Firmalar›
Sendikalar
Serbest Avukatlar
Ses - Iﬂ›k Firmalar›
Seyahat Acentalar›
Sigorta ﬁirketleri
Sivil Toplum Kuruluﬂlar›
Siyasi Parti ‹l ve ‹lçe Teﬂkilatlar›
Üniversiteler
Vatandaﬂlar veya Kanuni Temsilcileri
Yerel ve Ulusal Bas›n

5.6 Anket Çal›ﬂmalar›
Paydaﬂ görüﬂlerinin de¤erlendirilmesi, paydaﬂlara uygulanan anket ve yaz›l› görüﬂ alma yolu ile
yap›lm›ﬂt›r. ‹ç paydaﬂlar›m›za (kurum çal›ﬂanlar›), intranet üzerinden anket uygulanarak sonuçlar›
de¤erlendirilmiﬂtir. D›ﬂ paydaﬂlar›m›z›n analizi yaz›l› görüﬂlerinin al›nmas› yolu ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Hedef kitlemiz (vatandaﬂlar) için ise halk anketi uygulanm›ﬂt›r.
Kurum Anketine kat›lan 307 kiﬂinin %65’i kad›n, %35‘i ise erkeklerden oluﬂmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n yaﬂ ortalamas› 37 olup bu ortalaman›n kad›nlar için 35.99 erkekler için 39.55 oldu¤u görülmektedir. Çal›ﬂma sürelerine göre iliﬂkilendirme yapt›¤›m›zda, kat›l›mc›lar›n %17’si 20 y›l ve üstü,
%18’i 16-20 y›l aras›, %38’i 6-15 y›l aras›, %27’si 0-5 y›l aras›d›r.
‹stihdam gruplar›na göre kat›l›mc›lar› inceledi¤imizde, anketimize kat›lanlar›n %57’si memur,% 2
si kadrolu iﬂçi, %16 s› ﬂirket personeli,%16 s› uzman ﬂirket personeli, %9 u ﬂirket iﬂçisi oldu¤u
görülmektedir.
Kat›l›mc›lar›n e¤itim durumuna bak›ld›¤›nda; %68’inin üniversite, %22’sinin lise ve dengi okul,
%7’sinin yüksek lisans ve doktora, %2‘sinin ortaokul ve dengi okul, %1’inin ilkokul oldu¤u görülmektedir. Kat›l›mc›lar›n anket sorunlar›na verdikleri yan›tlar›n istatistiksel sonuçlar› ile ilgili grafikler aﬂa¤›da yer almaktad›r:

‹ﬂ konusundaki
geliﬂimine
destek olur

Daire Baﬂkan›

Asistan ve gerekli
olan iletiﬂimle
koordinasyonu
kurarlar

Daire Baﬂkan›

Bilgi paylaﬂma
özelli¤i vard›r

GRAF‹K 21
Yönetici
De¤erlendirmesi

Daire Baﬂkan›

Müdür

Müdür

Personele adil
davranmaktad›r

Daire Baﬂkan›

‹ﬂ hakk›nda
düﬂüncelerime
de¤er verir

Daire Baﬂkan›

‹yi ve anlay›ﬂl›d›r

Müdür

Daire Baﬂkan›

Müdür

Müdür

Müdür

Evet

Hay›r

Yukar›da yer alan grafikten kurum çal›ﬂanlar›n›n yöneticilerden yüksek oranda memnun olduklar›
tespit edilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki grafik de ise kurumda plan, program eksikli¤i, birimler aras› koordinasyon eksikli¤i
ve nitelikli personel eksikli¤i sorunlar›n›n ilk s›ralar› ald›¤› gözlemlenmektedir.
Genel de¤erlendirme sonuçlar› ise Grafik : Genel Görüﬂ De¤erlemesi’nde özetlenmiﬂtir. Buna
göre “Verilen görevleri yerine getirmede yeterli beceri ve bilgiye sahip oldu¤umu düﬂünüyorum” sorusuna yüksek oranda kesinlikle kat›l›yorum görüﬂü bildirilmiﬂtir. ‹ﬂ yaparken karar süreçlerine kat›lma, fiziki çal›ﬂma koﬂullar›, gerekli ortam ve araçlara sahip olma di¤er kesinlikle kat›l›yorum oran›n›n yüksek oldu¤u görüﬂlerdir.
Kurumun düzenledi¤i e¤itim ve seminerler, iﬂyerinden al›nan haklar (maaﬂ,ikramiye, vb.), sosyal
imkanlar ve bunlardan yararlanma az puan alarak son s›ralarda yer alm›ﬂt›r.
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GRAF‹K 22
Kurum
Sorunlar›n›n
De¤erlendirmesi
Birimler aras› koordinasyon eksikli¤i
Plan-program eksikli¤i
Nitelikli personel eksikli¤i
Kadro durumu ile yap›lan görev
aras›ndaki uyum
Terfi etme olanaklar›
Sosyal aktiviteler
Kurumun teknolojik düzeyi
Çal›ﬂanlar aras› iletiﬂim
Kurumun bak›m ve temizli¤i
Yemek hizmeti
Çay hizmeti

GRAF‹K 23
Desteklenen
Kentsel Projeler

0.49
0.38

0.37
0.27
0.22
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ﬁehir Akvaryumu

Kente Özgü Bank, Büfe ve Ayd›nlatmalar

Büyük Bir Müze

0.08 0.07
0.06 0.06

Büyük Bir Hayvanat Bahçesi

Turistik Amaçl› Körfez Turlar›

0.10 0.10

ﬁehiriçi Plajlar›

Kente Sembol Olacak Yeni Bir Yap›

Yat Liman› ve Tesisleri

Botanik (Bitki) Park›

0.15 0.14 0.14
0.13

Termal Turizm

Bilim Park›

‹zmir Tan›t›m Projesi

Büyük Bir Kongre ve Sanat Merkezi

Uluslararas› Organizasyonlar

Tarihi Yap›lar›n Restorasyonu

Kentsel Dönüﬂüm Projesi

0.17

GRAF‹K 24
Genel Görüﬂ
De¤erlendirmesi
Verilen görevleri yerine getirmede yeterli bilgi ve
beceriye sahip oldu¤umu düﬂünüyorum
‹ﬂimi yaparken gerekli karar verme süreçlerine kat›l›yorum
Fiziki çal›ﬂma koﬂullar›ndan memnunum (çal›ﬂma alan›)
‹ﬂlerimi zaman›nda ve do¤ru yapmak için gerekli
ortam ve araçlara sahibim
‹ﬂ yüküm ad›ld›r
‹ﬂimi en iyi ﬂekilde yapabilmek için gerekli
e¤itimi al›yorum
Kurumda bilgi paylaﬂ›m›n›n yeterli oldu¤unu düﬂünüyorum
Kurumda görev da¤›l›m› personel niteliklerine uygun
yap›lmaktad›r
Her türlü sosyal imkandan yararlan›yorum
Yeterli sosyal imkanlara sahip oldu¤umu düﬂünüyorum
‹ﬂyerinde ald›¤›m haklardan memnununm (maaﬂ,
ikramiye, sa¤l›k v.b)
Kurumun düzenledi¤i e¤itim ve seminerler yeterlidir

Kesinlikle Kat›l›yorum

Kat›l›yorum

Kat›lm›yorum

Kesinlikle Kat›lm›yorum

Halk anketi; halk›n belediyenin hizmetleri ve halkla iletiﬂimi hakk›nda görüﬂlerini belirlemek, daha
çok kaynak ve ilgi isteyen alanlar› tespit etmek amac›yla tasarlanm›ﬂt›r. Anket ayr›ca, belli baﬂl›
projeler konusunda halk›n ilgisini ve ihtiyaç fark›ndal›¤›n› ölçmeyi hedeflemiﬂtir.
Anket Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› dahilinde, teknik imkanlar›n izin verdi¤i ölçüde ilçe ve semt
nüfus oranlar›na ba¤l› kalarak uygulanm›ﬂt›r. 3.001 kiﬂiye anket uygulamas› yap›lm›ﬂt›r. Anket çal›ﬂmas›n›n gerçek co¤rafi da¤›l›m› yans›tmas› için ilçe merkezleri yan›nda tüm semt ve mahalleleri
kapsamas›na gayret edilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n %58’i erkek, %42’si kad›nd›r. 18 ve daha yukar› yaﬂ
grubuna uygulanm›ﬂt›r. Ankete kat›lanlar›n yaﬂ gruplar›na göre da¤›l›m› Grafik 25’ de görülmektedir.

GRAF‹K 25
Halk Anketi Yaﬂ
Da¤›l›m›

58-65
6,1%
18-25
23,8%

50-57
10,0

42-49
14,0%
26-33
24,4%
34-41
18,8%
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Kat›l›mc›lar›n %58’i evli, %37’si bekar, %6’s› eﬂi vefat etmiﬂ yada boﬂanm›ﬂt›r.
Halk anketine kat›lanlar›n e¤itim durumlar› incelendi¤inde %42’si lise ve dengi okul mezunu,
%28’i üniversite mezunu, %14’ü ortaokul ve dengi okul mezunu, %15’i ilkokul mezunudur.
Okur-yazar olmayanlar›n oran› %1 civar›ndad›r.
‹zmir, co¤rafi konumu, iklimi ve sundu¤u yaﬂam kalitesi ile emeklilik ve e¤itim için bir çekim
merkezi durumuna gelmiﬂtir. Anketi yan›tlayan erkeklerin, meslek gruplar› incelendi¤inde %16’s›
emekli, %12’si ise ö¤rencidir. Özel sektörde çal›ﬂan beyaz yakal›lar›n oran› %5, iﬂçilerin oran›
%16, doktorluk, avukatl›k ve mühendislik gibi uzmanl›k gerektiren meslekler %5 ile temsil edilmektedir. Kat›l›mc›lar›n %6’s› iﬂsiz olup, iﬂsiz oldu¤u halde gelir sahibi olanlar›n oran› %2, kamu
sektöründe iﬂçi olan erkeklerin oran› %3’tür. Ankete yan›t veren kad›nlar›n mesleki da¤›m› incelendi¤inde, ev kad›nlar›n›n %27 ile en büyük kitleyi oluﬂturdu¤u gözlenmistir. Di¤er da¤›l›mlar ise
%16 ö¤renci, %13 iﬂçi, %9’u Kamu sektöründe memur, %8 büyük ölçekli iﬂletme sahibi, %8
emekli, %6 özel sektörde memur, %5 uzmanl›k gerektiren meslek sahibi, %4 iﬂsiz ve %2 iﬂsiz fakat gelir sahibi olanlar ﬂeklinde görülmektedir.
Ankete kat›lanlar›n gelir da¤›l›m› incelendi¤inde, düﬂük gelir (Ayl›k Hane Geliri <500 YTL ) seviyesine sahip hane oran›n› %10, dar gelirliler (Ayl›k Hane Geliri:501- 1000 YTL) %36, orta gelir
(Ayl›k Hane Geliri:1000- 2000 YTL) seviyesi %37, yüksek gelir seviyesi (Ayl›k Hane Geliri:
2000- 4000 YTL) %13, üst gelir seviyesi ise %3 oran›ndad›r.
Ankete kat›lan kiﬂilerin hane halk› say›s› incelendi¤inde yaln›z yaﬂayanlar›n oran› %5’tir. Hane halk› say›s› 2 olan kat›l›mc›lar›n oran› %17, hane halk› say›s› 3 olan kat›l›mc›lar›n oran› %32, hane
halk› say›s› 4 olan kat›l›mc›lar›n oran› %30’dur. 5 ve daha fazla kiﬂiden oluﬂan hane halk›na sahip
kat›l›mc›lar›n oran› %16’d›r.
Halk anketinde ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin altyap› ve hizmet konusunda ortaya koydu¤u
performans ve sorun yaﬂanan alanlar›n tespiti amaçlanm›ﬂt›r. Gerçekleﬂtirilen anket çal›ﬂmas› sonucunda elde edilen yan›tlar incelendi¤inde kesintisiz su hizmeti, çöp toplama, AKS bilinirli¤i, ﬂehir içi ulaﬂ›m kolayl›¤›, körfez kirlili¤i ile mücadele, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliﬂimi, deniz
ulaﬂ›m› kolayl›¤›, ‹BB çal›ﬂmalar›n›n baﬂar›s› ve etkinli¤i, kent görünümü ve esteti¤i, kültür ve sanat
faaliyetleri kat›l›m› konular›nda halk,belediye hizmetleri hakk›nda olumlu görüﬂe sahiptir. Halk›n
olumsuz görüﬂ belirtti¤i konular ise Kültürpark’›n mevcut kullan›m›, araç kald›r›m iﬂgalinin önlenememesi, sokak hayvanlar›n›n kontrolü, yeterli otopark tesisi ve alan›, yeterli yeﬂil alan ve pazar
yerleri olarak ortaya konulmuﬂtur.
Halk anketi ile ﬂehre ait temel sorunlar›n belirlenmesi ve önceliklendirilmesi de hedeflenmiﬂtir.
ﬁehre ait en önemli sorunlar olarak yol ve trafik s›k›ﬂ›kl›¤› görülmektedir. ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin performans›n›n yüksek oldu¤u alanlar ise halk taraf›ndan kesintisiz su hizmeti, çöp toplama etkinli¤i, AKS hizmeti ve bilinirli¤i, ﬂehiriçi ulaﬂ›m kolayl›¤› ve körfez kirlili¤inin giderilmesi
olarak belirtilmiﬂtir.
Halk anketi çal›ﬂmalar› içerisinde kent ve sosyal kimli¤i, altyap›y› ve turizmi geliﬂtirecek projeler
hakk›nda görüﬂleri al›nm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lara ‹zmir’in yaﬂam kalitesini en fazla etkileyecek 3 projeyi
seçmeleri istenmiﬂtir. Anketten elde edilen sonuçlara göre yaﬂam kalitesini iyileﬂtirici projeler
içinde Metro Hatt›n›n Geniﬂletilmesi Projesi en fazla deste¤i alan projedir. Di¤er yüksek destek
alan projeler; Her Eve Do¤algaz veya Jeotermal Enerji, Gecekondu bölgeleri için toplu konut,
Toplu taﬂ›ma araçlar›n›n iyileﬂtirilmesi, ‹htiyaç sahiplerine ücretsiz sa¤l›k hizmeti, Ö¤rencilere g›da
ve burs yard›mlar›, Yol ve Kald›r›mlar›n Yenilenmesidir.
Halk anketinde turizm ve kentsel kimlik projeleri de halk›n görüﬂüne sunulmuﬂtur. Bu projeler
içinde ‹zmir Tan›t›m Projesi, uluslararas› organizasyonlar ve tarihi yap›lar›n restorasyonu ankete
kat›lanlar›n en fazla destekledi¤i projelerdir.
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STRATEJ‹K ALANLAR

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi görev alanlar›n›n tasnifi ile oluﬂturulan stratejik planlamaya iliﬂkin çal›ﬂma alanlar›,

Temel Stratejik Konular

Stratejik Amaçlar

1 Yönetim

• Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sa¤lanmas›
• ‹zmirlilerin ‹zmir ile ilgili karar ve uygulamalara etkin kat›l›m›
için gerekli mekanizmalar›n oluﬂturulmas›.

2 Çevre Koruma ve Çevre Sa¤l›¤›

• Kentimizdeki çevreyi ve do¤al varl›klar› korumak, geliﬂtirmek
ve gelecek kuﬂaklara çevre kalitesi yüksek yaﬂanabilir bir kent
b›rakmak.
• Çevre kalitesi yüksek ve yaﬂan›labilir bir kent için çevre ve
hayvan sa¤l›¤›na yönelik koruyucu çal›ﬂmalar yapmak.
• ‹zmir Metropol alan içindeki su kaynaklar›n›n son teknolojik
geliﬂmeler çerçevesinde en iyi ﬂekilde kullan›lmas› ve artt›r›lmas›, su kaçaklar›n›n azalt›lmas› at›k sular›n çevreyi kirletmesini engelleyecek ﬂekilde denetlenmesi.

3 ‹mar-Kentsel Koruma ve Tasar›m

• ‹zmir kentsel bölgesinde, kentsel geliﬂmenin ulaﬂt›¤› yo¤unluk
ve sorunlar›n çözülmesi, sosyo ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden tan›mlanmas›, yat›r›m ve geliﬂme e¤ilimlerinin ve
taleplerin planl› olarak yönlendirilmesi, altyap› geliﬂmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile planl› ve sürdürülebilir geliﬂmenin sa¤lanmas›d›r.
• ‹zmir kentinde tarihi ve kültürel mirasa sahip ç›k›lmas›, koruma kullanma dengesinin oluﬂturulmas› ve var olan tarihsel kimli¤in yan›nda kimliksiz kentsel alanlara iliﬂkin tasar›mlar yap›lmas›.

4 Kentsel Altyap›

• Kentte yaﬂam kalitesini art›r›p, yaﬂam› kolaylaﬂt›rmak amac›yla
kentsel altyap› çal›ﬂmalar›n›n etkin ve verimli ﬂekilde yap›lmas›.

5 Ulaﬂ›m

• ‹zmir kentinin özgün yap›s› ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarl›, farkl› ulaﬂ›m
türlerini dengeli biçimde bir araya getiren ve kentlinin yaﬂam
kalitesini yükselten ulaﬂ›m yap›s›n›n oluﬂturulmas›.

6 Sa¤l›k

• ‹zmir Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde yaﬂayan herkese
yatakl› ya da ayaktan eﬂit olarak kaliteli, ekonomik sa¤l›k hizmeti sunmak, sa¤l›k konusunda bilinçlenmiﬂ bir toplum oluﬂmas›n› sa¤lamak.
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Temel Stratejik Konular
7 Kültür, Spor. E¤itim ve Sosyal
Hizmetler

Stratejik Amaçlar
• Ülkemizin ekonomik, e¤itsel ve kültürel anlamdaki geri kalm›ﬂl›¤›na ‹zmir kenti özelinde çareler üretmek, bilimde sanatta
dünya ölçe¤inde söz sahibi olan ülkeler ile yar›ﬂabilir hale
gelebilmek için katk› koymak. Bu çerçevede ‹zmir’de kentlilik
bilincinin oluﬂmas› ve kentlinin yaﬂam kalitesinin yükseltilmesini
sa¤lamak.
• Belediyemiz bas›n,yay›n,halkla iliﬂkiler ve tan›t›m faaliyetlerinde daha h›zl›, etkili ve kaliteyi art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar yapmak.
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8 Turizm, Fuarc›l›k ve D›ﬂ ‹liﬂkiler

• ‹zmir’in sosyal,kültürel, turizm ve di¤er alanlarda dünyan›n
gözde ﬂehirleri aras›na girmesini sa¤lamak.

9 ‹tfaiye ve Afet Yönetimi

• ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesinin 5216 say›l› yasa ile kendisine
verilen sorumluluk alan›nda; yurttaﬂlar›m›z›n can ve mal güvenli¤ini sa¤lamak amac› ile itfaiye ve acil yard›m hizmetlerini etkin
ve süratli ﬂekilde yürütmek, do¤al afet olaylar›n›n önlenmesi ve
zararlar›n›n azalt›lmas› için gerekli planlamalar› yapmak ve uygulamakt›r.

10 Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri

• Bilgi toplumuna dönüﬂümde ; bilgiye dayal› rekabet ortam›nda üretilen hizmetlerde daha etkin ve verimli olabilmek için
bilginin üretilmesi, iﬂlenmesi, eriﬂilmesi, paylaﬂ›lmas›, do¤ru ve
h›zl› kullan›lmas›n›n sa¤lanarak kentlinin say›sal yaﬂama dahil
edilmesi.

11 Yeﬂil Alan, Rekreasyon Alanlar› ve
Parklar

• Ça¤daﬂ bir kentsel tasar›m anlay›ﬂ› ve peyzaj mimarl›¤› ilkeleri
do¤rultusunda yeﬂil alan tasar›m ve uygulamalar›n›n yap›larak
kentin yaﬂanabilirli¤ini ve kentlinin yaﬂam kalitesini artt›rmak.

12 Enerji

• Alternatif Enerji Kaynaklar›n›n Kullan›ma Sunulmas›.

13 Bütçe ve Sat›n Alma

• Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak sunulabilmesi için
güçlü bir mali yap›n›n oluﬂturulmas›.

7

AMAÇLAR • HEDEFLER • PROJE VE FAAL‹YETLER

7.1 Yönetim

Stratejik Amaç 1

Etkin, verimli ve kaliteli hizmet
üretiminin sa¤lanmas›

Hedef 1.1:
Kurumsal verimlili¤in ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Faaliyetler / Projeler
1 Organizasyon yap›s›n›n iyileﬂtirilmesine yönelik düzenlemeler
2 Kalite yönetim sisteminin kurulmas›

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y›llar

Performans Kriterleri

2006 - 2017
2006 - 2008

Her y›l gerektikçe
2006 %10
2007 %50
2008 %40

Süreç analizi çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
‹ﬂ de¤erleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
Performans de¤erleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
‹ﬂ güvenli¤i kapsam›nda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›
Dokümantasyon sisteminin kurulmas›
Raporlama sisteminin kurulmas›
‹ç denetim faaliyetleri
Sektörlere iliﬂkin komisyonlar kurulmas›
Anket çal›ﬂmalar› yap›lmas›

Y›lda 1 kez

Hedef 1.2:
Personel niteliklerinin ve verimlili¤inin art›r›lmas›
Faaliyetler/ Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 E¤itim Araﬂt›rma ve Yay›n Merkezinin Kurulmas›

2007-2009

2007 %35
2008 %35
2009 %30

2 Kiﬂisel ve Kurumsal E¤itim ve Geliﬂimine yönelik
çal›ﬂmalar

2007-2009

2007 %40
2008 %50
2009 %10

2006

Tamamlanmas›

2007-2008

2007 %20
2008 %80

3 Norm Kadro Çal›ﬂmalar›n›n Yap›lmas›
4 Personel performans de¤erlemesi
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7.1 Yönetim

Stratejik Amaç 2

‹zmirlilerin ‹zmir ile ilgili karar ve
uygulamalara etkin kat›l›m› için
gerekli mekanizmalar›n oluﬂturulmas›

Hedef 2.1:
Ça¤daﬂ yönetim anlay›ﬂ› kapsam›nda, etkin, kat›l›mc› ve kaliteli hizmet üretmek

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007

%100

2 Yerel Gündem 21 faaliyetlerine gönüllü hemﬂehri
kat›l›m›n artt›r›c› faaliyetler sürdürerek etkinli¤i artt›rmak

2007–2009

Y›lda en az 5 etkinlik

3 Kent Konseyi ve Çal›ﬂma Gruplar› Toplant›lar›n›n
sürdürülmesinde belediye birimlerinin kat›l›m›n› sa¤lamak

2007–2009

10 toplant› /y›l

2007

Yönetmeli¤inin Bakanl›k‘ça
yürürlü¤e konulmas›na
ba¤l› olarak

2007–2009

Toplant› say›s› / y›l

1 Büyükﬂehir Belediyesi YG21 faaliyetlerinin
Kurumsal yap›lanmas›n› sa¤lanmas›

4 Mevzuat›n Ön gördü¤ü Kent Konseyi’nin
yap›lanmas›n› sa¤lamak,
5 YG-21 Kent Konseyi Toplant›lar› ç›kt›lar›n›n
dökümante edilerek Stratejik planlama birimi
ve ilgili birimlere gönderilmesi

6 Mevzuat›n ön gördü¤ü Kent Konseyi Yönetmeli¤i
2007 – 2009
tasla¤›nda ön görülen özel ilgi gruplar›na ait
Yerel Gündem 21 meclislerinin oluﬂturulmas› ve belediye
birimlerinin meclislere kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
• Özürlüler Meclisi
• Yaﬂl›lar /k›demli hemﬂehriler Meclisi
• Çocuk Meclisi
• Gençlik Meclisi
• Kad›nlar Meclisi
• Mahalle Meclisleri
7 ‹zmir YG21 Faaliyetlerinin ‹zmirlilere duyurulmas›,
ç›kt›lar›n›n ilan amac› ile,
http://www.izmir-yerelgundem21.org.tr adl›
web sitesinin güncellenerek sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamak, Üye kay›t sistemi geliﬂtirmek
8 Meclis yönetmeliklerinin oluﬂturulmas›, bas›m› ve da¤›t›m›
9 Toplant› tutanaklar›n›n yay›nlanmas›, bas›m› ve da¤›t›m›
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2 toplant› /y›l

2
2
2
2
2
2

kere/
kere/
kere/
kere/
kere/
kere/

y›l
y›l
y›l
y›l
y›l
y›l

2007 – 2009

Web sayfas›n›n
ziyaretçi say›s›n›n
%5 art›r›lmas›

2007

%100

2007 – 2009

%100

Hedef 2.2:
Kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile di¤er kurum ve kuruluﬂlararas› koordinasyon ve iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Kurumlararas› koordinasyon toplant›lar›n›n yap›lmas›
• ‹BB-Valilik
• ‹BB-‹lçe Belediyeler
• ‹BB-‹lk kademe Belediyeler
• ‹BB-Muhtarl›klar
• ‹BB-Di¤er

2007 - 2009

2 Organizasyon ve Koordinasyon Birimi kurulmas›

2007 - 2009

Stratejik Amaç 3

Performans Kriterleri
2 kere/y›l
2 kere/y›l
2 kere/y›l
2 kere/y›l
Gerektikçe
Tamamlanmas›

‹zmir Metropol alan dahilinde
tüm zab›ta hizmetlerinin en iyi
ﬂekilde yerine getirilmesi

Hedef 3.1:
Yeni yürürlü¤e giren yasa, tüzük ve yönetmelikler kapsam›nda zab›ta personelinin mesleki bilgisini ve
zab›ta hizmetlerinin kalite düzeyini art›rmak.
Faaliyetler / Projeler
1 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, ‹lçe Belediyeler ve
‹lk Kademe Belediyeleri’ndeki zab›ta personelinin
hizmet içi e¤itimini sa¤lamak.

Y›llar

Performans Kriterleri

2007-2009

2 E¤itim / Y›l

Hedef 3.2:
Zab›ta hizmetlerinin en iyi ﬂekilde yürütülmesini teminen; yap›lacak olan hizmet binalar›nda da kullan›lmak
üzere ulaﬂ›mda ve iletiﬂimde gerekli olan araç - gereçlerin temin edilmesi, teknik donan›mlar›n sa¤lanmas›
Faaliyetler / Projeler
1 Hizmet birimlerinde kullan›lmak üzere
teknik donan›m temin edilmesi
2 Daha etkin hizmet verebilmek üzere araç temin edilmesi

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 - 2009

2007 %70
2008 %15
2009 %15

2007

Gerekti¤i kadar

81

7.2 Çevre Koruma ve Çevre Sa¤l›¤›

Stratejik Amaç 1

Kentimizdeki çevreyi ve do¤al varl›klar› korumak,
geliﬂtirmek ve gelecek kuﬂaklara çevre kalitesi
yüksek, yaﬂanabilir bir kent b›rakmak

Hedef 1.1:
Kentimizde hava ve gürültü kirlili¤inin tespiti, kirlili¤i önlemeye yönelik tedbirlerin al›nmas›,
halk›n bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi

Faaliyetler / Projeler
1 Büyük kent merkezlerinde karayolu trafi¤inden
kaynaklanan hava kirlili¤inin belirlenmesi
(TÜB‹TAK destekli)
• Araç say›m›, ölçüm yap›lmas›

Nisan 2006Nisan 2007
2007 - 2008

2 ‹zmir ve Alia¤a endüstri bölgesinde hava kirlili¤ine
neden olan organik ve inorganik kirleticilerin
düzeylerinin, kaynaklar›n›n ve sa¤l›k etkilerinin
belirlenerek hava kalitesi yönetim plan›n›n oluﬂturulmas›
(TÜB‹TAK Taraf›ndan Kaynak Karﬂ›lan›yor)
• 3 Ayl›k k›ﬂ döneminde pasif örnekleme ile ölçümler

2005 - 2007

• De¤erlendirme ve rapor
3 Hava Kirlili¤i Ölçüm A¤›n›n Geniﬂletilmesi
• Hava kirlili¤i ölçüm istasyonu kurulmas›,
program temini ve iﬂletilmesi
• Mevcut hava kirlili¤i ölçüm istasyonlar›n›n iﬂletilmesi

4 ‹zmir ili gürültü haritas›n›n haz›rlanmas› ve gürültü
eylem planlar›n›n oluﬂturulmas›.
•1.Etap Gürültü Haritas›n›n Haz›rlanmas›
•1.Etap Gürültü Haritas›n›n Raporlanmas› ve Eylem
planlar›n›n oluﬂturulmas›

Performans Kriterleri

2006-2008

• Emisyon hesaplamalar›, modelleme çal›ﬂmas›, rapor

• 3 Ayl›k yaz döneminde pasif örnekleme ile ölçümler
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Y›llar

En az 1 y›l sürekli
20 ana caddede
olmak üzere
Tamamlanmas›

Kas›m 2005
ﬁubat 2006
Haziran2006
Eylül 2006
2006 - 2007

2 adet sürekli
50 adet noktada
1-2 haftal›k
periyotlarla
Tamamlanmas›

2007-2008
2009-2010
2011-2012
Sürekli

1 adet
1 adet
1 adet
Verilerin %80
oran›nda al›nabilmesi.

2007 – 2008
2008 - 2009

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

Y›lda 1 kez 3 ayl›k e¤itim

2008 - 2011
Sürekli

3 adet

7 Mahalli Çevre Kurul Kararlar› do¤rultusunda
merkezi sistem ›s›tmal› apartmanlar›n
denetimlerini yapmak

Her y›l sürekli
Eylül-Nisan
aylar› aras› yo¤unlukta

2500 adet
apartman
denetimi

8 Mahalli Çevre Kurul Kararlar›
do¤rultusunda kömür depolar›n›n
denetimlerini yapmak

Her y›l sürekli
600 adet kömür
Eylül-Nisan
deposu denetimi
aylar› aras› yo¤unlukta
2kere/y›l

5 Kömürlü soba ve kazan yakma sistemlerinin iyileﬂtirme
amaçl› kullan›c› e¤itim programlar›n›n yap›lmas›
6 Halka yönelik çevre kirlili¤i hakk›nda
bilinçlendirme ve bilgilendirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›
• Dijital Platform kurulmas›
• Halk› bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›

9 Çevresel Gürültünün De¤erlendirilmesi
ve Yönetimi Yönetmeli¤i’ne göre iﬂletmelerin,
klima, kalorifer tesisatlar› vb kullan›mlar›n,
umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinin
faaliyetleri esnas›nda oluﬂan gürültü kirlili¤inin
tespiti ve önlem ald›r›lmas›
10 Sa¤l›kl› Kentler Projesi

Sürekli

Gelen
ﬂikayetlerin
de¤erlendirilmesi

2007

Fizibilite
çal›ﬂmalar›na ba¤l›
olarak geliﬂecektir.
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Hedef 1.2:
‹zmir Körfezi’nde yüzer çöplerin temizlenmesi, su ve körfez dibi kalitesinin izlenmesi
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 – 2008

Tamamlanmas›

2008 – 2009

Tamamlanmas›

2006
2007

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›

3 1 adet kontrol botu ile körfez denetimleri
yap›larak kirlilik yaratan kiﬂi yada kuruluﬂlar›
tespit ederek haklar›nda yasal iﬂlem yapmak

Sürekli

Rutin denetim,
ihbar ve ﬂikayet
de¤erlendirilmesi
(6kere /y›l)

4 Körfez Su Kalitesinin ‹zlenmesi

Sürekli

11 noktada al›nan
numunelerin analizi ile
körfez su kalitesinin
izlenmesi (6 kere/y›l )

Y›llar

Performans Kriterleri

1 1. S›n›f GSM’lerin, LPG ikmal ve akaryak›t istasyonlar›n›n
ruhsatland›r›lmas›na yönelik denetimlerin yap›lmas›

Sürekli

Rutin denetimler,
ﬂikayetler % 100

2 1. S›n›f GSM olan g›da ve g›da ile temas eden madde ve
malzemeleri üreten iﬂyerlerinin g›da siciline esas
denetimlerin yap›lmas›

Sürekli

Rutin denetimler,
ﬂikayetler % 100

1 ‹zmir Körfezi Araﬂt›rma Projesi
• 1 y›ll›k süreyle belirlenecek noktalarda numune
ve analiz sonuçlar›n›n elde edilmesi
• Analiz sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
2 Körfez Teknesi (çöp teknesi) al›m›
• Projenin haz›rlat›lmas›
• Teknenin ihale yolu ile sat›n al›nmas› imalat ve teslimi

Hedef 1.3:
‹limizde faaliyet gösteren ruhsats›z iﬂletmeleri ruhsatland›rmak ve
denetimlerini yaparak kontrol alt›na almak
Faaliyetler / Projeler

3 Belediyemize ba¤lanan 57 ilçe/ilk kademe belediyesi s›n›rlar›
içinde yer alan 1. S›n›f GSM’lerin ve akaryak›t/ LPG ikmal
istasyonlar›n›n ruhsat takiplerinin tamamlanarak kay›t alt›na
al›nmas›, ruhsats›z faaliyet gösteren iﬂletmelerin ruhsat
müracaatlar›n›n al›narak ruhsatland›r›lmas›,
• ‹lçe/ilk kademe belediyelerindeki iﬂletmelerin
2006 – 2007
denetlenmesi ve kay›t alt›na al›nmas›
• Ruhsat alamayacak konumda olan iﬂletmelere
2006 - 2008
gerekli yasal iﬂlemlerin uygulanmas›
4 Çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan sak›nca yaratan iﬂletmelere
kapatma karar› al›narak faaliyetlerin önlenmesi
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Sürekli

En az %90
iﬂletme
Tespit edilenlerin
tümünde gerekli yasal
prosedürlerin uygulanmas›
Rutin denetimler,
ﬂikayetler %100

Hedef 1.4
‹limizde haﬂere ile mücadelenin yap›lmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Sivrisinek, karasinek, hamamböce¤i, fare vb. haﬂerelerin
üreme alanlar›n›n periyodik olarak kontrol etmek ve
ilaçlama yapmak

Sürekli

560.000 Hektarl›k
alanda periyodik
kontrol ve ilaçlama

2 Çok geniﬂ ulaﬂ›lamayan üreme alanlar›nda havadan
(helikopter) larva ve uçkun sinek mücadelesi yap›lmas›

Sürekli

20.000 Hektar

Hedef 1.5:
‹zmir Kat› At›k Yönetim Sistemi’ni Avrupa Birli¤i standartlar›na uygun oluﬂturmak ve yürütmek
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Kat› At›k Envanteri ve Network a¤› oluﬂturulmas› (Proje,
Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkisi dahilinde yürütülmektedir)

2007

Proje, Çevre ve
Orman Bakanl›¤› yetkisi
dahilinde yürütülmektedir.

2 At›k Yönetiminin iyileﬂtirilmesi, verimlili¤in ve kapasitenin
art›r›lmas›na yönelik araç al›m›,
* Yeni t›r al›m› (5 adet çekici- 10 adet semitreyler)

2007

Tamamlanmas›

3 Yeni ba¤lanan ilçe ve ilk kademe belediyelerine Evsel At›k 2006 - 2007
Transfer ‹stasyonu Kurulmas›
(Urla, Gümüldür, Kemalpaﬂa, Helvac›)

2006 %25
2007 %75

4 Geniﬂleyen s›n›rlar göz önüne al›narak yeni düzenli depolama alan› oluﬂturulmas›
• Yer seçiminin onaylanmas› ve gerekli izinlerinin al›nmas› 2006 – 2007
Tamamlanmas›
• ÇED Raporu haz›rlanmas› ve proje ihalesine ç›k›lmas›
• Tesisin inﬂas› ve iﬂletmeye al›nmas›

2008

Tamamlanmas›

2008 – 2010

Tamamlanmas›

5 Kat› At›k Yönetiminin Avrupa Birli¤i Standartlar›na uygun
hale getirilmesine yönelik olarak tesis kurulmas›
• Bölgesel Tehlikeli At›k Bertaraf Tesisi kurulmas›
- Fizibilite yap›lmas› (hibe olarak yap›lacakt›r)
2006 – 2007
- Gerekli izinlerin al›nmas›, ÇED haz›rlanmas›
2007 – 2008
ve ﬂartname oluﬂturulmas›
- ‹haleye ç›k›lmas›
2008 – 2009
- Tesisin kurulmas›
2009 – 2011
- ‹ﬂletmeye al›nmas›
2011 – 2012
• T›bbi At›k Sterilizasyon Tesisi kurulmas›
• ‹nﬂaat ve Y›k›nt› At›klar› Geri Kazan›m Tesisi kurulmas›
6 Geri Kazan›m Projesi, geri kazan›labilir ambalaj at›klar›n›n
kaynakta toplanmas› ve geri kazan›ma yönlendirilmesi

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›

2006 – 2007
2007 – 2008

Tamamlanmas›
2007 %33
2008 %67

Sürekli

2006 160.000 konut
2007 170.000 konut
2008 213.000 konut
2009 120.000 konut
ilave edilmesi planlan›yor.
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Stratejik Amaç 2

Çevre kalitesi yüksek ve yaﬂanabilir bir kent için
çevre ve hayvan sa¤l›¤›na yönelik koruyucu
çal›ﬂmalar yapmak

Hedef 2.1:
Sebze - Meyve ve Bal›k Hallerinin AB standartlar›na uygun olarak yenilenmesi
ve hizmet kalitesinin art›r›lmas›

Faaliyetler / Projeler
1 Sebze ve Meyve Hali iyileﬂtirilmesine yönelik tesis yap›m›
• So¤uk Hava tesislerinin kurulmas›
• Yeni kantar (2. kantar) tesis edilmesi

Performans Kriterleri

2007- 2008

2007 %33
2008 %67
Tamamlanmas›

2006

2 Kal›nt› Laboratuar kurulmas›

2007 - 2008

2007 %50
2008 %50

3 Ege Üniversitesi ile iﬂbirli¤i yap›larak bölge üreticilerinin
ve hal esnaf›n›n kaliteli üretim yap›lmas› ve sat›lmas›
konusunda e¤itim ve bilinçlendirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›

2007 - 2009

Üreticiye e¤itim
300 kiﬂi/y›l
Tüketici baz›nda
5000 broﬂür/y›l

2006 – 2007

Tamamlanmas›

5 Mevcut Bal›k Halinin ve Sebze Halinin ›slah›na
yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›

2006 - 2007

Tamamlanmas›

6 Yar›mada Bal›k Hali tesislerinin kurulmas›
(Fizibilite çal›ﬂmas›na ba¤l› olarak geliﬂecektir.)

2007 - 2009

2007 %11
2008 %44
2009 %45

7 Geniﬂleyen Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde
kalan ilçelerdeki sebze hallerinin devir iﬂlerinin
tamamlanmas› (Selçuk, Torbal›, Bay›nd›r)

2006

%100

8 Geniﬂleyen Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde kalan
sebze hallerinin çal›ﬂma usul ve esaslar›n›n belirlenmesi

2006

%100

9 Geniﬂleyen Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde kalan
mezbahalar›n çal›ﬂma usul ve esaslar›n›n belirlenmesi

2006

%100

Sürekli

Her y›l %10 art›ﬂ

4 Güvenlik sisteminin artt›r›lmas›
• Güvenlik kamera sistemi kurulmas›

10 ‹zmir metropolünde hal içinde ve d›ﬂ›nda yaﬂ sebze
ve meyvenin kay›t alt›na al›nmas›
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Y›llar

Hedef 2.2:
Sahipli ve sahipsiz hayvan sa¤l›¤› iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Sokak Hayvanlar› K›s›rlaﬂt›rmas›nda ‹zmir Bölgesi
Veteriner Hekimler Odas› ‹le birlikte ‹zmir deki
Veteriner Klinikleri ‹le alt yap›s›n›n oluﬂturulup
ortak çal›ﬂma yap›lmas›n›n sa¤lanmas›

2007 Sürekli

Her y›l 2500 köpek

2 Sahipli köpek ve kedilere çip uygulamas›

2007 Sürekli

Sahipli köpek ve
kedilerin her y›l
%50’sine çip uygulamas›

3 Sahipsiz köpeklerin Iﬂ›kkent Bak›mevinde rehabilitasyonu,
k›s›rlaﬂt›r›lmas› ve kay›t alt›na al›nmas›, sahiplendirilmesi
• K›s›rlaﬂt›r›lma
• Sahiplendirme
• 5199 say›l› yasaya göre köpeklerin
iﬂaretlenip soka¤a sal›nmas›
• Bak›mevindeki tüm köpeklerin bilgisayar
ortam›nda kay›t alt›na al›nmas›

Sürekli

4 Küçük hayvan poliklini¤inde sokak kedilerinin
k›s›rlaﬂt›r›lmas› ve antiparaziter uygulamalar›

Sürekli

5 Milli E¤itim ö¤rencilerine hayvan sevgisine ve
refah›na yönelik e¤itim çal›ﬂmalar›

Sürekli

6 ﬁehir içindeki hayvan nüfusunun kay›t alt›na
al›nmas› amac› ile ilçe ve belde belediyeler
aras›nda bilgisayar a¤› ve program›n›n yap›lmas›
7 Kurban Bayram›nda sa¤l›kl› koﬂullarda kesim
yap›labilecek yerler oluﬂturulmas›.

Her ay 70 köpek
Her ay 30 köpek
Ortalama 30 Köpek
Tamamlanmas›

Her y›l 500 kedi

Her y›l
(Eylül - Haziran aylar› aras›)
haftada 2 gün
100 ö¤renci e¤itimi
2007 – 2008
Tamamlanmas›

Sürekli

30 adet çad›r/y›l
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Hedef 2.3:
Halk›m›za ve özellikle çocuklara do¤a bilinci ve hayvan sevgisinin aﬂ›lanmas›, nesli tehlike alt›nda olan hayvan türlerinin korunmas›, üretilmesi, do¤aya kazand›r›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

1100 adet hayvan›n tamam›

2 Yeni kurulacak hayvanat bahçesine (do¤al yaﬂam park›)
yeni türlerin ilave edilmesi

2007 - 2009

12 türde yaklaﬂ›k
40 hayvan al›m›

3 Yeni do¤al yaﬂam park›na mevcut hayvanlar›n taﬂ›nmas›

2007 - 2008
2008 - 2009

100 adet hayvan
1000 adet hayvan

1 Mevcut hayvanat bahçesindeki hayvanlar›n
beslenmesi ve bak›m›

Stratejik Amaç 3

‹zmir metropol alan içindeki su kaynaklar›n›n son
teknolojik geliﬂmeler çerçevesinde en iyi ﬂekilde
kullan›lmas› ve ar›t›lmas›, su kaçaklar›n›n
azalt›lmas›, at›k sular›n çevreyi kirletmesini
engelleyecek bir ﬂekilde denetlenmesidir.
(Buna iliﬂkin tüm faaliyetler ‹ZSU Strateji Plan›
içerisinde yer almaktad›r
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7.3 ‹mar / Kentsel Koruma ve Tasar›m

Stratejik Amaç 1

‹zmir kentsel bölgesinde, kentsel geliﬂmenin
ulaﬂt›¤› yo¤unluk ve sorunlar›n çözülmesi, sosyo
ekonomik ve mekansal hedeflerin yeniden
tan›mlanmas›, yat›r›m ve geliﬂme e¤ilimlerinin ve
taleplerin planl› olarak yönlendirilmesi, altyap›
geliﬂmesi ve hizmet sunumunda rasyonellik ile
planl› ve sürdürülebilir geliﬂmenin sa¤lanmas›d›r.

Hedef 1.1:
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içerisinde imar plan› ve say›sal harita çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler
1 1/25000 ölçekli ‹zmir Kentsel bölge Naz›m ‹mar Plan›n›n
haz›rlanmas› ve meclise sunulmas›
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Y›llar

Performans Kriterleri

2006

* Tamamlanmas›

2 Yerel tesis oluﬂturularak yeni kat›lan alanlar›n
haritalar›n›n yap›lmas›

2006 - 2009

2006 2007
2008
2009

Haz›rl›k
%20
%40
%40

3 1/5000 ölçekli naz›m imar planlar› ve revizyonlar›n›n
etaplar›n›n belirlenerek yap›m sürecine geçilmesi

2006 - 2011 * 2006 Haz›rl›k aﬂamalar›
ve etaplar›n belirlenmesi
2007 %10
2008 %20
2009 %20
2010 %25
2011 %25

4 Köy yerleﬂik alanlar›n›n tespit edilerek say›sal
haritalar›n yap›lmas›

2006 - 2009

* 2006
2007
2008
2009

Haz›rl›k
%20
%40
%40

5 Köy planlar›n›n yap›m› (Köylere ait 1/1000 Ölçekli
Uygulama ‹mar Planlar›n›n yaklaﬂ›k yar›s›n›n
ilçe belediyelerince yapt›r›lmas› halinde geçerli
performans kriterleridir. )

2006 - 2009

* 2006
2007
2008
2009

Haz›rl›k
%20
%40
%40

6 ﬁehir Rehberinin haz›rlanmas›

2006 - 2009
Sürekli

** Verilerin toplanmas›
düzenlenmesi
2006 Haz›rl›k
2007 %20
2008 %40
2009 %40

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

7 Mevcut olan 1/1000 Ölçekli say›sal haritalar›n güncellenmesi Sürekli

Gerektikçe

8 1/5000 Ölçekli Naz›m ‹mar Plan›, de¤iﬂiklikleri, revizyonu ve Sürekli
ilave plan taleplerini incelemek ve Belediye Meclisine sunmak

Talebin konusuna
göre de¤iﬂebilir

9 1/1000 Ölçekli Uygulama ‹mar Plan›, de¤iﬂiklikleri, revizyonu Sürekli
ve ilave plan taleplerini incelemek ve
Belediye Meclisine sunmak

‹lçe/ilk kademe belediye
meclisinden gelen
kararlar›n incelenerek
3 ay içerisinde
‹.B.B. Meclisine sunulmas›

10 Planlama çal›ﬂmalar› ve konular› kapsam›nda vatandaﬂ
veya kurum müracaatlar›n› de¤erlendirmek

Yürürlükteki mevzuatlara
ba¤l› olarak süre belirlenir

Sürekli

11 Büyükﬂehir Belediye meclisince onaylanan Belediyemiz
Sürekli
5 y›ll›k imar program›n› ilgili birimlerin önerileri
do¤rultusunda ve ilgili birimlerce koordineli olarak haz›rlamak

12 ‹lçe ve ilk kademe belediye meclislerince kabul edilerek
Büyükﬂehir Belediye Meclisince onaylanan ‹lçe Belediyeleri
5 y›ll›k imar programlar›n› düzenlemek

Sürekli

2005–2010 y›llar›
aras› onanan
Yedinci 5 y›ll›k
imar program›
do¤rultusunda
yürütülen iﬂlemler
‹lçe Belediye
meclis karar›n›n
‹.B.B Meclisince
onanmas›na ba¤l› olarak
iﬂlemler yürütülür

* Mahkeme kararlar› do¤rultusunda al›nan yürütmeyi durdurma ya da plan iptaline iliﬂkin kararlar,
imar plan› ve harita yap›m sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan elde edilmesi gerekli
dokümanlar›n zaman›nda sa¤lanamamas›, resen plan yapma ve onama yetkisine sahip Bakanl›klarca
veya kuruluﬂlarca yap›lan çal›ﬂmalar, yükleniciden kaynaklanan sorunlar, mevzuat de¤iﬂiklikleri
performans kriterlerini etkilemektedir.
** Verilerin toplanmas›nda karﬂ›laﬂ›lacak aksakl›klar performans kriterlerini etkileyebilir.
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Hedef 1.2:
Tüm kentin planl› ve sa¤l›kl› geliﬂmesini sa¤lamak için kentin sa¤l›ks›z yap›laﬂm›ﬂ
çarp›k kentleﬂmiﬂ bölgelerinin yenilenmesi

Faaliyetler / Projeler
1 ‹zmir Konak Kentsel Yenileme Projesi
2 A. Belediye taﬂ›nmazlar›n›n kentsel yenilemeye ve
dönüﬂüme yönelik olarak de¤erlendirilmesi

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 - 2008

*2007 %30 yap›lmas›
2008 %70 yap›lmas›

2007 - 2011

• Buca Toplu konutlar›n›n kentsel yenilemeye ve
dönüﬂüme yönelik olarak de¤erlendirilmesi
(Buca 194 ada 23 parsel) ve
Gürçeﬂme (Güney mah.)Toplu konutlar›n›n kentsel
yenilemeye ve dönüﬂüme yönelik olarak de¤erlendirilmesi
(Güney mah. 2441 ada 12 parsel)
B. Kentsel Yenilemeye yönelik Toplu Konut yap›lmas›
• Buca Toplu Konutlar›

2006 - 2008

2006 %1
2007 %49
2008 %50

• Konak Gürçeﬂme Toplu Konutlar›

2006 - 2008

2006 %3
2007 %55
2008 %42

• Karﬂ›yaka Onur Mahallesi Toplu Konutlar›

2006 - 2010

Fizibilite çal›ﬂmalar›
sonucu karar verilecektir.

• Çi¤li Güzeltepe Toplu Konutlar›

2007 - 2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›
sonucu karar verilecektir.

• Limontepe Toplu Konutlar›

2007 - 2010

Fizibilite çal›ﬂmalar›
sonucu karar verilecektir.

3 ‹mar planlar›na göre programa al›nm›ﬂ alanlar›n
kamulaﬂt›rma çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2007 - 2010

**2007 %19
2008 %27
2009 %27
2010 %27

4 Bölgesel Otopark alanlar›n›n düzenlenmesi

2007 - 2011

5 ‹mar uygulamalar›
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*2007 %10 arsa ve arazi
düzenlemeleri yap›lmas›
2008 %20
2009 %20
2010 %20
2011 %30 yap›lmas›

Sürekli

2007
2008
2009
2010
2011

%20
%20
%20
%20
%20

Talebe ba¤l› olarak
her iﬂin 2 - 3 ay
içinde sonuçlanmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

6 ‹lçe/ilk kademe belediyeleri ve ilgili kurumlar ile
Kentsel Yenilemeye yönelik ortak projeler yürütmek

Sürekli

‹lçe ve ilk kademe
belediye taleplerine
ba¤l› olarak

7 Gelen taleplere göre temel üstü vizesi, kot,
kitle aplikasyonu iﬂlemleri

Sürekli

Talebe ba¤l› olarak
her iﬂin 1 ay içinde
sonuçlanmas›

8 Kamulaﬂt›rma haritalar›, birleﬂtirme ve ay›rma iﬂleri

Sürekli

Talebe ba¤l› olarak
her iﬂin 1 - 2 ay içinde
sonuçlanmas›

9 ‹mar uygulamalar›n› içeren dosyalar›n
bilgisayar ortam›na aktar›lmas›

Sürekli

Gerektikçe

10 Gecekondu bölgelerinde arsa tahsisi yap›lmas›

Sürekli

Talebe ba¤l›

11 Kamulaﬂt›rma yasas›na göre di¤er kamu
kurumlar›na ait taﬂ›nmazlar›n devir al›nmas›

Sürekli

Talebe, ilgili kamu
kurumunun görüﬂüne
ve hukuki sürece ba¤l›

12 Kamulaﬂt›rma yasas›na göre belediye
taﬂ›nmazlar›n›n vatandaﬂ taﬂ›nmazlar› ile takas›

Sürekli

Talebe ba¤l›

13 Gecekondu yasas›na istinaden gecekondu
arsa ve konut tahsisi

Sürekli

Talebe ba¤l›

Sürekli

Gerektikçe

15 Belediye taraf›ndan yürütülen kamu hizmetleri
için imar planlar›nda ayr›lan hazine arazilerinin
belediye ad›na tahsis iﬂlemlerinin yap›lmas›

Sürekli

Talebe ba¤l›

16 ‹lçe belediyelerin müdürlük faaliyet konusu ile
ilgili meclis kararlar›n›n de¤erlendirilmesi
(bütçe ve imarla ilgili olanlar d›ﬂ›ndaki kararlar hakk›nda)

Sürekli

Talebe ba¤l›
7 gün (itiraz süresi)

14‹mar planlar›nda yol ve yeﬂil alan gibi kamu
hizmetleri için ayr›lan hazine arazilerinin
imar yasas› uyar›nca belediyeye
bedelsiz terkin iﬂlemlerinin yap›lmas›

* Baﬂkanl›k Görüﬂü , ‹mar Plan› ve harita çal›ﬂmalar›, ekonomik nedenler,,
halk›n projeye ilgisi ve tepkisi, Kentsel Dönüﬂüm Yasas›, muhtar ve siyasi tepkiler
performans kriterlerini etkileyecektir.
** Hukuki süreçler , Baﬂkanl›k makam›n›n program öncelikleri performans kriterlerini etkileyecektir.
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7.3 ‹mar / Kentsel Koruma ve Tasar›m

Hedef 1.3:
‹zmir kentinin afetlere haz›rl›kl›, sa¤l›kl› yap›laﬂmas›n›n ve denetiminin sa¤lanmas›

Faaliyetler / Projeler

94

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ‹mar yönetmeli¤i revizyonunun yap›lmas›

2007 – 2009

2007 %30
2008 %30
2009 %40

2 Yap› stoku envanterinin oluﬂturulmas›

2007 – 2017

2007–2010 %30
2010–2014 %30
2014–2017 %40

3 Kaçak yap›lar›n izlenmesi ve denetlenmesi

2007 – 2012

2007–2010 %50
2010–2012 %50

4 Yüksek yap›lar›n ruhsat öncesi ve Yap› Kullanma
‹zni öncesi incelenerek görüﬂ oluﬂturulmas›

Sürekli

Talebe ba¤l› olarak
her iﬂin 1 ay içinde
sonuçlanmas›

5 ‹lçe belediyelerinin yapt›¤› uygulamalar› denetlemek

Sürekli

ﬁah›s müracaatlar›,
kamu kurum kuruluﬂ
yaz›lar›, Baﬂkanl›k makam›
talimatlar› do¤rultusunda

6 Müracaat eden vatandaﬂlar› ‹mar mevzuat› aç›s›ndan
sözlü veya yaz›l› olarak bilgilendirmek

Sürekli

Talebe ba¤l› olarak

7 ‹lçe belediyeleri yönlendirici görüﬂler oluﬂturmak
ve belediyeler aras› koordinasyonu sa¤lamak

Sürekli

Gerektikçe

Hedef 1.4:
Belediye taﬂ›nmazlar›n›n de¤erlendirilmesi

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Belediye gayrimenkullerinin say›sal (CAD)
ortama aktar›lmas›

2007 - 2009

2007 %20
2008 %40
2009 %40

2 Belediyemize ait taﬂ›nmazlar›n ihale yoluyla
veya kat karﬂ›l›¤› yoluyla de¤erlendirilmesi

2007 - 2008

* 2007 %30
2008 %70

3 Belediyenin mülkü olan taﬂ›nmazlar›n
envanterinin düzenlenmesi

Sürekli

Gerektikçe

4 Belediye taﬂ›nmazlar›n›n kamu kuruluﬂlar›na tahsis iﬂlemi

Sürekli

Talebe ba¤l›

5 Kamu idarelerinden, Belediyemize, kiralanan veya tahsis
edilen taﬂ›nmaz mallar›n, (kira bedellerinin, elektrik, su,
telefon, vb.) giderlerinin ödenmesi iﬂlemleri

Sürekli

Her ay yap›lacak

6 Belediyemiz lojmanlar›n›n belediyemiz, ESHOT
G. Müdürlü¤ü personeline tahsisi, ‹ZSU ile ilçe belediyelerinin
kullan›m›nda bulunan lojmanlar›n sözleﬂme iﬂlemlerinin
yap›lmas› ve 634 say›l› kat mülkiyeti Kanunu gere¤i iﬂlemler

Sürekli

Gerektikçe
(S›ra tahsisli
lojmanlar için 5 y›l)

7 Belediyemize ait sosyal konutlar›n dar gelirli
vatandaﬂlara tahsisinin sa¤lanmas›

Sürekli

Talebe ba¤l› 3 y›lda bir
yenileme yap›lmas›

8 Belediye mülklerinin kiraya verilmesi, de¤erlendirilmesi,
kiralama iﬂlemleri ile ilgili tahakkuk iﬂlemlerinin,
takip iﬂlemlerinin yap›lmas›

Sürekli

Tahakkuk %100
Takip iﬂlemleri için
2 ay içinde hukuk
müﬂavirli¤ine gönderilmesi

* Sat›n alma talepleri, gayrimenkul fiyatlar› performans kriterlerini etkileyecektir.
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7.3 ‹mar / Kentsel Koruma ve Tasar›m

Stratejik Amaç 2

‹zmir kentinde do¤al, tarihi ve kültürel
mirasa sahip ç›k›lmas›, koruma kullanma
dengesinin oluﬂturulmas› ve var olan tarihsel
kimli¤in yan›nda kimliksiz kentsel alanlara
iliﬂkin tasar›mlar yap›lmas›

Hedef 2.1:
Tarihi de¤erlerin yaﬂat›lmas› amac› ile projeler haz›rlanmas› ve tarihi kültürel
miras›n tan›t›m›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Performans Kriterleri

1 Kadifekale sur duvarlar›, sur içindeki ﬂapel ve sarn›ç›n
rölöve –restitüsyon ve restorasyon projelerinin
iﬂlevlendirilmesi ve sur içinin yeniden düzenlenmesi

2006 - 2013

2006 - 2008
2008 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013

%20
%20
%20
%20
%20

2 Kadifekale Antik tiyatro Alan› kamulaﬂt›rma
ve rekonstrüksiyonu

2006 – 2016

2006
2008
2010
2011
2013
2014

%10
%20
%10
%30
%10
%20

3 Ayavukla Kilisesi ve müﬂtemilatlar›n›n rölöve –
restitüsyon ve restorasyon projesi

2006 - 2011

2006 – 2008 %30
2008 – 2010 %50
2010 – 2011 %20

4 P›narbaﬂ› Hamam› rölöve – restitüsyon ve
restorasyon projesi

2006 – 2010

2006 – 2008 %60
2008 – 2010 %40

5 Tarihi yap›larda bak›ml› cepheler projeleri uygulamas›

2006 - 2011

6 Agora-Sinagoglar ve çevresi rehabilite edilerek,
havralar›n restorasyonu yap›larak, Agora ve
Tarihi Kemeralt› ile bütünleﬂtirme çal›ﬂmalar›

2006 - 2016

2006 – 2009
2009 – 2011
2006 – 2008
2008 – 2012
2012 – 2014
2014 – 2016

7 Do¤anlar Kilisesi rölöve –restitüsyon ve
restorasyon projesi

2006 - 2011

2006 – 2008 %30
2008 – 2011 %70

Sürekli

2 y›lda bir proje haz›rlanmas›

8 Büyükﬂehir Belediyesi mülkiyetinde olan an›tsal ve sivil
mimari örne¤i tarihi yap›lar›n tespiti ve restorasyonu
96

Y›llar

–
–
–
–
–
–

2008
2010
2011
2013
2014
2016

%70
%30
%20
%40
%20
%20

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

9 Tarihe Sayg› Yerel Koruma Ödüllerinin verilmesi

Sürekli

Baﬂvurular do¤rultusunda jürinin
belirledi¤i say›da her y›l ödül
verilmektedir.
(Projelerin ‹zmir 1 no’lu K.V.T.V.K.
Kurulu taraf›ndan onaylanmas›,
yüklenici sorunlar›, güvenlik
sorunlar› performans
kriterlerini etkileyebilir.)

10 ‹zmir 1 no’lu K.V.T.V.K. Kurulu ile birlikte tescilli veya
tescil önerisi getirilecek sivil mimari örne¤i ve an›tsal
yap›lar›n tespitinin yap›lmas›

Sürekli

Talebe ba¤l›

2007 - 2009

Tamamlanmas›

11 Heritage (La Hevra Sinagog’u Restorasyonu)

Hedef 2.2:
‹zmir kentinin kentsel/kamusal fonksiyonlar› içeren alanlar›n›n optimal koﬂullar›n›n oluﬂturulmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 K›y›lar›n ça¤daﬂ yaﬂama uygun hale getirilmesi amac› ile
gerekli olan çal›ﬂmalar›n yürütülmesi

2007 - 2009

2007 %20
2008 %30
2009 %50

2 Tasar›m Ekiplerinin oluﬂturulmas›

2007 - 2009

2007 %20
2008 %40
2009 %40

Sürekli

‹ki y›lda bir proje
haz›rlanmas›

3 Mimarl›k, Kentsel tasar›m, çevre düzenleme fikir ve
proje yar›ﬂmalar›n›n düzenlenmesi

97

7.4 Kentsel Altyap›

Stratejik Amaç

Kentte yaﬂam kalitesini art›r›p, yaﬂam›
kolaylaﬂt›rmak amac›yla kentsel altyap›
çal›ﬂmalar›n›n etkin ve verimli ﬂekilde yap›lmas›

Hedef 1:
Kent genelinde meydan, bulvar, cadde, ana ba¤lant› yollar›na yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2006 - 2009

45.000.000 m2’lik
yol a¤›nda

• ‹nciralt› 10 Sokak
• Sasal› Kuﬂ Cenneti Yolu

2007
2007 – 2008

•
•
•
•

2008
2007
2007
2008 – 2009

%100
2007 %75
2008 %25
%100
%100
%100
2008 %83
2009 %17
2007 %25
2008 %75
2007 %35
2008 %65
2008 %27
2009 %73
2008 %67
2009 %33
2007 %25
2008 %75
2008 %67
2009 %33
2006 %17
2007 %83
2008 %80
2009 %20
2006 %2
2007 %49
2008 %49
2006 %33
2007 %67
%100

1 Büyükﬂehir Genelinde Meydan, Bulvar ve Ana Ba¤lant›
Yollar› yap›m›, bak›m ve onar›m çal›ﬂmalar›

Karﬂ›yaka Dudayev Bulvar›
TOK‹ Karﬂ›yaka Yollar›
TOK‹ Uzundere Yollar›
Girne Caddesi

• ﬁirinyer Tüneli Üst Düzenlemesi

2007 – 2008

• Karﬂ›yaka Tüneli Üst Düzenlemesi

2007 – 2008

• Balçova Sakarya Caddesi

2008 – 2009

• Mithatpaﬂa Caddesi (Poligon-Il›ca Deresi Aras›)

2008 – 2009

• ‹nönü Caddesi

2007 – 2008

• Bornova 252 Sokak

2008 - 2009

• Yüzbaﬂ› ‹brahim Hakk› Caddesi 1.K›s›m

2006 - 2007

• Yüzbaﬂ› ‹brahim Hakk› Caddesi 2.K›s›m

2008 - 2009

• Anadolu Caddesi-Alt›nyol

2006 - 2008

• Gaziosmanpaﬂa-Gazi Bulvar› Aras›

2006 – 2007

• Menderes Caddesi (3 K›s›m)
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2008

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

• Yeﬂildere-Buca Ba¤lant› Yolu

2007 – 2008

• Akçay Caddesi Katl› Kavﬂaklar›

2006 – 2008

• Karﬂ›yaka Ordu Caddesi

2007 – 2008

• Buca Çamkule Ba¤lant› Yolu

2006 – 2007

• Erdal Yaklav Cad.(H›fs›zs›hha-Yaﬂayanlar)

2008 – 2009

•
•
•
•

2008
2008
2008
2007 – 2008

2007 %17
2008 %83
2006 %4
2007 %48
2008 %48
2007 %33
2008 %67
2006 %24
2007 %76
2008 %67
2009 %33
%100
%100
%100
2007 %40
2008 %60
%100

6.Sanayi Yolu(Gaziemir)
Rak›m Erkutlu Caddesi
Ball›kuyu Caddesi
Narbel Yolu

• Gürçeﬂme Caddesi

2008

2 Köprü, Viyadük ve Üst Geçitlerin Güçlendirilmesi
çal›ﬂmalar›

2007 – 2008

2007 %38
2008 %62

3 Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bak›m
Onar›mlar›n›n yap›lmas›

2007 – 2009

2007 %33
2008 %33
2009 %34

4 Muhtelif meydan bulvar cadde ana ba¤lant›
yollar›nda yap›m bak›m onar›m yap›lmas›

2006 – 2009

2006
2007
2008
2009

5 Metropol genelinde muhtelif asfalt kaplama yap›lmas› iﬂi

%10
%40
%40
%10

Sürekli

Ortalama 600.000 ton
asfalt/y›l

6 Makine ve Ekipman Yenilemesi

2007 – 2009

2007 2.000.000 YTL
2008 3.000.000 YTL
2009 2.500.000 YTL
al›m yap›lmas›

7 Yol ve Bina Onar›mlar› Malzemeleri Al›m›

2007 – 2009

2007 6.000.000 YTL
2008 5.500.000 YTL
2009 4.500.000 YTL
malzeme al›m›

8 ‹ﬂ makinesi hizmet al›m›

2006 - 2009

‹htiyaca göre

9 Mevcut makine park›n›n bak›m›n›n yap›lmas›

2007 – 2009

‹htiyaca göre
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7.4 Kentsel Altyap›

Hedef 2:
Yeni tesislerin yap›m› ile mevcut tesislerin bak›m ve onar›mlar›n›n yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler
1

Varyant ﬁato

2 Güzelbahçe Anfitiyatro
3 Muhtelif çok amaçl› salon yap›lmas›

4 Fen ‹ﬂleri ﬁantiye Hizmet tesisleri

Y›llar

Performans Kriterleri

2007

%100

2007

%100

2006 - 2010

2006
2007
2008
2009
2010

%4
%18
%26
%26
%26

2008

%100

5 Belediye Binas› Güçlendirilmesi

2006 - 2007

2006 %13
2007 %87

6 Eshot Gediz Binas› Güçlendirilmesi

2006 - 2007

2006 %13
2007 %87

7 Bornova terminal ve gençlik merkezi

2008 - 2009

2008 %50
2009 %50

8 Muhtelif Hizmet Binalar›n›n Bak›m ve
Onar›mlar›n›n Yap›lmas›

2007 - 2009

2007 %33
2008 %33
2009 %34

Hedef 3:
Kent genelinde otoparklarda kapasiteyi art›r›c› düzenlemeler yapmak

100

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Kültürpark Yer alt› Otopark›

2006 - 2007

2 Buca Kasaplar Meydan› Yer Alt› Otopark›

2006 - 2008

3 Bahriye Üçok Yer Alt› Otopark› 2.K›s›m

2008 - 2010

4 Girne Yer Alt› Otopark›

2008 - 2010

5 Atatürk Lisesi Bahçesi Yer Alt› Otopark›

2008 - 2009

Performans Kriterleri
2006
2007
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009

%30
%70
%15
%62
%23
%7
%33
%60
%5
%36
%59
%30
%7

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

6 Alsancak Zihinsel Engelliler Okul Bahçesi Yer Alt› Otopark›2008 - 2009
7 Üçkuyular Terminali Katl› Otopark›

2007 - 2009

8 Hatay Pazaryeri Katl› Otopark›

2007 - 2008

9 Hasan Tahsin Otopark›

2007 - 2008

2008
2009
2007
2008
2009
2007
2008
2007
2008

%6
%94
%33
%56
%11
%6
%94
%6
%94

Hedef 4:
Kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile gerekli koordinasyonu kurarak altyap› hizmetlerinin
yürütülmesinde birliktelik sa¤lanmas›

Faaliyetler / Projeler
1 Alt yap› tesislerinin bilgisayar ortam›nda tek bir
merkezde toplanmas›
•Altyap› kuruluﬂlar›ndan altyap› tesislerine ait verilerin
say›sal ortamda AYKOME’ ye iletilmesi verilerin
birleﬂtirilerek bilgisayar ortam›na aktar›lmas›
2 Altyap› Galeri sistemi pilot uygulaman›n baﬂlat›lmas›

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 - 2009

Tamamlanmas›

2007 - 2017
Fizibilite çal›ﬂmalar›na
‹lgili projelerin
ba¤l› olarak
baﬂlamas›na ba¤l›
baﬂlat›lmas›
olarak de¤iﬂecektir.

3 Altyap› Fonunun Oluﬂturulmas›
(Altyap› kurumlar›n›n y›ll›k ödeneklerinde
altyap› fonu için para ay›rmas› ile)

Sürekli

Fonun
oluﬂturulmas›

4 Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›n› ortak
programa almak (Fon oluﬂturuldu¤u taktirde)

Sürekli

%100
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7.5 Ulaﬂ›m

Stratejik Amaç

‹zmir kentinin özgün yap›s› ve dinamiklerini
dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu,
çevreye duyarl›, farkl› ulaﬂ›m türleri aras›nda
entegrasyonu sa¤layan ve kentlinin yaﬂam
kalitesini yükselten ulaﬂ›m yap›s›n›n oluﬂturulmas›

Hedef 1:
Kentin h›zl› büyümesine yan›t verecek arazi kullan›m kararlar›n› bütünleyecek kapsaml› ulaﬂ›m politikalar›n›
geliﬂtirerek kentin ulaﬂ›m sorunlar›na çözüm getirecek planlama ve projelendirme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ‹zmir Ulaﬂ›m Ana Plan› Haz›rlanmas›

2006 - 2009

5216 Say›l›
yasa kapsam›nda
tamamlanmas›

• Ulaﬂ›m ve Trafik düzenleme projelerinin haz›rlanmas›

2006 - 2009

Ana arterlerin
tamamlanmas›
2006 %20
2007 %40
2008 %20
2009 %20

Hedef 2:
Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde; ça¤daﬂ teknolojinin tüm olanaklar›n› kullanarak, güvenli, ekonomik,
eriﬂimi kolay, ulaﬂ›m türleri aras›nda entegrasyonu sa¤layacak ve çevresel etkileri aç›s›ndan kentsel yaﬂam
kalitesini yükseltecek bir toplu taﬂ›ma sisteminin geliﬂtirilmesi.
Faaliyetler / Projeler
1 ‹zmir Hafif Rayl› Sistem Projesi
• Üçyol-Fahrettin Altay ‹nﬂaat›
• Bornova Merkez ‹nﬂaat›
• Otogar Ba¤lant›s› ‹nﬂaat›
• Fahrettin Altay-Narl›dere Ba¤lant›s› ‹nﬂaat›
• Üçyol-Buca Kampüs ‹nﬂaat›
• Müﬂavirlik ve Proje Hizmetleri
• Araç Al›m›

Y›llar

Performans Kriterleri

2006 – 2011
2006 - 2008
2007 - 2008
2008 - 2011
2008 - 2010
2008 - 2011
2006 - 2011
2007 - 2011

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
30 adet metro arac›

2 ‹zmir Banliyö Sisteminin Geliﬂtirilmesi ve Gerçekleﬂtirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Etap ‹nﬂaat›
2.Etap(Karﬂ›yaka Tüneli) ‹nﬂaat›
3.Etap (ﬁirinyer Tüneli) ‹nﬂaat›
4.Etap ‹nﬂaat›
5.Etap ‹nﬂaat›
6.Etap ‹nﬂaat›
7.Etap ‹nﬂaat›
8.Etap ‹nﬂaat› ve Elektromekanik

• Müﬂavirlik ve Proje Hizmetleri
• Araç Al›m› (‹ZBAN taraf›ndan)*
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2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007

-

2007
2007
2007
2007
2009
2009
2009
2009

2006 - 2009
2008

80 km’lik hatt›n
tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Atölye ve depolaman›n
tamamlanmas›
Tamamlanmas›
99 adet banliyö arac›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

3 ‹ç Körfezde Yolcu ve Araç Taﬂ›mac›l›¤›n›n
Geliﬂtirilmesi Amac› ile Araç Al›m›

2008 - 2016

10 adet yolcu +
2 adet arabal› vapur

4 D›ﬂ Körfezde Deniz Ulaﬂ›m›n›n Sa¤lanmas›
Amac› ile Deniz Otobüsü Temini

2010

1 adet

5 ‹skelelerin Geliﬂtirilmesi

2007 - 2010

8 iskele

6 Otobüs Taﬂ›mac›l›¤›nda Filo Yenilemesine
Yönelik Araç Al›m› **

2006 - 2010

2007 - 225 araç
Her y›l 125 araç

7 GPRS Araç Takip Sistemi (Uydu Takip Sistemi) Projesi** 2006 - 2010

Tamamlanmas›

8 Elektronik Bilet Sistemi (Zaman tarifeli)**

2006 - 2010

Tamamlanmas›

9 Ulaﬂ›mda Entegrasyonu Sa¤lamak Amac› ile
Aktarma Merkezleri, Ulaﬂ›m Terminalleri ve ‹lçe
Garajlar› Tesisi

2006 - 2009

Projelendirilmiﬂ
alanlar›n
yap›m›

10 Ara Toplu Ulaﬂ›m›n Düzenlenmesi

2006 - 2009

11 Kent ‹çi Yük Taﬂ›mac›l›¤›n›n Düzenlenmesi

2006 - 2009

Minibüs, dolmuﬂ,
otobüs türü ara
taﬂ›mac›l›¤›n yeniden
düzenlemesi
Kamyonet ve
kargo taﬂ›mac›l›¤›n›n
düzenlenmesi

* Proje ‹ZBAN taraf›ndan gerçekleﬂtirilecektir.
**Proje ESHOT taraf›ndan gerçekleﬂtirilecektir.

Hedef 3:
Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içerisinde modern yöntem ve teknolojilerin kullan›larak yol ve trafik
güvenli¤inin daha etkin sa¤lanmas› için kent içi trafi¤in izlenmesi ve yönetilmesi
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Sinyalizasyon Sisteminin Geliﬂtirilmesi

2006 – 2009

256 kavﬂak

2 Yatay ve Düﬂey ‹ﬂaretlemenin Geliﬂtirilmesi,
Bak›m ve Onar›m›

2006 – 2009

5216 say›l› yasa
s›n›rlar› dahilinde
gerektikçe

Sürekli

5 ilçe de tamamlanmas›

3 Yaya Bölgelerinin ve Kald›r›mlar›n Denetlenmesi

4 Karayolu Trafik Düzenleme Projelerinin Gerçekleﬂtirilmesi 2009 – 2012

Ana arterlerin
tamamlanmas›

5 Aç›k ve Kapal› Otopark Projeleri ve Yap›m›

2009 – 2012

Gerektikçe

6 Yaya ve Bisiklet Yollar› Yap›m›

2006 – 2009

9 ilçe de
tamamlanmas›

7 Otoparklar›n Otomasyonu

2007 – 2010

Tüm aç›k ve
kapal› otoparklar
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7.6 Sa¤l›k

Stratejik Amaç

‹zmir Büyükﬂehir Belediye s›n›rlar› içinde yaﬂayan
herkese yatakl› ya da ayaktan eﬂit olarak kaliteli,
ekonomik sa¤l›k hizmeti sunmak, sa¤l›k konusunda bilinçlenmiﬂ bir toplum oluﬂmas›n› sa¤lamak.

Hedef 1:
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Eﬂrefpaﬂa Hastanesi’nde mevcut durumun iyileﬂtirilmesi, hizmet kapasitesinin
geniﬂletilmesi, hastane kalite belgelerinin al›nma çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› ve hizmet sunumunu AB standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmesi.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 – 2008

2007 %50
2008 %50

Sürekli

Gerektikçe

2006 – 2017

‹htiyaca göre
y›lda en az
2 poliklinik

2008

Tamamlanmas›

5 Yeni poliklinik binas› yap›m›

2006 - 2007

2006 %37
2007 %63

6 Yeni Poliklinik binas› donan›m›
(Radyoloji Birimi, Arﬂiv, Güvenlik )

2007 – 2008

2007 %70
2008 %30

1 ‹BB. Eﬂrefpaﬂa Hastanesinin mevcut durumunun
iyileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›
2 Hastane donan›m›n›n iyileﬂtirilmesi
3 Mevcut Özel Dal Polikliniklerinin yan› s›ra toplumun
ihtiyac›na göre yeni polikliniklerin aç›lmas›
(Sa¤lam çocuk, Ergen, A¤r›, Check-Up gibi)
4 Diyaliz Ünitesinin yeniden düzenlenmesi

Hedef 2:
Sa¤l›k hizmetinin çeﬂitlenerek daha fazla kiﬂiye ulaﬂmas›n› (yaﬂl›, çocuk, sporcu, engelli gibi), ayr›ca halka
yönelik bilgilendirmelerin etkin bir ﬂekilde yap›labilmesini sa¤lamak için ‹BB Eﬂrefpaﬂa Hastanesi içinde
yatakl› ve ayaktan hizmet veren merkezler oluﬂturulmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Hepatit Tan› ve Tedavi Merkezi
2007 - 2009
( Lise ça¤› ö¤rencilerde hepatit taramas› yap›lmas› ile birlikte)
2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

2008

Her y›l en az
1 ilçe okullar›nda
tarama yapmak
Tamamlanmas›

3 Yaﬂl›lar›n K›sa Süreli Check-Up ve
Tedavisine Yönelik Sa¤l›k Merkezi

2008

Faaliyete geçecek

4 Eriﬂkin ve Çocuk Ruh Sa¤l›¤› Merkezi

2008

Faaliyete geçecek

5 Gündüz hastanesi (küçük ameliyatlar›n
yap›lmas› için düzenlenmiﬂ servis)

2008

Faaliyete geçecek

6 Eﬂrefpaﬂa hastanesine ek bina yap›lmas›

2007 – 2008

2007 %75
2008 %25

2007

Tamamlanmas›

7 Karﬂ›yaka Diyabet ve dal poliklini¤inin donan›m›
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Performans Kriterleri

Hedef 3:
‹BB Metropol s›n›rlar› içinde halka yönelik sa¤l›k tarama ve e¤itimlerinin yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Hasta yönlendirme merkezi, (ilçe belediyeleri ile
2007 - 2009
koordinasyon sa¤land›¤› taktirde itfaiye birimlerinde
bulundurulacak bir ambulans ile, hastanemiz ile ba¤lant›l›
olarak hastalar›n ilgili sa¤l›k birimine ulaﬂmalar›n› sa¤lamak)
2 Okul ve mahalle diﬂ ve sa¤l›k taramalar›

Performans Kriterleri
2007 %50
2008 %25
2009 %25
Tamamlanmas› ve
faaliyetin sürdürülmesi

2006 - 2009

Y›lda 30 okul
ve 20 mahalleye ulaﬂmak

3 Organ ve Kan Ba¤›ﬂ E¤itimleri

Sürekli

Her y›l en az iki kez

4 ‹lk Yard›m Kurslar›

Sürekli

Her y›l en az iki kez

5 Hamilelik Dan›ﬂma E¤itim Merkezi

Sürekli

5000 kiﬂiye ulaﬂmak,
y›lda 50 e¤itim vermek

6 Evlilik Dan›ﬂma E¤itim Merkezi

Sürekli

5000 kiﬂiye ulaﬂmak,
y›lda 50 e¤itim vermek

7 Anne-Baba okulu

Sürekli

5000 kiﬂiye ulaﬂmak,
y›lda 50 e¤itim vermek

8 Hijyen E¤itimi

Sürekli

5000 kiﬂiye ulaﬂmak,
y›lda 50 e¤itim vermek

9 Ergenlik E¤itim Merkezi

Sürekli

5000 kiﬂiye ulaﬂmak,
y›lda 50 e¤itim vermek
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7.7 Kültür, E¤itim, Spor, Sosyal Hizmetler ve Halkla ‹liﬂkiler

Stratejik Amaç 1

Ülkemizin ekonomik, e¤itimsel ve kültürel anlamdaki geri kalm›ﬂl›¤›na ‹zmir kenti özelinde çareler
üretmek, bilimde sanatta dünya ölçe¤inde söz
sahibi olan ülkeler ile yar›ﬂabilir hale gelebilmek
için katk› koymak. Bu çerçevede ‹zmir’de kentlilik
bilincinin oluﬂmas› ve kentlinin yaﬂam kalitesinin
yükseltilmesini sa¤lamak

Gerekçe
5216 say›l› Belediye Kanunu 7 madde (v) bendi Büyükﬂehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
hakk›nda; sa¤l›k merkezleri, hastaneler, gezici sa¤l›k üniteleri ile yetiﬂkinler, yaﬂl›lar, engelliler, kad›nlar, gençler
ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliﬂtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler
kurmak, meslek ve beceri kazand›rma kurslar› açmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek, bu hizmetleri yürütürken
üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluﬂlar› ve sivil toplum örgütleri ile iﬂbirli¤i yapmak
Hedef 1.1:
Kültür ve sanat faaliyetlerinin kentin her noktas›na ulaﬂ›yor olmas›n› sa¤lamak
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi Aç›khava
Yaz Sinemalar›n›n yap›lmas›

Sürekli

2 gezici sinema arac›yla
Haziran, Temmuz, A¤ustos,
Eylül aylar›nda toplam
80 gösterim / y›l

2 ‹zmir Sanat Konser Programlar› düzenlemek

Sürekli

Y›lda en az 32 konser

3 Sanatsal Kültürel Yar›ﬂmalar düzenlemek
(ﬁark›, Beste, Resim, Heykel vs)

Sürekli

Her y›l bir konuda

4 Gezici Sanat Otobüsü ve TIR’› ile
Gezici Sanat Etkinlikleri düzenlemek

Sürekli

TIR için 40 etkinlik,
Tiyatro, konser,
GSO 100 gösteri (1 y›l)

5 Bilgi Yar›ﬂmalar›

Sürekli

Y›lda 2 kere
(1 kez ilkö¤retim
1 kez liseler için)

6 Çocuk Tiyatrosu (Amatör) kapsam›nda çocuk
oyunlar›n haz›rlanmas› ve sahnelenmesi

Sürekli

Y›lda 5 ayr› oyun için
en az 50 gösteri

7 Festivaller ve Bienaller kapsam›nda
organizasyonlar düzenlemek

Sürekli

Her y›l
en az 1 organizasyon

2007 - 2009

Kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n›n
tamamlanmas›

9 ‹zmir Sanat ve Çetin Emeç Sergi salonlar›
bünyesinde sergiler düzenlemek

Sürekli

Eylül–Haziran aylar›
aras›nda resim
ve heykel sergileri

10 ‹zmir Tiyatro Günleri Festivali düzenlemek

Sürekli

Her y›l 27 Mart’ta

8 ‹BB ﬁehir Tiyatrolar› çal›ﬂmalar›na baﬂlanmas›
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Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

11 Meydan, sokak ve benzeri aç›k alanlarda sergiler düzenlemek Sürekli

Y›lda en az 3
meydan sergisi

12 Sanat sezonu boyunca panel ve söyleﬂiler, kurs ve atölye
çal›ﬂmalar› için gerekli organizasyon ve
düzenlemelerin yap›lmas›

Sürekli

8 ayl›k sezonda
ayda en az 2 kez panel, söyleﬂi

13 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ‹zmir Sanat Çok Sesli Korosu,
Kent Orkestras›, Türk Sanat Müzi¤i ve Türk Halk Müzi¤i
Korolar›n›n konser organizasyonlar›n›n yap›lmas›

Sürekli

1 y›lda her branﬂ
için ayda en az
1 kez konser

14 Kent müzesi sergi salonunda yap›lan sergilerin geliﬂtirilmesi
ve tematik alan sergilerinin her y›l de¤iﬂimi

Sürekli

Her y›l de¤iﬂik
tema ve sürekli

15 Kentin tarihsel dokusu ve ünik binalar›n
tarihlerinin araﬂt›r›lmas› ve yaz›m›

Sürekli

Her y›l için
1 bina tespiti,
araﬂt›r›lmas› ve yaz›m›

16 Kentin kültürel/tarihsel geçmiﬂi hakk›nda kongre,
sempozyum toplant› düzenlenmesi ve bunlar›n
metinlerinin yay›nlanmas›

2007 - 2010

Her y›l için en az
1 konuda 1 kongre
veya toplant›lar dizisi
düzenlemek

17 Yabanc› arﬂiv ve müzelerle ortak çal›ﬂmalar yap›lmas›

2007 - 2009

Yap›lacak çal›ﬂman›n
niteli¤ine göre
3 y›ll›k program
(yabanc› kurumlarla
iliﬂki kurulabilirse)

18 Kentin görsel imaj›n›n güçlendirilmesine yönelik
heykel ve benzeri kent süsleri yap›lmas›

Sürekli

3 meydan/parka
tematik kent süsü
yapmak (1 y›l)

19 Sergi Salonu maket yap›m›

Sürekli

Her y›l de¤iﬂik tema
için gereken maket
ve heykeller

20 Kent Kitaplar› Yay›nlar›
(‹zmir ile ilgili kitap bas›mlar›n›n devam etmesi)

Sürekli

Her y›l en az 2 kitap
bas›m ve yay›m›

21 Kültür Sanat Dergisi Ç›kart›lmas›

Sürekli

Y›lda en az iki kez

22 Türkçemizi Koruyal›m Kampanyas›

2007

Tamamlanmas›

23 Kentin tarihi ve kültürel geçmiﬂine ait materyalleri
günümüzde yaﬂatmak (kent kay›tlar› gibi)

Sürekli

Y›lda en az bir çal›ﬂma
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7.7 Kültür, E¤itim, Spor, Sosyal Hizmetler ve Halkla ‹liﬂkiler

Hedef 1.2:
Kentin deste¤e ihtiyaç duyan kesiminin ihtiyaç duyduklar› alanlarda desteklenmesi

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ‹htiyaç sahibi ö¤rencilerin tespiti önceliklendirilmesi
ve ihtiyaçlar›n›n temini

Sürekli

Her y›l 100.000 ö¤renci

2 ‹htiyac› olan okullara yard›m yap›lmas›

Sürekli

Her y›l için
1500 adet yaz› tahtas› ve
gerekti¤i kadar bilgisayar,
en az 50.000 adet
çocuk kitab› da¤›t›lmas›

3 Kad›n, iﬂsiz genç ve çocuklara dönük mesleki e¤itim,
beceri ve kültürel e¤itim ile yaﬂam kalitesini artt›rarak
toplum bilincini yükseltmek amac›yla sosyal kültürel ve
sportif aktiviteler yap›labilecek, psikolojik ve hukuki
dan›ﬂmanl›k hizmetleri verilecek semt merkezleri iﬂletmek

Sürekli

Her y›l 5000 kiﬂiye
e¤itim programlar›
düzenlemek

Yeni semt merkezleri yap›lmas›;
• Karaba¤lar semt merkezi

2007 - 2008

• Bayrakl› semt merkezi ve spor tesisleri

2006 - 2008

• Buca Hasana¤a Semt Merkezi
• Güzeltepe Semt Merkezi

2007
2007 - 2008

2007 %44
2008 %56
2006 %5
2007 %60
2008 %35
%100
2007 %12
2008 %88

4 Risk alt›ndaki çocuklar›n sokak çocu¤u olmalar›n›
engellemek amac› ile sosyal destek merkezleri
kapsam›nda e¤itim çal›ﬂmalar› yap›lmas›

Sürekli

1000 çocu¤un
sürekli yararlanmas›

5 Fakir, muhtaç ve ihtiyaçl› kiﬂilere yard›m amaçl›
ayni ve nakdi yard›mlar›n yap›lmas›

Sürekli

10.000 fakir
ve muhtaç aile

2007 – 2010

Her y›l 10.000
üniversite ö¤rencisi

Sürekli

Her y›l en az
100 tekerlekli,
50 akülü sandalye
da¤›t›lmas›

6 Baﬂar›l› ve ihtiyaçl› üniversite ö¤rencilerine burs verilmesi
7 Maddi koﬂullar› elvermedi¤i için engelli malzemesi
alamayan kiﬂi ve kurumlara malzeme temini
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Faaliyetler / Projeler
8 Engelli kiﬂilere (çocuklar ve zihinsel engelliler hariç) mesleki,
hukuki, psikolojik, kültürel ve sosyal faaliyetler ile destek
sa¤lamak özgüvenlerini kazanmalar› ve yaﬂam kalitelerini
artt›rmaya yönelik Engelli Merkezinin faaliyeti

Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

Her y›l en az
100 engelliye mesleki
e¤itim, 50 engellinin
sanat faaliyetlerine kat›l›m›

9 Engelli, kimsesiz, hasta yaﬂl› ve bak›ma muhtaç insanlar ile
Sürekli
ihtiyaçl› çocuklar›n tespit edilerek sa¤l›k-bak›m hizmetlerinin
evlerinde verilmesi ve/veya ilgili merkezlere yönlendirilmeleri.

Her y›l
20.000 hanede
tespit yap›lmas›

10 ‹htiyaçl› ö¤rencilere üniversite ö¤rencilerince etüt çal›ﬂmas›

Sürekli

‹lk y›l deneme amaçl›
30 ö¤renci ve ayn› y›l
etüt merkezi araﬂt›r›lmas›

11 Tan›t›c› Kitap Bas›m› (Mezarl›klar)

Sürekli

Her y›l 30.000 adet kitap

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Amatör Spor Kulüplerine malzeme yard›m› yap›lmas›

Sürekli

Her y›l en az 50 kulüp

2 ‹BB Spor Kulübüne nakdi yard›m

Sürekli

Her y›l en az
1500 sporcu ile çal›ﬂ›lmas›

Hedef 1.3:
Çocuklar ve gençlerin spor faaliyetlerine kat›l›m›n› sa¤lamak
Faaliyetler / Projeler

3 ‹htiyaçl› ‹lkö¤retim Okullar› ve Liselere spor malzeme deste¤i. Sürekli
4 Buz pateni salonu yap›lmas›
• Projelerin yap›lmas›
• Tesisin yap›lmas›

2006 – 2008
2006
2007 – 2008

Her y›l 100 okul

Tamamlanmas›
2007 %50
2008 %50

5 Okullara spor mekanlar› kazand›rmak

Sürekli

Her y›l 50 okul
için basket potas›,
voleybol malzeme ve fileleri

6 Sokakta çal›ﬂan çocuklar için spor organizasyonu yap›lmas›
(ulusal ve uluslar aras› turnuva dahil)

Sürekli

Her y›l 100 çocuk
en az 1 turnuva

7 Bireysel sporun geliﬂmesine katk› sa¤lamak amac›yla
rekreasyon alan› ve yeﬂil alanlara kondisyon
aletleri yerleﬂtirilmesi

Sürekli

Her y›l en az
5 parka kondisyon aleti

8 Celal Atik Spor Tesisleri Tadilat›

2007

Tamamlanmas›
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7.7 Kültür, E¤itim, Spor, Sosyal Hizmetler ve Halkla ‹liﬂkiler
Hedef 1.4:
Kültürel ve sosyal çal›ﬂmalara yönelik merkezlerin ve tesislerin oluﬂturulmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 - 2009

2007 %33
2008 %33
2009 %34

• Adnan Saygun Kültür Merkezi

2006 - 2008

2006 %9
2007 %55
2008 %36

• Zübeyde Han›m Kültür Merkezi

2007 - 2009

2007 %10
2008 %67
2009 %23

• Bornova Kültür Merkezi

2006 - 2007

2006 %7
2007 %93

• Çi¤li Kültür Merkezi

2007 - 2008

2007 %7
2008 %93

• Havagaz› Fabrikas›

2006 - 2007

• Fuar Aç›khava Tiyatrosu(yenileme)

2006 - 2007

2006
2007
2006
2007

• ‹smet ‹nönü Kültür Merkezi (yenileme)

2006 - 2007

2006 %5
2007 %95

• Anadolu Medeniyeti Tarih ve Araﬂt›rma Park›

2006 - 2017

Fizibilite çal›ﬂmas›na
göre belirlenecek

• Kent Kütüphanesi

2006 - 2007

2006 %33
2007 %67

• Peterson Köﬂkü

2007 - 2008

2007 %40
2008 %60

2006 – 2009

2006 %2
2007 % 9
2008 % 45
2009 % 44

2007

Tamamlanmas›

4 Do¤ançay Mezarl›¤› Düzenlemesi

2006 - 2007

2006 %38
2007 %62

5 Muhtelif mezarl›klarda yeni gömü alanlar› düzenlenmesi

2007 - 2009

2007 %31
2008 %31
2009 %38

6 Yeni mezarl›k alanlar›n›n oluﬂturulmas›
(Ayranc›lar, Ulucak vb.)

2007 - 2010

Proje çal›ﬂmalar›
sonucunda belirlenecektir.

7 Deniz Müzesi

2006 - 2009

Tamamlanmas›

1 Kentin de¤iﬂik bölgelerinde kültür merkezleri yapmak ve
sanat etkinliklerinde kullan›lan tesislerin standartlar›n›n
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›

2 Sosyal Yaﬂam Kampüsü oluﬂturulmas›

3 Gürçeﬂme Huzurevi Tadilat›
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Hedef 1.5:
Avrupa Birli¤i Proje Bürosu oluﬂturulmas›
Faaliyetler / Projeler
1 E¤itim çal›ﬂmalar›

Stratejik Amaç 2

Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

Y›lda en az
2 kez hizmet içi
veya kurumlar aras› çal›ﬂma

Belediyemiz bas›n, yay›n, halkla iliﬂkiler ve tan›t›m
faaliyetlerinde daha h›zl›, etkili ve kaliteli
çal›ﬂmalar yap›lmas›

Hedef 2.1:
Kurum imaj›n› geliﬂtirerek, kamuoyuna en iyi ﬂekilde tan›t›m ve h›zl› bilgilendirme yapmak.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Tan›t›mda yayg›n etkinlik sa¤lanmas›

Sürekli

30 etkinlik /y›l

2 Yerel ve ulusal kanallarda yay›nlanan belediyemizi
ilgilendiren haber ve programlar›n eksiksiz takibi
amac›yla televizyon takibinin etkinleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›

Sürekli

%100

3 Çal›ﬂmalar›n çeﬂitli etkinlikler ve haberler yoluyla halka
duyurulmas›nda planl› ve h›zl› olmay› sa¤layacak
koordinasyon ve bilgi haz›rlama a¤›n›n sa¤lanmas›

2006 - 2007
2007 - 2009

Tamamlanmas›
Tüm birimler taraf›ndan
kullan›m›n›n sa¤lanmas›

4 Bas›n de¤erlendirme raporlar›n›n haz›rlanmas›na
yönelik düzenlemelerin yap›lmas›

Sürekli

2 rapor/ay

5 Bilgilendirme Toplant›lar› düzenlemek

Sürekli

30 toplant› /y›l

6 Hemﬂehri ‹letiﬂim Noktalar› kurulmas›
(Kiosk ve plazma TV’lerle iletiﬂim ve tan›t›m)

2007 - 2012

2007 de 5 adetinin
kurularak performans›na
ba¤l› olarak
devam›n›n sa¤lanmas›

7 Belediyenin tan›t›m ve yay›n haz›rlama çal›ﬂmalar›nda
kullan›lan ekipman›n teknolojik geliﬂmelere ve
ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi

2006 - 2009

Gerektikçe

2007

Talebe ba¤l› olarak

8 ‹ZMELEK Projesi
(Belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaﬂlar›m›z›n
birebir belediyeye gelerek iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmelerini
kolaylaﬂt›racak bir ekibin kurulmas›.)
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7.8 Turizm, Fuarc›l›k ve D›ﬂ ‹liﬂkiler

Stratejik Amaç

‹zmir’in sosyal, kültürel, turizm ve di¤er
alanlarda dünyan›n gözde ﬂehirleri
aras›na girmesini sa¤lamak

Hedef 1:
Turizmi çeﬂitlendirerek, turizmin geliﬂmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Nergis Festivali düzenlenmesi
(Mordo¤an, Urla, Karaburun)

2007 - Sürekli

Her y›l bir kez
Kas›m ay› içerisinde

2 Zeytin Festivali düzenlenmesi
(Mordo¤an, Urla, Karaburun)

2007 - Sürekli

Her y›l bir kez

3 Yar›mada Bal›k Av› Yar›ﬂlar› düzenlemek

2007 - Sürekli

Y›lda bir kez

4 Yar›mada Yemekleri Yar›ﬂmas› düzenlemek

2007 - Sürekli

Y›lda bir kez

5 Yar›mada ﬁenliklerinin düzenlenmesi

2007 - Sürekli

Y›lda bir kez

6 Büyük ‹zmir Festivali
(Fuar Zaman› koordine mega etkinlikler)

2007 - Sürekli

Y›lda bir kez

7 Kentiçi Otobüs ve Körfez Turu

2007 - 2009

Talebe ba¤l› olarak

8 Do¤a Turizminin Geliﬂtirilmesi

2007 - 2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre belirlenecek

Hedef 2:
‹zmir’in turizm, e¤itim, spor, sa¤l›k, kültür gibi alanlarda dünya çap›ndaki etkinli¤inin art›r›lmas› ve cazibe
merkezi olmas›n›n sa¤lanmas› amac› ile tan›t›ma yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler
1 Çeﬂitli ülkelerle ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi aras›ndaki
iliﬂkilerin geliﬂimine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›
• Çin ile sa¤l›k projeleri kapsam›nda çal›ﬂmalar yap›lmas›
• Japonya ile deprem konusunda ortak projeler üretmek
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Y›llar

Performans Kriterleri

2006 - 2009

Y›lda 2 proje

2006 - 2009

‹ki y›lda bir
5 doktor de¤iﬂimi
2007 Japonya ile
görüﬂmeler kapsam›nda
belli olacakt›r

2006 - 2009

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2 Kardeﬂ kent ba¤›n›n kurulmas› ve mevcut kardeﬂ kentlerle 2006 - 2009
iliﬂkilerin geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›
• Çin’in Tianjin Kenti ‹le ‹liﬂkilerin Geliﬂtirilmesi
2006 - 2009

• ‹ngiltere’den bir kent ile kardeﬂ kent ba¤›n›n kurulmas›

Y›lda 2 proje

2006 Gönderilen
heyetin ön çal›ﬂmas›na
ba¤l› olarak inceleme
raporlar›n›n oluﬂturulmas›
2006 - 2009
2006 y›l›nda kardeﬂ
kentin seçimine ba¤l›
olarak belirlenecektir

3 Yurtd›ﬂ› tan›t›m› kapsam›nda uluslar aras›
heyet ziyaretleri düzenlemek

Sürekli

Y›lda en az 3 ülke
ve 10 kiﬂilik heyet

4 Ö¤renci de¤iﬂim projeleri kapsam›nda çal›ﬂmalar yap›lmas›

Sürekli

Her y›l 20 ö¤renci de¤iﬂimi

5 AB projelerinin gerçekleﬂtirilmesi ve
uyum bürosunu kurulmas›

2006 - 2009

2006 AB uyum bürosu
kurulmas› 2007 y›l› ve
sonras› araﬂt›rma yap›larak
ilgili birimlerle
çal›ﬂmalar›n yürütülmesi

6 Akdeniz kentler birli¤i MEDCITIES üyeli¤ine girmek
için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›

2006 - Sürekli

7 ‹zmir’deki yabanc› misyon temsilcilikleri ile periyodik
toplant›lar›n düzenlenmesi

Sürekli

Ayda bir toplant›

8 Kardeﬂ Kentler Kitab› oluﬂturulmas›

2007

10.000 adet ‹ngilizce
10.000 adet Türkçe
kitap bas›lmas›

9 Kurum hizmetlerinin geliﬂtirilmesini sa¤lamak amac›yla
personelin yurtd›ﬂ›na gerekli e¤itimi almas›n›n sa¤lanmas›

2006 - 2009

Her y›l 2 kez 10 ‘ar kiﬂi

10 ‹zmir Turistik Rehberi

2007 - Sürekli

Her y›l 10.000 adet

11 Merkez ve Turistik Mekanlarda Taksicilere
Dil ve ‹letiﬂim E¤itimi

2007 - Sürekli 2007 Pilot uygulamaya
göre belirlenecek

12 Med-Pect (Sinagoglar Bölgesinde Tel-Aviv Yafa ile
Ortak Turizm ve Tan›t›m) Projesi

Üyelik sözleﬂmesi
imzaland›. (D›ﬂ ‹ﬂleri
Bakanl›¤›’n›n onay› bekleniyor)

2008

Tamamlanmas›
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7.8 Turizm, Fuarc›l›k ve D›ﬂ ‹liﬂkiler

Hedef 3:
Ulusal ve uluslararas› fuar organizasyon say›s›n› art›rmak *
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

Kas›m 2006
2007 – 2009
2007 - 2017
2007 - 2017
2008

Düzenlenmesi
1kez/y›l
1kez/y›l
1kez/y›l
Düzenlenmesi

2 Mevcut fuarlar›n geliﬂtirilmesini sa¤lamak

Sürekli

Her y›l kat›l›mc› ve
ziyaretçi, net sergi alan›n›
% 10 art›rmak

3 ‹zmir Enternasyonal Fuar›n›n düzenlenmesi

Sürekli

Her y›l 1 kez

2007 - 2010
2007 – Sürekli

3 y›lda 1
1kez/y›l

2007 – Sürekli
2007 – Sürekli

1kez/y›l
1kez/y›l

2007

Düzenlenmesi

6 Misafir Fuarlar›n›n düzenlenmesini sa¤lamak

2006 - 2009

Her y›l en az
20 fuar düzenlenmesi

7 Fuarc›l›k ve kongrecilik yat›r›mlar›na iliﬂkin
olarak çal›ﬂmalar›n yap›lmas›

2007 - 2012
Sürekli

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
ba¤l› olarak

2007

Fizibilite çal›ﬂmalar›
sonucu belirlenecektir

2006 - 2007

2006 %50
2007 %50

2007

Tamamlanmas›

1 Yeni fuarlar düzenlemek
• Do¤algaz fuar›
• Travel Turkey ‹zmir / Turizm fuar›
• Cam Fuar›
• Organik Ürünler Fuar›
• Jeotermal Fuar›

4 Milli kat›l›m organizasyonlar›n› geliﬂtirmek
• IDS – Dental Fuar› – 1. Milli kat›l›m organizasyonu
• TECNOSTONE /ﬁam Suriye –
1. Milli Kat›l›m Organizasyonu
• Xiamen Stone Fair
• Marmomacc
5 Uluslararas› Sivil Toplum Kuruluﬂlar› Fuar› düzenlemek

8 Yeni Kongre Merkezi oluﬂturulmas›
9 Gaziemir de yeni bir fuar alan› oluﬂturulmas›
10 Pakistan Pavyonunda Do¤al Taﬂ Müzesi kurulmas›
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Hedef 4:
EXPO 2015’e yönelik çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi*
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 EXPO 2015 Adayl›k çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi

2006 – 2008

2 EXPO 2015 Kay›t ve onay süreci
(EXPO 2015’i yapmaya hak kazand›¤› takdirde)

2008 – 2010

3 EXPO 2015 haz›rl›k ve uygulama
(EXPO 2015’e kay›t kabulünden sonra)

2010 - 2015

Performans Kriterleri

* Projeler ‹ZFAﬁ taraf›ndan yürütülmektedir.
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7.9 ‹tfaiye ve Afet Yönetimi

Stratejik Amaç

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin 5216 say›l› yasa
ile kendisine verilen sorumluluk alan›nda; yurttaﬂlar›m›z›n can ve mal güvenli¤ini sa¤lamak
amac› ile itfaiye ve acil yard›m hizmetlerini etkin
ve süratli ﬂekilde yürütmek, do¤al afet
olaylar›n›n önlenmesi ve zararlar›n azalt›lmas›
için gerekli planlamalar› yapmak ve uygulamak

Gerekçe
Anayasan›n 5. ve 56. maddesinde Devletin görevleri tan›mlan›rken “Devlet kiﬂilerin ve toplumun huzur ve
mutlulu¤unu, beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak zorundad›n.” denmektedir.
‹nsanlar›n can ve mal güvenliklerinin olmad›¤› ortamlarda huzur ve mutluluk olmaz. Devlet vatantaﬂla iç içe
olan belediyelere 5216 say›l› Yasa ile il düzeyinde do¤al afetler ile yang›na müdahale edecek teﬂkilatlanmay›, tesisatlaﬂmay› ve tesis kurmay› görev olarak vermiﬂtir.
Hedef 1:
5216 say›l› Yasa ile geniﬂleyen s›n›rlar›m›z içinde yer alan ilçe, belde ve köylere itfaiye hizmetlerini yerine
getirmek için 13 ayr› yerde ve ayr›ca yo¤unlu¤un ve risklerin fazla oldu¤u yerlerde teﬂkilatlanma
sa¤lanacakt›r.
Faaliyetler / Projeler
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Y›llar

Performans Kriterleri

1 Geniﬂleyen belediye s›n›rlar› içerisinde
bina ihtiyaçlar›n›n giderilmesi

2006 - 2009

2009 y›l› sonuna kadar
13 bina yap›lmas›

2 Metropol alan içinde yo¤unlu¤un ve risklerin fazla
oldu¤u alanlarda grup oluﬂturulmas› ve personel temini

2006 - 2009

2 Grup / Y›l

3 Yeni ‹tfaiye araç-gereç ve ekipmanlar›n›n
standartlara uygun olarak al›nmas›

2006 - 2009

Gerektikçe

4 Helikopter kiralanmas›

2007 - 2009

600 saat/y›l

Hedef 2:
Yang›n ve do¤al afet olaylar›n›n, olmadan önce önlemleri, olunca davran›ﬂ biçimleri, olduktan sonra
iyileﬂtirme faaliyetlerinin en iyi biçimde yap›labilmesi için gerekli olan e¤itim çal›ﬂmalar›n›n düzenlenmesi ve
süreklili¤inin sa¤lanmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Yeni giren personele 3 ayl›k yang›n ve
do¤al afet e¤itimi verilmesi

2006 - 2009

Her y›l 2 e¤itim
program› yap›lmas›

2 Mevcut personelin ve talep halinde il ve ilçelerin
personelini hizmet içi e¤itime al›nmas›

2006 - 2009

Her y›l 2 e¤itim
program› yap›lmas›

Sürekli

E¤itim 250 okul/y›l
Kurs 100 mahalle/y›l
düzenlenmesi

2007 - Sürekli

Y›lda 10.000 YTL
araﬂt›rma ve geliﬂtirme
faaliyetinde bulunmak

3 ‹zmir halk›n›n afet öncesi, afet an›, afet sonras› yapmalar›
gerekenleri bilmeleri için okullar ve muhtarlar iﬂbirli¤i ile
halk e¤itimlerinin düzenlenmesi
4 Toros Yang›n Ve Do¤al Afet E¤itim Merkezi’nin
Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Departman›n›n geliﬂimine yönelik
çal›ﬂmalar›n yürütülmesi

Hedef 3
Kentimizde meydana gelebilecek afetlere en h›zl› ﬂekilde müdahale edilip, afetlerin önlenmesi zararlar›n
azalt›lmas› için gerekli önlemleri almak ve gerekli teﬂkilatlanmayy› sa¤lamak.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Toros’ta kriz merkezi binas› yap›lmas›

2007

Tamamlanmas›

2 Kriz merkezine kentin muhtelif noktalar›ndan
kameralarla görüntü aktar›m›

2007

50 adet kamera

3 Yang›n faaliyetleri:24 saat yang›nlara müdahale
edecek ﬂekilde teﬂkilatlanmak

Sürekli

Yang›nlara %100 ulaﬂ›m

4 Güvenlik faaliyetleri: Kent içinde yang›n güvenlik
önlemlerini ald›racak yang›n kontrol ekibinin faaliyetleri

Sürekli

1600 adet iﬂyeri/y›l

5 AKS faaliyetleri: S›k›ﬂmal› Trafik kazalar›nda ve
do¤al afetlerde kazazedeleri kurtarmak amac› ile 6 farkl›
noktadan 24 saat esas› üzerinden görev yapmak

Sürekli

Her olaya %100 müdahale
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7.10 Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri

Stratejik Amaç

Bilgi toplumuna dönüﬂümde; bilgiye dayal› rekabet
ortam›nda üretilen hizmetlerde daha etkin ve
verimli olabilmek için bilginin üretilmesi, iﬂlenmesi,
eriﬂilmesi, paylaﬂ›lmas›, do¤ru ve h›zl›
kullan›lmas›n›n sa¤lanarak kentlinin say›sal yaﬂama
dahil edilmesi

Gerekçe
Dünya çap›nda ve özellikle bütünleﬂmemiz hedeflenen Avrupa Birli¤i’nde bilgi ve bilgiye dayal›
teknolojiler, devletin kurumlar›n ve insanlar›n yaﬂamlar› içinde giderek daha çok yer almaktad›r.
Avrupa Birli¤i’nin e-europet ve Türkiye’nin e-devlet projeleri birbirinin devam› olan ve bilgi
al›ﬂveriﬂine dayal› büyük hedeflerdir.
‹ﬂte bu hedeflerle ayn› do¤rultuda e-belediye ve e-kent oluﬂmas›n› hayata geçirmekte önder rol
oynamak, 5216 say›l› Yasa’dan da al›nan güçle ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’ne düﬂmektedir.

Hedef 1:
‹zmirNET; e-devletten baﬂlamak üzere e-belediye hizmetlerinin kusursuz verilmesi ve bütünleﬂik a¤ yap›s›
içerisinde kentlinin ihtiyaç duyaca¤› her türlü e-servisin kademeler halinde devreye al›nmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007

Tamamlanmas›

2 ‹zmir Net fiber optik Altyap› projesi(Faz3 Faz4)

2006 - 2008

Tamamlanmas›

3 Telekomünikasyon Lisans› al›nmas›

2007 - Sürekli

2007 lisans al›m›
her y›l yenileme

4 Seyyar iletiﬂim ve Komuta Merkezi

2010

Tamamlanmas›

2007 - 2008

2007 %60
2008 %40

6 KabloNet ve ‹zmirNet altyap›lar› entegrasyonu projesi

2008

Kablonet ile yap›lacak
protokole ba¤l›
olarak geliﬂecektir

7 Bilgilendirme Servisleri – ‹zmir Kent portal›

2008

Tamamlanmas›

2007 - 2008

Tamamlanmas›

2007

2 araç

10 Kent terminalleri projesi

2007 - 2008

Tamamlanmas›

11 Web kameralar› projesi

2007 - 2009

‹htiyaçlara göre
belirlenecek

2007

Fizibilite çal›ﬂmas›na
ba¤l› olarak belirlenecek

1 ‹zmirNet BTM merkez binas› projesi

5 Belediye birimleri aras›nda IP tabanl›
iletiﬂim ve entegrasyon

8 Semt Bilgi Merkezleri Projesi
9 Gezici hizmetler projesi
(pilot uygulamadan sonra devam edilecektir.)

12 CPS ile belediye araçlar› konum bilgilerinin al›nmas› ve
CPRS ile toplanan bilgilerin birkaç merkezde izlenmesi
ve kullan›m›
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Hedef 2:
Co¤rafi bilgi sistemi ve yönetim bilgi sistemi modüllerinin devreye al›narak ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nin
görevlerini ivedi, do¤ru ve etkin olarak yerine getirmesi için çal›ﬂmalar yap›lmas›
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Uydu görüntülerinin al›nmas› ve iﬂlenmesi

2006 – 2009

Her y›l 2 kez

2 Adres bilgi sistemi

2006 – 2007

Tamamlanmas›

3 ‹mar bilgi sistemi

2006 - 2007

Tamamlanmas›

4 Ulaﬂ›m bilgi sistemi

2007 – 2008

Tamamlanmas›

5 Valilik kriz yönetimi ile bütünleﬂme
6 Tapu Kadastro Bilgi Sistemi(TAKB‹S) ile bütünleﬂme

7 Kent Bilgi Sistemleri iﬂbirli¤i protokolü –
‹lçe belediyeler yaz›l›mlar›

Sürekli Valilik ile irtibatl› olarak sürekli
2007 - 2008

2007 y›l›nda ‹zmir’in
TAKB‹S kapsam›na
al›nmas› ile baﬂlayacakt›r

2006

Altyap›s› tamamlanacak

8 Muhtarl›klara bilgisayar verilmesi, yaz›l›m ve e¤itim deste¤i 2006 - 2007
9 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ve birimleri
donan›m /yaz›l›m envanterinin ç›kart›lmas›

2006 %60
2007 %40

2006

Tamamlanmas›

10 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ve birimleri
donan›m /yaz›l›m güncelleme projesi

2006 - Sürekli

2006 tamamlanmas›
2009 yeniden revizyon

11 ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi ve birimleri
donan›m /yaz›l›m bak›m›

2006 - Sürekli

Gerektikçe

12 ‹nternet bant geniﬂli¤inin artt›r›lmas› ve
hizmetin devam› projesi

2006 - Sürekli

Gerektikçe

Hedef 3
‹zmir’in gelecekteki imaj› olacak Teknoloji ve E¤itim Kenti formasyonuna uygun bir Bilim Park›’n›n oluﬂturulmas› ile gençlere bilim yolunda çal›ﬂma ve araﬂt›rma imkanlar›n›n geniﬂ ölçüde sa¤lanmas› öncelikli olup,
ard›ndan kurulacak kapsaml› e¤itim merkezlerinde tüm dünyan›n ihtiyaç duydu¤u sertifikal› personel
yetiﬂtirilmesi.
Faaliyetler / Projeler
1 ‹zmir bilim park›n›n projelendirilerek tesislerin kurulmas›

Y›llar

Performans Kriterleri

2006 - 2017

2006 Projelendirme
2007 Arazi çevre
düzeni ve altyap›
2008 – 2017 Binalar,
konaklama, müze vs
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7.11 Yeﬂil Alanlar, Rekreasyon Alanlar›, Parklar

Stratejik Amaç

Ça¤daﬂ bir kentsel tasar›m anlay›ﬂ› ve peyzaj
mimarl›¤› ilkeleri do¤rultusunda yeﬂil alan tasar›m
ve uygulamalar›n›n yap›larak kentin yaﬂanabilirli¤ini
ve kentlinin yaﬂam kalitesini art›rmak

Hedef 1:
Yeni yeﬂil alan, rekreasyon alanlar› ve parklar›n oluﬂturulmas›.

Faaliyetler / Projeler
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Y›llar

Performans Kriterleri

1 Sasal› Do¤al Yaﬂam Park›

2006 - 2008

2006 %5
2007 %45
2008 %50

2 Vezira¤a Heyelan Bölgesi Rekreasyon Alan›

2008 - 2009

2008 %50
2009 %50

3 Kahramanlar Rekreasyon Alan› (Ege Mahallesi)

2009

%100

4 Güzelbahçe Sahil Düzenlemesi (Tadilat + Yeni)

2007 - 2008

2007 %50
2008 %50

5 Mustafa Kemal Sahil Bulvar› Kara Taraf› Düzenlemesi

2007 - 2008

2007 %40
2008 %60

6 Çi¤li Rekreasyon Alan›

2010 - 2011

2010 %50
2011 %50

7 ﬁirinyer Park› düzenlemeleri

2008

%100

8 ‹pekyolu Cicipark düzenlemeleri

2007

%100

9 Susuzdede Park› düzenlemeleri

2008

%100

10 Yelki Piknik Alan› düzenlemeleri

2007

%100

11 Yukar› K›z›lca Piknik Alan› düzenlemeleri

2007

%100

12 Bornova dere memba¤› düzenlemesi

2009 - 2010

2009 %50
2010 %50

13 Bostanl› dere memba¤› düzenlemesi

2009 - 2010

2009 %50
2010 %50

14 Agora Düzenlemesi

2008 - 2009

2008 %50
2009 %50

15 Botanik Park›

2010 - 2013

16 Pamucak K›y› Düzenlemesi

2007 - 2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre belirlenecek

Hedef 2:
Yeﬂil alanlar›n bak›m ve onar›mlar›n›n yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 A¤açland›rma Alanlar›n›n Oluﬂturulmas› ve Bak›m›

2007 - 2009

2.000.000 adet
fidan dikilmesi

2 Büyükﬂehir yetki alan›na giren Park ve Rekreasyon
Alanlar›nda Bak›m Onar›m Temizlik Ve Sulama
‹ﬂlerinin yap›lmas›

2006 - 2017

Gerektikçe

3 Bitki Ve Zirai Malzeme Al›m›

2007 - 2009

Gerektikçe
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7.12 Enerji

Stratejik Amaç

Alternatif enerji
kaynaklar›n›n
kullan›ma sunulmas›

Hedef 1
Jeotermal enerjinin kullan›m alanlar›n›n geliﬂtirilmesi ve sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas›. *

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Balçova - Narl›dere bölgesinde 16.000 konut eﬂde¤eri
sistemi 28.000 konut eﬂde¤erine yükselterek gerekli
düzenleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2006 - 2008

2007 - 2008
28.000 konut
eﬂde¤erine ç›karmak

2 Seferihisar sahas›nda gerekli olan iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2006 - 2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
ba¤l› olarak belirlenecek

*Jeotermal enerjiye ait faaliyetler ‹zmir Jeotermal A.ﬁ. taraf›ndan yürütülmektedir.

Hedef 2
Yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 - 2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
ba¤l› olarak belirlenecek

2 Do¤algaz koordinasyon kurulu oluﬂturulmas›

2007

Kurulun oluﬂturulmas›

3 Jeotermal koordinasyon kurulu oluﬂturulmas›

2007

Kurulun oluﬂturulmas›

1 Yenilenebilir Enerji Kaynaklar› Ar-Ge Çal›ﬂmalar›
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7.13 Bütçe ve Sat›n Alma

Stratejik Amaç

Belediye hizmetlerinin daha güçlü olarak
sunulabilmesi için güçlü bir mali yap›n›n
oluﬂturulmas›

Hedef 1:
Belediye gelirlerinin art›r›lmas›

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Mükellef say›s›n›n art›r›larak vergi kaçaklar›n›n önlenmesi

2007 – 2009

‹lan reklam vergi
mükellefi say›s›n› %300
E¤lence vergisi mükellefi
say›s›n› %50
‹ﬂgal harc› mükellefi say›s›n›
%100 art›rmak

2 Tahakkuk tahsilat oran›n›n art›r›lmas›

2007 – 2009

2007 %75
2008 %90
2009 %95
ç›kar›lmas›

3 Alternatif gelir kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas›

2007 – 2009

Araﬂt›rma çal›ﬂmalar›na
ba¤l› olarak belirlenecektir

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Stratejik plan ve performans program›na dayal›
bütçeleme faaliyetlerinin yürütülmesi

2007 - 2009

2007 %75
2008 %80
2009 %90
üstüne ç›karmak

2 Büyükﬂehir Belediye birimlerinin bütçe iﬂlemlerinin
internet ve intranet ortamlar›nda yap›lmas›

2007 - 2009

Tamamlanmas›

3 Ödenek takip ve kontrol faaliyeti

2007 - Sürekli

% 100

4 Belediye birimlerine bütçe haz›rlama bilgilendirme
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2006 - 2007

1 ay içerisinde
tüm birimlerin
bilgilendirilmesi
(2006 Temmuz)

Hedef 2:
Gelir / gider bütçesinin gerçekleﬂme oran›n›n art›r›lmas›

Faaliyetler / Projeler
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7.13 Bütçe ve Sat›n Alma

Hedef 3:
Yat›r›mlar›m›z› sekteye u¤ratmadan mevcut borcu yeniden yap›land›rmak ve borç yükünden kurtulmak

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Hazine Müsteﬂarl›¤› ile yap›lan görüﬂme sonucuna ba¤l›
2007 - 2011
olarak borcun azalt›lmas›na yönelik ödeme plan›n›n yap›lmas›

Performans Kriterleri
Hazine Müsteﬂarl›¤›
ile olan görüﬂme
sonucuna ba¤l›
olarak belirlenecektir.

Hedef 4:
Kaynaklar›n etkin, verimli ve tasarruflu kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›

Faaliyetler / Projeler
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Y›llar

Performans Kriterleri

1 Zaman kaynak ve personel tasarrufu için mali yap›
arﬂivleme sisteminin elektronik ortama aktar›lmas›

2007 - 2009
Sürekli

Tamamlanmas›

2 Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmas› amac› ile
e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2007 - Sürekli

2 e¤itim /y›l

3 Gelecekte uygun koﬂullarda kredi kayna¤› edinebilmek
için Basel 2 Kredi Derecelendirme Notu almak

2007 - 2008

Tamamlanmas›

8

‹ZSU GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

8.1 Stratejik Amaçlar

1. Toplum sa¤l›¤›n› korumak için, su kaynaklar›n›n kirlenmesini
önleyerek metropol alan içinde sa¤l›kl› ve yeterli su temin
etmek,ar›tmak,da¤›tmak,yeni su kaynaklar› bulmak ve su
havzalar›nda organik tar›m› teﬂvik etmektir.
2. ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içinde oluﬂan evsel ve
endüstriyel At›ksular› do¤aya ve çevreye zarar vermeden, yasal
düzenlemelere uygun olarak toplamak, ar›tmak, al›c› ortama deﬂarj›
ile ya¤mur sular›n›, toplayarak uzaklaﬂt›rmak, dere ›slahlar›yla sel
bask›nlar›n› önlemek, Gediz ve Küçük Menderes Havzalar›n›n geri
kazan›lmas› için araﬂt›rmalara dayal› çal›ﬂmalar yapmakt›r.
3. 5346 Say›l› Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun ve bu kanunla amaçlanan
hedeflere ulaﬂ›lmas› için yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›
artt›rmak, at›klar› de¤erlendirerek ekonomiye kazand›rmak, çevreyi
ve do¤al yaﬂam alanlar›n› korumak, At›ksu ar›tma tesislerinin ç›k›ﬂ
suyu kalitesini artt›rmak, etkin kullanmak, bu sayede kamu gelirlerinin artt›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.
4. Abonelerin sorunlar›n›n en k›sa zamanda ve etkili biçimde
çözülmesini sa¤lamak amac›yla verimlilik ve hizmet kalitesini
artt›rarak kurumsal mükemmeliyeti geliﬂtirmek ve su kaynaklar›n›
verimli kullanmak için su kaçaklar›n› azaltarak su da¤›t›m›nda
teknolojik geliﬂmeyi sa¤lamakt›r.
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8.2 Stratejik Hedefler ve Faaliyetler (‹ZSU Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 1

Toplum sa¤l›¤›n› korumak için, su kaynaklar›n›n
kirlenmesini önleyerek metropol alan içinde
sa¤l›kl› ve yeterli su temin etmek, ar›tmak,
da¤›tmak, yeni su kaynaklar› bulmak ve su
havzalar›nda organik tar›m› teﬂvik etmektir

Hedef 1:
Mevcut su havzalar›n›n korunarak ‹zmir ﬂehrine temiz ve sa¤l›kl› su verilmesini sa¤lamak,
yeni kaynaklar bulmak.
Faaliyetler / Projeler
1 Yeni Belediye S›n›rlar› Bütününde ‹çme suyu
Master Plan›n›n Haz›rlanmas›
2 Çaml› Baraj Havzas› Bilimsel Etüdü

Y›llar

Performans Kriterleri

2007
2008
2009

‹hale ve verilerin toplanmas›
%50 tamamlanmas›
%50 tamamlanmas›

2006 – 2007

2007’de %100
tamamlanmas›
Performans› Etkileyen Unsur:
‹lgili Üniversitelerin ve
kamu kuruluﬂlar›n›n gerekli
bilgi ve belgeleri vermesi halinde.

3 Tahtal› Mutlak Koruma Alan› A¤açland›rmas›

2006

100 ha’l›k alan›n
bak›m›n›n tamamlanmas›
2007 150 ha’l›k alan›n a¤açland›r›lmas›
2008 150 ha’l›k alan›n a¤açland›r›lmas›
2009 100 ha’l›k alan›n a¤açland›r›lmas›
Performans› Etkileyen Unsur:
2007, 2008 ve 2009 için
kamulaﬂt›rman›n tamamlanmas›
ve tapu tahsislerinin
‹daremiz ad›na yap›lmas› halinde.

4 Tahtal› Gölünün Limnolojik Özelliklerinin Araﬂt›r›lmas›

2006
2007

%80’ninin tamamlanmas›,
%20’sinin tamamlanmas›.

5 Su Havzalar›nda Organik Tar›m Uygulama Projeleri

2006

Su Havzas›nda
Organik Tar›m›n
Baﬂlat›lmas›
Su Havzas›nda
Organik Tar›m›n
Yayg›nlaﬂt›r›lmas›

2007 - 2017

Performans› Etkileyen Unsur:
Gönüllü çiftçilerin bulunmas›,
ilgili kurumlar›n ve Üniversitelerin
deste¤inin olmas› halinde.

6 Tahtal› ‹çmesuyu Ar›tma Tesisi Ön Ozonlama Projelendirmesi 2006
‹malat› (‹nﬂaat ve ekipman montaj› dahil)
2007
2008
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‹halesi tamamlanacakt›r.
%20’si tamamlanacakt›r.
%80’ni tamamlanacakt›r.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

7 Çaml› Baraj› ‹nﬂaat›

2007
2008
2009
2010
2011

‹hale süreci ve %9 yap›lmas›
%13 yap›lmas›
%26 yap›lmas›
%26 yap›lmas›
%26 yap›lmas›

8 Su Kuyusu Araﬂt›rma ve Sondaj Kuyusu
Açma ve Enerji Temini

2006
2007
2008
2009
2010
2011

20
20
20
20
20
20

9 Geniﬂleyen Belediye S›n›rlar› ‹çinde ‹sale
Hatlar› Proje ve ‹nﬂaat ‹ﬂi

2006

5 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›
10 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›
10 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›
10 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›
10 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›
10 km isale hatt› proje
ve inﬂaat› yap›m›

2007
2008
2009
2010
2011

10 Geniﬂleyen Belediye s›n›rlar› içinde depo
yap›lmas› ve mevcut depolar›n onar›lmas›

11 ‹zmir Metropol Alan› S›n›rlar› ‹çinde
‹çmesuyu Proje ve Yat›r›mlar›
• içmesuyu ﬂebeke proje ve inﬂaat› yap›m›

adet
adet
adet
adet
adet
adet

kuyu
kuyu
kuyu
kuyu
kuyu
kuyu

aç›lmas›
aç›lmas›
aç›lmas›
aç›lmas›
aç›lmas›
aç›lmas›

2006
2007
2008
2009

%4
% 32
% 32
% 32

2006 - 2011

100 km/y›l
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8.2 Stratejik Hedefler ve Faaliyetler (‹ZSU Genel Müdürlü¤ü)
Hedef 2:
Mevcut içme suyu tesislerinin revizyonlar›n› yaparak modernleﬂtirmek ve geliﬂtirmek.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Tahtal› ‹çmesuyu Ar›tma Tesisi ‹leri Ar›tma
Revizyon Projesi Yap›m› ve ‹malat›

2009
2010
2011

Proje tamamlanmas›,
‹malat›n baﬂlanmas›,
Sistemin devreye al›nmas›,

2 AliA¤a ‹çmesuyu Ar›tma Tesisi Revizyon Projesi

2007

Tesis revizyonu tamamlan›p,
TS266’ya uygun
su üretimi sa¤lanacakt›r.
Performans› Etkileyen Unsur:
Su da¤›t›m plan› ile
uyumlu çal›ﬂmas› halinde.

3 Tahtal› Pompa ‹stasyonu Titreﬂim Giderimi için
Projelendirme Çal›ﬂmas› ‹malat Çal›ﬂmas›

2006
2007

‹htiyaç olmas› halinde
uygulama baﬂlat›lacakt›r.

4 Balçova Su Alma Yap›s›
• Projelendirme
• ‹malat›

2006
2007

Tamamlanacakt›r.
Su üretimi 6 aydan
12 ayl›k süreye ç›kart›lacakt›r.
Devreye alma

2008

Performans› Etkileyen Unsur:
Ya¤›ﬂlar›n ve su seviyesinin
imalat çal›ﬂmas›n›
etkilememesi halinde.

5 Klorlama Cihazlar›n›n Otomasyon Sistemi

2006
2007

6 Çevre Belediyeleri Klorlama Tesisleri Güvenli¤i için
Ekipman ve Tesisler Yap›m›

2006 - 2011

2 ünitenin otomasyon
sistemi tamamlanacakt›r
Kalan ünitelerin otomasyon
sistemi tamamlanacakt›r.
Klorlama tesislerinin
emniyetini sa¤layacak
sistemlerin tamamlanmas›
Performans› Etkileyen Unsur:
Devir ‹ﬂlemlerinin
tamamlanmas› halinde

7 Klorlama Cihazlar› Al›m› ve Montaj›

2006

2007

Tahtal› hatt› ara klorlama
üniteleri cihazlar›
al›m›n›n tamamlanmas›.
Montaj ve devreye al›nmas›
Performans› Etkileyen Unsur:
3 ünitenin inﬂaat›n›n
tamamlanmas› halinde.

8 S›v› Klor Depolama tank› ‹nﬂaat›

2006 ‹lave tank al›m› tamamlanacakt›r.

9 Çevre Belediyelere ve Köylere Klorlama
Sistemi için Depolama, Tesis Binas› Yap›m›

2006
2007
2008
2009

%10’u
%30’u
%30’u
%30’u

tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.

Performans› Etkileyen Unsur:
Çevre Belediye ve köylerin
devir iﬂlemlerinin
tamamlanmas› halinde
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.

Faaliyetler / Projeler
10 Çevre Belediyeler ve Köyler için
S›v› Klor Da¤›t›m Tankeri Al›m›

Y›llar

Performans Kriterleri

2006
2007

Teknik ﬁartname haz›rl›¤›
ve ihalenin yap›lmas›.
Performans› Etkileyen Unsur:
Çevre Belediye ve köylerin
devir iﬂlemlerinin
tamamlanmas› halinde.

11 Laboratuvar Cihaz Al›m›

2006
2007
2008
2009

12 Çevre Belediyeler ve Ba¤l› Köylere S›v› Klor
Dozaj Pompas› Al›m› ve Montaj›

2006
2007
2008
2009

ICP ihalesi tamamlanmas›
ve montaj›n›n yap›lmas›.
TOC, AAS, IR cihaz› için
ihalesi tamamlanacakt›r.
Gaz Kromatografi için
ihalesi tamamlanacakt›r.
‹htiyaç halinde cihaz
ve ekipman al›m›.
%10’u
%30’u
%30’u
%30’u

tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.
tamamlanacakt›r.

Performans› Etkileyen Unsur:
Çevre Belediye ve köylerin
devir iﬂlemlerinin
tamamlanmas› halinde.

13 ‹çme suyu ‹sale ve Da¤›t›m Hatlar›n›n Kimyasal –
Mikrobiyolojik Korozyonun ‹ncelenmesi ve
Teknik Çözüm Projesi

2007
2008

Teknik ﬁartname haz›rl›¤›
ve ‹halenin yap›lmas›.
Sonuçlar›n de¤erlendirilmesi
ve uygulaman›n baﬂlat›lmas›.

Hedef 3:
Tarihi su yap›lar›n› restore ederek, kente kazand›rmak.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Su Yap›lar›n›n Restorasyonu

2006
2007
2008

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
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8.2 Stratejik Hedefler ve Faaliyetler (‹ZSU Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 2

‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi S›n›rlar› içinde oluﬂan evsel ve
endüstriyel at›ksular› do¤aya ve çevreye zarar vermeden,
yasal düzenlemelere uygun olarak toplamak, ar›tmak,
al›c› ortama dejarj› ile ya¤mur sular›n›, toplayarak uzaklaﬂt›rmak, dere ›slahlar›yla sel bask›nlar›n› önlemek,
Gediz ve Küçük Menderes havzalar›n›n geri kazan›lmas›
için araﬂt›rmalara dayal› çal›ﬂmalar yapmakt›r.

Hedef 1:
Ya¤mur sular›n›n toplanarak uzaklaﬂt›r›lmas›yla sel bask›nlar›n› önlemek, ya¤mur sonras› yaﬂanan problemleri azaltmak, ar›tma tesislerinde meydana gelen ar›zalar› gidermek, çöp bariyerleri ile derelerle taﬂ›nan
at›klar›n denize ulaﬂmas›n› engellemek, bentler ve a¤açland›rma projeleriyle dere havzalar›nda erozyon ve
taﬂk›nlar› önlemek, at›ksular› toplayarak yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf›n› sa¤lamak.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Ya¤mur suyu ile kanalizasyon ﬂebekesinin ayr›lmas›

2006
2007
2008
2009
2010

2 Dere yataklar›na su ve teressübat bentleri yap›lmas›

2007
2008
2009
2010

3 Çöp bariyerleri Yap›lmas›

2007
2008
2009

50 dere
50 dere
50 dere

4 ‹zmir Metropol Alan› S›n›rlar› ‹çinde
Kanal Proje ve Yat›r›mlar›

2006

60 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›
80 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›
100 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›
50 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›
50 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›
50 km kanal proje
ve inﬂaat› yap›m›

2007
2008
2009
2010
2011
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Performans Kriterleri
30
30
30
30
30
%25
%25
%25
%25

km
km
km
km
km

tamamlanmas›
tamamlanmas›
tamamlanmas›
tamamlanmas›

5 Büyükﬂehir Belediye kapsam›ndaki mevcut dere yataklar›n›n
temizlikleri için iﬂ makinesi ve iﬂ gücü temini

2007
2008
2009

Performans› etkileyen unsur:
Herhangi bir nedenle
ihalenin yap›lamamas›

6 Büyükﬂehir Belediyesi kapsam›nda mevcut kanal ve kolektör
ﬂebekelerinin tamir, bak›m, onar›m ve temizliklerinin
yapt›r›lmas›

2006
2007
2008
2009

Performans› etkileyen unsur:
Herhangi bir nedenle
ihalenin yap›lamamas›

Hedef 2:
At›ksu tesislerinin ömürlerini uzatmak ve verimlerini artt›rmak.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ÇAAT Dördüncü Faz Projelendirilmesi ve ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2006
2007
2008
2009

%1
%40
%40
%19

2 ÇAAT Çamur Susuzlaﬂt›rma Sistemi ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2006
2007

%20
%80

3 Ç.A.A.T. ‹çin Blower Revizyonu

2006
2007

%50
%50

4 ÇAAT SCADA Revizyonunun
Projelendirilmesi ve ‹nﬂaat› iﬂi

2006

%100

5 Bayrakl› Pompa ‹stasyonu Ç›k›ﬂ›na
Ters Y›kama ‹çin Kolektör Yap›lmas›

2006

%100

6 ÇAAT Çamur Çürütme Tesisi
Projelendirilmesi ve ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2006
2007
2008

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

7 ÇAAT Tüm Fazlar›n›n Revizyonunun
Projelendirilmesi ve ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2010
2011

%50
%50

Hedef 3:
‹zmir körfezinin temizlenmesi ve korunmas› için körfeze kirlilik taﬂ›yan su havzalar›n›n rehabilitasyonunu yapmak.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Ç.A.A.T.At›ksu Dengeleme Havuzu ve
Kum Tutucu ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2006
2007

%33
%67

2 ÇAAT Derin Deniz Deﬂarj Hatt›
Projelendirilmesi ve ‹nﬂaat› ‹ﬂi

2006
2007
2008
2009
2010
2011

%1
%1
%1
%1
%48
%48

3 Gediz Havzas›n›n Geri Kazan›lmas›

2007
2008
2009
2010

%25
%25
%25
%25

4 Yeni Ar›tma Tesislerinin ‹nﬂaat›

2006
2007
2008
2009

%17
%33
%33
%17

5 Küçük Menderes Havzas›n›n Geri Kazan›lmas›

2007
2008
2009
2010

%
%
%
%

25
25
25
25
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Stratejik Amaç 3

5346 say›l› Yenilenebilir Enerji Kaynaklar›n›n Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçl› Kullan›m›na ‹liﬂkin Kanun ve bu
kanunla amaçlanan hedeflere ulaﬂ›lmas› için
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n› art›rmak,
at›klar› de¤erlendirerek ekonomiye kazand›rmak, çevreyi
ve do¤al yaﬂam alanlar›n› korumak, at›ksu ar›tma tesislerinin ç›k›ﬂ suyu kalitesini art›rmak, etkin kullanmak, bu
sayede kamu gelirlerinin art›r›lmas›n› sa¤lamakt›r.

Hedef 1:
At›ksu ar›tma tesisi ç›k›ﬂ çamurun çevreye zarar vermeden uzaklaﬂt›r›lmas› amac›yla uygun stok sahalar›n
planlanmas› ve uygulamaya geçirilmesiyle birlikte ‹zmir genelinden toplanan kat› at›klar›n çevre sa¤l›¤›n›
tehlikeye atmayacak ﬂekilde düzenli depolanmas›n› sa¤lamak

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Çamur Stok Sahalar› Üzerinin Toprakla Kapat›lmas› ‹ﬂi

2006
2007
2008
2009

%25
%25
%25
%25

2 Çamur Stok Sahalar› ‹nﬂaat ‹ﬂi

2006
2007
2008
2009
2010

%20
%20
%20
%20
%20

3 Harmandal› Kat› At›k Depolama Alanlar›n›n ‹nﬂaat› ve ‹ﬂletmesi 2006
2007
2008
2009

%25
%25
%25
%25

Hedef 2:
Yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanmak ve do¤aya zarar vermeden temiz enerji elde etmek.
Faaliyetler / Projeler
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Y›llar

Performans Kriterleri

1 Çi¤li At›ksu Ar›tma Tesisi Deponi Alan›nda Biyogaz
Elde Edilerek 3 Mw Elektrik Santralinin Kurulmas›
ve Enerji Üretimi Yap›m ‹ﬂi

2006
2007
2008

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

2 Harmandal› Deponi Alan›nda Biyogaz Elde Edilerek
4 Mw Elektrik Santralinin Kurulmas› ve
Enerji Üretimi Yap›m ‹ﬂi

2006
2007
2008

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

Hedef 3:
Ar›tma tesisleri ç›k›ﬂ sular›n›n kullan›labilece¤i iﬂ alanlar›n›n fizibilite çal›ﬂmalar›n› yapmak, ç›k›ﬂ suyunun
kullan›labilece¤i iﬂ kollar›n› geliﬂtirmek.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 ÇAAT Ç›k›ﬂ Suyunun Su Ürünleri
Yetiﬂtiricili¤inde Kullan›m›

2007
2008
2009

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

2 Havza At›ksu Ar›tma Tesisi Ç›k›ﬂ Suyunun
Tar›mda Sulama Suyu Olarak Kullan›m›

2007
2008

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

Stratejik Amaç 4

Abonelerin sorunlar›n›n en k›sa zamanda ve etkili
biçimde çözülmesini sa¤lamak amac›yla verimlilik
ve hizmet kalitesini art›rarak kurumsal mükemmeliyeti geliﬂtirmek ve su kaynaklar›n› verimli kullanmak için su kaçaklar›n› azaltarak su da¤›t›m›nda
teknolojik geliﬂmeyi sa¤lamakt›r.

Hedef 1:
Su kaçaklar›n› en aza indirerek su kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak.
Faaliyetler / Projeler
1 Fazla Tüketimi olan abonelerin Uzaktan Alg›lama
Bilgi Toplama Sisteminin Kurulmas›

Y›llar

Performans Kriterleri

2007

Ana merkezin kurulmas›
ve 500 abone
1000 abone
1000 abone

2008
2009
2 Su Kaçak ve Kontrol Projesi

2006

2007
2008

2009

‹zmir tüm sayaç
bölgelerinin oluﬂturulmas›
ve izlenmesi
SMS yoluyla uzaktan okuma
‹lk kademe belediyelerinin
yar›s›nda sayaç bölgesi
oluﬂturulmas› ve izlenmesi
Di¤er Belediyelerin yar›s›nda
sayaç bölgesi oluﬂturulmas›
ve izlenmesi
Performans› etkileyen unsur:
‹hale yap›lamamas›,
yeni belediyelerde alt yap› sorunlar›
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Faaliyetler / Projeler
3 Geniﬂleyen Belediye S›n›rlar› ‹çinde Scada Sistemi tesisi

Y›llar

Performans Kriterleri

2007 ‹halenin yap›lmas› ve mal temini
2008
Temin edilen ekipmanlar›n
%75’inin montaj
ve testlerinin yap›lmas›
2009
Temin edilen ekipmanlar›n
%25’inin montaj ve
geçici kabul yap›lmas›
Performans› etkileyen unsur:
Kapsam içine al›nan ilçe ve
köylerde veri haberleﬂmesi için
gerekli alt yap›n›n kurulamamas›
ve bu altyap›n›n ﬂekline ba¤l›
olarak projenin parça
parça ç›kma zorunlulu¤u

4 ‹çme Suyu hatlar›n›n Bak›m, Onar›m ve ‹yileﬂtirilmesi iﬂi

2007
2008
2009
Performans› etkileyen unsur:
Herhangi bir nedenle ihalenin
yap›lamamas› Bunun d›ﬂ›nda
baﬂka bir risk faktörü
bulunmamaktad›r.

5 Geniﬂleyen Belediye S›n›rlar› ‹çin
Telsiz Sisteminin Geniﬂletilmesi

2007
2008
2009

6 ‹zmir içme suyu çelik hatlar›n›n
katodik koruma sistemi tesisi iﬂi

2007

Fizibilite çal›ﬂmalar›na
göre de¤erlendirilecektir.

Hatlar›n katodik koruma
projelerinin haz›rlanmas›
2008 Katodik koruma sisteminin tesisi
Performans› etkileyen unsur:
Kent içinde yap›lacak kaz›
çal›ﬂmalar› ve enerji temini
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Hedef 2:
Abone sorunlar›n›n en k›sa zamanda ve etkili bir biçimde çözülmesini sa¤lamak
Faaliyetler / Projeler

.

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Kent Bilgi Sistemi

2006
2007
2008
2009

%5
%45
%38
%12

2 Su Kalitesi ve Güvencesi Aç›s›ndan
Müﬂteri Memnuniyeti Araﬂt›rmas›

2007

Teknik ﬁartname ve
ihale sonucuna
göre de¤erlendirme.
Teknik ﬁartname ve
ihale sonucuna
göre de¤erlendirme.
Teknik ﬁartname ve
ihale sonucuna
göre de¤erlendirme

2008

2009

3 Abone Arﬂivinin Elektronik Ortama Geçirilmesi

2007
2008
2009

4 Ar›za Takiplerinin Yap›lmas›

5 Bilgi ‹ﬂlem Hizmetlerinin iyileﬂtirilmesi ve devam›

Ekipman al›m› ve
%30’nun bitirilmesi
%70’nin bitirilmesi
sistemin devam›n›n sa¤lanmas›

2006 - 2009 Performans› etkileyen unsur:
Herhangi bir nedenle
ihalenin yap›lamamas›
Bunun d›ﬂ›nda baﬂka
bir risk faktörü
bulunmamaktad›r.

2006
2007
2008
2009

Ekipmanlar›n yenilenmesi
‹ﬂlerin devam›
‹ﬂlerin devam›
‹ﬂlerin devam›

Hedef 2:
Verimlilik ve hizmet kalitesini artt›rarak kurumsal mükemmeliyeti geliﬂtirmek.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 E¤itim Programlar›

2007
2008
2009

%10 personel e¤itimi
%10 personel e¤itimi
%10 personel e¤itimi

2 Güvenlik Sisteminin Modernleﬂtirilmesi

2006 Merkez ve 16 ‹stasyon kurulmas›
2007
45 istasyonun kurulmas›
2008
10 istasyonun kurulmas›

3 Hizmet Binalar›n›n ‹yileﬂtirilmesi

2006
2007
2008

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›

4 Klorlama Tesisleri Binalar› ve Laboratuvar Binalar› Onar›m›

2006

ﬁartname haz›rl›¤› ve
ihale yolu ile iﬂin
yap›lmas›.
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9.1 Teknik ve Sosyal ‹yileﬂtirme

Stratejik Amaç 1

Teknik iyileﬂtirmelerle verimlili¤i art›rmak ve sosyal
iyileﬂtirmelerle kurum içi motivasyonu sa¤lamak

Hedef 1.1:
Kurumun ald›¤› ve kulland›¤› akaryak›t›n tüm süreçlerde kontrolünün sa¤lanmas› ve denetim alt›na al›nmas›.

Gerekçe
Akaryak›t, kurum giderlerinin en büyük harcama kalemini oluﬂturmaktad›r. Bu konuda yap›lacak tasarruf
kurum bütçesine önemli katk› sa¤layacakt›r.
Akaryak›t Kontrol Sistemi kurulmas› ile akaryak›t ikmal iﬂleri ve kontrol iﬂlemleri kolaylaﬂacakt›r. %100
kontrol ve denetim sa¤lanacakt›r. Araçlar›m›za ait akaryak›t verilerinin dijital ortama al›narak istatistiklerinin tutulmas› ile ayn› hatta çal›ﬂan, ayn› tip otobüslerin akaryak›t - km baz›nda karﬂ›laﬂt›rmalar›n›n
yap›lmas›, araçlar›n yak›t sarfiyat›na göre yak›t sistemlerindeki ar›zalar›n tespit edilerek ortaya ç›kan uyumsuzluklar›n çözümü mümkün olacakt›r. Bu yap›lan otomasyon ile iﬂçilik, zaman ve k›rtasiye benzeri giderlerden tasarruf sa¤lanacakt›r.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Akaryak›t Kontrol Sisteminin Kurulmas›
• Etüt ve Proje , ﬁartname haz›rlanmas›
2007
ve ihaleye ç›k›lmas›
• Sistemin kurulmas›
2008
• Kontrol ve denetim sisteminin kurulmas›, istatistiki bilgilerin 2008 - 2009
tutulmas› ve de¤erlendirilmesi ile araçlar›m›z›n motor-pompa
bak›mlar›n›n yap›lmas› vb.
• Biodizel yak›t üretimi
2007 - 2010

Performans Kriterleri
Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
Araç baﬂ›na %0,5
tasarruf sa¤lanmas›
2007 Etüt
2008 Tamamlama
2009-2010 Geliﬂtirme
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Hedef 1.2:
Çal›ﬂma ortam›n›n iyileﬂtirilmesiyle daha etkin ve verimli hizmetin sa¤lanmas›.
Gerekçe
Atölyelerde merkezi ›s›tma tertibat›n›n olmamas› nedeniyle k›ﬂ›n çal›ﬂanlar›n ›s›nmas› için soba vb.
›s›t›c›larla lokal olarak konumland›r›lan sistemlerden yararlan›lmaktad›r. Ayr›ca baz› birimlerde
havaland›rma tertibat›n›n olmamas› da çeﬂitli iﬂlemlerle ortaya ç›kan kirli (zehirli) havan›n solunum yoluyla
insan sa¤l›¤›na zarar verici ortamlar›n oluﬂmas›na sebebiyet vermektedir. Merkezi ›s›tma ve havaland›rma
tertibatlar›n›n kurulmas› ile personelin daha sa¤l›kl› ortamda çal›ﬂmas› sa¤lanacakt›r.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Is›tma Sisteminin Kurulmas›
Do¤algaz ﬂirketinin altyap› ve abonelik iﬂlemlerini
bitirmesi halinde, gerekli olan ba¤lant›lar yap›larak
›s›tma sisteminin kurulmas›

2007
2008

Ba¤lant›lar›n kurulmas›
Tamamlanmas›

2 Havaland›rma Sisteminin Kurulmas›
Tozlu ve gazl› ortamlar›n bulundu¤u baz› birimlerde
havaland›rma sisteminin kurulmas›

2007

Etüt, projelendirme
ihaleye ç›k›lmas›
Tamamlanmas›

3 Egzoz Aspirasyon Sisteminin kurulmas›

2007

2008

2008

Etüt, projelendirme
ve ihaleye ç›k›lmas›
Tamamlanmas›

Hedef 1.3:
Muhtelif noktalarda bulunan ‹dareye ait atölyelerin, hem kendi birimleri aras›nda hem de çevre atölyelerle iletiﬂiminin ve otomasyonun sa¤lanmas›.
Gerekçe
Geliﬂen teknolojiye uyumlu olarak araçlar›n bak›m – onar›mlar› için yedek parça kullan›m› ve çal›ﬂma sisteminde düzenleme yap›larak verilerin bilgisayar ortam›nda toplanmas›, personel devam kontrol sisteminin kurulmas› yoluyla da hizmet kalitesi ve hizmet sunumunun artt›r›lmas›n› sa¤lamak.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007

Filonun tamam›
6 ayda bir

• Servisten dönen araçlar›n kontrolü için
tamir kanal› yap›lmas›

2007

Tamamlanmas›

• Motor onar›m ve yenileme
sisteminin kurulmas›

2007
2008

Etüt, projelendirme
Tamamlanmas›

•PDK (Personel Devam Kontrol)
Sisteminin kurulmas›

2007
2008

Etüt, projelendirme
ve ihaleye ç›k›lmas›
Tamamlanmas›

2009
2010

Etüt, projelendirme
Tamamlanmas›

1 Atölyelerde tam otomasyona geçilmesi
• Araçlar›n periyodik kontrollerinin tespiti ve
takibinin yap›lmas›

• Modernizasyon

138

Hedef 1.4:
‹dare ambarlar›nda depolanan yedek parça ve malzemeler 12.000 çeﬂidin üstünde olup yeni al›mlarla say›
sürekli artmaktad›r. Bu yedek parça ve malzemelerin ad›, stok numaras› ve teknik özellikleri vb. bilgilere
hatas›z olarak kolayca ulaﬂ›labilmesi ve ambar giriﬂ - ç›k›ﬂ iﬂlemlerinin k›sa sürede yap›labilmesi.
Gerekçe
Ambarda depolanan yedek parça ve malzemelere ait isim, teknik özellik, katalog numaras›, stok
numaras› ve di¤er bilgiler oluﬂturulacak sistem sayesinde etiketlere aktar›larak parça veya raf üzerinde
malzeme bilgilerinin yer almas› mümkün olacak ve barkod okuyucularla bilgisayara an›nda bilgi
aktar›m› sa¤lanacakt›r. Barkod uygulamas› ile giriﬂ - ç›k›ﬂ kay›t iﬂlemleri seri bir ﬂekilde ve hatas›z
olarak yap›lacak ve ambarda bekleyen ölü stoklar azalt›lacakt›r.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2006

Tamamlanmas›

• Yeni bilgisayar al›nmas› ve a¤ sisteminin oluﬂturulmas›
2007
ve kay›tlar›n bilgisayar ortam›na taﬂ›nmas› (çevre ambarlar için)

Tamamlanmas›

• Stok kontrol sisteminin alt yap›s›n›n oluﬂturulmas›

Tamamlanmas›

1 Ambarda depolanan yedek parça ve malzemeler için
barkod sisteminin kurulmas›
• Barkod sisteminin kurulmas›

2007-2008

Hedef 1.5:
Kurum içi birimler aras›ndaki yaz›ﬂmalar›n ve arﬂivlemenin elektronik ortamda yap›lmas› ve saklanmas›,
gerekli elektronik ortam›n oluﬂturulmas› halinde ise di¤er kamu kurumlar› ile entegrasyonun sa¤lanmas›.
Gerekçe
2005 y›l›nda 9976 adet iç yaz›ﬂma yap›lm›ﬂ, 89 adet Encümen Karar› al›nm›ﬂ ve 21 adet Bilgi Edinme
Baﬂvurusu cevapland›r›lm›ﬂt›r. Birimler aras›ndaki yaz›ﬂmalar›n(3 nüsha haz›rlanmaktad›r.) elektronik
ortamda yap›lmas› ile zaman tasarrufu, ka¤›t, toner vb. malzeme tasarrufunun yan›nda geriye dönük bilgilere eriﬂimde kolayl›k sa¤lanacakt›r.

Faaliyetler / Projeler
1 Yaz›ﬂmalar›n elektronik ortamda yap›lmas›
• Yaz›ﬂmalar›n elektronik ortamda yap›lmas›
(Elektronik imzan›n yasalaﬂmas›yla)
• Arﬂivin elektronik ortamda tutulmas›

Y›llar

Performans Kriterleri

2007
2008

Sistemin kurulmas›
Tamamlanmas›

2007 - 2010

Sürekli
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Hedef 1.6:
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliﬂtirilmesi ile personelin kurumsal memnuniyetini art›rmak.

Gerekçe
Çal›ﬂanlar›n daha verimli hizmet verebilmesi için moral, motivasyonu yükseltmek ve kurum içindeki tüm
personelin etkinliklerle bir araya gelmelerini sa¤lamak amac›yla sosyal ve kültürel çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilmesi, çal›ﬂanlar›m›z›n ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’nce düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanmas›, ayr›ca çal›ﬂanlarla ‹zmir halk›n›n diyaloglar›n›n geliﬂtirilmesi için çeﬂitli etkinliklerin düzenlenmesi
amaçlanmaktad›r.

Faaliyetler / Projeler
1 Sosyal ve Kültürel faaliyetlerin geliﬂtirilmesi
‹BB’ since düzenlenen etkinliklere;
• Bahar ﬁenli¤i
• A¤aç dikimi
• Sünnet ﬁöleni
• Sportif faaliyetler - Satranç etkinlikleri
• Aç›khava sinemalar›
• Foto¤raf Sergisi ulaﬂ›m deste¤inin sa¤lanmas›
Personelin özel günlerinin takibi ve de¤erlendirilmesi
• Do¤um günü
• Nikah
• Yeni Do¤um
• Cenaze
• Emekli Personele Veda Etkinli¤i
Personele yönelik
• Yemek ve Kokteyl düzenlenmesi(Y›lbaﬂ› vb. özel günler)
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Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

‹BB‘since düzenlenen
etkinliklere ba¤l› olarak

Sürekli

De¤erlendirilen Kiﬂi
/ De¤erlendirilmesi
Gereken Kiﬂi

Sürekli

Y›lda bir kere

9.2 Hizmet Sunumunda Kaliteyi Art›rmak (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 2

Yolcular›m›za verilecek olan hizmetin kalitesini
art›rmak ve hizmet alan›nda daha etkin olabilmek
için yeni yat›r›mlar yapmak, yeniliklerin devam›n›
sa¤lamak, e¤itim çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vermek ve
Toplam Kalite Yönetimi çal›ﬂmalar›n› baﬂlatmak.

Hedef 2.1:
Yeni klimal› otobüs al›m› ile filoyu gençleﬂtirerek konforu artt›rmak, hizmet sunumunda kaliteyi,
verimli¤i ve etkinli¤i yükseltmek.
Gerekçe
Al›nacak yeni otobüslerle toplu ulaﬂ›mda yolcular›m›za teknolojik geliﬂmelere uygun daha konforlu araçlarla hizmet verilebilmesi, ekonomik ömrünü dolduran otobüslerin servisten çekilerek otobüs filo yaﬂ›n›n
gençleﬂtirilmesi, hizmet alan›n›n geniﬂlemesine paralel olarak aç›lacak hatlar›n ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›.

Faaliyetler / Projeler
1 Yeni otobüs al›m›

Y›llar
2006
2007
2008
2009
2010

Performans Kriterleri
100
200
100
100
100

adet
adet
adet
adet
adet

otobüs
otobüs
otobüs
otobüs
otobüs

Hedef 2.2:
Çal›ﬂanlar›n, Kurum içi ve kurum d›ﬂ› e¤itimlerine a¤›rl›k verilerek nitelikli personelin art›r›lmas›.
Gerekçe
Halk›m›za toplu ulaﬂ›m hizmetinin daha iyi verilebilmesi için yolcularla birebir iletiﬂim halinde olan
sürücülere ve di¤er personele kurum içi ve kurum d›ﬂ› e¤itim verilerek nitelikli personel say›s›n›n
art›r›lmas› gerekmektedir.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

Her Y›l
Her Y›l
‹lk ay
Her Y›l

90 Kiﬂi
50 Kiﬂi
Yeni Personel say›s› kadar
200 Kiﬂi

Her
Her
Her
Her

Okullar›n Talebi Halinde
Mevzuata göre
Sürekli
Sürekli

1 Kurum içi kurum d›ﬂ› e¤itimler
• Sürücülere e¤itim verilmesi
• Personele bilgisayar e¤itimi verilmesi
• Yeni iﬂe baﬂlayan personelin e¤itimi
• Stajyer e¤itimi
• ‹lkö¤retim ö¤rencilerine Türkiye Trafik Güvenli¤i Vakf›
ile birlikte e¤itimlerin düzenlenmesi
• ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i e¤itimleri
• Geliﬂen teknoloji ve yeni ürünlerle ilgili e¤itimler
• Yeni ç›kan yasa, yönetmelik ve tebli¤lerle ilgili e¤itimler

Y›l
Y›l
Y›l
Y›l
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9.2 Hizmet Sunumunda Kaliteyi Art›rmak (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)
Hedef 2.3:
Kurumda Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geliﬂtirilmesi ve bu yönde çal›ﬂmalar›n yap›lmas› ile hizmet
kalitesinin art›r›lmas›.
Gerekçe
Kurumun daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet verebilmesi için Toplam Kalite Yönetimi anlay›ﬂ›n›n benimsenmesi ve en önemli d›ﬂ paydaﬂ yolcular›n ve iç paydaﬂ personelin memnuniyetini artt›rmak için çeﬂitli
çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

1 Toplam Kalite Yönetimi Çal›ﬂmalar›
Sürekli
• Yolcu ve personel memnuniyet anketinin yap›larak
2 y›lda bir
geri bildirimin al›nmas›
• Re-organizasyon ve norm kadro çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
2006 -2007
• Kalite Yönetim Sisteminin Kurulmas›
2007 -2009
- E¤itim ve anket çal›ﬂmalar› yap›lmas›
- Süreç Analizi çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
- ‹ﬂ De¤erleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
- Performans De¤erleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
- ‹ﬂ Güvenli¤i kapsam›nda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmas›
- Dokümantasyon Sisteminin Kurulmas›
- Raporlama Sisteminin Kurulmas›
- ‹ç Denetim Faaliyetleri

Performans Kriterleri
Memnuniyet Oranlar›
Tamamlanmas›
‹htiyaca göre belirlenecek

Hedef 2.4:
Cennetçeﬂme, Çi¤li ve kentsel geliﬂmeye paralel olarak ulaﬂ›m a¤›n›n geniﬂleyece¤i bölgelere yeni garajlar,
atölye ve personel dinlenme tesisleri yapmak, di¤er mevcut tesislere yang›n ve kameral› güvenlik sistemi
kurmak.
Gerekçe
Cennetçeﬂme ve Çi¤li semtlerinde, hatlara yak›n noktalarda yeni garajlar yap›larak otobüslerimizin ikmal
iﬂlemleri, basit ar›zalar›n›n giderilmesi ve ölü kilometrelerin azalt›lmas› ile tasarruf sa¤lanmas› ve mevcut
tesislerde güvenlik sisteminin kurulmas›.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2007-2008

Tamamlanmas›

• Çi¤li’ye garaj kurulmas›
2008-2010
(Büyükﬂehir Belediyesince arsa tahsis ve altyap› yap›lmas› ﬂart› ile)

Tamamlanmas›

• ‹htiyaç duyulmas› halinde yap›lacak garaj, atölye ve
2007-2010
personel dinlenme tesislerin yap›lmas›
(Büyükﬂehir Belediyesince arsa tahsis ve altyap› yap›lmas› ﬂart› ile)

Süresinde

1 Yeni Garaj ve Tesis Yap›m›
• Cennetçeﬂme’ye garaj kurulmas›
(Büyükﬂehir Belediyesi’nce altyap›n›n yap›lmas› ﬂart› ile)

• Tesislere yang›n ve kameral› güvenlik sistemi kurulmas›
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2007-2008

Tamamlanmas›

9.3 Kentsel Ulaﬂ›mda, Ulaﬂ›m Sistemlerinin Bütünleﬂmesini Sa¤lamak (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 3

Toplu ulaﬂ›mda yer alan tüm ulaﬂ›m modlar›n›n
düzenlenmesi ve ‹zmir halk› için ekonomik, etkin
ve sürekli toplu ulaﬂ›m imkanlar›n›n sa¤lanmas› ile
bütünleﬂik ulaﬂ›m sisteminin geliﬂtirilmesi
amaçlanmaktad›r.

Hedef 3.1:
Filoda çal›ﬂan araçlar›n uydu sistemi ve bilgisayar ba¤lant›s› ile takibinin yap›lmas›.
Gerekçe
Filoda çal›ﬂan araçlar›n konumlar›n›n elektronik ortamda takip edilmesi ve otobüslerin komuta merkezi ile
haberleﬂmesi, ayr›ca durakta bekleyen yolcular›n gelen otobüsün dura¤a olan mesafesini display arac›l›¤› ile
ö¤renmesi, istenildi¤i taktirde yolcular›n sisteme uygun cep telefonlar›ndan otobüslerle ilgili konum bilgilerini almas› vb. iﬂlemler.

Faaliyetler / Projeler
1 GPRS Filo takip ve ak›ll› durak sisteminin kurulmas›
• Etüt, proje, fizibilite, ﬂartname ve ihale çal›ﬂmalar›n›n
yap›larak sistemin kurulmas›
• Geliﬂtirme ve güncelleme

Y›llar

Performans Kriterleri

2006-2007

Tamamlanmas›

2008-2010

Tamamlanmas›

Hedef 3.2:
Toplu ulaﬂ›m araçlar›nda yap›lacak olan yolculuklarda zaman tarifeli ücretlendirme sisteminin kurulmas›.
Gerekçe
‹lk biniﬂten sonra belli bir süre içinde gerçekleﬂen biniﬂlerin ücretsiz veya indirimli olmas› sa¤lanarak toplu
taﬂ›mac›l›k özendirilecek, vatandaﬂlar ekonomik ulaﬂ›m imkan›na kavuﬂturulacak ve ayr›ca trafik yo¤unlu¤u,
hava kirlili¤i, akaryak›t tüketiminin azalt›lmas› sa¤lanacakt›r.

Faaliyetler / Projeler
1 Elektronik Ücret Toplama sisteminin kurulmas›
• Etüt, proje, ﬂartname ve ihale çal›ﬂmalar› ile program
yükleme ve pilot uygulaman›n baﬂlamas›
• Uygulama sürecinin tamamlanmas›
• Sistemin geliﬂtirilmesi

Y›llar

Performans Kriterleri

2006-2007

Tamamlanmas›

2008
2009-2010

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›
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9.3 Kentsel Ulaﬂ›mda, Ulaﬂ›m Sistemlerinin Bütünleﬂmesini Sa¤lamak (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)

Hedef 3.3:
Otobüs – Metro- Deniz Ulaﬂ›m ve Hafif Rayl› Sistem hizmetlerinin bütünleﬂmesi sa¤lanarak,
yolcular›n belli noktalardan ana merkezlere veya ana merkezden belli noktalara taﬂ›nmas›nda
aktarma merkezlerinden faydalanmak.
Gerekçe
Yolcular›n Metro ve Hafif Rayl› Sistem hatt› üzerindeki aktarma merkezlerine taﬂ›nmas› sureti ile
ekonomik, sürekli, güvenli yolculuk hizmetinin sunulmas› ve bu sayede kent içerisinde toplu ulaﬂ›m
özendirilerek, trafikteki araç yo¤unlu¤unun azalt›lmas›yla trafik ak›ﬂ›n›n h›zland›r›lmas› ve hava kirlili¤inin
önlenmesi

Faaliyetler / Projeler
1 Aktarma ‹stasyonlar›n›n oluﬂturulmas›
(Büyükﬂehir Belediyesinin rayl› sistem a¤›n› bitirip,
hizmete sunmas› ve 5216 say›l› kanuna göre devir
iﬂlemleri yap›lmas› koﬂulu ile)
• Aktarma istasyonlar›n›n imar planlar›na göre planlanmas›
• ‹mar planlar›na göre ayr›lan yerlere toplama/aktarma
merkezlerinin Büyükﬂehir Belediyesi, Fen ‹ﬂleri Daire
Baﬂkanl›¤›’nca yap›lmas›
• ‹.B.B. Fen ‹ﬂleri Daire Baﬂkanl›¤›’nca alt yap›s› haz›rlanan
aktarma merkezlerine ‹daremizce durak yap›lmas›, hareket
merkezlerinin oluﬂturulmas› ve ilçelere aç›lacak merkezlere
gerekli tesislerin yap›lmas›.

Y›llar

Performans Kriterleri

2006-2007
2007-2009

Tamamlanmas›
Tamamlanmas›

2008-2010

Tamamlanmas›

Hedef 3.4:
Yerleﬂim bölgelerinde geliﬂen ﬂartlara uygun olarak yeni hatlar aç›larak toplu ulaﬂ›m sa¤lanmas›, mevcut güzergahlarda yeni düzenlemelerin yap›lmas›, duraklara iliﬂkin düzenleme çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
Gerekçe
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu uyar›nca; Ulaﬂ›m Hizmetlerinin yap›lmas›. Baﬂta Avrupa Birli¤i
olmak üzere, birçok uluslararas› organizasyon ve birliklerin sa¤lad›¤› fon imkanlar›ndan Üniversite ve Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› ile ortaklaﬂa geliﬂtirilen projeler için kredi ve hibe ﬂeklinde verilen fonlardan yararlanarak yat›r›m harcamalar›nda tasarruf sa¤lanmas›.

Faaliyetler / Projeler
1 Hat, Güzergah ve Duraklarda düzenleme çal›ﬂmalar›
• Hat planlanmas›, yeni hatlar›n aç›lmas›
mevcut güzergahlar›n düzenlenmesi
(UKOME kararlar› ve kentin gereksimine ba¤l› olarak)
• “ESHOT”a özgü durak tasar›m›n›n yap›lmas›
(Üniversite iﬂbirli¤i ile AB Fonu kullan›larak)
• “ESHOT”a özgü durak imalat›n›n yap›lmas›
(Üniversite iﬂbirli¤i ile AB’nin projeyi onaylamas› durumunda)
(AB Fonlar›)
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Y›llar

Performans Kriterleri

Sürekli

Gerekti¤inde

2006

Tamamlanmas›

2007-2010

Projenin uygulamaya
geçmesi ve
tamamlanmas›

Hedef 3.5:
Do¤al afetler sonucunda oluﬂacak sorunlar› önceden tespit ederek ulaﬂ›m ile ilgili planlar›n yap›lmas› ve afet
an›nda gerekli hizmetlerin sa¤lanmas›.
Gerekçe
08.05.1988 tarih ve 19808 say›l› Afetlere iliﬂkin Acil Yard›m Teﬂkilat› ve Planlama Esaslar›na Dair
Yönetmeli¤e göre Ulaﬂ›m Hizmetler Grubu Baﬂkanl›¤›, ESHOT Genel Müdürlü¤ü’ne verilmiﬂtir. Buna göre
afet mahalline ve afet mahallinde ulaﬂ›m›n en k›sa sürede sa¤lanmas› için gerekli düzenlemeleri yapar,
ihtiyaç duyulan taﬂ›t ve iﬂ makinelerini sa¤lar, akaryak›t ihtiyac›n› karﬂ›lar, deniz ve hava limanlar› ile demiryolu trafi¤ini düzenler ve ilgili konularda tedbirler al›r ve ald›r›r.
Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

2006Sürekli

‹.B.B.’ye Ba¤l› Olarak
Her Y›l Güncellenmesi

• Personel e¤itimleri

2006Sürekli

Her Y›l

• Do¤al Afet Tatbikatlar› (Kriz Merkezi ile koordineli)

2006Sürekli

3 Y›lda bir

• Konu ile ilgili araç, gereçlerin ve personel
listelerinin güncellenmesi

2006Sürekli

Her Y›l
Yap›lmas›

• Toplanma merkezlerinin oluﬂturulmas›

2006Sürekli

‹htiyaç oldukça

1 Afet Ulaﬂ›m Planlar›
• Ulaﬂ›m planlar›n›n haz›rlanmas›
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9.4 Mal ve Hizmet Al›mlar› (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 4

Kurumun üstlendi¤i görevler dahilinde,
hizmetlerde kullan›lmak üzere mal ve
hizmet sat›n al›nmas›.

Hedef 4.1:
‹daremiz iﬂlerinin sa¤l›kl› yürütülebilmesi için gerekli mal ve hizmet sat›n al›nmas›.
Gerekçe
‹daremizce verilen hizmetlerde kullan›lmak üzere 4734 say›l› Kamu ‹hale Yasas› ve 4735 say›l› Kamu ‹hale
Sözleﬂmeleri Kanunu gere¤i mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›.
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Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Mal Al›m› (Akaryak›t dahil)

2006-Sürekli

Gerekti¤inde

2 Hizmet Al›m›

2006-Sürekli

Gerekti¤inde

9.5 Güçlü Bir Mali Yap› (ESHOT Genel Müdürlü¤ü)

Stratejik Amaç 5

Kurumun daha etkin bir hizmet
sunulabilmesi için güçlü bir mali
yap›n›n oluﬂturulmas›.

Hedef 5.1:
Kurumumuzun gelirlerini art›rmak, giderlerini azaltmak için gerekli önlemlerin al›nmas›.
Gerekçe
‹ﬂletme verimlili¤inin artt›r›lmas› ve tasarruf ile ilgili genelgelere göre gerekli önlemlerin al›nmas›.

Faaliyetler / Projeler

Y›llar

Performans Kriterleri

1 Kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›lmas› amac› ile
e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2007-Sürekli

2 e¤itim /y›l

2 Stratejik plan ve performans program›na dayal›
bütçeleme faaliyetlerinin yürütülmesi

2007-Sürekli

2007 %75
2008 %80
2009 %90
2009 %95’n›n
üstüne ç›karmak

3 Ödenek takip ve kontrol faaliyeti

2007-Sürekli

% 100

4 Kurumumuz birimlerine bütçe haz›rlama bilgilendirme
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›

2006 -Sürekli

1 ay içerisinde
tüm birimlerin
bilgilendirilmesi (2006)

5 Alternatif gelir kaynaklar›n›n araﬂt›r›lmas›

2007 -Sürekli

Araﬂt›rma çal›ﬂmalar›na
ba¤l› olarak
belirlenecektir.
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