.

ir'in

l Ýzm

Güze

;
minim
everim iklerine E
S
i
r
e
irlil eni Sevd
, Ýzm
mir' i rýnýn da B
z
Ý
n
ütü
anla
Ben B Kalpli Ýns
z
i
m
e
T

Deðerli Hemþerilerim,
Ýzmir Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olarak, hýzla
geliþerek deðiþmeye devam etmektedir. Yerel yöneticilerin
görevi sadece kentin deðiþimine ayak uydurarak gündelik
hizmetleri sunmak deðil, kentin deðiþimine yön vererek
geleceði bugünden gören kent vizyonunu geliþtirmektir. Bu
çerçevede hazýrladýðýmýz Stratejik Plan Ýzmir'in ve Ýzmirli
hemþerilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarýna bugünden
çözüm üretme arayýþýnýn bir ifadesi olarak okunmalýdýr.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin kapsadýðý alan ve bu
alandaki yerleþik nüfus, bir yandan yasal düzenlemeler,
diðer yandan doðal demografik geliþim nedeniyle süratle
büyümektedir. Bu durum doðaldýr ki sýnýrlarýmýz içindeki
kentsel hizmetlere talebi arttýrmakta, ihtiyaçlarý
çeþitlendirmektedir. Kenti fiziksel, ekonomik ve sosyal
dokusuyla bir bütün olarak kabul eden belediyecilik
tarzýmýzla, stratejik planýn öneminin farkýndayýz. Bu
nedenle Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, daha önce hazýrlanan
stratejik planý da temel alarak hemþerilerimizin ve
kentimizin öncelikleri doðrultusunda yeniden
þekillendirilen 2010-2017 Stratejik Planýný hazýrlamýþtýr.
Hazýrlamýþ olduðumuz Stratejik Plan'ýn temel
amacý, “sosyal paydaþlarýmýz” olarak gördüðümüz Ýzmirli
hemþerilerimizin çaðdaþ ve katýlýmcý bir kent yapýlanmasý
içinde bugünden geleceðe rahat, planlý, güvenli, konforlu,
insana ve çevreye önem veren bir ortamda yaþamalarýný
güvence altýna almaktýr. Kýsacasý Ýzmir'i Türkiye'nin en
yaþanabilir kenti haline getirmektir. Ýzmir'in ve Ýzmirli
hemþerilerimizin farklýlaþan ihtiyaçlarýndan kaynaklanan
faaliyetlerle zenginleþtirdiðimiz yeni stratejik planýmýzý
hazýrlarken, yönetiþim anlayýþýndan hareketle tüm kentin
katýlýmýný ve yararýný saðlamaya, kentimizin hem þimdi hem
de gelecekteki ihtiyaçlarýna yanýt verecek saðlýklý, esnek ve
kalýcý çözümleri üretmeye önem verdik.
“Planlý kentten sürdürülebilir geleceðimize” sloganýyla
yola çýkarken, yerelde kalkýnmayý hedefleyen bir yaklaþýmla
kentimizin sosyal, fiziksel, ekonomik, çevresel ihtiyaçlarýný
ve imkanlarýný stratejik planla bütünleþtirdik. Her alanda
örnek bir kent yaratmak için Stratejik Plan çalýþmalarý
sýrasýnda görüþ ve önerileriyle katkýda bulunan tüm
Ýzmirlilere, sivil toplum örgütlerine, kentin iþ dünyasýna,
planýn hazýrlýk aþamasýnda özveri ve gayretle çalýþan Mali
Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý Strateji Geliþtirme Þube
Müdürlüðüne, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibine,
Stratejik Planlama sürecinde yer alan tüm çalýþanlara ve
danýþmanlýk desteðinden yararlandýðýmýz Ege Üniversitesi
Rektörlüðü'ne ayrýca stratejik planýn hayata geçirilmesinde
çaba gösterecek olan tüm çalýþma arkadaþlarýma teþekkür
ederim.
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Misyonumuz
Halkýn verdiði gücü,
eþitlik ve güvenle mayalayýp
belediyecilik hizmeti
olarak WPNHQWH taþýmak.

Vizyonumuz
Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan,
Akdeniz'in zenginliklerini kentlisine ve dünyaya sunan,
hizmet felsefesiyle akýllarda iz býrakan
gözde belediye olmak.

Kent Vizyonu
Özgür ve keyifle yaþanýlan,
demokraside
simge kent olmak.

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


1. GÝRÝÞ

Ulusal ve uluslararas ölçekte, özellikle 1980’lerden sonra sosyoekonomik, politik ve
teknolojik alanda yaanan deiimler, kamu yönetimi anlaynn ulusal ve uluslararas ölçekte
sorgulanmasna ve yeni yaklamlarn gelitirilmesine zemin hazrlamtr. Bugün kamu yönetiminde
yeni yaklam ve açlmlar öne çkarken, özellikle örgütsel yaplanma ve ileyi anlamnda topluma
hizmetsunumunudahaetkinveverimlihalegetirmekiçinalternatifyenimodellerdenyararlanlmaya
balanmtr. Yeni Stratejik Yönetim modeliyle birlikte artk kamuda bir zihniyet deiiklii göze
çarpmaktadr.
Gelenekselkamuyönetimianlayndakamuadnamalvehizmetüretimsürecindeverimlilik
ve etkinlik gibi özel sektörün kriterleri dikkate alnmazken artk birçok kamu hizmetinin özel sektör
tarafndandaüretilmesirekabetortamndourmu,budurumdakamualannntoplumudahafazla
memnun etme zorunluluunu beraberinde getirmitir. Dolaysyla, kendisine anayasa ve yasalarla
verilen görevleriyle ilgili amaç ve hedeflerini, toplumun beklentilerini dikkate alarak tanmlamak,
örgütselyapsnonagöreoluturmak,busüreçtegerekliolanunsurlarbirarayagetirerek,toplumun
lehineçktlarüretmekzorundadr.Bunubaarmannyolu,stratejikdüünmekvestratejik yönetimi
referans almaktan geçmektedir. Stratejik planlama tam da bu noktada önem kazanmakta, kamu
kurumununamaçlarn,uygunaraçlarlagerçekletirmeyeyardmcolmaktadr.Ülkemizdevedünyada
hzldeiimsürecindeöneçkankamudastratejikyönetimveperformansesaslbütçelemesistemi,
kaynaklarmz daha etkin kullanma ve geleceimize yön verme ihtiyac gibi önceliklerimizi özenle
belirlememizi zorunlu klmaktadr. Stratejik planlamann, kaynaklarn etkili ekonomik ve verimli
kullanm, gelecein sistemli ekilde planlanmas ve uygulanmas, birimler aras ibirliinin
gelitirilmesi, yetki ve sorumluluklarn bilinmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun salanmas, hesap
verebilirbiryönetimanlaynnolumas,kurumsallamannsalanmasvesonuçtabaarnnartmas
gibiyararlarolacaktr.
Çada yönetimde insan kaynaklar, performans yönetimi, kalite yönetim sistemlerinin
stratejikplanlamadaönemlibirerreferansolduklardikkatealnrsa,stratejikplanlamayadayananbir
yönetiminiçeriindekietkinlik,verimlilikveinsanodakllkdahaiyianlalabilir.
KamuYönetimistratejikplansürecinde:Durumanaliziyaparak“Neredeyiz?”;misyon,vizyon,
ilkeler, amaçlar ve hedefleri belirleyerek “Nereye gitmek istiyoruz?”; stratejileri ve faaliyetleri
belirleyerek“Gitmekistediimizyerenaslulaabiliriz?”;izleme,performansölçmevedeerlendirme
yaparak“Baarmznasltakipedervedeerlendiririz?”sorularnacevaparanr.
Stratejik plan hazrlama, Türk kamu yönetimi sisteminde bir yerel yönetim birimi olarak
Büyükehir Belediyeleri’nin yasal yükümlülüüdür. 5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun
7.,18.,21.maddeleristratejikplanyaplmasvehizmetlerinstratejikplanauygunolarakyürütülmesi
gerekliliinidilegetirirken,5393saylBelediyeKanunu’nun41.maddesistratejikplanveperformans
programlarnn hazrlanmasndan, meclislere sunulmasna kadar geçecek sürenin snrlarn
çizmektedir. 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 9.maddesine göre, kamu
yönetimlerinin stratejik plan hazrlama, bütçelerini de stratejik plan ve performans göstergelerine
dayandrmazorunluluuvardr.
zmir Büyükehir Belediyesi olarak hazrladmz Stratejik Plan, ilgili yasalarn emredici
hükümlerigereiyaplmsada,buçalmayaaslktutanverehberlikeden;zmirlihemerilerimizin
beklentileri, kentimizin öncelikleri ve onlara daha etkin, verimli yerel kamu hizmeti sunma
isteimizdir.



2. ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 - 2017 STRATEJÝK PLAN SÜRECÝ

HAZIRLIKÇALIMALARI
DevletPlanlamaTekilatMüstearl’nnyaynlad“KamudareleriçinStratejikPlanlama
Klavuzu”rehberliinde,StratejikPlanlamatekniineuygunbirekildeyürütülençalmalarahazrlk
süreciilebalanmtr.
Stratejik Plan çalmalarnn her aamasnda üst yönetim, birimler, bal kurulularn
temsilcileri ve belediye irketlerimizin temsilcileri ile toplantlar düzenlenerek yüksek katlm
salanmvebuçalmalarkamuyönetimindeörnekgösterilecekbirbaarylayürütülmütür.
Stratejik Plann baarya ulamas için tüm belediye çapnda sahiplenilmesi ve katlmcln
son seviyede salanmas gerekmektedir. Hazrlk Çalmalar kapsamnda öncelikle Stratejik Plan
Organizasyon Yaps oluturulmutur. “Stratejik Planlama Üst Kurulu”, “Stratejik Plan Yürütme
Komitesi” ve “Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi” belirlenmitir. Stratejik Plan çarsyla bütün
birimler ve üst yönetim harekete geçirilmi ve birimleri temsil edecek “Stratejik Plan Çalma
Gruplar”oluturulmutur.
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Sonrakiaamadaeitim,danmanlk,verigibiihtiyaçlarmztespitedilip,ihtiyaçlarmznnasl
giderileceibelirlenmitir.Etkinçalabilmekveözelliklekstlzamaniyikullanabilmekiçinitakvimi
oluturulmutur. Stratejik Yönetim Süreçleri’nin bilgisayar ortamnda entegrasyonu ve
faaliyetlerimizinfizikselvebütçegerçeklemelerinitakipetmekamacylakurumumuzaözelstratejik
yönetim yazlm hazrlanmtr. Ön hazrlk kapsamnda personel oryantasyonunu salayacak
çalmalar yaplmtr. Bu dorultuda stratejik planlama ekibi Türkiye ve Ortadou Amme daresi
Enstitüsü’nde“StratejikPlanlamaEitimi”alm,ayrcaBelediyepersonelineyönelikMaliyeBakanl
Muhasebat Kontrolörleri tarafndan “Stratejik Plan Eitim Semineri” verilmitir. Stratejik Planlama
KoordinasyonEkibi,DevletPlanlamaTekilatMüstearltarafndanyaynlananKamudareleriçin
Stratejik Planlama Klavuzu’nun yan sra ulusal ve uluslararas pek çok kamu kurumunun stratejik
planlarnincelemi,literatürtaramasyapmtr.
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.DURUM ANALÝZÝ
çvedçevreanalizleriezamanlbirekildeyürütülmütür.
Danalizkapsamnda;
20072013 Dokuzuncu Kalknma Plan, 20092011 Orta Vadeli Program, 20092011 Orta
Vadeli Mali Plan, Dokuzuncu Kalknma Plan 2009 Yl Program, Ön Ulusal Kalknma Plan, 2008 Yl
KatlmÖncesiEkonomikProgram,BölgeselPlanlarveBelediyemizfaaliyetalanlarileilikiliSektörel
veTematikStratejiBelgeleriincelenerek,oluturulacakStratejikPlannmakroplanlarauyumluolmas
amaçlanmtr. Sosyokültürel, corafi ve demografik özellikler bakmndan zmir’e benzeyen birçok
dünya kentiyle kyaslama analizleri ile Hemeri letiim Merkezi’ne ve Muhtarlar Masas’na gelen
istekikayetönerilerin istatistiki analizleri yaplmtr. Halk anketi çalmasyla zmir’de yaayanlarn
kentimize yönelik düünceleri, belediyemiz hizmet alanlarna yönelik memnuniyeti ve destekledii
kentsel projeler belirlenmitir. D paydalarmzn tespiti ve ilikilerin analizi yaplmtr. En yüksek
seviyede katlmcl salamak için d paydalarmzdan Stratejik Plana ilikin proje ve öneriler
istenmitir. Gelen görü, öneri ve projeler deerlendirilmek üzere belediyemizin ilgili birimlerine
gönderilmitir.
çanalizkapsamnda;
Belediyemizin tarihi incelenmi; mevzuat, teknikteknolojik alt yap, organizasyon ve
personel,  görev (yasal yükümlülük) analizleri yaplmtr. ç payda (çalan) anketi ile belediyemiz
personelinin kurumsal ileyi ve yönetimle ilgili düünceleri tespit edilmi, i yaamyla ilgili
memnuniyetiölçülmütür.

GZFTAnalizi;
GZFT Analizi çalmas belediyemiz faaliyet alanlar baznda, birimlerin yüksek katlmyla,
ayrntlveteknieuygunbirekildeyaplmtr.
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Durum Analizi ile “Nerede?” olduumuzun tespiti yapldktan sonra, gelecee bak
noktasnda“nereye?”ve“nasl?”gideceimizeyönelikçalmalarabalanmtr.

Stratejik Plan gelecei planlamann yan sra, tüm çalanlarn misyon, vizyon ve ilkeler
çerçevesinde kurumsal kimlii alglayp benimsemesini salar.  WX[\-
']]^]"X']_`&qX^]X_+^]_w
ww]^]_]x+{x|}
wHizmetler Dairesi Bakanl’nn bal olduu Genel[_
GenelSekreterindekatldtoplantlardadeerlendirilerekStratejikPlanlama '
sunulmuveortakfikirbirliiilekararverilmitir.

Belediyemizin geni yelpazedeki faaliyet alanlarn Stratejik Alanlara(Sektörlere) bölerek
analiz ve planlama etkinlii ve kolayl salanmtr. Belirlenen 11 Stratejik Alann her biri için
“Amaçlar” ve “Hedefler”, planlama teknii açsndan deerlendirilerek belirlenmitir. Hedefleri
ölçecek “performans göstergeleri” ve hedefleri gerçekletirecek “stratejiler” belirlenmitir. Halk
Anketi Analizleri ve D paydalarmzn proje, görü ve önerileri dorultusunda oluturulan faaliyet
envanteri Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Plan Yürütme Komitesiyle düzenlenen
toplantlarda deerlendirilmi, Stratejiler dorultusunda önem ve öncelik sralamas yaplarak
“faaliyetler”tespitedilmivebütçelemesiyaplmtr.
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3. ÝZMÝR ÝLÝ TARÝHÝ
“KentleerOnlaraSa
ahipÇkanllarndr”
GeçmittenGünümüze…zmir

zmir;Akden
niz’inincisi,b
batnnendo
ousu,doununenbatss…ÜnlütarihçiHeredott’un“gök
kubbeninaltndave
edünyannengüzeliklim
mindekuruld
duunu”beliirttiizmir,ttarihboyunccaönemli
bir ticaret, kültür vee sanat merkezi olarak tarihte
t
lyad
da ve Odysseeia’nin yazarr Homeros’aa, ncil’in
dörtyazarndanbiri olanSt.John’a,filozofA
AnaxagorasvveHeraklit’ee,ünlühekim
mGalen’eevvsahiplii
yapm olan zmir. Aristo’nun skender’e “ggörmezsen eksik kalrsn” diyerek önemini vurrgulad,
o hiç görm
meden adnaa iir yazp bir
b “prensess”e benzettii;  farkl
büyük yazar Victor Hugo’nun onu
biraradabariçindeyaadkavimlerkaps.
kültürlerrin,yaamtaarzlarnn,inançlarnbinllerceyldrb
DouAkkdeniz’inmerrkezi,Ege’nin
ngerdanl!



S
Söylencelere
e göre zmirr ad; “Smyrrna” adl birr Amazon kraliçesinden gelmektedir. Bugün
zmir olarak kulland
dmz isim Smyrna keelimesinin dönümü
d
biçimidir. Bazz kaynaklarr Smyrna
kelimesinin daha erken söyleni biçimlerinee ilikin Sam
morna ve Sm
murna adlarn
n da vermektedirler.
ntimiz20.yüzylnbanakadaryaygnolarakSmyyrnaismiyletannmtr.
Amaken


SmyrnaAnttikKenti
A
Antik
çalard
dan günümü
üze bir ticareet ve liman kenti olan zmir;  kuruluundan bu yana bu
özelliini hiç kaybettmemitir. Bu özellii saayesinde farkkl kültürler zmir’de harmanlanm,, bu olgu
kentinm
mimaridokussunadasinm
mitir.



Y
Yakn
zaman
nlara kadar zmir’in en eski
e yerleim
m alan olaraak bilinen Baayrakl’daki Tepekule
T
kazlarndaneldeed
dilenbuluntu
ularM.Ö.3000yllarna kadaruzanm
maktayd.Do
ouHelendü
ünyasnn
eyineHelendünyasnnççokodalevtiplerinin
eneskikkutsalyaplarndanbirisiolanAthenaaTapnave
en eski örnekleri vee on Uygarll’na ait en
n eski parke
e döeli yol burada yaplan kazlard
da ortaya
çkarlmtr. Ancak 2006 ylnd
da Ege Ünivversitesi Arkeoloji Bölüm
mü tarafndaan zmir Bo
ornova’da
bulunanYeilovaHöyüü’ndekikkazlardaken
nttarihininM
M.Ö.6500’ekadaruzandtespitediilmitir.


Ç
Çalar
boyun
nca çeitli isstilalara uraayan zmir’in üçüncü kurrulu süreci ise; M.Ö. 33
33 ylnda

çeitli kaaynaklarca da
d doruland
d biçimde zmir’e gele
en skender sayesinde o
olmutur. Sö
öylenceye
göre;Pagos(Kadifekkale)Daeteeklerindeuyyuyakalanskkender’erüyyasndaikisu
uperisizmirr’iburada
kurmasn
nöütlemiler,Odaken
ntiikincikezKadifekalesrtlarndakurmutur.


Kadifekkale
oma’yakarBergamaKralAttalos’unoluAristo
neminde;Ro
Romampar
R
atorluudön
onikos’un
öncülüü
ünüyaptaayaklanmayaadestekvermediiiçinmparatorlukktarafndan “özgürken
nt”olarak
tanmlan
nan zmir, arrdndan geleen Bizans eggemenlii dö
g
öneminde dinsel bir merrkez haline gelmitir.
Böylelikle zmir Bizans döneminde dinsel merkez olma özellii nedeeniyle bakeent stanbul düzeyine
çkarlmtr. Bizans mparatoru Leon, zmir’’i stanbul dndaki
ken
ntlerin bakeenti ilan etm
d
mi ve bu
süreçtezmir’e“kendikendiniyö
önetebilenkkent”unvanverilmitir.
o
1
Anadolu’nun youn Türkkmen aknlarna sahne olmasyla
1071 Malazggirt Sava’ndan sonra A
1’de denizci Türkmen
birlikte zmir ve çevvresinde ilk kez Türk egemenlii görülmeye balam, 1081
bir beylik ku
urmu ve yaklak
y
16 yl bu egemenliini
Beyi Çaka Bey;  zzmir’i merkeez alarak b
sürdürm
mütür.

Ç
Çaka
Bey’in
n çok ksa süren hakimiyetinden sonra zm
mir ve çevresinde Türkk izlerini
kuvvetleendiren asl dönem, Ayydnoullar Beylii’nin 1308’de Biirgi’de kurulmasyla balamtr.
1317’de zmir’i ele geçiren
g
Aydnolu Mehm
met Bey, zm
mir’in yönetimini olu Umur Bey’e vermitir.
v
B
dönemiinde zmir’d
de özellikle Kadifekale
e srtlarnda youn birr Türkleme
e olgusu
Umur Bey
yaanmtr.








ÇakaBeeyAydn
noluUmurBey

U
Umur
Bey’in
n zmir ve Egge Denizi’ndee elde ettii baarlar kaarsnda; orttaçan güçlü denizci
talyan kent
k
devletleri olan Ven
nedik ve Ceenevizliler olumsuz olaraak etkilenmiler ve Umu
ur Bey’in
faaliyetleerine son vermek
v
amaacyla 1345 ylnda Pap
pal harekkete geçirereek Fransz Humbert
komutassnda bir Haaçl donanm
masn zmir’ee göndermilerdi. Bu donanma zm
mir’e baskn yaparak
sahildeb
bulunanLimanKaleyizaptetmive yaananbu gelimelerssonundaUm
murBey’indo
onanmas
ve tersanesi tahrip edilmitir.
e
Türkler ancakk Kadifekale eteklerinde tutunabilmiitir. Süreç içerisinde
de Hisarönü Camii civarrnda bulunaan Liman
Kadifekaale ve çevresi Türk Müsslüman zmir, günümüzd
Kale’dekkisahilkesim
miiseHristiyaanGavurzm
mirolarakan
nlmtr.
U
Umur
Bey; Liman
L
Kaleyii Latinlerden
n geri almak için çok uzu
un süren mü
ücadeleler yapm ve
1348 dee Liman Kaleyi kuatmttr. Ancak kaleden atlan bir okla eh
hit olmuturr. zmir;  142
25 ylnda
Osmanl mparatorlu
uunun snrrlar içine girmi ve uzun yllar impaaratorlua b
bal  “Sla Sanca”
nlmtr.
olarakan

Kordon
n’daFrenkKadnlar
U
Uygun
bir lim
mana sahip olmas ve çok zengin bir bölgenin tek
t çk özeelliini tamaas, kenti
süreç içeerisinde daha da gelitirrmitir. Yöneetim açsndaan önceleri voyvodalk
v
d
daha sonra da
d sancak
merkeziolanzmir18411843ylllararasndaaAydnVilayeti’ninmerkkeziolmuturr.

zmir’in
kenttsel geliimi ise 17. yüzzyldan itibaren ivme kaazanmtr. 11425’de balayp 17.
birkentözelliitayanzzmir;17.yüzzyllabirlikte
yüzylakkadargeçensüreiçindekkasabairisib
eOsmanl
açlan
utur. Hinterrlandnda veerimli tarm aarazileri olan
n kaps olmu
mparato
orluu’nun Batya
B
n zmir’in
dünya kkapitalist sisttemine eklemlenen bir “Liman Kent” olarak keentsel geliim
mi; 17. yüzyylda Bat
Avrupa’n
nn Osmanl corafyasna doru yayylma emelleri tamasylla paralellik göstermekte
edir. Bat
Anadolu’nunzengintarmürünleerinintekihrraçkapsnitteliindeolan
nzmir,butaarihtenitibarenBatl
n aracs kon
numundaki Levanten aille iletmelerrinin en öneemli ilgi odakklarndan
irketlerin ve onlarn
nüönemli
birisihallinegelmeyeebalamtr.Buolgu;keentinsosyolo
ojikyapsnvvemekansal görünümün
m ve farkll kültürler vve yaam biçimleri
bir deiime uratm
b
zm
mir’de bir arrada bar içerisinde
üzyln bütün yolculuk gü
yaamayya balamlaardr. 19. yü
üncelerinde ““Küçük Pariss” olarak adllandrlan
zmir;gid
derekbatlyyaamtarznnenrafineörneklerininyaandbiirkenthalineegelmitir.
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F
Farkl
dillerrde yaynlan
nan gazetelleriyle, Avru
upa’daki heerhangi bir kenti arattmayacak
kafeleriyyle,tiyatrobinalarvekonsersalonlarylazmir,kültürelolaraakdaDouA
Akdenizliman
nkentleri
içindeayyrcalklbirkkonumasahipolmutur.

Kordon
1
1838
Balta Liman Ticcaret Antlamas’nn arrdndan zm
mir, gümrük sisteminde
e yaplan
düzenlem
melerle sanaayilemi Baat Avrupa ülkelerinin
ü
ithal mallarnn youn iggaline uram
mtr. Bu
ithalat patlamasyla
p
 birlikte zm
mir’de meyd
dana gelen ticari
t
canllkk, 1908 yln
nda II. Merutiyet’in
ilanna kadar
k
sürmü
ütür. Bu süreç içerisind
de zmir Liman adeta Asya’nn
A
Avru
upa’ya balaand bir
köprüilevigörmüttür.Anadolu
u’nunzengin tarmhavzaalarnnürünlerinindevekervanlaryllazmir’e
getirilereek, limandan
n Avrupa’nn
n deiik eh
hirlerine ihraaç edildii bu süreci; 18
860’larn ortaalarndan
itibarendünyakapitalistsistemin
ninbirürünü
üolandemirryollarnnBaatAnadolu’d
dakiyapmizlemitir.
melernd
dazmirAydnDemiryolu
u’nundevreyyegirmesiyleGedizveM
MenderesOvvalar’nn
Bugelim
tarm ürrünleri zmirr Liman’na daha rahat ve kolay bir ekilde tanmtr. Bü
ütün bu gelimelerle
birlikte Osmanl meerkezi otorittesinin ticarret üzerinde
eki denetiminin zayflam
mas ve kon
nsolosluk
melerinin yarrg alanlarn
nn genilem
mesi, yabancc tüccarlarn
n zmir’e akkn etmesine neden
mahkem
olmutur.


J

yabanclaramülkedinm
1
1856ylnda
meyasasnnççkarlmasylabirliktezm
mirnüfusund
daönemli
deiimler meydanaa gelmitir. 1847’de
1
yaklak 15 bin olan kenttekki yabanc nüfus, 1880’d
de 50 bin
h
doal olarak yabaanc sermayyeli kurululaarn zmir’de
e faaliyet
kiiye ullamt. Arttan ticaret hacmi
göstermelerine neden olmuturr. Örnein 1843
1
ylnda Commerciaal Bank of zzmir, 1860’d
da Credit
Lyonnaiss ile 1863’d
de Osmanl Bankas zm
mir’de ubeller açmtr.. 1850’de yyirmi deiikk ülkenin
tüccarlarrzmir’deticaretevleri kurmu,bu durumundo
oalbirsonu
ucuolarakdaakentbünye
esindeon
yedi kon
nsolosluk bu yabanc tücccarlara hizm
met vermeye
e balamt. Hiç kukusu
uz bu durum
m zmir’in
sosyoekkonomik yapsn tamamyla deitirecek geliimeleri de beraberind
de getirmi, zmir’in
gündelikk yaam prattikleri deim
meye balam
mt. Konsolosluklar, Levanten aile irketleri ve
e yabanc
sermayeelikurulularngelitirdikkleriyeniyaambiçimleriizmir’inbataKordonolmaküzerem
mekansal
görünüm
münü de farkllatrmt. zmir Rhtm irketi’nin
n denizi doldurarak oluturduu bö
ölgede ve
Kordon’d
da, yabanclar kendi yaam alkaanlklarn sü
ürdürecek mekanlar
m
yarratmlard. Özellikle
yüksek gelir
g
gruplarrna yönelik pek çok kullüp ve derne
ek binas bu
u civarda konulanmt. Örnein
Avrupallar Dernei  (Club Europ
pen), Tüccarrlar Dernei ve Kulübü, Avclar Kulübü, Sportingg Club ve
dainaedilm
miengörkem
mliyaplard..AyrcaKram
merPalas
Concert AmericaTiyyatroSalonu bubalamd
Oteli ile onun üst kaatndaki Club
b Helleniquee de bu kom
mpozisyonu tamamlyord
t
du. Artk ken
ntin insan
debüyükfarkkllamalarolumutu.Sö
özkonusubu
ukitle,Kordo
on’dakonutedinmeyebaalamt.
kitlesind
Pasaportt yöresinden
n kuzeye doru, konut alanlar
a
younlamt. Saakz Adas’nd
dan gelen tü
üccarlarn
oturdukllar ev anlam
mna gelen Sakz
S
tipi miimari, yani iki katl, cum
mbal konut mimarisi de zmir’de
giderekyyaygnlayordu.


Kordon’dakiEvler
Q

Ayrca;Whitall,Giraud,Charnaud,Forbes,LaFontaine,PattersongibizenginLevantentüccar
aileleri,Buca,BornovaveçokazolmaklabirlikteKaryaka’dageniarazileralpgörkemlimalikaneler
yaptrmlard.
Kentin canlanan ekonomik yaam beraberinde örgütlenmeleri de getirmi, 1850’li yllarda
ngiliz ve Fransz tüccarlar ayr ayr ticaret odalar kurmulard. Onlar talyanlar ve Hollandallar
izlemitir.1885ylndabütünbuodalarbirletirilerekzmirTicaretOdaskurulmu,bunu1892ylnda
zmirTicaretBorsas’nnkuruluutakipetmiti.


XIX.YüzyldazmirBelediyesi’ninKuruluu
Osmanl mparatorluu’nda yerel yönetimlerin douu genel olarak 19. yüzyln ikinci
yarsndan sonra gerçeklemitir. Tanzimat ve Merutiyet reformlarnn snrlarn çizmi olduu
Osmanlmodernlemesivebumodernlemeprojesininyereldekienönemliadmlarndanbirisiolan
belediye örgütlenmeleri, öncelikli olarak imparatorluun stanbul, zmir, Selanik gibi liman
kentlerinde ortaya çkt. Bu kentler imparatorluun önemli bir ticaret merkezi olmalarnn yan sra,
içlerinde barndrdklar çok kültürlü sosyal doku, belediye örgütlenmelerinin ilk kez bu kentlerde
filizlenmesinenedenoldu.
1877 tarihli  “Vilayetler Belediye Kanunu” Osmanl Devleti’nde Belediyecilikle ilgili ilk
hukuksal düzenleme olmasna ramen, Türkiye’de kentsel hizmet kurumu olarak belediye
örgütlenmelerinin tarihini 19. yüzyln ikinci yarsna kadar götürmek olasdr. Sanayi Devrimi
sonrasnda genileyen Avrupa iktisadi yaylm; 19. yüzylda zmir, Selanik ve stanbul gibi Osmanl
liman kentlerini Batya açk bir pazar haline dönütürmekle kalmam, ayn zamanda bu kentlerde
ulamdanhaberlemeyevarncayadeinkentselaltyaphizmetlerinindedevreyegirmesineneden
olmutur. Osmanl limanlarnda ticaret yapan yabanclar, Osmanl kentlerinin alt yap hizmetlerinin
yetersizliinisürekligündemegetirmi,nitekimstanbul’dansonrazmir’dedebirbelediyebiriminin
oluturulmas yolunda ilk giriimler zmir ve hinterlandnda ticari etkinliklerini sürdüren yabanc
tüccarlar,konsolosluklarveLevantenaileirketlerindengelmiti.
stanbul’da Osmanl mparatorluu’nun ilk belediye örgütlenmesi olarak kurulan ve Paris
Belediyesi örnek alnarak oluturulan Altnc Dairei Belediye’den sonra zmir’de ticaret yapan
Levanten aile irketleri ve çok sayda konsolosluk zmir’de de stanbul’dakine benzer bir belediye
dairesinin kurulmas gerektii konusunda taleplerini 1860’larn bandan itibaren dillendirmeye
balamlar.
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zmir Büyükehir Belediyesi, gelien ve deien dünya deerlerine paralel olarak son 5 yl
içerisinde kentin kültürel yaamna yönelik Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezini tamamlam ve
TarihiHava Gaz Fabrikasndarestoreedereksanatseverlerin hizmetineaçmtr.Tarihve turizmin
vazgeçilmez merkezlerinden biri olan zmir’in merkezinde bulunan Agora’nn kent hayatna
kazandrlmasiçindevasakamulatrmalaryaplmvekentvizyonunayeniaçlmlarkazandrlmtr.
Kentsel hayat doa ile bütünletiren zmir Büyükehir Belediyesi, Homeros Vadisi ve Sasal Doal
YaamParkilezmir’imaviileyeilinesizbüyülükentihalinedönütürmütür.
Kent içi ulamda teknolojiyi yaamla bütünletiren; metro, deniz otobüsü, vapur ve otobüs
gibi alternatifleri aktif kent hayatna kazandran zmir Büyükehir Belediyesi, hemerilerinin yaam
kalitesiniheralandaartrmayayönelikçalmalarnhzkesmedensürdürmektedir.
Demokrasiyi, bar ve özgürlüü içtenlikle duyumsayanlarn ve onu bir yaam biçimi haline
getirenlerin kenti olan zmir, 8500 yllk zengin tarihsel ve kültürel birikimiyle tad bu devasa
deerleriüçüncübinyladaaktarmayadevametmektedir.


4. ÝZMÝR ÝLÝNÝN JEOMORFOLOJÝK VE SOSYO EKONOMÝK DURUMU
 

 

Anadolu Yarmadasnn batsndaki Ege sahilinin tam orta ksmda yer alan zmir, 12.012
kilometrekarelikalanileTürkiyeyüzölçümününyüzde1,4’ünüoluturmaktadr.EgeBölgesi’ninBat
kysndadalarlaçevrelenmibirkörfezdekurulmuolanzmir,kuzeydenBalkesir,doudanManisa,
güneydenAydnilleriileçevrilmitir.ltopraklar,37°45've39°15'kuzeyenlemleriile26°15've28°
20'douboylamlararasndakalmaktadr.linkuzeygüneydorultusundakiuzunluuyaklakolarak
200km,doubatdorultusundakigeniliiise180km’dir.
Sahip olunan corafi yap kentin geliiminde önemli bir unsurdur. zmir ve çevresindeki
dalarnkyyadikolarakuzanmasvezmirLiman'nnvarl,kentinlojistikmerkeziolmasndakritik
rol oynar. Dalarn kyya dik uzanmas; hem ulamn iç bölgelere kolayca tanmasna yol açmakta
hem de iklimin lman etkilerinin iç kesimlere doru ulamasna neden olmaktadr. Gerek zmir'in
corafikonumugereksedeköklütarihinedeniylezmir,bugünEgeBölgesi'ninlideriveTürkiye'ninde
parlayanyldzkonumundadr.(www.izto.org.tr)

4.1.1.Dalar,OvalarveVadiler
zmir’inalçakolansahillerinde,içiçegirmibirçokiriliufaklkörfez,burun,koygibigirintive
çkntdan baka yarmadalar ve sahile yakn adacklar bulunmaktadr. Karadan denize doru açlan
çok verimli ovalar ile vadiler, denize dik dalar ve körfezleri dolduran deltalar zmir sahillerinin
karakteristiközellikleridir.Buözellikler,dördüncüzamandaTektonikhareketlerlearazitabakalarnn
bükülmesi,krlmasvegenelolarakaraziçöküntüsüilemeydanagelmitir.
DouBat istikametinde uzanan Madra, Yamanlar ve Bozdalar gibi yükseltiler ile bunlarn
aralarndakiverimliçöküntüovalariseüçüncüzamansonlarndanortayaçkmtr.Buverimliovalar,
birincizamandateekküledeneskiEgearazisiPoliosen’inyeryerçökmesiyleortayaçkançukurluklar,
dalardan akan sularn getirdii topraklarla dolarak bugünkü verimli topraklardan oluan ovalar
meydanagelmitir.(Özsoy,2001:22)
zmir’inenkuzeyinde1.250metreyiaanyüksekliiyleMadraDalarbulunmaktadr.Madra
Dalar'nngüneybatucu,BergamabatsndaGeyiklidaadileanlr.Buradayükseklik1.061metreye
ular. Madra Dalar üzerinde baz yerler 500700 m. yüksekliinde hafif dalgal düzlükler (yayla)
halindedir. Fstk çam ormanlar ile kapl Kozak Yaylas bunlarn en bilinenidir. Madra Dalar'nn
güneyindeyeralanBakrçayOvas’nnuzunluuise60km.kadardr.
BakrçayOvas'nngüneyindeYuntDalaryeralmaktadr.Bunlar,doudakiSultanDalarile
birleirler. Yunt Da, Dumanl Da, bunlarla birlemi durumda olan Sultan Da ve Çamlda,
BakrçayOvas'nngüneyindekesintisizdalkbiralanmeydanagetirir.

Dumanl Da'nn en yüksek noktas 1.098 m’dir. Dumanl Da'nn güneyinde, içine Gediz
Nehri'ninyerlemiolduuçöküntüalanbulunur."MenemenBoaz"adverilenbudikyamaçlderin
vadinindousundaAlaehir'e,hattaSargöl'ekadarGedizOvasuzanr.GedizNehri,döküldüüyerde
geni bir delta meydana getirmitir. Menemen Ovas ve Gediz Delta Ovas ad verilen bu düzlük,
ülkemizinenverimliovalarndanbiridir.
zmir’in kuzeydousunda yer alan Yamanlar Da genç bir volkan konisidir. Yamanlar Da
üzerinde,tektonikkökenlibirkaymasonucundaoluançukurluaKaragölyerlemitir.Yamanlarve
Manisa Dalar'nn meydana getirdii yüksekliin güneyinde bir çöküntü alan vardr. Bu çöküntü
çukurunun bat ksm deniz tarafndan kaplanm ve zmir Körfezi meydana gelmitir. Körfezin
dousunda, etraftaki yamaçlardan inen akarsularn getirdii alüvyonlarn denizi doldurmas ile
olumu Bornova Ovas, onun dousunda Kemalpaa Ovas bulunur. Bornova Ovas ile Kemalpaa
Ovas arasnda yükseklii 250 metreye kadar çkan Belkahve Geçidi yer alr. zmir Körfezi ve
KemalpaaOvas'nnkapladçöküntüçukurunungüneyindeiseBozdalaryeralr.
Yükseklii 2.159 metreye kadar çkan Bozdalar, douda Sargöl'ün güneyinden balar ve
Kemalpaa’nn güneydousundaki Karabel Geçidi'ne kadar uzanr. Bozdalar, kuzeyindeki Gediz
Ovas’navegüneyindekiKüçükMenderesOvas’nadikyamaçlarlainer.zmirKörfezi'nindousunda,
yükseklii 1.500 metreye kadar çkan Kemalpaa Dalar heybetli bir görünüm meydana getirir.
Urla'dan Çeme'ye kadar olan bölgede yükseklii 500 metreyi geçen tepelere az rastlanr. zmir’in
batsnda Çatalkaya (Kzlda) yükseltilerinde yamaçlar çok dik, vadiler derin ve dardr. Karaburun
Yarmadas'ndabusradalaradikeydurumdaolanvekuzeydengüneyedoruuzanandalarbulunur.
Bu dalarn en yüksek olan, Karaburun ilçe merkezinin güneyinde 1.218 metreye kadar çkan
Akda’dr. Bozdalar'n güneyinde, üzeri çok verimli alüvyon topraklar ile örtülü Küçük Menderes
Ovas yer alr. Küçük Menderes Ovas, douda hemen hemen Beyda yerleim alanndan balar ve
ortalama1015kmgenilikte,TorbalveSelçuk’adekuzanr.zmiriliningüneysnrüzerindeAydn
Dalaruzanr.EnyüksekyeriCevizliDa'nda1.646metreyeular.(Demirta,2007:1112)

4.1.2.AkarsularveGöller
zmir’de yer alan önemli göller olarak Gölcük, Belevi Gölü, Çakalboaz Gölleri ve Karagöl
saylabilir. Gölcük, Ödemi'in kuzeyinde Bozdalar'n en yüksek noktasnn batsnda bulunur ve da
srasnn genel dorultusunda güneyden kuzeye doru uzanan küçük bir çöküntü çukuru içine
yerlemitir.BeleviGölü,TorbalileSelçukarasndaKüçükMenderes'insoltarafndabulunmaktadr.
Çakalboaz Gölleri, Küçük Menderes'in Selçuk'tan 56 km. ilerilere kadar doldurmasyla olumu
ovannkuzeykenarndabulunurlar.Karagölise,YamanlarDaüzerindedir.
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zmir ili içinde Ege Bölgesi'nin önemli akarsularndan olan Gediz'in aa çr ile Küçük
Menderes ve Bakrçay ak gösterir. Dierleri sel karakterli küçük akarsulardr. Gediz Nehri, çbat
Anadolu'da Murat Da'ndan doar. Toplam uzunluu 400 km’dir. zmir snr içindeki Yamanlar
Da'ndan doan Kemalpaa Çay da Gediz'in en önemli kollarndan biridir. Gediz, Manisa Ovas'nn
batsnda zmir il snrna ular, Yamanlar Da ile Dumanl Da arasndaki Menemen Boaz'ndan
geçerek,Foça'nngüneyindedenizedökülür.Uzunluu124kmolanKüçükMenderes,Bozdalar'dan
doar.Kendiismiileanlançokbereketlibirovaysulayarak,Selçukilçesininbatsndadenizedökülür.
Kentin bir dier önemli akarsuyu olan ve 128 km uzunluundaki Bakrçay ise, douda Ömerda,
kuzeyde Madra ve güneyde Yunt Da'ndan gelen kollardan oluur ve Çandarl Körfezi'nde denize
dökülür(Demirta,2007:1214).
Bir çeit çanak durumunda olan ve üç yandan da ve srtlarla çevrili zmir çevresindeki
akarsulardaehrintopografikyapsnzenginletirmektedir.zmirKörfeziBornovaovasnnakaçlama
alan (kanal, ark, suyolu, yer alt su oluu) oldukça dardr. Bu nedenle çevrenin akarsular tam
organizeolmamdurumdadr.Çevredekidakütleleriniyarpgelenveyayamaçlardaninenakarsular
ve dereler ksa mesafede akarak, tabanda birlemeden ayr yerlerde dorudan zmir Körfezi’ne
boalrlar. zmir Körfezi’ne akan drenaj an oluturan akarsu ve derelerin tümü ksa boyludur. Bu
akarsular basit rejimli ve geçici yani mevsimlik akma sahip akarsulardr. Yal mevsimlerde ve
özellikle k aylarnda ak gösterirler. Uzun süren kuraklk nedeniyle kullanmlar snrldr. Çou
zaman clz akan sular, çevreden andrp getirdikleri materyali ve yataklarna dökülen molozlar
tayamayacak kadar güçsüz ve düük bir akma sahiptirler. Bu akarsularn yukarlardan akarak
Bornova ovasn açldklar yerlerden itibaren yataklar sdr ve mecralarnda durgun akarak zmir
Körfezi’ne dökülürler. Sularn yataklar kum, çakl ve iri bloklarla doludur. zmir Körfezi’ne
döküldükleri yerlerde ve bilhassa TuranHalkapnarAlsancak arasnda tayp biriktirdikleri materyal
kilvesiltgibibirikimazolsadahalendevametmektedir.(Özsoy,2001:2829)


4.1.3.BitkiÖrtüsü


zmir ilinin kaplad alann kuzeyinde baka, güneyinde baka bir doa güzellii hakimdir.

Bunun yannda kylar ve kylara yakn ksmlarn güzellii ile daha uzak ve daha yüksekçe yerlerin
güzellikleri birbirini tamamlar niteliktedir. lin doa güzelliklerinin büyük bir ksmn yeil ve orman
örtüsününönplanaçktbölümleroluturmaktadr(Özsoy,2001:25).
zmir bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altndadr. l snrlar içerisinde Akdeniz
bitkilerininhertürübulunmaktadr.
J

Yüzyllar boyu ar otlatma, yangn ve tarla açma nedenleriyle ormanlarn ortadan kalkt
yerlerde, maki floras kendini göstermektedir. Maki florasna ardç, prnal, kermes meesi, yabani
zeytin, çitlembik, sakz, akçakesme, tesbih, katrtrna, gibi kurakla dayankl aaççklar girer.
Makilikalanlar,denizden600metreyüksekliekadarçkmaktadr.
Dalk kesimlerin büyük ksm ormanlktr. Ormanlar, il içerisinde 431.786 hektarlk bir alan
kaplamaktadr.Ormanlarnkapladalan,ilarazisinin%41'idir.Denizden600metreyüksekliekadar
kzlçam, daha yukarlarda karaçam ormanlar vardr. Bergama'nn Kozak, Cumaovas'nn Güner ve
Torbal'nn Helvac Köyü çevresinde doal olarak yetimi fstkçam ormanlar bulunur. Topra
elverili,kuytuvenemlidereyataklarndaçnar,kestane,dibudak,söüt,kavak,akçaaaç,karaaaç
ve kzlck gibi yaprakl aaçlar yaylmtr. Palamut meesi de ilimiz ormanlarnn karakteristik
aaçlarndanbirisidir.(Demirta,2007:12)
zmir’inarazivarl1.208.611hektarolup,aadakigrafiktendegörülebileceigibi,bunun
%29’nu tarm arazileri, %41’ini orman ve fundalk alanlar, %4’ünü çayr mera alan ve %26’sn ise
dier araziler oluturmaktadr. Ksaca özetlemek gerekirse zmir yüzölçümünün yaklak 1/3’ünde
tarmyaplmaktadr.

Kaynak:TarmveKöyileriBakanlzmirlMüdürlüü


Q

4.1.4klim
Akdeniziklimkuandakalanzmir'deyazlarscakvekurak,klarlkveyalgeçmektedir.
DalarndenizedikuzanmasveovalarnçBatAnadolueiinekadarsokulmas,denizeletkileriniç
kesimlere kadar yaylmasna olanak vermektedir. zmir'de yllk ortalama scaklk 16–17°C arasnda
deimektedir. zmir'de ölçülen uç deerler göz önüne alndnda, scakln maksimum 45,1 °C ile
minimum13°Carasndadeitiigörülür.
zmirlineAitstatistikiklimVerileri




Kaynak:TarmveKöyileriBakanlzmirlMüdürlüü

zmir’de,sonsekizyliçerisindeençokya2005ylndagörülmüken,sonbirkaç
senediryamiktarndaendievericibirdüüyaanmaktadr.

~



ϰ͘ϮDK'Z&7
1927 ylnda Türkiye'nin nüfusu 13.648.270 iken zmir’in nüfusu 531.579 idi ve zmir, nüfus
büyüklüüaçsndan63ilarasndastanbul’dansonraikincisradayeralyordu.1927–2008dönemin
de zmir’in nüfusu sürekli art göstermitir. lde en düük yllk nüfus art % 1,02 ile 1940–1945
döneminde, enyüksekyllknüfusarthz%3,39 ile1950–1955dönemindegerçeklemitir.zmir
ilininyllknüfusartoran2007–2008döneminde%1,5,nüfusarthzise%15.03’tür.2004ylnda
5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun yürürlüe girmesiyle birlikte zmir Büyükehir
Belediyesisnrlariçindekalanilçesaysönce19'a,dahasonra2008ylndaBayraklveKarabalar’n
dailçestatüsükazanmasyla,21’eyükselmitir.
Toplam 30 ilçesiyle birlikte zmir ili nüfusu TÜK ADNKS 2008 verilerine göre 3.795.978’e
ulamtr.zmir’innüfusu2007–2008yllararasndabinde15,3düzeyindeartmtrkiburakamayn
dönemdekiTürkiyegenelinüfusartoran(binde13,1)ilekarlatrldndayüksekbirorandr.
Nüfustakiartndoumhznnyüksekolmasndançokgöçlerdenkaynaklandsöylenebilir.
Nitekim “Türkiye istatistik Yll” (2008) verilerinde zmir'in net göç hz % 39,99 olarak
belirtilmektedir. Ege, genel olarak göç alan bir bölgedir ve nüfus art hz Türkiye ortalamasnn
üzerindedir. Ege Bölgesi nüfusunun yaklak üçte biri zmir ilinde yaamaktadr. Bu durum, zmir’in
geleceineilikinprojeksiyonlarvesenaryolaroluturulurken,zmir'inEgeBölgesiiçindekikonumuile
birlikteelealnmasnzorunluklmaktadr.




2008ylTÜKverilerinegöre,Türkiye’deortalamaya28ikenzmir’de32olup,zmir’deen
çoknüfusartsraylaÇeme,Güzelbahçe,Karaburun,Dikili,KemalpaaveMenderes’te,enaznüfus
artiseFoça,Narldere,Bergama,MenemenveBeyda’dagerçeklemitir.

zmir’inlçelerinin2008YlNüfuslar(TÜK)



YaGrubuveCinsiyeteGöreTürkiyevezmirNüfusu,2008
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2008ylTÜKverilerinegörezmirnüfusunun%6,47’s04ya,%14,03’ü514ya,%7,63’ü
1519ya,%8,39’u2024ya,%46,6’s2554ya,%8,83’ü5564yave%8,05’i65yaveüzerindeki
yagrubundayeralmaktadr.Ayrca,Türkiye'degençnüfusbamllkoran%39ikenzmirilindebu
oran%28,7’dir.Türkiye'deyalnüfusbamllkoran%10,2ikenzmirilinde%11,3’tür.Gençnüfus
bamllkoran15yanaltndakinüfusun1564yaarasndakinüfusaorandr.Yalnüfusbamllk
oranise65yaveüzerindekinüfusunçalmayaolarakkabuledilen1564yaarasndakinüfusa
orann ifade eder. Söz konusu oranlar, zmir’deki çalan nüfusun bakmakla yükümlü olduu
genç/yal nüfusa orann göstermektedir. zmir açsndan bu orann yüksek olmas yallar daha az
çalannfinanseettiinigöstermektedir.GençnüfusunbamllkoranTürkiyeortalamasnnyaklak
10 puan altnda iken yal nüfusun bamllk oran Türkiye ortalamasnn yaklak 1 puan üzerinde
olmas,çalannüfusüzerindekigençveyalnüfusyükününnispetenazolduunugöstermektedir.

2008 ylnda zmir Büyükehir Belediyesi Ulam Master Plan çalmalar çerçevesinde
gerçekletirilmi olan Hane Halk Ulam Anketi verilerine göre, genilemeden önceki BB snrlar
içinde kalan 11 metropol ilçede görüülen 20.051 hanenin %70.9’u apartman dairesinde, %22.9’u
müstakil evde, %4’ü site içinde, %1’i dubleks tipi evlerde, %0.8’i Krevi/Köyevi tarz evlerde
yaamaktadr. Hanenin mülkiyet türüne baktmzda, %60,4’ünün kendi evinde, %32.8’inin kirada,
%5.6’snn kira ödemedii yaknnn evinde, %0.9’unun lojmanda oturduu anlalmaktadr. (zmir
Ulam Ana Plan Merkez Kent Ulam Hane Halk Anketi, 2009). Merkez Kentin dnda olup, zmir
Büyükehir Belediyesi snrlarna dahil olan çevre ilçelere ait Hane Halk Anketi sonuçlarna
baktmzda ise görüme yaplan 7.525 hanenin %59’unun müstakil ev, %2’sinin dubleks, %2’sinin
Krevi/Köyevi, %36’snn apartman dairesi, %1’inin site içerisinde olduu anlalmaktadr. Çevre
yerleim birimlerindeki hanelerin %74.3’ü kendi evlerinde, %4’ü kira ödemedii yaknnn evinde,
%21’i kirada, %0.6’s ise lojmanda oturmaktadr (zmir Ulam Ana Plan Çevre lçeler Konut Anketi,
2009).
2008 yl TÜK verilerine göre, zmir nüfusunda, nüfusa zmir’de kaytl olmayanlarn oran
%50,1’dir.Türkiye'dekiillerinnüfusyounluunabakldnda2008ylTÜKverilerinegörestanbul
(2.444 kii/km2) ve Kocaeli’nden (413 kii/km2) sonra zmir 316 kii/km2 ile üçüncü srada yer
almaktadr. Yine 2008 yl TÜK verilerine göre zmir ilindeki hane says 1.060.330 ve 1.000 kiiye
düenkonutsays279’dur.zmirilindeortalamahanehalkbüyüklüüise3,58kiidir.
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zmir’dekiyerleiknüfusunilçemerkezleriveköylere/bucaklaragöredalmnailikinTarm
ve Köy ileri Bakanl zmir l Müdürlüü 2009 verilerinden, zmir nüfusunun %85’inin ilçe
merkezlerinde,%15’ininiseköylerdevebucaklardayaamaktaolduuanlalmaktadr.


Kaynak:TarmveKöyleriBakanlzmirlMüdürlüü
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zmirili;kiibanadüengelirdüzeyi,sanayilemederecesi,ihracatveithalatakatks,sanayi
istihdamnn yükseklii, ekonomik faaliyetin çeitlilii ve zenginlii açsndan Türkiye'nin en gelimi
illeriarasndaolup,DPT'nin2003ylsosyoekonomikgelimiliksralamasnda81ilarasndaüçüncü
sradayeralmaktadr.

4.3.1.GayriSafYurtiçiHasla
llerin ekonomiye katklarn gösteren Gayri Safi Yurt içi Hasla (GSYH) deerleri ve gelime
hzlarincelendiinde,illerarasndabüyükfarkllklarbulunduugörülebilir.2001ylTÜKverilerine
göre, zmir ilinin cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH’snn, Türkiye GSYH içindeki oran %7,5’tir.
Bununlabirlikte,sonyllardazmirilindeGSYH’nnarthzTürkiyeortalamasnnaltndaseyretmek
tedir.
Ekonomik krizin yaand 1994 yln takip eden 6 yl içinde GSYH’nn sabit fiyatlarla yllk
bileikbüyümehzTürkiye'de%4,5,EgeBölgesinde%4olarakgerçekleirken,zmir'de%3,2olmu
ve zmir'in Türkiye GSYH’s içindeki pay %8,2'den %7,5'e inmitir. Ülke gelirinde zmir ilinin göreli
payndaki bu durgunluk ve hatta gerileme eiliminin ardnda yatan temel etmenler arasnda
giriimcilik yaps, kamu yatrmlarnn azal, teviklerin ve özel sektör yatrmlarnn gerilemesi,
yabanc sermayeli yatrmlarn çekilememesi ve hatta var olan yatrmlarn kaç, yerel sermayenin
stanbul'unçekiminekaplmas,ekonomikkrizlervb.saylabilir.

4.3.2.KiiBanaDüenGayriSafiYurtiçiHasla(GSYH)
Bir ülke, bölge ya da ildeki yerleiklerin refahn gösteren en önemli ölçütlerden biri de kii
banadüengelirorandr(kiibanadüenGSYH).zmirilininkiibanadüenGSYH’sgerekEge
BölgesigerekseTürkiyeortalamasnnüzerindedir.Yine2001ylitibariyle,TÜKverilerinegöre,zmir
ili 3.894.375.088 milyar TL (3.215 ABD $) kii bana düen GSYH’ya sahiptir ve 81 il içinde 6.
sradadr.Ancak,kiibanadüengelirverilensüreçiçerisindeelealndnda,zmirilinde19902000
dönemindekigeliimindegörelibirgerilemeolduugörülmektedir.Sözkonusudönemdekiibana
düen GSYH, zmir ilinde ylda ortalama %1,1 orannda artarken, Türkiye'de ayn dönemde ylda
ortalama%1,5oranndaartmolmas,zmir'dekirefahgerilemesiniaçkçaortayakoymaktadr.
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4.3.3.GayriSafiYurtiçiHaslannSektörelYaps
2001 yl TÜK verilerine göre, zmir ilindeki sektör ve faaliyet kollarnn GSYH’daki paylar
aadakitablodaayrntlarylagösterilmektedir:



Yukardakitablodandagörüleceiüzere,ekonomikgelimiliinenönemligöstergelerinden
biriolansanayivehizmetsektörlerinintoplamgeliriçindekipay,zmiriliiçinolumlubirseviyededir.
2001 yl itibariyle, zmir ilinde GSYH dalmnda en yüksek pay hizmet ve sanayi sektörleri
almaktadr. 1980’lerin sonundan 2001’e, sanayi kesiminin paynn çok deimedii ve % 30’larda
seyrettii,tarmsektörününpaynnise%10’lardan7,5’agerilediigörülmektedir.Hizmetlersektörü
içinde ise imalat (%27,5) ile ticaret (%17,9) alt sektörleri arlkl paya sahiplerdir. Finans kesiminin
payise%2,9gibidüükbirdüzeydedir.
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ktisadi gelimeye paralel olarak tarmn pay küçülürken, sanayi kesimi yeterince hzl
geliemedii için hizmetler kesiminin pay artmaktadr. Gelimi ülkelerde de hizmetlerin toplam
üretimiçindekipayndabenzerbirarteilimigözlenmektedir.SanayilemimodernBatlülkelerin
ekonomilerininsektörelyaplarnabakldnda,tarmsektörününmilligelirdenaldpayn%3'lerde
olduu görülür. Türkiye ekonomisi de Cumhuriyet Dönemi boyunca bu yönde bir gelime
göstermitir. Türkiye'de tarm sektörünün pay % 1213 civarndadr, zmir özelinde ise iktisadi
gelime daha hzl olmu ve tarm sektörünün pay, gelimi Bat ekonomilerine benzer bir düzeye
dorugerilemitir.

4.3.4Yatrmlar
zmir ili, Türkiye'nin ihracata dayal sanayileme dönemine geçtii, yani da açk büyüme
modelinin uygulanmaya baland 1980 ylndan bu yana, özellikle yatrmlar açsndan ciddi bir
gerilemesürecinegirmitir.Bugerileme/küçülmesüreci,ülkeninhalaengelimibölgelerindenbiri
olmasnaramen,zmir'denispipaylardakendinigöstermektedir.Buolumsuzgelimenineniddetli
yaandalaniseimalatsanayidir.Son25yldamevcutithalikameciyapnnihtiyacolanteknolojik
yenilenme, sanayi kesimi tarafndan gerçekletirilememi ve imalat sanayi yatrmlarnn
kompozisyonu deimitir. 1990’l yllarn bandan bu yana ise zmir’de imalat sanayi yeniden
canlanma sürecine girmi, sanayileme olgusu "Organize Sanayi Bölgeleri" ile yeni bir mekansal
örgütlenme baznda ele alnmaya balanmtr. Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyetlerin
geniletilmesinin yan sra, bir dizi Organize Sanayi Bölgesi kurma giriiminin doal sonucu olarak,
imalat sanayi yatrmlarnda ve ihracatta art yaanmtr. zmir ilinde tevik belgeli yatrmlarn
tutar, 2003 yl dnda sabit fiyatlarla gerilemektedir. Yatrm tevik belgesi alan firma says 2000
ylnda236iken,2004ylnda226'dakalmtr.Tevikbelgelisabitsermayeyatrmlarndanbeklenen
istihdamise2001krizylbiryanabraklrsa,910bincivarndaseyretmektedir.
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4.4.1zmirlindegücü


2008ylTÜKverilerinegörezmirilindekitoplamistihdamoran%39,9veigücünekatlma

oran, %45,2’dir. Yaplan ie göre istihdama bakldnda, 2005 yl TÜK hane halk igücü anketine
göre zmir'de istihdam edilenlerin dalm tarm kesiminde % 18,1, sanayi kesiminde %34,1,
hizmetlersektöründe%47,8olarakbelirlenmitir.2008ylTÜKverilerinegöreiseistihdamnbüyük
bölümü hizmetler sektöründe gerçeklemitir. Bunu srayla sanayi ve tarm sektörleri takip
etmektedir. Geçen süreç zarfnda sanayi ve tarm sektöründeki gerilemeye karlk, hizmetler
sektöründeistihdamedilenlerinsaysndaönemlibirartgerçeklemitir.


4.4.2sizlik
2005ylTÜKhanehalkigücüverilerinegörezmirilindeisizlikoranlar2006ylnda%11,2,
2007 ylnda ise %10,5 olarak gerçeklemitir. 2008 yl TÜK verilerine göre ise zmir ilinde isizlik
oran%11,8oluptarmdisizlikoran%12,4’tür.Ayrca,yine2008ylverilerinegöre,zmirilinde
25yaveüzerindekiisizsays106.000’dir.


TÜK verilerine göre hazrlanm olan, yukardaki tablodan da anlalaca üzere, 20042006
yllararasnda15yaveüzerindekinüfusunisizlikoranTürkiyeortalamasnnhayliüzerindeiken,
son iki yldr Türkiye ortalamasna yakn bir seyir izlemektedir. 2008 yl için cinsiyete göre isizlik
oranlarna baktmzda, erkek nüfusun isizlik oran açsndan Türkiye ortalamas (%10,7) ile zmir
ortalamas(%10,8)arasndaönemlibirfarkbulunmamaktadr.KadnnüfusunisizlikoraniseTürkiye
ortalamasnda%11,6ikenzmir’debuoran%14,4’eyükselmektedir.
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4.4.3zmirKentMerkezindegücü
TÜK’in 2000 yl ve sonras zmir kent merkezine (Güzelbahçe, Narldere, Balçova, Buca,
Gaziemir, Konak, Bornova, Karyaka, Çili) ilikin igücü verileri, 2001 krizini izleyen üç yl boyunca
igücünün gerilediini göstermektedir. 2000 ylnda 713.000 üzerinde olan igücü, 2003 ylnda
677.000'inaltnainmitir.gücüiçindekadnlarnpay2000ylnda%24ikenkrizsonrasndaartarak
%27'yeçkmtr.


Yukardaki tabloda 2000 yl verilerine göre igücünün zmir ili ilçelerine göre durumu gösterilmitir.
Toplam isizlik orannn en yüksek olduu ilçeler srasyla Balçova, Çili, Karyaka, Konak, Buca, Bornova ve
Narldere’dir.
2008ylzmirBüyükehirBelediyesiUlamAnaPlanHaneHalkAnketiverilerinegöre,zmir
kentmerkezinde,aktifnüfusiçindeolupistihdamedilenleringenelhanehalknaoran%30.1’dir.Aktif
nüfusiçindeolup,istihdamedilenlerin15yaveüzerindekiigücüneoranise%36.5’tir(zmirUlam
anaPlanMerkezKentHaneHalkUlamAnketi,2009).Kentmerkezidndaolup,zmirBüyükehir
Belediyesi snrlar içinde olan ilçelerdeki istihdam durumuna baktmzda, aktif nüfus içinde olup
istihdamedilenleringenelhanehalknaoran%29.5’tir.Aktifnüfusiçindeolup,istihdamedilenlerin
15yaveüzerindekiigücüneoranise%36.2’dir(zmirUlamAnaPlanÇevrelçelerKonutAnketi,
2009).
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Dolaysyla zmir kent merkezi ile çevre ilçelerde yaayanlar arasnda istihdam düzeyleri
açsndanbüyükbirbenzerlikbulunmaktadr.TÜK ubat2008verilerinegöre,Türkiye’dekentlerde
istihdam orannn ortalama %38.6 olduunu dikkate aldmzda zmir’deki isizliin Türkiye
ortalamasnnüzerindeolduunusöyleyebiliriz.

gücünedahilnüfusunyayapsnabakldnda,2003ylndazmirkentmerkezinde,oldukça
genç bir nüfusun igücünü oluturduu görülmektedir. 15–24 ya aras 117.000, 25–39 ya aras
348.000olmaküzere,40yanaltndakilertoplamistihdamnüçteikisindenfazlasnoluturmaktadr.
35–39yaaras91.000kiiigücününyaklakyarsndanfazlasnoluturmaktadr.Budurum,mevcut
igücüne mesleki eitim yoluyla yeni i alanlar açma yoluyla, istihdamn niteliinin arttrlmas
açsndanönemlibirpotansiyeliiaretetmektedir.
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Türkiye geneline göre eitimin kalitesi, sonuçlar ve niceliksel göstergeleri ele alndnda,
zmir'ingelimibirilolduugörülmektedir.Ancak,TÜK2008verilerinegöre,zmir’dekiokuryazar
orannnhalendüükolduusöylenebilir.2008yl zmirilindeilk6yaveüzerindekiyagrubunda
okuma yazma bilmeyenlerin oran %4,8 iken, bu oran kadnlarda %7,7’dir. zmir halknn cinsiyete
göreeitimdurumlar,aadakitablodagörülmektedir.




2008–2009 öretim yl verilerine göre, zmir’de toplam 967 ilköretim, 441 ortaöretim,
1.011 okul öncesi eitim kurumu, 195 genel lise, 246 meslek ve teknik okul bulunmaktadr. 33.331
okulöncesieitimalanörenciye1.446öretmen,461.254ilköretimörencisine21.979öretmen,
202.982 ortaöretim örencisine 11.544 öretmen, 117.733 genel lise örencisine 6.349 öretmen,
85.249 meslek ve teknik okul örencisine 5.195 öretmen eitim vermektedir. Yine 2008–2009
öretim yl verilerine göre Türkiye’de ilköretimde öretmen bana düen örenci says 23 iken
zmirilinde20’dir.Bununlabirlikte,Türkiye'deortaöretimdeöretmenbanadüenörencisays
17ikenzmir’debusay15’tir.




J

zmir’deYüksekÖrenimKurumlarBirimSaylar 2009/2010ÖretimYl



zmir’de faaliyet gösteren 4’ü vakf, 3’ü devlet üniversitesi olmak üzere 7 adet üniversite
bulunmaktadr. Üniversitelere bal birim saylar yukardaki tabloda gösterilmitir. Eldeki verilere
dayanarak, zmir’de eitimin hem nüfus baznda eitim seviyesinin art anlamnda hem de sektör
olarakhizmetsektörününgenilemesianlamndagiderekgelitiisöylenebilir.
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zmir,kültürvesanataktivitelerinincanllaçsndanbölgeninmerkezikonumundadr.zmir
Büyükehir Belediyesi snrlar içindeki sosyokültürel etkinliklere tüm kamu kurum ve kurulular,
STK’lar ve üniversitelerin destekleriyle tüm ilçelerde önem verilmektedir. Büyükehir Belediyesi ve
zmir’deki vakflarn gerçekletirdii etkinlikler kentsel yaamn vazgeçilmez unsurlardr. (zmir Kent
SalkProfili,2009)2007yliçerisindezmirBüyükehirBelediyesisnrlarnda80festival,28yarma
ve27özelgünkutlamas(kurtulugünleriveresmibayramkutlamalarhariç)gerçekletirilmitir.

2008 yl TÜK verilerine göre, zmir’de 10.000 kiiye düen sinema koltuu says 34 olup,
zmir bu sayyla Türkiye’de 9.srada yer almaktadr. Yine, 2008 yl TÜK verilere göre 1.000 kii
arasnda halk kütüphanesinden yararlanan kii says zmir’de 80 iken, bu say Ankara’da 108,
stanbul’daise24’tür.2007ylTÜKverilerinegöre,zmir’dekitiyatrosalonusays11,sinemasalonu
says86olup,burakamlaragörezmirTürkiye’de3.sradadr.

2007ylverilerinegöre;zmir’de44halkkütüphanesive75sanatgalerisininyansra,Kültür
ve Turizm Bakanl, zmir Ticaret Odas, zmir Büyükehir Belediyesi, Narldere Belediyesi, Urla
Belediyesi, Ege Üniversitesi, TCDD, Milli Eitim Bakanl  ve özel kurululara (Selçuk Yaar Resim
Müzesi)aitolmaküzeretoplam16müzebulunmaktadr.zmirilisnrlarndakimüzeler,kentinantik
çalarauzanan;tarihi,ticarivetoplumsalbelleinibugünetayanunsurlarolarakvarlklarndevam
ettirmektedirler.
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Kenttekiemeklisandvesigortalsaysnabakldnda,2003ylitibariileSSKkapsamndaki
toplam nüfusun zmir ilinde 2.796.012; BaKur aktif sigortal saysnn 230.000 olduu, Emekli san
dna bal olarak da 143.496 kii yaad görülmektedir. Bununla birlikte, nüfusun % 75'i sigorta
kapsamndadr. Rakamlar, Salk Bakanl'na bal hastanelerdeki ylmann fazlaln
açklamaktadr.
2007ylTÜKverilerinegöre,Türkiye'nin,10.000nüfusadüenyataksaysnn(26.2)dünya
ortalamalarnabakldnda26.sradaolduugörülmektedir.zmir’deise,10.000nüfusadüenyatak
says30,2’dir.2007ylverilerinegörezmirilinde26SalkBakanl,3Üniversite,17Özelve1dier
olmaküzeretoplam47adethastanevetoplam11.311adetyatakbulunmaktadr.
Yaz aylarnda zmir ve Ege bölgesinde turizm nedeniyle nüfus daha da artmakta, özellikle
uluslararas sigorta kurulular, herhangi bir nedenle hastalanan poliçe sahiplerinin, bakmnn
salanmasn istemektedirler. zmir Büyükehir Belediyesi Erefpaa Hastanesi, u anda, zmir
Büyükehir Belediyesine bal olarak hizmet veren, 400 yatak kapasiteli ve donanml bir salk
kuruluudur.Poliklinikveservislerinyansra,9ameliyathane,1doumhanebulunmaktadr.




Yukardaki verilerden de görülebilecei gibi, 2007 yl TÜK verilerine göre zmir’de salk
personelibanadüennüfus,tümalanlarda(uzmanhekim,pratisyenhekim,dihekimi,hemireve
eczac)Türkiye’yekyaslaçokdahaiyidurumdaolduuanlalmaktadr.
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4.8.1ElektrikTüketimi
zmir ilinde 2007 yl itibar ile toplam elektrik tüketimi 15.478.086 mwh, kii bana düen
elektrik tüketimi ise 4.139 kwh olarak kaydedilmitir. Kii bana düen elektrik tüketimi
sralamasnda zmir, Türkiye'de yedinci srada yer almaktadr. lin elektrik tüketiminin sektörel
dalmna bakldnda; tüketimin %19,1'inin meskenlerde, %9,8'inin ticarette, %2,54’ünün resmi
dairelerde, %61,1'inin sanayide, % 5,3'ünün tarmsal sulama ve dierde,  geri kalan %2,3’ünün ise
aydnlatmadakullanldgörülmektedir.zmir’inelektriktüketimininülkeiçindekipayise%9,9'dur.
zmir%7'likoranilekaypvekaçakelektriinenazolduudördüncüildir.


4.8.2Ulam


2007ylTÜKverilerinegörezmirilsnrlariçindekarayoluulam;174kmotoyol,545

kmdevletyoluve769kmilyoluilesalanmaktadr.zmirili,krsalyerleimyerlerindeasfaltkarayolu
açsndanTürkiyegenelinde9.sradayeralmaktadr.2008ylverilerinegöreTürkiye'dekaytlözel
otomobilsays6.796.629ikenzmirilindebusay477.763’tür.Aadakigrafiktendegörülebilecei
gibi,stanbulveAnkara’dansonra,motorlukaratatlarsaysnnenfazlaolduu(914.100)üçüncüil
zmir’dir.zmir’i646.331karatatsaysileAntalyatakipetmektedir.



Kaynak:TürkiyestatistikKurumuzmirBölgeMüdürlüü
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Türkiye'de 10.000 kiiye düen özel otomobil says 950 iken zmir ilinde 1.258’dir.

zmir’de1.000kiibanadüenotomobilsaysise126olarakhesaplanmtr.


Kaynak:TÜKzmirBölgeMüdürlüü

zmir Büyükehir Belediyesi'nin 2000 ylndan bu yana uygulamaya koyduu “Ulamda
Dönüüm Projesi” ile toplu ulam türleri arasnda demiryolu ve deniz yolu tamaclnn pay
artmtr. zmir'de, ayrca Adnan Menderes, ÇiliKaklç ve Selçuk olmak üzere 3 havaalan iler
durumda bulunmaktadr. Bunlardan ÇiliKaklç havaalan askeri amaçl kullanlmaktadr, il
merkezinden 16 km. güneyde bulunan Adnan Menderes Havaliman zmir'in yurt içi ve yurt d
balantsnsalamaktadr.
2008 ylnda yaplm olan hane halk ulam aratrmasna göre, merkez kent içindeki 11
ilçedeyaayan18yaveüzerindekihanehalkbireylerinin%46,2’sisürücüehliyetinesahiptir.Günlük
ulam bilgilerine ulalanlarn gün içindeki net hareketlilik oran %2,0778 olup ortalama bir gün
içerisinde 100 zmirliden 47’si gün içinde bir noktadan dier bir noktaya en az bir yolculuk
gerçekletirirken, nüfusun %47’sini oluturan 1.288.656 zmirlinin gün içinde seyahat halinde
olduklarbilgisineulalmtr.Yineaynaratrmasonuçlarnagöre,zmirlileringünlükulamlarnda
kullandklararaçlarda%33.4ilebelediyeotobüsleriilksrada,%27.7ileyayalarikincisrada,%9.5ile
özel otoda yalnz seyahat üçüncü srada gelmektedir. (zmir Ulam Ana Plan Merkez Kent Ulam
HaneHalkAnketi,2009)
J

Çevre ilçelerde gerçekletirilmi olan saha çalmas verilerine göre ulam araçlarnn
sralamasnda ise yayalar %40 ile birinci srada, özel oto %16.7 ile ikinci srada, ücretsiz servis arac
%15.5ileüçüncüsradagelmektedir.(zmirUlamAnaPlanÇevrelçelerKonutAnketi,2009)
Kentin ticaret potansiyelini belirleyen en önemli unsurlardan biri zmir Liman'dr. 3.650
gemi/yl kapasitesi, toplam 240 bin metrekare yerleim alan, 2.959 metre toplam rhtm uzunluu,
11.000.000 ton/yl yüklemeboaltma kapasitesi olan zmir Liman’ndan, 2002 ylnda toplam
7.053.607tonihraçyüklemesive2.599.107tonithalyüklemesigerçekletirilmitir.2003 ylndaise
toplamelleçleme11milyontonolmutur.Limann;gemi,yükvekonteynerhizmetlerindensalanan
geliri55milyonUSD;ithalatihracathacmiise2002ylsonuitibariyle10milyarUSDcivarndadr.


2008YlToplamve2009YllkAltAynaAitDTOzmirubesizmirLimanstatistikleri


Kaynak:DenizTicaretOdas(www.dto.org.tr)

Tablodayeralan,DenizTicaretOdas’nnverilerinegöre2008ylOcakAralkaylararasnda
zmir Liman’na 582 adet Türk bayrakl, 1.893 adet yabanc bayrakl olmak üzere toplam tonaj
42.211.019GRTolan2.475adetgemi,giriyapmtr.hraçyüklerintoplam7.135.766;ithalyüklerin
toplam4.168.090olupihraçedilenveithaledilenyüktoplamise11.303.856tondur.Busüreiçinde
limana,toplamtonaj1.020olan184adettrgiri–çkyapmtr.


4.8.3MadenKaynaklar
Ülkemiz sanayisinin balca girdilerini oluturan endüstriyel hammadde kaynaklar açsndan
avantaja sahip olan zmir'in, özellikle doal ta ve yap talarna ilikin kaynaklar önemli bir yer
tutmaktadr. Enerji alannda; yenilenebilir, çevre dostu ve öz kaynak olan jeotermal enerji
kaynaklarnn dalm ve miktar olarak ciddi oranda bulunmas ve konut stmadan, seracla kadar
çok geni kullanm alannda deerlendirilebilmesi, kent ve ülke ekonomisine ciddi katklar
salamaktadr. Balçova ve Narldere bölgesinde jeotermal enerjiye dayal mevcut 16.000 konut
edeer sistemini 28.000 konut edeer sistemine yükseltme çalmalar devam etmektedir. zmir
ilinin Nazm mar Plan’nda potansiyel rüzgar enerjisi üretim alanlar belirlenmi olup konuya ilikin
yatrmlarbalamtr.
J

CumaovasveTire'dekömür;Çeme,UrlaveTire'dedolomit;Aliaa'dakaolen;Tire,Selçuk,
Urla, Çeme, Karaburun ve Mordoan'da mermer; Cumaovas'nda perlit; Karyaka, Ödemi,
Bergama'da altn; Bayndr ve Cumaovas'nda kurun, bakr, çinko; Karaburun ve Ödemi’te cva;
Torbal'da demir; Balçova, Bergama, Çeme, Aliaa, Dikili, Seferihisar, Bayndr ve Urla’da jeotermal
enerji kaynaklar bulunmaktadr. Mermer alannda dünyann en büyük ikinci fuar zmir’de
düzenlenmektedir.MermerFuar’nnzmirekonomisinekatks70milyondolarbulmaktadr.


Q
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Türkiye’ninüçüncübüyükkentiolanzmir,eneskiçalardanberiülkenintarihinde,özellikle
Bat’yaaçlmndaönemlibiryeresahipolmutur.AntikdönemdeSmyrnaadylaanlankent,Anadolu
ve Akdeniz arasndaki alverii salamasyla; döneminin önemli ekonomik merkezlerinden biri
olmutur. Dou ile Bat arasndaki mal dei – tokuunu salayan gemilerin görüldüü rhtmlarn
fotoraflar,zmir’intarihifotoraflararasndabulunmaktadr.(Poudade,2006)
D ticarette ve özellikle de ihracatta Türkiye ekonomisi açsndan birincil öneme sahip olan
kentinbudurumu,1980'lerdenbuyanagöreliolarakgerilemeklebirlikte;kent,dticarettekiyerini
esasen korumaktadr. Türkiye'de ihracatn tevik edilmedii 1980 öncesinde zmir, özellikle tüketim
mallar(esasengelenekseltarmadayalürünler)ihracatnnmerkezikonumundayd.1970'lerdezmir
ihracatnn Türkiye ihracat içindeki pay %30'lar düzeyinde iken 2000'li yllarda bu pay %18’lere
inmitir.1980sonrasndaTürkiye'nindticaretkompozisyonudeimitirvegelenekseltarmadayal
ürünihracat,yerinisanayimallarihracatnabrakmtr.zmirimalatsanayi,1970–1990döneminde
sektörel yap açsndan bir dönüüm geçirmi;  tüketim mallar üretimini, ara ve yatrm mallar
üretimiilegeniletmivezmirdticaretiileönemliölçülerdedfazlaverenbölgeolmaktançkpd
açkverenbölgeyedönümütür.
2008 yl TÜK verilerine göre, zmir ihracatnn Türkiye ihracat içindeki pay %16,3’tür. Bu
verilere göre zmir ilinde kii bana ihracat 5.685 $ iken, kii bana ithalat 6.882 $’dr. 20032008
dönemindeki TÜK verilerinde, zmir ilinde yaplan yllk ihracat 21.580 (milyon $) ve ithalat 26.123
(milyon$)olarakgörülmektedir.hracattagelenekselihraçmallarnnarlklolduudönemlerdeen
büyükihracatçilolmaözelliinizmirtarkenekonominindaaçlmasndansonra,buyeristanbul
almtr.


Q
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4.10.1Tarm


Nüfus bakmndan ülkemizin üçüncü kalabalk ili olan zmir'de, 2008 yl TÜK verilerine

göre toplam nüfus içinde, tarmla uraan nüfus % 7,5’tir. 2008 yl itibariyle tarm yaplan toplam
alan ise 454 bin hektardr. Türkiye'nin mandalina üretiminin %12,1’i, pamuk ve tütün üretiminin
%4,2’si,zeytinüretiminin%15,6’sveüzümüretiminin%3,2’sizmir’deyaplmaktadr.Yine2008yl
TÜK verilerine göre zmir’deki bitkisel üretim deeri 2.209.319 (bin TL)’dir ve bu deer, Türkiye
üretiminin%8,9’unuoluturmaktadr.
2008 verilerine göre, zmir’in tarmsal üretim deerinin %60’n bitkisel üretim %33’ünü
hayvansalüretimve%7’siniisesuürünleriüretimioluturmaktadr.Son2yldaise,bitkiselürünlerve
su ürünleri üretim deerlerinde art gözlenmektedir. zmir’in genel arazi varlnn yaklak olarak
1/3’ünü(%28,5)tarmarazilerioluturmaklabirliktetoplam344.984.5hektartarmarazisiiçerisinde,
%42,2 payla tarla alanlar birinci sray, %27,1 payla zeytin alanlar ikinci sray, %12 payla sebze
alanlar üçüncü sray, %7,9 payla meyve alanlar dördüncü sray ve %3,9 payla ba alanlar beinci
sray almaktadr. zmir ili snrlar içerisinde tarmla uraan 151.000 çiftçi, 113 tür bitkisel ürün
üretimive13türhayvanyetitiriciliiilezmirekonomisinebüyükkatkdabulunmaktadr(Tarmve
KöyileriBakanlzmirilMüdürlüü,2009).
Aadaki grafikten de görülebilecei üzere, zmir’in genel arazi varlnn % 28,5’ini tarm
arazilerioluturmaktaoluptoplam344.984,50hektartarmarazisiiçerisinde%43paylatarlaalanlar
1. sray, % 27 payla Zeytin alanlar 2. sray, % 12 payla sebze alanlar 3. sray, % 8 payla meyve
alanlar4.srayve%4paylabaalanlar5.srayalmaktadr.


Kaynak:TarmveKöyileriBakanlzmirlMüdürlüü

Q

4.10.2Hayvanclk
2008ylverilerinegörezmir’de368.591sr,402.968koyunve158.111keçibulunmaktadr.
2008 yl itibaryla Türkiye’deki srlarn  %3,3’ü, koyunlarn  %1,7’si, keçilerin %2,8’i ve tavuklarn
%5,6’szmir’deyetitirilmektedir.

Srvarlnnneredeysetamam(%97’si)safkültürvekültürmelezihayvanlardanolumakta
olup yllk toplam sr sütü üretimi 1.041.623 ton ve hayvan bana ortalama yllk süt verimi 5.47
tondur.Soykütüünekaytliletmelerdeiseortalamasütverimiyllk6.5tonolupbuoranlaABsüt
verimlerineyaklalmtr.





Tarm ve Köyileri Bakanl, zmir l Müdürlüü’nün web sitesinde yer alan 2008 verileri
incelendiinde,2008ylnda36.562tonsuürünleriüretimininyapldvetoplam330.171.651.713TL
üretimdeerininyaratldgörülmektedir.zmir,denizlerdekültürbalkçlüretiminde,Mula’dan
sonra ülke genelinde ikinci srada yer almaktadr. (Tarm ve Köyileri Bakanlzmir il Müdürlüü,
2009)Yukardaki tablodan da görülebilecei gibi zmir’de çou hayvansal ürün (et, süt, yumurta)
üretiminde,2004ylndanitibarenbüyükbirartgerçeklemitir.
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Aadaki grafikte görüldüü üzere, 2008 verilerine göre zmir’in tarmsal üretim deeri
ortayakonulmutur.Bugrafiktenanlaldüzere,kenttebitkiselüretimdeeri%60’lkbiroranlailk
sray almakta, bunu %33’lük bir oranla hayvansal üretim deeri ve %7’lik bir oranla da su ürünleri
üretimdeeritakipetmektedir.

Kaynak:TarmveKöyileriBakanlzmirlMüdürlüü


Kaynak:TarmveKöyileriBakanlzmirlMüdürlüü

zmir’de su ürünleri üretim deerine bakldnda, 2004 ylnda oldukça düük bir rakam
görülürken,sonbeyliçindeözelliklekültürbalkçlalanndaoldukçaönemlibirsektörelbüyüme
görülmektedir.
QJ

4.10.3malatSanayii


Egebölgesi,Türkiye'ninengelimiikincisanayibölgesiolarakkabuledilmektedir.2008yl

TÜK verilerine göre zmir’deki toplam nüfusun % 6,5’i sanayi sektöründe istihdam edilmektedir.
Sanayi; özellikle metal eya, makine ve tat araçlar, gda, tütün, dokuma, giyim eyas, kürk,
ayakkab, deri, kimya, aaç ürünleri mobilya ve kada dayanmaktadr. Sanayi kurulular üç aks
boyunca uzanm göstermekte ve bu akslar içinde organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler yer
almaktadr. Bunlar PnarbaIkkentKemalpaa aks, ÇiliMenemen aks ve KarabalarGaziemir
TorbalMenderessanayiakslardr.

2002ylndakenttekisanayikuruluusays5.160'ayükselmitir.2003yl3.dönemkapasite
kullanmorantüketimsektöründe%62olurken,aramallarsektöründe%69,yatrmsektöründeise
%58olarakgerçeklemitir.Sanayifaaliyetlerininbirplandahilindegerçeklemesiiçinsürdürülebilir
kalknma anlay çerçevesinde, organize sanayi bölgesi ve serbest bölgelerin yerel ölçekte önemi
artmvezmirimalatsanayi,buanlamdagereklimaddialtyapolanaklarngeniletmitir.zmir’de
halen18adetorganizesanayibölgesi,2serbestbölge,küçüksanayisiteleriveçarlarileteknoloji
gelitirmebölgesifaaliyettedir.(TOWebsitesizmirRehberi/Haziran2006)

4.10.4Hizmetler
2008ylTÜKverilerinegöre,zmirekonomisindesanayisektörününpay%31,5;tarmnpay
%7,5;hizmetsektörününpayise%61’dir.Dahaöncedebelirtildiigibihizmetsektörüiçinde,imalat
(%27,5) ile ticaret (17,9) alt sektörleri arlkl paya sahiplerdir. Yine 2008 yl verilerine göre
Türkiye'dehizmetsektörününGSYHiçindekipay%64’tür.

4.10.5.Ticaret
zmir’in tarihi kimlii “ticaret merkezi” olma özelliiyle örtümektedir. Tarihsel kimlii
yanstanKemeraltÇars,pasajlar,ihanlargibigelenekselticaretmerkezlerininyansra;modern
pazaryerleri,plazalarvealverimerkezlericanlvegenibirçeitlilikiçerenticarimekanlarolarak
dikkatiçeker.

QQ



TÜK tarafndan yaynlanm olan, 2009 ylnn ilk üç aynda kurulan ve kapanan irketlerin
zmir’deki saylarna baktmzda söz konusu ticari canll yakndan görmek mümkündür. Kurulan
firmalarntürünebakldnda;toptanveperakendeticaret,motorlutat,motosiklet,kiiseleyalar
ve ev eyalarnn onarm alannn ilk srada geldii; bunu srasyla imalat sektörü, gayrimenkul
kiralama ve i faaliyetleri sektörü, inaat sektörü ve ulatrmadepolamahaberleme sektörünün
izlediini görülmektedir. 2008 yl TÜK verilerine göre, ticaret unvanyla kurulan iyerlerinin says
zmir’de1.600’dür.BusayylazmirXTürkiye’de4.Sradayeralmaktadr.
zmir’in ticari hayatn canlandran en önemli faktörlerden biri de kentin kimliiyle
özdelemi olan fuarlardr. 2008 yl içinde madencilikten teknolojik gelimelere; mobilya
dekorasyondan gelinlikdamatlk fuarlarna;  30’u ihtisas fuar, 5’i Uluslararas htisas Fuar, 1’i de
Uluslararas Genel Fuar olmak üzere toplam 36 fuar gerçekletirilmitir.  Hzla büyüyen sektörel
ihtisas fuarlar talebi karsnda mevcut fuar alannn yetersiz kalmas, fuarclk alannda yeni ve
çadaihtiyaçlarayantverebilecekniteliktefuaralanaraynartrmtr.(zmirKentSalkProfili,
2009)




Q~

4.10.6Turizm
Sonyllardahznarttranküresellemeninetkisiyle“küçükbirköy”niteliikazanandünyada,
enhzlgeliensektörlerdenbiriturizmdir.Türkiye’ningenelturizmpotansiyeliiçindenzmir’inald
ziyaretçi pay yaklak %4 civarndadr. zmir;  tad tarihsel, kültürel, corafi özellikleri ve sahip
olduu doal kaynaklaryla canl bir turizm potansiyeline sahiptir. Kentte hizmet sektörünün
büyümesiiçinenuygunalanlardanbiriturizmdir.Doal,kentselvetarihideerlerdenturizmalannda
etkinolarakyararlanlmas,kentingeleceinibelirleyecekönemlibirfaktördür.
2008ylTÜKverilerinegöreTürkiye’yegiriyapanyabancturistleriçerisinde;zmir’eençok
Alman, ngiliz ve Hollandal turistler giri yapmlardr. 2008 ylnda zmir’e gelen yabanc turistlerin
%24,31’iAlmanya'dan,(251.427),%8,82’ingiltere'den,(91.234)ve%6,89’uHollanda'dan(71.348)
gelmitir.


Kültür ve Turizm Bakanl’nn Haziran 2009 verilerine bakldnda, 2009 yl içerisinde
Türkiye’ye giri yapan 10.590.631 turistin 417.665’inin zmir’e giri yapt görülmektedir. Bu say,
Türkiye’yegiriyapanturistlerin%3,94’ünetekabületmektedir.
YllaraGörezmirliveTürkiye’deBulunanTurizmletmeBelgeliTesis,OdaveYatakSays
lezmirlininTürkiyeçerisindekiPay(%)


Turizmiletmelerisaysaçsndandazmir’inTürkiyeiçindekidurumunugösterenyukardaki
tabloyuincelediimizde;zmir’in,turizmbelgelitesis,odaveyataksaysaçsndanTürkiyeiçindeki

Q

paynn2004ylndanberikademelibirdüüiçindeolduuanlalmaktadr.Tablodakiveriler,turizm
sektöründen zmir’in hak ettii pay alabilmesi açsndan kentin turizm yatrmlarna arlk vermesi
gerektiininsinyalleriolarakgörülebilir.

4.10.6.1DenizTurizmi
zmir’in Ege Denizi’ne 629 km kys bulunmaktadr. Bunun 101 km'si doal plaj (kumsal)
niteliindedir.2007ylitibaryla,zmirBüyükehirBelediyesisnrlariçindemavibayrakl9plajve1
marinabulunmaktadr.BunlardandördüGümüldür’de,ikisiKaraburun’da,üçüiseFoça’dadr.(zmir
KentSalkProfili,2009)
zmirkylaryarmadavekoylardanoluancorafyasyla,plajkullanmdndasusporlarna
daolanakvermektedir.zmirkylar,ülkemizinönemliyatturizmipotansiyelitayanalanlarndandr.
Kykuandayeralankoylarnoluturduudoalpeyzajnitelikleri,ormanlar,makivezeytinliklerle
örtülübitkidokusu,iklimözelliklerigibidoaldeerler;kyboyuncayeralanarkeolojikalanlar,antik
kentler gibi kültürel deerlerin yan sra kydaki yerlemelerin yaratt servis olanaklar ve otantik
deerlerdebupotansiyelioluturanvedestekleyenunsurlardr.
zmir’in gelime gösterebilecei deniz turizmi alanlarndan biri de yat ve kruvaziyer
turizmidir.Birzamanlarsadeceüstgelirgruplarnaaitbirsporolarakdüünülenyatçlkgünümüzde
getirileri açsndan da dünyann önemli turizm bileenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Akdeniz’dedolaanyatçlarvekruvaziyergemileriaçsndanzmir’insahipolduudoalkonumunun
deerlendirilmesiyle  bir cazibe merkezi haline getirilmesi, turizm gelirlerinden alnan payn ksa
vadedeartrlmasnahizmetedecektir.


4.10.6.2KültürvenançTurizmi
nançturizmikapsamnda,zmir'inSelçukilçesiözelbiryeresahiptir.lçesnrlariçerisindeki
Efes antik kenti, çeitli devirleri yaam olmas nedeniyle, Hristiyanlk dünyas açsndan önem
tamaktadr.HernekadarHz.saFilistin'dedomuisedeHristiyanlkEfes'tenyaylmvencil'deki
Yuhanna'y yazan St. Jean bakanlnda Efes Antik Tiyatro’da yaplan bir toplant ile Efes halk
Hristiyanladavetedilmitir.Efes'ten7km.uzaklktakiBülbülDa,Hz.sa'nnölümündensonraSt.
Jean ile birlikte gelen Meryem Ana'nn son zamanlarn geçirdii yer olarak kabul edilmektedir.
Müslümanlarca da kutsal saylan bu ev, çeitli zamanlarda papalar tarafndan ziyaret edilerek
Hristiyanlkaleminin"HacYeri"ilanedilmitir.
Q

4.10.6.3KongreTurizmi
zmir'de kentsel hizmetlerin yan sra dier turizm faaliyetlerindeki çeitlenmeler de kongre
turizminin gelimesine uygun ortam yaratmaktadr. Büyük Efes Oteli, Hilton Oteli, Termal Prenses
Otel,ÇemeAltnyunus,RichmondEphesusOtelileMMOTepekuleKongreveSergiMerkezikongre
turizmineuygunolarakyaplanyerlerdendir.

4.10.6.4KTurizmi
EgeBölgesinde,GedizveKüçükMenderesrmaklarnnarasndayeralanBozdayükseltisinin
kuzey yamaçlarnda doal pistlerin olmas, kayak sporlarna olanak vermektedir. Bugün kayak
merkezinde üç açk pist, on tane doal pist mevcuttur ve bunlarn yaklak kayakç kapasitesi 4.000
kiidir.
4.10.6.5TermalTurizm

Balçova Kaplcalar, Bayndr Ilcalar, Bergama Kaplcalar, Menemen Ilcalar, llcagöl Ilcas,
Tavan Adas Ilcas, Çeme Ilcalar, ifne (Reisdere) Kaplca ve Çamuru, Seferihisar Kaplcalar, Urla
Ilcalar(Malkoçiçmeleri)veGülbahçeIlcalarndatermalturizmyaplmaktadr.

4.10.6.6YaylaTurizmi
Ödemi ilçesinin Bozda Gölcük yaylas ve yine ayn bölgedeki Subatan yaylas, Karyaka
ilçesinin kuzeyindeki Yamanlar Da üzerinde bulunan Karagöl ve Bergama ilçesini çevreleyen
dalardankuzeydekiMadraDa'ndabulunanKozakYaylasgünübirlikrekreasyonveyaylaturizmine
elverilialanlardr.

4.10.6.7Kamp KaravanTurizmi
Çeme, Gaziemir, Gümüldür ve Seferihisar'da çadrl kamp ve karavan kamping hizmeti
verilmektedir.



~

4.10.6.8Ornitoloji
zmir Çamalt Tuzlas’nn içinde bulunduu 8.000 hektarlk alan, 1982 ylnda Su Kular
KorumaveÜretmeSahasolaraktesciledilmitir.Yaklak200türkuunbulunduubölgeye,heryl
ortalama50.000kuuramaktadr.

4.10.6.9RüzgarSörfü
ÇeitlirüzgarkoullarveidealsörfalanileözellikleÇeme’ninAlaçatmevkii,Avrupa'nnen
önemlisörfmerkezlerindenbiridir.

4.10.6.10DaTurizmi
BalçovaTepesiileYamanlarDa,dasporlarnnamatördüzeydeyapldyerlerdir.Bunun
ötesinde,zmirKörfezi’nedikinendasilsileleriiçindekuzeydekiMadraDalar2.000metreyigeçen
yüksekliiiledaclkaçsndansondereceelveriliimkanlarsunmaktadr.


~

~
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5.1.1.zmirBüyükehirBelediyesi’ninTarihselGeliimSüreci


Kentsel hizmet sunan kurumlar olan belediyeler, 1850’li yllardan itibaren ticaretin youn

yaand ve nüfusu fazla olan liman kentlerinde kurulmaya balanmtr. Bu dönemde belediyeler;
dahaçokticariaksalayacak,altyaphizmetleriniüretecekbiraraçolarakgörülmütür.


19.yüzyliçerisindezmir’inbirlimankentiolmas,ticaretinyounolarakyaanmasvenüfus

fazlalndankaynaklanannedenlerulamdanaltyapya,salk,imarveiskanilerineilikinihtiyaçlar
dagündemegetirmivebelediyekurulmastalebiniortayaçkarmtr.
zmir’de belediyenin kurulmas ile ilgili ilk giriim, zmir’de yaayan ecnebi tüccarlar
tarafndan yaplmtr. Bu tüccarlarn, 1866 ylndan itibaren kentte bir belediye örgütü kurulmas
yolunda talepte bulunduklar anlalmaktadr. 1867 ylnda Osmanl Hükümeti; kentin büyüklüünü,
ticariöneminideerlendirmivekentinsokakveçarlarnnbakmszlngözönündebulundurarak,
birbelediyeörgütününvemeclisininkurulmasnkararlatrmtr.Birylsonra1868ylndazmir’de
belediyekurulmutur.Belediyemeclisindeyabanctüccarlarnüyesfatylayeralmasyerliveyabanc
tüccarlararasndaçkarçatmalarnayolaçmtr.
zmir’de, belediyenin düzenlenme ihtiyacn gören Vali Ahmet Hamdi Paa’nn giriimiyle,
belediyeriyasetinereisolarakYeniehirlizadeHacAhmetEfenditayinedilmitir.Ksabirsüresonra
HacAhmetEfendi’ninbelediyedeyetersizolduuanlalmvekendisigörevdenalnmtr.


Dier yandan, Ekim 1877’de yürürlüe giren Vilayetler Belediye Kanunu ile her krk bin kii

için bir belediye kurulmas maddesince, zmir Belediyesi 1879 ylnda iki farkl belediye dairesine
ayrlmtr. Birinci Dairei Belediye; Müslüman ve Yahudi mahalleleri üzerinde faaliyet gösterirken
kinciDaireiBelediye;Ecnebi,Levanten,RumveErmeniyerleimbölgelerinikapsamaktadr. ehirde
yaplan bu bölünme, sadece etnik ayrm deil belediyenin bütçelerinde ve hizmet anlaynda da
farkllklarn domasna yol açmtr. zmir Belediyesi’nde görülen bu ikilik, devlet yöneticilerinin de
dikkatiniçekmiolacakki1890ylndaBirinciDairefeshedilerekehrintümbelediyebirimleritekelde
toplanmtr.


Belediye’nin kurumsallamas yolunda önemli bir adm atan Belediye Reisi, Eref Paa’dr.

Öyle ki; zmir Belediyesi’ni örgütsel olarak gelitirmi, belediyeyi çeitli kalemlere ayrm, belediye
gelirlerinidüzenlemitir.Ayrcaulamaçsndanyatrmauygunbelediyehizmetlerikonusundadailk
admlar Eref Paa’nn döneminde atlm, esnaf üzerinde büyük denetimler salanm, salk ve
temizlikkonularndaönemligelimelerkaydedilmitir.
~

KurtuluSavasonrasndazmirBelediyesi,yangnlabirliktebüyükbirçounluutahripolan
kentin imar, ekonomik sorunlar, göçler ve altyap hizmetlerinin yaygnlatrlmas gibi önemli
sorunlarlakarkaryagelmitir.


19231930 yllar arasnda zmir’de, belediyenin hizmetleri son derece snrl olmu; Gazi

Bulvar’nn açlmas dnda önemli bir aama katedilememitir. Ancak; 26 ubat 1924 tarihli
“Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu” ile belediyenin mali olarak güçlenmesi salanmtr. 16 Nisan
1924tarihli“UmurBelediye’yeMüteallikAhkamCezaiyeKanunu”iledebelediyeleryarghakkna
sahipolmutur.1925ylndaEbniyelerKanunu’ndabelediyelehineyaplanbirdüzenlemeileyangn
yerlerininimarndabelediyelerekolaylksalanmtr.


1931ylndagörevegelenBelediyeReisiBehçetUzilebirliktezmir,yeniveçadabirkent

kimliinekavumutur.Kentinsuvekanalizasyonileribüyükorandahalledilmeyeçallm;Bostanl,
MersinliveGüzelyalbataklklarnnkurutulmasilebualanlarnaaçlandrmasyolunagidilmi,park
veçocukoyunalanlaraçlarakkentinhizmetinesunulmutur.


Yangn alannn temizlenmesi ile ilgili iki önemli oluum, 1932’de yaplan Gazi Heykeli ve 9

Eylül Panayrlar’dr. Yangndan sonra ekonomik olarak büyük bir kayp yaayan kente bir canllk
getirmesi bakmndan 9 Eylül Panayrlar’nn kurulmas önemlidir. Dier bir önemli atlm ise
Kültürpark’n yaplmasdr. Yangn alannn temizlenmesinden sonra, kentin akcieri olarak
tanmlanan bu yer; sergi alanlar, sosyal ve elence mekanlarn bünyesinde toplam ve zmirlilere
kazandrlmtr.


1941 ylnda Ankara’ya milletvekili olarak giden Belediye Reisi Behçet Uz’un yerine, zmir

BelediyeReislii’neReatLeblebicioluseçilmitir.(19411949)Leblebiciolu,II.DünyaSavayllar
gibi zor bir dönemde belediyeyi maddi olarak ayakta tutmaya çalmtr. Döneminin önemli
hizmetleriarasndayervermemizgerekenHalkapnarbataklnnkurutulmasveElektrikSuHavagaz
Otobüs Tramvay daresi’nin kurulmasdr. II. Dünya Sava döneminden sonra da sosyal ve kültürel
çalmalarahzkazandrmvebubalamda;zmir’deilkdefaBelediyeBandosu,SenfoniOrkestrasile
ehirTiyatrosu’nukurmutur.


1950 ylnda göreve gelen Hulusi Selek’i, 1950 – 1954 yllar arasnda görev yapacak olan,

CumhuriyetdönemininilkhukukçuBelediyeBakanAv.RaufOnursalizler.1954–1955dönemi,Ege
Üniversitesi’ninkurulduuDr.SelahattinAkçiçekdönemidir.
1955 – 1957 yllar arasnda görev yapan Av. Enver Dündar Baar da, zmir’in imar için çalm ve
1957’degöreviFarukTunca’yadevretmitir.

~=

27Mays1960birdöneminkapandnanlatantarihtirvegöreve,atamaileSefaPoyrazgelir.
Ksa bir süre sonra, yine atamayla 1960 – 1961 dönemi için Burhanettin Uluç gelir. 1962 – 1963
yllarnda Belediye Bakan, daha sonra zmir Valisi olan Enver Saatçigil’dir. kiçemelik caddesinin
geniletilmesi, Fuar Müdürlüü binas ile Yeniehir’de, dönemin, Balkanlar’n en büyük souk hava
deposununyaplmasgibiçalmalarbudöneminürünleridir.1963’tegöreviRebiiBaolüstlenmi,bu
dönemdeözelliklesosyalyaamprojelerigerçekletirilmitir.
1964–1973döneminde,“AsfaltOsman”olarakbugündeanmsananOsmanKibar,asfaltsz
sokakbrakmamakvaadinibüyükölçüdegerçekletirmitir.
zmir’inefsanebakanlarndanbiriolanhsanAlyanak,1973–1980arasnda,özellikleçada
kent anlayna uygun çalmalar yapmtr. Birçok cadde ve kavak düzenlemesi, Konak Meydan
düzenlemesi,KonakÜstGeçidiveKonakKatlOtoparkyapm,HasanTahsinAnt’nnaçlmas,sosyal
konut projeleri, Erefpaa Hastanesi’nden halkn ucuz biçimde yararlandrlmas, Halkapnar Santral
Garajnn açlmas ve “Düzenleme Satlar” ile TANSA ’n temellerinin atlmas bu dönemin dikkat
çekici çalmalardr. 12 Eylül 1980 darbesi bu dönemi sona erdirmitir. 1980 – 1983 dönemi,
atamaylagelenCahitGünayilegeçmitir.1983–1984yllarnnbakan,yineatamaylagörevegelen
CeyhanDemirolmutur.
1984’ten sonra, çkan yasa dorultusunda, belediyemizin ad zmir Büyükehir Belediyesi
olarak deitirilmitir. 2009 yl yerel seçimler öncesinde yaplm olan yasal deiikliklerden sonra
görevalanmz21ilçeyikapsayacakekildegenilemitir.
1984 – 1989 döneminin Belediye Bakan Burhan Özfatura 1989 – 1994 döneminde Yüksel
Çakmur’un Bakanlndan sonra, 1994 – 1999 yllar arasnda yeniden görev almtr. 1994 – 2004
yllarnda Ahmet Piritina Belediye Bakan’dr. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Ahmet Piritina
yeniden Belediye Bakan seçilir. Ancak;  seçimlerden iki ay sonra vefat eden Ahmet Piritina’nn
yerinezmirBüyükehirBelediyeMeclisi’ninkararylaHaziran2004’teBornovaBelediyeBakanAziz
Kocaolu atanr. 20042009 yllar arasnda zmir Büyükehir Belediye Bakanl görevini yürüten
Kocaolu,29Mart2009yerelseçimlerinikazanaraktekrargörevegelmitir.
Belediyecilik;kenteveinsanlarahizmette,tamanlamylabirbayrakyardr.Bugünobayra
“Kentler,onlarasahipçkanlarndr”diyenBakanAzizKOCAO LUtamaktadr.
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KRONOLOJÝK SIRAYLA
ÝZMÝR BELEDÝYE BAÞKANLARI
Yeniþehirli Ahmet Efendi
(1892)

Ragýp Paþa
(1892-1893)

Yahya Hayati Paþa
(1894-1895)

Tevfik Paþa
(1908)

Ali Nazmi Bey
(1908-1910)

Dr. Ethem Taþlýoðlu
(1911-1912)

Evliyazade Refik Bey
(1913-1918)

Hacý Hasan Paþa
(1919-1922)

Þükrü Kaya
(1922-1923)

Muammer Uþaklý
(1924)

Hüseyin Aziz Akyürek
(1924-1927)

Dr. Hulusi Alataþ
(1928-1930)

Sezai Göker
(1930-1931)

Dr. Behçet Uz
(1931-1941)

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

Hulusi Naci Selek
(1949-1950)

Rauf Onursal
(1950-1954)

Mustafa Selahattin Akçiçek
(1954-1955)

Enver Dündar Baþar
(1955-1957)

Faruk Tunca
(1957-1960)

Hv. Kur. Alb. Safa Poyraz
(1960)

Gen. Burhanettin Uluç
(1960-1961)

Enver Saatçýgil
(1961-1962)

Rebii Baþol
(1963-1964)

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

Ýhsan Alyanak
(1973-1977), (1977-1980)

Cahit Günay (1980-1983)

Ceyhan Demir
(1983-1984)

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

Yüksel Çakmur
(1989 -1994)

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

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

Eþref Paþa
(1895-1907)

~

~

HZMETALIMLARI
UBEMÜDÜRLÜÜ

MALALIMLARI
UBEMÜDÜRLÜÜ

DESTEKHZMETLER
DARES BAKANI

DARE BAKANI

MAATAHAKKUK
UBEMÜDÜRLÜÜ

NSANKAY.ETM
UBEMÜDÜRLÜÜ

ÇPERSONEL
UBEMÜDÜRLÜÜ

MEMURPERSONEL
UBEMÜDÜRLÜÜ

NSANKAYNAKLARI
VEETMDA.BK.

STRATEJGELTRME
UBEMÜDÜRLÜÜ

BANKAVEKREDLER
UBEMÜDÜRLÜÜ

TAINIRMALKAYIT
TAKP UBEMÜD.

ÇKONTROL
UBEMÜDÜRLÜÜ

GELRLER
UBEMÜDÜRLÜÜ

BÜTÇEVEPERFORMANS
UBEMÜD.

MUHASEBE
UBEMÜDÜRLÜÜ

MALHZMETLER
DARES BAKANI

KURUMARV
UBEMÜDÜRLÜÜ

ENCÜMENVEKARARLAR
UBEMÜD.

MECLS
UBEMÜDÜRLÜÜ

YAZILER
UBEMÜDÜRLÜÜ

YAZILERVEKAR.
DARES BAKANI

KATIATIKLT.
UBEMÜDÜRLÜÜ

RUHSATVEDENETM
UBEMÜDÜRLÜÜ
VETERNERLER
UBEMÜDÜRLÜÜ
GIDAKONT.VE LAB.
UBEMÜDÜRLÜÜ

HAL
UBEMÜDÜRLÜÜ

BALIKHAL
UBEMÜDÜRLÜÜ

KORUMAVEGÜVENLK
AMRL

RKETLERVEKURULULAR
UBEMÜD.

MAKNEVEATÖLYELER
UBEMÜDÜRLÜÜ

TERMNALLER
UBEMÜDÜRLÜÜ

FAKRVEMUHTAÇLARA
YARDIMUBEMÜD.

UBEMÜDÜRLÜÜ

UBEMÜDÜRLÜÜ

SASALIDOALYA.
PARKIB.MÜD.

MEZBAHA
UBEMÜDÜRLÜÜ

ÇEVRE KORUMAVE
KONTROLB.MD.

DAR LER
UBEMÜDÜRLÜÜ

AEVLER
UBEMÜDÜRLÜÜ

ÇEVRE KORUMAVE
KONTROLDA.BK.

ESHOTGENEL
MÜDÜRLÜÜ

DAREBAKANI
(lt.vetirakl.Sorumlu)

DARE BAKANI
(KaliteÖlçütlerindenSor.)

GENELSEKRETER
YARDIMCISI

ÖZELKALEM
MÜDÜRLÜÜ

TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ

TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ

TFAYE
UBEMÜDÜRLÜÜ

TFAYE
DARESBAKANI

ZABITA
UBE MÜDÜRLÜÜ

ZABITAÇEVRESA.
UBE MÜDÜRLÜÜ

ZABITATRAFK
UBE MÜDÜRLÜÜ

ZABITADENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ

ZABITA
DARESBAKANI

GENELSEKRETER
YARDIMCISI

Z SUGENEL
MÜDÜRLÜÜ

TARHSELÇEVREVE
KÜLTÜRVAR.B.MÜD.

ZEMNNCELEMEDEP.
VEAFETL.B.MD.

UYGULAMAPLAN
UBE MÜDÜRLÜÜ

NAZIMPLAN
UBE MÜDÜRLÜÜ

MARLER
UBE MÜDÜRLÜ

ÇDENETM
BRMBAK.

STATSTK
UBE MÜDÜRLÜÜ

BLGALARI
UBE MÜDÜRLÜÜ

CORAFBLGSS.
UBE MÜDÜRLÜÜ

BLGLEMVEVER
YÖNETMB.MÜD.

BLGTEKNOLOJLER
DARESBAKANI

EMLAK
UBE MÜDÜRLÜÜ

KENTSELDÖN.VEYEN
YERLE.B. MÜD.

KAMULATIRMA
UBE MÜDÜRLÜÜ

HARTA
UBE MÜDÜRLÜÜ

EMLAKYÖNETM
DARESBAKANI

GENELSEKRETER
YARDIMCISI

ABVEDIL.
UBE MÜD.

BASIN,YAYINHALK.
L.UBE MÜD.

PROTOKOL
UBEMÜD.

SVLSAVUNMA
UZMANLII

MARVEEHRCLK
DARESBAKANI

GENELSEKRETER

ZMRBÜYÜKEHRBELEDYEBAKANI

ULAIMPLANLAMA
UBE MÜDÜRLÜÜ

DENZHZMETLER
UBE MÜDÜRLÜÜ

ULAIMKOORD.
UBE MÜDÜRLÜÜ

TRAFKVEDENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ

ULAIM
DARESBAKANI

DAREBAKANI

DAREBAKANI

TEFTKURULU
BAKANLII

LETMELER
UBE MÜDÜRLÜÜ

YATIRIMLARDENETM
UBE MÜDÜRLÜÜ

RAYLISSTEM
UBE MÜDÜRLÜÜ

BANLYO SSTEMLER
UBE MÜDÜRLÜ

(Banliyo veRaylSis.
YatrmlarndanSorumlu)

GENELSEKRETER
YARDIMCISI

HUKUKMÜAVR

HUKUKMÜAVR

HUKUKMÜAVR

1.HUKUK
MÜAVRL

5.1.2 KURUMSAL YAPI VE ORGANİZASYON ŞEMASI

BAKIMONARIMVE
ALTYAPIB.MÜD.

ALT YAPIKOORD.
UBE MÜDÜRLÜÜ

YAPILER
UBE MÜDÜRLÜÜ

YOLYAPIMBAKIM
UBE MÜDÜRLÜÜ

FEN LER
DARESBAKANI

TARIMSALYAPI
UBEMÜDÜRLÜÜ

FDANLIKLARVEKMAL
UBEMÜD.

YEL ALANBAKIM
UBEMÜDÜRLÜÜ

YEL ALANPLAN.VE
UBEMÜDÜRLÜÜ

DAREBAKANI
(Tarm,Parkve
Bahçe Sor.)

UBEMÜDÜRÜ
KesinHep.Sorumlu

KENTSELTASARIMVE
KENTESTETB.MD.

ETÜDPROJE
UBE MÜDÜRLÜÜ

YAPIMHALELER
UBE MÜDÜRLÜÜ

ETÜDVEPROJELER
DARESBAKANI

GENELSEKRETER
YARDIMCISI

HASTANE
UBEMÜDÜRLÜÜ

EREFPAAHAST.
BAHEKM

KÜLTÜR
UBEMÜDÜRLÜÜ

SOSYALLER
UBEMÜDÜRLÜÜ

HUZUREV
UBEMÜDÜRLÜÜ

KÜTÜPHANEVE
MÜZELER B.MÜD.

MEZARLIKLAR
UBEMÜDÜRLÜÜ

GENÇLKVESPOR
UBEMÜDÜRLÜÜ

SANATSALÇEVRE
UBEMÜDÜRLÜÜ

KENTMÜZESVE
ARSVB.MÜD.

KÜLTÜR VESOSYAL
LERDA.BAKANI

Ayrca;BelediyeMeclisiveEncümeniilebalkurulularmzveirketlerimizeaitbilgiler
aadakigibidir.

BelediyeMeclisi

128Üye

BelediyeEncümeni

11Üye

BalKurulularmz

ESHOTGENELMÜDÜRLÜÜ
ZSUGENELMÜDÜRLÜÜ

BelediyemizinHissedarOlduuirketler

EGEEHRPLANLAMAA..
GRANDPLAZATURZMA..
ZBELCOMA..
ZBETONA..
ZDENZA..
ZELMANA..
ZENERJA..
ZFAA..
ZULAA..
ZBANA..
ZMRGAZA..

HissedarOlduumuzirketlerinKurmuOlduuirketler

ZMRJEOTERMALA.
ZMRMETROA..
ÜNBELA..

5.1.3.Görevler


5216 sayl Büyükehir Belediyesi Kanunu’nun 2004 ylnda devreye girmesi ile zmir

BüyükehirBelediyesi’ne19ilçeve38ilkkademebelediyesidahilolmutur.2009yerelseçimlerinin
hemenöncesindeyaplandeiikliksonrasndaiseKaryakaveBornovasnrlariçindeBayraklilçesi;
Konak snrlar içinde Karabalar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmutur. Selçuk ilçesinin zmir
BüyükehirBelediyesnrlariçinedahiledilmesininardndanBelediyemiz’inhizmetalannagirenilçe
says21’eçkmtr.BüyükehirBelediyesnrlariçindekiilkkademebelediyeleri2009yerelseçimleri
öncesindekaldrlmtr.


Görev alanlarnn genilemesi ve görevlerin çok sayda yasal düzenlemelerle ilikili olmas,

yasal yetki ve sorumluluklarn belirlenmesini zorunlu klmaktadr. Bu nedenle, stratejik planlama
çalmalar kapsamnda; yürürlükte bulunan mevzuattan hareket edilerek; Büyükehir Belediye
Bakannn Görevleri, Büyükehir Belediye Meclisinin Görevleri, Büyükehir Belediye Encümeninin
Görevlerikanunlarveyönetmeliklerdikkatealnarakaadakitablodagösterilmitir.















Ayrca,  birimlerimizin, yetkileri ve yükümlülüklerinin yasal dayanaklar; stratejik alanlar
dikkate alnarak ayrntl bir ekilde analiz edilmi ve bu analizlere ilikin raporlara, ilgili stratejik
alanlardayerverilmitir.


=

ϱ͘ϭ͘ϰDĂůŝzĂƉŦ
Mali yönetim kavram, yerel yönetimde kurumsal deerlere bal, halka yönelik, gelecei
programlayan,yenilikçivegiriimci,dinamik,esnekvegerçekçibiryönetimanlaynngelimesinde
veyerlemesindeönemlibirfonksiyondur.
Yerel yönetimlerde baarl bir mali yönetim organizasyonu ancak, demokratik ve etkili bir
denetim sisteminin kurulmas ile olumaktadr. zmir Büyükehir Belediyesi de baarl bir mali
yönetim sürecini gerçekletirmek adna kendi denetim sistemini yaplandrma çalmalarna
balamtr.Budorultuda,TeftiKuruluBakanlmzfaaliyetlerinedevamederken,bunaekolarak
5018saylkanunlagetirileniçdenetimçalmalarnabalanmveçDenetimBirimimizkurulmutur.
Ayrca Mali Hizmetler Dairesi Bakanl bünyesinde oluturulan ç Kontrol ube Müdürlüü
araclylaKamuçKontrolStandartlarEylemPlanhazrlanmveyenibirsürecegeçilmitir.Yaplan
eylem planlar ile yönetsel ve kurumsal faaliyetlerde süreçlerin ilerliine hz kazandrlm ve ç
Kontrol ube Müdürlüü tarafndan gerçekletirilen ön mali kontrol ile de yaplan ilemlerin
güvenilirliiveeffaflkonusundabiradmdahaatlmtr.
Kurumumuzda karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlk ve hesap verilebilirlii
artrmakamacylauygulamayakonulanstratejikplanlama,performansesaslbütçelemevetahakkuk
esasl muhasebe uygulamalar devam etmektedir. Her yl Mays aynda bütçe hazrlklarna
balanmakta ve bütçemiz, stratejik planlama çerçevesinde zorunlu cari harcama kalemleri, öncelikli
yatrm ve transferleri temel alnarak hazrlanmaktadr. Yönetimin çok yll harcama bütçesi
kapsamndayeralansermayeyatrmprogramhedefleri,küreselekonomikkrizinyolaçtzorlayc
gelir beklentileri de dikkate alnarak en üst seviyede oluturulmutur. Bütçe teklifleri 2010, 2011,
2012 yllar için 5018 sayl kanunun 15, 16,17 ve 18. maddelerine uygun olarak çok yll bütçeleme
anlay ile uyumlu bir ekilde hazrlanmakta ve yönetilebilir borçlanma pozisyonuyla uygunluk
içindekisürdürülebilirliimiz,iyibirbütçeperformansiledesteklenmiolmaktadr.
zmir Büyükehir Belediye meclisi tarafndan alnan; Belediye gelirlerine yönelik tarife
oranlarnn, mevzuatta belirlenen araln asgari seviyesinde olmas karar, vergi tahsilatndaki
artrlmetkinlikle,belediyevergigelirlerindeherhangibirazalmayaratmamtr.Vergitahsilatlarnn
veetkinliininartrlmasnayönelikolarak,MaliHizmetlerDairesiBakanlGelirlerubeMüdürlüü
bünyesinde Tahakkuk, Tahsilat ve Takip Yoklama servislerinin organizasyon yaps güçlendirilmi ve
denetimçalmalarartrlarakdevametmitir.
Belediyemizfinansmanihtiyac,belirlenenriskdüzeyiçerçevesindeiçvedpiyasakoullar
ve maliyet unsurlar dikkate alnarak, orta ve uzun vadede mümkün olan en düük maliyet ile
karlanmaya çallmtr. Dier bir deyile kamu borç ve risk yönetiminin temel ilkeleri
dorultusunda borçlanmada, asgari maliyet ve makul risk seviyesi düüncesi çk noktasn
oluturmutur. Orta vadeli mali planda öngörüldüü üzere, nakit iç borçlanma arlkl olarak TL
cinsinden yaplmakta olup, nakit ve borç yönetiminde oluabilecek likidite riskinin azaltlmas
amacyladevamlolarakgüçlürezervtutulmaktadr.
Altyaphazrlkçalmalarna2006ylndabalanankrediderecelendirmenotuprojesi,gerekli
görümelervehazrlktoplantlaryaplarak,2008ylndahayata geçirilmitir. KrediDerecelendirme
Kurumunun veri tabannda yaynlanan raporda ve basn duyurusunda, kurumumuzun güçlü mali
yapsbelirtilirkenesnekliivelikiditesiüzerindedeayrcadurulmutur.
J

Ayrca ödeme yükümlülüklerimizi zamannda karlama kapasitemizin de oldukça yüksek
olduuvurgulanmtr.Uzunvadelidövizveyerelparacinsindenkredinotumuzduraangörünümlü
BB–(BBeksi)olarakkaydedilirkenulusaluzunvadelikredinotumuziseduraangörünümlüAA–(AA
eksi) olarak belirlenmitir. 2009 yl içerisinde de sektörün önemli kurumlarndan biri olan Fitch
Ratings ile görümelerimiz devam etmekte olup, mevcut notumuzun korunduu ve istikrarl
konumumuzunsürdüübelirlenmitir.
Hazine Müstearl ile 08.02.2007 tarihinde yaplan uzlama sonucu geçmiten gelen mali
borçlarmz yaplandrlm olup; bu tarih itibariyle borçlarmz vadelerinde düzenli olarak ödenmi,
böyleceyaplandrlmolanborçstokumuzdaönemliderecedeazalmagörülmütür.


Not:TablodayeralantutarlarTLcinsindenifadeedilmitir.

Harcamalarn, türlerine göre verildii aadaki grafikte; yatrm harcamalarnn, cari
harcamalardançokdahabüyükbirartoranylatrmandgörülmektedir.


Q








Not:TablolardayeralantutarlarTLcinsindenifadeedilmitir.
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5.1.5.nsanKaynaklarAnalizi

zmirBüyükehirBelediyesindeAustos2009itibariyleyaplanpersonelanalizinegöretoplam3279
personelistihdamedilmektedir.


5.1.5.1.stihdamekillerineGörensanKaynaklarAnalizi



Personeller istihdam ekillerine göre memur, kadrolu içi, sözlemeli personel olmak üzere 3
kategoriyeayrlmaktadrlar.
zmir Büyükehir Belediyesinde istihdam edilen 3279 personelden; 1922 kii memur, 796 kii
kadrolu içi, 561 kii sözlemeli personel olarak görev almaktadr. Yüzdesel olarak incelendiinde;
personelin%59’umemur,%24’üiçi,%17’sidesözlemelipersonelolarakgörevalmaktadr.Personelin
istihdamekillerinegöreyüzdeseldalmaadakiekildegörülmektedir.


















5.1.5.2.CinsiyetDalmnaGörensanKaynaklarAnalizi
stihdamekillerinegörepersonellerincinsiyetdalmnabaktmzdatoplampersonelin%74’ü
erkek(2437),%26’sbayan(842)dr.Personelincinsiyetegöredalmaadakigrafiktegörülmektedir.



Personelin cinsiyetlerine göre istihdam eklini gösteren grafik aadadr. Toplam 842 bayan
personelin %65’i memur, %3’ü kadrolu içi, %32’si sözlemeli personeldir. 2437 erkek personelin %56’s
memur, %32’si kadrolu içi, %12’si sözlemeli personelden olumaktadr. Bayan içilerin say olarak az
olmas,toplamçalanlariçindebayanlarnoranndüürmektedir.
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5.1.5.3.HizmetYlnaGörensanKaynaklarAnalizi
zmir Büyükehir Belediyesi çalanlarnn hizmet süreleri incelendiinde; personelin
% 33,5’inin 5 yldan az süredir çalt görülmütür. Toplam 3279 personelden 1100 personel 5 yl ve 5
yldan az süredir çalmaktadr. Bu belediyenin son yllarda kadrosunu genç personellerle yenilediini
göstermektedir.Personellerinistihdameklinegörehizmetsürelerinigösterengrafikaadadr.



Hizmetsüresi0– 5yl arasndaolanlardan sonra%17,8oranla16– 20yl aras(586personel)ve
%16,5’likoranla21–25ylaras(543personel)olangrubungeldiigörülmektedir.

zmir Büyükehir Belediyesi’nde çalan içilerin % 31’inin hizmet süresinin 21 – 25 yl aras ,
% 20’sinin hizmet süresinin 11 – 15 yl aras olduu görülmektedir. Memurlarn hizmet sürelerine
bakldnda 0 – 5 yl ve 16 – 20 yl arasnda olanlarn oranlarnn % 24 olduu görülmektedir. Sözlemeli
personelintamamson5yldagörevlerinebalamlardr.












5.1.5.4.PersonelinÖrenimDurumunaGörensanKaynaklarAnalizi
zmir Büyükehir Belediyesi’nde çalan personelin % 31’i lisans, % 24’ü lise, %19’u ön lisans
mezunudur.Örenimdurumlarnagörepersonelindalmngösterengrafikaadadr.


zmir Büyükehir Belediyesi personelinin eitim durumu incelendiinde; memurlarn büyük bir
orannn lisans, lise ve ön lisans mezunu; içilerin ise büyük çounluunun ilkokul mezunu olduu
görülmektedir.Sözlemelipersonellerinde%59’ulisansprogramlarndanmezunolmutur.
stihdamdurumunagörepersonelineitimdurumunugösterengrafikaadadr.









zmirBüyükehirBelediyesipersonelinin%30’ulisans(4yllküniversite)mezunudur.Üniversite
mezunutoplam997personelden638’imemur,329’usözlemelipersonel,30’uiçiolarakgörevalmaktadr.

zmirBüyükehirBelediyesindeistihdamedilenlisemezunupersonellertoplampersonelsaysnn%
24’ünü oluturmaktadr. Lise mezunu toplam 798 personelden 612’si memur, 109’u içi , 77’si sözlemeli
personel olarak görev almaktadr.  Ön lisanstan mezun olan personel says ise toplam personelin %
19,2’sine tekabül etmektedir. Ön lisans mezunlarndan 476 kii memur, 155 kii ise sözlemeli personel
olarakgörevalmaktadr.

5.1.5.5.MemurPersonelAnalizi
zmir Büyükehir Belediyesinde toplam 1922 kii memur kadrosunda istihdam edilmektedir.
Cinsiyetlerine göre incelendiinde, memurlarn % 72’sinin erkek, % 28’sinin bayan olduu görülmütür.
Bunailikingrafikaadadr.



zmir Büyükehir Belediyesinde istihdam edilen memurlarn hizmet süreleri incelendiinde, 463
memur personelin son 5 ylda göreve balad sonucuna ulalmtr. Toplam memurlarn        %24’ ünü
oluturanbugrup,belediyedekimemurlarngençvedinamikolduunungöstergesidir.








Memurlarnhizmetylnagöredalmngösterengrafikincelendiinde,hizmetsüresi16–20
yl aras olan memur saysnn, hizmet süresi 0 – 5 yl aras olan memur saysna yakn olduu ve toplam
memursaysnn%24’ünetekabülettiigörülmektedir.
Memurlarn hizmet ylna göre dalmn gösteren grafikte, memur personelin cinsiyetlere göre
hizmetsüresideincelenmitir.Toplam1375erkekmemurpersonelin%23’ününhizmetsüresi0–5yl,%
22’sininhizmetsüresi16–20yl,%15’ininhizmetsüresi6–10ylarasndadr.Toplam547bayanmemur
personelin%29’ununhizmetsüresi16–20yl,%26’snnhizmetsüresi0–5yl,%21’ininhizmetsüresi
21–25ylarasndadr.
Aadaki tabloda memur personelin hizmet yllar ve örenim durumlar incelenmitir.


Tabloincelendiinde,hizmetsüresi0–5ylarasndaolangörevineyenibalamgençpersonelin
eitimdurumununönlisansvelisansarlklolduugörülmekte,budabelediyeninarlklolaraknitelikli
veeitimligençleritercihettiinigöstermektedir.Bunlarailikingrafikaadadr.








Memurlarn eitim durumuna bakldnda lisans, lise ve ön lisans arlkl olduu görülmektedir.
Memurlarnörenimgrubunagöredalmngösterengrafikaadadr.


zmir Büyükehir Belediyesinde çalan 1922 memur personelin, 638’i lisans, 612’si lise, 476’s ön
lisansmezunudur.Yüzdeselolarakdeerlendirildiindememurlarn%33’ülisans,%32’silise,%25’iön
lisansmezunuolduugörülmektedir.
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Memurlarn örenim ve cinsiyet durumuna göre dalmn gösteren grafik aadadr. Grafikte
toplam 1375 erkek memurpersonelin % 38’inin lise,   % 26’snn lisans ve %23’ününön lisans mezunu
olduugörülmektedir.Çalmaktaolan547bayanmemurpersonelin%51’ininlisans,%29’ununönlisans
mezunuolduugörülmektedir.




5.1.5.6.çiPersonelAnalizi
zmirBüyükehirBelediyesikadrosunda796adetkadroluiçiçalmaktadr.Buiçilerin27’sibayan,
769’uerkektir.Cinsiyetlerinegöreiçilerindalmngösterengrafikaadadr.





J



zmirBüyükehirBelediyesindeiçiolarakgörevalantoplam796kiiden%31’ininhizmetsüresi21
– 25 yl, % 20’sinin hizmet süresi 11  15 yl, % 16’snn hizmet süresi 16 – 20 yl arasndadr. Buna ilikin
grafikaadagörülmektedir.


Kadrolu içilerin hizmet ylna göre dalmn gösteren grafik incelendiinde, toplam 769 erkek
içinin%32’sininhizmetsüresi21–25yl,%20’sininhizmetsüresi11–15ylarasndadr.27bayaniçinin
hizmetsüreleriincelendiinde%41’ininhizmetsüresinin16–20yl,%15’ininhizmetsüresinin21–25yl
arasndaolduugörülmütür.çilerincinsiyetveörenimdurumunagöredalmngösterengrafikaada
yeralmaktadr.


Kadrolu erkek içilerin % 70’i ilkokul, % 12’si lise, % 11’i ortaokul, % 3’ü üniversite mezunudur.
Kadrolu bayan içilerin eitim durumlarna bakldnda, % 52 ‘si lise, % 22’si ilkokul,  %18’i üniversite
mezunu iken ortaokul mezunu olan ve diplomas olmayanlarn her biri % 4 orannda dalm
göstermektedir.
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5.1.5.7.SözlemeliPersonelAnalizi
Belediyemiz kadrosunda 561 adet sözlemeli personel çalmaktadr. Bu personelin 268‘i bayan,
293‘üerkektir.Yüzdeselolarakbakldndasözlemelipersonelin%52’sierkek,%48’sibayandr.



zmir Büyükehir Belediyesinde sözlemeli personel olarak çalmakta olan 561 personelin 329’ u
lisans,155’iönlisans,77’silisemezunudur.Bunlarailikingrafikaadagörülmektedir.
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Sözlemeli personelin görev dalmn incelersek;  toplam 49 görev kodunda 561 sözlemeli
personel çalmaktadr. Sözlemeli personel olarak 155 tekniker, 77 teknisyen, 55 inaat mühendisi, 36
ziraatmühendisi,32ehirplancs,27mimar,19makinemühendisivediergörevkodlarndanda160kii
çalmaktadr.Bunlarndalmngösterengrafikaadadr.



5.1.6.TeknikveTeknolojikAltyap
zmirBüyükehirBelediyesidemirbalistesinde29araçtüründentoplam966adetaraç
bulunmaktadr.Araçenvanteriaadakitablodayeralmaktadr:









Tatlarndalmngösterengrafikaadadr.


zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam281adetimakinesivealetbulunmaktadr.Toplam281
adetmakinevealetindökümüaadadr.








makinelerivealetlerindalmngösterengrafikaadadr.


zmirBüyükehirBelediyesi’ndekurumiçindekullanlantoplam10.799adetofisvebüromakinesi
vardr.Bunlarincelendiinde3.932adetmasaüstübilgisayar,3.203adettelefon,871adetyazcveokuyucu
bulunmaktadr.Ofisvebüromakinelerinigösterendetayltabloaadadr.











Büroveofismalzemeleriningrafikseldalmngösterengrafikaadadr.



5.1.7.ArsaveBinalar
zmirBüyükehirBelediyesi’neait4457adettanmazbulunmaktadr.Butanmazlarn3209tanesi
arsa,1248tanesiisebinadr.
5.1.7.1. Arsalar
zmirBüyükehirBelediyesineaittoplam3.209adetarsavardr.Belediyemizinsahipolduu
arsalarnbulunduuilçeleregöredalmuekildedir.









Belediyemizinsahipolduuarsalarnbulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmaadakigrafikte
gösterilmitir.


Grafie bakldnda;zmirBüyükehir Belediyesi’ninsahipolduuarsalarn %30’ununKonak’ta,%
20‘sininBuca’da,%18’ininBornova’da,%7‘sininKaryaka‘dabulunduugörülmektedir.
5.1.7.2. Binalar
zmirBüyükehirBelediyesi1248adetbinayasahiptir.Kullanmdurumlarnagöre601mesken,337
lojman,145iyeri,55sosyalkonut,16hizmetbinas,12anaokulvedierkullanmözelliinegöre82adet
binavardr.Binalarnkullanmözelliinegöredalmngösterentabloaadadr.








zmirBüyükehirBelediyesininbinalarnnbulunduuilçelerigösterentabloaadadr.


Sahipolunanbinalarn681tanesiBuca’da,203tanesiKaryaka’da,201tanesiKonak’ta,68tanesi
Bornova’da, 43 tanesi Balçova’da, 38 tanesi Karabalar’da, 7 tanesi Gaziemir’de, 3 tanesi Güzelbahçe’de
bulunmaktadr.Bayrakl, Çili, NarldereveSelçukilçelerindede birer adetbinabulunmaktadr.Binalarn
bulunduuilçeleregöreyüzdeseldalmngösterengrafikaadadr.
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5.2.1ÇeitliGöstergelerIndazmir’inTürkiye’dekiYeri:KarlatrmalBirnceleme
Stratejik planlar; ait olduklar kurumun yaps, hitap ettikleri ve kapsadklar demografik,
corafi, sosyal, ekonomik, yönetsel yaplarn dinamikleri hakknda bilgi verici niteliktedir. Planlarda
konuyailikinyeralanveriler,kurumun,gerekiçyapsnntannmasna;gerekseilikideolduud
çevreye kendisini daha iyi tantmasna imkan verir. Stratejik planlarn balangcnda sorulan ‘’Biz
kimiz?”, “Nereye gitmek istiyoruz?’’ eklindeki sorulara salkl yant vermek, ancak kurumun
kapsad alana ilikin dinamiklerin karlatrmal olarak resmedilmesiyle mümkündür. Bu amaçla
çalmannbuksmndazmir‘inpotansiyeli,ulusalölçekyadaeksendedeerlendirilecektir.
zmir’in potansiyelini, mevcut sosyo ekonomik ve demografik kaynaklarn ulusal ölçekte
ortayakoyupdeerlendirmekamacylaTÜKzmirBölgeMüdürlüü’nünAustos2009’dahazrlad
‘’Seçilmi Göstergelerde l Bölge Sralamalar’’ isimli çalmasndan yararlanarak bir inceleme
yaplabilir.Sözkonusukurumdnda,ülkemizdeçeitligöstergelerndakentselgeliimiirdeleyen
DPT ve çeitli bakanlklarn ilgili birimleri bulunmakla birlikte, Stratejik Plann bu ksmnda TÜK
verilerinden yararlanlmaktadr. Bunun temel nedeni; TÜK’in son çalmasnn konuya ilikin en
güncel verileri içermesidir. Bunun dnda, zmir’in özellikle sosyo ekonomik yapsna ilikin baz
ayrntlgöstergelerplanndierksmndadeerlendirilmektedir.
zmir Büyükehir Belediyesi Stratejik Plan‘nn önceki formatnda, ehir ve belediye
karlatrmalarnda Mahalli dareler Genel Müdürlüü’nün 2002’de uygulamaya balad
Belediyelerde Performans Ölçümü Projesi’nde  (BEPER) kullanlan verilerden yararlanlmtr fakat
StratejikPlanmznyapldtarihitibariyle,BEPERprojesiyaatlamadiçin,adgeçençalmadan
yararlanmakmümkünolmamtr.
YÖNTEM
zmir iline ilikin ulusal ölçekli karlatrma, önce TÜK’in ad geçen çalmasnda kullanlan
seçilmi illere ait 81 göstergeden bazlar temel alnarak yaplacaktr. TÜK çalmasnda seçilmi
göstergeler olarak nüfus, göç, eitim, demografi, salk, kültür, ulatrma, çevre, igücü, enerji, d
ticaret, i yaam, tarm, turizm, ulusal hesaplar, adalet  ve binalara ilikin seçilmi gösterge
deerlerine yer verilmitir. Burada, söz konusu gösterge deerlerinden bazlar yardmyla, zmir’in
ulusalölçektekikonumunailikinkarlatrmalbirdeerlendirmeyaplabilir.TÜKgöstergelerinden
bazlar çalma kapsamnda yaplar itibaryla  u ekilde kategorize edilmitir: Demografik yapya
ilikingöstergeler:Nüfus:ToplamNüfus,NüfusYounluu(2008),MedyanYa(2008),YllkNüfus
ArtHz(%00)(2008);Göç:NetGöç(2007 2008),NetGöçHz(%00)(2007 2008),llerinVerdiiGöç
J

(2007 2008), llerin Ald Göç (2007 2008); Sosyal Yapya likin Göstergeler: Eitim: Toplam Okul
Says (2008), Brüt Okullama Oran (%) lköretim Toplam (2008/12009), Yükseköretimde Toplam
Okuyan Says (2007), Salk: Bebek Ölümleri (2007), Yüz bin Kiiye Düen Hastane Yatak Says
(2007), Uzman Hekim Says (2006), Kültür:  Halk Kütüphane Says (2007), Sinema Salonu Says
(2007), Tiyatro Salonu Says (2007), Müze Says (2007); Ekonomik Yapya likin Göstergeler:
Ulatrma:BinKiiBanaÖzelOtomobilSays(2008),BirMilyonNüfustaTrafikKazaSays(2007),
Çevre:BelediyelerdeKiiBanaTeminEdilenGünlükçmeveKullanmaSuyuMiktar(litre/kii gün)
(2006), Ortalama kükürtdioksit (SO2) deeri (PM10) (mikrogram/metreküp) (2008/1 09 k sez.),
gücü:sizlikOran(%)2.Düzey(2008)TarmDsizlikOran(%)2.Düzey(2008),Enerji:KiiBana
ToplamElektrikTüketimi(kWh/kii)(2007),DTicaret:KiiBanathalat(Dolar)(2008),KiiBana
hracat (Dolar)(2008), Ticari Hayat: Açlan irket ve Kooperatif Saylar (2008) Kapanan irket ve
Kooperatif Saylar (2008), Tarm: Kii Bana Bitkisel Üretim Deeri (YTL) (2008), Toplam lenen
TarmAlan(hektar)(2007),OrganikTarm(üretim ton)(2007),Turizm:TurizmiletmeBelgeli/Tesis
Says(2007),UlusalHesaplar:KiiBanadüenGSYH(Dolar)CariFiyatlarla(2001).

DEERLENDRME
DemografikYapKarlatrmas:
a

Nüfus
zmir, TÜK’in verilerine göre 2008 yl sonu itibariyle toplam 3.795.978 kiilik nüfusuyla

Türkiye’nin3.büyükilidir.316olannüfusyounluudeeriyledeTürkiye’dedierillerarasndayine
3.srayalmaktadr.Türkiye’ninnüfusyounluudeeri91,stanbul’unise2.389’dur.
Demografik yapya ilikin bir dier gösterge olan medyan ya incelendiinde; zmir 32,4’lük
deerle ülke sralamasnda 21.durumda iken Türkiye deeri 28,5’tir. Çanakkale 35.9‘luk, Edirne
35.5‘lik,Balkesir35.4’lükdeeresahiptir.rnakise17.8ileendüükdeeresahiptir.






Q

b

SeçilmillerdeMedyanYaDeeri


c

SeçilmillerdeYllkNüfusArtHz(‰)


Yllknüfusarthznabaktmzda,31.sradaolanzmir’dearthz‰15ikenTürkiyedeeri
‰13.1,Yalova‰82.6,Tekirda‰56.6,Hakkari‰48,Bilecik ‰53.5’tir.
~

d

Göç
Demografik yapya ilikin bir dier kategori olan göç göstergeleri incelendiinde; zmir, net

göçmiktarndaülkegenelinde4’üncü,netgöçhznda11’incisradadr.‰7.2olannetgöçhzdeeri
Yalova’da ‰ 52.6, Tekirda’da ‰ 33.2, Antalya’da ‰ 19.7, Mu’ta –‰ 38.4’tür.  Göç konusunda
seçilmi iller arasnda karlatrma yaplabilecek bir dier gösterge llerin verdii ve ald göç
miktardr.Bunagöre,zmirherikigöstergebakmndandaülkede3.sradagelmektedir.2007 2008
yllararasnda89.819kiizmir’dengöçederken,117.067kiiisezmir’egöçetmitir.Ayndönemde
stanbul’dan 348.193, Ankara’dan 126.198, Kilis’ten ise ancak 4.611 kii göç etmitir.  Göç yoluyla
çeitli illere gelenler incelendiinde; ayn dönemde zmir’e 117.067, stanbul’a 374.868, Ankara’ya
156.760,Bayburt’aiseancak2.996kiigöçyoluylagelmitir.
e

SeçilmillerdeNetGöçHz(‰)


SosyalYapKarlatrmas
a

Eitim

Sosyal yapya ilikin olarak önce eitim göstergeleri karlatrlabilir. zmir 2008 yl itibariyle,
sahip olduu toplam okul says bakmndan Türkiye’de 3.sradadr. Türkiye’deki 66.097 okulun
2.419’u zmir’de bulunmaktadr. lk srada 4.802 okulla stanbul, ardndan 2.589 okulla Ankara
gelmektedir.
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BrütOkullamaOran(%)lköretimToplam(2008/12009)




Brüt okullama orannda ise zmir, Türkiye’de 1. sradadr. Nitekim Türkiye’de bu oran %

103.84, zmir’de 107.57, stanbul’da 107.36, Mersin’de 106.52, Yozgat’ta 93.93’tür. 2007 verilerine
göre Türkiye’de yükseköretimde okuyan toplam kii says 2.345.887 olup bu kiilerin 85.104’ü
ilimizdebulunmaktadr.BudeeritibariylezmirTürkiye’de4.sradayeralmaktadr.Ayndönemde,
bukiilerinsaysEskiehir’de910.413,(AçkÖretimFakültesidahil)stanbul’da225.590,Ankara’da
148.676,rnak’taancak327’dir.
b

Salk

Salk göstergeleri arasnda bebek ölümleri incelendiinde, 2007 verilerine göre Türkiye’deki
6.996 bebek ölümünden 486’s zmir’de gerçeklemi olup bu konuda ilimiz stanbul (1.113) ve
Ankara(681)’nnardndan3.sradadr.EnazbebekölümününgerçekletiiillerdenbiriKilis(1)’tir.







SeçilmillerdeHastaneYatakSays


Hastane yatak says ele alndnda;   2007 ylndaki verilere göre toplam 184.983 yatan
11.311’iilimizdebulunmaktadr.Bugöstergeitibariylezmir;stanbul(32.412)veAnkara’nn(16.027)
ardndan3.sradayeralmaktadr.

SeçilmillerdeUzmanHekimSays




TÜK’in 2006 verilerine göre, uzman hekim says bakmndan 57.882 hekimin 4.722’si

zmir’de bulunmaktadr ki ilimiz bu gösterge bakmndan, stanbul (15.241) ile Ankara’nn (8.021)
ardndanyine3.srayayerlemitir.


c

Kültür

zmir’in kültür hayatn ortaya koymaya yardmc olacak göstergeler arasnda ilk olarak halk
kütüphane saysna baklabilir. Türkiye’deki mevcut 1.162 halk kütüphanesinin 44’ü ilimizde
bulunmaktadr;buniteliiyleilimizTürkiye’deilksradayeralmaktadr.stanbul’da42,Nevehir’de
41, Kilis’te ise ancak 1 adet halk kütüphanesi mevcuttur. zmir sinema salonu says bakmndan
stanbul ve Ankara’dan sonra gelmektedir. Türkiye’deki 1.140 sinema salonunun 256’s stanbul’da,
116’s Ankara’da, 86’s zmir’de ve ancak 1 tanesi Batman’da bulunmaktadr. zmir, sahip olduu
tiyatro says bakmndan da 3.srada yer alr. Ülkedeki toplam 130 tiyatronun 11’i zmir‘dedir. lk
srada29tiyatroileAnkarayeralmaktadr.Ardndanstanbul(21)gelirkensonsrada1tiyatrosalonu
ileanlurfadikkatçekmektedir.



SeçilmillerdeHalkKütüphanesiSays








SeçilmillerdeTiyatroSalonuSays


Konuya ilikin karlatrma olarak elimizde bulunan bir dier veri müze saysna ilikindir.
Müze says bakmndan deerlendirme yapldnda; 2007 verilerine göre ülkede bulunan 165
müzenin 6’snn zmir’de oluu dikkat çekicidir ve zmir bu niteliiyle Türkiye’de 7.srada yer
almaktadr.stanbul16müzeileilksrada,Nevehir2.(13),Konya3.(10)veMardin(1)sonsradadr.

EkonomikYapKarlatrmas:
a

Ulatrma

Ulatrmagöstergelerinebakldnda;binkiiyedüenözelotomobilsaysTürkiye’de95,zmir’de
126’dr.KonuyailikinsralamadaAnkara188otomobilleilksradayeralrkenAntalya141otomobille
2’inci, Mula 140 otomobille 3.srada yer almaktadr. Son srada ise 7 otomobille rnak yer
almaktadr.






BinKiiBanaDüenOtomobilSays


Bir dier gösterge bir milyon nüfustaki trafik kaza saysdr. Buna göre, 2007 yl itibariyle
Türkiyeortalamas1.516‘dr.zmir,1.748kazasaysileTürkiye’de35.sradayeralmaktadr.lksray
3.289 kaza ile Mula alrken,  Bolu 3.136 kaza saysyla 2‘inci, Antalya 2.833 kaza saysyla3. srada
bulunmaktadr.Kazasaysnnenazolduuilise451kazasaysylaMu’tur.

b

Çevre

TÜK2006verilerinegöre,belediyelerdekiibanateminedilengünlükiçmevekullanmasuyu
miktarnn (litre/kii gün) Türkiye ortalamas 245 litredir. zmir 227 litrelik deerle Türkiye’de
60.srada yer almaktadr. lk srada 570 litre ile Yalova, 2. srada446 litre ile Malatya, 3. srada 410
litreileÇankrbulunmaktadr.







Ortalamakükürtdioksit(SO2)deeri(PM10)(mikrogram/metreküp)


Bir dier çevre göstergesi olarak 2008/1 09 k sezonu verilerinde ortalama kükürtdioksit
(SO2) deerine baklabilir. Buna göre zmir 15 mikrogram deerle Türkiye’de 59. srada
bulunmaktadr. lk srada Hakkari (238), ardndan Tekirda (213), Kars (146) gelirken, son srada
1mikrogramlkdeerleAntalyayeralmaktadr.
c

Enerji

Bu çalmada, enerji göstergesi olarak,  kii bana toplam elektrik tüketimi deerine yer
verilmektedir.

KiiBanaToplamElektrikTüketimi(kWh/kii)


=

Grafiktedegörüldüügibi,kiibanaelektriktüketimindeTürkiyeortalamas2.198kWh’dir.
zmir 4.139 kWh ile Türkiye ortalamasnn yaklak 2 kat üzerinde elektrik tüketmektedir ve bu
deerleTürkiye’de6.sradayeralmaktadr.BugöstergebakmndanKocaeli(6650kwh)birincisrada
yeralrken;builiTekirda(6646kWh)veBilecik(5.902kWh)izlemektedir.Kiibanaenazelektrik
tüketimininolduuilise443kWh’likdeerleBingöl’dür.
d

gücü

gücü göstergeleri yardmyla zmir’i, seçilmi baz illerle karlatrrken;  ilk olarak isizlik
oranlarnabaklabilir.
sizlikOran(%)(2.Düzey)


Burada belirtilmesi gereken husus 2. düzey isizlik orandr. Buna göre, Türkiye’de isizlik
ortalamas2008itibariyle%11iken,zmir’debuoran%11.8’dir.limiz,buisizlikoranylaTürkiye’de
8. srada yer almaktadr. Mardin, Batman, rnak, Siirt illeri % 17.4’lük oranla isizlik orannn en
yüksekolduuillerolarakgözeçarpmaktadr.2.srada%16.8’likoranlaAdanaveMersin,3.srada%
16.4’lükoranlaGaziantep,AdyamanveKilisyeralmaktadr.2.düzeyisizlikorannnendüükolduu
illerise%5.6’lkoranlaAr,Kars,IdrveArdahan’dr.
Tarm d isizlik oran karlatrldnda, zmir % 12.4’lük deerle Türkiye’de 16.srada yer
almaktadr. Tarm d isizlik orannda Türkiye ortalamas, 2008 verilerine göre % 21.3’tür. Orann en
yüksekolduuillerGaziantep,AdyamanveKilis(%21.3)‘tir.2.düzeydeisizlikorannnenyüksekolduu
iller ise Mardin ,Batman,rnak ve  Siirt (%20.9)’tir. Siirt’in ardndan % 20.3 ile Adana ve Mersin
gelmektedir. Bu deerin en düük olduu iller ise % 11.1 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve
Gümühane’dir.
J

e

DTicaret
Çalma kapsamnda zmir’in d ticaretteki yerini belirlemek için iki göstergeden

yararlanlmaktadr.

KiiBanahracat(Dolar)


2008verilerinegöre,kiibanaihracatnTürkiyeortalamadeeri1.846dolariken,zmir’de
budeer2.044dolarolarakgörülmektedir.Sözkonusugöstergeitibariylezmir,Türkiye‘de6.srada
yeralmaktadr.stanbul5.759dolarla1’inci,Kocaeli5.583dolarla2’inci,Bursa4.427dolarla3.srada
yeralmaktadr.SonsradaiseGümühanebulunmaktadr.
Dolar baznda kii bana ithalat verileri incelendiinde; Türkiye ortalama deerinin 2.824
dolar olduu görülmektedir.  zmir, 2.171 dolarlk deerle Türkiye’de 7. srada yer almaktadr. lk
sradaise17.066dolarlkdeerleKocaelibulunmaktadr.Buili8.763dolarlastanbul,5.090dolarla
Ankaraizlemektedir.Tunceliisesonsradabulunmaktadr.
f TicariHayat
Ekonomik yapya ilikin karlatrmalarda kullanlabilecek ikinci temel gösterge,  açlan ve
kapanan irketlerle kooperatif saylardr. 2008 verileri nda bir deerlendirme yapldnda;
Türkiye’de2008’deaçlanirketvekooperatifsays49.003iken,busayzmir’de3.094’tür.Busayyla
zmir, Türkiye’de 3.srada yer almaktadr. Ayn yl stanbul’da 17.876, Ankara’da 5.484 irket ya da
kooperatifaçlmtr.Ardahan’daisebusayancak13’tür.

Q


Konuya ilikin karlatrma olarak elimizde bulunan bir dier veri kapanan irket ve kooperatif
saylarna bakldnda;  2008’de ülke genelinde 9.578 irket ve kooperatifin kapand görülmektedir.
zmir’de bu say 765 olarak belirlenmitir. Bu sayyla ilimiz, Türkiye’de 3. srada yer almtr. Ayn yl,
stanbul’da4.790,Ankara’da965veTunceli’deyalnzca1irketvekooperatifkapanmtr.

g

Tarm
Ekonomikyapnntemeldinamiklerindenbiriolantarmlailgilikarlatrmayaplrken,öncelikle

kii bana YTL cinsinden (TÜK 2008 hesaplamasnda bu birim kullanlmtr) bitkisel üretim deerine
baklabilir.

KiiBanaBitkiselÜretimdeeri(YTL)


~

Bunagöre,Türkiyeortalamas922YTL’dir.zmirortalamasise728YTL‘dirvezmirbudeerle
Türkiye’de54.sradabulunmaktadr.lksradaKaraman(4.997YTL)gelirken,onuEdirne(2.930YTL)
veÇanakkale(2.536YTL)izlemektedir.Sonsradaise20YTLilestanbulgelmektedir.
lenen toplam tarm alanlarna göz atldnda, 2007 yl itibaryla Türkiye’de 21.978.580
hektar tarm alan ilenmitir; bunun 204.519 hektarlk alan zmir’de bulunmaktadr. zmir bu
özelliiyleTürkiye’de42.sradayeralmaktadr.lksrada2.104.518hektarlkalanileKonya,2.srada
1.181.556 hektarlk alan ile Ankara ve 3. srada 1.019.174 hektarlk alan ile anlurfa dikkat
çekmektedir.Sonsradaise1.103hektarlkalanileRizebulunmaktadr.
Organik tarm üretimi son yllarda gelien tarmsal üretim biçimidir. Konuya bu açdan
yaklaarakbirkarlatrmayaptmzda,2007verilerinegöreTürkiye’de432.403tonorganiktarm
üretimi yapldn görmekteyiz. Bu üretimin 19.058 tonu zmir’de yaplmtr. zmir, bu üretimle
Türkiye’de 7. srada yer almaktadr. lk srada 73.578 tonla anlurfa gelirken, bu ili 42.903 tonla
Samsunve42.091tonlaManisaizlemektedir.Sonsradaise19tonlaBilecikbulunmaktadr.
h

Turizm

zmir’in turizm potansiyelini karlatrmal olarak inceleyebilmek için iki göstergeden
yararlanlabilir.

TurizmletmeBelgeliTesisSays






2007 yl TÜK verilerine göre, Türkiye’de 2.514 turizm iletme belgeli tesisin 138’i zmir’de
bulunmaktadrvezmirbusayylaTürkiye‘de4.sradayeralmaktadr.lksrada625tesisleAnkara,
2.srada372tesisleMula,3.srada353tesislestanbulbulunmaktadr.Tesissaysnnenazolduu
il,1tesislernak’tr.
Birdiergöstergeolan;aynylaaitturizmiletmebelgelitesisleregelisaysincelendiinde,
bu tesislere 2007 ylnda toplam 26.832.851 kiinin geldii görülmektedir. zmir, tesislerine gelen
1.331.929’lukkiisaysylaTürkiye’de5.sradayeralmaktadr.lksrada8.760.026kiiileAntalyayer
alrken,builistanbul(4.820.073kii)veMula(2.033.461kii)izlemektedir.Sonsradaise1.294kii
ileKrkkaleyeralmaktadr.




 

5.3GZFT(GÜÇLÜ ZAYIF FIRSAT TEHDT)ANALZ
Kurumumuzun Güçlü Zayf yönleri ve Frsat Tehditleri, stratejik alanlar dikkate alnarak
ayrntl bir ekilde analiz edilmi ve bu analizlere ilikin raporlara ilgili stratejik alanlarda yer
verilmitir.
ϱ͘ϰWzbE>77
Deien ve gelien kamu yönetimi anlaynn en önemli unsurlarndan biri olan katlmclk,
hizmet ve faaliyetlerin ilgili tüm taraflarla koordinasyonlu olarak gelitirilmesini ve sürdürülebilir
klnmasn öngörmektedir. Kurumumuzun hizmet ve/veya faaliyet üretiminde ilgisi olan,
kurumumuzdan dorudan veya dolayl, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumumuzu
etkileyenkii,grupveyakurumlarpaydalarmzolaraktanmlanmaktadr.
Stratejikplanmznkentgenelindesahiplenilmesinisalamakiçinetkileimiçindeolduumuz
tüm taraflarn görü ve önerilerini dikkate alarak katlmc bir ekilde Payda Analizi yaplmtr.
Yaplan analizler stratejik faaliyet alanlarmza yönelik ayrntl olarak irdelenmi ve ilerleyen
bölümlerdeilgilifaaliyetalanmzaltndayerverilmitir.
Analizlereyönelikaksüreciaadakiekildegörülmektedir.





 

Önerivegörüleriistenendpaydalarmzileönerivegörülerinibildirendpaydalarmz
aadakitablodagörülmektedir.


Önerivegörüyazsgönderilenvecevapgelendpaydalargrafiktegösterilmitir
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5.6ALANARATIRMALARI
zmirBüyükehirBelediyesi’ninyürüttüüStratejikPlançalmalarkapsamnda,gerekkurum
içi, gerekse kurum d karar alma süreçlerine katlm arttrmak; ‘’demokratik yönetiim ‘’ ilkesi
çerçevesinde, effaflk ve hesap verebilirlii gerçekletirmek ve paydalarn düüncelerinden
yararlanmak adna alan aratrmas yaplmtr. Aratrma, iç paydalar (belediye çalanlar) ve d
paydalar(zmirlihemerilerimiz)olmaküzere2boyuttakurgulanmveuygulanmtr.

zmirBüyükehirBelediyesiÇalanlar(çPayda)AlanAratrmas
AratrmannKünyesi
çpaydalarlayürütülenaratrmakapsamnda,zmirBüyükehirBelediyesi’ndegörevyapan
personelin; kurumsal yapnn ileyii, görev yaptklar birimlerde hiyerarik üstlerine ilikin
düünceleri ve genel olarak i yaamlarndan memnuniyet düzeyleri irdelenmitir. Önceden
yaplandrlm sorular kullanlarak hazrlanan anket formlar, bürokratik yap içinde ilgili idari
birimlere gönderilmi ve söz konusu birimlerde görev yapan personelden, ankette yer alan sorular
yantlamalaristenmitir.Birgrupsorutipiolarak,anketformundaarlklolarakaratrlacakkonuya
ilikinönermelereyerverilmivepersoneldenbelirtilenönermelereneölçüdekatlpkatlmadklarn
yantlamalaristenmitir.
Uygulanan ve uygulanmas planlanan kentsel projelere, personelin destek örüntülerini
belirlemekamacylada projeleranketformunaaktarlmtrve katlanlardan,ençokdestekledikleri
kentselprojelerdenilküçünüsralamalaristenmitir.
Aratrmakapsamnda,MaliHizmetlerDairesiBakanlStratejiGelitirmeubeMüdürlüü
tarafndan ilgili idari birimlere gönderilen anketler, çalanlar tarafndan doldurulmu olup 73 idari
birimdengeridönüüsalanan5.629anketformudeerlendirilipanalizedilmitir.
AratrmannBulgular
ÇalanlarnProfili

Aratrmakapsamnda,anketformlarnyantlayankurumçalanlarnnsosyo demografikve
ekonomik niteliklerinden oluan profiline ilikin çeitli bulgular elde edilmitir.  zmir Büyükehir
Belediyesi’nin insan kaynann sosyo demografik niteliklerinde u unsurlar dikkat çekmektedir:

 J

Çalanlarncinsiyetdalmnnbelirginnitelii,erkekpersonelinarlktaolmasdr.Anketekatlan
personelin%78,7’sierkek,%21,3’übayandr.
Belediyeçalanlarnnyagruplarnagöredalmnda,bazyagruplarndaylmalardikkat
çekmektedir. Örnein; Personelin %38.3’ü 21 30 ya grubundadr ve bu ya aralndaki personel,
oransalolaraknispetendahafazladr.50yaveüzeripersonelinoransaltoplamarlise%54.7gibi
yüksek bir düzeye ulamaktadr. Burada gözlenen arlk, anketi yantlayanlar arasnda bu ya
grubundakilerinfazlaolmasndankaynaklanmolabilmektedir.
Personelineitimdüzeylerinegöredalmnda;lisevedengiokulmezunuolanlar%39.3ile
ilk srada, ilköretim mezunu olanlar % 26.8 ile ikinci srada yer almaktadr. Lisans ya da ön lisans
eitimialmolanlarise%18.3ileüçüncüsradabulunmaktadr.
Belediyenininsankaynaklarnnkurumsallamadüzeyihakkndabilgisahibiolmakamacyla,
çalanlarnbelediyedekiçalmasürelerideçalmakapsamndaaratrlmtr.Eldeedilenbulgular,
personelin yarsnn (%50.2) çalma sürelerinin 0 5 yl arasnda deitiini göstermektedir.
Kurumsallamaaçsndanbubulgu,pozitifdeerlerolarakdinamizm,gelime,örenmeyeaçkolma
balamnda dikkate deerdir. Personelin çalma konumlar ya da statülerinde ise ilk dikkati çeken;
her be çalandan birinin (%25.8) memur olmasdr. Bununla birlikte irket personelleri %37.6’lk
oranla öne çkmaktadr. Dier yandan, kadrolu içilerin oran da memurlar gibi %25 civarndadr
(%25.1).
Demografik göstergelerden biri olarak çalanlarn medeni durumlar incelendiinde, %67.8
gibi büyük bir çounluun evli, %28.4’ünün bekar, % 3.8’inin ise boanm ya da eini kaybetmi
olduuanlalmaktadr.
ÇalanlarnBelediyeninKurumsalleyiinelikinDüünceleri
Stratejikplançalmalarkapsamnda,çalanlardakatlmclartrmakamacylaçalanlara,
belediyeninkurumsalileyiikonusundakidüünceleriniörenmeyeyöneliköncedenyaplandrlm
önermelereneölçüdekatlpkatlmadklarsorulmutur.Buradatemelamaç;çalanlarndüünceve
talepleriniyönetimeaktararakkurumsalyapiçinde,iyilemeyönündeyürütülençalmalaradestek
salamaktr.




 Q

zmirBüyükehirÇalanlarnnBelediyeninKurumsalleyiinelikinDüünceleri


BüyükehirBelediyesipersonelininkurumsalileyieilikindüüncelerindeilkdikkatiçeken;
kesinlikle katldklar önermeler arasnda; daha öznel, kendi görev alanlaryla dorudan ilgili olan
önermelere destek düzeylerinin yüksek oluudur. Örnein ‘’kesinlikle katlyorum’’ eklindeki
önermelere en fazla destek, görevlerine dair yeterli birikime sahip olduklarn düünmeleri
konusundadr. Çalanlarn %59.3’ü bu önermeye kesinlikle katldklarn belirtmilerdir. Bu
önermenin ardndan, %46,7 orandaki personelin, iini yaparken gerekli karar verme süreçlerine
kesinlikle katld önermesi gelmektedir.  Fiziki çalma koullarndan memnun olma önermesine
kesinliklekatldnbelirtenlerinoranise%38.7’dir.
Genel olarak bakldnda, önceden yaplandrlm önermelere kendilerini öznel olarak
ilgilendirenkonulardakatlmadüzeyinin,personelarasndayüksekolduuanlalmaktadr.
Önermelere katlmama eiliminin nispeten yüksek olduu örnekler belirli alanlarda
younlamaktadr ki bu alanlar özlük haklarndan memnuniyet, kurumun düzenledii eitim ve
seminerlerin yeterlilii, yetki ve sorumluluun eit dalm, kurumsal geliime yönelik düüncelerin
dikkate alnmas, kurumda birimler aras koordinasyonun ve kurumun sunduu sosyal imkanlarn,
kariyerplanlamaçalmalarveterfiimkanlarnnyeterliliikonusundadr.Nitekim,kariyerplanlama
çalmalar ile terfi imkanlarnn yeterliliine ilikin önermelere katlmayanlarn orannn %31.3,


kesinlikle katlmadn belirtenlerin orannn da %16 gibi bir orana ulamas dikkate deer bir
bulgudur. unudabelirtmekgerekirkibunaramenönermelereolumlubalamdakatlanlarnoran
dahayüksektir.
Önermelere katlma eiliminin nispeten dütüü örneklerden bir dieri, sosyal imkanlarn
yeterlilii konusundadr. Kurumun sunduu sosyal imkanlarn yeterli olduuna ilikin önermeye
katlanlarnoran%30.6ikenkatlmayanlarnoran%28.8’dir.


Sonuç olarak;  belediye çalanlarnn tüm önermelere ‘’kesinlikle katlma’’ ve ‘’katlma’’

düzeylerinin,‘’kesinliklekatlmama’’ve‘’katlmama“düzeylerinegöredahayüksekoluu,personelin
kurumsal ileyie ilikin düüncelerinin olumlu ve pozitif bir eksene yerletiine iaret etmektedir.
Buradanhareketle,olumludestekörüntüsününazmsanmayacakölçüdeolduusöylenebilir.Ortaya
çkan mevcut tablo, zmir Büyükehir Belediyesi personelinin kurumla özdelemesine, kurumsal
aidiyet balamnda yüksek destek örüntüsüne sahip olmasna ilikin önemli bir iaret olarak
yorumlanabilir.
ÇalanlarnBüyükehirBelediyeBakanveBürokratlaralikinDüünceleri
Aratrma kapsamnda irdelenen bir dier konu, belediye çalanlarnn Bakan ve belediye
bürokratlarna ilikin düünceleridir. Kurum içi iyiletirme çalmalarnn bir boyutu, personelle
seçilmiveatanmunsurlararasndadiyalogungüçlendirilmesidir.
Diyalogun güçlendirilmesi ise öncelikle personelin konuya ilikin düüncelerinin alnmas,
ondan hareketle kurumsal ileyie katkda bulunacak davransal ve yönetsel kalplarn atanm ve
seçilmiler tarafndan gelitirilmesi ile olur. Bu çerçevede, iç payda anketinde Büyükehir Belediye
Bakan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmclar, Daire Bakanlar ve birim ube Müdürlerine
ilikin olarak belediye personelinin düünceleri sorulmutur. Burada yine önceden yaplandrlm
önermelerkullanlarakpersonelinönermelerekatlpkatlmadklar‘’Evet’’,‘’Hayr’’klaryardmyla
tespit edilmeye çallmtr. Önermeler ‘’iyi ve anlayl’’ olma eklinde deer yüklü olduu gibi,
kurumsal ileyi sürecinde belirtilen seçilmi ve atanm aktörlerin teknik, yönetsel özellik ve
kapasitelerineilikinolarakdaformüleedilmitir.
BüyükehirBelediyeBakannalikinDüünceler


Seçilmi bir yerel önder ve lider olarak zmir Büyükehir Belediye Bakan‘na ilikin

önermelereolumludestekörüntüsününçokyüksekoluudikkatçekicidir.Bakanailikinönermelere
katlma anlamnda en yüksek destein deer temelli oluu dikkate deerdir. Nitekim çalanlarn
% 90.1’i bakana ilikin ‘’iyi ve anlayl’’ önermesine katlrken, önermeye ‘’hayr’’ diyenlerin oran



%9.9gibiçokdüükdüzeydekalmaktadr.Genelolarakbakldnda,tümönermeleriolumlamaoran
%76 90 arasnda deimektedir ki, bu destek örüntüsü çalanlar arasnda bakana ilikin toplumsal
destek örüntüsünün yaygnl olarak yorumlanabilir. Deer temelli önerme dnda, bakann
yönetsel niteliklerine ilikin düünce anlamnda ikinci srada kentin geleceine ilikin vizyon sahibi
olmageliyor.Çalanlarn%89.1’ibuönermeyiolumlarken,ardndanyönetimanlaynnuyumluve
barçlolmasnailikinönerme%88.9’lukolumlamailegelmektedir.
ÇalanlarnBüyükehirBelediyeBakannalikinDüünceleri



Önermeleri olumlama düzeyi dierlerinde de yüksek olmakla birlikte, göreceli olarak
olumlamann     % 80’lere ulaamad 2 önerme, bakann bilgi paylama özellii ve i konusunda
personelinkendilerinigelitirmelerinedestekolmasnailikindir. lkindeönermeyiolumlamaoran%
78.5,ikincisinde%76.2’dekalmaktadr.





BüyükehirBelediyesiGenelSekreteri,GenelSekreterYardmclar,DaireBakanlarveube
MüdürlerinelikinDüünceler
zmir Büyükehir Belediyesi çalanlarnn, bürokratlara ilikin düüncelerinde; gerek deer
temelli,gereksebürokratlarnteknik,yönetselkapasitelerine,yönetimanlaylarnailikinönermeleri
olumlamadüzeylerininoldukçayüksekolduugrafiktenanlalmaktadr.
ÇalanlarnBüyükehirBelediyesiÜstYönetiminelikinDüünceleri



Konuyailikinayrntlbirdeerlendirmeyapldnda,ilkdikkatiçeken;belediyeçalanlarnn
BüyükehirBelediyesiGenelSekreteri‘neilikinönermeleriolumlamaeilimlerininyüksekoluudur.
Önermelere "evet’’ eklinde yant vermenin en yüksek olduu konular; Genel Sekreterin yöneticilik
vasflarna yeterince sahip olmas (%78.6 evet), i alanyla ilgili yeterli birikime sahip olmas (%78
evet),denetimeklininkurumsalbeklentilereuygunolmas(%77.5evet),iyiveanlaylolmas(%77.1
evet) eklindedir. unu da belirtmek gerekir ki, önermeleri olumlama düzeyi Genel Sekreter
örneinde%70 78aralndaseyretmektedir.
Önermeleriolumlamadüzeyininnispetendüükkaldalanlarise;personelin,ikonusunda
kendilerini gelitirmelerine destek olma (%70.8 evet), bilgi paylama özelliinin olmas (%71.4 evet)
veçalanlarn,ileilgilidüüncelerinedeerverme(%74.2evet)ileilgilidir.
BüyükehirBelediyesipersonelininGenelSekreterYardmclarnailikinönermeleriolumlama
düzeyleriincelendiinde;sözkonusubürokratlarkategorisindedeönermelere"evet"yantnverme
orannn,ayrmyaplmakszntümünde%70’lerinüzerindeolduunubelirtmekgerekir.Önermelerin



olumlanmadüzeyiözellikleialanylailgiliyeterlibilgibirikiminesahipolma(%78.5evet),yöneticilik
vasflarna yeterince sahip olma (% 78.4 evet) ve iyi ve anlayl olma konularnda (%77.9 evet)
belirginlemektedir. Önermeleri olumlamann bu bürokratik personel örneinde dierlerine göre
nispeten daha düük düzeyde kald önermeler; çalanlarn ile ilgili düüncelerine deer verme
(%74.1 evet), bilgi paylama özelliine sahip olma (%71.6 evet) ve i konusunda çalanlarn
kendilerinigelitirmelerinedestekolma(%70.8evet)konusundadr.Buradaçarpcolanhusus;Genel
Sekreter ve yardmclar örneinde önermeleri olumlama düzeyinin dierlerine göre daha düük
olduuüçönermenindeortakoluudur.
Önermeler, daire bakanlar ve ube müdürleri ile ilgili olarak incelendiinde, önermeleri
olumlamayada‘’evet’’eklindekatlmaorannnhemdairebakanlar,hemdemüdürlerörneinde
%75veüzerindeseyrettiigörülmektedir.Çalanlarndairebakanlarnailikinönermeleriolumlama
düzeylerininenyüksekolduuüçkonu;iyiveanlaylolma(%82.2evet),ialanylailgiliyeterlibilgi
birikiminesahipolduunudüünme(%80.9evet),yöneticilikvasflarnayeterincesahipolma(%80.6)
önermeleriileilgilidir.
Önermeleriolumlamadüzeyininnispetendüük;fakatyinede%75’lerinüzerindeseyrettii
konular; personele kar adil davranma, i konusunda personelin kendilerini gelitirmelerine destek
olma ve bilgi paylama özelliine sahip olma konulardr. ube müdürleri örneinde ise, en yüksek
oranda olumlanan önermeler;  iyi ve anlayl olma (%84.7 evet), gerekli olan iletiim ve
koordinasyonusalama(%83.8evet),ialanylailgiliyeterlibilgibirikiminesahipolmadr(%82.7)
Nispeten daha düük kalan önermelerin olumlanma düzeyleri i konusunda personelin
kendilerinigelitirmelerinedestekolma,personeliniyüküileyetenekleriarasndakiuyumusalama
ve personele kar adil davranma konularnda aça çkmaktadr. Yine de belirtmek gerekir ki bu
önermelere‘’evet’’yantverenlerinoran%78veüzerindedir.

ÇalanlarnYaamndanMemnuniyetDüzeyleri
 

Personelin i yaamndan memnuniyet düzeylerinin yükseklii, kurumla özdelik ilikisini

kuran temel unsurdur. Kurumla kendisini özdeletiren, aidiyet ilikisi kuran personelin
performansnnyükseklii,ieilikinbeklenenbirrolvedavrantr.Performansnyüksekliiisedoal
olarak kurumsal ileyite mükemmelliin yakalanmasna yardmc olur. Bu balamda, aratrma
kapsamnda çalanlara i yaamlarndan ne düzeyde memnun olup olmadklar, yantlar
derecelendirilmibirsoruilesorulmutur.



ÇalanlarnYaamndanMemnuniyetDüzeyleri


Grafikte de izlenebilecei gibi, elde edilen bulgular personelin i yaamlarndan memnun
olduklarna iaret ediyor. Nitekim çalanlarn %32.4’ü memnuniyet düzeyinin en yüksek olduunu
temsil eden ‘’5’’ puan, %25.5’i ise ‘’4’’ puan iaretlemilerdir. %24.8’lik bir oranda ‘’3’’ puann
iaretlenmesi, yaklak her 4 personelden birinin i yaamndan orta düzeyde memnun olduklarnn
karinesiolarakyorumlanabilir.Bunakarlk,ancak%7.6’snn‘’1’’puanniaretlemesi,çalanlarn
çokazbirksmnn,iyaamlarndanhiçmemnunolmadklarnifadeetmektedir.

ÇalanlarnzmirBüyükehirBelediyesi’ninKentselProjelerineYönelikDestekÖrüntüleri
çpaydaanketinde;personele,Belediye’ninyürüttüükentselprojelerdenençokhangilerini
desteklediklerineilikinçoktanseçmelibirsoruyöneltilmitir.Eldeedilenbulgularagöre,personelin
ençokdestekledikleriprojelerdenilküçününsrasylaDeirmendereveBostanlBarajlarnnyapm,
metrovebanliyöanngeniletilmesiileakllduraksistemiprojeleriolduugörülmektedir.
Çalanlarn %20.7‘si birincil proje olarak Deirmendere ve Bostanl baraj yapmn, %15‘i
metro ve banliyö ann yaygnlatrlmasn, % 13.9‘u ise akll durak sistemi projelerini
desteklediklerinibelirtmilerdir.



zmirBüyükehirBelediyesiÇalanlarnnKentselProjelereYönelikDestekDüzeyleri














zmirBüyükehirBelediyesiÇalanlarnnKentselProjelereYönelikDestekDüzeyleri
(ArlklOrtalama)


Tüm projeleri destekleyen personelin oran %8 iken baz projelere yönelik destek
örüntüsünün ise %1’lerin altnda kal dikkate deerdir. Nitekim yurt binalarnn yapm projelerine
yönelik destek %0.2; teknoparka, yeni vapur iskeleleri projelerine yönelik destek %0.3 düzeyinde
kalmaktadr.Projelerbirincil,ikincilveüçüncülderecedeolmaküzerebiraradadeerlendirilipdestek
örüntülerinin arlkl ortalamalar alndnda, u noktalar dikkat çekmektedir: lk srada % 15.2 ile
metro ve banliyö ann yaygnlatrlmas, 2.sradaDeirmendere ve Bostanl baraj yapm, 3.srada
isetümprojeleryeralmaktadr.
Mevcut bulgular nda, personelin arlkl olarak su ve ulam temelli projelere
desteklerinin, dierleriyle karlatrldnda bir hayli yüksek olduunu ortaya çkmaktadr. Bu
anlamda,çalanlarngündelikyaamlarnöznelolarakilgilendiren,hayatlarnkolaylatranprojeler
konusundadahaistekliolduklarsonucunaulalmaktadr.






zmirBüyükehirBelediyesiHemeri(DPayda)AlanAratrmas
AratrmannKünyesi
zmirBüyükehirBelediyesiStratejikPlançalmalarkapsamnda,anketçalmalarsürecinde
yüz yüze görüme teknii kullanlarak bir alan aratrmas da yaplmtr. Çalmann temel amac;
Stratejik Planlama literatüründe d paydalarn bir grubu olarak kavramsallatrlan halkn, zmir‘e
ilikin düüncelerini tespit etmek; zmir Büyükehir Belediyesi’nin hizmet alanlarna giren metropol
snrlar içinde yerleik kentlilerin, hizmet memnuniyetlerini belirlemek ve Büyükehir Belediyesi’nin
yürüttüükentselprojelereilikindestekörüntülerinisaptamaktr.
Aratrma kapsamnda, ankete katlan d paydalarn sosyo ekonomik ve demografik
niteliklerine ilikin temel verilerin toplanmas da amaçlanm ve önceden yaplandrlan sorular
kullanlmtr.Aratrmada,BüyükehirBelediyesi’ninyeniidarisnrlarnadahil21ilçevebazorman
köylerinden oluan yerleim bölgelerinde, 5.033 kentli paydala görüülmütür. Aratrma
örnekleminin evreni temsil kabiliyetini salayacak biçimde, önce görüme yaplacak yerleim
yerlerindeki mahalleler belirlenmi ve ardndan mahallelerde görüme yaplan paydalar, tam
tesadüfiörneklemetekniinedayalolarakmahallelerdekikonutlaresasalnaraktespitedilmitir.

AratrmannBulgular
HemerilerinProfili
Aratrma kapsamnda görüülen zmirlilerin % 46.4’ü kadn, %53.6’s erkektir. Görüülen
zmirlilerinyagruplarnagöredalmnabakldnda;yaklakyarsnn40yanaltndaoluudikkat
çekmektedir. Örnein; %24.1’lik bir kitle ki  bu ya grubuna mensup kitle dierlerine göre daha
fazladr 21 30yagrubundayeralrken,%22.6’lkbirkitle31 40yagrubunamensuptur.16 20ya
grubundaki kitlenin pay % 8.9 gibi düük düzeyde kalmaktadr. Dier yandan, orta ya ve üzeri
kategorisinedahiledilebilecekolanlarnorantoplamolarak%25.5’tir.Bununanlam;her4kiiden
birinin51yaveüzerindeolmasdr.
Elde edilen bir dier bulgu; d paydalara sorulan, medeni hallerine ilikin soruya verilen
yantlarla elde edilmitir. Konuya bu açdan bakldnda, görüülen zmirlilerin %69.1’inin evli,
%28.9’unun bekar, %2’sinin ise boanm olmalar dikkate çekmektedir. Bekarlarn orannn yüksek
oluunu, 16 30 ya grubunda bulunanlarn oransal dalmyla ilikilendirilirse, bu ya grubundaki
kitleninbüyükçounluununbekarolabileceiihtimalisözkonusudur.



zmirlilerineitimdüzeyleri,nüfusuntoplumsalniteliineilikinönemlibirverigrubuolarak
dikkate alnabilir. Bu açdan bakldnda,  zmirlilerin yarya yaknnn (%46.5) ilköretim mezunu
olmasdikkatçekicidir.
Dikkatedeerbirdierbulgu,yaklak olarakherüçhemeriden birinin (32.2)lisevedengi
okul mezunu olmasdr. Üniversite mezunu olanlarn oran ise % 13.4 gibi düük bir düzeyde
kalmaktadr. Aratrma kapsamnda d paydalara,ekonomik durumlar hakknda bilgi sahibi olmak
amacyla; gelir düzeyleri ,aylk toplam gelirleri olarak sorulmutur. zmir metropol snrlar içinde
yerleik zmirlilerin ekonomik statüleri hakknda deerlendirme yapmaya imkan veren bu bulgu
dikkatealndnda, zmirlilerinyarsndanfazlasnn(%70.2)aylkgelirinin1.000TLvealtndaolduu
anlalyor. unuönemlebelirtmekgerekirki,bukategoridekigelirmiktarhanedeil,kiiselgelirdir.
% 30.8’lik bir grubun ki bu grup örneklem içinde arl oluturmaktadr aylk geliri 500 750 TL
arasnda kalyor. Türkiye koullarnda üst ekonomik statü grubuna mensup olarak kabul
edebileceimiz(aylkkiiselgelir3001TLveüzeri)kitleninpaytoplam%2.4gibioldukçadüükbir
düzeydekalmaktadr
zmirlilerinsosyo demografikniteliklerihakkndaipucuverebilecektemelgöstergelerdenbiri;
hanede yaayan bireylerin says, bir baka anlatmla hane halk saysdr. Elde edilen bulgular,
zmir’deçekirdekaileyapsnnmevcudiyetineilikingüçlükarinelersunmaktadr.Nitekim, zmirlilerin
%27.9’ununhanelerinde3kiinin,%29.3’ününisehanelerinde4kiininyaadnaiaretetmektedir.
Dier yandan, her 5 kiiden birinin (%21) hanelerinde 5 ve üzerinde kiinin bulunuyor olmas da
dikkat çekmektedir. D paydalar arasnda yer alanlarn % 37.4’ü herhangi bir ite çalmazken, %
10.5’ininkamuda,%52.1’ininiseözelsektördeçaltklartespitedilmitir.Çalmayanlarnorannn
% 40’a yaklamas, muhtemelen bu kitle içindeki emekli, ev hanm olanlarn arlyla ilgilidir.
Paydalarnmeslekikonumlaritibarylabelirginbirtoplumsalfarkllamadikkatçekmekteolupazya
da çok, gruplandrlm mesleklere mensup paydalarn örnekleme içinde temsil edildii
anlalmaktadr.Görüülen zmirlileriçindeEmekli(%17.3),Esnaf(%17.1),EvHanm(%17.3),Serbest
Meslek(%11.5), çi(%9.6)ve sizler(%7.6)diergruplaragöreöneçkmaktadr.
Aratrma kapsamnda irdelenen bir dier konu, hemerilerin ev sahiplii durumudur.
Paydalarn%61’ininevsahibioluudikkatedeerbirbulgudur.Bunakarlk,%35.9’lukbirkitlenin
kiracolduugörülmektedir.Dierkategorisininise%3.2düzeyindekaldikkatçekicidir.Bukategori
içindelojmandaoturanlarve/veyakiraödemediiyaknnevindeoturanlarbulunmaktadr.




Hemerilerinzmir’elikinDüünceleri
Stratejikplanndurumanalizikapsamnda;dpaydaanalizinealtyapoluturmakamacyla,
metropolde yerleik paydalarn zmir kentine ilikin beeni alglar, çeitli önermeler formüle
edilerek tespit edilmeye çallmtr. Kent ve kentin dinamiklerine dair önermelere ne ölçüde
katldklarn belirlemeye yönelik olarak kendilerine, bu önermelere dereceli düzeyde, katlp
katlmadklarsorulmutur.Olumludanolumsuzadoruformüleedilipkademelendirilmiönermeler;
d paydalarn, kentin ekonomik, sosyal, kültürel yönüne ilikin payda düünceleri hakknda bilgi
vericiniteliktedir.Bulgular,grafiktegösterilmektedir.
Hemerilerinzmir’elikinDüünceleri





Kentin;ekonomik,sosyal,kültürelniteliklerineilikinpaydadüünceleriönermelereolumlu

düzeyden olumsuz düzeye doru irdelendirildiinde, ilk dikkati çeken; “kesinlikle katlyorum” ve
“katlyorum” eklindeki önermelere destek düzeyinin, “katlmyorum” ve “kesinlikle katlmyorum”
biçimindekidesteklememeeiliminegöretoplamdadahayüksekoluudur.Kentinfarklniteliklerine
ilikin 17 önermeye olumlu düzeyde düünce anlamnda “katlma ya da hemfikir olma” ortalamas
%54.7’dir. Buna karlk, önermelere “katlmama ya da hemfikir olmama” ortalamas  %45.1’dir. Bu
bulgu, d payda olarak kabul edilen metropolde yerleik zmirlilerin kentin ekonomik, toplumsal,
kültürel hatta estetik temelli niteliklerine ilikin düüncelerinin olumlu olduunu göstermektedir.
Tüm önermelere kesinlikle katldklarn belirten paydalarn ortalamas %17.2, katldklarn



belirtenlerin ortalamas %37.5, katlmadklarn belirtenlerin ortalamas % 37.3, kesinlikle
katlmadklarnbelirtenlerinortalamasise%7.8’dir.
Önermeler baznda ayrntl bir deerlendirme yapld takdirde; önermelere en yüksek
destein, bir baka anlatmla katlmann “ zmir’de yaamaktan memnun olma” önermesinde aça
çkmas önemlidir. Bu sonuç, d payda olarak metropolde yerleik zmirlilerin kentte yaamaktan
çokmemnunolduklarnilikinbirdeerlendirmeolarakdikkatealnmaldr.
zmirlilerin % 40’nn zmir’de yaamaktan mutlu olduklarn kesinlikle kabul etmeleri olarak
da deerlendirilebilecek bu düünceleri, zmir’in halk nezdinde yaanabilir bir kent olarak
düünülmesi eklinde de yorumlanabilir. Kentin niteliklerine ilikin önermelere “kesinlikle katlma”
balamnda en fazla ikinci destein zmir’in çada bir kent olarak görülmesi önermesinde
belirginlemesidedikkatedeerdir. zmirlilerin%27.2’si“ zmir’içadabirkentolarakgörüyorum”
eklindekiönermeyekesinliklekatlmaktadrlar.Buönermeyeyönelikdestekörüntüsününardndan
enfazladestekgörenönerme“ zmir’insosyalyöndengelimibirkent”olduunailikinönermedir.
Her iki önermeye gelen yüksek düzeydeki destek, d paydalar arasnda yer alan zmirlilerin kente
dairgelitirdiklerialgdaçadalnvesosyalhayatnnedenliyertuttuununkantdr.Bubulgular,
zmirlilerin zmir’le kurduklar özdelik ilikisinde deer temelli, kente ait olma algsnn önemine
iaret etmektedir. Söz konusu kent ve kentli arasnda ina edilmi öznel iliki, kentin yurttalar
nazarndaki meruiyet düzeyinin yüksekliine ilikin en temel göstergelerden biri olarak kabul
edilebilir.
Önermelerkatlmdüzeyinindüüklüübalamndabulgulardanhareketlebirdeerlendirme
yaplrsa; “kesinlikle katlmyorum” kategorisinden yola çkldnda, paydalarn olumsuz
düüncelerinin arlkl olarak somut, ölçülebilir hizmetler etrafnda younlamas dikkat çekicidir.
Nitekim özellikle “Engellilerin zmir’de Engelsizce Yaadn Düünüyorum” eklinde önermeye
kesinlikle katlmadn belirten kitlenin oran %17.8 gibi yüksek bir düzeydedir. Dier yandan,
“ zmir’de altyap sorunlarnn çözüldüünü düünüyorum” önermesine kesinlikle katlmayanlarn
oran %14.7 ve “ zmir’de denetim faaliyetlerini (gda, hayvan sal v.b) yeterli görüyorum”
önermesine kesinlikle katlmayanlarn oran da %13.2 gibi yüksek düzeyde bulunmaktadr.
Yurttalarnbuhizmetlereyönelikbirtalepleriolduu,mevcutbulgulardanaçaçkmaktadr.






HemerilerinBüyükehirBelediyesininHizmetAlanlarnaYönelikMemnuniyetDüzeyleri
Dpaydakategorisiiçindeyeralanmetropoldeyerleik zmirlilerinBüyükehirBelediyesine
yönelik destek örüntüsünü ortaya koyabilmek için, aratrma kapsamnda zmirlilerin belediye
hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri de irdelenmitir. Bu kapsamda yurttalara, anket formunda
standardize edilip kategorikletirilmi hizmetlerden ne ölçüde memnun olup olmadklar sorulmu,
memnuniyetlerini olumludan olumsuza doru derecelendirilmi klar dikkate alarak belirtmeleri
istenmitir.
HemerilerinBüyükehirBelediyesininHizmetAlanlarnaYönelikMemnuniyetDüzeyleri


DpaydalarnBüyükehirBelediyesi’ninsunduu16hizmetkategorisineilikinmemnuniyet
düzeyleri incelenip hizmet ayrtrmas yapmadan destek örüntüleri deerlendirildiinde,
hizmetlerden“memnunolma”önermesineilikinortalama%49.2’dir.Buradançkarlabilecekbalca
sonuç, her iki zmirliden birinin belediye hizmetlerinden memnun oluudur. Hizmetlerden memnun
olma konusunda “kararsz” olanlarn oran ortalama %20.4, hizmetlerden “memnun olmayanlarn”



ortalama oran ise %30.3 düzeyinde kalmaktadr. Eldeki bulgular dikkate alndnda hizmetlerden
memnuniyetdüzeyininyüksekolduusöylenebilir.
Hizmet ayrtrmas yapp konuya hizmet özelinde bakldnda; metropolde yerleik
hemerilerinmemnunolduklarhizmetkategorisiiçindeilksrada%66.3ile tfaiyeveAKShizmetleri,
2.srada % 64.3 ile çöp toplama hizmetleri, 3.srada %62.8 ile karayolu toplu tama hizmetlerinin
bulunduu görülmektedir. Bu bulgular, zmirlilerin gündelik yaamn dorudan ilgilendiren hizmet
alanlarnda, Büyükehir Belediyesi’nin hizmet arzna ilikin destek örüntülerinin azmsanmayacak
düzeyde olduunu aça çkarmaktadr. Belediye hizmetlerinin baz kategorilerine ilikin
memnuniyetsizlik düzeyinin memnuniyet düzeyine göre daha yüksek oluu da dikkat çekmektedir.
Örnein; otopark, sokak hayvanlarnn kontrolü ve sosyal destek hizmetlerinden memnun
olmayanlarn oran memnun olanlara göre daha yüksek düzeyde seyretmektedir. D payda olarak
zmirlilerinenfazlamemnunolmadhizmetkategorileriiçindeilksrada%57.3sokakhayvanlarnn
kontrolü,%45.3ileotoparkhizmetlerive%42.3ilesosyaldestekhizmetlerigelmektedir.
HemerilerinBüyükehirBelediyesininKentselProjelerineYönelikDestekDüzeyleri
Büyükehir Belediyesi’nin d payda kategorisi içinde yer alan zmirli hemerilerin,
Büyükehir Belediyesi öncülüünde yürütülen ve yürütülmesi planlanan kentsel projelere ilikin
destek örüntüleri, belediye ile yurttalar arasndaki iletiimsel alann tesisi anlamnda önemlidir.
Kentingeleceiadnahayatageçirilenveyageçirilecekolanprojelerdenpaydalarnençokhangilerini
desteklediinibelirlemekamacylada,anketformundabirsoruformüleedilmitir.Kentlipaydalarn
enfazladestekledikleribirincilderecedekiüçprojegrafiktesunulmaktadr.












HemerilerinBüyükehirBelediyesininKentselProjelerineYönelikDestekDüzeyleri




zmirlilerin en çok destekledii, bir baka ifadeyle 1.derecede destek verdikleri 3 proje
arasnda, ilk srada akll durak sistemi yer almaktadr. Ardndan metro ve banliyö ann
yaygnlatrlmasprojesigelmektedir.Hemerilerin%33.8’iakllduraksistemini,%19.3isemetrove
banliyö ann yaygnlatrlmas projesini desteklemektedir. Üçüncü ve dördüncü srada
Deirmendere ve Bostanl Baraj Yapm (%7.4) ve Kent Ormanlar (%7.1) projeleri bulunmaktadr.
AkllTrafikYönetimSistemi(%4.7),SosyalYaamKampusu(%4.2)veMetroRaylSistemineEntegre
Otopark yapm (%3.5) destek alan dier projeler arasndadr. D payda olarak halkn en çok
desteklediiikincilprojelerarasndailksrada%20ileaklltrafikyönetimsistemigelmektedir.




HemerilerinBüyükehirBelediyesininKentselProjelerineYönelikDestekDüzeyleri
(ArlklOrtalama)


kincil olarak en fazla desteklenen projeler arasnda; metro banliyö ann yaygnlatrlmas
(%13.7), kent ormanlar (%9.3), metro rayl sistemine entegre otopark yapm (%6.4), kentsel
dönüümprojeleri(%5.9)dikkatçekmektedir.Ençokdesteklenenkentselprojelerden3.sradaolan,
metrovebanliyöannyaygnlatrlmasileakllduraksistemiveaklltrafikyönetimsistemihariç
tutulduunda, % 9.1’lik destek örüntüsüyle kent ormanlar projesidir. Bu projeleri, sosyal yaam
kampusu(%6.9),organikPazar(%6.5),DeirmendereveBostanlBarajyapm(%5.3)izlemektedir.
Projelereyönelikdestei,arlklortalamalaritibaryladeerlendirdiimizde;%18ileakll
durak sistemi projesi ilk srada bulunmaktadr. Bunu, % 16.1 ile metro ve banliyö ann
yaygnlatrlmas projesi izlerken, % 11.3 ile akll trafik yönetim sistemi projesi 3. srada yer
almaktadr.






Misyonumuz
Halkýn verdiði gücü, eþitlik ve güvenle mayalayýp
belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taþýmak.

Vizyonumuz
Uygarlýklarýn mirasýný geleceðe taþýyan, Akdeniz'in zenginliklerini
kentlisine ve dünyaya sunan, hizmet felsefesiyle
akýllarda iz býrakan gözde belediye olmak.

Kent Vizyonu
Özgür ve keyifle yaþanýlan, demokraside
simge kent olmak.



Misyonumuz, Vizyonumuz, Ýlkelerimiz

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

Özgürlükçü ve Demokratik Kent ÝZMÝR

Yönetim

Yönetim

Ýzmir özgürlük ve demokrasi gibi kavramlarýn kentin kimliði ve tarihiyle bütünleþtiði
nadide þehirlerden biridir. Asýrlar boyu içinde barýndýrdýðý topluluklarýn farklýlýklarýný koruyarak
bir arada yaþamalarýna imkân saðlayan, söyleyecek sözü olanlarýn da sesine kulak kabartan bir
demokrasi platformudur Ýzmir. Ýnadýna baðýmsýzlýk ve demokrasi diyen bir topluluðun kenti,
demokrasinin kalesi, sosyal hayatta özgürlüðün sahnesi, tarihte baðýmsýzlýk mücadelesinin son
demidir Ýzmir. Her fikre ve tercih edilen her türlü hayat tarzýna zemin oluþturan bir hoþgörü
kentidir. Ýþin özeti bu kent, yaþayanlarýna sadece seçme özgürlüðünü deðil, seçenekler
özgürlüðünü de sunan bir yönetim anlayýþýna sahiptir.



Yönetim Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý





Yönetim





Yönetim

Paydaþ Analizi
Kurumsal yönetim faaliyetlerimizde yasal gereklilik ve sosyal misyonumuz gereði
birçok kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütüyle sürekli etkileþim halinde bulunmaktayýz.
Yapýlan analizler sonucunda vatandaþlarýmýzýn, yönetimsel hizmet ve faaliyetleri kullanma,
etkileme, etkilenme ve yönlendirme boyutlarýnda önemli derecede etkili olduklarý ortaya
çýkmýþtýr. Adli Makamlar, Ýçiþleri Bakanlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ýzmir Valiliði ve Mahalli
Ýdareler Genel Müdürlüðü gibi kurumlarýn genel olarak hizmet ve faaliyetlerimizi
yönlendirdiði; Kurumumuz iþtiraklerinin, baðlý Genel Müdürlüklerimizin ve Ýlçe
Belediyelerin ise hizmet ve faaliyetlerimizden etkilendiði tespit edilmiþtir.
Yönetimsel faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde
en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet
oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.



GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kurumumuzun güçlü ve þeffaf bir mali
yapýya sahip olmasý.
2.Ulaþým Master Planý, Nazým Ýmar Planý,
Stratejik Plan ve Kamu Ýç Kontrol
Standartlarý Eylem Planý'nýn hazýrlanmýþ
olmasý.
3.Katýlýmcý bir yönetim anlayýþý ile
paydaþlarla güçlü bir iletiþim kurulmasý.
4.Kurumumuzun uluslararasý
organizasyonlara önem vermesi.
5.Genç, dinamik ve mesleki anlamda
nitelikli personele sahip olunmasý.
6.Bütünleþik kalite yönetim sistemi
çalýþmalarýna baþlanmýþ olmasý.
7.Fitch Ratings'den olumlu kredi
derecelendirme notu alýnarak yeni
finansman imkanlarýnýn yaratýlmasýnda
kolaylýk saðlanmasý.
8.Personelimizin eðitim düzeyinin
yükseltilmesine destek verilmesi.
9.Makine, teçhizat, donaným ve her türlü
araç gereçte teknolojik geliþmelerin takip
edilmesi.
10.Hizmet içi eðitimde personelin
desteklenmesi.
11.Mevzuat deðiþikliklerinin anýnda
izlenebilmesine olanak saðlayan
programlarýn varlýðý.
12.Faaliyet alanlarýna göre hizmetlerimizi
destekleyici ve geliþtirici þirketlere sahip
olunmasý.
13.Belediyemizin yerel kalkýnmaya
yönelik bölgesel kalkýnma ajanslarýna
maddi destek vermesi.
14.Ýlçe belediyelerle ortak hizmet
projeleri yürütülmesi ve belediyelere mali
yardým yapýlmasý.
15.Kaynaklarýn ve zamanýn etkin, akýlcý ve
verimli kullanýlmasý.
16.Gerek duyan tüm birimlerde araç
filolarýnýn yenilenmesi.

Yönetim

ZAYIF YÖNLER
1.Ayný iþi yapan farklý statüdeki personelin
farklý imkanlara sahip olmasý ve bu
personeller arasýndaki ücret dengesizliði.
2.Belediye hizmet binasýnýn, çalýþma
koþullarý bakýmýndan personelin verimini
olumsuz etkilemesi.
3.Birimler arasýnda yeterli
koordinasyonun olmamasý ve çalýþmalarýn
bireysel yürütülmesi.
4.Performansa dayalý deðerlendirme
sisteminin etkili iþlememesi.
5.Yurt dýþýndaki geliþmeleri yerinde
inceleme ve öðrenme imkanýnýn yeterli
olmamasý.
6.Personele saðlanan özlük ve sosyal
haklarýn yeterli olmamasý ve buna baðlý
olarak oluþan motivasyon düþüklüðü.
7.Belediye hizmet ve etkinliklerine
yönelik tanýtým ve kamuoyu bilgilendirme
çalýþmalarýnýn yetersizliði.
8.Oryantasyon programýnýn eksikliði
9.Ýnsan kaynaklarý kariyer yönetimi
uygulamalarýnda eksiklik.
10.Görev tanýmlarýnýn personele açýk
olarak belirtileceði yönergelerin
hazýrlanmamasý.
11.Avrupa Birliði, Kalkýnma Ajansý fonlarý
ve diðer fonlardan yeterince
yararlanýlamamasý.
12.Hizmet içi eðitimlerin tüm kuruma
yayýlamamasý ve sürekliliðinin
saðlanamamasý.
13.Bazý müdürlüklerin, belediyenin ana
hizmet binasýnýn dýþýnda hizmet vermesi
14.Yabancý dil bilen personel sayýsýnýn
yeterli olmamasý.
15.Arþivimizin teknik donanýmýnýn ve
depolama alanýnýn yetersiz olmasý.



GZFT Analizi
FIRSATLAR
1 . Ke nt l i n i n ; ku r u m u n i þ l ey i þ i n e ,
projelerine ve çalýþmalarýna olan desteði.
2.Yerel ve ulusal basýnýn olumlu - olumsuz
eleþtirileri.
3.Halkýn kültür ve eðitim seviyesinin
yüksek olmasý.
4.Teknolojik geliþmelerin hizmetlerdeki
kaliteyi artýrmasý.
5.Üniversite sayýsýnýn artmasý.
6.Orta ve uzun vadeli plan ve
programlarýn varlýðý.
7.Organize sanayi bölgelerine ve serbest
bölgeye sahip olunmasý.
8.5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi
Kanunu'yla Belediyemiz sýnýrlarýnýn
geniþlemesi.
9.Avrupa Birliði sürecinde oluþan yeni
bakýþ açýsýyla yerel yönetimlerde yapýlan
yasal düzenlemeler.
10.Bölgesel kalkýnma ajanslarýnýn yerel
kalkýnmaya katkýsý.

TEHDÝTLER
1.Bürokrasinin zaman zaman iþleyiþi
yavaþlatmasý.
2.Ekonomik istikrarsýzlýk sebebiyle artan
iþsizlik ve diðer sosyal problemler.
3.Yenilenip geliþtirilmesi gereken yasal
düzenlemelerde, yerel yönetimlerin
belirleyici olamamasý.
4.Belediye mevzuatýnda yurt dýþý
eðitimlerine yönelik engellerin
bulunmasý.
5.Belediye hizmetlerini kapsayan yasalar
arasýnda çeliþkilerin olmasý.
6.Yerel seçimler sonucu yöneticilerin
deðiþme riski ve buna baðlý uzun vadeli
projelerin sekteye uðramasý.
7 .Ya s a l a r ý n ç o k s ý k v e s ü r e k l i
deðiþtirilmesi.
8.Belediyenin görev ve yetkilerinin tam
olarak bilinememesi.
9.Beyin ve sermaye göçünün önüne
geçilememesi.



Yönetim

Kenti, kentliyle birlikte yönetme anlayýþýyla hareket eden Kurumumuz, kent
yönetimine iliþkin doðru kararlarýn verilmesi ve kaynaklarýn etkin bir þekilde kullanýlmasý için
hýz kesmeden çalýþmalarýna devam edecektir.
Kurumsal verimliliðin artýrýlmasý için Orta Vadeli Program'ýn “Ýstikrar içinde
büyüyen, gelirini daha adil paylaþan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna
dönüþen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamýþ bir Türkiye” temel amacý ve 9.
Kalkýnma Planý'nýn, kamu kesiminde insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi, iþ ortamýnýn
iyileþtirilmesi, ekonomide kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý ve finansal sistemin geliþtirilmesi
hedefleri göz önüne alýnarak toplamda dört hedef belirlenmiþtir.
Orta Vadeli Mali Plan'a eþgüdümlü olarak Belediye vergi gelirleri ile diðer Belediye
gelirlerini artýrmaya yönelik mükellef sayýsýnýn artýrýlmasý ve vergi kaçaklarýnýn önlenmesi
için yerinde kontrollerle yoklama ekipleri oluþturularak kayýt dýþý ekonomi ile mücadele
çalýþmalarý kesintisiz yapýlacaktýr. Bu hususta mükellefleri bilgilendirici çalýþmalar ve vergi
bilincini artýrmaya yönelik broþür ve el ilanlarý kent genelinde periyodik olarak daðýtýlacaktýr.
Ýnsan kaynaklarý etkinliðini artýrmak için sürekli eðitim çalýþmalarý esas alýnacaktýr.
Buna eþgüdümlü olarak kurumsal iþleyiþi geliþtirmek ve verimliliði artýrmak için de kalite
yönetim sistemleri uygulama süreci devam edecektir.
Yönetimsel anlamda yapýlan tüm faaliyetlerin kentlimiz tarafýndan kabul görmesi ve
Kurumsal imajýmýzýn kamu nazarýnda yükseltilmesi için etkin tanýtým politikalarý
yürütülecektir.



Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-1.1: Katýlýmcý Ve Þeffaf Yönetim Anlayýþýyla Modern Ve Kaliteli Hizmet Sunmak
HEDEF-1. 1.1 : Daha etkin bir kurumsal yapý için yönetimsel verimliliðin artýrýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Verilecek eðitim sayýsý
o Eðitimlere katýlan personel sayýlarý
o Bütünleþik yönetim sisteminin
kurulmasý

STRATEJÝLER
o Kurum içi eðitimler düzenleyerek
o Fiziki çalýþma koþullarý iyileþtirilerek
o ÝSO 9001 , ÝSO 14001 ,
OHSAS 18001 sistemlerini kurarak

HEDEF- 1.1.2 : Kent yönetiminde katýlýmcýlýðýn artýrýlmasý ve halkla iliþkilerin sürekliliðinin
saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Oluþturulan komisyon sayýsý
o Komisyonlarýn yapacaðý toplantý sayýsý

STRATEJÝLER
o Kent konseyleri aktif hale getirilerek

HEDEF-1.1.3 : Kurumsal tanýtýmda yazýlý - görsel basýndan ve teknolojiden daha etkin
seviyede yararlanýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Yapýlan bilgilendirme toplantýlarýnýn sayýsý
o Televizyon kanallarýnda yayýnlanan
haber – program sayýsý

STRATEJÝLER
o Tanýtýma yönelik faaliyetleri geliþtirerek
o Kurumumuzla ilgili haberleri daha etkin
takip ederek

HEDEF- 1.1.4 : Oluþturulan güçlü mali yapýnýn sürekliliðinin saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tahsilat / tahakkuk oraný
o Mükellef sayýsý
o Denetim sayýsý
o Kredi Derecelendirme Notu alýnan
kuruluþ sayýsý

STRATEJÝLER
o Belediye gelirleri artýrýlarak
o Vergi kaçaklarý önlenerek
o Denetim personel sayýsý artýrýlarak
o Tahsilat /tahakkuk oraný artýrýlarak
o Mevcut kredi derecelendirme notunu
koruyarak
o Diðer kredi derecelendirme
kuruluþlarýndan da kredi derecelendirme
notu alarak
o Etkin borç yönetimi ve nakit yönetimi
saðlayarak



Asla Hatýrdan Çýkarmamalýsýnýz:
Bizim En Büyük Kuvvetimizi Bugün de, Yarýn da,
Dürüst, Açýk Bir Siyaset ve Sözlerimize Baðlýlýk Teþkil Edecektir.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Kiþisel ve Kurumsal Eðitim ve Geliþime
Yönelik Çalýþmalar
o Belediye Binasý Güçlendirilmesi
o Belediye Hizmet Tesisleri Ve Binalarýnýn
Yapýlmasý
o Bütünleþik Yönetim Sisteminin Kurulmasý
o Belediye Depo Tesisleri Yapýlmasý

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2014 - 2017
2010 - 2014

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2012

o Kent Konseyi

Yeni Faaliyet

2010 - 2017

o Protokol Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Tv Kanallarýnda Yayýnlanan Haberlerin
Takibinin Yapýlmasý
o Basýn Yayýn Ve Halkla Ýliþkiler
Hizmetlerinin Geliþtirilmesi

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

o Uluslararasý Kredi Derecelendirme
Kuruluþlarýndan Kredi Derecelendirme
Notu Alýnmasý
o Mükellef Sayýsýnýn Artýrýlarak Vergi
Kaçaklarýnýn Önlenmesi
o Tahakkuk ve Tahsilat Oranýnýn
Artýrýlmasý

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

Sürekli Faaliyet

2010 - 2017

ϭϲϬ



Yönetim

Doða Dostu Kent ÝZMÝR

Çevre Yönetimi

Ýzmir, doðaya uzatýlan elin insan geleceðine uzatýlan el olduðunun bilincindedir.
Tabiatýn þekillenmesinde cömert davrandýðý doða kenti Ýzmir, saðlýklý çevre için her doðal
varlýðýn bu dünyanýn doðal düzeni ve dengesinde önem taþýdýðýnýn farkýndadýr. “En güzel
temizlik hiç kirletmemektir” felsefesinden hareketle temiz çevre için temiz toplum oluþturmayý
amaçlamaktadýr. “Çevreye duyarlýlýk, insana duyarlýlýktýr. Çünkü insan da bu çevrenin bir
parçasýdýr” diyerek çocuklarýmýzý gönül rahatlýðýyla büyütebileceðimiz, çevresel yaþam kalitesi

çevre yönetimi

yüksek bir kent yaratýlmasý için çalýþýlmaktadýr.



Çevre Yönetimi Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý



Paydaþ Analizi

çevre yönetimi

Doðal çevresi ve körfeziyle Akdeniz'in en güzide coðrafyasýnda bulunan kentimizde,
bireylere yaþam kalitesi yüksek bir kent yaratmak için ilgili tüm Kurum, Kuruluþ ve Sivil
Toplum Örgütleriyle kesintisiz etkileþim içerisinde bulunmaktayýz. Yeþil çevre ve temiz bir
körfeze sahip olmak için sürdürdüðümüz çalýþmalarýmýzda, ilgili bakanlýklarla birlikte tüm
paydaþlarýmýz tarafýndan etkilenmekteyiz. Baþta vatandaþlarýmýz olmak üzere kentsel
yaþamýmýzda yer alan tüm paydaþlarýmýz bu alanda sunduðumuz hizmetlerden
faydalanmakta ve Kurumumuzdan etkilenmektedir.
Her bireyin temiz hava soluyarak yaþayacaðý Ýzmir'i oluþturmaya yönelik
sunduðumuz hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok
etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý
aþaðýdaki grafikte görülmektedir.



GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Türkiye'nin en büyük doðal yaþam parký
olan Sasalý Doðal Yaþam Parký'na sahip
olunmasý.
2.Türkiye'nin kapasitesi en büyük ileri
biyolojik atýk su arýtma tesisine sahip
olunmasý.
3.Arsenik arýtýmýnda baþarýlý arýtma
tesislerine sahip olunmasý.
4.Yeni transfer istasyonlarý kurularak
düzensiz depolama alanlarýnýn atýk
dökümüne kapatýlmasý.
5.Geri kazaným-geri dönüþüm gibi atýk
deðerlendirme projelerinin uygulanýyor
olmasý.
6.Yeni katý atýk bertaraf tesisinin
kurulmasýna yönelik çalýþmalarýn
baþlamasý.
7.Çevre ve Orman Bakanlýðý tarafýndan
onaylanmýþ Ambalaj Atýklarý Yönetim
Planý'na sahip olunmasý.
8.Hava kirliliði ölçüm alanýnýn
geniþletilmesine yönelik çalýþmalar
yapýlmasý .
9 .Tý b b i a t ý k y ö n e t i m p l a n ý n ý n
hazýrlanmaya baþlanmasý.
10.Su kaynaklarýnýn kullanýmýna yönelik
çalýþmalarýn baþarýlý olarak yürütülmesi.
11.Talep eden kamu kurumlarý ve STK'lara
ücretsiz fidan verilmesi.
12.Ýzinli hafriyat topraðý ve inþaat yýkýntý
atýklarý depolama alanlarýna sahip
olunmasý.
13.Eðitim ve projeler yoluyla organik
tarýmýn teþvik edilmesi.
14.Fidan alýmlarýnýn kooperatiflerden
temin edilmesiyle üreticilerin
desteklenmesi.
15.Tarýmsal hizmet üretimine yönelik özel
alanlar için oluþturulan iletiþim ve çözüm
ekiplerine sahip olunmasý.
16.Yüzen çöplerin toplanmasý için çöp
gemisinin olmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Kiþi baþýna düþen yeþil alan miktarýnýn
dünya ortalamasýnýn altýnda olmasý.
2.Tek düzenli depolama alaný olan
Harmandalý Düzenli Depolama Alaný'nýn
yerleþim alaný içerisinde kalmasý ve
kullaným ömrünün azalmasý.
3.Düzensiz depolama alanlarýnýn çevreye
olumsuz etkisinin olmasý.
4.Geri kazanýlabilir atýklarýn diðer
atýklardan ayrý olarak kaynaðýnda
ayrýþtýrýlmasýnýn yetersizliði.
5.Yeþil alanlarýn sulanmasýnda artezyen
suyundan yeterince faydalanýlmamasý.
6.Atýk yönetimi konusunda kurumlar arasý
iþbirliðinin eksik olmasý.
7.Hafriyat ve moloz atýklarýnýn toplanmasý
ve bertarafý ile ilgili yetersizliklerin
yaþanmasý.
8.Zoonozlarla mücadelede ilgili kamu
kurum ve kuruluþlarý ile koordinasyon
eksikliði.



GZFT Analizi
TEHDÝTLER
1.Küresel ýsýnma ve yangýnlar.
2.Yeþil alan olarak deðerlendirilecek
arazilerin yetersizliði.
3.Su kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý.
4.Suyun ve su kaynaklarýnýn kullanýmýnda
gerekli duyarlýlýðýn gösterilmemesi.
5.Körfezin akýntýlara kapalý olmasý, bazý
alanlarýn sýð olmasý.
6.Trafiðe çýkan araç sayýsýnýn hýzla artmasý.
7.Sanayicilerin tehlikeli atýklarýný
deðerlendireceði tesislerin yetersiz
olmasý.
8.Kaçak moloz dökümleri.
9.Evsel atýklar ile ambalaj atýklarýnýn çöpe
karýþýk atýlmasý.
10.Yeþil alanlarýn kullanýmýnda gerekli
hassasiyetin gösterilmemesi.
11.Kent merkezinin topografik yapýsýnýn
(çanak þeklinde) hava ve gürültü kirliliðine
olumsuz etkisinin olmasý.
12.Ýzmir'in liman kenti olmasý nedeniyle
oluþan deniz kirliliði.
13.Geri dönüþüm tesislerinin kurulu
olduðu alanlarýn yetersiz olmasý.
1 4 . E rozyo n u n n e d e n o l a b i l e c e ð i
olumsuzluklar.
15.Kentin göç almasý.
16.Tarýmsal faaliyetlerin yol açtýðý su
kirliliðinin olmasý.
1 7 . Ke ntte gem i s ö k ü m tes i s i n i n
bulunmasý.
18.Diðer illerdeki altyapý eksiklikleri ve
tedbirsizlikler sonucu oluþan çevresel
kirlilik(Gediz Nehri).
19.Toprak yapýsýnýn deðiþken olmasý.

çevre yönetimi

FIRSATLAR
1.Ýzmir'in yenilenebilir enerji kaynaklarýna
(rüzgar, güneþ, jeotermal vb.) sahip
olmasý.
2.Çevre dostu teknolojinin yaygýnlaþmasý.
3.Çevre projeleriyle ilgili teknik bilgi ve
desteðin alýnabileceði üniversitelerin
olmasý.
4.Halkýn çevre ile ilgili konularda
duyarlýlýðýnýn yüksek olmasý.
5.Kentin coðrafi konumu ve iklim yapýsý.
6.Kentin organik tarým alanlarýnýn ve
verimli topraklarýnýn olmasý.



Çevreye duyarlý politikalarýmýz ve
yatýrýmlarýmýzla kentlilerimize daha temiz ve saðlýklý bir
kent oluþturuyoruz…
Doðanýn eþsiz büyüsünü temiz körfezle
bütünleþtirip Ýzmir'i çevresel yaþam bakýmýndan
Türkiye'nin cazibe merkezine dönüþtürmeyi
amaçlýyoruz. Bu hususta 9. Kalkýnma Planý'nýn, çevrenin
korunmasýna yönelik hedefi baþta olmak üzere, Tarým
Stratejisi, Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi ve Orta Vadeli
Program'ýn tarýmsal yapýnýn etkinleþtirilmesi ve kýrsal
kalkýnma hedefleri göz önünde bulundurularak
toplamda sekiz hedef geliþtirilmiþtir.
Kentsel kirliliðin azaltýlmasý, yeþil dokunun
geliþtirilmesi, körfezin temizliði, hayvan ve bitkilere
iliþkin koruyucu çalýþmalarla birlikte çevreye duyarlý tüm
unsurlarý kapsayan hedeflerimiz gelecek adýna Ýzmir'in
çevresel yaþam kalitesini artýracaktýr.
Yerel yönetimde katýlýmcýlýðý ilke edinen
Kurumumuz, hedeflerimizin hýzla hayata geçmesi için
birçok kampanya ve okul eðitimleri gerçekleþtirmeye
devam edecektir.
Atýk türlerinin, kaynaðýnda ayrýþtýrýlarak
toplanmasýna yönelik sürdürülen faaliyetler
geliþtirilerek devam ettirilecektir. Bu sayede geri
dönüþüme dayalý kazanýmlar artýrýlarak yerel ve ulusal
ekonominin çevresel boyutta kalkýnmasý saðlanacaktýr.
Orta Vadeli Program'ýn; tarýmsal destekler, alan
ve ürün temelinde farklýlaþarak üretimde etkinliðin
saðlanmasýný gerçekleþtirmek için yerli üreticiler,
organik tarým baþta olmak üzere birçok alanda
desteklenmeye devam edilecek ayrýca kooperatiflerden
doðrudan alýmlar yapýlarak hem üretim teþvik edilecek
hem de alýnan fidanlarýn ücretsiz daðýtýlmasýyla
aðaçlandýrma çalýþmalarý özendirilecektir.
Doðal yaþamýn korunmasý ve geliþtirilmesi için
baþta sokak hayvanlarý olmak üzere düzenli veterinerlik
hizmetleri sunulacak ve Ulusal Tarým Stratejisi'nin
hayvancýlýk desteði içerikli hedefleri kapsamýnda hayvan
saðlýðý ve refahý, hayvan kimlik sisteminin geliþtirilmesi
ve hayvansal ürünlerin daha hijyenik ortamlarda
üretiminin saðlanmasý için gerekli tüm þartlarýný
saðlamaya yönelik destekler sürecektir.
Kentin yoðun yaþamýný doðal yaþamla
bütünleþtirmeye yönelik rekreasyonel
düzenlemelerimiz artarak devam edecektir. Sasalý Doðal
Yaþam Parký ve Homeros Vadisi gibi birçok farklý ortamda
yer alan bitki ve hayvanlarý barýndýran doðal alanlarýn
sayýsý ve çeþitliliði artýrýlacaktýr.


Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-2.1: Çevresel Yaþam Kalitesi Yüksek Bir Kent YaratmaŬ
HEDEF-2.1.1: Kentsel kirliliði önleyici ve çevreyi koruyucu çalýþmalar yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Eðitim sayýsý
o Hava kirliliði ölçüm oranlarý
o Gürültü kirliliði haritasýnýn
hazýrlanmasý

STRATEJÝLER
o Halký bilinçlendirme çalýþmalarý
yaparak
o Çevre kirliliðini önleyici ve denetleyici
faaliyetler geliþtirerek
o Ölçüm istasyon noktalarý artýrýlarak

HEDEF-2.1.2: Temiz bir körfeze sahip olunmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Körfezden numune alýnan nokta sayýsý
o Çöp teknesi sayýsý

STRATEJÝLER
o Körfez temizliðinde kullanýlacak araç
alarak
o Suyun kontrolü için gerekli analizleri
yaparak

HEDEF-2.1.3: Ýþletmelerin çevre ve insan saðlýðýna uygun olarak çalýþmalarýnýn saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Verilen ruhsat sayýsý
o Ruhsat baþvurularýnýn deðerlendirme
sayýsýna oraný
o Ruhsat baþvurusunda bulunan
iþletmelerin ruhsatlandýrýlan iþletme
sayýsýna oraný
o Denetimi yapýlan iþ yeri sayýsý

STRATEJÝLER
o Ýþletmelere ruhsat ve denetim
iþlemleri yapýlarak
o Gerekli cezai iþlemleri uygulayarak

HEDEF-2.1.4: Zararlý haþerelere karþý çevreyi koruyucu faaliyetler yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýlaçlanan alan miktarý
o Kullanýlacak ilaç miktarý
o Havadan ilaçlanan alan miktarý

STRATEJÝLER
o Ýlaçlama faaliyetleri yaparak
o Üreme alanlarýný sürekli kontrol ederek

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Transfer istasyonlarý sayýsý
o Alýnacak araç sayýsý
o Geri kazaným projesi kapsamýnda
ulaþýlacak konut sayýsý

STRATEJÝLER
o Atýk, geri kazaným ve depolamaya
yönelik tesis ve istasyonlarý kurarak
o Atýk yönetimine iliþkin planlama yaparak
o Geri kazaným projeleri kapsamýnda halký
bilgilendirerek



çevre yönetimi

HEDEF-2.1.5: Atýk yönetim sisteminin geliþtirilmesi

AMAÇ-2.1: Çevresel Yaþam Kalitesi Yüksek Bir Kent YaratmĂŬ
HEDEF-2.1.6 : Sebze-meyve, balýk halleri ile mezbahalarýn, hijyen ve hizmet kalitesiniŶ artýrýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Kurulacak tesis sayýsý
o Eðitim ve bilinçlendirme yapýlacak
esnaf ve üretici sayýsý

STRATEJÝLER
o Hallerin temizliði konusunda
denetimler yaparak
o Yüksek donanýmlý tesisler kurarak
o Esnafý bilinçlendirme çalýþmalarý
yaparak
o Üniversitelerle iþbirliði yaparak

HEDEF-2.1.7 : Hayvan ve bitkilerin korunmasýný saðlamak için doða bilinci ve sevgisinin oluþturulmasý
STRATEJÝLER
o Sahipli ve sahipsiz hayvanlara aþýlama,
kýsýrlaþtýrma ve kayýt altýna alýnarak
o Ulaþýlacak çiftçi sayýsý artýrýlarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Sahipli sahipsiz sokak hayvaný sayýsý
o Eðitim verilecek çiftçi sayýsý
o Kovan sayýsý

HEDEF –2.1.8: Yeþil alanlarýn sürdürülebilir kýlýnmasý ve yeni yeþil alanlar oluþturulmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tamamlanacak olan rekreasyon alaný
sayýsý
o Dikilecek fidan sayýsý
o Bakým, onarým, temizlik ve sulama
yapýlacak alan miktarý

STRATEJÝLER
o Yeni yeþil alanlar ve rekreasyon
alanlarý yaratarak
o Mevcut alanlarda düzenlemeler
yaparak



Biz doðayý korudukça doða da bizi korur.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Kömürlü Soba ve Kazan Yakma Sistemlerini
Ýyileþtirme Amaçlý Kullanýcý Eðitim
Programý Ýþbirliði
o Saðlýklý Kentler Projesi
o Ýzmir Ýli Gürültü Haritasýnýn Hazýrlanmasý
ve Gürültü Eylem Planlarýnýn Oluþturulmasý
o Hava Kirliliði Ölçüm Aðýnýn Geniþletilmesi
o Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetlerinin
Geliþtirilmesi

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2012

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010 - 2012

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

o Körfez Teknesi (Çöp Teknesi) Alýmý
o Ýzmir Körfezi Ýç Ve Orta Kýsýmlarda Su
Hareketliliðinin Artýrýlmasý
o Gemilerden Atýk Alýnmasý ve Atýklarýn
Kontrolü
o Körfez Su Kalitesinin Ýzlenmesi

o Ruhsatsýz Faaliyet Gösteren Ýþletmelerin
Sürekli Faaliyet
Ruhsat Müracatlarý Alýnarak
Ruhsatlandýrýlmasý
o 1.Sýnýf GSM'lerin, LPG Ýkmal ve Akaryakýt
Sürekli Faaliyet
Ýstasyonlarýnýn Ruhsatlandýrýlmasýna Yönelik
Denetimlerin Yapýlmasý
o Çevre ve Ýnsan Saðlýðý Açýsýndan Sakýnca
Sürekli Faaliyet
Yaratan Ýþletmelere Kapatma Kararý Alýnarak
Faaliyetlerinin Önlenmesi

2010 - 2017

o Sivrisinek, Karasinek, Hamamböceði,
Fare vb. Haþerelerin Üreme Alanlarýný
Periyodik Olarak Kontrol Etmek ve Ýlaçlama
Yapmak
o Ulaþýlamayan Üreme Alanlarýnda Havadan
Larva ve Uçkun Sinek Mücadelesi Yapýlmasý

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

o Geri Kazaným Projesi ,Geri Kazanýlabilir
Ambalaj Atýklarýnýn Kaynakta Toplanmasý Ve
Geri Kazanýma Yönlendirilmesi
o Evsel Atýk Transfer Ýstasyonlarýnýn Kurulmasý
o Katý Atýk Sisteminin Geliþtirilmesi
o Týbbi Atýk Yönetim Planýn Uygulanmasý
o Yeni Düzenli Depolama Tesisi Kurulmasý

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2014
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017

ϭϳϰ

2010 - 2017

2010 - 2017

Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2014 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2013

o Veteriner Hizmetlerini Geliþtirimesi
o Sasalý Doðal Yaþam Parkýnýn Geliþtirilmesi
o Tahtalý Havzasýnda Arýcýlýk Ve Ýpek
Böcekçiliðinin Geliþtirilmesi ve
Yaygýnlaþtýrýlmasý

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2012

o Kýyý Düzenlemeleri
o Bornova Rekreasyon Alaný
o Buca Hasanaða Bahçesi Düzenlemesi
o Susuzdede Parký Düzenlemeleri
o Kent Ormanlarý
o Ýpekyolu Cicipark Düzenlemeleri
o Yeni Rekreasyon Alanlarý Yapýlmasý
o Yeþildere Rekreasyon Alaný
o Yeþil Alan Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Meydanlarda Yeþil Alan Düzenlemeleri
o Mustafa Kemal Sahil Bulvarý Kara Tarafý
Düzenlemesi

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017
2010
2010 - 2012
2010 - 2011
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017
2010 - 2012
2010 - 2017
2010 - 2017
2010

çevre yönetimi

o Yarýmada Balýk Hali Tesislerinin Kurulmasý
o Balýk Hali Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Hal Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Yeni Mezbahalar Yapýlmasý

ϭϳϱ

Geçmiþi Gizemli, Geleceði Büyüleyici, Yaþanýlasý Kent ÝZMÝR

Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði

kentin dokusunu estetikle bütünleþtirerek koruyor, yapýlandýrýyor ve gelecek nesillere
armaðan ediyor. Kentsel geliþim, yaþanan sosyo-ekonomik ve mekânsal deðiþikliklere göre
yeniden þekillendiriliyor. Bu amaçla yapýlan çalýþmalarda kentin eski dokusu, kentsel
dönüþüm için gerekli olan planýn alt yapýsýný oluþturuyor. Estetik oluþumun yaný sýra yeni
yapýlanmanýn ekolojik olarak sürdürülebilir bir yapýya sahip olmasýna da özen gösteriliyor.
Tarihte medeniyetler kavþaðý olarak varlýðýný sürdüren bu kentin altýndaki tarih, kent
vizyonunun bir parçasý olarak ortaya çýkarýlýyor. Hala mevcudiyetini koruyan yapýlar ise
tespit edilerek restore ediliyor ve tekrar kent hayatýna kazandýrýlýyor.



Ke n t s e l Ko r u m a , P l a n l a m a v e Ke n t E s t e t i ð i

Bugünü geçmiþin kültürel birikimiyle donanmýþ olan Ýzmir, geleceðini planlarken,

Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiði Görev Tanýmlarý ve Yasal DayanaklarŦ

Emlakb.Md.

Müdürlük

KENTSELKORUMA,PLANLAMAveKENTESTET :GEÇMGZEML,GELECE BÜYÜLEYCYAANILASIKENTZMR
GörevTanm
YasalDayanak
Mülkiyetibelediyemizeaittanmazlarndeerlendirilmesi,korunmas,tasarrufunuve
denetiminisalamak,imartescilleriniyapmak,bukonulardailgilibirimlerlekoordinasyonu
salamak
marplanlarndayolveyeilalangibikamuhizmetleriiçinayrlanhazinearazilerininimar
yasasuyarncabelediyeyebedelsizterkinilemleriniyapmak
Kamuidarelerindenbelediyemizekiralananveyatahsisedilentanmazmallarnkira
bedellerinin,elektrik,su,telefongiderlerininödenmesiilemleriniyapmak
Belediyetarafndanyürütülenkamuhizmetleriiçinimarplanlarndaayrlanhazine
arazilerininbelediyeadnatahsisilemleriniyapmak
Belediyetarafndandoldurmasuretiylekazanlanalanlarn,MaliyeBakanlndantasarruf
hakknnalnmasilemleriniyapmak

5393s.K.m.15/1h,2942s.K.m.3/1,
3194s.K.m.11,16,5018s.K.m.44
3194s.K.m.11,16,18
5216s.K.m.24/1r,5393s.K.m.60/1p
178saylk.h.k.m13
5393s.K.m.79

Belediyemizlojmanlarnnbelediyemiz,EshotGen.Güd.vezsuGen.Müd.personeline
2946S.K.M.2/1a,KamuKonutlarYönetmeliim.17
tahsisini,ilçebelediyelerininkullanmndabulunanlojmanlarnsözlemeilemleriniyapmak
Belediyemizeaitsosyalkonutlarndargelirlivatandalaratahsisinisalamak

5393s.K.M.14/1a,5216s.K.M.24/1j
.B.B.SosyalKonutlarTahsisYönetmelii

Belediyemülklerininkirayaverilmesi,deerlendirilmesi,kiralamailemleriileilgilitahsilat
ilemlerini,takipilemleriniyapmak

2886s.K.M.2
3194s.K.m.7/1a
BüyükÖlçekliHaritaVeHaritaBilgileriÜretimYönetmeliim.45
4734s.K.m.2/1a,
BüyükÖlçekliHaritaVeHaritaBilgileriÜretimYönetmeliim.45
3194s.K.m.18
.B.B.marYön.m.37,73/B
3194s.K.m.18,19
2942s.K.m.7
5393s.K.m.14/1a

marlerib.Md.

Haritab.Md.

1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitayapmak
1/1000ve1/5000ölçeklihalihazrharitaihaleyoluileyaptrmak

Mülkiyetveyertespitileriyapmak
Kitle,kot,aplikasyonvetemelüstüilemleri
maruygulamalarveparselasyonplanlaryapm
Kamulatrmaharitalarhazrlamak
ehirplanveehirrehberiyapmakvegüncelletirmek
marYönetmelii,YüksekYaplarYönetmelii,OtoparkYönetmeliiuygulamaesaslargibi
gerekliyönetmeliklerihazrlamakvemevcutyönetmeliklereyeniilavelerveyadüzenlemeler 5393s.K.m.15/1b
yapmak
BüyükehirBelediyesinebalilçebelediyelerininuygulamalarnaesasolmaküzereotopark
bölgesnrlarilebedellerinisaptamak,otoparkbölgesnrlarnvebedellerini
3194s.K.m.37,44,OtoparkYönetmeliim.10,15
güncelletirmek
Büyükehirbütünündekiilçebelediyelerindeinaedilecekyüksekyaplarnruhsatöncesive
yapkullanmaizniöncesiincelenerekgörüoluturulmasyüksekyaplaryönetmeliinin
.B.B.YüksekYaplarYönetmeliim.1.08
1.08maddesigereinceincelemekurulunutoplaypalnankararlartalepsahibine,
belediyesineveilgilimeslekodalarnabildirmek
marMevzuatnailikinuygulamalardeerlendirmekveuygulamabirliinisalaycve
balayckoordinasyonkararlaralmak,tereddüdedüülenkonulardagörübildirmek
Belediyemizcegerçekletirilenproje,yapm,bakmveonarmileriyleilgilihertürlü
ruhsatlandrmailemleriniyapmak
lçeBelediyelerininyaptimaruygulamalarndenetlemek
Ruhsatszveyaruhsatveeklerineaykryaplardan5216saylkanunun11.maddesi
kapsamnagirenlerile5216saylyasann7/zmaddesikapsamndaafetriskitayanveya
canvemalgüvenliiaçsndantehlikeoluturanbinalarailikingerekliyasalilemleri
yürütmek,5216saylyasann7/cmaddesinegöre775saylyasayagöreilemyapmak

5216s.K.m.27
5216s.K.m.7/1c,3194s.K.m.26
5216s.K.m.11

5216s.K.m.7/1c,m.7/1z,11

Belediyemiz5yllkimarprogramnaalnmveimarplannagöreyol,yeilalan,otopark,

Kentsel
Dönüümve
YeniYerle.
b.Md.

Kamulatrma
itfaiyealan,metrogüzergahvb.alandakalantanmazlarnkamulatrmailemlerini
b.Md.

5393s.K.M.15/1h,2942s.K.m.3/1,6/3
yapmak
Sosyal,ekonomikvedemografikaçdanhzlbirdeiimsüreciyaayanzmir'indüzenli
kentlemesinisalamak,imarvealtyaplarsalarüretmek,toplukonutyapmak,satmak,
kiralamak,kentingeliimineuygunolarakeskiyenkentksmlarnyenideninaetmek,
5216s.K.m.7/1e,5393s.K.m.73
kentseldönüümvegeliimprojeleriniuygulamak,depremveheyelanriskitayanbölgeleri
tasfiyeetmek
Nazmplanlarnhazrlanmasndanöncealanailikinilgilikurumvekurulugörülerinialmak
PlanYapmnaAitEsaslaraDairYönetmelikm.14/2
veanalitiketütlerhazrlamak
5216s.Km.7/1b,Geç.m.1,3194s.K.m.8/1b
NazmmarPlanlarnhazrlamak

TarihselÇevre Kentsel
veKültür
Tasarmve
Varlklar KentEstetii
b.Md.
b.Md.

NazmPlanb.Md.

lçebelediyelerindenyadavatandatangelenplanönerileriniincelemekveraporlamak
Belediyemizcehazrlananve/veyaönerilenNazmmarPlanlarnnonaysüreci
Belediyemizcehazrlananve/veyaönerilenNazmmarPlanlarnndatmsüreci
Asksüreci,varsaitirazvedavasüreci
lçeBelediyeMeclislerincealnmolanMeclisKararlarninceleyerekraporlamak

5216s.Km.7/1b,3194s.K.m.8
PlanYapmnaAitEsaslaraDairYönetmelikm.3/2
5216s.Km.7/1b,3194s.K.m.8
5216s.Km.7/1b,3194s.K.m.8
PlanYapmnaAitEsaslaraDairYönetmelikm.14,16,31
3194s.K.m.8,2577s.K.m.11
PlanYapmnaAitEsaslaraDairYönetmelikm.20
5216s.K.m.7/1b,14/6

Gelentümvatandavekurumkuruluevraklarnvebelgeleriniincelemekvecevaplamak

3071s.K.m.7,4982s.K.m.5

Belediyemizin5yllkimarprogramnoluturmakveyenilemek

3194s.K.m.10

lçeBelediyelerinin5yllkimarprogramlarnvegerektiindeekprogramlarnonaylamak

3194s.K.m.10

Komisyonkararveraporlarndüzenlemek

5393s.K.m.24/3

zmirBüyükehirBelediyesisnrlariçersindeilanreklamvetantmaraçlarnnyolaçt
görselkirlilikvegüvenlikvebilgilendirmesorunlarnortadankaldrmak

5216s.K.m.7/1g,23/1e,
5393s.K.m.15/1bven,
.B.B.lanveReklamYönetmeliim.1.
1608s.K.m.1

Korumaamaçlimarplanlarnhazrlamak
Korunmasgereklikültürvetabiatvarlklarnnrestorasyonprojelerinihazrlamak
lköretimokullarnaseminervermek
Tarihesaygyerelkorumaödüllerinivermek
Tarihidokuiçerisindekentseltasarmvebinaölçeindeyeniprojelerhazrlamak

2863s.K.m.10/9,10
2863s.K.m.10/9,10
5216s.K.m.7/1v
5216s.K.m.7/1v
2863s.K.m.10/9,10

ϭϴϬ

Paydaþ Analizi
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Medeniyetlerin mirasýný koruyup, kentsel estetikle bütünleþtirerek gelecek
nesillere aktarmak için ilgili Bakanlýklar, kurum ve kuruluþlarla birlikte hareket etmekteyiz.
Bu amacýmýzý gerçekleþtirirken Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Bölge Kurulu, hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve kurumumuzu
etkilemektedir. Diðer paydaþlarýmýz ise genel olarak bu alandaki hizmet ve
faaliyetlerimizden faydalanmaktadýr.
Kent tasarýmý ve estetiði ile ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok
etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý
aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

ϭϴϭ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kentsel Dönüþüm projelerinin yapýlýyor
olmasý, pilot bölge uygulamalarýnda
yerinde çözüm ilkesinin uygulanýyor
olmasý.
2.Gerekli kamulaþtýrma çalýþmalarýnýn
zamanýnda yapýlmasý .
3.Kentimizde bulunan tüm tarihi
yapýlarýn korunmasý için restorasyon,
restitüsyon ve rölöve çalýþmalarýnýn
yapýlmasý.
4.1/25000 ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge
Nazým Ýmar Planýnýn yapýlmýþ olmasý.
5.Belediyemizin gayrimenkul
portföyünün çeþitli ve deðerli olmasý.
6.Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý
içerisinde 1/5000 ölçekli halihazýr
haritalarýn tek seferde dengelenerek
yapýlýyor olmasý.
7.Ýmar uygulamalarýnýn ilçe belediyeler ile
koordineli olarak yürütülmesi.

ZAYIF YÖNLER
1.Kaçak yapýlaþmayla sonuçlanan
denetim yetersizliði.
2.Kentsel dönüþüm projeleri hazýrlama ve
uygulama süreçlerinin uzun süreli oluþu.
3 .Ve r i l e r i n a y n ý v e r i t a b a n ý n a
girilmemesinden ötürü, birimler arasý
uyumsuzluk ve koordinasyon
bozukluðunun olmasý.

FIRSATLAR
1.5216 sayýlý Yasa'nýn imar ve planlama
iþlerinde koordinasyonu ve denetimi daha
saðlýklý hale getirmesi.
2.Kentsel dönüþüm projeleri için fon
desteðinin saðlanabilmesi.
3.Ýzmir'de bulunan üniversitelerin imar,
planlama, kentsel koruma ve tasarým
konularýnda kurumumuza destek
vermesi.
4.Kentlinin imar uygulamalarý konusunda
bilinçli olmasý.
5.Kentin kültürel ve tarihsel zenginliklere
sahip olmasý.
6.Ýlimizin iklim yapýsýnýn çalýþma
koþullarýna uygunluðu
7.Ýzmir'in liman kenti olmasý.

TEHDÝTLER
1.Birden fazla kurumun, plan yapma
yetkisine sahip olmasýndan dolayý
yaþanan karýþýklýk.
2.Ýmar ve planlama konularýnda ilçe
belediyelerinin denetlenebilmesi için
yaptýrým saðlayacak yasal platformlarýn
tam olarak var olmamasý.
3.Ýzmir'in yoðun göç alan bir þehir olmasý.
4.5216 sayýlý yasa gereði onanmak üzere
kurumumuza iletilen 1 / 1000 ölçekli
Uygulama Ýmar Planlarý ve Kararlarýnýn, üç
ay içerisinde deðerlendirilmesi
zorunluluðu sebebi ile sürenin kýsýtlý
olmasý.
5.Þehrin engebeli coðrafi yapýsý.

ϭϴϮ

ϭϴϯ
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Binlerce yýllýk
yaþanmýþlýðýn yansýmalarý
olan kentsel mimari ve
yapýlaþmalarýn, aktif kent
hayatýna kazandýrýlmasý
için çalýþmalarýmýz
durmaksýzýn devam
edecektir.
9. Kalkýnma
Planý'nýn ve Orta Vadeli
Program'ýn “kültürün
korunmasý ve kentsel
altyapýnýn geliþtirilmesi”
h e d e f l e r i g öz ö n ü n e
alýnarak toplamda üç
hedef geliþtirilmiþtir.
K
e
n
t
yapýlaþmasýnýn kontrollü
bir þekilde geliþmesi için
“Ýzmir Kentsel Bölge Nazým
Ýmar Planý” hazýrlanmýþtýr.
Olasý afetlere maruz kalma
riski bulunan bölgelerimiz,
kentsel dönüþüm projeleri
kapsamýnda etap etap
tahliye edilmeye devam
edilecek ve bu bölgelerde
yaþayan kentlilerimiz için
birçok bölgede toplu konut
projelerimiz devam
edecektir.
Kent genelinde
bulunan tarihi yapýlar ve
ören yerlerinin, rölöve,
restitüsyon ve restorasyon
çalýþmalarý düzenli olarak
y a p ý l m a k t a d ý r. Ta r i h
turizminin geliþtirilmesi ve
yaygýnlaþtýrýlmasý adýna
yapýlan bu çalýþmalar,
çeþitli yarýþma ve eðitim
organizasyonlarýyla
zenginleþtirilerek kültürel
mirasýmýzýn otantik izleri
eþliðinde kent imajýna
önemli açýlýmlar
saðlayacaktýr.

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-3.1. : Kent Dinamiklerine Uyumlu Özgün Mimarisi Ve Kentsel Dokusu Ýle Yaþanýlasý
Bir Kent Planlamak
HEDEF 3.1.1: Kentin planlý ve saðlýklý geliþmesinin saðlanmasý
STRATEJÝLER
o Ýmar planýna esas halihazýr haritalarý
güncelleyerek ve yeni haritalar üreterek
o Ýmar planýna esas jeolojik ve jeoteknik
etüt çalýþmalarý yaparak / yaptýrarak
o Ýmar planlarý ve gerekli düzenlemeleri
yaparak
o Kamulaþtýrmalar yapýlarak

PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Haritasý yapýlacak alan miktarý
o Planý yapýlacak alan miktarý
o Kamulaþtýrýlacak alan miktarý

HEDEF 3.1.2: Doðal afetlere hazýrlýklý güvenli bir kent yaratýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Yapý stoku envanterinin tamamlanmasý
o Yapý stoku envanteri sonuç raporu
o Belediye imar yönetmeliði revizyon
taslaðýyla ilgili görüþ ve önerilere ait
rapor
o Kentsel dönüþüm çalýþmalarý
kapsamýnda hak sahipleriyle yapýlan
görüþme sayýsý

STRATEJÝLER
o Yapý stoku envanteri oluþturularak
o Belediye imar yönetmeliðinin
revizyonunu yaparak
o Kentsel dönüþüm projeleri geliþtirerek

HEDEF 3.1.3 : Kentin sahip olduðu tarihi deðerlerin aktif kent hayatýna kazandýrýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Rölöve / restitüsyon ve restorasyon
proje sayýsý
o Sivil mimari örneklerinin ve anýtsal
yapýlarýn tespit ve deðerlendirme raporu
o Mimarlýk, kentsel tasarým, çevre
düzenleme ile ilgili proje yarýþma sayýsý
o Ýlköðretim okullarýnda Ýzmir kent tarihi
ve kültürel mirasý koruma konulu
seminer sayýsý

STRATEJÝLER
o Rölöve, restitüsyon ve restorasyon
çalýþmalarý yaparak
o Koruma amaçlý imar planlarý yapýlarak
o Tarihi yapý envanterini oluþturarak
o Yarýþma ve seminerler düzenleyerek

ϭϴϰ

Efendiler, artýk vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor.
Ýlim ve marifet, yüksek medeniyet, hür fikir ve hür zihniyet istiyor.
Þeref, namus, istiklâl, hakikî varlýk,
vatanýn bu taleplerini tamamen ve serian yerine getirmek
için esaslý ve ciddi bir süratte çalýþmayý emreder.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o 1/5000 Ölçekli Renkli Ortofoto Haritalar
ve Sayýsal Fotogrametrik Haritalarýn
Üretilmesi
o Þehir Rehberinin Yapýlmasý
o Harita Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝBB Sýnýrlarý Ýçinde 1/1000 Ölçekli Sayýsal
Halihazýr Haritalarýn Üretilmesi
o 1/5000 Ölçekli Nazým Ýmar Planý ve
Revizyonlarýnýn Yapýmý
o Ýmar Planlarýna Esas Jeolojik Etütlerin
Yapýmý Projesi
o 1/25000 Ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge Nazým
Ýmar Planý'nýn Revizyonunun Hazýrlanmasý
o 1/25000 Ölçekli Ýl Çevre Düzeni Planý
o 5 Yýllýk Ýmar Programýný Ýlgili Birimlerin
Önerileri Doðrultusunda Koordineli
Olarak Hazýrlanmasý
o Bölgesel Otoparklarýn Ýmar Planlarýnda
Belirlenmesi
o Kamulaþtýrma Çalýþmalarý
o Konak Gürçeþme Toplu Konutlarý

Devam Eden Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010 - 2017
2010 - 2013

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2013

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2011

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010
2010 - 2017

Yeni Faaliyet

2010 - 2013

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017
2015 - 2017

o Afete Maruz Bölgelerin Tahliye Edilmesi
o Cennetçeþme Kentsel Dönüþüm Projesi
o Umurbey, Ege Ve Hilal Mahalleleri Kentsel
Dönüþüm Projesi
o Yapý Stoku Envanterinin Oluþturulmasý
o Ýmar Yönetmeliði Revizyonunun Yapýlmasý
o Ýmar Hizmetlerinin Geliþtirilmesi

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017
2012 - 2017
2010 - 2017

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 - 2017
2010
2010 - 2017

ϭϴϲ

Faaliyet Yýlý

Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Peterson Köþkü
o Varyant Þato
o Kadifekale Antik Tiyatro Alaný Kamulaþtýrma
Ve Rekonstrüksiyonu
o Kadifekale Sur Duvarlarý, Sur Ýçindeki Þapel
ve Sarnýçýn Rölöve-Restitüsyon ve
Restorasyon Projelerinin Ýþlevlendirilmesi
ve Sur Ýçinin Yeniden Düzenlenmesi
o Ayavukla Klisesi ve Müþtemilatlarýnýn
Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi
o Pýnarbaþý Hamamý Rölöve Restitüsyon ve
Restorasyon Projesi
o Tarihi Yapýlarda Bakýmlý Cepheler Projeleri
Uygulamasý
o Agora-Sinagoglar ve Çevresi Rehabilite
Edilerek,Havralarýn Restorasyonu Yapýlarak,
Agora ve Tarihi Kemeraltý ile Bütünleþtirme
Çalýþmalarý
o Doðanlar Kilisesi Röleve-Restitüsyon ve
Restorasyon Projesi
o Büyükþehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan
Anýtsal ve Sivil Mimari Örneði Tarihi
Yapýlarýn Tespiti ve Restorasyonu
o Tarihe Saygý Yerel Koruma Ödüllerinin
Verilmesi
o Kentsel Tasarým Çevre Düzenlemesi
Yarýþmalarý
o Ýlköðretim Okullarýnda Ýzmir Kent Tarihi ve
Kültürel Mirasý Koruma Semineri
o Tarihsel Çevrenin Ýyileþtirilmesi
o Ýzmir Kemaraltý Yenileme Alaný Etap Proje
ve Programlarý Projesi
o Bayraklý Koruma Amaçlý Ýmar Planýnýn
Hazýrlanmasý
o Anadolu Medeniyetleri Müzesi Projesi
o Kemeraltý Anafartalar Caddesi Bina
Cephelerini Saðlýklaþtýrma Projesi
o Kent Kitaplarý Yayýnlarý Basýmý ve Daðýtýmý
o Kültür Sanat Dergisi Basýmý ve Daðýtýmý
o Kentin Tarihsel Dokusu ve Ünik Binalarýn
Tarihlerinin Araþtýrýlmasý ve Yazýmý
o Kentin Kültürel/Tarihsel Geçmiþi Hakkýnda
Kongre, Sempozyum, Toplantý Düzenlemesi
o Sergi Salonu Animasyon, Maket, Film,
Heykel Ve Manken Yapýmý
o Yabancý Arþiv ve Müzelerle Ortak Çalýþma
Projeleri

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2012
2010
2011- 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2015

Devam Eden Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Yeni Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2014

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Yeni Faaliyet

2010 - 2012

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2014

Yeni Faaliyet

2010 - 2012

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 - 2017

ϭϴϳ
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Faaliyetlerimiz

Yaþamý Kolaylaþtýran Kent ÝZMÝR

Kentsel Altyapý

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, yaþam kalitesini arttýracak çalýþmalarý etkin ve verimli
bir þekilde yürüterek kentsel altyapý sorunlarýný birbiri ardýna çözüme kavuþturuyor. Çaðdaþ
yaþam koþullarýnýn gereðini yerine getirmek adýna yapýlan kentsel iyileþtirme çalýþmalarýyla
birleþtirilen altyapý çalýþmalarý, saðlýksýz yaþam alanlarýný ortadan kaldýrmayý hedefliyor.
Mevcut meydan, bulvar ve caddelere yönelik yapýlan bakým-onarým ve yapým çalýþmalarýyla
ulaþým olanaklarýnýn kalitesi arttýrýlýyor. Böylece kentliye yaþamý kolaylaþtýran imkânlar bir

Ke n t s e l A l t y a p ý

bütün olarak sunulmuþ oluyor.

ϭϵϭ

Kentsel Altyapý Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

ϭϵϮ

Paydaþ Analizi
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Kentlinin yaþamýný kolaylaþtýrmak amacýyla geliþtirdiðimiz kentsel altyapý
projelerinde birçok paydaþýmýzla koordinasyon içerisinde bulunmaktayýz. Hayatýn
vazgeçilmez unsurlarý arasýnda yer alan su, elektrik, doðalgaz ve iletiþim hizmetlerini
eþgüdümlü olarak sunduðumuz paydaþlarýmýz Kurumumuzu etkilemekte, yönlendirmekte;
ayný zamanda Kurumumuzdan etkilenmektedir. Hizmet alanlarýmýzýn kent estetiði ve
konforuna yönelik sunduðumuz yol ve kaldýrým düzenlemelerinde baþta Ýlçe Belediyeler ve
vatandaþlarýmýz olmak üzere yine birçok paydaþýmýzla karþýlýklý etkileþim içinde
bulunmaktayýz.
Kentin yaþam kalitesini arttýrmaya yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz
tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu
paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

ϭϵϯ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kesintisiz ulaþýmý ve trafik güvenliðini
saðlamak amacýyla yapýlan alt ve üst geçit
çalýþmalarý.
2.Büyük Kanal Projesi'nin tamamlanmýþ
olmasý.
3.Kentteki eðitim kurumlarýnýn talepleri
doðrultusunda çevre düzenlemelerinin ve
bakým-onarýmlarýnýn yapýlmasý.
4.Belediye sýnýrlarý içerisine dahil edilen
beldelerdeki asfaltlama çalýþmalarýnýn
tamamlanmýþ olmasý.
5.Kent içinde ana arterlerin çevre
d ü ze n l e m e l e r i n i n s ü re k l i o l a ra k
yapýlmasý.
6.Alternatif yol ve ulaþým imkânlarýnýn
geliþtirilmesi.
7.Altyapý koordinasyon merkezinin
düzenli olarak iþlemesi.
8.Kurumun, altyapý çalýþmalarýna yönelik
kendi þirketinin olmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Asfaltlama çalýþmalarý sýrasýnda ilgili
kurumlarla yaþanan koordinasyon
eksikliði.
2 . A l t ya p ý b i l g i l e r i n i n b u l u n d u ð u
haritalarýn tamamýnýn dijital ortama
aktarýlmamýþ olmasý.
3 . N av i ga sy o n s i s t e m i n i n y e t e r l i
olmamasý.

FIRSATLAR
1.Kentin iklim yapýsýnýn, çalýþma þartlarý
açýsýndan uygunluðu.
2.Alternatif yol ve ulaþým imkânlarýnýn
varlýðý.
3.Kentin, malzeme tedarikine uygun
konumda bulunmasý.

TEHDÝTLER
1.Çarpýk kentleþmenin görüldüðü
a l a n l a rd a a l t ya p ý ç a l ý þ m a l a r ý n ý n
zorlaþmasý.
2.Kentin jeolojik yapýsýnýn yer yer
deðiþkenlik göstermesi.
3.Kentimizin deprem kuþaðýnda olmasý.
4.Bakým ve onarým maliyetlerinin
yüksekliði

ϭϵϰ
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Deðiþen dünya
dinamikleri ve kentimize
yönelik sürekli artan iç göç
sebebiyle kentsel
altyapýmýzýn deðiþimler
karþýsýnda standart hale
getirilmesi ve geliþtirilmesi
için 9. Kalkýnma Planý,
Ulusal Kýrsal Kalkýnma
Stratejisi ve Orta Vadeli
Program'ýn altyapýya iliþkin
hedefleri göz önünde
tutulmuþ ve bu doðrultuda
iki hedef geliþtirilmiþtir.
Hemþerilerimizin
huzur, güven ve konfor
içerisinde yaþamalarý için
kentsel altyapýya yönelik
ilgili tüm kurum ve
kuruluþlarla, etkin
koordinasyon saðlanarak
vatandaþ memnuniyeti
a r t ý r ý l a c a k t ý r. D ü ze n l i
bakým-onarým çalýþmalarý
sayesinde olasý altyapý
problemleri en kýsa
zamanda giderilecek ve
yeni yapýlacak kavþak,
altgeçit ve üstgeçit
çalýþmalarýyla þehiriçi trafiði
akýcý hale getirilecektir.
E n g e l l i
vatandaþlarýmýzýn mutlu,
huzurlu ve saðlýklý bir
þekilde kent yaþamýna
katýlmalarý için birçok
kentsel altyapý unsurunda
düzenleyici çalýþmalar
yapýlacaktýr.
Kent mimarisi ve
estetiðine uygun bir
perspektifte geliþtirilecek
düzenlemeler ile kentin
omurgasý saðlamlaþtýrýlacak
ve böylece kent yaþamý
daha da saðlýklý hale
getirilecektir.
ϭϵϱ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-4.1.: Kentsel Yaþam Kalitesini Arttýrmaya Yönelik Alt Yapý Uygulamalarýný Zirveye Taþýmak
HEDEF-4.1.1: Kent genelinde ulaþýmý kolaylaþtýrýcý alt yapý çalýþmalarýnýn yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Kullanýlacak asfalt miktarý
o Yýllýk Tamamlanma Oranlarý

STRATEJÝLER
o Yol ve tretuvar düzenlemeleri yaparak
o Yeni imar yollarý açarak
o Mevcut cadde, bulvar ve anayollarýn
düzenlemelerini yaparak
o Yeni kavþaklar, alt ve üst geçitler
yaparak
o Mevcut alt ve üst geçitlerin bakým
onarýmýný yaparak
o Asfaltlama çalýþmalarý yaparak

HEDEF-4.1.2: Altyapý hizmelerinin ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla eþgüdümlü olarak
yürütülmesinin saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Altyapý fonunun oluþturulmasý
o CBS veri tabanýnýn tamamlanmasý
o Problemlere müdahale ve çözüm
süresinin ortalamasý

STRATEJÝLER
o Altyapý fonu oluþturarak
o Teknolojik geliþmelerden yararlanarak
o Diðer kurumlarla koordinasyonu
artýrarak



Memleket Mutlaka Modern, Medeni ve Yeni Olacaktýr.
Bizim Ýçin Bu Hayat Davasýdýr.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o Yol Yapým Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Köprü Viyadükler, Üst Geçitlerin
Yapýmý ve Güçlendirilmesi
o Anadolu Caddesi Altýnyol
o Ýnönü Caddesi
o Karþýyaka Tüneli Üst Düzenlemesi
o Ýnciraltý 10 Sokak Baðlantý Yolu Düzenlemesi
o Karþýyaka Ordu Caddesi
o Buca Yeþildere Baðlantý Yolu
o Gaziosmanpaþa Caddesi-Gazi Bulvarý Arasý
Yol Düzenlemelesi
o Muhtelif Yaya Üst Alt Geçitlerinin Bakým
ve Onarým, Alt Üst Geçitlerin Yapýlmasý
o Muhtelif Meydan Bulvar Cadde ve Ana
Baðlantý Yollarýnda Bakým Onarým
o Metropol Alan Ýçindeki Ulaþým Yollarýna
Asfalt Kaplamasý Bakým Ve Tadilat Yapýlmasý
o Gürçeþme Caddesi Düzenleme Çalýþmasý
o Ýsmail Sivri Caddesi Düzenleme Çalýþmasý
o Halide Edip Adývar Bulvarý Düzenleme
Çalýþmasý
o Ali Rýza Avni Bulvarý Saim Çýkrýkçý Caddesi
Düzenleme Çalýþmasý Yapýlmasý
o Ayakkabýcýlar Sitesi Kemalpaþa Caddesi
Baðlantý Yolu Ýnþaatý
o 6026 Sokak Altgeçidi (2. Kýsým) Ýnþaatý
o Karþýyaka Dudayev Bulvarý-Maviþehir Toki
Konutlarý Ýmar Yollarý Ýnþaatý
o Bakým Onarým Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Mithatpaþa Caddesi
(Üçkuyular-Narlýdere Otoban Kavþaðý)
o Ziya Gökalp Bulvarý
( Vahap Özaltay Meydaný-Fuar Arasý)
o Dr.Mustafa Enver Bey Caddesi
(Fuara Cephe Olan Kýsým)
o Bozkurt Caddesi ve Baðlantý Yollarý
Düzenleme Çalýþmalarý
o Hürriyet Bulvarý Düzenlemesi
o Kýbrýs Þehitleri Caddesi ve Ukome Kararýna
Uygun Ýþletme Alt Yapýsýnýn Kurulmasý
o Erdal Yaklav Caddesi (Hýfzýsýha ) Yeþillik
Caddesi Yaþayanlar Kavþaðý Üst Geçit
Çalýþmasý ile Koþu Yolu Baðlantýsý Saðlanmasý
o Rakým Erkutlu Caddesinin Düzenlemesi
( Kadifekale )
o Hacý Ali Efendi Caddesi Düzenlemesi
(Kadifekale )

ϭϵϴ

Faaliyet Yýlý

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010-2017
2010-2017

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2012
2010-2011
2010
2011-2012
2010-2012
2010-2012
2010

Sürekli Faaliyet

2010-2017

Sürekli Faaliyet

2010-2017

Sürekli Faaliyet

2010-2017

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2012
2010
2010

Devam Eden Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011
2010-2011

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet

2011

Yeni Faaliyet

2010-2011

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010

Yeni Faaliyet

2011

Yeni Faaliyet

2012

Yeni Faaliyet

2012

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Ballýkuyu Caddesi Düzenlenmesi
( Kadifekale)
o Gýda Çarþýsý-Ýnþaatçýlar Çarþýsý Ana Baðlantý
Yollarý
o Yeni Ýmar Yollarýnýn Yapýlmasý
o Narlýdere Güzelbahçe Otobanaltý Ýmar
Yolu Açýlmasý Mithatpaþa Caddesi
Düzenlenmesi
o Yüzbaþý Ýbrahim Hakký Caddesi 3.Kýsým
(Ýstanbul Caddesi Baðlantýsý)
o Barbaros Caddesi Düzenlemesi
o Akýncýlar Geçidi Kavþaðý
o Ýkinci Asfalt Plentinin Kurulmasý
(Challenger Sistemi Dahil)*
o Diðer Yapým Ýþlerinin Geliþtirilmesi

Yeni Faaliyet

2011 – 2012

Yeni Faaliyet

2010 – 2011

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2012

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2011
2011 – 2012

Devam Eden faaliyet

2010-2017

o Altyapý Koordinasyon Hizmetlerinin
Geliþtirilmesi
o Altyapý Fonunun Oluþturulmasý
o Altyapý Tesislerinin CBS Kapsamýnda
Tek Bir Veri Tabanýnda Toplanmasý
o Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn
Çalýþmalarýný Ortak Programa Almak

Sürekli Faaliyet

2010 – 2017

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010
2010 – 2017

Sürekli Faaliyet

2010 – 2017

Ke n t s e l A l t y a p ý

Not:
Ýzsu Genel Müdürlüðü'nün faaliyetlerine kurumun kendi stratejik planýnda yer verilmiþtir.

ϭϵϵ

Kaliteli Ulaþýmla Eriþimi Kolaylaþtýran Kent ÝZMÝR

Ulaþým

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi kent sýnýrlarýnda çaðdaþ teknolojinin tüm olanaklarýný
kullanarak güvenli, ekonomik, eriþimi kolay, ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu
saðlayacak ve çevresel etkileri açýsýndan kentsel yaþam kalitesini yükseltecek bir toplu
taþýma sistemi ile bireysel seyahat kalitesinde ulaþýmý yaygýnlaþtýrmayý amaçlamaktadýr.
Mevcut yollarýn ihtiyaçlarýna cevap verecek ve ihtiyaca yönelik olarak yeniden
konuþlandýrýlacak ulaþým hatlarýnýn, kentin dokusuna uyumunu saðlayacak gerekli plan ve
proje çalýþmalarýný üstlenerek koordineli ve iþlevsel hale getirdiði ulaþým çeþitliliðini geliþtir

Ulaþým

kullanýma sunmayý hedeflemektedir.

ϮϬϯ

Ulaþým Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

ϮϬϰ

Paydaþ Analizi

Ulaþým

Çevre dostu teknolojik ulaþým çeþitleri ve araçlarýyla mesafeleri kýsaltan, kentlimizin
trafikte keyifli zaman geçirmesini saðlayan ulaþým çözümlerine yönelik ülkemizin makro
geliþim planlarý eþgüdümünde ilgili kurum ve kuruluþlarla sürekli etkileþim içinde
bulunmaktayýz. Alternatif çözümler geliþtirmeye yönelik Ulaþtýrma Bakanlýðý, Karayollarý
Genel Müdürlüðü, Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü ve Denizcilik Müsteþarlýðý, hizmet
ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve Kurumumuzu etkilemektedir. Kentin ulaþým kalitesini
geliþtirmeye yönelik sunmuþ olduðumuz hizmetleri, baþta vatandaþlar olmak üzere tüm
paydaþlarýmýz kullanmakta ve Kurumumuzdan etkilenmektedir.
Kent içi mesafeleri kýsaltmak ve seyahat konforunu yükseltmek amacýyla sunmuþ
olduðumuz hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim
halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki
grafikte görülmektedir.

ϮϬϱ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Alternatif ulaþým türlerinin
entegrasyonunun var olmasý.
2.Ýzmir Ulaþým Ana Planý'na sahip
olunmasý.
3.Ulaþýmda 90 dakika uygulamasý.
4.Toplu taþýma filomuzun sayýca güçlü
olmasý ve günün koþullarýna uygun,
modern teknik altyapýya sahip olmasý.
5.Toplu taþýmacýlýkta deniz ulaþýmýnýn
kullanýlmasý.
6.Semtlerin yol yapýlarýna uygun
araçlarla, toplu taþýma hizmetinin kentin
her noktasýna ulaþmasý.
7.Trafik Yönetim Sistemi'nin teknolojik
olarak geliþmiþ olmasý.
8.Mevcut otoparklarýn kentimizin
merkezi yerlerinde kurulmuþ olmasý.
9.Kýsýtlý kentsel arazilerin rasyonel
kullanýlmasý.
10.Trafik güvenliði için gerekli
uygulamalarýn emniyetle iþbirliði halinde
yerine getirilmesi.

ZAYIF YPNLR
1.Ulaþýmda metro aðýnýn geniþ olmamasý.
2.Raylý sistemin Kamu Ýhale Kanunu'ndan
kaynaklanan itiraz süreçleri sebebiyle
planlanan sürede tamamlanamamasý.
3.Deniz ulaþýmý için kullanýlan araçlarýn
yaþlý olmasý.
4.Kent genelinde otopark sayýsýnýn yeterli
olmamasý.
5.Deniz ulaþýmýný özendirecek ve
yaygýnlaþtýracak projelerin yetersizliði.
6.Kent genelinde bisiklet kullanýmýna
ayrýlan yollarýn yeterli olmamasý.

FIRSATLAR
1.Ulaþýmdaki teknolojik geliþmeler.
2.Ýzmir'in kýyý kenti olmasý.
3.Kentlinin raylý sistem yatýrýmlarýna
destek vermesi.
4.Raylý sistem yatýrýmlarýnýn geleceðe
yönelik talebi karþýlamasý.
5.Ilýman iklim koþullarý.
6.Ulaþým aðýnýn (metro-raylý sistem-deniz
taþýmacýlýðý-karayolu) þehrin konumu
gereði geliþebilir olmasý.
7.Mevzuatýn sunduðu olanaklar.
8.Kentimizin, bölgesel ulaþýmda stratejik
konuma sahip olmasý.

TEHDÝTLER
1.Zemin yapýsýnýn olumsuz özelliði.
2.Ulaþým sektörüne yapýlan yatýrýmlarýn
maliyetinin yüksek olmasý.
3.Ulaþýmla ilgili projeleri gerçekleþtirme
süresinin uzun olmasý.
4.Her yýl trafiðe çýkan taþýt sayýsýnýn
artmasý.
5.Çarpýk kentleþme ve
gecekondulaþmanýn ulaþýmý olumsuz
etkilemesi.
6.Göç sonucu oluþan kontrolsüz nüfus
artýþýnýn kent ulaþýmýna olumsuz etkisi.
7.Artan enerji ihtiyacý ve yükselen enerji
maliyetleri.
8.Mevzuattan kaynaklanan kýsýtlamalar.
9.Ýskelelerin mülkiyet hakkýna sahip
olunmamasý.

ϮϬϲ

Ulaþým

Kent içi ulaþýmda birçok
alternatifle hemþerilerine hizmet
sunan Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, yapýmýna baþladýðý
Tramvay Projesiyle de nostalji ve
geçmiþin esintileriyle dolu keyifli
yolculuk imkaný sunacaktýr.
Belediyemizce
hazýrlanan Ýzmir Ulaþým Ana
Planý'na baðlý olarak uzun vadede
ulaþým çözümleri için 9. Kalkýnma
Planý ve Orta Vadeli Program'ýn
ulaþým alt yapýsýnýn geliþtirilmesi,
hedefi de göz önünde
bulundurularak toplamda iki
hedef geliþtirilmiþtir.
Deniz ulaþýmýný
etkinleþtirmek amacýyla mevcut
iskelelerin geliþtirilmesinin yaný
sýra yeni iskele ve marinalar
yapýlacak ve alýnacak deniz
araçlarýyla da deniz ulaþýmý cazip
hale getirilecektir. Bu sayede
hemþerilerimizin, trafik
stresinden uzak körfez manzarasý
eþliðinde daha keyifli yolculuk
yapmalarý saðlanacaktýr.
Kentsel ulaþýmda
demiryollarýna yönelik ring
hatlarýyla entegrasyon
geniþletilecek Metro aðý kentin
b i rço k st rate j i k n o k ta s ý n a
ulaþtýrýlarak kent içi mesafeler
kýsalacak ve vatandaþlarýmýz
istedikleri noktalara kýsa sürede
ve güvenli bir þekilde ulaþacaktýr.
Ulaþýmda 90 dakika uygulamasýna
dayalý, aktarmalý ulaþým hizmeti
ve Akýllý Kart projesiyle
kentlilerimizin mutlu ve
e ko n o m i k o l a r a k s e y a h a t
etmeleri
t l i saðlanacaktýr.
ðl
kt
Günün her saati kesintisiz
olarak sunulan trafik düzenleyici
bakým hizmetleri geliþtirilecek ve
ulaþýmdaki entegrasyon
y a y g ý n l a þ t ý r ý l a r a k Ý z m i r,
“Ulaþýlabilir bir kent” olacaktýr.
ϮϬϳ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-5.1.: Kentlinin Ýhtiyacýna Karþýlýk Verecek Güvenli Konforlu Ve Çevre Dostu Teknolojiyi
Benimseyen Alternatif Ulaþým Yapýsýyla Bireysel Seyahat Kalitesini Arttýrmak
HEDEF-5.1.1: Ulaþým entegrasyonunun geliþtirilmesi ve kentin dokusuna uygun alternatif
toplu ulaþýmýn çeþitlendirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tamamlanma oranlarý
o Alýnacak araç sayýsý

STRATEJÝLER
o Ulaþým araçlarý alarak
o Metro, banliyö, raylý sistem aðýný
geniþleterek ve geliþtirerek
o Mevcut iskele ve marinalarý
geliþtirerek, yeni iskele ve marina
yaparak
o Ulaþýmla ilgili teknolojik
geliþmelerden yararlanarak
o Semt garajlarý yaparak
o Bakým-onarým çalýþmalarý yaparak

HEDEF-5.2. 2: Kent trafiðinin güvenliði ve akýcýlýðýnýn saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Sinyalizasyon geliþtirme çalýþmasý
yapýlacak kavþak sayýsý
o Sürücülere ait þikâyet dilekçelerinde
azalma oraný
o Ana arterlerdeki yatay ve düþey
iþaretleme oraný

STRATEJÝLER
o Otopark yaparak
o Sinyalizasyon sistemini geliþtirerek
o Yaya yolu ve kaldýrýmlarda
denetimleri artýrarak
o Ýþaretleme ve düzenleme çalýþmalarý
yaparak

ϮϬϴ

Ekonominin Geliþmesinde Baþlýca Gerekli Olan Yollar
Demiryollarý, Limanlar, Kara ve Deniz Ulaþtýrma Araçlarý
Milli Varlýðýn Maddi ve Siyasi Kan Damarlarýdýr; Refah ve Kuvvet Aracýdýr.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o Gemi Alýmý
o Deniz Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Yeni Ýskeleler, Marinalar Yapýlmasý
Ve Mevcut Ýskelelerin Geliþtirilmesi
o ÝHRSP 2. Aþama(Üçyol-F.Altay) yapým iþi
o ÝHRSP Ege Üni.-Bornova Merkez Ýnþaatý
(3. Aþama 1. Kýsým)
o ÝHRSP Müþavirlik ve Proje Hizmetleri
o ÝHRSP Araç Alýmý
o ÝHRSP Zemin Ýyileþtirme Yapým Ýþi
o ÝHRS Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝHRSP Alt Yapý Aktarýmlarý Yapým Ýþi
o ÝHRSP Tramvay Hatlarý Yapýmý ve Araç
Alýmý Ýþi
o ÝHRSP Çevre Düzenlemesi Ve Aktarma
Merkezleri Yapýlmasý
o ÝHRSP Scada, Telekomünikasyon Ve
Sinyalizasyon Sisteminin Tesisi
o ÝBSGP 1. Etap Yapým Ýþi
o ÝBSGP 2. Etap (Karþýyaka Tüneli)
Ýnþaatý Yapým Ýþi
o ÝBSGP 7. Etap Mevcut TCDD Ýstasyonlarýnýn
Yenilenmesi Yapým Ýþi
o ÝBSGP 8. Etap Ýnþaatý
o ÝBSGP Müþavirlik Ve Kontrollük Hizmetleri
o ÝBSGP Kemer-Halkapýnar Müsellesi
Yapým Ýþi
o ÝBSGP Çiðli ve Cumaovasý Depo Tesislerinin
Elektromekanik Ýþlerinin Yapýmý
o ÝBSGP Elektromekanik Ýþlerin Yapýlmasý
o ÝBSGP Katener Sisteminin Onarýmý ve
Tamamlanmasý Ýþi
o ÝBSGP Enerji Temini
o Banliyö Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝBSGP Alt ve Üst Yapý Çalýþmalarýnýn
Tamamlanmasý
o Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi
Projesine Ýlave Hatlar Yapýlmasý
o ÝBSGP Çevre Düzenlemesi ve Aktarma
Merkezleri Yapýlmasý
o Bilgi Yönetim Sisteminin Yeniden
Yapýlandýrýlmasý
o Banliyö Depo/Atölye Tesislerinin BakýmOnarým Ekipmanlarý Temini ve Kurulumu*

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2013
2010-2017
2010-2015

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010-2011
2010

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2014
2010-2012
2010-2014
2010-2017
2010-2014
2010-2017

Yeni Faaliyet

2010-2017

Devam Eden Faaliyet

2010-2011

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010
2010

Devam Eden Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010
2010
2010

Devam Eden Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010
2010

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010-2017
2010-2011

Yeni Faaliyet

2010-2017

Yeni Faaliyet

2010-2017

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet

2010

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.

ϮϭϬ

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o 33 Adet Elektrikli Tren Seti Ve Bunlarýn
Yedek Malzemesi Alýmý*
o Bornova Semt Garajý
o Selçuk Semt Garajýnýn Yapýlmasý
o Semt Garajlarý Yapýlmasý
o Yeni Otobüs Alýmý*
o Fren Bakým Tesislerimizin Modernize
Edilmesi*

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011-2013
2010-2011
2010-2014
2010-2011
2010-2011

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
o Yaya Bölgelerinin ve Kaldýrýmlarýnýn
Denetlenmesi
o Sinyalizasyon Sisteminin Geliþtirilmesi
o Yatay ve Düþey Ýþaretlemenin Geliþtirilmesi,
Bakýmý Ve Onarýmý
o Ulaþým ve Trafik Düzenleme Projelerinin
Hazýrlanmasý
o Trafik ve Denetim Hizmetlerinin
Geliþtirilmesi
o Katlý Otoparklarýn Yapýlmasý

Devam Eden Faaliyet

2010

Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010-2017
2010-2017

Devam Eden Faaliyet

2010-2017

Sürekli Faaliyet

2010-2017

Yeni Faaliyet

2010-2017

Ulaþým

Not:
Eshot Genel Müdürlüðü'nün faaliyetlerine kurumun kendi stratejik planýnda yer verilmiþtir.

Ϯϭϭ

Saðlýklý Nesillerin Dinamik Yaþamý Yakaladýðý Kent ÝZMÝR

Saðlýk ve Spor

Ýzmir'de saðlýk ve sporu bütünleyici ortam ve koþullar hazýrlanarak halkýn hizmetine
sunuluyor. Sosyal belediyecilik anlayýþýnýn bir yansýmasý olan belediye saðlýk hizmetlerinde
ulaþýlan halk kitlesi gün geçtikçe geniþliyor. Saðlýklý kent oluþumu için saðlýklý toplum
gerekliliðinden hareketle mevcut saðlýk hizmetleri kentin her noktasýna geliþtirilerek
taþýnýyor. Saðlýklý yaþam yolundaki ilk basamak olan spor faaliyetlerini eðlenceli hale

Saðlýk ve Spor

getirecek imkânlarý hazýrlýyor ve kentte yaþayanlar için kolay eriþilebilir hale getiriyor.

Ϯϭϱ

Saðlýk ve Spor Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

Ϯϭϲ

Paydaþ Analizi

Saðlýk ve Spor

Spor faaliyetlerini saðlýkla bütünleþtirmek amacýyla sunduðumuz hizmet ve
faaliyetlerimizin etkinliðini arttýrmak için birçok kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütü ile
etkileþim içinde bulunmaktayýz. Gelecek nesillerin saðlýklý olmalarý için sporu yaþamýn
vazgeçilmez bir unsuru haline dönüþtürüyoruz. Bu amacýmýza yönelik geliþtireceðimiz ve
hayata geçireceðimiz projelerde eðitim kurumlarý, amatör spor kulüpleri, Gençlik ve Spor
Müdürlüðü ve diðer paydaþlarýmýzla birlikte emin adýmlarla yol almaktayýz.
Saðlýk ve spora yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan
analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etkimemnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Ϯϭϳ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kuruma ait hastanenin olmasý.
2.Sosyal güvencesi olmayan hastalarýn
ücretsiz tedavi edilmesi.
3.Okullarda saðlýk taramalarýnýn
yapýlmasý.
4.Hastane hizmetinde otomasyona
geçilmiþ olmasý.
5.Teknolojik týbbi cihazlarýn var olmasý.
6.Tahlil ve tetkik sonuçlarýnýn ayný gün
içerisinde alýnmasý.
7.Ýhtiyaç duyulduðunda saðlýk
hizmetlerinin evlere taþýnmasý.
8.Tedavi ücretlerinin uygun olmasý.
9.Çok amaçlý spor tesislerinin sayýca fazla
olmasý.
10.Amatör spor kulüplerine destek
verilmesi.
11.Yeþil alanlarda kondisyon aletlerinin
bulunmasý.
12.Spor yapmaya eriþimi kýsýtlý çocuklara
ve gençlere imkanlar sunulmasý.
13.Kurumun uluslararasý spor
organizasyonlarý düzenleyecek
potansiyele sahip olmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Hastanenin acil servisinin tam
teþekküllü olmamasý.
2.Hastanede yoðun bakým ünitesinin
olmamasý.
3.Gece nöbetlerinde branþ doktorlarýnýn
bulunmamasý.
4.Özel dal poliklinikleri eksikliði sebebiyle
hastane hizmet çeþitliliðinin
bulunmamasý.
5.Belli branþlardaki hekim sayýsýnýn
yetersizliði.
6.Spor organizasyonlarý tanýtýmýnýn
yetersiz olmasý.

FIRSATLAR
1.Kentin termal kaynaklara sahip olmasý.
2.Körfezin, su sporlarýna olanak sunmasý.
3.Kentin uluslararasý spor
organizasyonlarý için cazip bir þehir
olmasý.
4.Amatör spor kulüplerinin sayýca fazla
olmasý.
5.Devlet ve üniversite hastanelerinin ve
ö ze l h a s t a n e l e r i n s a ð l ý k l a i l g i l i
araþtýrmalara önem vermesi.

TEHDÝTLER
1.Aile hekimliði uygulamasýna geçilmesi.
2.Son dönemde artan salgýn hastalýklar.
3.Kente yeni spor tesisleri kazandýrmak
için yeterli alan bulunmamasý.
4.Yasal mevzuatýn olumsuz etkileri.
5.Spora olan ilginin azlýðý.

Ϯϭϴ

Ϯϭϵ

Saðlýk ve Spor

Orta Vadeli Program ve 9.
Kalkýnma Planý'nýn saðlýk ve sporla ilgili
hedefleri göz önünde tutularak herkes
için saðlýk ve spor sloganýyla, saðlýklý bir
kent oluþturmaya yönelik iki amaç ve bu
amaçlara iliþkin üç hedef geliþtirilmiþtir.
Saðlýk hizmetlerimizin
kalitesinin daha da artýrýlmasý için
Eþrefpaþa Hastanesi'nin
modernizasyonu devam edecek ve bu
kapsamda hastanemize Yoðun Bakým
Ünitesi baþta olmak üzere birçok yeni
birim açýlacaktýr.
Sosyal güvencesi olmayan
hemþerilerimize tüm saðlýk hizmetleri
kesintisiz olarak sunulmaya devam
edecektir. Kentimizdeki okul ve
mahallelerde diþ ve saðlýk taramalarý
yapýlacak, halkýmýzýn saðlýk konusunda
bilinçlenmesi amacýyla organ-kan baðýþý,
ilkyardým, hijyen ve saðlýklý anne-kadýn
gibi konularda birçok eðitim faaliyetleri
düzenlenecektir.
Saðlýklý bir yaþam için spor ilkesi
doðrultusunda kentimizde mevcut
bulunan spor tesisleri modernize
edilecek ve hemþerilerimizin spor
tesislerinden daha etkin bir þekilde
faydalanmalarý saðlanacaktýr. Amatör
spor kulüplerimize ve okullarýmýza spor
m a l ze m e l e r i ko n u s u n d a d e ste k
verilecek ve gençlerimiz spora
yönlendirilecektir. Halkýn her kesiminin
spor yapabilmesi için rekreasyon
alanlarýnda bulunan aerobik, jimnastik
ve kondisyon aletleri kent geneline
yayýlacaktýr. Ayrýca bisiklet etkinlikleri,
sokak basketbolu ve engelliler için spor
müsabakalarý gibi çeþitli
organizasyonlarla kentin spor dinamiði
artýrýlacaktýr.
Farklý spor branþlarýna yönelik
Çok Amaçlý Salonlar, Spor Kompleksleri
ve O l i m p i k B u z Pate n i S a l o n u
yapýlacaktýr. Böylece ulusal ve
uluslararasý alanda kentimizin spor
endüstrisinde bir cazibe merkezine
dönüþmesi saðlanacaktýr.

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
AMAÇ-6.1. Koruyucu Ve Tedavi Edici Saðlýk Hizmetleri Sunmak Ve Saðlýkta Öncü Kent Olmak
HEDEF-6.1.1: Saðlýk hizmet kapasitesinin arttýrýlmasý ve daha saðlýklý yaþam olanaklarýnýn
sunulmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Hizmet verilen hasta sayýsý
o Kurulacak ünite, merkez ve birimlerin
tamamlanma oraný

STRATEJÝLER
o Eþrefpaþa Hastanesi'nin hizmet
kalitesini artýrarak
o Týbbi teknolojik geliþmelerden
yararlanarak
o Taný ve tedavi merkezleri kurarak
o Yoðun bakým ünitesi kurarak

HEDEF-6.1.2: Metropol alan içerisinde halka yönelik saðlýk taramalarý yapýlmasý ve ilgili
eðitimlerin verilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Tarama yapýlacak okul ve mahalle
sayýsý
o Saðlýk içerikli eðitim verilen kiþi sayýsý
o Evde bakýmý yapýlacak yaþlý ve
engelli sayýsý

STRATEJÝLER
o Saðlýk içerikli eðitimler vererek
o Saðlýk taramalarý yaparak
o Evde bakým hizmeti çalýþmalarýna
baþlanarak

AMAÇ-6.2.: Alternatif Spor Olanaklarýný Kentte Yaþayan Tüm Kesimler Ýçin Eriþilebilir Hale Getirmek
HEDEF-6.2.1: Spor faaliyetlerini kentin her alanýna yaymaya yönelik tesislerin yapýlmasý
ve etkinlik sayýsýnýn artýrýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Spor
Kulübü'nün faaliyette bulunduðu
branþ sayýsý
o Spor malzemesi verilecek öðrenci ve
sporcu sayýsý
o Daðýtýlan spor malzemesi sayýsý
o Yeþil alanlara konulacak kondisyon
aleti sayýsý

STRATEJÝLER
o Spor kompleksleri yaparak
o Mevcut salonlara yenileme
çalýþmalarý yaparak
o Spor malzemesi temini ve daðýtýmý
yaparak
o Spor organizasyonlarý düzenleyerek
o Çok amaçlý salonlar yaparak

ϮϮϬ

Türk Gençliði, Saðlýklý Yetiþip Spor Yaparsa Ulusumuzun Geleceði
Güvence Altýndadýr.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Hepatit Taný ve Tedavi Merkezi
o Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
o Gündüz Hastanesi Geliþtirilmesi
o Yoðun Bakým Ünitesinin Kurulmasý
o Uyku ve Apne Sendromu Teþhis ve Tedavi
Biriminin (Uyku Laboratuarý) Kurulmasý
o Hastane Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Ýzmir 65 Yaþ Üzeri Nüfusun Haritasýnýn
Çýkarýlmasý
o Saðlýklý Yaþam Merkezi
o Klasik Koroner Anjiyo Biriminin Kurulmasý

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2012

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011-2017
2011-2014

o Okul ve Mahalle Diþ ve Saðlýk Taramalarý
o Organ ve Kan Baðýþ Eðitimleri
o Ýlk Yardým Eðitimlerinin Geliþtirilmesi
o Hijyen Eðitimi
o Evde Bakým Hizmeti
o Saðlýklý Anne-Kadýn Eðitimi

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017

o Bornova Buz Pisti Kompleksi
o Celal Atik Yüzme Havuzu Tadilatý
o Muhtelif Çok Amaçlý Salon
o Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardýmý
o Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübüne
Yardým
o Ýhtiyaçlý Ýlköðretim Okullarý ve Liselere Spor
Malzemesi Desteði
o Spora Eriþimi Kýsýtlý Çocuklara Yönelik Spor
Organizasyonu
o Rekreasyon Alaný Ve Yeþil Alanlara
Kondisyon Aletleri Yerleþtirilmesi
o Uzundere Sosyal Tesisleri
o Gençlik Spor Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o ÝBB Gençlik Yaz Kamplarý
o Engelliler Ýçin Spor Organizasyonlarý
o Bisiklet Etkinlikleri
o Sokak Basketbolu Turnuvasý
o Uluslararasý 16 Yaþ Tenis Europa
o Spor Kompleksleri
o Bisiklete Binmeyi Öðreniyorum

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010
2010
2010-2017
2010-2017
2010-2017

Devam Eden Faaliyet

2010-2017

Devam Eden Faaliyet

2010-2017

Devam Eden Faaliyet

2010-2017

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010-2011
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2010-2017
2012-2017
2012-2017

ϮϮϮ

ϮϮϯ

Saðlýk ve Spor

Gecesiyle Gündüzüyle Yaþayan, Engelleri Aþan Kültür Kenti ÝZMÝR

Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler

Sosyal ve kültürel hayatýn canlýlýðý ve sürekliliðiyle anýlan Ýzmir, kimine göre sosyal
hayatýn merkezi, kimine göre ise sadeliðin en sakin limanýdýr. Kültür sanat faaliyetlerini her
yaþýn ve her kesimin ilgisini çekecek hale getirerek hayatýn her anýna daðýtýr. Eðitime yapýlan
yatýrýmý kalkýnmýþlýðýn göstergesi olarak kabul eden anlayýþýyla herkesi kucaklayan, kuþaklar
arasýnda bað oluþturan eðitim faaliyetleri düzenlemeyi bir borç bilmiþtir. Duyarlýdýr Ýzmir.
Sosyal eþitlik ve toplumsal hassasiyet anlamýnda üretilen her yeni deðer, paylaþýldýkça
çoðalýr ve engellerin aþýlmasýna yardýmcý olur bu kentte. Ýþte bu sebeplerle Ýzmir, hep en
güzel hayallerin baþkentidir. Gizemli bir kiþiliði vardýr bu kentin… Ýçindeyken her þey normal,

K ü l t ü r, E ð i t i m v e S o s y a l H i z m e t l e r

her þey rutin akýþýnda; dýþarýdan bakýlýnca büyülü cazibesi en baþýnda gelir.

ϮϮϳ

Kültür, Eðitim ve Sosyal Hizmetler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

ϮϮϴ

ϮϮϵ
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Paydaþ Analizi
Binlerce yýllýk yaþanmýþlýktan hayatýmýza yansýyan kültürümüzün, vazgeçilmez
unsuru olan paylaþýmcýlýk odaðýnda sunulan sosyal hizmetlere iliþkin, birçok kurum, kuruluþ
ve sivil toplum örgütleri ile etkileþim içinde bulunmaktayýz. Hizmet ve faaliyetlerimizin
sosyal belediyecilik ilkeleri doðrultusunda etkin bir þekilde sunmak için, kentimizde bulunan
eðitim kurumlarý, muhtarlýklar, sosyal hizmetler müdürlüðü ve sivil toplum örgütleriyle
kesintisiz etkileþim içinde bulunarak tüm engelleri aþma yolunda ilerlemekteyiz. Bu gayede
birlikte hareket ettiðimiz paydaþlarýmýz genel olarak hizmet ve faaliyetlerimizin
üretilmesine yönelik kurumumuzu etkilemekte ve yönlendirmektedir. Ayný zamanda
üretilen hizmet ve faaliyetlerimizi de kullanmaktadýrlar.
Sosyo – Kültürel yaþam kalitesini geliþtirmeye yönelik sunduðumuz hizmet ve
faaliyetlerimiz ile ilgili birimlerimiz tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde
bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte
görülmektedir.

ϮϯϬ

GÜÇLÜ YANLAR
1.Ýhtiyaç sahiplerine sürekli ve düzenli
olarak maddi - manevi desteðin
saðlanmasý.
2.Ýhtiyaç duyan bölgelere yýlýn her günü aþ
evi hizmetinin sunulmasý.
3.Engellilerin sosyal hayata katýlýmýnýn
kolaylaþtýrýlmasý.
4.Eðitimin ve eðitim kurumlarýnýn
desteklenmesi.
5 . Ke n tt e fa r k l ý k ü l t ü r v e s a n a t
etkinliklerinin sürekli düzenlenmesi.
6.Kültür sanat etkinliklerinin yapýldýðý açýk
ve kapalý alanlarýn yeterli sayýda olmasý.
7.Kentin tarihini ve kültürünü yansýtan
kent müzesi ve arþivine sahip olunmasý.
8.Meslek edindirme kurslarýnýn aktif
olarak çalýþmasý.
9.Huzurevi binasýnýn geniþ bir alana
kurulmuþ olmasýyla huzurevi sakinlerine
daha rahat ve kaliteli yaþam imkâný
saðlanmasý.
10.Mezarlýk bilgi sistemine sahip
olunmasý.
11.Taziye ve defin hizmetleri sunarak
kentliye acý gününde destek olunmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Sanatsal ve kültürel etkinlik tanýtýmýnýn
yetersiz olmasý.
2.Sanat ve kültür merkezlerinin etkin
kullanýlmamasý.
3.Kent müzesi ve arþivine yönelik yeterli
ilgi yaratýlamamasý.
4.Kültürel hizmetlere yönelik diðer
kurumlarla koordinasyonun yeterince
saðlanamamasý.
5.Meslek edindirme kurslarýný bitirenlere
iþ imkâný saðlanmasý konusunda ilgili
meslek odalarýyla yeterli koordinasyonun
saðlanamamasý.
6.Huzurevi kapasitemizin talebe cevap
verecek yeterlilikte olmamasý.
7.Mevcut gömü alanlarýnýn yetersizliði.

FIRSATLAR
1.Kentlinin sosyal sorumluluk bilincinin,
kentin kültürüne ve yaþamýna yansýmasý.
2.Þehrin, binlerce yýllýk tarihi ve kültürel
birikim üzerinde kurulmuþ olmasý.
3.Ýzmir' in kültür ve turizm kenti olmasý.
4.Ulusal ve uluslararasý fuar ve
organizasyonlara ev sahipliði yapýlmasý.
5.Kentlinin eðitim seviyesinin ülke
ortalamasýnýn üzerinde olmasý.
6.Kentte üniversite öðrencisi sayýsýnýn
fazla olmasý.
7.Coðrafi konumun kültürel faaliyetleri
destekleyici nitelikte olmasý.
8.Ýklim koþullarýnýn olumlu etkileri.
9.Uluslararasý havalimanýna sahip
olunmasý.
10.Sivil toplum kuruluþlarýnýn sayýca fazla
olmasý.
11.Ýzmir'in kýyý kenti olmasý.
12.5216 ve 5393 sayýlý yasalarýn vermiþ
olduðu yetkiler.

TEHDÝTLER
1.Yoðun göçlerle meydana gelen
kontrolsüz nüfus artýþý.
2.Toplumsal sorunlardaki artýþ.
3.Kültür ve sanat organizasyonlarýnýn
maliyetlerinin yüksek olmasý.
4.Mevzuatýn olumsuz etkisi.
5.Kentlinin yaþ ortalamasýnýn yüksek
olmasý.

Ϯϯϭ
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GZFT Analizi

Toplumsal bütünleþmenin önemli
unsurlarýndan biri olan ve binlerce yýllýk
yaþanmýþlýðý yansýtan kültürümüz; yerel,
bölgesel ve hatta ulusal düzeyde kalkýnmanýn
vazgeçilmez girdilerindendir. Sosyo-kültürel
yaþamýn etkinliðini artýrmaya yönelik 9.
Kalkýnma Planý ve Orta Vadeli Programý'n
“Kültürün korunmasý, geliþtirilmesi ve
toplumsal diyalogun güçlendirilmesi,
eðitimin iþ gücü talebine duyarlýlýðýnýn
arttýrýlmasý, eðitim sisteminin geliþtirilmesi,
gelir daðýlýmýnýn iyileþtirilmesi, sosyal içerme
ve yoksullukla mücadele” hedefleri baþta
olmak üzere Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi
ve Türkiye'de Yaþlýlarýn Durumu ve Yaþlanma
Ulusal Eylem Planý da dikkate alýnarak
toplamda iki amaç ve üç hedef geliþtirilmiþtir.
Yaþamýn vazgeçilmez parçasý olan
kültürel etkinlikler, sanatsal bir perspektifte
sunularak kent yaþamýný ayrý bir boyuta
taþýmýþtýr. Farklý semtlerde inþa edilen
merkezlere, restore edilen tarihi yapýlar da
eklenerek kente birçok kültür merkezi
kazandýrýlmýþtýr. Alsancak Tarihi Elektrik
Fabrikasý ve Halkapýnar Un Fabrikasý baþta
olmak üzere kent genelinde atýl halde
bulunan diðer tarihi yapýlarý da kültür
merkezine dönüþtürme çalýþmalarýmýz
devam edecektir.
Kültür endüstrisinin geliþimine
y ö n e l i k i l i m i zd e b u l u n a n y a b a n c ý
temsilciliklere ait kültür merkezleriyle
eþgüdümlü olarak uluslararasý düzeyde
etkinlikler gerçekleþtirilecektir. Baþta tiyatro
ve opera olmak üzere birçok sanat dalýna
yönelik merkezler ve etkinlikler yapýlacaktýr.
Haftanýn hemen her günü Tarihi
Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi'nde
yapýlmakta olan sanat ve müzik etkinlikleri;
resim, heykel ve fotoðraf sergileri ile
çeþitlendirilerek geliþtirilecektir. Eriþim
imkaný kýsýtlý olan kentlilerimizin de kültürel
etkinliklere katýlabilmeleri için birçok
alternatif sunulacaktýr.

ϮϯϮ

Ϯϯϯ
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Kent yaþamýnda sosyal dengeyi
saðlamak amacýyla yoksulluk kültürü ile
mücadele edilecektir. Kaynaklara eriþim
imkanlarý dar olan vatandaþlarýmýz saðlýk ve
eðitim ihtiyaçlarý öncelikli olacak þekilde
desteklenmeye devam edilecektir. Göçten
kaynaklanan sosyo-ekonomik entegrasyon
ve çevre baðlantýlý problemleri hafifletmek
için ÝGEP'le eþgüdümlü olarak yürütülen
Önder Aile Projesi ve Sosyo-ekonomik
Planlama Rehberiyle kentimize göçle gelen
ailelerin sosyal yaþama adaptasyonu
hýzlandýrýlacaktýr.
Kadýn erkek eþitliði esasýyla
kadýnlarýn yerel karar alma süreçlerine aktif
katýlýmý teþvik edilecek ve desteklenecektir.
Yerel Eþitlik Eylem Planý doðrultusunda
kadýnlarýn þiddete maruz kalmamasý için
eðitim temelli destekler sunulacaktýr. Ayrýca
kadýnlarýn sosyal yaþamda ekonomik açýdan
güçlenmesi için de çeþitli branþlarda mesleki
kurslar düzenlenecektir. Türkiye'de Yerel
Eþitlik Komisyonu'nu kurarak faaliyete
geçiren ilk kurum olan Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi, hayata geçirmeyi planladýðý diðer
projelerle de Kadýn Dostu Kent imajýný
korumaya devam edecektir.
Engelli vatandaþlarýmýzýn kent
içerisinde ve sosyal hayatlarýnda engelsizce
yaþayabilmeleri için yapýlmakta olan
altyapýsal düzenlemeler ve engelli
vatandaþlarýmýza sunulan destekler hýz
kesmeden devam edecektir.

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-7.1: Kenti, Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikleriyle Gece Gündüz Yaþayan
Cazibe Merkezi Haline Getirmek
HEDEF-7.1.1: Kültürel ve sanatsal faaliyetleri kentin her alanýna yaymaya yönelik
tesislerin ve etkinliklerin yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Düzenlenen etkinliklerin sayýsý
o Düzenlenen sanatsal ve kültürel
yarýþmalarýn sayýsý
o Gezici sanat otobüsüyle yapýlacak
gösterim sayýsý
o Düzenlenen açýk hava yaz sinemalarý
sayýsý
o Kent müzesine gelen ziyaretçi sayýsý

STRATEJÝLER
o Tiyatro, sergi, konser, panel vb. kültür
sanat etkinlikleri düzenleyerek
o Sanatsal ve kültürel yarýþmalar
düzenleyerek
o Yeni kültür merkezleri yaparak
o Gezici sanat otobüsü etkinlikleri ve
açýk hava yaz sinemalarý düzenleyerek

Amaç 7.2: Bir Arada Ve Eþit Yaþamak Ýçin Farklýlýklarýmýzý Ve Deðerlerimizi
Bütünleþtiren Sosyal Hizmetler Üretmek
HEDEF 7.2.1: Kentin tüm kesimine, ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardýmlarýn
ulaþtýrýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ayni ve nakdi yardým yapýlan kiþi sayýsý
o Kardeþ aile sayýsý
o Kentli aile sayýsý
o Önder aile sayýsý
o Yapýlan nakdi yardým tutarý
o Yardým yapýlacak öðrenci sayýsý
o Yardým yapýlacak engelli sayýsý

STRATEJÝLER
o Ýhtiyaç duyan vatandaþlara ayni ve
nakdi yardým yaparak
o Sosyal destek amaçlý projeler
geliþtirerek
o Eðitim kurumlarýna yardým yaparak
o Ýhtiyaç duyan öðrencilere yardým
yaparak
o Engelli kiþilere yardým yaparak

HEDEF 7.2.2: Sosyal ve eðitsel alanda geliþimi ve yerelde kalkýnmayý hedefleyen
hizmetlerin sunulmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Merkezlerden yararlanacak vatandaþ
sayýsý
o Kurslardan yararlanacak vatandaþ
sayýsý
o Eðitim verilen branþ sayýsý
o Yetiþtirilecek ara eleman sayýsý
o Yaz okulundan faydalanacak öðrenci
sayýsý

STRATEJÝLER
o Sosyal merkezler açarak
o Vatandaþlara yönelik kurslar
düzenleyerek
o Yaz okullarý açarak

Ϯϯϰ

Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kültür, okumak, anlamak,
görebilmek, görebildiðinden anlam çýkarmak, uyanýk davranmak
düþünmek ve zekâyý eðitmektir.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o Gençler Arasý Kültür Paylaþým Etkinlikleri
o Yeni Kültür Merkezleri
o Kültür Faaliyetlerinin Geliþtirilmesi
o Tiyatro Gösterimleri
o Kent ve Körfez Turu
o Kent Süsleri
o Panel, Söyleþiler
o Konser Organizasyonlarý
o Festivaller ve Bienaller
o Gezici Sanat Otobüsü Etkinlikleri
o Sanatsal ve Kültürel Yarýþmalar
o Açýk Hava Yaz Sinemalarý
o Ýzmir Bilim ve Teknopark Tesislerinin
Kurulmasý
o Þirinyer Parký Sosyal Tesisleri
o Þiir Söyleþi Ýmza Günleri
o Kütüphane ve Müzeler Hizmetlerinin
Geliþtirilmesi
o Tematik Alan Sergileri
o Sanatsal Çevre Hizmetlerinin
Geliþtirilmesi
o Resim Heykel Sergileri
o Ýsmet Ýnönü Kültür Merkezi Yenilemesi
o Zübeyde Haným Opera Binasý

o Cenazesi Olan Vatandaþlara Taziye Hizmeti
o Mezarlýklar Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Mezarlýklarýn ve Yeni Gömü Alanlarýnýn
Düzenlenmesi
o Huzurevi Hizmetleri'nin Geliþtirilmesi
o Sosyal Yaþam Kampusu
o Ýhtiyaç Sahibi Öðrencilere Yardým Projesi
o Ýhtiyaçlý Okullara Yardým Projesi
o Sosyal Destek Merkezleri
o Kurumlara ve Engelli Kiþilere Malzeme
Yardýmý
o Kardeþ Aile Projesi
o Sosyal Hizmetlerin Geliþtirilmesi
o Kentsel Dönüþüm Alanlarýnda Sosyo
Ekonomik Planlama Rehberi Hazýrlanmasý
o Gençler Yaþlýlar Elele
o Önder Aileler
o Yardýma Muhtaç Kesimlere Yemek
Hizmeti Verilmesi
o Kentin Ekonomik ve Sosyal Doku Haritasýnýn
Çýkarýlmasý
o Fakir ve Muhtaçlara Ayni ve Nakdi Yardým
Ϯϯϲ

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2015
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2013

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2011 – 2013
2010 – 2017
2010 – 2017

Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017

Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2017
2011 – 2014
2011 - 2014

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2014

Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2014
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017

Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2017
2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017

Yeni Faaliyet

2010

Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017

Faaliyet Adý

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2016
2010 - 2013
2011 - 2017
2010 - 2011
2010 - 2017

K ü l t ü r, E ð i t i m v e S o s y a l H i z m e t l e r

o Yeni Semt Merkezleri
o Kurs Merkezleri
o Engelliler Merkezi Faaliyeti
o Abla, Aðabey, Kardeþ Dayanýþmasý
o Kent Koleji Ve Akademisi
o Aile Danýþma Ve Eðitim Merkezleri
o Gençlik Merkezleri Kurulmasý
o Bayraklý Günübirlik Tesisleri
o Yaz Okullarý

Faaliyet Türü

Ϯϯϳ

Akdeniz'in Ýncisi, Uygarlýklar Köprüsü, Konuksever Kent ÝZMÝR

Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler

Kimine göre Akdeniz'in incisi, kimine göre Anadolu diyarýnýn batýya açýlan
penceresi, kimine göre ise þarkýn Paris'idir Ýzmir. Üzerinde bulunduðu gizemli tarih ve
cömert coðrafya kentin vizyonuna yeni ufuklar eklemiþtir. Böylece þehir, kültürel
birikimlerini veri alýp ona yeni deðerler katarak farklý kültürlerin buluþma adresi, yeni
dostluklarýn kurulma mekâný haline gelmiþtir. Uluslararasý organizasyonlara büyük bir
konukseverlikle ev sahipliði yapan Ýzmir, dünya kenti olma yolunda adým adým

Tu r i z m , F u a r c ý l ý k v e D ý þ Ý l i þ k i l e r

ilerlemektedir.

Ϯϰϭ

Turizm, Fuarcýlýk ve Dýþ Ýliþkiler Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

SasalDoal
YaamPark
b.Md.

ABveDlikilerb.Md.

Müdürlük

TURZM,FUARCILIKveDILKLER:AKDENZ'NNCS,UYGARLIKLARKÖPRÜSÜ,KONUKSEVERKENTZMR
GörevTanm
YasalDayanak
zmirBüyükehirBelediyesiyöneticilerinevebelediyemiziziyaretegelenyabancülke
temsilcilerinetercümanlkhizmetivermek

5393s.K.m.18/1p

zmirBüyükehirBelediyesiBakannaveyöneticilerinegelenyabancdildekibelgelerin
çevirisiniyapmak

5393s.K.m.18/1p

zmirBüyükehirBelediyesi'ninüyeolduuuluslararaskurulularnilemlerinitakipetmek 5393s.K.m.74
zmir'nkardekentleriileilikilerinidüzenlemek,gelenkardekentolmataleplerini
deerlendirmekveonayasunmak,onaylanmashalindeilikininkurulmasiçinhertürlü
organizasyonugerçekletimek
zmir'insosyal,kültürelvecorafiaçdangeçmitengünümüzetarihedamgasnvuran
kentlerdenbiriolduunudierülketemsilcileriyletemaslardabulunarak,uluslaras
organizasyonlardayeralarakveikiliilikilerigelitirerekdünyakamuoyunasunmak

5393s.K.m.18/1p

5393s.K.m.18/1p

zmir'debulunandiplomatikülketemsilcileriylezmirBüyükehirBelediyesiarasndaki
ilikileridüzenlemek

5393s.K.m.18/1p

zmirBüyükehirBelediyesiBakanlkMakamnnyurtdgörevlendirmeleriçerçevesinde
yurtdseyahatorganizasyonlarileilgiliorganizasyonuvekoordinasyonuyapmak

5393s.K.m.18/1p

zmirBüyükehirBelediyesibünyesindeyeralanbirimlereAvrupaBirliiveçeitlihibe
projelerihakkndabilgilendiriciraporlarsunmak,projelerinhazrlanmasnsalamak.

5393s.K.m.18/1p

Büyükehirinbütünlüünehizmetedensosyaldonatlar,bölgeparklar,hayvanatbahçeleri,
5216s.K.m7/m,
hayvanbarnaklar,kütüphane,müze,spor,dinlence,elencevebenzeriyerleriyapmak,
5393s.K.m14/a
yaptrmak,iletmekveyailettirmek

ϮϰϮ

Paydaþ Analizi

Tu r i z m , F u a r c ý l ý k v e D ý þ Ý l i þ k i l e r

Kentimizin turizm, fuarcýlýk ve dýþ iliþkiler faaliyet alanýnda, ulusal ve uluslar arasý
boyutta öncü bir kent olmasýna yönelik kültür ve turizm bakanlýðý, dýþ iþleri bakanlýðý ve
diplomatik misyon temsilcilikleriyle yoðun bir etkileþim içinde bulunmaktayýz. Bu
doðrultuda Ýzmir Valiliði, Dýþ Ýþleri Bakanlýðý, Kültür Bakanlýðý, Ýlçe belediyeler, kentimizde
bulunan üniversiteler ve diplomatik misyon temsilcilikleri hizmet ve faaliyetlerimizi
etkilemekte ve yönlendirmektedir.
Kent tanýtýmý odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz tarafýndan
yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu paydaþlara yönelik
etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Ϯϰϯ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Kentin tarihini ortaya çýkaran Agora ve
diðer tarihi mekanlarla ilgili projelerin
kurumumuzca gerçekleþtirilmesi.
2.Kentsel turizme katký saðlayan fuar ve
organizasyonlarýn düzenlenmesi.
3.Uluslararasý organizasyonlar
düzenlemede yeterli tecrübe ve birikime
sahip olunmasý.
4.Tarihi binalarýn ve mekanlarýn,
restorasyon iþlemlerinden sonra turizme
açýlmasý.
5.Kentsel dönüþüm projeleriyle kent
turizmine katký saðlanmasý.
6.Alternatif turizm alanlarý oluþturulmasý
ile ilgili çalýþmalara destek verilmesi.
7.Kurulan kardeþ kent iliþkileri ile turizme
katký saðlanmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Ýzmir'in turizm potansiyelinin dünyaya
tanýtýlmasýnda yetersiz kalýnmasý.
2.Fuarlarýn ve organizasyonlarýn
tanýtýmýnýn yetersiz olmasý.
3.Liman kenti olmanýn getirdiði
avantajlardan yararlanacak giriþimlerin,
projelerin eksikliði.
4.Fuar alanlarýnýn fiziksel koþullarýnýn
bazý organizasyonlar ve fuarlar için
yetersiz kalmasý.

FIRSATLAR
1.Agora, Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti
gibi tarihi ve turistik mekânlarýn
kentimizde bulunmasý.
2.Kentimizin ülke genelinde güçlü bir
imaja sahip olmasý.
3.Uluslararasý havalimanýna sahip
olunmasý.
4.Ýzmir'in Liman kenti olmasý, jeopolitik
konumu.
5.Turizme uygun zengin coðrafi yapý ve
iklimin bulunmasý.
6.Ýzmir'in mavi bayraklý plajlara sahip
olmasý.
7.Kentte alternatif turizm dallarýnýn
geliþmesine yönelik kaynaklarýn var
olmasý.
8.Ýzmir'in dünya çapýnda tanýnan bir kent
olmasý.
9.Ýzmir'in geliþmiþlik açýsýndan Türkiye'nin
üçüncü büyük þehri olmasý.

TEHDÝTLER
1.Ekonomik dalgalanmalar.
2.Orman yangýnlarýnýn tatil beldelerini ve
doða turizmini tehdit etmesi.
3.Salgýn hastalýklar.
4.Küresel ýsýnmanýn, kent kaynaklarýný
olumsuz etkilemesi.
5.Ýzmir Körfezi'nin kirlenmesine sebep
olan faktörler.

Ϯϰϰ
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Doðanýn her renginin ayrý
bir güzellikte bulunduðu
kentimizde, doðal güzellikleri,
tarihsel mirasýmýzla bütünleþtirip
Ýzmir'i dünyaca tanýnan ve tercih
edilen bir kent haline getireceðiz.
Bu hususta Türkiye Turizm
Stratejisi, Turizm Eylem Planý ve 9.
Kalkýnma Programý öngörülerine
uygun olarak iki hedef
geliþtirilmiþtir.
Alternatif turizm
imkânlarýnýn tüm güzellikleriyle
yaþandýðý Ýzmir'de, tatil
yörelerinden, mavi bayraklý
plajlara, ören yerlerinden, dini
merkezlere kadar birçok turizm
alanlarý yer almaktadýr. Akdeniz
coðrafyasýnýn kentimize sunduðu
imkânlarý Ege Uygarlýklar Tarihi
Parký, Akdeniz Tema Parký, Botanik
Parký, Zooloji Müzesi, Yeni Fuar
Projesi ve Akdeniz Akvaryumu gibi
projelerle somutlaþtýracak ve
Ý z m i r, t u r i z m s e k t ö r ü n d e
uluslararasý bir marka kent haline
getirilecektir.
1923'te Mustafa Kemal
Atatürk'ün emriyle toplanan Ýzmir
Ýktisat Kongresi'ne kadar uzanan
tarihiyle bu yýl Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi tarafýndan 78.si
düzenlenen Ýzmir Enternasyonal
Fuarý, bölge ve ülke ekonomisine
büyük katký saðlamakla birlikte
Türkiye'nin "dünyaya açýlan
p e n c e re s i " s l o ga n ý y l a ü l ke
tanýtýmýnda ve uluslararasý ticari
iliþkilerin geliþmesinde önemli
kazanýmlar saðlayacaktýr.
Dýþ Ýliþkileri geliþtirmek ve
karþýlýklý kültür alýþ veriþine imkân
saðlamak amacýyla kurulan kardeþ
kent iliþkileri etkin hale getirilecek
ve Ýzmir, Türkiye ile dünya kentleri
a ra s ý n d a ka za n d ý ð ý “ k ü l t ü r
köprüsü” görevini sürdürecektir.
Ϯϰϱ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-8,1. : Ýzmir'i Cazibesiyle Dünya Ölçeðinde Gözde Bir Turizm Ve Fuarlar Kenti Haline Getirmek
HEDEF-8.1.1 : Ýzmirin ulusal ve uluslar arasý organizasyonlara katýlýmý ve ev sahipliði
yapmasýnýn saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Düzenlenen fuar sayýsý
o Organizasyonlara katýlan katýlýmcý
sayýsý
o Fuar alanýnýn tamamlanma oraný

STRATEJÝLER
o Fuar organizasyonlarýna ev sahipliði
yaparak
o Deniz þenlikleri düzenleyerek
o Yeni fuar alaný oluþturarak

HEDEF 8.1.2 : Uluslar arasý alanda kent imajýný güçlendirme ve turizmi geliþtirme yolunda
faaliyetlerin yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Hazýrlanan materyallerin sayýsý
o Müze ve tematik parklarýn
tamamlanma oranlarý
o Kardeþ kent iliþkisi kurulan kent sayýsý

STRATEJÝLER
o Ýzmir'i tanýtýcý materyaller hazýrlayarak
o Müze ve tematik parklar yaparak
o Kardeþ kent iliþkileri kurarak
o Uluslar arasý iliþkileri geliþtirerek

Ϯϰϲ

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o Gaziemir Yeni Fuar Alaný
o Akdeniz Deniz Þenlikleri
o Kültürpark Yenileme Projesi
o Ýzmir Tekne, Yat ve Denizcilik Fuarý*
o Ýzmir Organik (Ekolojik) Ürünler Fuarý*

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

Faaliyet Yýlý
2010-2012
2010-2017
2010-2012
2011-2017
2010-2017

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.
o Ýzmir Turistik Rehberi
o AB ve Dýþ Ýliþkiler Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Güneydoðu Avrupa Ülkeleri Uluslararasý
Forumu
o Ýzmir'i Tanýtan Tanýtým Materyalleri
Hazýrlamak
o Akdeniz Havzasýnda Yeni Kardeþ Kent
Ýliþkileri Kurmak
o Ege Uygarlýklar Tarihi Parký
o Akdeniz Akvaryumu
o Akdeniz Tema Parký
o Teleferik Yenilenmesi
o Zooloji Müzesi
o Akdeniz Botanik Parký

Ϯϰϴ

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2012
2010 – 2017
2011

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet

2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2012-2015
2014-2017
2012-2014
2010-2012
2010-2014
2013-2015

Ϯϰϵ
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Güçlü Donanýmýyla Güvenli Kent ÝZMÝR

Afet Yönetimi ve Güvenlik

Ýzmir, afet yönetimi alanýnda sahip olduðu teknik donaným ve bilgi birikimiyle her
geçen gün daha da iddialý hale geliyor. Kentlinin doðal afetlerde karþýlaþabileceði riskleri en
aza indirme konusunda olduðu kadar kentin ve kentlinin güvenliði için de gerek duyulan
yatýrýmlar hayata geçiriliyor. Modern teknolojiyle donatýlan birimleri, Ýzmirliler için bugün

Afet Yönetimi ve Güvenlik

ve geleceðin en önemli güvencesini oluþturuyor.

Ϯϱϯ

Afet Yönetimi ve Güvenlik Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

Ϯϱϰ

Paydaþ Analizi

Afet Yönetimi ve Güvenlik

Kentsel yaþam ve kurumsal iþleyiþe yönelik bireylerin can ve mal güvenliðini
saðlamada baþta güvenlik birimleri ve vatandaþlar olmak üzere birçok kurum ve kuruluþla
etkileþim halinde bulunmaktayýz. Yapýlan analiz sonucunda hizmet ve faaliyetlerimizde
eþgüdümlü hareket ettiðimiz Ýzmir Valiliði, Emniyet Müdürlüðü, Jandarma Komutanlýðý ve
Sivil Savunma Müdürlüðü ile karþýlýklý olarak birçok boyutta etkileþim halinde olduðumuz
ortaya çýkmýþtýr.
Afet yönetimi ve güvenlik odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz
tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu
paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Ϯϱϱ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Ýtfaiye ekiplerimizin ihbardan sonra olay
yerine 3 ile 5 dakika arasýnda ulaþabiliyor
olmasý.
2.Teorik ve uygulamalý hizmet içi
eðitimlerin verildiði uluslararasý
standartlara uygun Toros Yangýn ve Doðal
Afet Eðitim Merkezi'nin bulunmasý.
3.Metropol alan dahilinde 32 ayrý noktada
yangýn istasyonlarýnýn konuþlandýrýlmýþ
olmasý.
4.Eðitim Amirliðimizdeki eðitmenlerimiz
tarafýndan okullara, Kamu Kuruluþlarýna,
Özel sektöre, Askeriye'ye bilgilendirme
amaçlý eðitimlerin verilmesi.
5.Genç, dinamik ve eðitimli personelle
zabýta hizmetlerinin geliþtirilmesine
yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý.
6.Olaylara müdahale edecek araç gereç ve
teknik teçhizatýn geliþen teknolojiye
uygun ve modernize edilmiþ olmasý.
7.Kentin dar sokaklarýna dahi en kýsa
zamanýnda müdahale edebilen küçük
tonajlý su tankerleriyle, fire - experss
motorize araçlarýmýzýn bulunmasý.
8.AKS istasyonlarýnda modern
ekipmanlarýn ve kurtarma kombi
Ambulanslarýn bulunmasý.
9.Zabýta hizmetleri için kullanýlan
araçlarýn yenilenmiþ olmasý.
10.Eðitimli arama kurtarma personelinin
bulunmasý.
11.Ýtfaiye personelinin kullandýðý kiþisel
koruyucu malzemelerin tam teþekküllü
olmasý.
12.Eðitilmiþ gönüllü itfaiyecilere sahip
olunmasý.
13.Dijital harita sistemine sahip olunmasý.
1 4. Ý tfaiye teþ kilatým ýzýn eð i t i m l i
paramedik personele sahip olmasý.
15.Ýtfaiye teþkilatýmýzýn arama kurtarma
ve keþif köpeklerine sahip olmasý.
16.Su altý kurtarmalarda deniz
botlarýmýzýn ve eðitimli dalgýç
personelimizin bulunmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Zabýta teþkilatýnýn hizmet binasý, eðitim
alaný, büro ve depo imkanlarýnýn yetersiz
olmasý.
2.Zabýta personelinin savunmaya ve
haberleþmeye yönelik teçhizatýnýn
olmamasý.
3.Belediye hizmet binamýzda güvenlik
kamera sisteminin bulunmamasý.
4.Personele yeterli mevzuat desteðinin
verilememesi.
5.Zabýta personeline yönelik motivasyon
artýrýcý çalýþmalarýn olmamasý.
6.Yangýnlarýn önlenmesinde, halk
eðitiminin istenilen düzeyde
yaygýnlaþtýrýlamamasý.
7.Acil Durumlarda, görevde olmayan
itfaiye personelinin toplanabilmesi için
gerekli toplu haberleþme sisteminin
bulunmamasý.

Ϯϱϲ

FIRSATLAR
1 . Ke n t s e l d ö n ü þ ü m p ro j e l e r i n i n
baþlamasý.
2.Þehrimizin denize kýyýsý olmasý
nedeniyle orman yangýnlarýna kýsa sürede
müdahalede edilebilmesi.
3.Kesilen cezalarýn tahsil edilebilmesi
açýsýndan e-devlet ve adrese dayalý nüfus
bilgi sisteminin geliþtirilmesi.
4.Þehirde bazý saatler dýþýnda trafik
yoðunluðu olmamasý.
5.Ilýman iklimin olumlu etkisiyle kýþ
aylarýnda buzlanmanýn olmamasý.
6.5188 Sayýlý Özel Güvenlik Kanunu ile
tanýnan yetkiler olmasý.
7 . S ey ya r s at ý c ý l ý ð ý n ve i þ s i z l i ð i n
azalmasýnda rolü olan mesleki eðitimlerin
ilgili kurumlarca verilmesi.

TEHDÝTLER
1.Görev esnasýnda zabýta memurunun
zaman zaman þiddete maruz kalmasý
2.Ýzmir'in göç alan bir kent olmasýnýn
sonucu olarak iþsizliðin ve seyyar
satýcýlýðýn artýþ göstermesi
3.Yangýn ve kurtarma hizmetlerinde ilgili
kurumlarýn itfaiye ile ayný anda olay
yerinde olamamasý
4.Çarpýk kentleþmenin olduðu bölgelere
uzun ve tonajlý itfaiye araçlarýmýzýn
eriþiminin zor olmasý
5.Cadde ve sokaklara yapýlan düzensiz
araç parklarý ve iþyerlerinin sebep olduðu
iþgaller sonucu itfaiye eriþiminin
kýsýtlanmasý
6.Zabýta hizmetleri esnasýnda bazý
vatandaþlarýn olaya müdahil olmaya
çalýþmasý
7.Kentimizin deprem kuþaðýnda olmasý
8.Koordinasyonsuz bir þekilde yapýlan kazý
çalýþmalarýnýn itfaiye hizmetlerine engel
olmasý
9.Elektrik iletim aðýnýn yer üstünde olmasý
sebebiyle itfaiye hizmetlerinin aksamasý
10.Bazý semtlerimizin deniz seviyesinin
altýnda kalmasý sebebiyle su baskýný ve
sele maruz kalma riskinin olmasý
11.Hizmet alanlarýmýza yönelik olasý
sabotaj, saldýrý ve hýrsýzlýk risklerinin
bulunmasý
12.Aþýrý sýcaklarýn yangýn riski oluþturmasý
13.Bazý sürücülerimizin itfaiye araçlarýna
yol vermemesi

Ϯϱϳ

Afet Yönetimi ve Güvenlik

GZFT Analizi

Kentlilerimizin huzur ve güven
içerisinde yaþamasý için günün her saati
çalýþmaktayýz.
Doðal varlýklarýmýzýn, afetler ve
yangýnlar karþýsýnda büyük bir tehdit altýnda
olduðu gerçeðiyle, Orta Vadeli Program ve 9.
Kalkýnma Planý'nda vurgulanan “güvenlik
hizmetlerinin etkinleþtirilmesi” hedefi göz
önünde bulundurularak toplamda üç hedef
belirlenmiþtir.
Geliþen teknoloji kapsamýnda Ýtfaiye
teþkilatýmýzýn araç ve ekipmanlarý düzenli
olarak modernize edilmektedir. Türkiye'nin
hatta dünyanýn sayýlý örnekleri arasýnda yer alan
ve tüm bölge illerine hitap eden Toros Doðal
Afet ve Yangýn Eðitim Merkezi'nde sürekli
eðitimler ve tatbikatlar yapýlarak
personellerimiz olasý afet ve yangýnlara hazýr
tutulmaktadýr. Ýlköðretim ve ortaöðretim
okullarý baþta olmak üzere birçok yerde itfaiye
ve Arama-Kurtarma-Saðlýk Hizmetleri (AKS 110)
ekiplerimiz, yangýn ve doðal afet eðitimleri
vererek toplumda duyarlýlýðýn geliþtirilmesini
saðlamaktadýr.
On þiddetindeki depreme
dayanabilecek yapýda geliþtirilen ve olasý doðal
afetlerde kriz masasý yöneticilerinin Afet
Yönetimi için toplanacaðý kriz merkeziyle
kentsel güvene ve huzura yönelik önemli
kazanýmlar saðlanmýþtýr.
Halkýn huzur ve refahýný koruyan Zabýta
teþkilatýmýz, eðitim seviyesi yüksek personelleri
ile baþta merkezi alanlar olmak üzere kent
genelinde sürekli denetimleriyle çevresel
yaþam kalitesine önemli katký saðlamaktadýrlar.
Hizmet alanýmýza yönelik tüm
faaliyetlerimizin güven içerisinde sunulmasý
amacýyla yüzlerce güvenlik personelimiz 24
saat kesintisiz çalýþmaktadýr.
Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi'nin
vatandaþ odaklý hizmet dönüþümü, kamu
yönetiminde modernizasyon ile Ar-Ge ve
yenilikçiliðin geliþtirilmesi hedefleri baz alýnarak
kentsel huzur ve güvene yönelik
hizmetlerimizde gerekli teknolojik
güncellemelere hýz kesmeden devam
edilecektir.

Ϯϱϴ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç-9.1: Çocuklarýmýzý Güven Ve Gönül Rahatlýðý Ýçinde Yetiþtirebileceðimiz
Kent Ortamýnýn Devamlýlýðýný Saðlamak
HEDEF 9.1.1. : Yangýn ve afetlere hazýrlýklý, tam donanýmlý itfaiye hizmetinin sunulmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Ýtfaiye hizmet binalarýnýn
tamamlanma oranlarý
o Olaylara müdahale süresi
o Eðitim verilen itfaiye personeli sayýsý
o Kontrol edilen iþyeri sayýsý

STRATEJÝLER
o Ýtfaiye hizmet binalarý yaparak
o Helikopter temin ederek
o Ýtfaiye hizmetlerini geliþtirerek
o Ýtfaiye personeline eðitim vererek
o Ýþyerlerinin yangýn güvenliðini
denetleyerek

HEDEF 9.1.2: Toplum saðlýðý ile esenliðine yönelik denetimlerin ve þehrin vitrinine yakýþan
düzenlemelerin yapýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Eðitim verilen zabýta personeli sayýsý

STRATEJÝLER
o Zabýta personeline eðitimler vererek
o Etkin denetimler yaparak, gereken
yaptýrýmlarý uygulayarak

HEDEF 9.1.3: Hizmet sunulan alanlarýn koruma ve güvenliðinin saðlanmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Güvenliði saðlanacak hizmet alanlarý

Afet Yönetimi ve Güvenlik

STRATEJÝLER
o Kendi güvenlik personelimizle
güvenliðimizi saðlayarak
o Özel þirketlerden güvenlik hizmeti
alarak

Ϯϱϵ

ϮϲϬ

Kendiniz Ýçin Deðil Baðlý Bulunduðunuz Ulus Ýçin El Birliðiyle Çalýþýnýz.
Çalýþmalarýn En Yükseði Budur.

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

o Helikopter Kiralanmasý
o Yangýn Ve Afetlere Müdahale
Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Helikopter Alýmý
o Yeni Ýtfaiye Binalarýnýn Yapýlmasý
o Ýtfaiye Araç Filosonun Büyütülmesi

Devam Eden Faaliyet
Sürekli Faaliyet

2010
2010-2017

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2011
2010-2014
2010-2012

o Zabýta Hizmetlerinin Geliþtirilmesi

Sürekli Faaliyet

2010-2017

o Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin Geliþtirilmesi

Sürekli Faaliyet

2010-2017

Afet Yönetimi ve Güvenlik

Faaliyet Adý

ϮϲϮ

Ϯϲϯ

Afet Yönetimi ve Güvenlik

Teknolojiyi Yaþamla Bütünleþtiren Kent ÝZMÝR

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri

Halka bilgi ve teknoloji donanýmlý bir yaþam armaðan eden Ýzmir, teknolojiyi kentin
her alanýna taþýyarak hayatý mikro yaþam alanlarýna kadar kolaylaþtýrmayý hedefliyor.
Böylece elde edilen tüm saðlýklý verileri ve bilgileri yine halkýn hizmetine sunulacak hale
getiriyor. Teknolojiyi kullanarak bilgiyi yöneten Ýzmir, gelecek tasarýmýnda önemli bir yere
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sahip olmayý hedefliyor.

Ϯϲϳ

Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri Görev Tanýmlarý ve Yasal Dayanaklarý

Ϯϲϴ

Paydaþ Analizi

B i l g i v e Ý l e t i þ i m Te k n o l o j i l e r i

Kentsel yaþama ve kurumsal iþleyiþe yönelik biliþim teknolojileri odaklý hizmet ve
faaliyetlerimizde, teknolojiyi üreten, koordine eden, sunan ve kullananlarla yoðun etkileþim
halinde bulunmaktayýz. Yapýlan analizler sonucu, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu'nun
hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirdiði; Devlet Malzeme Ofisi, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
Genel Müdürlüðü, Kurumumuz þirketleri ve iþtirakleri, ilçe Belediyeler ve baðlý Genel
Müdürlüklerimizin hizmet ve faaliyetlerimizi etkilediði ortaya çýkmýþtýr. Ýzmir.Net projesi
kapsamýnda sunulan iletiþim altyapýsýna yönelik birçok Kamu Kurum ve Kuruluþu ile sivil
toplum örgütlerinin hizmet ve faaliyetlerimizi kullandýðý ve bunlardan etkilendiði ortaya
çýkmýþtýr.
Biliþim teknolojileri odaklý hizmet ve faaliyetlerimize yönelik ilgili birimlerimiz
tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu
paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

Ϯϲϵ

GZFT Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
1.Ýzmir Belediyeler Otomasyonu, Ýzmir
Kurumlar Entegrasyonu, AKS
Görüntüleme Sistemi, Coðrafi Bilgi
Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Kriz Yönetim
Sistemi, Ýzmir Kent Arþivi ve Müzesi
Sistemi, Ýzfaþ Teknofuar Projesi, ÝBB Trafik
Kontrol ve Sinyalizasyon Sistemi,
Kioks(Kent Terminalleri) Projesi için
gerekli altyapýnýn Ýzmirnet omurgasý (fiber
optik kablo) üzerinden saðlanmasý.
2.Yazýlýmlarýmýzýn kurum bünyemizde
geliþtirilmesi.
3.Coðrafi bilgi sistemlerinin kullanýmý.
4.ÝBB ile dýþ birimler arasýnda bilgi
alýþveriþinin IP tabanlý iletiþim sistemiyle
saðlanmasý.
5.Bilgisayar yazýlýmlarýnýn tamamýnýn
lisanslý ve donaným yapýsýnýn güçlü ve
kaliteli olmasý.
6.Ýzmir'in üç boyutlu kent rehberine sahip
olmasý.
7.E-servisler ve hizmetler için gerekli
altyapýnýn Ýzmirnet omurgasý (fiber optik
kablo) üzerinden saðlanmasý.
8.Mobese güvenlik kamera sisteminin
devreye alýnmasýnýn Ýzmirnet omurgasý
(fiber optik kablo) üzerinden saðlanmasý.
9.Eski anakent sýnýrlarý içerisinde kalan
dokuz ilçe ile imzalanan Kent Bilgi
Sistemleri Ýþbirliði Protokolü'nün varlýðý.
10.Fiber optik kablo çekmek isteyen
firmalara altyapý hizmeti saðlanmasý.

ZAYIF YÖNLER
1.Güvenilir sayýsal veri yetersizliði.
2.Donaným stoðuna yönelik depolama
alaný yetersizliði.
3.Bilgi iþlem ve bilgisayar aðýnýn etkin
olarak kullanýlmamasý.

ϮϳϬ

GZFT Analizi
TEHDÝTLER
1.Bilgi iþlem sistemlerinin virüs tehdidi
altýnda bulunmasý.
2.Ýlgili Kurumlardaki veriye ulaþmanýn
zorluðu.
3.Dýþ Kurumlarýn, kurduklarý coðrafi/kent
bilgi sistemlerinde farklý standartlar
kullanýyor olmasý.
4 . Ke n t i m i z i n a l t y a p ý s ý n ý n ga l e r i
sisteminde olmamasý.
5.Belediye hizmet yerel aðýnýn
geniþlemesi ve yaygýnlaþmasý.
6.Coðrafi bilgi sistemine ait yasa ve
uygulama yönetmeliklerinin olmamasý.
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FIRSATLAR
1.Biliþim teknolojisinin hýzla geliþmesi.
2.Vatandaþlarýn elektronik iletiþime ve
e-belediye hizmetlerine ilgisinin artmasý.
3.Teknolojiyi kullanma alýþkanlýðý olan
bireylerden meydana gelen bir metropol
olunmasý.
4.CBS çalýþmalarýnýn gerekliliði konusunda
yeterli bilincin oluþmaya baþlamasý.
5.Sayýsal ve mekansal veriye duyulan
ihtiyacýn artmasý.
6.Kent bilgi sisteminin varlýðý.

Ϯϳϭ

Geliþen biliþim teknolojilerini
tüm faaliyetlerimizde etkin bir
þekilde kullanarak hemþerilerimizin
yaþam standartlarýný yükseltmeye
devam edeceðiz. Bu hususta 9.
Ka l k ý n m a P l a n ý , O r t a Va d e l i
Program'ýn “Bilgi ve Ýletiþim
Teknolojilerinin Yaygýnlaþtýrýlmasý, eDevlet Uygulamalarýnýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý ve
Etkinleþtirilmesi” hedefleriyle Bilgi
Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý da
göz önünde bulundurularak “Saðlýklý
veri elde etmek ve hizmetlerimizde
kolaylýðý saðlamak için biliþim
teknolojilerinden azami seviyede
faydalanýlmasý“ hedefi geliþtirilmiþtir.
E-Dönüþüm Türkiye Projesi
kapsamýnda elektronik ortamda
sunulan birçok hizmet, geliþtirilerek
devam ettirilecektir. Muhtarlarýmýza
verilen bilgisayar desteði, eðitim ve
yazýlým hizmetleriyle
çeþitlendirilecek ve hemþerilerimizin
birçok hizmeti kolay ve zahmetsiz bir
þekilde elde etmesi saðlanacaktýr.
Coðrafi Bilgi Sistemleri birçok
sektörde etkin olarak kullanýlmaya
devam edilecek, bu sayede ekonomik
ve zamansal faydalar kazanýlacaktýr.
Kent geneline yaydýðýmýz Ýzmir.Net
Fiber Optik Að Projesi ile Belediye
birimleri arasýnda ÝP tabanlý iletiþim
geliþtirilerek hizmetlerimizde
eþgüdüm saðlanacaktýr.
Belediyemizce geliþtirilen
Ýzmir Sayýsal Kent Rehberi, ulusal ve
hatta uluslararasý alanda, üç boyutlu
ve entegre kamera sistemleriyle anlýk
görüntü saðlayan ilk uygulama
olmuþtur.
Ýzmir'in sahip
þ
p olduðu
ð tüm
güzellikleri dünya ile paylaþmamýza
vesile olacak bu sistem, yaþam
ka l i te s i n i a r t ý r m a k l a b i r l i k te
kentimizin turizm alanýnda da önemli
kazanýmlara sahip olmasýný
saðlayacaktýr.
ϮϳϮ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç 10.1: Biliþim Çaðýnýn Teknolojik Geliþmelerini Halka Sunulan Hizmetlere Yansýtmak.
HEDEF-10.1.1: Saðlýklý veri elde etmek ve hizmetlerimizde kolaylýðý saðlamak için biliþim
teknolojilerinden azami seviyede faydalanýlmasý
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Web kamerasý yerleþtirilen nokta sayýsý
o Bilgi takip sistemlerinin tamamlanma
oranlarý
o Bilgisayar, yazýlým ve eðitim desteði
verilen muhtarlýk sayýsý
o Ýletiþim aðýný kullanan bölge sayýsý
o Ücretsiz telefon görüþmesi yapabilen
birim sayýsý
o Araç takip sistemine dahil edilecek
araç sayýsý
o Ulaþým bilgi sistemine dahil edilecek
yol uzunluðu
o Üretimi yapýlacak toplam levha sayýsý
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STRATEJÝLER
o Web kameralarýyla Ýzmir'in
görüntülenmesini saðlayarak
o Bilgi ve takip sistemleri kurarak
o Evrak kayýt sistemini elektronik
ortama aktararak
o Muhtarlýklarýn biliþim hizmetlerinden
yararlanmasýný saðlayarak
o IP tabanlý iletiþim hayata geçirilerek

Ϯϳϯ

Ϯϳϰ

Çalýþmak Demek, Boþuna Yorulmak, Terlemek Deðildir.
Zamanýn Gereklerine Göre Bilim ve Teknik ve Her Türlü Uygar Buluþlardan
Azami Derecede Ýstifade Etmek Zorunludur.

Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

Faaliyet Yýlý

oÝzmirnet Fiber Optik Altyapý Projesi
o Belediye Birimleri Arasýnda IP Tabanlý
Ýletiþim ve Entegrasyon Projesi
o Web Kameralarý ile Ýzmir'in Görüntülenmesi
o Muhtarlara Bilgisayar Verilmesi, Yazýlým ve
Eðitim Desteði
o Bilgilendirme Servisleri-Ýzmir Kent Portalý
o Ulaþým Bilgi Sistemi
o Araç Takip Sistemi
o Alt Yapý Bilgi Sistemi
o Bilgi Aðlarý Hizmetlerinin Geliþtirilmesi
o Bilgi Ýþlem ve Veri Yönetiminin Geliþtirilmesi
o Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Geliþtirilmesi
o Adres Numaralama Projesi
o Coðrafi Mezarlýk Bilgi Sistemi
o Elektronik Doküman Yönetimi
o Donaným Yenileme ve Sistem
Yedekleme Üniteleri Temini*
o Web Sayfalarýnýn Yenilenmesi*
o Eðitim Merkezi Eðitimlerinin
Çeþitlendirilmesi*
o Bilgisayar ve Ýnternet ile Çocuklarý
Buluþturabilme*

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 – 2012
2010 – 2017

Devam Eden Faaliyet
Devam Eden Faaliyet

2010 – 2017
2010

Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Devam Eden Faaliyet
Yeni Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Sürekli Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 – 2017
2010 – 2011
2010 – 2011
2011 – 2012
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2017
2010 – 2011
2011 -2012
2011 – 2013
2010

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010
2010

Yeni Faaliyet

2010

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.

Ϯϳϲ

Ϯϳϳ
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Çevre Dostu Enerji Kaynaklarýný Harekete Geçiren Kent ÝZMÝR

Enerji

Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, ekolojik dengeyi, günübirlik çýkarlar uðruna, çevre
aleyhine bozmadan, gerçekleþtirilebilir ve gelecek nesillere devredilebilir enerji projeleri
üretiyor ve geleceðin enerji kaynaklarý olarak kentlisine armaðan ediyor. Azalan yer altý
kaynaklarý ve gün geçtikçe artan çevre sorunlarý, kentleri “Temiz Enerji” olarak da anýlan,
çevre dostu, yenilenebilir enerji kaynaklarýný hayata geçirmeye sevk ediyor. Þu an sahip
olunan enerji kaynaklarýnýn bir gün tükeneceði gerçeðinden hareketle enerji teknolojileri

Enerji

alanýnda üretilen projelerde hissedilebilir bir deðiþim ve geliþim süreci baþlatýlýyor.

Ϯϴϭ

Paydaþ Analizi
Gelecek nesillere yaþanýlasý bir kent býrakmak için doða dostu enerji kaynaklarýný
kent yaþamýna sunarken birçok paydaþýmýzla karþýlýklý etkileþim içerisinde bulunmaktayýz.
Jeotermal kaynaklarýmýzýn iþler hale gelmesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü
ve Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, hizmet ve faaliyetlerimizi yönlendirmekte ve
Kurumumuzu etkilemektedir. Jeotermal kaynaklara dayalý ýsýnma hizmetlerimizi baþta
vatandaþlarýmýz olmak üzere birçok paydaþýmýz kullanmakta ve Kurumumuzdan
etkilenmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik hizmetlerimizle ilgili birimlerimiz
tarafýndan yapýlan analizlerde en çok etkileþim halinde bulunulan paydaþlar ve bu
paydaþlara yönelik etki-memnuniyet oranlarý aþaðýdaki grafikte görülmektedir.

ϮϴϮ

GZFT Analizi
ZAYIF YÖNLER
1.Yenilenebilir enerji kaynaklarýndan
sanayide ve konutlarda gereken
boyutlarda yararlanmayý saðlayacak
projelerin yetersizliði.
2.Yenilenebilir enerji kullanýmýna yönelik
iletim ve daðýtým altyapýsýnýn yetersiz
olmasý.

FIRSATLAR
1.Jeotermal enerji kaynaklarý bakýmýndan
zengin olunmasý.
2.Ýklimin, enerji tüketimine olumlu etkisi.
3.Güneþli gün sayýsýnýn enerji üretimine
yeterli olmasý.
4.Ýzmir'in, rüzgar enerjisiyle elektrik
üretebilecek potansiyele sahip olmasý.

d,7d>Z
1.Yenilenebilir enerji alanlarýna yönelik
teknolojide dýþa baðýmlý olunmasý ve bu
alana yapýlan yatýrýmlarýn maliyetlerinin
yüksek olmasý.
2.Dýþa baðýmlý enerji kullanýmýnýn
yaygýnlaþmasý (özellikle sanayide ve
konutlarda).
3.Jeotermal enerji üretilmesi için gerekli
olan elektrik enerjisinin maliyet açýsýndan
yüksek olmasý.
4.Enerji tüketim fiyatlarýnýn artýþ
eðiliminde olmasý.
5.Jeotermal kaynak kuyularýný açma
yetkisinin kurumumuzda olmamasý.

Enerji

GÜÇLÜ YÖNLER
1.1/25.000 ölçekli Ýzmir Kentsel Bölge
Nazým Ýmar Planý'nda barajlarýn ve rüzgar
enerjisi üretim alanlarýnýn belirlenmiþ
olmasý.
2.Jeotermal enerjinin kentsel kullanýma
sunulmasý.
3.Yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelik
projelere destek verilmesi.
4.Belediye þirketlerinden Ýzenerji A.Þ.'nin
Jeotermal A.Þ.' de ortaklýk payýnýn
bulunmasý.
5.Yalýtým sistemlerinin geliþtirilmesine
yönelik projelere destek verilerek enerji
tasarrufunun özendirilmesi.
6.Kentte, doðal gaz kullanýmýnýn teþvik
edilmesi.

Ϯϴϯ

Yenilenebilir enerji kaynaklarýyla
tarýmsal ve turistik alanlarda önemli
giriþimlerde bulunmakla birlikte, konutlarýn
ý s ý t ý l m a s ý ve re k re a syo n a l a n l a r ý n ý n
ayd ý n l a t ý l m a s ý i ç i n ye n i a ç ý l ý m l a rd a
bulunmaktayýz...
Fosil yakýtlarýn kullanýmýyla havaya
salýnan zararlý gazlar, baþta insan saðlýðý olmak
üzere tüm canlýlarý önemli tehlikelerle karþý
karþýya býrakmaktadýr. Bu tehlikeyi minimize
etmek için Orta Vadeli Program'ýn enerji baþlýklý
hedefleri arasýnda yer alan, yerli ve
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn elektrik
enerjisi üretiminde kullanýlmasý, enerji
verimliliðini artýrmaya yönelik etkin uygulama
mekanizmalarýnýn oluþturulmasý ve ithal
kaynaklara olan baðýmlýlýðýn azaltýlmasýna
yönelik alternatif enerji kaynaklarýnýn aktif kent
hayatýna kazandýrýlmasý için genel bir hedef
geliþtirilmiþtir.
Rüzgâr ve güneþ gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarýnýn etkin bir þekilde
kullanýlmasý için geliþtirilen projeler
desteklenecektir. Kent yaþamýnýn yoðun olduðu
Kordon-Karþýyaka sahil güzergahýndaki
rekreasyon alanlarýnda bulunan aydýnlatmalar
yenilenebilir enerji kaynaklarýyla
çalýþtýrýlacaktýr.
Kentimizde yüksek potansiyelde
bulunan jeotermal enerji kaynaklarýnýn
yaygýnlaþtýrýlarak daha verimli kullanýlmasý için
Ýl Özel Ýdaresi ortaklýðýnda kurduðumuz Ýzmir
Jeotermal A.Þ. ile çevresel ve ekonomik katkýlar
baþta olmak üzere birçok alanda önemli
kazanýmlar saðlamaktayýz.
2006 yýlýnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'ndan 49 yýllýðýna devralýnan Seferihisar
kuyularýnýn bakýmlarý yapýlarak kalorimetre ve ýsýtma sistemleri devreye alýnmýþtýr. 2008
yýlýnda Seferihisar'da yeni kuyularýn sondajýna baþlanmýþ, özel mülkiyet dahilinde bulunan
kuyular için gerekli kamulaþtýrmalar yapýlmýþtýr. Elde edilecek enerji, konutsal ýsýtmanýn yaný
sýra seracýlýk ve termal turizm alanlarýnda da kullanýlacaktýr. Bu durum da Yarýmada
turizminin ve bölgedeki tarýmýn geliþmesine önemli derecede etkisi olacaktýr.

Ϯϴϰ

Amaçlarýmýz ve Hedeflerimiz
Amaç- 11.1 : Kentin Geliþim Ýhtiyacýný Karþýlayan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýný
Yaygýnlaþtýrmak.
HEDEF-11.1.1: Doðayla bütünleþik sistemler ve yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanýmýnýn
özendirilmesine iliþkin projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERÝ
o Öðütülecek organik materyal
o Yenilenebilir enerjiyle aydýnlatýlacak
alan miktarý

Enerji

STRATEJÝLER
o Öðütülen organik materyalleri çeþitli
alanlara uygulayarak
o Ekolojik yaþam alanlarý oluþturarak
o Yenilenebilir enerjiyle aydýnlatma
yaparak
o Alternatif enerji kaynaklarýnýn
kullanýmýna yönelik çalýþmalar yaparak

Ϯϴϱ

Ϯϴϲ

Bu Vatan, Çocuklarýmýz ve Torunlarýmýz Ýçin Cennet Yapýlmaya Layýktýr.

Faaliyetlerimiz
Faaliyet Adý

Faaliyet Türü

o Kordon Karþýyaka Sahil Bandýný
Yenilenebilir Enerjiden Yararlanarak
Aydýnlatýlmasý
o Jeotermal Enerji Kullanýmýnýn
Yaygýnlaþtýrýlmasý*
o Güneþ Enerjisi *
o Rüzgar Enerjisi*
o Enerji Tasarrufu-Yalýtým*
o Kompost Üretim ve Laboratuar Tesisi
Kurulmasý
o Ekolojik Köy

Faaliyet Yýlý

Yeni Faaliyet

2010 - 2015

Yeni Faaliyet

2010 - 2017

Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet
Yeni Faaliyet

2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2017
2010 - 2012

Yeni Faaliyet

2011- 2012

* Belediyemizin hissedarý olduðu þirketler tarafýndan yürütülecektir.

Ϯϴϴ

Ϯϴϵ

Enerji

ϮϵϬ
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zmirYerelEitlikEylemPlan
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SavunmaSanayiiMüstearlStratejikPlanHazrlkProgram
MilliProdüktiviteMerkeziStratejikPlanHazrlkProgram
KültürveTurizmBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
ÖzelÇevreKorumaKurumuBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
HazineMüstearlStratejikPlanHazrlkProgram
DTicaretMüstearlStratejikPlanHazrlkProgram
EnerjiveTabiiKaynaklarBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
AfyonKocatepeÜniversitesiStratejikPlanHazrlkProgram
MilliEitimBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
MaliyeBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
SanayiveTicaretBakanlStratejikPlanHazrlkProgram
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SaytayBakanl20092013StratejikPlan
MaliyeBakanl20082012StratejikPlan
DevletPlanlamaTekilatMüstearl20092013StratejikPlan
HudutveSahillerSalkGenelMüdürlüü20052009StratejikPlan
KarayollarGenelMüdürlüü20072011StratejikPlan
TÜBTAK20082012StratejikPlan
UlatrmaBakanl20092013StratejikPlan
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AvrupaBirliiGenelSekreterlii20092013StratejikPlan
EgeÜniversitesi20082012StratejikPlan
YldzTeknikÜniversitesi20072010StratejikPlan
DokuzEylülÜniversitesi20062010StratejikPlan
stanbulBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
AnkaraBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
BursaBüyükehirBelediyesi20062009StratejikPlan
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KonyaBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
GaziantepBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
KocaeliBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
AntalyaBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
MersinSuveKanalizasyondaresiG.M.20082012StratejikPlan
DiyarbakrBüyükehirBelediyesi20062009StratejikPlan
KayseriBüyükehirBelediyesi20072011StratejikPlan
AnkaraÇankayaBelediyesi20062010StratejikPlan
SamsunBüyükehirBelediyesi20072009StratejikPlan
NilüferBelediyesi20082010StratejikPlan
stanbullÖzeldaresi20072011StratejikPlan
AnkaralÖzeldaresi20072011StratejikPlan
AntalyalÖzeldaresi20062008StratejikPlan
BursalÖzeldaresi20062010StratejikPlan
zmirlÖzeldaresi20072009StratejikPlan
StrategicPlan,Vancouver,2008
AVisionto2010,AnIntegratedLocalAreaPlan,Carlton
CityofAlbanyStrategicPlan,Albany,20052010
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9 zmirBüyükehirBelediyesi,zmirUlamAnaPlanMerkezKentUlamHaneHalkAnketi
(2008),Cilt:X,EkB3,zmir,2009
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9 zmirBüyükehirBelediyesi,zmirUlamAnaPlanÇevrelçeleryeriAnketi,zmir,2009
9 zmirBüyükehirBelediyesi,zmirUlamAnaPlanResmiKurumAnketi,zmir,2009
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9 1/25000zmirKentselBölgeNazmPlan
9 1/5000ÖlçekliNazmmarPlanlar
9 zmirBüyükehirBelediyesi2008FaaliyetRaporu
9 zmirBüyükehirBelediyesi2009MaliYlPerformansProgram
9 zmirBüyükehirBelediyesiBirimleri’ninVeriEnvanterleri
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9 DEREL,Türkay;Baykasolu,Adil:ToplamMarkaYönetimi,stanbul,2007
9 DEREL,Türkay;BAYSALO LU,Adil:KaliteveHayatazDüümleri,Ankara,2005
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9 GÜRAN,MehmetCahit:KamuHizmetlerindePerformansÖlçümü,Ankara,2005
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FranszKültürMerkeziTarafndanDüzenlenenSergi,9Ekim30Kasm2006.
9 ProjeDöngüAnaliziPaydaAnalizi,BilgiÜniversitesiDersNotlar
9 TAMER,Mustafa:StratejikPlanlamavePerformansProgram,zmir,2009
9 TOSUN,Gülgün:zmirSivilToplumKurulularRehberi,zmir,2002
9 YENTÜRK,Nurhan;AKSAKO LU,Yiit:ProjeTeklifiYazma,zlemeveDeerlendirme,stanbul
BilgiÜniversitesi,stanbul,2006
9 YerelYönetimlerReformunuDesteklemeProgramKitapDizisi,TODAE,Ankara,2007
9 AnnualStateofTheCity’sPerformanceEfforts,Vancouver,2009
9 BENDER,Stephen:ManagingProjectsWell,Oxford,1999
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