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İzmİr Büyükşehİr BeledİyeSİ’nİn yayın organıdır. Sayı: 06

Büyükşehir kaynaklarıyla
HALen altı ayrı raylı sistem ve metro
projesini bir arada yürüten İzmir Büyükşehir
Belediyesi, metro ağını Buca’ya genişletecek.
13.5 kilometrelik Üçyol-Buca Metro
Hattı’nın yapımı için yüklenici firma ile
sözleşme, Buca Işılay Saygın Meydanı’nda
düzenlenen törenle imzalandı. Büyükşehir’in
kendi kaynaklarıyla kente kazandıracağı
hat, 765 milyon Euro’ya mal olacak. 

İZBAn’la entegre olacak
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer; “Kentin geleceğini aydınlatacak bu dev
projenin ilk adımını atmaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. 14 Şubat’ta inşaat başlıyor. 
Buca Metrosu, 11 istasyonu ile şehrimizin
trafiğinde büyük rahatlama sağlayacak. 
Kent ekonomisine canlılık da getirecek.
Üçyol’da mevcut metro hattına, Şirinyer’de
İZBAN’a entegre olacak” dedi. nSayfa 5’te

Yine alan el, veren eli görmüyor;
İzmirliler kışın ve ekonomik krizin
etkilerini dayanışmayla aşıyor
KARA Kış desteklerini başlatan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e
on binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşa el
uzattı. Gıdadan nakdi yardıma,
giysiden ısınmaya tüm temel ihtiyaçlar
için yapılan yardımların tutarı
56 milyon TL’yi geçti. Yardım almak
ya da vermek için başvurular;
444 40 35 numaralı Kara Kış Destek
Hattı’nın yanı sıra bizizmir.com
üzerinden devam ediyor. nSayfa 7’de

Başkan Soyer
her yerde!..
Başkan Soyer
her yerde!..
Başkan Soyer
her yerde!..
Başkan Soyer
her yerde!..
Başkan Soyer
her yerde!..
İZMİR Büyükşehir
Belediye Başkanı
Tunç Soyer,
belediye birimlerinin
faaliyette olduğu her
yeri ziyaret ediyor;
çalışmaları yerinde
takip ediyor.
Muhtarlarla ve
yurttaşlarla da bir
araya gelen Soyer,
sokağın taleplerini
bizzat alıyor. n4’te

MeRA İzmir Projesi’ni başlatan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, hayvanlarını merada otlatan ve yerli
yem bitkileriyle besleyen üreticilerden toplam 12.5
milyon litre süt alacak. İlk olarak Bergama’da 258
çobanla alım sözleşmesi imzalayan Başkan Tunç
Soyer, “Bu toprakların zenginlikleriyle yoksulluğun
belini hep birlikte kıracağız” dedi. nSayfa 6’da
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin
güne sıcak çorbayla başlaması için daha önce altı
noktada kurduğu Çorba Durağı hizmetini genişletti.
Yanı sıra öğrencilere artık akşamları sıcak yemek
imkânı da sunuluyor. Hafta içi her gün 17.00-19.00
saatleri arasında 1500 kişilik yemek dağıtılıyor.n3’te

DAHA temiz ve
doğayla uyumlu
kent hedefi

doğrultusunda
örnek çalışmalara

imza atan
İzmir
Büyükşehir
Belediyesi,
700 milyon
liralık
yatırımla katı
atık bertaraf
ve dönüşüm
tesisleri
kurdu. Çöp
toplama faaliyetleri için
54 milyon liralık araç gereç
alımları yapıldı. nSayfa 3’te

ÖRneKKÖY Kentsel
Dönüşüm Projesi’nde
bir ayda iki etap için
sözleşme imzalandı.
Proje tamamlandığında
toplam 3 bin 520 adet
konut ve 338 adet işyeri
inşa edilmiş olacak. n7’de

Örnekköy’de 
iki imza birden
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765 milyon Euro’luk maliyetiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro 
Hattı’nda inşaat başlıyor. Büyükşehir Belediyesi, yüklenici firma ile sözleşmeyi imzaladı

Menemen’e de 
İZTAŞIT geliyor

İZMİR’in
etkinlik
takvimi, 
sanat
haritası,
sanal sergi
platformu,
makale,
inceleme,
eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrim
içi etkinlikler bir tık yakında... nSayfa 2’de

Çiğli Tramvayı 
yıl sonuna hazır

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin,
temelini Şubat 2021’de attığı Çiğli
Tramvayı’nda, imalat işlerinde yüzde
35 seviyesine gelindi.
Yıl sonunda testlerinin
başlaması ve hattın
toplu ulaşım ağına dahil
olması hedefleniyor.
1 milyar 250 milyon
liraya mâl edilecek hat;
hastane ve sanayi bölgelerine
toplu ulaşımı çok kolaylaştıracak. n 5’te

MeneMen minibüsçü esnafı, Başkan
Tunç Soyer’in davetiyle buluştu, uzlaştı.
Tek çatı altında birleşilecek; Menemen
de İZTAŞIT hizmetine kavuşacak. n3’te

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, atık
su arıtmasında AB standartlarındaki
yatırımları ile parlıyor. Türkiye
İstatistik Kurumu verilerine göre
İzmir, tesis sayısı ve kişi başına
düşen arıtma suyu miktarıyla
Türkiye’nin en iyisi... n Sayfa 4’te

Arıtma lideri İzmir

KrIze KarşI el ele
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Üniversitelilerin
Büyükşehir’i var
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD

işbirliğiyle kurduğu Girişimcilik Merkezi İzmir’de

Tarımsal Girişimcilik Programı’nı tamamlayan

genç girişimciler, Demo Day etkinliğinde

ödüllerini aldı. Törende konuşan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa

Özuslu, “Tarımın bilimle buluşması gerekiyor.

Bugün dünyada her şey tarım üzerinden 

dönüyor. Biliyoruz ki tarımı kontrol ederseniz o

ülkeyi kontrol edersiniz. Kendi kendimizi 

besleyen bir ülke olmak istiyorsak tarıma gereken

önemi ve desteği vereceğiz” dedi. 

Büyük ödül Biopols’a
Umut Aydemir, Sena Tarım ve Gökçe

Tidim’in olduğu “Biopols” ekibi birincilik ödülünü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili

Mustafa Özuslu’nun elinden aldı. Oğulcan Esmer,

Prof. Dr. Ramazan Cengiz Akdeniz, Atabey

Sarıtosun, Hilal Akçi, Ergün Dülger’in bulunduğu

“Atlas Biochar” ekibi ise ikinciliği kazanarak

ödülünü CHP Bursa Milletvekili Orhan

Sarıbal’dan aldı. Üçüncülük ödülü ise Önay

Akpınar, Özcan Erdener, İbrahim İnne, Alper

Karakaş, Aslıhan Şengül’den oluşan “Green 

Box Farms” ekibine gitti. Üçüncü ekibe ödülünü

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin

Güdücü verdi. Birinci ekip 20 bin, ikinci 

15 bin, üçüncü ise 10 bin liranın sahibi oldu. 

Girişimcilik Merkezi İzmir’de 
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Tarımsal Girişimcilik Programı’nı tamamlayan genç girişimciler, Demo Day etkinliğinde ödüllerini aldı

Köy tiyatroları festivalde buluştu
İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı Tunç

Soyer’in, “Sanat Kenti

İzmir” vizyonuyla kırsalda

sanat üretimini başlatmak

için kurulan köy tiyatroları,

25-28 Aralık tarihleri

arasında düzenlenen Köy

Tiyatroları Şenliği’nde

buluştu. Organizasyonun

finali, Tarihi Havagazı

Fabrikası Kültür

Merkezi’nde, Ulamış Köy

Tiyatrosu’nun, “Kasabanın

Hanımları” adlı oyunuyla

yapıldı. 

“Ulusal çapta olacak”
Seferihisarlı oyuncuların

performansı karşısında İzmir

Büyükşehir Belediye

Başkanı Tunç Soyer’in

gözleri doldu. Türkiye’de

köy tiyatrolarını

buluşturacak bir festivali

hayata geçirmek istediğini

ifade eden Soyer, “Üreten

insanlarımız sanatla daha çok

buluşmalı. İnanıyorum ki

ülke çapında yapacağımız

festival, Türkiye’yi sanatla

daha da güzelleştirecek,

barışı, sevgiyi, emeği daha da

güçlendirecek” dedi. 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine
dönüştürme vizyonu doğrultusunda
çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, yeni bir adım daha attı.
Etkinlik takvimi, sanat haritası, sanal sergi
platformu, makale, inceleme, eleştiri,
röportaj, sanat rotaları ve çevrim içi
etkinliklerin yer aldığı; tanıtım 
müziklerini Hayko Cepkin’in yaptığı İzmir
Art, kültür sanat camiasından ünlü
isimlerin de katılımıyla tanıtıldı. Yekta
Kopan'ın sunuculuğunda Alsancak 
Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan
tanıtım törenine; sanatçılar Zülfü 
Livaneli, Nebil Özgentürk, Cezmi Baskın
ve Hayko Cepkin de katıldı. 

Soyer: Sanatı görünür kılacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, “Kültür ve sanat, cehaletin
önünde bir engel. Birlikte yaşamamızı
keyifli kılan bir enstrümanlar bütünü.
Eksikliği hayatımızı çölleştiriyor,
çoraklaştırıyor, bizi yoksullaştırıyor. İzmir
Art, kültür sanat üretiminin ve bu üretimin
insanlarla buluşmasının
dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz; bu
çoraklaşan, çölleşen iklimimizde, kültür
sanatla yeniden nefes almak için daha
çok insanı kültür sanat üreticisiyle, onların
ürettikleriyle buluşturmak. Kültür ve

sanatı İzmir'in her noktasına taşımayı,
herkesin temas etmesini önemsiyoruz.
İzmir Art kentteki kültür sanat
üretimlerinin daha da görünür kılınmasını
sağlayacak” dedi. 

Sanatçı Zülfü Livaneli, “Son
zamanlarda sık sık İzmir'e geliyorum,
‘Niye’ diyorlar. Diyorum ki; Tunç Başkan
bir şey yapıyor, geliyorum. Benim manevi
protokolümde çok önemli yeri olan bir
insan, kültür dostu, ilerici. Liderliğini
destekleyerek ve hararetle yakından

izliyorum, güzel şeyler oluyor. İnsanları,
ülkeleri birbirine yaklaştıracak olan
sanattır. Bağımsız sanatçılar zorluk
içinde, hayatta kalabilme
mücadelesinde. Kendilerine alan
açılması lazım. Bu alan ancak yöneticiler
sayesinde açılabilir. İyi ki bizim büyük
şehirlerimizde böyle belediyeler var, iyi ki
Tunç Soyer ve bu belediyemizin güzide
ekibi var. Hep birlikte İzmir'in sanata ve
kültüre verdiği önemi taçlandırmak için
elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

İzMİr Art
hAkkındA
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sanat Dairesi
Başkanlığı’nın hayata geçirdiği
İzmir Art, kentin kapsamlı ve
güncel sanat envanterini
içeriyor. İzmir Art’ta etkinlik
takvimi, sanat haritası, sanal
sergi platformu, makale,
inceleme, eleştiri, röportaj,
sanat rotaları ve çevrim içi
etkinlikler yer alıyor. İzmir Art
interaktif bir platform olarak
tasarlandı. Tüm sanat üreticileri,
kurumlar ve mekanlar sisteme
üye olarak, İzmir Art
bünyesinde kendine ait bir alan
yaratabiliyor. Bu sayede her bir
sanatçı eser ve faaliyetlerini tek
bir noktadan paylaşabilme
imkânı bulacak. Platform,
İzmir’in sanat gündemini, ulusal
ve uluslararası alana taşımakla
beraber, dünyadaki sanat
etkinliklerini de İzmir’e
ulaştırıyor. Platforma
“www.izmir.art” üzerinden
ve mobil uygulama olarak 
akıllı telefonlardan “İzmir.Art”
adıyla ulaşılabilir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Art internet sitesi ve uygulamasını hayata geçirdi.  Uygulamada; kentin etkinlik takvimi,
sanat haritası, sanal sergi platformu, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrim içi etkinlikler yer alıyor

Tunç
Soyer

Üniversite öğrencilerine
öğrenim desteği başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç 
sahibi 5 bin aileye, üniversitede 
öğrenim gören çocukları için verilen
öğrenim desteğinin ilk kısmını yatırdı.
Başvuru sahipleri, isimlerine yatırılan
1200 TL’yi Vakıfbank şubelerinden
çekebilecek. Üniversite Eğitim 
Desteği kapsamında ailelere toplam 
3 bin 200 TL aktarılmış olacak. 
Başkan Tunç Soyer, “Bu ekonomik
krizde önce geleceğimizi kurtaracağız.
Gençlerimize 3200 TL'lik eğitim
desteğimizin 1200 TL'sini hesaplara
yatırdık. Koşullar ne olursa olsun,
onların yanınızdayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından, Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi’nde (AASSM)
düzenlenen 5. İzmir Uluslararası Mizah
Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle
İzmirlilere gülümseten bir hafta yaşattı.
Festival, şef İbrahim Yazıcı
yönetimindeki El Ele Müzik Senfoni
Orkestrası’nın eşliğinde sahnelenen
Efdal Altun ile “Komiklasik” konseriyle
sona erdi. Müzik ve mizahın
harmanlandığı gecede İzmirliler
kahkahaya ve sanata doydu. 
Onur ödülü Müjdat Gezen’e
Festival kapsamındaki Aziz Nesin
Mizah Onur Ödülü, tiyatro ve sinema
sanatçısı Müjdat Gezen’e verildi. Usta
sanatçıya ödülünü, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim
etti. Programda, sanat yaşamının 61.
yılını dolduran Müjdat Gezen’in
hayatını anlatan, Gazeteci Gökmen
Ulu’nun hazırladığı belgeselin
gösterimi de yapıldı. 

Mizah Festivali
kente neşe kattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’in kenti inovasyon ve girişimcilik
merkezine dönüştürme hedefi
doğrultusunda İzmir, oyun sektörünün
gelişmesinde lokomotif rol oynamaya
hazırlanıyor. Kenti oyun başkenti yapmayı
hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Türkiye'nin her yerinden gelen
girişimcilere ücretsiz oyun tasarlama,
program kodlama, yazılım geliştirme, 2D
ve 3D modelleme konularında 10 hafta
süren ücretsiz online eğitimler veriyor.
Fuar İzmir'deki merkez ile oyun
geliştiriciler hayallerindeki oyunu yaratma
imkânı buluyor. Eğitimler için başvuru
formuna kuleizmir.com’dan ulaşabiliyor.

Oyun geliştiren gençler
OYGEM’de buluşuyor 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer'in, yukarı mahallelerin sorunlarını
hızla çözmek için hayata geçirdiği Acil
Çözüm ekipleri örnek bir projeye daha
imza attı. Kitaba erişimin sağlanması
için muhtarlık ofislerinin bir bölümü
kütüphaneye dönüştürülmeye
başlandı. Konak’ın Lale ve Göksu
mahallerinde ilk örnekleri oluşturulan ve
ücretsiz internet erişimi de sağlanan
kütüphaneler, 7’den 70’e mahalle
sakinlerinin uğrak yeri oldu. Karabağlar
Salih Omurtak ve Kemalpaşa Sütçüler
mahalle muhtarlıklarında da mini
kütüphaneler oluşturulacak.

Muhtarlık ofisleri, mini 
kütüphaneye dönüşüyor

1. Ette raf ömrü uzayacak
Biopols ekibi, et üretici
ve tüketicilerinin gıda
güvenliği ve raf ömrü
kaygılarını azaltan,
antibakteriyel ve
antioksidan özellikli yeni
nesil bir gıda saklama
teknolojisi önerdi.
Ürün sayesinde
gıdalarda üreyen
bakterilerin
aktivitelerinin azaltılması
ve besinlerin
bozulmadan daha uzun
süre saklanması
hedefleniyor.
2.  Biyolojik canlılık
artacak
Atlas Biochar ekibi,
bitkisel artıklardan elde
ettiği toprak
düzenleyicisi ürünleriyle
yaş meyve ve sebzeye
değer katacak bir iş fikri
geliştirdi. Biyoçar

üretmeye dayanan
projeyle, toprakların su
tutma kapasitesi,
organik madde içeriği ve
benzeri özelliklerinin
artması ve biyolojik
canlılığın sağlanması
hedefleniyor. 
3. Sağlıklı gıdana
en hızlı erişim
Green Box Farms ekibi,
hasattan sonra taze
bitkiyi 15 dakika gibi kısa
bir sürede insanlara
ulaştırmaya ilişkin bir
girişimcilik önerisi
sundu. Projeyle, yeşil
yapraklı bitki talebini çok
hızlı bir şekilde
karşılamak, bunu
yaparken su tüketimini
yüzde 90 düşürmek ve
tamamen kapalı
alanlarda üretim yaparak
pestisit kullanımını
önlemek hedefleniyor.

İşte projelerin
sunduğu faydalar 

Girişimcilik Merkezi İzmir
hangi çalışmaları yapıyor? 

27 ekibe temel eğitim verildi
Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin
destekleriyle hayata geçirilen Tarımsal Girişimcilik
Programı kapsamında 69 girişimciden oluşan 27 ekibe
toplamda 52 saatlik temel girişimcilik eğitimi verildi. Bu
eğitimleri başarıyla tamamlayan 14 ekip (54 girişimci) ise
bir sonraki aşamaya geçerek, 47 saatlik tarım ve gıda
girişimciliği eğitimi almaya ve projelerini program
mentorlarının desteği ile geliştirmeye hak kazandı. 

Girişimcilik Merkezi
İzmir, İzmir’in stratejik
öncelikleri dikkate 
alınarak her yıl belirlenen
tematik alanlarda bölgesel
ve sektörel ihtiyaçların
girişimci bakış açısıyla
karşılanmasına yönelik
çalışmalar yürüten bir
kuluçka merkezidir.
Her yıl farklı temalarda
girişimci adaylarını kabul
etmeyi hedefleyen
merkez, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı

Tunç Soyer’in “Başka
Bir Tarım Mümkün”
vizyonu doğrultusunda
ilk yılın temasını
“tarımsal girişimcilik”
olarak belirledi. 
Haziran ayından beri
yürütülen bu programla
İzmir’de gıda arzı, 
tarımsal üretim,
pazarlama ve kırsal
kalkınma alanlarında
yaşanan sorunlara ilişkin
yenilikçi çözümler
geliştirilmesi hedeflendi.



3Şubat 2022

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan
Tunç Soyer’in “Daha temiz ve doğayla
uyumlu İzmir” vizyonu doğrultusunda
önemli çalışmalara imza attı. İlçe
belediyelerinin temizlik filoları Büyükşehir
desteğiyle daha da büyüdü. Katı atıkların
ekonomiye kazandırılması, elektrik ve
gübreye dönüşmesi için Harmandalı, 
Ödemiş ve Bergama'da yaklaşık 700 milyon
liralık yatırımla Türkiye'ye örnek tesisler
hizmete alındı. 54 milyon liralık araç ve
konteyner alımı yapılarak ilçe belediyelerinin
temizlik çalışmalarına omuz verildi. Hem
temizlik kadrosunu güçlendirmek hem de
kadın istihdamını artırmak için temizlik
ekibine 216 kadın temizlik personeli katıldı.
30 ilçede kampanyalar yapılarak temizlik
farkındalığı oluşturuldu. Gönüllülerle 
birlikte deniz kıyıları da temizlendi.

Atıklar artık kazandırıyor
Çöpü bir ‘kaynak’ olarak

değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan
Soyer, “İzmir’de çöpün toplanmasından
bertarafına uzanan yeni bir döngüsel anlayış
oluşturduk. Bunlardan biri katı atık
ayrıştırma ve depolama yatırımları, diğeri
çöpün bulunduğu yerden toplanması. Bu
doğrultuda Türkiye'nin en modern atık
yönetim tesislerini hizmete aldık. Çöpten
elektrik ve gübre üretiyoruz. Çöplerin
mahallelerden toplanması konusunda ilçe
belediyelerimize yoğun destek veriyoruz.
İzmir’in tertemiz ve doğayla uyumlu bir şehir
olması için tam bir irade ortaya koyuyoruz.
Yaptığımız bu yatırımın her kuruşunun
şehrimize sağlık ve refah olarak geri
döneceğini çok iyi biliyorum" 

11 bin 500 çöp konteyneri
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçe

belediyesine toplam 5 bin 500 yeni çöp
konteyneri de hibe etti. Geçen yıl dağıtılan 
6 bin çöp konteyneri ile hibe edilen çöp
konteyneri sayısı 11 bin 500'e ulaştı. 

Nüfus oranı nedeniyle çöp yönetim
sistemi konusuna öncelik verilen

ilçelerden biri Buca oldu.  23 milyon 
500 bin liralık bedelle alınan 23 adet çöp
kamyonu, üç adet moloz kamyonu ve iki
adet yol süpürme aracı, Buca Belediyesi
temizlik filosuna katıldı.

İlçelere 15 çöp kamyonu
10 milyon 500 bin liralık maliyetle alınan

son teknoloji 15 çöp kamyonu, özellikle yaz
aylarında nüfus yoğunluğu artan Karaburun,
Dikili, Foça, Seferihisar, Menderes ile araç
ihtiyacı bulunan
Balçova, Kemalpaşa, 
Tire, Beydağ ilçelerine
dağıtıldı.   

İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 30 ilçede,
160 araç ve 800
personelle her gün
sorumluluk alanında
toplam uzunluğu
2 bin 200 kilometreyi
bulan yol, cadde,
meydan ve bulvarlarda
temizlik çalışmalarını
sürdürüyor. Yollar
süpürülüyor, basınçlı
yol yıkama araçları ile
yıkanıyor. 2020 
yılının başında 216
kadın personel işbaşı

yaptı. Süpürgeciler sabah 7’de işbaşı 
yapıyor ve Büyükşehir’in sorumluluk
sahasındaki 30 ilçenin cadde, meydan
ve bulvarlarını süpürüyor.

Harmandalı'da büyük dönüşüm
Harmandalı Düzenli Atık Depolama

Sahası'nda elektrik üretmek için yapılan
'biyogaz tesisi'   2019 yılı Kasım ayında
faaliyete geçti. 240 milyon liralık tesisin
enerji üretim kapasitesi 1.5 yılda iki katına

çıkarıldı. 323 milyon
kilovat saat elektrik
enerjisinin üretildiği tesis,
Türkiye’nin önemli çevre
projelerinden biri olarak
gösteriliyor. Depolama
sahasının 60 dönümü,
rehabilite edilerek
ağaçlandırıldı. 

İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından
yapılan ve günlük 110
ton kapasitesiyle alanında
Türkiye’nin en büyüğü
olan tesis, Mart 2020’de
hizmete girdi. Tesiste;
sağlık kuruluşlarından
çıkan ve halk sağlığı
açısından risk oluşturan
tıbbi atıklar, el değmeden

toplanarak sterilize ediliyor. Açıldığı 
günden 2021 yılı sonuna dek toplam 13 bin
ton tıbbi atık sterilize edildi.

Kentin kuzey ve güneyindeki ilçelerin
katı atık sorununu çözmek ve katı atıkları
ekonomik değere dönüştürmek için iki dev
yatırım hayata geçti. Ödemiş ve Bergama’da
446 milyon liralık yatırımla Bakırçay ve
Küçük Menderes havzalarındaki
yerleşimlere hizmet eden kapalı sistem
çalışan ve kokuya neden olmayan
iki adet çevreci entegre katı atık tesisi
kuruldu. Tesisler sayesinde hem 
elektrik hem gübre üretiliyor. 

Kendi sınıfında Avrupa’nın en büyük
entegre katı atık yönetim tesisi olan 
Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi
günlük bin 600 ton katı atık işleme
kapasitesine sahip. 116 bin hanenin enerji
ihtiyacını karşılayacak miktarda saatte 20
MW elektrik ile günde 100 ton gübre
üretiliyor. Ödemiş Entegre Katı Atık
Yönetim Tesisi 29 Aralık 2020’de hizmete
alındı. 58 bin hanenin elektrik ihtiyacını
karşılayacak şekilde saatte 10 megavat
kurulu güce sahip Bergama Entegre Katı
Atık Yönetim Tesisi’nde ise günde 800 ton
atık işleniyor ve 62 ton gübre üretiliyor. 

Bitkisel atıklar da dönüştürülüyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye

örnek bir çevre projesine daha imza attı. 
Çiğli Harmandalı’da park bahçelerden
çıkan bitkisel atıkların organik gübreye
dönüştürüldüğü tesis kuruldu. Çevre ilçelerde
park, site, apartman ve bahçelerden çıkan
bitkisel atıklar bu tesiste organik gübreye
dönüşüyor. Böylelikle atıkların yarattığı
çevre kirliliği ile haşere üreme
problemlerinin de önüne geçilmiş oluyor.
Bornova Işıkkent ve Çeşme’de daha geniş
kapasiteli benzer iki tesis kurulması için de
hazırlıklar sürüyor. Bornova Işıklar
Mahallesi’nde kurulacak tesis günde 30 ton
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük
kapasiteli organik gübre tesisi olacak.

Menemen’de 91 yıl önce Cumhuriyet karşıtı güçler
tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi
Kubilay ile devrim şehitleri Bekçi Hasan ve Bekçi
Şevki, binlerce yurttaşın katıldığı törenle anıldı.

Yıldıztepe Şehitliği’nde düzenlenen törene; İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege

Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş,
Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen
Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile Şehit

Asteğmen Kubilay’ın aile fertleri de katıldı.

Soyer: Bilim, cehaleti yener
Başkan Tunç Soyer, “İyilik kötülüğü, doğru 
yanlışı, bilim cehaleti yener. Mutlaka iyiliği, 

doğruyu, bilimi çoğaltmalıyız. Cumhuriyetimizin
erdemlerini, değerlerini yeni bir yüzyıla taşırken,

birbirimize çok daha güçlü bir biçimde sahip 
çıkmak zorundayız” dedi. Anma etkinlikleri

kapsamında; Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü ile
Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu da yapıldı. 

Başkan Tunç Soyer’den, çok daha temiz bir kent için seferberlik talimatı:

İzmir’e toz kondurmuyoruzİzmir’e toz kondurmuyoruzİzmir’e toz kondurmuyoruzİzmir’e toz kondurmuyoruzİzmir’e toz kondurmuyoruz
Büyükşehir Belediyesi, “daha temiz ve doğayla uyumlu kent” hedefi doğrultusunda Türkiye’ye örnek olacak yatırımlara
imza attı. Katı atık bertaraf ve dönüşüm tesisleri kuruldu, çöp toplama faaliyetleri için yeni araç gereç alımları yapıldı

Devrim şehidi Kubilay Menemen’de anıldı

Evde bakım hizmeti
30 ilçede de veriliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa
Hastanesi, hizmet alanını genişletti.
Yatalak durumdaki yaşlı, hasta, kronik
rahatsızlığı bulunan ve engellilere
yönelik sürdürülen “evde bakım” hizmeti
artık 30 ilçede de veriliyor. Hizmetten
yararlanmak isteyen yurttaşlar, 293 80 20
numaralı çağrı merkezini arıyor. Hekimler
değerlendirme yaparak belirlenen saatte
hastayı ziyaret ediyor ve muayene ediyor.
Gerek duyuluyorsa kan ve idrar tahlili,
yatak yarası varsa pansuman yapılıyor.
Hastaneye gelmesi gereken durumlarda
ise uzman hekimlerden konsültasyon
isteniyor ve hasta ambulansla
hastaneye getiriliyor. Hasta
yakınlarına da ‘bakım eğitimi’ veriliyor.

İzmir'de 3 bin 579 taksinin tek ekrandan
takip ve kontrol edilmesini sağlayacak “En
Takip Sistemi” devreye girdi. Uygulamanın
tanıtım töreni; İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya
Mutlu ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı Celil Anık’ın katılımıyla
yapıldı. Sistemin Türkiye'de ilk kez İzmir'de
uygulandığına dikkat çeken Başkan 
Soyer, “Taksici esnafımız, hizmet çıtasını
daha da yükseltti. Türkiye'nin en başarılı, en
modern, güvenilir, müşteri dostu taksiciliği
İzmir’dedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi
olarak biz de her zaman taksici esnafımızın
yanınızdayız” dedi. En Takip Sistemi, 
kentte taksi hareketliliğinin ölçümü,
vatandaş şikayetlerinin incelenmesi, trafik
akışının düzenlenmesi gibi pek çok 
verinin elde edilmesini sağlayacak ve
planlamalara yardımcı olacak. 

İzmir’de taksilere 
anlık izleme sistemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite
öğrencilerinin güne sıcak çorbayla
başlaması için daha önce altı noktada
kurduğu Çorba Durağı hizmetini genişletti.
Öğrencilere artık akşamları sıcak yemek
imkânı da sunuluyor. Hafta içi her gün 17.00
ile 19.00 saatleri arasında; Ege Üniversitesi
Kampus Metro İstasyonu, Katip Çelebi
Üniversitesi Çiğli Kampusu ve Dokuz Eylül
Üniversitesi Tınaztape Yerleşkesi
karşısındaki Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin
önünde, toplam 1500 kişilik yemek
dağıtılıyor ve öğrencilere zengin mönü
sunuluyor.  İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
çorba durakları ise hafta içi her sabah 07.30
- 09.00 saatleri arasında Dokuz Eylül
Üniversitesi Eğitim, İlahiyat, İktisadi ve İdari
Bilimler fakülteleri ile Tınaztepe Yerleşkesi
Girişi’nde, Kâtip Çelebi ve Ege
üniversitelerinin kampuslerinde 
hizmet vermeye devam ediyor. 

Öğrencilere
anne şefkati

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa
Kemal Sahil Bulvarı boyunca yapılan beş
ahşap iskeleyi yenileyerek halkın
kullanımına açtı. Amatör balıkçıların, 
denizi ve gün batımını izlemek isteyen
yurttaşların ilgi odağı olan ahşap iskelelerin
zeminleri tamir edildi; kent mobilyaları
yenilendi. 2 milyon 166 bin liraya mal olan
çalışmalar dört ayda tamamlandı. Karataş-
Karantina ve Susuzdede önünde bulunan
5 metre genişliğinde ve 20 metre
uzunluğundaki ahşap iskeleler Günbatımı,
Begonvil, Kayıklı, Rüzgarlı ve Yelkenli 
iskele olarak adlandırılıyor.

Ahşap iskeleler 
yenilenerek açıldı

MeneMen’e de İZTAŞIT gelİyorMeneMen’e de İZTAŞIT gelİyorMeneMen’e de İZTAŞIT gelİyorMeneMen’e de İZTAŞIT gelİyorMeneMen’e de İZTAŞIT gelİyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Tunç Soyer, aralarında yıllardır
rekabet bulunan Menemenli minibüsçü
esnafını bir araya getirdi. İzmir Otogarı -
Menemen arasında toplu taşımacılık
hizmeti veren SS 34 No’lu Menemen
Yolcu Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirel ile
Menemen Minibüsçüler Odası Başkanı
Lütfü Çember, Başkan Soyer’in
makamında buluştu. El sıkışan esnaf
başkanları, tek çatı altında birleşme
beyanlarını ifade etti. Tarihi uzlaşma,
Menemen’de de İZTAŞIT hizmetinin
başlamasının ilk adımı oldu.

İki başkanı da kutlayan Başkan Soyer,
“Attığınız bu tarihi adım, İzmir’in toplu
ulaşımına ve yurttaşlarımızın çok daha
nitelikli hizmet almasına katkı sağlayacak.

İzmirliler adına sizlere teşekkür ediyorum.
Seferihisar’da olduğu gibi, Menemen’de
ve tüm çevre ilçelerde İZTAŞIT’ların
sahipleri, oralarda geçmişten beri bireysel
taşımacılık yapan oda ve kooperatif
üyeleri olacak. Özel halk otobüsü
mantığıyla bu hatları ihaleyle

satmayacağız. Bu işi yıllardır yapan gerçek
sahiplerinin, şoför esnafımızın işlerini
geliştirip, ekmeklerini büyüteceğiz.
Herkes bilsin ve emin olsun ki;
İZTAŞIT’ın arkasında, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve ESHOT’un mayasındaki
İzmirlilik ruhu ve halk sevgisi var” dedi. 

Varılan uzlaşma sonrası, 66 üyeli SS
34 No’lu Menemen Yolcu Otobüsleri
Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 71
üyeli Menemen Minibüsçüler Odası, yeni
bir isimle ve tek çatı altında birleşecek.
Ardından da ESHOT Genel Müdürlüğü ile
İZTAŞIT görüşmeleri başlayacak. 

İZTAŞIT’larla birlikte toplu ulaşımda
‘nakit’ devri bitiyor; İzmirim Kart dönemi
başlıyor. Yolcular, rastgele noktalarda
değil; otobüs duraklarında güvenli 
şekilde indi-bindi yapıyor. İZTAŞIT’lar,
ESHOT otobüslerinin giremediği
mahallelere de hizmet götürüyor. Böylece;
öğrenci, öğretmen, 60 yaş, 65 yaş üstü,
engelli, gazi ve şehit yakını kartı sahipleri,
İzmirim Kart sayesinde indirimli ve
ücretsiz toplu ulaşım hizmetinden
yararlanma imkânına kavuşuyor. 

Tunç
Soyer

Lütfü
Çember

Mehmet
Demirel

Tunç
Soyer

Celil
Anık
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BAŞKAN SAHADABAŞKAN SAHADABAŞKAN SAHADABAŞKAN SAHADABAŞKAN SAHADA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye birimlerinin faaliyette olduğu her yeri ziyaret ediyor,
çalışmaları takip ediyor. Muhtarlarla ve yurttaşlarla da bir araya gelen Soyer, sokağın taleplerini bizzat alıyor Güzelyalı ve Balçova’da 

yağış sorunları bitecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Belediye
Atıksu Arıtma Tesisleri İstatistikleri’ni yayımladı.
Veriler üzerinden yapılan değerlendirmeye
göre 22’si Avrupa Birliği (AB) Standartları’nda
arıtım yapan ileri biyolojik, 39’u biyolojik ve 
6’sı doğal arıtma olmak üzere toplam 67
arıtma tesisi ile hizmet veren İzmir Büyükşehir
Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, bu
alandaki öncü rolünü sürdürdü. 

İzmir; ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin
sayısı, Avrupa Birliği Standartları’nda arıtılan atık
su oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma
miktarıyla ilk sırada yer aldı. Atık su arıtım
hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının kent
nüfusuna oranı yüzde 98.6’ya ulaştı. 

Çevre İstatistikleri başlığıyla iki yılda bir
yayınlanan istatistiklere göre İzmir’de atık suların
yüzde 97.2’si AB standartlarında arıtılırken; bu
rakam, Bursa’da yüzde 96.2, Antalya’da yüzde
40.4, İstanbul’da yüzde 39.1 ve Ankara’da
yüzde 18.8 olarak kayıtlara geçti. 

Türkiye’deki 1399 belediyenin atıksu arıtma
verilerini barındıran çalışmaya göre, İzmir, kişi

başına düşen ileri biyolojik atıksu
arıtma miktarı açısından da beş
büyükşehir arasında ilk sırada yer
aldı. Kişi başı AB standartlarında
arıtılan atıksu miktarı Bursa’da yıllık
48.9, İstanbul’da yıllık 35.3,
Antalya’da yıllık 35.3,  Ankara’da yıllık
6.6 metreküpte kalırken; bu değer
İzmir’de yıllık 61.1 metreküp olarak gerçekleşti.  

Türkiye genelinde AB standartlarında arıtılan

atık suyun yüzde 12.2’sinin İzmir’de
arıtıldığı da TÜİK verilerinin ortaya
koyduğu bir başka gerçek. Yani
İzmir’de Türkiye ortalamasının 2.3
kat üzerinde AB standartlarında atık
su arıtımı yapıldı.  

İzmir 22 ileri biyolojik arıtma
yapan atık su arıtma tesisi ile de Türkiye’de bu
özellikte en çok tesise sahip büyükşehir
belediyesi oldu. Bursa’da 14, Ankara’da 14,

İstanbul’da 10, Antalya’da ise 2 ileri biyolojik
atıksu arıtma tesisi ile hizmet veriliyor. 

İZSU Genel Müdürlüğü, 2022 yılında da 
atık su yönetimi yatırımlarına hız kesmeden
devam edecek. Kemalpaşa Ulucak Atıksu
Arıtma Tesisi, Karaburun Mordoğan Atıksu
Arıtma Tesisi, Seferihisar Düzce-Turgut
Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Torbalı
Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, 
Seferihisar Ulamış Mahallesi Paket Atıksu
Arıtma Tesisi, Yazıbaşı Ayrancılar Atıksu 
Arıtma Tesisi 2. Etap İnşaatı, Urla Özbek
Mahallesi Paket Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin
önemli bir kısmı hayata geçirilecek. 

Yapımına başlanması hedeflenen projeler
arasında ise Bademler Paket Atıksu Arıtma
Tesisi, Aliağa Çakmaklı Paket Atıksu Arıtma
Tesisi, Torbalı Ahmetli Paket Atıksu Arıtma
Tesisi, Menderes Efemçukuru Paket Atıksu
Arıtma Tesisi, Torbalı Bülbüldere Paket Atıksu
Arıtma Tesisi, Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atıksu Arıtma
Tesisi ve Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi yer alıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
yoğun yağışların neden olabileceği olumsuzlukların
önüne geçmek amacıyla İZSU tarafından yürütülen
altyapı çalışmalarını inceledi. Soyer, aşırı yağışların
yarattığı sıkıntıların tekrarlanmaması için yürütülen
Güzelyalı ve Balçova’daki projeler hakkında İZSU
Genel Müdürü Aysel Özkan’dan bilgi aldı.

Şubat 2021’de yaşanan rekor yağış sırasında
Poligon Deresi’nin taşması nedeniyle büyük sorun
yaşanan Mithatpaşa Caddesi’nin Üçkuyular-
Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde
tamamlanan altyapı imalatlarını inceleyen Soyer,
kentte daha sonra yaşanan yoğun yağışlarda su
baskını yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile
getirdi. Sorunlu bölgelere özel projeler geliştirdiklerini
belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu: 

“Tüm birimlerimiz çalışıyor”
“İzmirimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek

çok önemli projeleri hayata geçirdik. Aşırı yağışların
yarattığı su baskınlarını bir daha yaşamamak için tüm
birimlerimiz canla başla çalışıyor. İZSU, Güzelyalı 16
Sokak’ta 4 metre derinliğinde yağmur suyu pompa
istasyonu kurdu. Üç adet basınçlı hatla toplanan
yağmur suları pompa istasyonu aracılığıyla Poligon
deresine deşarj ediliyor. Bunun yanında çevre
sokaklarda yağmur
sularını direkt denize
ulaştıran hatlar imal
edildi. Tüm sıkıntılı
sokaklara ızgaralar
yapıldı. Ayrıca
Mithatpaşa Caddesi
üzerindeki Hava
Lisan Okulu’nun
karşısındaki sıralı
ızgara imalatları da
tamamlanarak söz
konusu ızgara hattı
yolun karşı
bölümünde yer
alana galeri hattına
bağlandı. Son
yağmurlarda gördük ki, bu çalışmalar sonuç verdi.
Bölgede hiçbir sıkıntı yaşanmadı.” 

Başkan Soyer, Balçova’daki Hacı Ahmet
Deresi’nin Fethi Bey Sokak ve Nazım Sokak
arasındaki bölümünü kapsayan taşkın önleme 
ve dere ıslah çalışmalarını da inceledi. İZSU 
Genel Müdürlüğü, bu çalışmalar kapsamında dere
yatağının 520 metrelik kesiminde güzergâh 
ve kesit yenileme/genişletme çalışmalarının yanı 
sıra üç adet dere yol geçişi de yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye İZSU Genel
Müdürlüğü’nün Bayındır İZSU Hizmet Merkezi
törenle açıldı. Bayındır’da İZSU tarafından yapılan
çalışmalar sayesinde taşkınların sona erdiğini
vurgulayan Başkan Tunç Soyer, yeni hizmet binası
ile de hizmetlere erişimin çok daha kolaylaşacağını
söyledi. Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi’nde
kurulmakta olan geri kazanım ünitesi hakkında da
açıklama yapan Tunç Soyer, “Tesis günlük üç bin
metreküp kapasiteli. A sınıfı sulama suyu kalitesinde
geri kazanılmış su sağlayacak. Bu, Türkiye'de ilk
uygulama örneği. Bu nedenle İZSU Genel
Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” Soyer, kurdeleyi,
projede emeği geçen kadın çalışanlarla kesti.

Bayındır’a İZSu 
hizmet 
merkezi

Bayındır’a İZSu 
hizmet 
merkezi

Bayındır’a İZSu 
hizmet 
merkezi

Bayındır’a İZSu 
hizmet 
merkezi

Bayındır’a İZSu 
hizmet 
merkezi

Arıtmanın lideri İzmirArıtmanın lideri İzmirArıtmanın lideri İzmirArıtmanın lideri İzmirArıtmanın lideri İzmir
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Çevre 

İstatistikleri 

açıklandı

Kent genelinde muhtarlarla bir

araya gelerek sorunları tespit eden,

proje ve yatırımları yerinde

inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanı Tunç Soyer, 2022 yılının 

ilk ziyaretini Urla’ya yaptı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla

Yerel Hizmetler Binası’nda

muhtarlarla buluşan Başkan Soyer

talepleri dinleyip not aldı. 

Başkan Soyer, “Üç senede

memleketin başına gelmemiş ne

kadar felaket varsa hepsini yaşadık.

Pandemi, deprem, tsunami, 

hepsini gördük. Bu süreçte 1200’den

fazla muhtarımızla bir araya 

geldik. Gelmeye de devam ediyoruz.

Ben muhtarlarımızı belediye 

çalışanı gibi görüyorum. Onlardan

gelen talepleri dinleyerek yola

devam edeceğiz” dedi.

Mahallelerin sorunlarını en iyi

muhtarların bildiğini belirten Soyer,

“Önceliğimiz sizden gelen taleplerdir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

projelerini, bu taleplerin üzerine

oturtuyoruz. Büyükşehir Belediyesi

olarak bundan sonra da muhtar

öncelikli strateji izlemeye devam

edeceğiz” diye konuştu.

Tunç
Soyer

Muhtar öncelikli
strateji izliyoruz

Alt ve üst yapı işleri için toplam 

77 milyon liralık yatırımın yapıldığı

Selçuk’u ziyaret eden İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer; İZBAN altgeçidinde yaşanan 

su baskınlarını önlemesi 

hedeflenen yağmur suyu ayrıştırma

hattı çalışmalarını inceledi, ardından

Şirince İtfaiye Merkezi’ni ziyaret etti.

Orman yangınlarına karşı kurulan

birim hakkında bilgi alan Soyer,

Şirince Kalkınma Kooperatifi

üyeleriyle de bir araya geldi. 

Gökçealan Köyü’nü de ziyaret

eden Başkan Soyer, yurttaşların

sorunlarını dinledi. Köylülerin karşı

çıktığı ve direnişle gündeme gelen

Jeotermal Elektrik Santrali (JES)

hakkında konuşan Soyer, “Burası bir

cennet. Muhteşem bereketli topraklar,

üzüm bağları, zeytinler, her şey var.

Korumak için müdahil olacağız,

yanınızda olacağız” dedi.

Başkan Soyer, yaklaşık 22

milyon liralık yatırımla tamamlanacak

ilçe terminali inşaatında da

incelemelerde bulundu. 16 minibüs, 

15 otobüs peronuyla ulaşım ihtiyacına

cevap verecek terminalin bu yıl

hizmete girmesi hedefleniyor. 

Selçuk’ta 77
milyonluk yatırım

Foça’da da tamamlanan ve devam
eden yatırımları inceleyen Başkan
Soyer, 7’den 70’e ilçe sakinleri ve 16
mahallenin muhtarlarıyla da bir araya
geldi. Foça’da yoğun tempoda
çalıştıklarını ve önemli yatırımlar
yaptıklarını vurgulayan Soyer, sağlıklı
içme suyu ihtiyacını karşılamak için
içme suyu arıtma tesisi kurduklarını;
Büyükşehir’in 2019 yılından bu yana
ilçede yaptığı yatırım
tutarının 224 milyon
lirayı bulduğunu
ifade etti. Tek
tek söz alan
ve taleplerini
dile getiren
muhtarların,
yapılan
yatırımlar
nedeniyle
teşekkür
etmesine
özellikle değinen
Başkan Soyer, “Bence bu
çok kıymetli çünkü bizim başka
enerji kaynağımız yok. Her zaman
başımızın üzerinde yeriniz var” dedi. 

13 milyon liralık yatırımla
Gerenköy İleri Biyolojik Atık Su
Arıtma Tesisi hizmete alındı. 59
milyon liralık yatırımla 100
kilometrelik içme suyu hattı yenilendi
ve 5 bin metreküp kapasiteli yeni
su deposu yapıldı. Yeni Foça ve 

Eski Foça Sahil yeşil alan düzenlemesi
yapıldı. Üç umumi tuvalet 546 bin
liralık maliyetle tamamlandı. 
Bağarası Meydanı düzenlendi.
Gerenköy Atık Su Arıtma Tesisi 
çevre düzenlemesi yapıldı. 

Belediye, muhtarlıklar ve kamu
kurumlarına 633 adet kent mobilyası,
41 bin 894 adet bitki ve 3 bin 600
metrekare hazır rulo çim desteği

sağlandı. Phokaia
Kazısı’na 1 milyon

890 bin liralık kazı
desteği verildi.

Foça
Gerenköy
Musabey
İçme Suyu
Arıtma
Tesisi’nin

yapımına
başlandı. Fen

İşleri Dairesi
Başkanlığı 850

metrelik Büyük Deniz
Sahil Düzenleme projesi yapım

çalışmalarına başladı. Beş
kilometrelik Değirmenlik Caddesi
araç ve bisiklet yolu, kaldırım
düzenlemesi devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin 6.3
milyon liralık desteği ile Foça Kalesi
ikinci etap projesi (seyir terasları
ve bilgilendirme platformu)
çalışmaları da sürüyor.

Başımızın üzerinde yeriniz var

Kentte aralık ayı ortasındaki
yoğun yağış, Narlıdere Narkent
Sitesi’nin istinat duvarının çökmesine
neden oldu. Sıkıntı yaşayan yurttaşları
ziyaret eden İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer,
Büyükşehir ekiplerinin püskürtme
beton yöntemiyle aldığı güvenlik
önlemini inceledi. Risk
oluşturabilecek bölgeler hakkında
bilgi alan; site ve mahalle sakinlerinin
taleplerini de dinleyen Başkan Soyer,
“Proje hazırlayacağız. Proje temini
sürecinin bitiminde hızla
çalışmalarımızı tamamlayıp
hemşehrilerimizin güvenle evlerinde
oturmalarını sağlayacağız” dedi. 

Başkan Soyer’in ziyaretine eşlik
ederek bölgede yürütülen çalışmalar

hakkında bilgi veren Narlıdere
Belediye Başkanı Ali Engin ise
“Bizler de bu süreçte
vatandaşlarımızın mağdur olmaması
için çalışmalarımızı koordineli bir
şekilde sürdürüyoruz. Tunç Başkan’a
da sürecin en başından beri yanımızda
olduğu için teşekkür ediyorum” dedi. 

Çökmenin ardından vatandaşların
can güvenliği için 88 daire boşaltıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı
ekipler seferber oldu. Olası toprak
kaymasının önlenmesi için çöken
istinat duvarının bulunduğu bölge
hızlı kuruyan püskürtme betonla
kaplandı. Gidecek yeri olmayan 10
kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin
anlaşmalı olduğu otelde misafir edildi.

Narkent sakinlerine ziyaret

Tunç
Soyer
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer’in ‘sürdürülebilir ulaşım” hedefi

doğrultusunda İzmir’de raylı sistem

yatırımlarında tarihi atılımlar devam ediyor.

2.5 milyar TL bütçeli Narlıdere Metrosu ile 

1 milyar 250 milyon TL bütçeli Çiğli

Tramvayı inşaatlarını sürdüren Büyükşehir,

kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Buca

Metrosu’nun yapımına da başlıyor. Metro

ağını Buca’ya genişletecek ve kent trafiğine

nefes aldıracak 13.5 kilometrelik hattın yapımı

için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi

kaynakları ile inşa edeceği, 765 milyon

Euro’ya mal olacak Üçyol-Buca Metro

Hattı’nın yapım sözleşmesi; İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Gülermak

Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Yönetim

Kurulu Başkanı Kemal Tahir Güleryüz

arasında Buca Işılay Saygın Meydanı’nda

düzenlenen törenle imzalandı. 

“Kaynaklarımızla yapıyoruz”
Başkan Soyer, İzmir’de çevreci, konforlu,

ekonomik ve verimli ulaşım yatırımlarının

artacağını ifade etti ve en büyük payın raylı

sistem yatırımlarına ayrıldığını vurguladı.

Soyer, “Türkiye’nin bu kaotik ortamında

İzmir’in geleceğini aydınlatacak bir büyük

projenin ilk adımını atmaktan büyük mutluluk

duyuyoruz. Uluslararası ihale sürecini kazanan

firma ile yapım sözleşmesini imzalıyoruz.

Hazine garantisi olmaksızın 490 milyon Euro

altyapı yatırım kredisi sağladığımız Buca

Metrosu, 13.5 kilometre uzunluğu ve 11 adet

istasyonu ile şehrimizin trafiğinde büyük

rahatlama sağlayacak. Bu hattımız her gün

400 bin vatandaşımızı konforlu, karbon

salınımı olmadan, gürültü oluşturmadan

taşıyacak. Kentimize mali tasarruf sağlayacak.

Uzun ve çok meşakkatli müzakereler

sonunda, Buca Metrosu ile ilgili uluslararası

bir konsorsiyum oluşturduk. Meseleyi 

İzmir’in ortak menfaati olarak gördüğümüz

için, hiçbir siyasi kaygı taşımadan sürecin

içindeki herkesle şeffaf ve açık ilişkiler

geliştirdik. Sonucunda, Türkiye ve 

dünyadaki tüm paydaşlarımızı şu konuda 

ikna ettik; İzmir, Avrupa’nın en büyük

yatırımlarından biri Buca Metrosu’nu

tamamlamaya muktedirdir” diye konuştu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi

kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu için

dört ayrı bankadan toplam 490 milyon Euro

tutarında uluslararası yatırımı kente

kazandırdıklarını söyleyen Başkan Soyer,

“Avrupa Kalkınma Bankası EBRD

liderliğindeki sendikasyon kredi anlaşmamızın

faiz oranının düşüklüğü, geri ödemesiz

dönemin ve vadesinin uzunluğu İzmir’e

benzersiz avantajlar sağladı. Böylelikle 

İzmir için olabilecek en ucuz yatırım

kredilerinden birini temin ettik” dedi. 

Yatırımın binlerce gence yeni iş imkanı

sağlayacağının altını çizen Soyer, “Buca

Metrosu, sadece bir ulaşım projesi değil,

aynı zamanda bu zor dönemde İzmir

ekonomisini büyüten bir kaldıraç.

Nitekim, Çiğli Tramvayı

inşaatında olduğu gibi, Buca

Metrosu yapımında da genç

mühendis istihdamını

zorunlu kılarak, bu

vizyonumuzu devam

ettiriyoruz. Özellikle de yeni

mezun mühendislerimiz

çalışacak. Dahası, Buca

Metrosu ve diğer büyük

yatırımlarımız sayesinde sadece

projede çalışanların değil,

bölgedeki esnafın, imalat ve hizmet

sektörlerinin de refahı artacak. Milyarlarca

liralık bir yatırımı İzmir ile buluşturmamız

sonucunda şehrimizin tüm sektörleri

canlanacak” ifadelerini kullandı. 

Soyer sözlerine şöyle devam etti: “İzmirli

genç kardeşlerim, şu müjdeyi şimdiden

vermek isterim. Buca Metrosu ile Dokuz

Eylül Üniversitesi Buca Kampüsü’nden

körfez kıyısına erişim süresi 12 dakikaya

düşüyor. Buca Metrosu, İzmir tarihinde 

yeni bir sayfa açacak. Buca

Metrosu’nun yapımı için büyük

bir özveriyle çalışan tüm 

ekip arkadaşlarıma çok

teşekkür ediyorum. 

İzmir’in geleceğini onlarla

birlikte inşa ediyoruz. İzmir’i

demir ağlarla örüyoruz.

Buradan da sözü vermek

istiyorum, şubat ayında

temel atalım istiyoruz. Kemal

Bey (Kemal Tahir Güleryüz)

ile görüştük. 14 Şubat

Sevgililer Günü’nde İzmir’e

olan aşkımızı göstermek için temeli 

atıyoruz.  Herkesi bu temel atma 

davet ediyorum.  Yolumuz açık olsun.” 

Buca Metrosu’nun ilçedeki ulaşım

sorununu çözeceğini söyleyen Buca Belediye

Başkanı Erhan Kılıç, “Büyükşehir

Belediyemizin desteğini yakından

hissediyoruz. Metronun yanı sıra ilçemizde

ulaşımı rahatlatacak bir diğer büyük yatırımı

ise yaklaşık maliyeti 1 milyar lira olan 

Buca-Otogar bağlantısı… Yine Büyükşehir

desteğiyle yaptığımız temizlik devrimi,

ilçemizi su baskınlarından koruyacak Kozağaç

Deresi Islah Projesi,  Buca’ya nefes aldıracak

Portakal Vadisi Projesi gibi önemli çalışmalar,

ilçemizde yaşam kalitesini daha da artıracak.

Tüm bu yatırımlar için Başkan Soyer’e

teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlçenin trafik sorunu çözülüyor
Buca Metrosu hizmete alındığında

Üçyol’dan Buca’ya toplu ulaşım süresi 30

dakikaya düşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi

Tınaztape Kampusü’ne ulaşım kolaylaşacak.

Buca Metrosu, kent trafiğini de rahatlatacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Üçyol-Buca

Metro hattı için temmuz ayında Avrupa İmar

ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kasım ayında

da Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile toplam

250 milyon Euro’luk dış finansman

sözleşmesi imzaladı. Asya Altyapı Yatırım

Bankası (AIIB) ile 125 milyon Euro,

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

(BSTDB) ile de 115 milyon Euro tutarında 

bir yetkilendirme anlaşması imzalandı.

Böylelikle 490 milyon Euro tutarında

uluslararası yatırım kente kazandırıldı. 

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5’inci 

aşamasını oluşturan hat, Üçyol İstasyonu-

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe

Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet 

verecek. TBM makinesi kullanılarak derin

tünelle geçilecek hattın uzunluğu 13.5

kilometre olacak ve 11 istasyondan oluşacak.

Üçyol ile başlayan hatta sırasıyla Zafertepe,

Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer,

Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa 

Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca

Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

Buca hattı, Fahrettin Altay-Bornova 

arasında çalışan 2. aşama hattı ile Üçyol

İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile de Şirinyer

İstasyonu'nda entegre olacak. Bu hat

üzerindeki tren setleri sürücüsüz olarak hizmet

verecek. Proje kapsamında 80 bin

metrekarelik kapalı alanda bakım atölyesi 

ve depo binası da olacak, Buca Metrosu’nun

imalatların başlamasının ardından dört yıl

içinde tamamlanması öngörülüyor. 

Üçyol-Buca Metrosu
yapım işleri başlıyor
Üçyol-Buca Metrosu
yapım işleri başlıyor
Üçyol-Buca Metrosu
yapım işleri başlıyor
Üçyol-Buca Metrosu
yapım işleri başlıyor
Üçyol-Buca Metrosu
yapım işleri başlıyor
İzmir’i demir ağlarla donatan Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca
Metro Hattı’nın inşaatını başlatıyor. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandı; 14 Şubat’ta temel atılıyor

Ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli
soğuklar, İzmir’de de yaşamı zorlaştırıyor. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin, kapılarını 24 saat açık
tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi,
evsizler için sığınacak ve yaşama tutunacak çatı
oluyor. Ocak ayı itibariyle konuk edilen evsizlerin
sayısı 55’e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi,
personel ve yatak sayısını artırdı. Büyükşehir
Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne
bağlı Örnekköy’deki Müyesser Turfan Geçici
Konuk Evi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları
da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz
yurttaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara
barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin
öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve
barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi
gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi
devreye giriyor. Konuk Evi’ne gündüz
saatlerinde 361 71 51, mesai saatleri dışında
361 00 82 ya da Hemşeri İletişim Merkezi’nin
444 40 35 numaralı telefonundan erişilebilir. 

Evsizler unutulmuyor

Çiğli Tramvayı’nda hedef yıl sonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, temelini Şubat

2021’de attığı Çiğli Tramvayı’nda, imalatlar işlerinde
yüzde 35 seviyesine gelindi. Yedi kilometre ray
döşendi. Sekiz kilometrelik bölümde kazı çalışmaları
tamamlandı. Karşıyaka ile Çiğli’yi birbirine bağlayacak
500 metrelik bağlantı köprüsünün ayakları bitirildi.
Hatta enerji sağlayacak altı adet trafo inşaatı ise
devam ediyor. Raylı Sistemler Dairesi Başkanı
Mehmet Ergenekon, “Çalışmalar gece gündüz
sürüyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde kazı işlerini
bitirmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda testlerini yaparak
hattı toplu ulaşıma dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi. 

İlçeye büyük katkısı olacak
Çiğli Ataşehir Mahallesi Muhtarı Nesrin Erdoğan,

“Çiğli Tramvayı, bölgemizdeki trafik yoğunluğunu
azaltacak. Çevre sağlığına faydası olacak, egzoz gazı
salımı azalacak. Gürültü kirliliği daha az olacak.
Ekonomiye de büyük katkısı olacaktır. Çalışmaların
çok hızlı ilerlediğini görüyoruz” dedi. 

Çiğli Tramvayı’nda kullanılmak üzere 26 elektrikli
tramvay aracının alımı için de sözleşme yapılırken, bu
araçlar için yatırım miktarı 750 milyon lira oldu. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli Tramvayı’na toplam

yatırımı 1 milyar 250 milyon lirayı bulacak. Karşıyaka
Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı
köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak.
Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre
yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay
hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. 

Hizmet vereceği bölgeler
Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu,

Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İZBAN
Durağı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi
Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek şekilde planlandı.
Ayrıca Karşıyaka Tramvayı yapımı esnasında,
mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık
bir kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir
İZBAN bağlantısı da bu hattın yapımı çerçevesinde
gerçekleştirilecek. Hattın devreye girmesinin ardından
İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu Konak ve
Karşıyaka ile 33,6 kilometreye ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, kent genelinde yürütülen ve Büyükşehir
Belediyesi tarafından desteklenen 13 arkeolojik 
kazının başkanıyla bir araya geldi. 

2021 yılında yürütülen çalışmalar, bulgular ve
çalışma rotası hakkında bilgi alan Başkan Soyer, 13
Haziran’da başlayacak ve üç gün sürecek Uluslararası
İzmir Arkeoloji ve Toplum Buluşması’nı düzenlemeyi
hedeflediklerini söyledi. Soyer, “Akdeniz çanağındaki
kazı yöneticilerini sizinle buluşturmak istiyoruz. Bunun
temasını belirlemeliyiz. Belki üst çatı Akdeniz olmalı.
Çünkü İzmir’in Akdeniz ile ilgili bir iddiası var. Sadece
ticarette değil, tarımda, turizmde ve lojistikte de
İzmir’in Akdeniz iddiasını sürdüreceğiz” dedi. 

“Tek tek yürütülen çalışmaların birbirleriyle irtibatını
ve İzmir için anlamını ortaya koymalıyız” diyen Başkan

Soyer, şöyle devam etti: “Ülkenin genel durumu
nedeniyle önümüzde sıkıntılı bir süreç var. Ancak
durum ne kadar zorlayıcı olursa olsun önümüzdeki

yıl da kazılara destek vermeye devam edeceğiz.”
Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29 milyon 
400 bin liralık maddi katkı sağlayan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2021 yılında destek miktarını bir önceki 
yıla göre yüzde 21 oranında artırarak 6.6 milyon
liradan 7 milyon 975 bin liraya çıkarmıştı. 

Müdür Karaçanta’dan teşekkür
Toplantıya katılan İzmir İl Kültür ve Turizm 

Müdürü Murat Karaçanta, kazılara verdiği destek
nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür
etti. Karaçanta, “Türkiye’de kazılara en fazla 
destek veren kurum bakanlığımız. Ama
bakanlığımızdan sonra en çok desteği veren kurum
İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu yüzden 
başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmir’de engelli bireylerin kullanımına uygun
hale getirildiği için Kırmızı Bayrak almaya hak
kazanan tesis sayısı 81’e ulaştı. Türkiye’de ilk
kez İzmir’de hayata geçirilen ve engelli bireylerin
erişimine uygun hale getirilen yerlere verilen
Kırmızı Bayrak uygulamasına Ramada Encore
Hotel de dâhil oldu. İşletme, daha önce de
Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği Güvenli
Turizm, Turuncu Çember, Bisiklet Dostu Otel
sertifikaları ile Güvenli Seyahat Pulu almaya hak
kazanmıştı.  İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak
başvuruluyor. Aday işletme yerinde inceleniyor.
Engelli rampaları, mekan içi yatay dolaşım,
dikey dolaşım, yönlendirme ve işaretler gibi
kriterlere kontrol ediliyor. Olumlu karar,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayından
sonra kesinleşiyor ve aday işletme Kırmızı
Bayrak almaya hak kazanıyor. 

Engelli kullanımına 
uygun tesisler artıyor

Şubat 2021’de temeli atılan Çiğli Tramvayı’nda işlerin yüzde 35’i tamamlandı. Hedef, yıl sonunda yolculu test sürüşlerinin başlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi, parklanmalar
nedeniyle yoğunluk yaşanan Mithatpaşa
Caddesi için çözüm üretti. UKOME kararıyla
güzergah üzerindeki kargo şirketleri, tüp ve su
alım-satımı yerleri, zincir marketler gibi iş
kollarının servis hizmetlerinin, 07.00-10.00 ve
16.00-19.00 saatleri dışında yapılması
uygulaması başladı. Karar, Mithatpaşa
Caddesi’nin Fahrettin Altay Meydanı ile Sabancı
Kültür Merkezi (334/3 sokak) üzerindeki iş yeri
sahipleri, esnaf, yurttaşlar ve bölgedeki
muhtarlarla da toplantılar yapılarak,  katılımcı bir
süreçle hayata geçirildi. Uygulama, özellikle
parklanmalar nedeniyle sıkıntı yaşanan
caddede trafik akışını rahatlattı, seyahat
sürelerini kısalttı.  UKOME kararı uyarınca; trafik
akışının yoğun olduğu Bayraklı Sakarya
Caddesi, Balçova Ata Caddesi, Buca
Menderes Caddesi, Bornova Mustafa Kemal,
Kamil Tunca ve Abdi İpekçi caddeleri, Gaziemir
Önder Caddesi, Karşıyaka Girne Bulvarı,
Karabağlar İnönü Caddesi ile Konak İnönü
Caddesi’nde yer alan iş kollarına verilen servis
hizmetleri de 07.00-10.00 ve 16.00-19.00
saatleri dışında yapılmaya başlandı.

Akdeniz iddiamız sürecek

Trafiği rahatlatan karar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes
Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli
alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki
Gaziemir’de ulaşımı rahatlatmak için kolları
sıvadı. Trafik yoğunluğunu azaltmak, kesintisiz
ve güvenli trafik akışı sağlamak için 32 noktada
yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını
tamamlayan, 122 kilometre uzunluğunda yeni
imar yolu açan Büyükşehir, Akçay
Caddesi’nden Sarnıç’a bağlantı sağlayacak
alternatif yol oluşturacak. Ulaşım Dairesi
Başkanlığı’nca hazırlanan projeye göre,
Gaziemir’in Dokuz Eylül Mahallesi’nde yer alan
Hava Eğitim Yolu üzerindeki trafiğe kapalı
hemzemin geçit yerine taşıt üstgeçidi
yapılacak. Yaklaşım rampaları dahil 200 metre
uzunluğunda olacak yol, altı köprü ayağı
üzerinde inşa edilecek ve yüksekliği 6.5 metre
olacak. Bağlantı yolları da yapılacak karayolu
üstgeçidi, karşılıklı birer şeritle hizmet verecek.
Geçidin tamamlanması ile birlikte Akçay
Caddesi’nden İZBAN hattı üzerinden de Sarnıç
bölgesine ulaşım sağlanacak. Sarnıç
köprüsündeki trafik yoğunluğu azalacak ve
sürücüler daha kısa sürede Sarnıç’a ulaşacak.
İhale sürecinin tamamlanmasının ardından
başlayacak inşaat yedi ayda bitecek.

Gaziemir’e yeni 
karayolu üstgeçidi 
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün”
vizyonuyla oluşturulan, kuraklık ve yoksullukla
mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı
stratejisi doğrultusunda Bergama Örenli
Mahallesi’nde Mera İzmir projesinin tanıtım
toplantısı yapıldı. Projenin ilk etabı kapsamında
258 çobanla ürün alımı sözleşmesi imzalayan
Başkan Soyer, “Çoban ateşini İzmir
Bergama'dan yakıyoruz. Bugün Mera İzmir
projemizin ilk etabında Bergama ve Kınık’tan
258 çoban kardeşimizle ürün alım anlaşması
imzalıyoruz. Nisan ayında temin edeceğimiz
sütler için üreticimize şimdiden 2 milyon 538 bin
240 lira avans yatırıyoruz. Kısa sürede, diğer
anlaşmalarımızı da yapacağız” dedi.

Çobanların emeğinin gerçek karşılığını
verdiklerini vurgulayan Başkan Soyer “Piyasada
sekiz lira olan koyun sütüne 11, altı lira olan keçi
sütüne ise 10 lira ödüyoruz. Bunun nedeni,
seçtiğimiz üreticilerin Başka Bir Tarım
kriterlerine uygun, doğa dostu ve sağlıklı sütler
üretmeleri. Bu nedenle hayvanlarına aşırı su
tüketen silajlık mısır yerine, sadece yerli yem
bitkileri yediren üreticilerden süt alıyoruz. Süt
alım anlaşması için, hayvanların asgari yedi ay
merada otlamasını zorunlu tutuyoruz. Merada
serbest dolaşan ve iklim dostu yem yiyen
hayvanların sütünün, diğer sütlerden ayrı
toplanmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Toplum sağlığını koruyacak”
Belediye şirketi Baysan’ın dana ve koyun

alımlarında da piyasa fiyatlarından yüzde beş
daha fazla bir bedelle alım yapacağını
vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu da bir danada 750 lira üzerinde,
kuzuda ise 100 liradan fazladan desteğe tekabül
ediyor. Aldığımız et ve sütler, Baysan’ın
Bayındır ve Ödemiş’teki süt ve et tesislerinde
işlenecek. Buradan, Başka Bir Tarım 
sertifikası ile tüketicilere sunulacak. Hem
doğanın hem de milyonlarca vatandaşımızın
sağlığını koruyacak. Üreticimizin doğduğu
yerde doymasını sağlayacak.”

Başkan Tunç Soyer konuşmasında neden
“Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek yola
çıktıklarını da anlattı. Soyer, “Ülkemizde
2006’da kabul edilen Tohumculuk Kanunu,
Türkiye tarımına vurulan büyük bir darbe oldu.
Bu kanun ile kayıt altına alınmamış yerel
tohumların satışı yasaklandı. Binlerce yıl
boyunca bu topraklarda yaşayan insanları
doyuran tohumlarımız ve yerli ırklarımız bir
günde tasfiye edildi. 2012’de ise Cumhuriyet
tarihimizin en talihsiz kararlarından biri alındı.
16 bin 220 köy kapatılıp mahalleye
dönüştürüldü. O yıllarda, Teos Antik Kenti
Tarihi Parlamentosu’nda yüzlerce köy
muhtarıyla bir araya gelerek, Büyükşehir Yasası
ile kapatılan köylere karşı tepkimizi haykırdık

ve mücadelemizi başlattık. Şunu söyledik:
Köyler mahalle haline gelmemeli. Böyle 
olursa, Türkiye tarımı çöker dedik. Yazık ki haklı
çıktık. Yasanın çıktığı günden bu yana, 
10 yılda, Türkiye tarımı toplumun hiçbir
kesiminin inkâr edemeyeceği bir düzeyde zarar
gördü, örselendi, küçüldü. Bugün Türkiye
tarımının çökmesi, köylerimizin boşalması,
şehirlerdeki milyonların sağlıklı ve ucuz gıdadan
mahrum kalması birer tesadüf değil. Yukarıda
bahsettiğim iki yasal düzenlemenin sonucu. Bu
nedenle artık Türkiye tarımında bereket değil,
kuraklık ve yoksulluk biçiyoruz” dedi. 

İzmir’de bu büyük adaletsizliğe son vererek,
yoksulluk ve kuraklıkla mücadele etmek için
tüm Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni bir tarım
politikası oluşturduklarını belirten Başkan Soyer,
İzmir Tarımı ile başka bir tarımın nasıl mümkün
olabileceğini tarif edip, bunu adım adım
uyguladıklarını vurguladı. Yoksullukla

mücadelenin odağında küçük üreticileri ve
kooperatifleri güçlendirmek olduğunu söyleyen
Soyer, “İzmir Tarımını, küçük üreticilerin
oluşturdukları birlikleri destekleyerek inşa
ediyoruz. Ürünlerimizin sadece katma değerine
değil öz değerine de yatırım yapıyoruz. Zaten
değerli olan ürünlerimizi çok daha iyi anlayarak
ve anlatarak küçük üreticimizin satış ve
pazarlama kabiliyetini arttırıyoruz. Çünkü
biliyoruz ki bütünü korumak için onu oluşturan
tüm bağları güçlendirmemiz ve korumamız
gerekiyor. Örneğin, Eylül 2022’de
düzenleyeceğimiz Terra Madre ile İzmir’den,
Türkiye’nin tüm küçük üreticilerine dünya gıda
ticaretinin kapılarını açıyoruz” dedi. 

Kuraklıkla mücadele için ise atalık
tohumları ve yerli ırkları desteklediklerini
belirten Soyer, “Mera hayvancılığını teşvik
ederek aşırı su tüketimine neden olan yem
bitkilerini kademeli olarak azaltıyoruz. Bunun

yerine hiç sulanmadan, doğal yağışlarla yetişen
atalık yem bitkilerini yaygınlaştırıyoruz. Bugün
bizleri bir araya getiren Mera İzmir Projesi ve
İzmir’in çobanlarına sunduğumuz destek sistemi
işte bu vizyonumuzun bir sonucu” diye konuştu. 

Kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele
için Mera İzmir projesiyle neler yapıldığını da
anlatan Soyer, “Öncelikle İzmir’in tüm
ilçelerindeki köyleri tek tek ziyaret ederek
çobanlar ve diğer küçük üreticilerimizle buluşan
on kişilik bir saha ekibi kurduk. Ekibimiz,
İzmir’in tüm çobanlarıyla tek tek görüşerek
meralarımızdaki hayvan ırklarını, sayılarını, ne
kadar ve hangi tür yem yediklerini araştırdı.
Çalışma süresince 946 köy ziyaret edildi.
Bunların 584’ünde mera hayvancılığının devam
ettiği görüldü. Toplamda 4 bin 160 çobanla
görüşüldü ve İzmir’de 110 bin 430 keçi, 352 bin
185 koyun, 15 bin 489 karasığır olmak üzere en
az 478 bin 104 mera hayvanı olduğu tespit 
edildi. Bu hayvanların bulundukları yerler
koordinat bazında belirlendi” diye konuştu.

12.5 milyon litre küçükbaş sütü alımı 
Toplanan on binlerce satır verinin

Sasalı’daki İzmir Tarımı Geliştirme
Merkezi’nde bir araya getirildiğini söyleyen
Soyer, “Bu çalışma sonucunda nerede, hangi
üreticiden ve ne kadar iklim dostu süt temin
edilebileceği ortaya çıktı. Tüm bu veriler,
Belediyemizin tarım şirketi Baysan’a iletildi ve
buradan bir satın alma planı çıkarıldı. Satın alma
planı, mera hayvancılığının yoğun yapıldığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi
tarafından Dikili’de düzenlenen
yetiştiricilik eğitimini tamamlayan,
sekiz mahalleden 37 üreticiye toplam
143 küçükbaş hayvan, kura 
çekimiyle teslim edildi. Büyükşehir,
Dikili’de daha önce de 12 mahalleden
96 üreticiye toplam 344 adet 
küçükbaş hayvan dağıtmıştı. 

Törende konuşan İzmir Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Mustafa
Özuslu “Çamavlu Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi’nden aldığımız
küçükbaş hayvanlarımızı yine
bu bölgedeki üreticilerimizle
buluşturuyoruz. Sadece hayvan
desteği vermekle kalmıyor, yüksek
girdi maliyetleriyle mücadele eden
üreticilerimizi yem dağıtımıyla da

destekliyoruz” diye konuştu.
Çamavlu Tarımsal Kalkınma

Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş,
“Başkan Tunç Soyer’in kooperatiflere
vermiş olduğu destek sayesinde

Çamavlu Yaylası’nın meralarında
yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı
küçükbaş üreticimizle buluşturmanın
mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Başka Bir Tarım Mümkün vizyonuyla
küçük üreticinin en büyük destekçisi
olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve
Başkanımız Tunç Soyer’e bir kez daha
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı
desteklemek için bugüne dek 
Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ,
Dikili, Güzelbahçe, Karaburun,
Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes,
Menemen, Ödemiş, Seferihisar,
Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde
402'si kadın 3 bin 172 üreticiye 
toplam 12 bin 363 hayvan dağıttı.

İzmir’de hayvancılığa 
‘Mera İzmir’ dopingi
İzmir’de hayvancılığa 
‘Mera İzmir’ dopingi
İzmir’de hayvancılığa 
‘Mera İzmir’ dopingi
İzmir’de hayvancılığa 
‘Mera İzmir’ dopingi
İzmir’de hayvancılığa 
‘Mera İzmir’ dopingi
Büyükşehir Belediyesi, hayvanlarını merada otlatan ve yerli yem bitkileriyle besleyen üreticilerden
toplam 12.5 milyon litre süt alacak. İlk olarak Bergama’da 258 çobanla alım sözleşmesi imzalayan
Başkan Soyer, “Bu toprakların zenginlikleriyle yoksulluğun belini hep birlikte kıracağız” mesajı verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, Türk-İş Ege Temsilcisi
Başkanı Hayrettin Çakmak ve Türk-
İş'e bağlı 34 sendikanın şube
başkanlarını ağırladı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Mustafa Özuslu ile CHP İzmir İl
Başkanı Deniz Yücel'in de katıldığı
buluşmada, sendika temsilcileri
Başkan Tunç Soyer’e
çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Toplumsal refahın ve yaşam
standartlarının yükselmesi için
üretimin artması gerektiğini
vurgulayan Başkan Soyer, “Bunu
yapmanın yolu da bir olmaktan
geçiyor. Birbirimizle kavga edersek
memleketin bir adım daha ileri
gitmesine imkân yok. Sizin
sorununuz  benim sorunum.
Belediyede örgütlü olmanız da
gerekmiyor. Sorunları birlikte
çözeriz. Ülkemizin geleceğini
aydınlatacağımız işbirliğini hep
birlikte kuracağız” dedi.

Soyer, sendika 
temsilcileriyle
bir araya geldi

atık bitkiler toprağa ve havaya can katıyor atık bitkiler toprağa ve havaya can katıyor atık bitkiler toprağa ve havaya can katıyor atık bitkiler toprağa ve havaya can katıyor atık bitkiler toprağa ve havaya can katıyor 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek bir

çevre projesine daha imza attı. Park ve bahçelerden
çıkan bitkisel atıkların biyokömüre dönüştürülmesi
için bir tesis kuruldu. Tesiste elde edilen ayda 15 ton
biyokömür toprak iyileştirici olarak kullanılacak, doğa
dostu tesis sayesinde karbon salımı da azalacak. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkanı Tunç
Soyer'in, atıkların hammadde olarak
değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve
2050’ye kadar kentte sıfır karbon politikası
doğrultusunda örnek bir çevre projesi daha başlattı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Konak
Şantiyesi’nde, Türkiye’nin ilk biyokömür tesisi
hizmete alındı. Tesiste üretilen biyokömürün
kullanımı sayesinde bir aracın 75 bin kilometrelik yol
boyunca yaydığı, yaklaşık 15 bin kilogram
karbondioksit salımı engellenmiş olacak. 

Ayda 15 ton biyokömür üretme kapasitesine
tesiste, budanan ağaçlardan elde edilen organik
atıklar, yaklaşık 1.5 saatte oksijensiz ortamda 500

derece sıcaklıkta termal ayrışma (piroliz) işleminin
ardından, karbondioksit çıkarmadan biyokömüre
dönüşüyor. Doğa dostu bir geri dönüşüm
yöntemiyle elde edilen biyokömür, toprak şartlarının
kötü olduğu ağaçlandırma alanlarında, park ve
bahçelerde toprak düzenleyici olarak kullanılacak.
Biyokömür, küresel ısınmaya neden olan
karbondioksit gazı emisyonunu azaltarak, çevrenin
ve doğanın korunmasına önemli katkı sunacak. 

Uygulama ile hem toprak hem de hava
iyileşecek. Biyokömür sayesinde topraktaki karbon
içeriği ve depolama kapasitesi yükselecek. Toprakta
bulunan mikroorganizmalar, karbonu enerji kaynağı
olarak kullanıyor. Bu sayede toprağın biyolojik
aktivitesi ve su tutma kapesitesi de artıyor. Böylece
sulama suyu miktarı da azalıyor. Biyokömür,
toprakta 500 ile 1000 yıl arasında kalıyor. 

AB’nin en yüksek 
bütçeli hibe programı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Doğa
Esaslı Çözümler” projesi, Avrupa Birliği’nin
(AB) en yüksek bütçeli hibe programı
HORIZON 2020 kapsamında, 39 uluslararası
proje arasından seçildi ve 2.3 milyon Euro
hibe almaya hak kazandı. Sürekli Beslemeli
Biyokömür Üretim Sistemi de bu proje
kapsamında hayata geçirildi. Parklarda
kullanılan biyokömürün topraktaki karbonu
tutmasıyla birlikte şehir merkezlerinde
oluşan karbon salımının azaltılması ve
toprak veriminin artırılması amaçlanıyor.

Rize’nin İkizdere İlçesi’nde köylülerin
HES proje alanından kurtardığı
yaklaşık 20 fidan, İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından kadına karşı
şiddetle mücadele kapsamında
oluşturulan Turuncu Bahçe’ye dikildi.
İkizdere’deki direnişle geleceğe dair
umutların tazelendiğini belirten İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, “Biz umudu büyütmeye devam
edeceğiz. 2022’ye girerken
umutlarımız büyüdü. İyi ki varsınız, iyi ki
o direnişi yaptınız. Hepinizle iftihar
ediyoruz. Umudumuz o kadar büyüdü
ki sizleri gördükçe, insanın yüreği
göğüs kafesine sığmıyor” dedi.
İkizdere Çevre Derneği Yönetim
Kurulu üyesi Asuman Fazlıoğlu, “İki bin
kilometre öteden geldik. Turuncu
Bahçe’yi görünce, bu fidanlar buraya
uyar dedik. İkizdere’de ormana,
doğaya şiddet var, Türkiye genelinde
kadına şiddet var. İkizdere direnişi bir
kadın hareketine dönüştü.
Fidanlarımızı İzmir halkına, Tunç
Soyer’e emanet edeceğiz. İçimiz
rahat, çok mutluyuz. Turuncu Bahçe
fikri Türkiye’de tek, Tunç Başkan da
zaten Türkiye’de tek” diye konuştu.
Tören, Gürdere Köyü sakinlerinden ve
direnişin sembol isimlerinden Ayşe
Albayrak’ın, Başkan Soyer için yazdığı
türküyü seslendirmesiyle son buldu. 

İkizdere’nin
fidanları İzmir’de
yeşerecek

Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası
İzmir Şubesi, Başkan Soyer’e, adına
dikilen 100 fidanın sertifikasını takdim etti.

bölgelerdeki kooperatiflerimizle birlikte
uygulanıyor. Hedefimiz önümüzdeki dönemde
7.5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon litre keçi
sütü, toplamda 12.5 milyon litre küçükbaş sütü
alımı yapmak. Bu kapsamda kooperatiflerimiz
aracılığıyla yaklaşık bin 500 çobanımızla
sözleşmeli süt üretim anlaşması yapacağız.
Ayrıca 5 bin 300 bin karasığır ve 50 bin koyun
satın alacağız” ifadelerini kullandı. 

Başkan Soyer sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu toprakların size bahşettiği imkanlarla sizleri
buluşturacağız. Ve yoksulluğun belini hep
beraber kıracağız. Çocuklarınız ‘iyi ki ben bu
topraklarda çobanlık yapıyorum’ diyecekler.
Onlara bunu dedirtene kadar bundan
vazgeçmeyeceğiz.”

Bergama’daki toplantıda bölgedeki ziraat
odalarının başkan ve temsilcileri Başkan Soyer’e
tarım ve hayvancılığa verdiği destekler için
teşekkür etti. Tasfiye sürecine giren Armağanlar
Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin
ortakları da Mera İzmir projesi sayesinde
kararlarından vazgeçerek kooperatifi yeniden
faaliyete geçirdiklerini belirterek Soyer’e
“Çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeğine sahip
çıktığınız için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

KüçüKbaş hİbe desteğİ sürüyorKüçüKbaş hİbe desteğİ sürüyorKüçüKbaş hİbe desteğİ sürüyorKüçüKbaş hİbe desteğİ sürüyorKüçüKbaş hİbe desteğİ sürüyor

Bergama’daki tanıtım toplantısında 

yerel sanatçılar müzik dinletisi sundu.

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici

de performansıyla etkinliğe renk kattı.

Tunç
Soyer
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Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi 

1. Etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerini

hak sahiplerine teslim eden; 2. Etap’ta inşaat

çalışmalarını başlatan İzmir Büyükşehir

Belediyesi, 3. ve 4. Etap inşaatları için S.S. İş

Dünyası Yapı Kooperatifi ve S.S. İş İnsanları

Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile

sözleşme imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye

Başkanı Tunç Soyer, yüzde 100 uzlaşı, yerinde

dönüşüm, “Büyükşehir güvencesi ve

garantörlüğü” ilkeleriyle kentsel dönüşüm

çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 

Üçüncü etapta 584 konut ve 27 işyeri;

dördüncü etapta ise 380 konut ve 27 işyeri

yapılacağını belirten Başkan Soyer, “İzmir’in

geçmişten bugüne birikerek gelen kentsel

dönüşüm sorununu çözmek için tam inisiyatif

almış durumdayız. Sadece Örnekköy’de değil,

şehrin tamamında bu sorunların üstesinden

geleceğiz. Altı farklı bölgede kentsel 

dönüşüm çalışmalarını hızla yürütüyoruz. 

Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli

Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy’de 

yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ranta

kurban etmeden, yüzde 100 uzlaşı ilkesiyle

dönüşümü gerçekleştiriyoruz” dedi.

Uzundere 1. ve 2. etap ve Örnekköy 

1. etap kapsamında 960 bağımsız birimi hak

sahiplerine teslim ettiklerini söyleyen 

Soyer, Örnekköy 2. Etap ve Ege Mahallesi 

1. Etap kapsamında bin 218 bağımsız 

birimin inşaatına başladıklarını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON

arasında imzalanan protokoller ile Örnekköy

3. ve 4. Etap, Aktepe-Emrez 1. Etap olmak

üzere toplamda bin 300 bağımsız birimin

inşaatının sürdüğünü vurgulayan Soyer,

sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzundere 3. Etap’ta

bin 422 konutun yapımında İZBETON

ile protokol imzalanması için Büyükşehir

Belediye Meclisimiz Aralık ayı

toplantısında karar aldı. Burada da inşaat

aşamasına geçiyoruz. Uzundere 4. Etap,

Örnekköy 5. Etap, Aktepe-Emrez 2. Etap

olmak üzere 2 bin 500 bağımsız birimin

daha yapımını ihale aşamasına getirdik.”

Bölge sakinlerinin tamamına yakınıyla

uzlaşı sağlanan, sözleşmelerin yapılıp

tapularının alındığı Örnekköy Kentsel

Dönüşüm Alanı’nda yaklaşık 6 bin yurttaşın

yaşadığını belirten Başkan Soyer, sözlerini

şöyle tamamladı: “18 hektarlık bu alanda,

etaplar halinde devam eden projemiz

tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet

konut ve 338 adet iş yerini inşa etmiş ve

bölgeyi yepyeni bir çehreye kavuşturmuş

olacağız. Bu kapsamda birinci etap

çalışmalarımızı tamamladık, 130 konut ve 

13 işyerinin anahtar teslimini gerçekleştirdik.

Temmuz 2020’de yer teslimini yaptığımız,

170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap

yapım çalışmaları ise sürüyor. Üçüncü etap,

76 bin 741 metrekarelik inşaat alanını

kapsıyor. Bu etabın tahmin edilen yapım

bedeli 251 milyon 821 bin lira. Projemizde

alt yüklenici olarak İş Dünyası Yapı

Kooperatifi ile protokol imzaladık. Üçüncü

etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584

konut ve 27 işyerini daha hak sahiplerine

anahtarlarını teslim edeceğiz. Dördüncü etapta

ise toplam 380 konut ve 27 iş yerini daha

tamamlamış olacağız. Örnekköy’ü yerinde

dönüşüm ile sosyal donatılar, yeşil alanlar

ve sağlıklı bir altyapıyla buluşturuyoruz,

üstelik bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

kendi kurumsal gücüyle başarıyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 tarihinde
İzmir'i sarsan deprem nedeniyle
oluşan orta hasarlı 5 bin 800 yapı 
için Dünya Bankası’yla varılan

mutabakat sonrası anlaşılan kredi
hakkında açıklamalarda bulundu.  

Dünya Bankası kredisi ile
ilgili akıl almaz bir algı operasyonun
aylardır sürdüğünü belirten
Belediye Başkanı 

Tunç Soyer, süreci şöyle anlattı: 

“Halkın takdirine bırakıyorum”
“İzmir bir deprem yaşadı. Dünya

Bankası, ‘acil yapı kredisi’ başlığıyla bir
kredi çıkarmış. ‘Biz bundan yararlanabilir
miyiz’ sorusuna olumlu yanıt aldık.
Yeniden yapılanma için 250 milyon dolar
kredi talep ettik. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ile İller
Bankası uzmanlarının da katıldığı
müzakereler dört ay içinde bitti. 23
Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’e
geldi. Hazine onayı beklediğimizi
kendisine ilettim. Cumhurbaşkanımız,
‘Arkadaşlarla görüşüp size bilgi

vereceğiz’ dedi. 25 Şubat’ta da yazıyla
talep ettik. Olumlu yanıt alamadık. Bu
kredi şimdi durduruldu. İki yıl önce
müzakereleri yapılan illerin de içine
alınacağı başka bir yere dönüştürüldü.
Depremzedeler için 25 Şubat’ta Dünya
Bankası’yla mutabık kaldığımız, sadece
Hazine’nin garanti vermesiyle İzmir’e
kullandırılabilecek bir krediyi
kullanamadık. Özet budur. Bu millet kimin
yalan konuştuğunu biliyor. Ben bu
meseleyi herkesin vicdanına, takdirine
bırakıyorum. Bu millete asla yalan
söylemedim, asla söylemeyeceğim. Her
ne yapıyorsam İzmir için yapmaya
devam edeceğim.” 

İzmir'de binlerce haneye gıdadan barınmaya,
giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar 
için destek olan Büyükşehir Belediyesi, bir
taraftan da pandemi ve depremde başlattığı İzmir
Dayanışması’nı kara kış için harekete geçirdi.
Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla başlatılan 
“kara kış destekleri” kapsamında 56 milyon 
264 bin liralık yardımda bulunuldu. 

Başkan Soyer, “Belediyemizin imkânlarını
sonuna kadar zorlayarak her derde çare olmak için
çalışıyoruz” dedi. Hiçbir çocuğun yatağa aç
girmemesi için İzmir Dayanışması’nı tekrar
canlandırdıklarını hatırlatan Soyer, “Bu yoksulluğu
hep birlikte yeneceğiz ve desteğe ihtiyacı olan
yurttaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız. Birlikten
doğan güçle bu kara günleri atlatacak, düşeni
birlikte kaldıracağız. Bir kez daha tüm İzmirlileri bu
dayanışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

Destek için başvuru alınıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 444 40 35 numaralı

Kara Kış Destek Hattı’nın yanı sıra bizizmir.com
üzerinden de sosyal yardım için başvuru almaya
devam ediyor.  “Kara Kış Destek Paketi”nde nakdi
yardım, temel gıda talebi, giysi yardımı, yakacak,
eşya, bebek bezi ve mama olmak üzere altı
seçenek bulunuyor. Yurttaşlar yardım konularından
birini veya daha fazlasını seçebiliyor.

Kasım ayının başından itibaren devam eden
Kara Kış Desteği kapsamında 31 bin 233 adet gıda
paketi dağıtıldı. 5 bin 948 haneye ise 9 milyon 
128 bin liralık nakdi destek sağlandı. 1066 adet
hijyen paketi, 2 bin 574 paket bebek bezi, 12 bin
66 adet battaniye ve yorgan, 126 adet soba, 758
adet elektrikli ısıtıcı, 3 bin 552 çuval yakacak, 948
adet tüp dağıtımı da yapıldı. Üçyol’da hizmet 

veren Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü
üzerinden bin 452 haneye 54 bin 315 parça giysi,
çocuklara ise 556 adet oyuncak verildi.

İhtiyaç sahiplerine Dayanışma Noktaları
aracılığıyla aşevinden 734 bin 171 kişilik sıcak
yemek, 26 bin 41 kişilik kumanya ve kahvaltı, 
220 bin 152 kişilik pide ve 51 bin 810 kişilik çorba
dağıtıldı. İlk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot 

ve mont, 4 bin 20 adet çölyak ve fenilketönüri
gıda kolisi ulaştırıldı. 1192 vatandaş hamam
hizmetinden yararlandı, 135 vatandaş Basmane
bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kiralanan otelde konakladı. 215 haneye
884 adet ev eşyası verildi. 45 akülü tekerlekli
sandalye, 37 manuel tekerlekli sandalye, 37 
hasta yatağı, 23 bin 340 hasta bezi dağıtıldı. 
Nakdi yardımlarla birlikte tüm bu desteklerin
bedeli 56 milyon 264 bin lirayı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını
kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon
lira tutarında sosyal yardım yapacak. Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara
destek olmalarının önemini vurgulamıştı.

Katılmak isteyenler ne yapmalı?
İzmir Dayanışması’na katılmak isteyen

yurttaşlar ise bizizmir.com web sitesine
girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda
Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istediği
miktarda satın alınabiliyor. Büyükşehir Belediyesi
yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe
ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış
ailelere bu paketleri ulaştırıyor. Önceki 
dayanışma kampanyalarında olduğu gibi yine
veren el, alan eli görmüyor.

Kara kış desteği 56 milyon lirayı aştıKara kış desteği 56 milyon lirayı aştıKara kış desteği 56 milyon lirayı aştıKara kış desteği 56 milyon lirayı aştıKara kış desteği 56 milyon lirayı aştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘kara kış destekleri’ kapsamında, 7’den 70’e on binlerce ihtiyaç sahibi yurttaşa ulaşıldı.
Gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya tüm temel ihtiyaçlar için yapılan desteklerin tutarı 56 milyon TL’yi geçti

Paketlerde

neler bulunuyor?

Gıda Paketi bir litre ayçiçeği yağı, birer

kilo pirinç, bulgur, nohut, un, çay ve şeker,

500 gr siyah zeytin, 500 gramlık iki paket

makarna, 750 gr tuz, 65 gramlık iki paket

hazır çorbadan oluşuyor. Hijyen

Paketi’nde ise bir diş fırçası, 50 ml diş

macunu, 7’li hijyenik ped, 5’li 60 gr

sabun, 50 ml kolonya, 500 ml

şampuan, 20 cc el kremi

bulunuyor. 

Parklara deprem 
toplanma düzeni
Parklara deprem 
toplanma düzeni
Parklara deprem 
toplanma düzeni
Parklara deprem 
toplanma düzeni
Parklara deprem 
toplanma düzeni
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
parklardaki kent mobilyalarını afet
durumlarında halkın barınma, enerji
ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde yenilemeye başladı. İlk
uygulama 30 Ekim depreminde
hayatını kaybeden 117 kişi anısına
deprem anıtının açılışının yapıldığı
Bayraklı'daki Hasan Ali Yücel
Parkı'nda hayata geçirildi. 
Parkta; olası afet anında elektrik, su,
tuvalet, duş ve çamaşırhane gibi

temel ihtiyaçların
karşılanabilmesi için

gerekli altyapı
çalışmaları
yapıldı. Üç
modülden
oluşan kent
donatılarında
elektrik
kesintilerine
karşı güneş

enerjisi
sisteminin

devreye geçirilmesi
sağlandı. Bu üniteye

wi-fi bağlantısı da konuldu. Su,
sağlık çantası ve battaniye gibi
malzemelerin depolanması için
oturma birimlerinin altında kilitli
depolar oluşturuldu. Depolara afet
sonrası çadırlar kurulana kadar
barınma amaçlı kullanmak üzere
brandalar yerleştirildi. Üniteler,
olumsuz hava koşullarına karşı 
kapalı bir alana da dönüşebiliyor. 

Tablo gibi oldularTablo gibi oldularTablo gibi oldularTablo gibi oldularTablo gibi oldular
İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve

Bahçeler Dairesi Başkanlığı
personeli Murat Ülkü'nün, çizgi film
karekterlerinden esinlenerek adeta
sanat eserine dönüştürdüğü çöp
kutuları, parklara yerleştirilmeye
başlandı. İlk uygulama Sasalı Piknik
Alanı'nda yapıldı. Rengarenk kutular,
başta çocuklar olmak üzere
İzmirlilerin beğenisini topladı. Park ve
Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeşil
alanlar duvar boyamaları da yapıyor. 

Dünya Bankası kredisi İzmir’e kullandırılmadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde bir ayda iki etap için sözleşme imzaladı. Bölgede
yaklaşık 6 bin yurttaş yaşıyor. Proje tamamlandığında toplam 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak

Kentsel 

dönüşümü
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yapıyor
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yapıyor
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Büyükşehir

yapıyor

Kentsel 

dönüşümü

Büyükşehir

yapıyor

Kentsel 

dönüşümü

Büyükşehir

yapıyor

Örnekköy’de bir ayda 
iki etap için sözleşme 
Örnekköy’de bir ayda 
iki etap için sözleşme 
Örnekköy’de bir ayda 
iki etap için sözleşme 
Örnekköy’de bir ayda 
iki etap için sözleşme 
Örnekköy’de bir ayda 
iki etap için sözleşme 



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek

verdiği İzmir Vakfı, kentin turizm

potansiyelini artırmak amacıyla

www.directizmir.com internet sitesini

kurdu. Corendon Airlines, Pegasus Hava

Yolları, SunExpress Hava Yolları ve Türk

Hava Yolları’nın imzaladığı ortaklık

protokolüyle hizmete giren sitenin tanıtımı,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer’in de katılımıyla yapıldı.

Başkan’dan ‘tanıtım’ vurgusu
Sitede, İzmir ile yurt içi ve dışı kentler

arasında karşılıklı olarak yapılan aktarmasız

uçuşların tanıtımının yapılacağını belirten

Başkan Soyer, “Şehrimizden direkt uçuş

düzenleyen tüm havayolu firmalarının

seferlerini Türkiye ve dünya genelinde

tanıtmayı taahhüt ediyoruz” dedi. Direct

İzmir’in, kente aktarmasız uçuş imkânlarını

üç adımda geliştireceğini kaydeden Soyer,

şöyle devam etti:

Üç adımda gelişim...
‘İlk olarak satışta olan ama henüz yeterli

yolcu sayısına ulaşamayan uçuşların

kesintisiz devam edebilmesini hedefliyoruz.

İkinci adımda. sadece yaz mevsiminde

gerçekleştirilen direkt uçuşların yıl 

geneline yayılarak İzmir’i yılın tamamında

turist çeken bir şehir haline getirmeyi

amaçlıyoruz. Son adımda ise İzmir’den

direkt uçuş yapılan yeni destinasyonların

açılmasını hedefliyoruz.”

Bu hedeflere ulaşma yolunda kentteki

paydaşlarla eşgüdüm içinde çalıştıklarını

vurgulayan Başkan Soyer, sözlerini 

şöyle tamamladı: “SunExpress, Corendon

Airlines, Pegasus, Türk Hava Yolları ve

TAV ile birlikte hareket ediyoruz. 

Şehrimizi bir cazibe merkezine

dönüştürecek bu çalışma, sadece İzmir’e

değil, tüm Ege Bölgesi’ne ve

ülkemizin turizmine katkı sunacak.”

İzmir Büyükşehir

Belediyesi, First Robotics

Competition (FRC) Off

Season organizasyonunda

geleceğin bilim

insanlarını bir araya

getirdi. Üç gün süren

organizasyon; İzmir’in

yanı sıra İstanbul, Ankara,

Mersin ve Samsun’dan

300’ün üzerinde lise

öğrencisinin, takımlar

halinde tasarladığı

endüstriyel robotların

yarışına sahne oldu.

Kazananlara ödüllerini

İZELMAN A.Ş. 

Genel Müdürü Burak 

Alp Ersen verdi.
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İzmir Vakfı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle www.directizmir.com’u kurdu.
Yurt içi ve dışı kentlere aktarmasız yapılabilen tüm uçuşlar, bu siteden görülebilecek

Yarım asır sonra aynı sıralarda
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
mezun olduğu Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu’nu ziyaret etti. Başkan’a ziyaretinde
annesi Güneş Soyer ve eşi Neptün Soyer de eşlik
etti. Okul Müdürü Makbule Taşkın’ın davetiyle
gerçekleşen ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.
Bir zamanlar sıralarında oturduğu sınıfa, yaklaşık
55 yıl sonra yeniden giren Başkan Soyer,
öğrencilerle sohbet etti; onlara öğütler verdi. 

Anne-baba olmanın doğruları
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ebeveyn Akademisi,
doğum öncesi ve sonrasına ilişkin eğitim
programlarıyla anne-baba adaylarını eğitiyor.
Bunlardan biri olan ve
Medical Park İzmir
Hastanesi işbirliğiyle
yürütülen Gebelik
Okulu’nda ikinci
eğitim dönemi de
tamamlandı. Anne ve
baba adayları, gebelik
öncesinde ve sırasında karşılaşabilecekleri
sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirildi. 

İş maKınelerİnİ de Kullanıyorlar

TÜRKİYE’de en çok kadın yöneticiye sahip yerel yönetim olan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in toplumsal cinsiyet eşitliği

vizyonu çerçevesinde, çok daha fazla kadını istihdam etmeye başladı.
Toplumda “erkek işi” olarak görülen ağır vasıta şoförlüğünde ve iş makinesi
operatörlüğünde de kadınlar, erkek meslektaşlarıyla birlikte görev yapıyor. 

30 Kadına daha İstİhdam saĞlandı

ESHOT otobüslerinde ve belediye hizmet araçlarında şoförlük yapan
kadınların sayısı 100'ü geçti. Kadınlar, gemilerde kaptan, metro ve

tramvay araçlarında sürücü olarak da başarıyla hizmet veriyor. Son olarak
İZSU Genel Müdürlüğü’nde de mülakatları ve zorlu eğitimleri geçen 30
kadın, iş makinesi operatörü ve ağır vasıta şoförü olarak istihdam edildi. 

İzmirliler 2022’ye 
konserlerle girdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi
ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle
zor bir yılı geride bırakan yurttaşların,
yeni yılı umutla karşılaması için farklı
noktalarda etkinlikler düzenledi.
“İzmir’in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla
hazırlanan yılbaşı programı
kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda
DJ Bey ve DJ Suat Ateşdağlı sahne
aldı. Aynı anda Telekom binasına Video
mapping
gösterisi
yansıtıldı. Rock
grubu Madrigal
ise Buca
Kasaplar
Meydanı’ndaydı.
Binlerce kişi, yeni
yıla şarkılarla
“Merhaba” diye
konuştu.
Bornova Aşık
Veysel
Rekreasyon
Alanı’nda Gripin sahne aldı.
Amfitiyatroyu dolduran kalabalık
doyasıya eğlendi. Feridun Düzağaç ise
Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda
sevenleriyle buluştu. Etkinlikler saatler
geçi yarısını gösterdiğinde yapılan geri
sayımla ve İzmir Marşı ile sona erdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın en
uzun günü olan 21 Aralık'ta gece
koşusu ve bisiklet sürüşü düzenledi.
Konak Vapur İskelesi önünden
başlayan ve renkli görüntülere sahne
olan 6,5 km’lik koşuya; 1000’e yakın
koşucu ve 150'den fazla bisikletlinin
yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Koşu
ve sürüş, İzmir Marina’da
tamamladı. Bitiş çizgisine ulaşan
katılımcılara sıcak çorba, döner ve
sıcak içecek ikram edildi.

En uzun gece
en keyifli koşu

49 kente direkt uçuş var
Sitenin hizmete alındığı an itibariyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan, yurt
dışında 26, yurt içinde 23 şehir olmak üzere toplam 49 kente tarifeli direkt seferler
gerçekleştiriliyor. Bu şehirlere, yaz aylarında Beyrut, Cenevre, Helsinki, Kiev, Milano,
Nantes, Oslo, Üsküp ve Kayseri de eklenecek. Siteye girenler, İzmir’den aktarmasız
uçulabilen tüm noktaları en güncel haliyle ve hızla öğrenebiliyor. Ayrıca charter
seferlerine dair bilgi almak için seyahat acenteleriyle iletişime geçilebiliyor.

Projenin, Tarihi Havagazı
Fabrikası’ndaki tanıtım

toplantısına; TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, Pegasus Hava Yolları
Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen, Corendon Airlines
Ticaret Direktörü Mine Aslan, SunExpress Hava Yolları Ticaret Direktörü
Peter Glade, Türk Hava Yolları İzmir Satış Müdürü Ömer Uzun, Buca
Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü,
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Dikili Belediye Başkanı Adil

Kırgöz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri, büyükelçiler, konsoloslar

ile çok sayıda turizm sektör temsilcisi katıldı.
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Tunç
Soyer

Genç beyinler
İzmir’de yarıştı
Genç beyinler
İzmir’de yarıştı
Genç beyinler
İzmir’de yarıştı
Genç beyinler
İzmir’de yarıştı
Genç beyinler
İzmir’de yarıştı

FRC, lise öğrencilerini elektronik, mekanik, yazılım ve iletişim
eğitimleri verilen uluslararası bir program. Yedi ülkede

düzenleniyor. Etkinlik, Türkiye’de İstanbul dışında ilk kez İzmir'de yapıldı. Mart ayında
gerçekleşecek ‘Regional’ etkinliği ise İzmir’in bu arenada tanıtımına katkı sağlayacak.

FRC nedir?FRC nedir?FRC nedir?FRC nedir?FRC nedir?

Yayın Sahibi:  İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Yayın Sahibi Temsilcisi: Mustafa Tunç Soyer 
Sorumlu Müdür: Murat Özken 
Yazı İşleri Müdürü: Figen Bican Bulam 
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Kadınların başaramayacağı iş yok

Soyer, huzuruevi
sakinlerini unutmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Zübeyde Hanım Huzurevi’nde de
yeni yıl kutlaması düzenledi. Başkan
Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in
katıldığı gece, keyif ve duygu dolu
anlara sahne oldu. Huzurevi
sakinlerine seslenen Başkan Soyer,
“Kültürümüzde önemli bir gelenek
var. Büyüklerimizin elini öper,
başımıza koyarız. Ben de bu duygu
ve düşüncelerle hepinizin ellerinden
öpüyorum. Başımın üstünde yeriniz
var” dedi. Huzurevi sakinlerinden
Binnaz Şahin ile Salih Kaplan,
okudukları şiirlerle geceye renk
katarken; Gülgün Tuna da yaptığı
tabloyu, Neptün Soyer’e hediye etti.
Gece, İzmir Büyükşehir Belediyesi
pop orkestrasının performansıyla
renklendi. Huzurevi sakinlerinden
oluşan Efeler Grubu’nun zeybek
gösterisi ise coşkuyla alkışlandı.
Huzurevi sakinleri, 2022’ye, Başkan
Soyer’le birlikte pasta keserek girdi.
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