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Kriz belediyeciliği örnek oldu
TÜM dünyayı olumsuz etkileyen pandemiyle
birlikte, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla
‘kriz belediyeciliği’ kavramını hayata geçiren
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılındaki
performansıyla Türkiye’ye örnek oldu. Tüm
olumsuzluklara rağmen yatırımlar sürdü.
Altyapı, tarihin korunması ve kentsel
dönüşümden çevre tesislerine yüzlerce
projeye imza atıldı. n 2-3-4-5-6-7’nci sayfalarda

Büyükşehir Belediyesi; pandemi, deprem ve ekonomik krizin olumsuz etkilerine rağmen yatırımları aksatmadı.
Alt ve üst yapı projelerinden toplu ulaşıma, kent dönüşümünden çevre sağlığına yüzlerce proje hayata geçirildi

l Çiğli Tramvay inşaatında yüzde 34 ilerleme.
l Buca Metrosu’nda inşaat başlıyor.
l 6 raylı sistem projesi aynı anda yürüyor.
l İki yeni feribot alındı; iki tane de kiralandı. 
l Tek kalemde 364 otobüs alındı.
l Buca-Otogar Karayolu’nda ilk etap bitmek üzere.
l Bisim istasyonu sayısı 60; bisiklet sayısı 890 oldu. 
l Karabağlar’a Mustafa Necati Kültür Merkezi ve
153 araçlık yeraltı otoparkı kazandırıldı. 
l Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı
Bayraklı’da yapıldı. 

l Mavişehir Kıyı Tahkimatı ile su taşkını bitti. 
l Yarı olimpik Havuz İzmir, Bornova’da
hizmete alındı. 
l Uzundere, Gaziemir Emrez-Aktepe ve
Örnekköy’de kent dönüşümü sürüyor.

l Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı yenilendi. 
l İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi açıldı. 
l Güneş Enerjisi Santrali kurulu tesis sayısı 12’ye
çıkarıldı. 
l Ödemiş ve Bergama’da; elektrik ve gübre üretimi
yapılan katı atık dönüşüm tesisleri kuruldu. 

Öne çıkan
yatırımlar

İSZU her yerde
KENTİ kuraklık ve olası
afetlerden korumak üzere
proje ve inşaat çalışmalarını

sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü,
2021 yılında toplam 1 milyar 128
milyon liralık alt ve üst yapı
yatırımlarına imza attı. n Sayfa 8’de

Çözümün adresi
BÜYÜKŞEHİR iştiraki
İZBETON A.Ş., 2021’de

asfalt, sathi ve parke kaplama
faaliyetlerinin yanı sıra kent dönüşüm
çalışmalarının da lokomotifi oldu. Acil
çözüm ekipleriyle de mahallelerin
sorunlarını hızla çözdü. n 10’da

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, 2021 yılında “altın” dönemini yaşadı.

Pandeminin getirdiği ağır şartlara rağmen 41
branşta mücadele eden İzmirli sporcular, 127’si altın
olmak üzere toplam 311 madalya kazandı. Takım
sporlarında ise 7’si şampiyonluk olmak üzere
toplam 14 kupanın sahibi olundu. n Sayfa 16’da

2021 İzmir’in altın yılı oldu



İzmir Büyükşehir Belediyesi salgın, afet ve
ekonomik sarsıntılara rağmen 2021'de önemli
projelere imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’in hayata geçirdiği “kriz
belediyeciliği” kapsamındaki uygulamalarla
Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi,
olumsuz tabloya rağmen yatırımlarına ara
vermedi. Kentte refahı artırmak ve gelirin adil
dağılımını sağlamak amacıyla altyapı, tarihin
korunması ve kentsel dönüşümden çevre
tesislerine kadar yüzlerce proje yaşama geçirildi. 

Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payını
artırmak için önemli hamleler yapıldı. Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım
yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan
AAA ulusal derecelendirme notunu ise 2021’de
bir kez daha onayladı. Uluslararası finans
kuruluşlarıyla İzmir tarihinin en büyük yatırımı
Buca Metrosu için toplam 250 milyon Euro’luk
kredi sözleşmesi imzalandı ve Buca Metrosu’nun
ihale süreci tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi
bu yıl 2 milyar 488 milyon liralık yatırım yaptı.
ESHOT, İZSU ve iştiraklerinin yatırımlarıyla
birlikte Büyükşehir’in 2021 yılı yatırım tutarı
3 milyar 697 milyon lira oldu. İlçe belediyelerinin
kamulaştırma çalışmaları ve projelerine de
56 milyon liralık maddi destek sağlandı. 
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Salgın, afet ve ekonomik krize rağmen İzmir’de yatırımlar aksamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl
ulaşımdan kent dönüşümüne, alt ve üst yapıdan çevreci projelere sayısız alanda dev yatırımlara imza attı

Tunç
Soyer

KENT YAŞAM
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Tunç Soyer,
“Belediyemizin güçlü finans yapısı sayesinde yatırımlarımızı
ara vermeden sürdürdük. Yanı sıra ihtiyaç sahibi
yurttaşlarımızın da yanında yer aldık. Pandemi, deprem ve sel
nedeniyle zor durumda kalan yurttaşlarımıza 80 milyon liralık

nakit yardımında bulunduk. 2022 bütçemizi 12.5 milyar lira
olarak belirledik, 5 milyar TL’lik kısmını (yüzde 40) yatırımlara
ayırdık. Raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlardaki
yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi. 

Kentte, geçen yıl öne çıkan yatırımlardan bazıları şöyle oldu:

n Fahrettin Altay-Narlıdere metro
hattında imalatların yüzde 84’ü
tamamlandı. 
n Şubat ayında temeli atılan ve tramvay
araçları ile birlikte 1 milyar 250 milyon
liraya mal olacak Çiğli Tramvayı
inşaatında yüzde 34 seviyesine gelindi. 
n Buca Metrosu’nun yapım ihalesi
tamamlandı, kazanan firmayla sözleşme

imzalandı. Şubat ayında hattın temeli atılacak. 
n Karabağlar-Gaziemir, Otogar-Kemalpaşa metroları ile Girne Tramvayı’nın
proje çalışmaları sürüyor. 
n 93 kilometreyi bulan 6 raylı sistem projesine 32 milyar lira harcanacak.
Bittiğinde kentteki raylı sistem ağı 270 kilometreye çıkacak. 

Toplu ulaşımda tarihi projeler
n Kiralanan iki yeni feribotla birlikte
sayıs 7’ye çıktı. Sefer sıklığı gün boyu 15
dakikaya çekildi. Son iki yılda yolculuk
sayısı yüzde 30 artarken, taşınan araç
sayısında son beş yılın rekorunu kırıldı. 

Toplu taşımaya öncelik
n 364 otobüs alımı ile tek kalemde
yapılan en büyük otobüs ihalesine

imza atıldı. 2021 yılında 589 milyon liraya 364 otobüs ile 22 midibüs alındı. 
2019-2021 yılları arasında filoya toplam 473 otobüs eklenmiş oldu; yatırım 
miktarı ise toplam 653 milyon lirayı buldu. 
n Halk Taşıt uygulaması ile belirli saatlerde yüzde 50 indirimle toplu ulaşım
hizmeti verilerek, toplam 92 milyon liranın İzmirlinin cebinde kalması sağlandı.

Deniz ulaşımı güçleniyor

KENT YAŞAM
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n İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni kent merkezine
doğrudan bağlayacak Buca tüneli ve viyadük projesinin
birinci etabında yer alan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve
bir üst geçit, 110 milyon liralık yatırımla 2022’nin ilk yarısında
hizmete girecek. Böylelikle Bornova ve terminal önündeki
araç trafiği rahatlayacak. Buca Tüneli de tamamladığında
Konak'tan otogara ulaşım 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. 
n Kent içinde trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltacak,
kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacak yol ve 
kavşak düzenlemeleri yapıldı. (Bornova Egemak, Konak
Karataş, Güzelyalı, Alsancak Garı, Cehar Dudayev,
Balçova Marina, Bayraklı Çiçek Mahallesi, Üçkuyular 
Deniz Feneri Sokak, Buca Çevre Yolu çıkışı, Çiğli Koçtaş,
Karabağlar Yaşayanlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 
16 Sokak kesişimi ile Altınyol Caddesi) 
n Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, Gaziemir Hava Eğitim
Karayolu Geçişi, Yeşillik Caddesi Yaşayanlar Karayolu
Geçişi projeleri ise İzmir trafiğine nefes aldıracak
yeni yatırımlar olacak. 
n 240 milyon liralık yatırımla birçok ilçede 70’e yakın dere
üzerinde yağışların yıkılan taşıt ve yaya köprülerini yeniliyor,
vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımı sağlanıyor. 

Trafikte altın dokunuşlar

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı inşaatında çalışmaların yüzde 80’i tamamlanmış durumda... Tünel açma işi sona erdi; istasyonların yapımı ve ince işler
başladı. Başkan Soyer’in, tüm çalışmaları yakından takip ettiği hattın hizmete girmesiyle birlikte, Bornova’dan Narlıdere’ye kesintisiz toplu ulaşım başlayacak.

KENT YAŞAM
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n Motorlu ulaşımı azaltmak, bisikletli ve yaya
ulaşımını artırmak için 25 kilometrelik bisiklet
yolu imalatı yapıldı. Bisiklet yollarının uzunluğu
89 kilometreye ulaştı. Bisiklet istasyonlarının
sayısı 60'a, bisiklet sayısı 890’a çıkarıldı. 
n Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 153 araç
kapasiteli yer altı otoparkı hizmete alındı.
Kapasitesi ile (636) Türkiye'nin en büyük tam
otomatik otoparkı olan Smyrna Otoparkı'nın
açılışı yapılacak. Ayrıca bu bölgede 108 araçlık
açık otopark alanı oluşturuldu.
n Kent genelinde ise yaklaşık 2 bin araç kapasiteli
açık otopark hizmete alındı. 
n 61 milyon liralık yatırımla 27 kilometre
uzunluğunda yeni yol açıldı. 
n 950 bin ton asfalt serilerek 485 kilometre yol
baştan sona yenilendi. 221 kilometre ova yolunda
sathi kaplama çalışması yapıldı. 1 milyon 204 bin
metrekare (240 kilometre) kilit parke taşı döşendi.
Yatırım tutarı 362 milyon lira oldu. 
n 37 milyon liralık yatırımla Mavişehir Kıyı Tahkimat
Projesi tamamlanarak Mavişehir’de yaşanan su
taşkını sona erdi. 
n Yukarı mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermek
için oluşturulan “Acil Çözüm Ekipleri” Konak, Buca,
Karabağlar ve Bornova'da 16 mahallede 109 noktada
çalıştı; 28 adreste çalışmalar sürüyor. 
n 8 milyon liralık yatırımla Halkapınar Aktarma
Merkezi ve çevresi yenileniyor. 
n Alsancak’taki Bornova Sokağı’nın canlandırılması ve
konforlu yaya ulaşımının sağlanması için çalışmalara
başlandı.
n Organize sanayi bölgeleri ile yapılan protokol
kapsamında İTOB İtfaiye İstasyonu Menderes'in Tekeli
Mahallesi'ndeki İTOB'da faaliyete geçti. 
n Çocuklara ve kadınlara fırsat eşitliği yaratmak
amacıyla 4 masal evi açıldı. 6 masal evi yeni yılda
hizmete girecek. Yeni yapılacaklarla birlikte kentteki
masal evi sayısı 23’e çıkacak. 
n Kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği
sağlayacak birimleri tek bir çatı altında toplayan
Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi açıldı. 
n Türkiye’de bir ilk olan Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi
hizmete girdi. 
n “Sporda fırsat eşitliği” ilkesi kapsamında “arka
mahallelerde” üç portatif yüzme havuzu hizmete alındı. 
n Eşrefpaşa Hastanesi’nde 40 yataklı palyatif servisi açıldı.
n 15 milyon 593 bin liralık yatırımla yüzme sporunu teşvik
etmek için yarı olimpik Havuz İzmir hizmete alındı. 
n 18 milyon 432 bin liralık yatırımla Mustafa Kemal
Atatürk’ün yakın düşünce ve yol arkadaşının adı verilen
Mustafa Necati Kültür Merkezi açıldı. 
n 429 milyon liralık yatırımla İzmir Opera Binası’nın 
yapımı devam ediyor. 
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KENT YAŞAM
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n Kente 575 bin metrekare yeni yeşil alan
kazandırıldı. 420 bini ağaç olmak üzere 7 milyondan
fazla bitki toprakla buluştu.

n 25 milyon 323 bin liralık yatırımla Dr. Behçet Uz
Rekreasyon Alanı yenilenerek açıldı. Buca Tınaztepe
Mahallesi'nde 26.6 milyon liralık yatırımla Portakal
Vadisi ekolojik kent parkı çalışmaları sürüyor. 

n İnciraltı İyileştirme Bahçesi’nin yapım çalışmaları
sürüyor. Mavişehir'de Flamingo Doğa Parkı'nın
yapımına başlanıyor. Kente 35 Yaşayan Park
kazandırma çalışmaları devam ediyor. Güzelbahçe
Yelki'de Olivelo Ekolojik Yaşam Parkı'nın yapım
çalışmaları sürüyor. Doğançay, Bornova, Çiğli, İnciraltı,
Gaziemir, Pınarbaşı bölgelerinde yaşayan parklar
yapılacak.

n Buca Yedigöller Parkı onarıldı. 
n Kadifekale'de 100 bin metrekarelik ağaçlandırma

alanının bakım ve onarımı yapıldı. 200 bin metrekarelik
alanda çalışmalar sürüyor. 

n Acil Çözüm ekipleri yukarı mahallelerdeki 21
parkı yeniledi. Bayraklı’da depremde zarar gören 20’ye
yakın parkın bakım ve onarımına başlandı. 

n Gaziemir Esra Parkı, Konak Lale Mahallesi,
Bayraklı Hasan Ali Yücel, Alsancak Asteğmen Besim
Bey Parkı, Bayraklı Zeki Müren parkları yenilendi.
Bayraklı Körfez Mahallesi Parkı’nın yapımına başlandı. 

n 30 Ekim İzmir depreminin yıl dönümünde
hayatını kaybeden 117 kişinin anısına yenilenen Hasan
Ali Yücel Parkı’nda 30 Ekim Deprem Anıtı açıldı. 

n 10 Ekim Ankara Gar katliamı ve bu katliamda
hayatlarını kaybedenlerin anısına Alsancak Garı’nın
karşısında “10 Ekim Anıtı ve Anma Yeri”nin açılışı
yapıldı. 

n Orman köylerinde ve kırsal alanlarda yangınlara
hızlı müdahale etmek için Ödemiş'in Gölcük,
Menderes'in Ahmetbeyli, Buca'nın Kırıklar, Balçova'nın
Teleferik, Mordoğan’ın Küçükkuyu bölgelerinde nöbet
noktaları oluşturdu.

n Sokak hayvanları için 20,6 milyon liralık
yatırımla Bornova Gökdere'de Avrupa standartlarında,
yeşil odaklı 1500 köpek kapasiteli rehabilitasyon ve
sahiplendirme merkezi yeni yılın ilk aylarında hizmete
girecek. 

n Kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sayısını
artırmak için İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile
hazırlanan işbirliği protokolü ocak ayında meclisin
onayına sunulacak. 

n Kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sayısı son üç
yılda 3 kat arttı. 2021 yılında 15 bin 525 sokak hayvanı
kısırlaştırıldı. 37 bin sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

n İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi açıldı. 

KENT YAŞAM

Türkiye’ye
örnek kentseldönüşüm modelin Yerinde ve yüzde yüz uzlaşı modeliyle yürütülen

kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Uzundere,
Gaziemir Emrez-Aktepe mahalleleri ve Örnekköykentsel dönüşüm alanlarında 1 milyar 255 milyon lira yatırımla 2 bin722 bağımsız birimin yapımınabaşlandı. 

Doğayla uyumlu bir kent için
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Dirençli ve güvenli kent İzmir
n Deprem çalışmaları için 200 milyon liralık kaynak ayrıldı. Kentteki
mevcut yapı stokunun envanteri İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile
çıkarılıyor. Bayraklı'da 33 bin 100 konutun tamamında saha ve arşiv
çalışmaları tamamlandı. Sırada Bornova, Konak ve Karşıyaka ilçeleri var. 
n Üniversiteler ile Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırması çalışmaları
başladı. Kenti etkileme riski taşıyan deniz ve karadaki fay hatları
inceleniyor, Bayraklı, Bornova ve Konak sınırları içerisindeki yaklaşık 10
bin 802 hektarlık alanın zemin yapısı ile zemin davranış özelliklerinin
modellenmesi sağlanıyor. 
n 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen
yapılar ile 1998 sonrasında ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul
edilen yapıların dönüşümünde kolaylık sağlayacak düzenleme yapıldı.
n Kent içindeki ağır ve orta hasarlı binaların dönüşümünü hızlandırmak
için parsel bazında yüzde 20 emsal artışı kararı alındı.
n İzmir'e dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanı kazandırıldı. 
Daha sağlıklı ve temiz bir İzmir için 
n Türkiye'de ilk kez belediye bünyesinde Mavi Bayrak Koordinasyon
Birimi kuruldu. Mavi Bayraklı halk plajı sayısı yüzde 78 artarken, İzmir 66
mavi bayraklı plaj sayısı ile Türkiye'deki en yüksek ödül artışına sahip il
oldu. 
n 54 milyon liralık yatırımla 53 araç ve 11 bin 500 konteyner alımı yapılarak
ilçe belediyelerinin temizlik çalışmalarına destek verildi. 
n 31 elektrikli hizmet aracı belediyede kullanıma sunuldu. 14 elektrikli araç
MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin hizmetine girdi.
Ocak ayında elektrikli araç sayısı 50’ye çıkacak. 
n Güneş enerjisi santrali kurulan tesis sayısı 12'ye çıktı. Binaların elektrik
ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaya başlandı.

KENT YAŞAM

Atıklar, elektrik enerjisine
ve gübreye dönüşüyor 

n Ödemiş ve Bergama’da 446 milyon liralık
yatırımla Bakırçay ve Küçük Menderes
havzalarındaki yerleşimlere hizmet edecek iki
çevreci katı atık tesisi kuruldu. Bu tesisler
sayesinde hem elektrik hem gübre üretiliyor. 
n Bitki atıkları ekonomiye kazandırılıyor. Çiğli
Harmandalı’daki organik gübre tesisinin
ardından Bornova Işıklar Mahallesi'nde
Türkiye'nin en büyük kapasiteli organik gübre
tesisinin yapımına başlandı. Benzer bir tesis
Çeşme'de de olacak. 

Geçmişten geleceğe köprü
bu çalışmalarla kuruluyor 

n Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı
canlandırmak ve bölgenin cazibesini artırmak
için Kemeraltı’ndaki Havra Sokağı ve 848
Sokak yenilendi. Azizler Sokağı tarihi dokuya
uygun biçimde park olarak düzenlendi.
n Alipaşa Meydanı’ndaki Hacı Salih Paşa
Şadırvanı ve Kestanepazarı şadırvanları
restore edildi. Hatuniye Meydanı 
düzenlemesi, Carfi Konağı ve Paterson Köşkü
restorasyonu devam ediyor.
n “UNESCO Dünya Kültür Mirası” olmaya
hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin 
kalbi Kemeraltı çarşısında TARKEM işbirliği
ile çalışmalar sürüyor. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü, 2021 yılında İzmir’i afetlere 
karşı dirençli hale getirmek üzere planladığı
altyapı yatırımlarını büyük ölçüde hayata geçirdi. 

Yüzülebilir Körfez hedefi için de büyük önem
taşıyan yağmursuyu ayrıştırma projeleri
kapsamında 187 milyon liralık yatırım başladı.
İzmir tarihinin en büyük yağmur suyu 
ayrıştırma projeleri doğrultusunda Buca’da 
15, Bornova’da 30, Karşıyaka’da 6,
Bayraklı’da 11, Çiğli’de 14, Karabağlar’da 
9, Bayındır’da 7, Urla’da 7,5 kilometre ve
Konak’ta 23 kilometre olmak üzere toplam 
126 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı
imalatı başladı. Bayındır hizmet binası ve
Güzelbahçe hizmet birimi hizmete alındı. 

Kiraz, Seferihisar, Torbalı, Çeşme ve 
Tire’de kayıp ve kaçağa neden olan ekonomik
ömrünü yitirmiş içme suyu şebekelerinin
imalatları devam ediyor. 

Tarihi misyon
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer, kentlilerin kesintisiz ve sağlıklı içme
suyuna erişimini güvence altına almak, atık suların
doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını
ve yeniden kullanılmasını sağlamak, körfezin
temizlenme sürecini hızlandırmak ve afetlere
dirençli bir kent yaratmak için çalıştıklarını
belirterek, “2021’de kent tarihinin en büyük
yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarını başlattık. Bu
çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz.
İzmir gibi bir kentte 122,5 km yağmur 
suyu hattı inşa edebilmek için harekete geçmek,
kaynak ayırmak, bu işleri tamamlamak aynı
zamanda tarihi bir misyonun yerine 
getirilmesi anlamını taşımaktadır” dedi.

Su baskınlarına önlem
2 Şubat 2021 tarihinde İzmir’de yaşanan

sel felaketinin ardından kent genelinde 
42 derede yürütülen bakım onarım ve yenileme
çalışması kapsamında 35 milyon liralık 
yatırım yapıldı. 

Özellikle Poligon Deresi, Balçova Hacı 
Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı,
Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak
Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik
Deresi gibi sorun yaşanan noktalarda yıkılan
dere duvarları tekrar yapıldı; mevcut 
menfezler genişletildi ve yeni menfezler yapıldı.

Bazı kritik noktalarda yağmur sularının
uzaklaştırılmasına ilişkin ızgara yapımı,
yağmursuyu toplama havuzları dere ve denize
ulaştırma çalışmaları yürütüldü.

Güzelyalı 16 Sokak’ta sorun bitti
2 Şubat gecesi yaşanan rekor yağış sırasında

Poligon Deresi’nin taşması nedeniyle büyük sorun
yaşanan Mithatpaşa Caddesi’nin Üçkuyular -
Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde
tamamlanan altyapı imalatları sayesinde bölgede
su baskınları önlendi. 

İZSU Genel Müdürlüğü bölgedeki yağmur
sularının etkin biçimde toplanması için sıralı
ızgara imalatlarının yanı sıra, çökeltim havuzları
ve pompa istasyonları inşa etti. Mehmetçik
Bulvarı güzergahı boyunca ızgara hat temizlikleri
yapıldı. Ek yağmursuyu ızgaraları imal edildi.
Ayrıca, kanalizasyon hattı ile yağmur suyu hatları
ayrıştırma çalışmaları tamamlandı.

1 milyar

128 
milyon TL

1 milyar

128 
milyon TL

1 milyar

128 
milyon TL

1 milyar

128 
milyon TL

1 milyar

128 
milyon TL İZSU’dan

rekor
yatırım

Kenti kuraklık ve olası afetlerden korumak üzere proje ve inşaat çalışmalarını sürdüren
İZSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında toplam 1 milyar 128 milyon liralık yatırıma imza attı

İZSU
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Mehmetçik Bulvarı'ndan başlayan ızgara
imalatları, İnönü Caddesi ve Mithatpaşa
Caddesi'nden devam ederek, 20 ve 20/2
sokaklarda yapılan imalatlar ile birlikte bir kuşak
oluşturuldu.

Söz konusu kuşaktan, düşük kot farkları
sebebiyle tahliyede sıkıntı yaşanmaması için 16
Sokak bölgesine pompa istasyonu havuzu yapıldı.
Bu istasyon, 3 boru ile Poligon Deresi'ne
bölgedeki yağmur suyunu deşarj ediyor. 

Aynı zamanda 16 sokaktan sahile açılan 1400
mm çapında borular ile yağmur suyu tahliyesi
amaçlı hat oluşturuldu. 

Bu çalışmaların yanında, Hava Lisan Okulu
içerisinde kurulan pompa istasyon havuzuna 4
pompa ve 600 mm çapında basınçlı boru ile
yağmur suyu uzaklaştırma kapasitesi arttırılacak.

Kente yeni arıtma tesisleri 
İZSU Genel Müdürlüğü İzmir’in atık su arıtma

tesisleri alanındaki liderliğini pekiştirecek
yatırımlarına 2021 yılında da devam etti.
Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi’ni yüzde 80,
Kemalpaşa Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi’nin
yapımını yüzde 75 oranında tamamlayan İZSU,
Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi ile Ayrancılar-
Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite artırma
çalışmalarını da sürdürdü.

Bu çalışmalarla Torbalı Atıksu Arıtma
Tesisi’nde evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının
da arıtımını sağlamak amacıyla tesisin kapasitesi
yüzde 276 oranında, Torbalı Ayrancılar Atıksu
Arıtma Tesisinin kapasitesi yüzde 350 oranında
arttırılacak. 

Urla Özbek Mahallesi Paket Atıksu Arıtma
Tesisi tamamlanma aşamasına geldi. Seferihisar
Düzce-Turgut Mahallesi Paket Atıksu Arıtma
Tesisi ve Seferihisar Ulamış Mahallesi Paket
Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımına da başlandı. 

Mordoğan’ın tamamına hizmet edecek yeni

kanalizasyon hattının yapımı ise tamamlandı.

Atık sulardan sulama suyu
İZSU Genel Müdürlüğü, atık su arıtma

tesislerinden çıkan suyun tarımsal sulamada
kullanımı için projeler geliştirmeye devam ediyor.
İlk olarak tarımsal üretim ve hayvancılığın yoğun
olarak yapıldığı ilçelere geri kazanım üniteleri
kuruluyor. 

Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisine 100
metreküplük pilot geri kazanım ünitesi yapıldı.

Bayındır Hasköy Atıksu Arıtma Tesisi geri
kazanım ünitesi yapımı ise devam ediyor. 

Geri kazanım ünitesi günlük 3 bin metreküp
kapasiteli tesis, “A sınıfı sulama suyu” kalitesinde
geri kazanılmış su sağlayacak. Geri kazanılmış
sular, sulama kooperatifleri aracılığıyla çiftçilere
verilecek. 

İZSU’nun 9 atık su arıtma tesisine kurmayı
planladığı geri kazanım üniteleri ile yıllık 36
milyon metreküp atık suyun yeniden
değerlendirilmesi sağlanacak.

Rakamlarla 2021
l 140 km yapımı devam eden

kanalizasyon şebekesinin
76,8 kilometresi tamamlandı. 

l 122,5 km yağmursuyu ayrıştırma
hattının imalatına başlandı. 

l İçme suyu iletim, şebeke ve
branşman hatlarında 
669 kilometre imalat ve 
yenileme tamamlandı.

l 64 yeni sondaj kuyusu açıldı. 13
sondaj kuyusu imalatı devam ediyor. 

l 3 içme suyu arıtma tesisi (Mordoğan
Göleti, Bornova Karaçam Göleti,
Dikili Çandarlı Göleti) tamamlandı,
ikisinin (Yenifoça Musabey Kuyuları,
Halkapınar Kuyuları Arsenik Arıtma
Tesisi) yapımı devam ediyor.

İZSU
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İZBETON her yere yetişti
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin

yol ve inşaat işlerini yürüten şirketi
İZBETON, 2021 yılında yaklaşık
bir milyon ton asfalt serimi ve
yaması, 1.3 milyon metrekarelik
parke ve 1 milyon metrekarelik sathi
kaplama uygulamasıyla İzmir’e
yaklaşık 1,1 milyar liralık yatırım
yaptı. 

Merkeze uzak ilçelerden üretim
yollarına kadar İzmir’in dört bir
yanına ulaşan İZBETON, bin
kilometrenin üzerinde yol
çalışmasına imza attı. Diğer
kurumların kazılarının ise yüzde
90’ını tamamlandı. 

Araç sayısını 500’e çıkardı
2021’de inşaat ve asfalt

uygulama makineleri, tesisler, servis
ve yük araçları olmak üzere 40
milyon liralık yatırım yapan
İZBETON, yeni alımlarla makine
parkındaki araç sayısını 500’e
çıkardı ve Ege Bölgesi’nin en büyük
makine parkına sahip şirketlerinden
biri olma gücünü katladı.

Birer asfalt kazıyıcı, asfalt serim
aracı, kırma eleme tesisi, asfalt
distribütörü ve tank ile toplam 25 tır
ve kamyon alındı.

İZBETON; asfalt, sathi ve parke kaplama faaliyetlerinin yanı sıra kent dönüşüm çalışmalarının lokomotifi oldu,
acil çözüm ekipleriyle de mahallelerin sorunlarını çözdü. Çalışmalar için yaklaşık 1.1 liralık yatırıma imza atıldı

Tunç
Soyer
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Karabağlar’a okul 
Büyükşehir Belediyesi 2021’de tarihinde ilk defa
tümüyle bir okul inşa etmek üzere harekete
geçti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
protokol kapsamında, Karabağlar Abdi İpekçi
Mahallesi’nde 32 derslikli “Orhan Kemal
İlkokulu” için çalışmalar başlatıldı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi
imkânlarıyla hayata geçireceği projenin
imalatını ise İZBETON üstlendi. Halk
arasında “Eski Çamlık” olarak
bilinen bölgede 14 bin 545
metrekarelik alanda inşa
edilecek okul için zemin etüdü
tamamlandı. Yapım ihalesine ise
2022’nin ilk çeyreğinde çıkılması
planlanıyor. Başkan Tunç
Soyer’in mahallelerin ihtiyaçlarına
kısa sürede cevap verebilme
vizyonu doğrultusunda oluşturulan
Acil Çözüm ekiplerinin Karabağlar Abdi
İpekçi Mahallesi’ndeki incelemelerinde bölge
halkı, okul talebinde bulunmuştu. Okul binasının
tamamlanmasıyla bölgede yaşayan çocuklar
dağlık araziden geçmek ve uzun mesafe
yürümek zorunda kalmayacak.

Ege’nin en büyük güçlerinden
İZBETON 2021’de de Ege Bölgesi’nin en büyük

şirketleri arasında gösterilmeye devam etti. Ege
Bölgesi Sanayi Odası’nın 100 Büyük Sanayi Kuruluşu
listesinde yer alan İZBETON, üç şantiyesi, 850 kişiyi

aşkın personeli, 500 araç barındıran makine parkı, hiç
durmadan üretim yapan asfalt plenti ve parke
fabrikalarıyla İzmir için tüm kurumsal gücüyle

çalışmaya devam ediyor. 

Kentsel dönüşüme ivme kazandırdı
Başkan Tunç Soyer’in İzmir’de kentsel dönüşüm

çalışmalarını hızlandırma vizyonu doğrultusunda 2021’de
İZBETON da ihalelere katılmaya başladı ve yavaşlayan
kentsel dönüşüm süreci hızlandırıldı. Karşıyaka
Örnekköy Mahallesi’nde üçüncü ve dördüncü etap,
Gaziemir Emrez Mahallesi’nde birinci etap çalışmalarına
başlayan İZBETON, her iki projede de önemli aşamalar
kat etti. 584 konut ve 27 işyerini kapsayan Örnekköy
üçüncü etap için S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi
ile kat karşılığı anahtar teslim iş protokolü imzalanarak
satış ve kurulum işlemleri başlatıldı. 380 konut ve 
27 işyerini kapsayan dördüncü etap için eski binaların
tahliyesi, ruhsat işlemleri ve deplase işleri tamamlandı.
7 Ocak 2022’de ise dördüncü etabın yapımı için
“S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi” ile
imzalar atıldı. Gaziemir Emrez Mahallesi’nde 292 konut,
sekiz işyeri, bir sosyal tesis/ticari alanı kapsayan toplam
22 bin metrekarelik alanda çalışmalarına devam eden
İZBETON, proje alanında bulunan pazar yerinin
taşınmasıyla faaliyetlerini hızlandıracak. 

İzmir’in ihtiyaçlarına
‘Acil Çözüm’ desteği
2021’de İZBETON Genel Müdürü Heval
Savaş Kaya’nın koordinasyonunda çalışan
Acil Çözüm ekipleri, kentin hizmet yönünden

geri kalmış mahallelerinde çalışarak
pek çok soruna da “acil çözüm”

üretti. Proje kapsamında
bugüne kadar 16 mahallede
çalışma yürütüldü. Son
olarak Karabağlar Peker
Mahallesi sakinlerinin
talebi üzerine atıl
durumda olan yaklaşık 24
bin metrekarelik Peker
Parkı yeni bir yaşam

alanına dönüştürüldü. Proje
kapsamında alana halı saha,

yürüyüş yolu, yeni nesil oyun
grupları, satranç alanları, oturma

grupları, kondisyon aletleri, engelli
rampası, aydınlatma, merdiven yapıldı.
Zemin düzenlemesi ve peyzaj çalışması
tamamlanan parkta piknik alanları
oluşturuldu, Grand Plaza Büfe açıldı.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in
“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu
doğrultusunda oluşturduğu, kuraklık ve
yoksullukla mücadele üzerine
temellenen İzmir Tarımı stratejisi
kapsamında 2021’de önemli
adımlar atıldı. Tarım alanındaki
yol haritasını “yerli tohuma ve
yerli hayvan ırklarına sahip
çıkmak, ürünleri işleyerek katma
değerini yükseltmek, üreticiyi
kooperatifler bünyesinde faaliyet
göstermeye teşvik etmek ve ürünü
ulusal ve uluslararası piyasada
pazarlamak” şeklinde dört temel ilkeye
dayandıran Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üretici
kooperatiflerinden 164 milyon lirayı aşan alım yaptı.

Üç fabrika yatırımı 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021’de Bayındır’da

100 milyon lira yatırım maliyetiyle günlük 100 ton süt
işleme kapasitesine sahip Süt İşleme Fabrikası’nın
temelini attı. 130 kişiye istihdam yaratacak bu
fabrikayla yılda 44 milyonu keçi, koyun ve manda
sütü olmak üzere toplam 110 milyon liralık ürün

alınarak üreticiye destek olunacak. Günlük 6 ton et
işleme kapasitesine sahip Ödemiş 

Et İşleme Tesisi ise 10 milyon liralık
yatırımla hayata geçirildi ve

üretim başladı. 75 kişiye
istihdam olanağı

sağlayan tesisin
üreticiye yılda 85
milyon liralık
desteği olacak.
Bergama’da 25
milyon liralık
yatırımla günlük 10

ton kapasiteli Meyve Sebze
Kurutma ve Şoklama Tesisi için

hazırlıklar yine 2021’de başlatıldı. 80
kişiye istihdam olanağı sağlanacak bu

yatırımla üreticiye yılda 10 milyon lira destek
verilecek. Tesis 2022 yılı içinde faaliyete geçecek.

İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi
2021’de İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda

önemli bir adım daha atıldı. Sasalı'da iklim değişikliği
nedeniyle gelecekte olabilecek kuraklığa karşı
toplumun bilgilendirildiği, tarımda doğru
yöntemlerin uygulama seralarıyla
anlatıldığı İzmir Tarımı Geliştirme
Merkezi (İZTAM) kuruldu. Kent
tarımının markalaşması için
ARGE ve ihracat biriminin de yer
aldığı İZTAM’da bulunan

Tarımsal
Biyocoğrafya
Laboratuvarı’nda
çiftçiye hangi
havzada hangi üretim
modellerini uygulamaları
konusunda ücretsiz
danışmanlık hizmeti veriliyor.

Tohumlar korumada
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021’de

ilki 2011’de Seferihisar’da kurulan Can
Yücel Tohum Merkezi’nin ikincisini 
Bornova Âşık Veysel Rekreasyon
Alanı’nda hayata geçirdi. Atalık

tohumların
korunmasına ve yerel 

üretiminin sürdürülebilirliğine yönelik önemli
işlevler sağlayan merkez, özellikle de yok olmaya yüz
tutmuş tohum/gen çeşitliliğini gelecek kuşaklara
aktarmayı amaçlıyor. Merkezde kurulduğundan
bugüne kadar 300 öğrenciye eğitim verildi.

Bu yıl da üreticiye omuz verildi
Hızla gelişen süt üretim kapasitesiyle 

Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim havzalarından
İzmir’de manda yetiştiriciliğini yeniden canlandıran
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Bergama, Kınık ve Tire
ilçelerinde manda yetiştiriciliği eğitimleri düzenledi. 

Bergama’daki üreticilere 134 adet manda desteği
verildi. 318 üreticiye ise bin 241 küçükbaş hayvan

hibe edildi. Artan maliyetler nedeniyle 
yem ihtiyacını karşılamakta zorlanan

433 üreticiye yaklaşık bin 443 
ton kuzu büyütme ve süt yemi
desteği sağlandı. Su
kaynaklarının verimli
kullanılması için 2020’de
başlatılan iklim dostu yem

tohumu dağıtımları bu yıl da
devam etti. 2 bin 456 kilo süt otu

tohumu, 2 bin 513 kilo Macar fiğ
tohumu ve 2 bin 280 kilo yem 

bezelyesi tohumu desteği verildi. 
Bu yıl aynı zamanda 60 ton karakılçık buğdayı 

3 bin dekar araziye ekildi. Ödemiş Demircili Köyü
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin yaklaşık 20
yıldan beri atıl durumda olan taşlı tip un 
değirmeni yenilenerek yeniden devreye alındı.

2021’de 348 bin zeytin ve meyve fidanı, 
62 bin nergis soğanı, 100 bin salep yumrusu, 
60 bin salep fidesi, 40 bin lavanta fidesi dağıtılarak
yeni üretim alanları oluşturuldu. 

İzmir Tarımı destekleri
üreticiye can suyu oldu
İzmir Tarımı destekleri
üreticiye can suyu oldu
İzmir Tarımı destekleri
üreticiye can suyu oldu
İzmir Tarımı destekleri
üreticiye can suyu oldu
İzmir Tarımı destekleri
üreticiye can suyu oldu
Kuraklık ve yoksullukla mücadele hedefi doğrultusunda
2021 yılında üretici kooperatiflerinden 164 milyon TL’yi aşan
alımlar yapıldı. Toprağa ve iklime uygun ürünlerin işlenmesi,
markalaşması ve pazarlaması için ise yeni tesislerin temelleri
atıldı; uluslararası organizasyonların ev sahipliği alındı.
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Terra Madre Anadolu çalışmaları 
Büyükşehir Belediyesi İzmir Enternasyonal Fuarı

(İEF) ile eşzamanlı 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında
“Terra Madre Anadolu” adıyla yapılacak uluslararası
gastronomi fuarı için çalışmalarını hızlandırdı. En
büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda)
önderliğinde iki yılda bir İtalya’nın Torino kentinde
yapılan fuar ilk defa İzmir'de düzenlenecek. 

Küçük ölçekli balıkçılara destek
Bu yıl küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım

malzeme desteği de verildi. Yarımada’da bulunan 22
Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı 389 balıkçıya 541
adet 2.5 litrelik antifouling boya ve 621 kilo epoksi
macun desteği sağlandı. Beydağ Barajı’nın
kurulmasıyla bölgedeki tarım arazilerinin sular altında
kalması ve yöre halkının önemli bir kısmının topraksız
kalması nedeniyle kurulan Beydağ Su Ürünleri
Kooperatifi’ne iki fiberglas tekne desteği verildi.

Çeşme kavunu coğrafi işaret aldı
2021’de Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka

Kurumu’na yapılan başvuru kabul edildi ve Çeşme
kavunu “coğrafi işaretli ürün” statüsüyle dünya
pazarlarında yerini aldı. Karaburun ve Çeşme
yöresinde yetişen hurma zeytini için yapılan coğrafi
işaret başvurusu için ise sonuç bekleniyor. 

Halkın Bakkalı dokuz ilçede
Kooperatif emeği doğal ürünleri yurttaşlarla

buluşturan Halkın Bakkalı, kentin 9 farklı noktasında
hizmet vermeye başlayarak sekiz şubeye ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 27 kooperatifin ürettiği
yaklaşık 300 çeşit ürünü İzmirlilere sunan Halkın
Bakkalı, online satış uygulamasını da başlattı. Üretici

ve tüketiciyi aracısız buluşturan,
Kadifekale,

Kültürpark, Buca’da açılan yerel üretici pazarlarının
dördüncüsü ise Bergama’da açıldı.

Tarımsal sulama yatırımları
Kuraklığa karşı modern sulama yöntemlerinin

yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalar hız kazandı.
Büyükşehir Belediyesi Menemen, Menderes ve
Ödemiş’te üç sulama kooperatifinin tarımsal sulama
altyapısını modernize etti. Ödemiş Birgi YAS-YÜS 
Sulama Tesisi ile Menderes Çamönü YAS Damla
Sulama Tesisi’nin açık kanalları kapalı borulu sistem
olarak yenilendi. Bu yıl yapımına başlanan “Dikili
Yahşibey Sulama Göleti Damla Sulama Tesisi” 2023
yılı sulama sezonunda devreye alındığında 7 bin dekar
tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak. Bergama’da
altı, Dikili, Kemalpaşa, Kınık, Menderes, Ödemiş ve
Urla’da birer adet olmak üzere 12 sulama göleti yapımı
için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir
Belediyesi, ÖdemişYılanlı Sulama (YÜS) Tesisi’ne
dayanıklı ve yüksek kapasiteli su depolama havuzları
kurdu ve bin metre uzunluğundaki eski usul sulama
sistemini de kapalı devreye dönüştürerek sulama
hattında yaşanan su kayıplarını önledi.

Zeytin Barış Yolu projesi
Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez

kentin geleneksel lezzetleri ve coğrafi
destinasyona özgü yerel ürünlerinin
marka değerini artırarak gastronomi
turizminde yer almasını sağlamak
amacıyla Zeytin Barış Festivali 
düzenledi. Üretici ve tüketiciyi bir
araya getiren festivalde Başkan Tunç
Soyer, İzmir'in kültür ve turizm
rotalarını Gelibolu Yarımadası ile
buluşturacak Zeytin Barış Yolu projesinin
hazırlıklarının başladığını da açıkladı. 

Hibe tarım makineleri
Üretici kooperatiflerinin altyapılarını

güçlendirmek için İzmir Büyükşehir

Belediyesi, son teknoloji tarım makinaları hibe etmeye
devam etti. Bergama, Selçuk, Ödemiş, Kiraz, 
Menderes ilçelerindeki kooperatiflere süt tankı
desteği verildi. 

Arıcılık projesi 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes Tahtalı

Havzası’nda yürüttüğü arıcılık faaliyetlerini de
yoğunlaştırdı. 2021 yılının Mayıs ayında kovanlar
havzaya yerleştirildi ve nektar akım döneminde
havzada bulunan hayıt bitkisinden elde edilen balların
sağımı yapıldı. “İklim Değişikliği ve Arıcılık Çalıştayı"
da düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da
arıcılık malzemesi desteğini sürdürdü. 

Zararlılar ile mücadele
Kestane, narenciye, zeytin ve zeytinyağı

üretimlerini olumsuz etkileyen hastalık ve zararlılara
karşı mücadele sürdürüldü. Aliağa, Selçuk, 
Menderes, Bayındır, Karaburun, Foça ve Seferihisar’da
zeytin ve narenciye üreticilerine, üründe 
verimi ve kaliteyi düşüren zirai zararlı ve hastalıklara
karşı kullanılmak amacıyla DAP, bordo bulamacı 
ve feromon dağıtıldı. Kiraz, Beydağ, Tire ve 
Ödemiş ilçelerinde kestane kanserine karşı 6 bin litre
ardıç katranı, 2 bin 545 kilo göztaşı, 8 bin 185 litre
çamaşır suyu, 4 bin 224 adet koruyucu gözlük dağıtıldı. 

Karaburun’da üretim yapan 124 üreticiye zeytin 
sineği tuzakları hazırlayabilmeleri amacıyla toplam 
bin 419 kilo DAP (Diamonyum Fosfat) verildi. 

Fıstık çamları kurtarılacak
Kozak Yaylası’nda fıstık çamındaki verim

düşüklüğünün nedenlerini bulmak üzere kapsamlı bir
proje yürüten ve bölgeye ikişer adet hava kalitesi
ölçüm ve meteoroloji istasyonu kuran İzmir
Büyükşehir Belediyesi, iklim ve hava kirliliğine
yönelik birçok parametreyi tam zamanlı izlemeye 
ve ölçmeye başladı. 

Bölgeden toprak, yaprak, kozalak ve yağmur suyu
örnekleri toplayan araştırma ekibi, verim düşüklüğünün
olası nedenlerinden biri olarak görülen çam kozalak
emici böceğine (Leptoglossus occidentalis) karşı 
özel olarak geliştirilen tuzakları da Ekim ayında
belirlenen pilot bölgelere yerleştirdi.

Toprak analiz çalışmaları
Aşırı gübreleme ve sulama suyunun yanlış

kullanımından kaynaklanan ürün kayıplarının 
ve çoraklaşmanın önüne geçebilmek için bilimsel
analize dayalı tarımsal üretimi teşvik eden 
Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 763 toprak analizi
yaparak üreticileri doğru gübreleme ve sulama
gereksinimleri konusunda yönlendirdi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik kriz ve iki yıldır 
etkisi devam eden pandemi koşullarına rağmen 2021 yılında da
sosyal yardımlarını artırarak sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu
doğrultusunda gıdadan ısınmaya, giysiden barınmaya kentteki
ihtiyaç sahibi yurttaşlar unutulmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı 400 milyon liraya yakın toplam bütçesinin 80 
milyon lirasını nakdi yardımlara ayırdı. Sosyal hizmet 
faaliyetleri için süt üreticileri de olmak üzere kooperatiflerden
101 milyonun üzerinde alım yapıldı. Büyükşehir 2021’de 
aynı zamanda Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma
Noktası, Mobil Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi
önemli sosyal destek uygulamalarına imza attı. 

12 milyon litre süt dağıtıldı
2021’de her çeşit destek için 300 bin farklı hanenin kapısı

çalındı ve bu hanelere 2 milyon kez yardımda bulunuldu. 149 bin
haneye toplam 251 bin gıda ve 127 bin

hijyen paketi ulaştırıldı.
Paketlerin içindeki ürünlerin

önemli bir bölümü
kooperatiflerden temin

edilerek üreticiye de
destek sağlandı. 
1-5 yaş arasındaki
çocuklara ayda bir
kez 8 litre olarak

yapılan süt yardımı
bu yıl 30 ilçede 159

bin çocuğa çıkarıldı ve
toplamda 12 milyon litre

süt dağıtıldı. 2021’de içinde
süt üreticileri de olmak üzere

kooperatiflerden 101 milyonun üzerinde 
ürün alındı. Aşevinde 2 milyon kişilik sıcak yemek üretildi.
2021’de ayrıca günlük üç bin kişilik sıcak yemek üretme
kapasitesine sahip Mobil Mutfak hizmeti başlatıldı. İlk şehir 
dışı seferini Muğla’daki yangın bölgesine yapan Mobil Mutfak’ta
yaklaşık 19 bin kişilik yemek yapıldı. Ayrıca ikram araçları 
ile dört noktada 202 bin kişilik yemek dağıtıldı.

Dayanışma noktaları oluşturuldu
Sosyal hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermek üzere

yoksulluğun yoğun yaşandığı bölgeleri belirleyip ilk etapta 7
Bizİzmir Dayanışma Noktası kuran Büyükşehir Belediyesi, bu
noktalarda toplam 616 bin kişilik sıcak yemek üretti. Ayrıca
ürünleri tarlada kalan üreticilerden 200 ton patates, 47 bin
kilogram elma, 46 bin enginar, 66 bin kilogram salatalık alınarak
dağıtıldı. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 3 binin üzerinde haneye ise 

İzmir’de 2021 de dayanışma yılı oldu. İhtiyaç sahibi yurttaşlara 80 milyon liralık nakdi 
destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayni yardımlar için ise kooperatiflerden 101

milyon liranın üzerinde alım yaptı. Kara Kış Destek Hattı, Bizİzmir Dayanışma Noktası, Mobil
Mutfak, Giysi Otobüsü ve Giysi Noktası gibi önemli yardımlaşma projelerine imza atıldı.

Derinleşen yoksulluğa
‘dayanışma’ reçetesi

DAYANIŞMA
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800 gramlık kavurma ve kemik suyu konservesi
ulaştırıldı. Üçyol’da hizmete açılan Bizİzmir Giysi
Noktası ve İzmir’de 170 köye giden Giysi Otobüsü
ile 105 bin 148 parça giysi desteği sağlandı.  

Destek Hattı sürekli açık
Kara Kış Destek Paketi de hazırlayan Büyükşehir

Belediyesi gıdadan nakdi yardıma, giysiden
ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 27 milyon
liralık yardımda bulundu. Büyükşehir, Kara Kış
Destek Hattı'nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden de
başvuru almaya devam ediyor.  

Pandemi, sel ve deprem süreçleri de dâhil olmak
üzere aralarında kahvehaneciler, kantinciler, 
amatör spor kulübü antrenörleri, gevrekçiler,
çiçekçiler, mısır satıcıları, müzisyenlerin bulunduğu
63 binin üzerinde yurttaşa 80 milyon liralık nakit
yardım yapıldı. 705 hanenin soba ve yakacak,
yaklaşık 11 bin hanenin bebek bezi ve mama, bin
231 hanenin de ev eşyası ihtiyacı karşılandı. 

Eğitim destekleri artırıldı
24 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine

3 milyon lirayı aşan kırtasiye malzemesi desteği
veren Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle 205
kırtasiye esnafına da destek oldu. 20 bin öğrenciye
bot ve mont ulaştırıldı. 5 bin 541 üniversite
öğrencisine aylık 400 lira olmak üzere sekiz ay
boyunca 3 bin 200 liradan yaklaşık 17 milyon
732 bin liralık eğitim desteği hazırlandı. 

Yine üniversite öğrencilerine altı noktada 
çorba durakları oluşturularak 40 bin kişilik çorba
dağıtıldı. İki farklı üniversitede ise sıcak yemek
noktası oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde 
Katip Çelebi Üniversitesi ve İYTE kampüslerinde de
sıcak yemek dağıtımına başlanacak. 

Evsizler de unutulmadı
776 evsiz yurttaşı konukevinde ağırlayan

Büyükşehir, bu yıl yeni bir uygulama başlatarak bin
483 kişiye hamam ve berber hizmeti de verdi. 

Depremzedelere kira yardımı
Depremin ardından belediye bütçesiyle 5 binden

fazla aileye 36 milyon liranın üzerinde kira desteği
sağlandı. Yeni bir eve yerleşmiş, eşya ihtiyacı olan
bin depremzede haneye 5 bine yakın ev eşyası
ulaştırıldı. 9 binin üzerinde gıda paketi, 5 bine 
yakın hijyen paketi yardımında bulunuldu. 

Aralarında Muğla, Antalya, Adana, Aydın,
Denizli, Artvin, Van, Kastamonu, Sinop, Bartın,
Giresun illerinin de olduğu çok sayıda yangın 

ve sel felaketinin yaşandığı bölgeye 145 ton insani
yardım malzemesi ulaştırıldı. 

Çölyak ve fenilketönüri hastaları
Çölyak ve fenilketönüri hastalarına 4 binin

üzerinde özel gıda paketi dağıtan Büyükşehir,
cenazesi olan yurttaşlara 611 bin pide ve ayran, 
5 bin cenaze evine taziye paketi ulaştırdı. 

Ramazan ayında 414 bin kişilik iftar yemeğini
kapı kapı dolaşarak dağıtan Büyükşehir 
ekipleri, karantinada olanlar dâhil olmak üzere
Covid-19 hastalarına yaklaşık 18 bin kişilik sıcak
yemek desteği sağladı. Akülü ve manuel 
sandalyeler de dâhil olmak üzere engelli yurttaşlara
428 medikal malzeme ve ihtiyaç sahibi 
yurttaşlara 110 bin adet hasta bezi dağıtıldı.

DAYANIŞMA
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Sporcu sayısı ve branş açısından

Türkiye’nin en büyük spor kulübü olan

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik ve Spor Kulübü, pandemi

koşullarına rağmen 2021 yılını 

büyük başarılarla geride bıraktı. 

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası

ilk kez İzmir’e gelirken, Tekerlekli

Sandalye Basketbol’da 17 yıl aradan

sonra kazanılan şampiyonluk,

2021 yılının en büyük başarısı olarak

tarihteki yerini aldı. Hentbol Kadın

Takımı, Türkiye Kupası ikincisi,

Ampute Futbol Takımı Süper Lig ve

Türkiye Kupası üçüncüsü oldu, Buz

Hokeyi Takımı 1. Lig şampiyonu

unvanıyla Süper Lig’e, Masa Tenisi

Kadın Takımı 2. Lig’e yükseldi.

Su topunda büyük başarı
Yeni kurulan su topunda başarı

basamakları çok hızlı tırmanıldı, 

Büyük Kadınlar Türkiye Kupası,

U17 Kadınlar Federasyon Kupası ve

U17 Erkekler Federasyon Kupası’nı 

İzmir’e getiren su topu takımları,

U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ile

U-15 Kadınlar Federasyon Kupası’nda

ikincilik, U-19 Erkekler Federasyon

Kupası ve U-15 Erkekler Federasyon

Kupası’nda üçüncülük elde ederek

İzmir’in göğsünü kabarttı.

127 altın madalya
127 altın, 81 gümüş, 103 bronz

madalyanın geldiği bireysel branşların

zirvesinde judo yer aldı. Judocular, 

45 altın, 21 gümüş ve 31 bronz, toplam

97 madalya kazanarak müthiş

performans sergiledi. Buz pateni

sporcuları 25 altın, 17 gümüş,

16 bronz kazanırken, güreşçiler,

11 altın, 11 gümüş, 15 bronzu

İzmir’e getirdi. Teniste 31, atletizmde

27, yüzmede 23, triatlonda 19,

tekvandoda ise 17 kez kürsüye çıkıldı.

Güreşçi Adem Burak Uzun, 

U23 Greko-Romen Güreş Avrupa

Şampiyonası’nda ikinci, U23 Greko-

Romen Güreş Dünya Şampiyonası’nda

üçüncü olarak uluslararası arenadaki en

önemli dereceyi elde etti.

Tekvandocular Kaan Yelaldı, Barış

Dağ, Esra Akbulak ve Hatice Pınar

Yiğit, Uluslararası 6. WT Başkanlık

Kupası’nda kürsüdeki yerlerini 

aldı. Hatice Pınar Yiğit, Kasım’daki

Gençler Avrupa Şampiyonası’nda da

bronz madalya elde etti. 

Buz pateninde başarı
Buz pateninde Avrupa’da

yarışmalara katılan Masal Oran, Derya

Taygan, Batu Tasasız, Nehir Alan,

Deniz Tarım, Doğa Güner ve Rüzgar

Bostancı yakaladıkları başarılarla alkışı

hak etti. 15. Avrupa Tekvando

Poomsae Şampiyonası'nda Alper

Sadıkoğlu, Hayri Temel Alper ve

Volkan Yalçınkaya’dan oluşan 

takım, bronz madalyayı boynuna taktı.

Okçu Sıla Özdemir, Milli Takım

formasıyla Avrupa Kupası’nda 

gümüş madalya aldı. Özel sporcu Tuna

Tunca, Mısır’daki Dünya Şampiyonası

Açıksu Yüzme Yarışı’nda 10

kilometrelik parkuru yaş kategorisinde

4. sırada tamamlayıp önemli bir

başarıya imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Gençlik ve Spor Kulübü diğer yandan

uluslararası önemli organizasyonları da

İzmir’e getirdi. 2019’da BVA 

Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası,

2020’de U18 ve U22 Plaj Voleybolu

Avrupa Şampiyonası’nın İzmir’de

düzenlenmesinin ardından

2021’de CEV Continental Cup ve

U20 Plaj Voleybolu Avrupa

Şampiyonası heyecanı İzmir’de

yaşandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen

Maratonİzmir de ülkemizin en

hızlı parkuru oldu. Uluslararası

düzeydeki Marataonİzmir’in,

42 kilometrelik parkurunda elde edilen

2:09:35’lik derece bugüne kadar

ülkemizde koşulan en iyi süre

olarak kayıtlara geçti. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2021 yılında “altın”
dönemini yaşadı. Pandeminin getirdiği ağır şartlara rağmen 41 branşta 

mücadele eden İzmirli sporcular, 127’si altın olmak üzere toplam 311 madalya
kazandı. Takım sporlarında ise 7’si şampiyonluk olmak üzere toplam 14 kupanın sahibi olundu.

Sporda da 2021 
İzmir’in altın yılı oldu
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