








İZMİR EN İYİSİNE LAYIK 
Sevgili İzmirliler, 
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde oylarınızla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Şahsıma büyük 
bir onur, aynı zamanda büyük bir sorumluluk verdiniz. Bu sorumluluğun bilincinde olarak 8 Nisan 2019’da 
mazbatamı aldığım günden başlayarak çalışma arkadaşlarımla birlikte İzmir için kolları sıvadık. Sürmekte 
olan projelerin yanında seçim vaatlerimiz arasındaki projeler için de hızla çalışmaya başladık. 
Katılımcı ve Şeffaf Belediye 
İzmir için çalışmalarımızda katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışımızın bir gereği olarak attığımız her 
adımda ortak akla başvurduk. Kültürpark’taki çeşitli başlıklar altındaki forumlar da, sivil toplum örgütleriyle 
buluşmalarımız da, İzmir’in ekonomik, sosyal, kültürel, sportif yaşamında önemli yer tutan kurum ve 
kuruluşlarla işbirliklerimiz de ortak aklın bir gereğiydi. 
İzmir’in Ekonomisi Canlanacak 
“Başka bir tarım mümkün” dedik ve bu doğrultudaki adımları çoğalttık. Kırsaldaki desteğimiz çok yönlü 
bir şekilde kesintisiz sürüyor. Şehir merkezinde iki üretici pazarı da hizmete girdi. Halkın Bakkalı ile üretici 
kooperatiflerinin sağlıklı ürünlerini de hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.
İzmir’de turizmin hak ettiği yere gelmesi ve ekonomiye katkısı, olmazsa olmazlarımızdan. Amacımız İzmir’i 
Dünya ile buluşturmak ve Dünya’yı da İzmir’e taşımak. Tarımsal kalkınma, turizm ve inovasyonu bir arada 
geliştiren, fuarlarla ekonominin cazibe merkezi haline geleceği bir İzmir hayalimiz var.



Toplu Ulaşım ve Altyapıda Sıçrama 
İzmir’in toplu ulaşımında yeni sıçramalar sağlıyoruz. Raylı sistem ağını genişletirken deniz ulaşımının payını 
toplu ulaşımda daha da arttırıyoruz. Narlıdere metrosu ilerlerken yeni hatlar için de çalışıyoruz, Çiğli tramvayı 
da geliyor. Salgın dönemini fırsata çevirerek altyapı çalışmalarına da bilhassa sokak kısıtlılığı günlerinde ivme 
verdik. Kaliteli ve rekor düzeyde asfaltlama yaptık. Bu süreçte İZSU da önemli çalışmalara ve yatırımlara imza 
attı. 
Doğasına, Çevresine Sahip Çıkan, Kucaklayan Bir Şehir 
Çiçek gibi tertemiz ve bakımlı bir İzmir yanında doğasına, çevreye sahip çıkan; yüzülebilir bir Körfez hedefimizden 
sapmadan yürürken hemşehrilerimizin gönüllü desteğini de çok önemsiyoruz. Kadınlar, çocuklarımız, 
gençlerimiz için İzmir’in yaşanacak bir şehir olması yolunda da adımlar atıyoruz. Masal Evleri çoğalacak, 
kadınlar sosyal hayatın daha çok içinde olacak. İzmir’in kültürle, sanatla, sporla daha çok buluşacağını, 
örneğin İzmir Şehir Tiyatrosu’nun yolda olduğunu müjdeleyebilirim. 
Akılda Dostluk ve Dayanışma Kaldı 
Birinci görev yılımızın sonunda ortaya çıkan küresel salgın ülkemizi ve şehrimizi de etkiledi.  Böylece 
ortaya çıkan yeni durumun zorluklarıyla baş edebilmek için “Kriz Belediyeciliği”ne geçtik. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini krizden etkilenen yurttaşlarımıza yönlendirdik. #BizVarız kampanyasıyla 
İzmir’de adeta bir dayanışma destanı yazıldı. Hemşehrilerimizin evde kaldıkları sürece yanlarında olduk. 
Sağlık çalışanları için elimizden geleni yaptık; konaklama, yemek, ulaşım gibi gereksinimlerine yanıt verdik. 
Salgın süresince şehrin nabzının attığı her yerde, toplu ulaşım araçları başta olmak üzere dezenfeksiyonu 
üst düzeyde sağladık. Türkiye’de maske bulunamazken biz hemşehrilerimize maskematikler aracılığıyla 6 
milyon maskeyi ücretsiz dağıttık.  70 bini bağış 220 bin gıda kolisini yardımlaşma ağımızla desteklediğimiz 



İzmirli yurttaşlarımıza ulaştırdık. Üreticinin satamadığı sebze ve meyveleri dayanışma kolileri için satın aldık, 
kirazı da dalda bırakmadık. Kısıtlama günlerinde Seyyar Pazar ile hemşehrilerimizin ayağına sebze ve meyve 
gitmesini sağladık. Ramazan ayında iftarda hemşehrilerimizin yanında olduk. Bu süreçte büyüklerimize ve 
gençlere iletişim desteği sunduk. Sokak hayvanlarını da ihmal etmedik. 
Mazbatamı aldıktan bu yana 500 gün geçti. “500 günde aklınızda en çok ne kaldı?” derseniz hiç düşünmeden 
“Salgının yakıcı günlerinde İzmirlilerin yüreğini ısıtan dayanışma kaldı, dostluk kaldı” derim... “Kriz Belediyeciliği’ni 
dört dörtlük hayata geçiren çalışma arkadaşlarımın ve gönüllülerin özverisi kaldı” derim…  Geride kalan 500 
günün küçük bir özetini sosyal medya paylaşımları ve ön metinleriyle sunan bu e-kitap umarım yaptıklarımız 
ve yapacaklarımızla ilgili bir fikir de verecektir. Şunu da belirtmek isterim; geride kalan görev süremde, sosyal 
ve demokratik belediyecilik ilkeleri ışığında, sizlerin de desteğiyle bu harika kent için çok güzel hizmetleri 
yaşama geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
İçten sevgi ve saygılarımla.
 
20 Ağustos 2020, İzmir





KRİ  B İ İ İ İ

andemi sonucu oluşan yeni to lumsal durumun ortaya çıkardığı zorluklarla baş edebilmek 
adına Kriz elediyeciliği  adını verdiğimiz yeni y netim anlayışına eçtik. İzmir üyükşehir 

elediyesi’nin bütün kurumsal ka asitesini, ncelikli olarak elirini kaybetmiş, zor durumda 
kalan ya da krizden etkilenen yurttaşlarımıza y nlendirerek bu zorlu durumu atlatmaya 
çalıştık. te yandan iz arız diyerek tüm İzmirlileri harekete eçiren büyük bir dayanışma 
ağı oluşturduk. Sel ider, kum kalır, bu sal ının ardından eriye dayanışmamız kalacak  
dedik. imdiden he imizin yüreğini ısıtan bu büyük dayanışma ağı tarihe eçti bile. 
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askematik  ündelik ihtiyaca y nelik inovasyon ro esi

Koronavirüsün büyük tehlike saçtığı d nemlerde hemşehrilerimizin yakıcı bir ereksinim olan maskeye 
ulaşabilmesi için hızlı adımlar attık. İzmirliler maskeye kolayca ve ücretsiz ulaşabildi. 
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askematik  ündelik ihtiyaca y nelik inovasyon ro esi

Koronavirüsün büyük tehlike saçtığı d nemlerde hemşehrilerimizin yakıcı bir ereksinim olan maskeye 
ulaşabilmesi için hızlı adımlar attık. İzmirliler maskeye kolayca ve ücretsiz ulaşabildi. 

 in ileye  L akit ardım

ıda ve hi yen koli desteğinin yanında nakit desteğiyle de zor ünlerde hemşehrilerimizin yanında olduk.
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iz arız  İzmir ayanışması

iz arız kam anyası ile koronavirüsün zorlu d nemlerinde dayanışmayı r ütleyerek kimsenin çaresiz 
kalmamasına çalıştık. İzmir üyükşehir elediyesi olarak kriz belediyeciliği ne eçerek sal ına karşı her 
türlü nlemi çabucak aldık.  u alanda nden iderek koronavirüs sürecini en az kayı la atlatmak ve acil 

ereksinimleri karşılamak için seferber olduk. 
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iz arız  İzmir ayanışması

iz arız kam anyası ile koronavirüsün zorlu d nemlerinde dayanışmayı r ütleyerek kimsenin çaresiz 
kalmamasına çalıştık. İzmir üyükşehir elediyesi olarak kriz belediyeciliği ne eçerek sal ına karşı her 
türlü nlemi çabucak aldık.  u alanda nden iderek koronavirüs sürecini en az kayı la atlatmak ve acil 

ereksinimleri karşılamak için seferber olduk. 

iz arız Kam anyası

İzmir üyükşehir elediyesi olarak tüm olanaklarımızı koronavirüs nedeniyle sokakta kısıtlılığa idilen 
d nemlerde başta büyüklerimiz olmak üzere evde kalanlara ve sağlık çalışanlarına sunduk. 
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iz arız Kam anyası abana ayıldı

İzmir üyükşehir elediyesi olarak koronavirüs sürecinde ereksinimi olan hemşehrilerimize bir desteğimiz 
de ekmek ve sıcak çorba oldu.
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iz arız Kam anyası abana ayıldı

İzmir üyükşehir elediyesi olarak koronavirüs sürecinde ereksinimi olan hemşehrilerimize bir desteğimiz 
de ekmek ve sıcak çorba oldu.

ayanışmayı üçlendiren şevi

İzmirlililerin de katılımıyla kentimizde dayanışmanın, birlikteliğin, dostluğun izini zorlu ünlere nakşeden bir 
seferberlik yaşandı. alkın akkalı üzerinden koli desteğine aşevimizin katkıları eklendi.
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Sağlık alışanlarına laşım esteği

Koronavirüsle mücadelenin n saflarında cansi arane yer alan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti 
verdik, aynı zamanda yeni zel hatlar açtık. 
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Sağlık alışanlarına laşım esteği

Koronavirüsle mücadelenin n saflarında cansi arane yer alan sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti 
verdik, aynı zamanda yeni zel hatlar açtık. 

akla ve n inar ayanışma Kolisine

İzmir üyükşehir elediyesi olarak koronavirüs sürecinde zor durumda kalan sebze üreticilerimizin de yanın
da olduk  onlardan aldığımız taze ürünler dayanışma kolilerinde yerini aldı. 
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retici Koo eratiflerinden ayanışma Kolisine

retici koo eratiflerinden sebze ibi çiçek ve kavurmaya d nüştürdüğümüz et de alarak annelerimizle, 
halkımızla buluşturduk.  
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retici Koo eratiflerinden ayanışma Kolisine

retici koo eratiflerinden sebze ibi çiçek ve kavurmaya d nüştürdüğümüz et de alarak annelerimizle, 
halkımızla buluşturduk.  

ayanışma Kolisine Kavurma irdi

Kriz ünlerinde bir taşla iki kuş vurduk, hem etini aldığımız üreticiyi hem de ereksinimi olan aileleri destekledik. 
ldığımız eti kavurma ya ı  dağıttık. 
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İftariye ağıtımı

İzmirlililerin de katkısıyla, koronavirüs sürecine denk elen amazan ayında oruç tutan zor durumdaki 
hemşehrilerimizin yanında olabilmenin huzurunu duyduk.  
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İftariye ağıtımı

İzmirlililerin de katkısıyla, koronavirüs sürecine denk elen amazan ayında oruç tutan zor durumdaki 
hemşehrilerimizin yanında olabilmenin huzurunu duyduk.  

Seyyar azar İle vlere Servis

vde kal  derken, çare de ürettik  Seyyar azar uy ulamamızla azarı hemşehrilerimizin ayağına etirdik. 
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an ostlarımızı nutmadık

Koronavirüsün yakıcı ünlerinde dükkanlar ka alıyken, herkes evindeyken sahi siz kalan sokak hayvanlarını 
ihmal etmedik. nlara da iz arız şemsiyesi açtık, ünlük olarak yiyecek ve sularını dağıttık. 

22



an ostlarımızı nutmadık

Koronavirüsün yakıcı ünlerinde dükkanlar ka alıyken, herkes evindeyken sahi siz kalan sokak hayvanlarını 
ihmal etmedik. nlara da iz arız şemsiyesi açtık, ünlük olarak yiyecek ve sularını dağıttık. 

Sokaktaki ayvanlar İçin e iz arız

İzmir üyükşehir elediyesi olarak can dostlarımıza İzmir enelinde  merkez ilçede mama dağıtımına 
başladık. rkası elecek.
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Kimseyi askesiz ırakmadık

İzmir üyükşehir elediyesi olarak ilk eta ta satın alarak hemşehrilerimize süratle ücretsiz ulaştırdığımız 
maskeyi bilahare kendimiz üretmeye başladık. 
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Kimseyi askesiz ırakmadık

İzmir üyükşehir elediyesi olarak ilk eta ta satın alarak hemşehrilerimize süratle ücretsiz ulaştırdığımız 
maskeyi bilahare kendimiz üretmeye başladık. 

skıda Su aturası

İstanbul üyükşehir elediyesi’nin skıda atura kam anyasını İzmir’e taşıdık  su borcunu deyemeyenlerin 
faturasını iyilik, sev i, dayanışma adına hemşehrileri dedi.
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skıda İzmirim Kart

ayanışmada sınır tanımadık  ğrencilerimiz için kriz d neminde skıda İzmirim Kart’ı başlattık. 
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skıda İzmirim Kart

ayanışmada sınır tanımadık  ğrencilerimiz için kriz d neminde skıda İzmirim Kart’ı başlattık. 

 aş zeri üyüklerimiz İçin

zun süre evinden çıkamayan  yaş üzerindeki büyüklerimizin ereksinimleri için seferber olduk  onları zor 
ünlerinde yalnız bırakmadık.
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ayanışmanın K rüsü  alkın akkalı

Koronavirüs sürecinde ereksinim içindeki hemşehrilerimizle izizmir.com üzerinden yükselen dayanışmada  
alkın akkalı üzel bir k rü oldu.
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ayanışmanın K rüsü  alkın akkalı

Koronavirüs sürecinde ereksinim içindeki hemşehrilerimizle izizmir.com üzerinden yükselen dayanışmada  
alkın akkalı üzel bir k rü oldu.

alkın akkalı  e üzel eyler a tın yle

alkın akkalı, amazan ayındaki iftar aketleri ve hi yen aketleriyle de dayanışmaya katılan İzmirlilerin adre
si oldu.
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cretsiz Konuşma e İnternet aketi

vde eçen ünlerde ençler ve  yaş üzeri büyüklerimizin sosyal temas için internet bağlantısı ve telefon 
konuşması nemliydi. u konuda da elimizi taşın altına koyduk. 
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cretsiz Konuşma e İnternet aketi

vde eçen ünlerde ençler ve  yaş üzeri büyüklerimizin sosyal temas için internet bağlantısı ve telefon 
konuşması nemliydi. u konuda da elimizi taşın altına koyduk. 

oktor e sikolo  anışma attı

İzmir üyükşehir’in tı  ve sikolo ik destek birimleri sal ın sürecinde sağlık için halkımızın hizmetinde oldu. 
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ocuklu ersonele İdari İzin

ocuklarımız nemli  İzmir üyükşehir elediyesi’nde çalışan anneleri zorlu sal ın sürecinde çocuklarıyla bir 
arada düşündük, onları birbirinden ko armadık. 
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ocuklu ersonele İdari İzin

ocuklarımız nemli  İzmir üyükşehir elediyesi’nde çalışan anneleri zorlu sal ın sürecinde çocuklarıyla bir 
arada düşündük, onları birbirinden ko armadık. 

ezenfektasyon alışmaları

İzmir üyükşehir elediyesi olarak sal ın d neminde halk sağlığına azami zen sterdik  bu bağlamda 
zellikle to lu ulaşım araçları ve bekleme alanlarını sürekli dezenfekte ettik  her yeri el dezenfekte üniteleriyle 

donattık. 
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ezenfektasyon lanı enişledi

ezenfektasyon çalışmalarımızı iderek enişlettik  ibadethane, hizmet binaları, arklar ve el temasının yüksek 
olduğu her noktaya türdük. 
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ezenfektasyon lanı enişledi

ezenfektasyon çalışmalarımızı iderek enişlettik  ibadethane, hizmet binaları, arklar ve el temasının yüksek 
olduğu her noktaya türdük. 

amiler İbadete çılınca 

eniden ibadete açılan camilerimizi zenle dezenfekte ettik.  emşehrilerimiz üvenle camilere iderek 
ibadetini ya abildi. 
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Sosyal esafe emberi

vde kalınan sürecin ardından sosyal mesafenin nemi arttı  sahillerde üvenle vakit eçirilebilmesi için 
çemberler çizdik.
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Sosyal esafe emberi

vde kalınan sürecin ardından sosyal mesafenin nemi arttı  sahillerde üvenle vakit eçirilebilmesi için 
çemberler çizdik.

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN

aşka ir arım ümkün  derken sadece slo an atmadık. Küçük üreticiyi koruyan, onları 
koo eratifler çatısı altında buluşturan, bu bereketli to rakların, bu muazzam iklimin, kadim 
tarım ve hayvancılık uy ulamalarımızın yeniden canlandığı, sistemli bir üretimden s z ettik.
Katma değerli ürünleri ortaya çıkararak, bu ürünlerin azarlanacağı alanlar yaratıyoruz. 

iftçimizi, k ylümüzü eğiti  donatarak ustafa Kemal tatürk’ün izinden yürümeye devam 
edeceğiz.
K ylü, milletin efendisidir
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Karakılçık eniden

Seferihisar’ın dence k yünde bir sandıktan çıktı bir avuç Karakılçık buğday tohumu ve yeniden İzmir’in 
ovalarına ser ilecek kadar oldu. 
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Karakılçık eniden

Seferihisar’ın dence k yünde bir sandıktan çıktı bir avuç Karakılçık buğday tohumu ve yeniden İzmir’in 
ovalarına ser ilecek kadar oldu. 

Karakılçık ırınlarda kmek luyor

atanı sevmek, yerli ata tohumunu sevmek demek  Karakılçık şimdi artık tarlalardan fırınlara kadar 
macerasını sürdürüyor, mis ibi sağlıklı ekmek olu  sofralarımıza eliyor...
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İzmir’in valarında Karakılçık asadı

Karakılçık hasadı İzmir’in ovalarında düşten erçeğe d nüşüyor. İzmir üyükşehir, Karakılçık buğdayını resmi 
taban fiyatın iki misline alıyor. 
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İzmir’in valarında Karakılçık asadı

Karakılçık hasadı İzmir’in ovalarında düşten erçeğe d nüşüyor. İzmir üyükşehir, Karakılçık buğdayını resmi 
taban fiyatın iki misline alıyor. 

ayvancılıkta eni ir dım  anda ağıtımı

arım yüzyıl nce s nümlenen mandacılığa destek olu  yeniden canlandırıyoruz  İzmir ozerellası neden bir 
dünya markası olmasın
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Lavanta Kokulu İzmir

Seferihisar’da başlayan Lavanta ekimi İzmir’in tarım üretim deseninde  çoğalarak yolculuğunu sürdürüyor, 
ekonomik bir değer oluşturuyor. 
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Lavanta Kokulu İzmir

Seferihisar’da başlayan Lavanta ekimi İzmir’in tarım üretim deseninde  çoğalarak yolculuğunu sürdürüyor, 
ekonomik bir değer oluşturuyor. 

arımsal retim estivallerle açlanıyor

reticimizin yarattığı değerlerin tanıtımı ve İzmir’imizin farklı boyutlarının rünürlüğü için laçatı t estivali, 
eydağ Kestane estivali ibi tarımsal festivalleri nemsiyoruz. 
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İzmir Kırsalının arım estivalleri enklidir

Kırsaldaki festivaller kıymetli yerel ürünlerimizin dünyaya açılması için nemli bir fırsat. Karaburun’un ner isi, 
Seferihisar’ın mandalinası için ne ya sak az. 
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İzmir Kırsalının arım estivalleri enklidir

Kırsaldaki festivaller kıymetli yerel ürünlerimizin dünyaya açılması için nemli bir fırsat. Karaburun’un ner isi, 
Seferihisar’ın mandalinası için ne ya sak az. 

Kırsalda Küçükbaş ayvan ağıtımına evam

İzmir’imizin ncelikleri arasında kırsaldaki kalkınma nemli yer tutuyor. u bağlamda hayvancılığın elişmesi 
için çiftçi ve k ylülerimize küçükbaş hayvan desteğine aralıksız devam ediyoruz. 
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Kırsalda rılı rısız Kovan esteği

aşka bir tarım mümkün  mottosu ile yürüttüğümüz ve olmazsa olmazımız olan kırsaldaki kalkınma destekleri 
arasında arıcılık da var. 
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Kırsalda rılı rısız Kovan esteği

aşka bir tarım mümkün  mottosu ile yürüttüğümüz ve olmazsa olmazımız olan kırsaldaki kalkınma destekleri 
arasında arıcılık da var. 

rı, Sadece al eğil

Kırsaldaki arıcılık desteğimiz biyolo ik çeşitliliğe, tarımsal üretime de destek anlamına eliyor. 
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ilinçli arım İçin iftçi ğitimi

Kırsaldaki tarıma desteğimizin bir boyutu da başka bir tarım için, bilinçli üretim için eğitim. iftçi ğitim ro esi 
ile bütün İzmirli çiftçilerin yanındayız.
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ilinçli arım İçin iftçi ğitimi

Kırsaldaki tarıma desteğimizin bir boyutu da başka bir tarım için, bilinçli üretim için eğitim. iftçi ğitim ro esi 
ile bütün İzmirli çiftçilerin yanındayız.

Sağlıklı rünler İçin eralar

İzmir’de küçükbaş hayvanların daha iyi koşullarda yetişmesi için meralar erekiyor  era İzmir ro esi bu 
ereksinimi karşılayacak. 
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Süt ayvancılığında em esteği 

K ylülerimizin, üreticimizin hayvancılık irdilerinde nemli yer tutan yem ereksinimi için de elimizi taşın altına 
koyduk. 
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Süt ayvancılığında em esteği 

K ylülerimizin, üreticimizin hayvancılık irdilerinde nemli yer tutan yem ereksinimi için de elimizi taşın altına 
koyduk. 

İ    İ  

İzmir’in kdeniz anağı’nda lider şehir olma misyonunu yeniden hayata eçiriyoruz. ünya’yla 
olan bağlarımızı da sıkılaştırıyor, hem turizmin hem ticaretin merkezi olacak İzmir hayalimiz 
için çalışıyoruz.İzmir’in kabuğuna çekilmiş bir şehir olması kabul edilemez. yrıca andemi 
koşullarına hızlı reaksiyon stererek tesislerimizi uruncu ember korumasına aldık. İzmir 
bu yatırımların ve iradenin karşılığını alıyor, almaya devam edecek.
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uruncu ember arsa üvendesiniz

İzmir üyükşehir olarak kriterlere uyan işletmelere uruncu ember sertifikası vererek üvenli bir tatilin 
nünü açtık.
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uruncu ember arsa üvendesiniz

İzmir üyükşehir olarak kriterlere uyan işletmelere uruncu ember sertifikası vererek üvenli bir tatilin 
nünü açtık.

İzmir’e, uruncu embere elin

uruncu emberli işletmeler sayesinde herkes nül rahatlığıyla tatilini İzmir’de eçirebilir.  
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Konak ier’den Kadifekale’ye urizm otası

İzmir’de turizmi ayağa kaldıracak ro elerimizden biri de Konak ier’den Kadifekale’ye kadar uzanacak turizm 
rotası. Kemeraltı ve ora’yı da içine alacak bu rota kent içinde turizm destinasyonu için değerli bir rota 
olacak. 
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Konak ier’den Kadifekale’ye urizm otası

İzmir’de turizmi ayağa kaldıracak ro elerimizden biri de Konak ier’den Kadifekale’ye kadar uzanacak turizm 
rotası. Kemeraltı ve ora’yı da içine alacak bu rota kent içinde turizm destinasyonu için değerli bir rota 
olacak. 

Kemeraltı, S  ünya irası Listesinde

ünyanın en eski ve en büyük açıkhava çarşısı Kemeraltı, İzmir’imizin çok nemli bir ekonomik ve turistik 
değeri  kentin kalbi olmayı hak ediyor.  
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Kruvaziyer emiler eniden

İzmir’de turizmi canlandıracak adımlardan birisi de kuruvaziyer emilerin yeniden seferlere başlaması olacak. 

56



Kruvaziyer emiler eniden

İzmir’de turizmi canlandıracak adımlardan birisi de kuruvaziyer emilerin yeniden seferlere başlaması olacak. 

İzmir’den vru a’ya irekt çuşlar

urizmi hareketlendirecek bir adım da vru a kentlerine İzmir’den direkt uçuşlar. Sal ınla aksayan bu adımı 
elverişli koşullar oluştuğunda hayata eçireceğiz.
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üvenli ir urizm İçin erel i yen Komitesi

İzmir’de turizmin hak ettiği yere elmesi için hi yen standartları nemli. u alandaki iyileşme için erel i yen 
Komitesi eliyor. 
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üvenli ir urizm İçin erel i yen Komitesi

İzmir’de turizmin hak ettiği yere elmesi için hi yen standartları nemli. u alandaki iyileşme için erel i yen 
Komitesi eliyor. 

ittaslo  etro ol İçin İzmir İlk day

Seferihisar’dan ürkiye’de ittaslo  ncülüğünü ya an İzmir üyükşehir elediye aşkanı unç Soyer’in yeni 
hedefi İzmir’i itaslo  etro ol’ün ilk rneği ya mak. 
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 İzmir ünleri

ünyanın d rt bir tarafındaki İzmirlileri kentimiz için harekete eçirecek bir ün var artık.  ayıs’ta beş 
kıtada İzmir’den bahsedilecek, İzmir daha çok tanınacak. 
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 İzmir ünleri

ünyanın d rt bir tarafındaki İzmirlileri kentimiz için harekete eçirecek bir ün var artık.  ayıs’ta beş 
kıtada İzmir’den bahsedilecek, İzmir daha çok tanınacak. 

Ş    

aylı sistem yatırımlarımız, yüksek kredi notumuz sayesinde artıyor ve şehrin her tarafını 
ka lıyor. eniz ulaşımındaki yüksek oranımıza, bisikletli ulaşımı da ekleyerek İzmir’in emir 

ğları, eniz laşımı ve isikletli ulaşımı birbirine ente re ederek, modern bir ulaşım 
sisteminin oluşması için canla, başla çalışmaya devam ediyoruz.

unun yanı sıra ilçelerine kolay ulaşılması ereken,  saat yaşayan bir kent olma bilinciyle 
hem filolarımızı enişletiyor hem de ulaşım saatlerini yeniden efektif bir şekilde düzenliyoruz.
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aykuş Seferleri  alk laşım Seferberliği

İzmir’in to lu ulaşım araçlarında halk ulaşım seferberliği başlıyor  eceleri çalışanlar ve dışarıda olanlar aykuş 
Seferleri ne üvenebilir. 

62



aykuş Seferleri  alk laşım Seferberliği

İzmir’in to lu ulaşım araçlarında halk ulaşım seferberliği başlıyor  eceleri çalışanlar ve dışarıda olanlar aykuş 
Seferleri ne üvenebilir. 

alk aşıt

alk aşıt ile ulaşım seferberliğinde yeni bir aşama daha  stelik sabah ve akşam saatlerinde bir saat yarım 
deme  
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eceyi ündüze ağladık

afta sonları kesintisiz to lu ulaşımla eceyi ündüze bağlıyoruz  İzmir,  saat kesintisiz ulaşımla tanışıyor. 
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eceyi ündüze ağladık

afta sonları kesintisiz to lu ulaşımla eceyi ündüze bağlıyoruz  İzmir,  saat kesintisiz ulaşımla tanışıyor. 

S  ilosu

İzmir’in to lu ulaşımdaki enstrümanlarından S ’un araç filosu, yeni ve çağdaş otobüslerle üçleniyor. 
alkımızı en rahat bir şekilde taşımak için bütün bunlar
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S  ilosu  ldu

o lu taşımada S ’un rolü devam ediyor  araç filosuna çevreci ve konforlu otobüsler eklendi, filo  
oldu. 
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S  ilosu  ldu

o lu taşımada S ’un rolü devam ediyor  araç filosuna çevreci ve konforlu otobüsler eklendi, filo  
oldu. 

İ İ  kdeniz’in n enç ilosu

İzmir, kent içi to lu taşımada deniz kullanımında lider. iloya katılan yeni va urlarla üçlenen İ İ  ile to lu 
ulaşımda denizin ayının daha artmasını hedefliyoruz.   
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azın İ İ  İle ış Seferler 

İ İ ’in yaz d neminde rla, ordoğan ve oça’ya ya tığı seferlerle İzmirlilerin denizle daha çok 
buluşmasına, yazın keyifli vakit eçirmesine ve yeni yerler keşfetmesine katkıda bulunuyoruz. 
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azın İ İ  İle ış Seferler 

İ İ ’in yaz d neminde rla, ordoğan ve oça’ya ya tığı seferlerle İzmirlilerin denizle daha çok 
buluşmasına, yazın keyifli vakit eçirmesine ve yeni yerler keşfetmesine katkıda bulunuyoruz. 

İzmir isiklet Kenti lma olunda

İzmir’de bisikletin sadece sahillerde s or olsun diye değil, bir kent içi ulaşım aracı olarak da kullanılması için 
İSİ  istasyonlarını çoğaltıyor ve içerilere  doğru yayıyoruz. 
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isiklet o lu laşımla ütünleşiyor

isiklet ve diğer motorsuz taşıtların to lu ulaşıma ente re olabilmesi için taşıma uyumunu sağlıyoruz. 
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isiklet o lu laşımla ütünleşiyor

isiklet ve diğer motorsuz taşıtların to lu ulaşıma ente re olabilmesi için taşıma uyumunu sağlıyoruz. 

İzmir’i emir ğlarla rüyoruz

İzmir’de lastikli ulaşımı azaltmak, trafiği rahatlatmak ve karbon salınımını en aza indirmek için metro ve 
tramvay hatlarını uzatıyoruz. 
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aylı Sistemler laşımda nceliğimiz

Kent içi to lu ulaşımda nceliğimiz raylı sistemler. üvenli, konforlu ve ekonomik to lu taşıma için  ittikçe 
büyüyen, ser ili  elişen İzmir’in ereksinimini karşılamak için ncelik metro ve tramvay ile deniz ulaşımı.
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aylı Sistemler laşımda nceliğimiz

Kent içi to lu ulaşımda nceliğimiz raylı sistemler. üvenli, konforlu ve ekonomik to lu taşıma için  ittikçe 
büyüyen, ser ili  elişen İzmir’in ereksinimini karşılamak için ncelik metro ve tramvay ile deniz ulaşımı.

çyol uca etrosu olda

İzmir’in en büyük yatırım ro esi çyol uca metrosu olacak. u devasa ro enin hayata eçmesi için n 
hazırlıklar sürüyor. 
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İzmir’in laşım evriminde eni ir Sıçrama

evasa bir yatırım olacak çyol uca metrosu İzmir’de kent içi ulaşımı çok kolaylaştıracak ve trafikte büyük 
bir nefes aldıracak. u ro e ile İzmir’in ulaşım devrimi dev bir sıçrama daha ya acak. 
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İzmir’in laşım evriminde eni ir Sıçrama

evasa bir yatırım olacak çyol uca metrosu İzmir’de kent içi ulaşımı çok kolaylaştıracak ve trafikte büyük 
bir nefes aldıracak. u ro e ile İzmir’in ulaşım devrimi dev bir sıçrama daha ya acak. 

K ’ten  arlıdere’ye Kesintisiz olculuk

çkuyular arlıdere metro inşaatı ilerliyor. ro e tamamladığında İzmirliler K ’ten arlıdere’ye kesintisiz 
yolculuk ya abilecek. 
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arlıdere etrosundaki  üstesna n

arlıdere metrosunda alçova’nın ağdaş İstasyonuna bağlandığı o müstesna an ne büyük bir sevinç yalımıydı. 
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arlıdere etrosundaki  üstesna n

arlıdere metrosunda alçova’nın ağdaş İstasyonuna bağlandığı o müstesna an ne büyük bir sevinç yalımıydı. 

Karabağlar etrosu eliyor

Karabağlar’ı alka ınar’a bağlayacak metro için ilk adım atıldı  ro e bittiğinde İzmir bambaşka bir ulaşım 
kolaylığı kazanacak. 
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iğli İstedi, ramvay eliyor

İzmir, tramvayı sevdi. u konforlu, ucuz ve keyifli to lu ulaşım aracı hattını Karşıyaka’dan iğli’ye uzatıyoruz. 
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iğli İstedi, ramvay eliyor

İzmir, tramvayı sevdi. u konforlu, ucuz ve keyifli to lu ulaşım aracı hattını Karşıyaka’dan iğli’ye uzatıyoruz. 

iğli ramvayında nay amam, Sıra İhalede

iğli tramvayı için beklenen onay çıktı. Kent içi trafiğine nefes aldıracak ve raylı to lu ulaşım ağını büyütecek 
ro e için ihaleye çıkmada en el kalmadı. 
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ramvay İle iğli Kente aha Sıkı ağlanacak

Karşıyaka iğli tramvayı iğli’yi kente daha sıkı bağlayacak. İzmirliler b l edeki hastane, üniversite ve sanayiye 
daha kolay ve rahat ulaşacak. 
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ramvay İle iğli Kente aha Sıkı ağlanacak

Karşıyaka iğli tramvayı iğli’yi kente daha sıkı bağlayacak. İzmirliler b l edeki hastane, üniversite ve sanayiye 
daha kolay ve rahat ulaşacak. 

İ  ayata eçiyor

İzmir ve ilçeleri arasındaki kaliteli ulaşım ağı için ilçelerdeki taşıt koo eratiflerini S  denetimine alıyoruz. 
y ulama Seferihisar hattı ile başlıyor. 

81



rtık n aksi  ar

n aksi uy ulaması ile taksiye binmek artık daha üvenli ve rahat. aksici esnafı ile farklı ve üzel bir işbirliğine 
eçtik. 
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rtık n aksi  ar

n aksi uy ulaması ile taksiye binmek artık daha üvenli ve rahat. aksici esnafı ile farklı ve üzel bir işbirliğine 
eçtik. 

 Ş    A

İzmir’i dünya şehri olma hedefine taşırken, kentin altya ısını da bu hedefe doğru yenilemeye 
ve üçlendirmeye devam ediyoruz. ekor asfaltlama yılları  hedefimize, andemi sürecine 
rağmen krizi fırsata çevirerek yürüyoruz. İ S ’nun altya ı yenileme çalışmalarına son sürat 
devam ediyoruz. İzmir’in su sorunu yaşamasına tahammülümüz yok.

emiz K rfez hayalimizin erçekleşmesine çok az kaldı. K rfez’de birlikte kulaç atacağımız 
ünler yakın.
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Kaliteli ve ekor sfalt

Koronavirüs sürecinde evde olunan ünleri fırsata çeviri  İzmir’de asfalt rekoru kırdık. Kaliteli bir asfalt 
çalışmasıyla temel belediyecilik alanında da fark yaratarak iz bıraktık. 
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Kaliteli ve ekor sfalt

Koronavirüs sürecinde evde olunan ünleri fırsata çeviri  İzmir’de asfalt rekoru kırdık. Kaliteli bir asfalt 
çalışmasıyla temel belediyecilik alanında da fark yaratarak iz bıraktık. 

Sal ında sfalt ve ltya ı tağı

İzmir’de sokağa çıkma yasakları boyunca dur durak bilmeksizin asfalt çalışmaları sürdürüldü. Keza altya ı 
çalışmaları da  
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rafik lmayınca ızlı alışma

Koronavirüs sürecinde evde olunan ünleri fırsata çeviri  İzmir’de asfalt rekoru kırdık. Kaliteli bir asfalt 
çalışmasıyla temel belediyecilik alanında da fark yaratarak iz bıraktık. 
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rafik lmayınca ızlı alışma

Koronavirüs sürecinde evde olunan ünleri fırsata çeviri  İzmir’de asfalt rekoru kırdık. Kaliteli bir asfalt 
çalışmasıyla temel belediyecilik alanında da fark yaratarak iz bıraktık. 

ol a ım alışmaları rka Sıralara zandı

rka sıralara s z verdiğimiz ibi nem veriyoruz  yol ya ım, iyileştirme çalışmaları en ücra yerlere kadar 
uzanıyor. 
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rla’da izmet ksamıyor, Kordon’a ostal ik ramvay eliyor

İzmir üyükşehir elediyesi olarak rla’da ilçenin ereksinimlerini idermek için var ücümüzle çalışıyoruz, 
hizmetler aksamıyor. teyandan Kordon’da faytonlara veda ettik ama yerine nostal ik tramvay eliyor.  
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rla’da izmet ksamıyor, Kordon’a ostal ik ramvay eliyor

İzmir üyükşehir elediyesi olarak rla’da ilçenin ereksinimlerini idermek için var ücümüzle çalışıyoruz, 
hizmetler aksamıyor. teyandan Kordon’da faytonlara veda ettik ama yerine nostal ik tramvay eliyor.  

İzmir’in ri ini imdi ambaşka

İzmir’in ori in noktası olan lsancak alat aşa eydanı’nın çehresi şimdi artık yenilenerek bambaşka oldu. 
Kıbrıs ehitleri ve ominik addeleri’nin arasında estetik bir meydan, yeni bir buluşma adresi var artık. 
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n zun üneli İçeren eni ir ol

İzmir’de kent içi trafiği rahatlatacak, en uzun tüneli de içeren ve uca’dan ornova’ya kesintisiz uzayan bir yol 
daha ya ıyoruz. 
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n zun üneli İçeren eni ir ol

İzmir’de kent içi trafiği rahatlatacak, en uzun tüneli de içeren ve uca’dan ornova’ya kesintisiz uzayan bir yol 
daha ya ıyoruz. 

İ S  alışıyor

İzmir’e üç yeni su kaynağı sağlamak için adımlar atarken ikili içme suyu hattını da yeniliyoruz. 
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ış İlçelerde ltya ı

İzmir’in merkezinde olduğu ibi dış ilçelerde de kuzeyden üneye, yarımadaya kadar altya ıya nem veriyoruz. 
Kemal aşa’da olduğu ibi
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ış İlçelerde ltya ı

İzmir’in merkezinde olduğu ibi dış ilçelerde de kuzeyden üneye, yarımadaya kadar altya ıya nem veriyoruz. 
Kemal aşa’da olduğu ibi

K rfezi emizlemenin olu Kirletmemekten eçiyor

K rfezin temizlenmesinin yolu kirletmemekten eçiyor  bu doğrultuda yağmur suyu ve atık su ayrıştırma 
ro esi başlıyor. K rfeze atık su akmayınca, bakın deniz uzak olmayan bir zamanda nasıl temizlenecek ve 

mavi sularda kulaçlar atılacak. 
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eçmişi Koruyor, Kentsel nüşümü Sürdürüyoruz

İzmir’imizin eçmişini korumak için eski evlere sahi  çıkarken yerinde ve uzlaşmaya dayalı kentsel d nüşümü 
de denetleyerek sürdürüyoruz. aire ve işyeri hak sahi leri kura ile belirleniyor. 
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eçmişi Koruyor, Kentsel nüşümü Sürdürüyoruz

İzmir’imizin eçmişini korumak için eski evlere sahi  çıkarken yerinde ve uzlaşmaya dayalı kentsel d nüşümü 
de denetleyerek sürdürüyoruz. aire ve işyeri hak sahi leri kura ile belirleniyor. 

Kentsel nüşümde ro elerin iri itiyor iri aşlıyor

İzmir’in kentsel d nüşümde alması ereken mesafe çok  o yüzden ro enin biri biterken diğerleri başlıyor. 
Sürekli ve kesintisiz çalışı  İzmir’in çağdaş kent değerlerine sahi  meskun mahallerini inşa edeceğiz. 
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ürkiye’de ir İlke İmza tıyoruz

ürkiye’de bir ilke imza atarak zundere kentsel d nüşüm ro esinin altya ısında aleri sistemine eçiyoruz. 
İzmir birçok alanda olduğu ibi bu alanda da lider. 
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ürkiye’de ir İlke İmza tıyoruz

ürkiye’de bir ilke imza atarak zundere kentsel d nüşüm ro esinin altya ısında aleri sistemine eçiyoruz. 
İzmir birçok alanda olduğu ibi bu alanda da lider. 

to ar, na ransfer erkezi luyor

İzmir to arı çağdaş bir kimliğe kavuşuyor, yeni bir ro eyle metro ve hızlı tren hatlarının da uzanacağı na 
ransfer erkezi oluyor. 
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      İ

ünü, üneş ışığını ener iye d nüştüren, doğal yaşam alanlarını koruma altına alan, yeşil 
alanlarını ve ormanlarını şehir hayatıyla buluşturan tertemiz bir İzmir lanlıyoruz. 

evreye iren tesislerimizle, doğal yaşam arklarımızı koruma irademizle daha mutlu ve 
doğasıyla yaşayan şehrimiz değerlerine sahi  çıkıyor. 
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İzmir’e eni ner i  armandalı

İzmir’imizin yıllardır kanayan çok nemli bir sorunu ç zülürken bir taşla iki kuş vuruyoruz  katı atık de olama 
alanında hem ç  sorununu idereceğiz hem de ener i üreteceğiz.  
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İzmir’e eni ner i  armandalı

İzmir’imizin yıllardır kanayan çok nemli bir sorunu ç zülürken bir taşla iki kuş vuruyoruz  katı atık de olama 
alanında hem ç  sorununu idereceğiz hem de ener i üreteceğiz.  

armandalı aha aşlan ıç

armandalı’nı faaliyete eçirdik, bu daha başlan ıç  İzmir’in ereksinimi olan d rt yeni katı atık tesisi daha 
elecek. 
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İzmir’in üneşini ner iye nüştürüyoruz

İzmir’in üneşiyle belediyemizin birçok biriminin elektrik ereksinimini karşılıyoruz. ezbahamız, itfaiyemiz, çok 
amaçlı salonumuz, S ’un ener isi üneşten   bu doğrultuda yatırımlarımız aralıksız sürüyor. 
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İzmir’in üneşini ner iye nüştürüyoruz

İzmir’in üneşiyle belediyemizin birçok biriminin elektrik ereksinimini karşılıyoruz. ezbahamız, itfaiyemiz, çok 
amaçlı salonumuz, S ’un ener isi üneşten   bu doğrultuda yatırımlarımız aralıksız sürüyor. 

üneş ner isi asarruf emek

üneş  ener isi yatırımları sadece bu ün için değil eleceğe d nük olarak da hatırı sayılır tasarruf demek. 

103



lektrikli tobüs

S ’un otobüs filosunu çağdaş elektrikli otobüslerle takviye ediyoruz. ylece karbon salınımı da azalıyor. 
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lektrikli tobüs

S ’un otobüs filosunu çağdaş elektrikli otobüslerle takviye ediyoruz. ylece karbon salınımı da azalıyor. 

rman İzmir

İzmir’in ciğerleri yandı, acısını derinden yaşadık. rman İzmir kam anyasıyla yanan ormanlarımızı doğaya 
yeniden kazanmak için, İzmir’in küllerinden doğması için ilk adımı atıyoruz. 
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L  K

İzmir’in yanan ormanlarını yerinde rmek, o acı rüntülerle yüzleşmek için  ğustos ’da 
femçukuru’nda buluşmak nemliydi.
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L  K

İzmir’in yanan ormanlarını yerinde rmek, o acı rüntülerle yüzleşmek için  ğustos ’da 
femçukuru’nda buluşmak nemliydi.

İzmir Küllerinden oğacak

İzmir’in küllerinden doğması için bütün adımlar, buluşmalar
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rman İzmir İçin İzmir ek ürek

rman İzmir kam anyası için  ylül konserinde sanatçılarımız ve İzmirliler unutulmaz bir dayanışmaya imza 
attılar. 

108



rman İzmir İçin İzmir ek ürek

rman İzmir kam anyası için  ylül konserinde sanatçılarımız ve İzmirliler unutulmaz bir dayanışmaya imza 
attılar. 

rman İzmir İçin İlk idanlar

İzmir’in yanan ormanlarını yeniden ayağa kaldırmak için bağış kam anyası yanında ilk fidanlar da dikildi. 
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ayvan akları İçin aytona eda

Kordon’un ve Karşıyaka sahilinin sim elerinden faytona hayvan hakları için, esnafı da mağdur etmeden veda 
ettik. 
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ayvan akları İçin aytona eda

Kordon’un ve Karşıyaka sahilinin sim elerinden faytona hayvan hakları için, esnafı da mağdur etmeden veda 
ettik. 

İzmir iyolo ik rıtmada İleride

tık suda biyolo ik arıtmada İzmir çok ileride, ancak durmuyoruz  yeni biyolo ik arıtma tesisleri kuruyoruz. 
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 iyolo ik rıtma atırımlarına evam

orbalı’dan sonra oça’da da üçüncü ve yeni bir atık su biyolo ik arıtma tesisini devreye aldık. 
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 iyolo ik rıtma atırımlarına evam

orbalı’dan sonra oça’da da üçüncü ve yeni bir atık su biyolo ik arıtma tesisini devreye aldık. 

Katı tık esisleri eş eşe eliyor

İzmir’in çevre yatırımları katı atık alanında devam ediyor  ornova, Kınık ve demiş’te de çağdaş transfer 
istasyonları için düğmeye bastık. armandalı’dan sonra enderes’te de katı atık tesisi ündemimizde. 
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Katı tık atırımları ok nlü arar etirecek

İzmir’in d rt bir yanındaki katı atık yatırımları çevre sorunlarını idererek ekolo i bir değere d nüşeceği ibi 
elektrik üreterek ekonomik bir değere de d nüşecek. 
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Katı tık atırımları ok nlü arar etirecek

İzmir’in d rt bir yanındaki katı atık yatırımları çevre sorunlarını idererek ekolo i bir değere d nüşeceği ibi 
elektrik üreterek ekonomik bir değere de d nüşecek. 

ıbbi tıklar Sorunu zülüyor

iddi bir çevre sorunu olan tıbbi atıklara ilişkin tesisimizi açarak İzmir’in rahat bir nefes daha almasını sağladık. 
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İçme Suyuna akviye İçin rıtma

ornova’da içme suyuna takviye için ereken arıtma tesisini kuruyoruz. 
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İçme Suyuna akviye İçin rıtma

ornova’da içme suyuna takviye için ereken arıtma tesisini kuruyoruz. 

üzülebilir K rfez

üzülebilir K rfez hayalimizin erçekleşmesi için ncelikli adım K rfez’in kirlenmemesi  bunun için karadaki 
altya ı kanal ayrıştırma çalışmasını erçekleştireceğiz  erisini K rfez kendi kendine halledecek. itekim 
çalışmalarla beraber iyileşmeyi de zlemliyoruz.
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avi ayraklı la larımız oğalıyor

İzmir’de kurduğumuz avi ayrak Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarıyla mavi bayraklı la larımız çoğalıyor, 
la larımıza sahi  çıkıyoruz. 
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avi ayraklı la larımız oğalıyor

İzmir’de kurduğumuz avi ayrak Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarıyla mavi bayraklı la larımız çoğalıyor, 
la larımıza sahi  çıkıyoruz. 

etro olde ir ennet  ediz eltası

lamin oların mekanı olan ve lmeden nce rülecek yerler  listesine irecek ediz eltası, erçek bir 
yeryüzü cenneti, üstelik metro olde. 
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lamin o oğa arkı

ediz eltası’nın başlan ıcında hem kent merkeziyle birleşecek lamin o oğa arkı olacak hem de b ylece 
avişehir’deki deniz taşkınlarının nünü almış olacağız.
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lamin o oğa arkı

ediz eltası’nın başlan ıcında hem kent merkeziyle birleşecek lamin o oğa arkı olacak hem de b ylece 
avişehir’deki deniz taşkınlarının nünü almış olacağız.

içek ibi İzmir

İzmir her şeyin en iyisine layık  çiçek ibi tertemiz olmaya da layık. u bilinçle belediye yanında sivil to lumun, 
nüllülerin, İzmirlilerin katkılarıyla ve sahi lenmesiyle İzmir bakımlı, tertemiz, ırıl ırıl bir çehreye kavuşacak. 

İzmir içek ibi olacak. 
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 etro ol İlçe içek ibi lacak

içek ibi İzmir  için  ilçede adeta seferberlik başlattık. İlçe belediyelerimizle birlikte kenti tertemiz 
ya mak için sokaklarda, mahallelerde, meydanlarda, çarşılardayız. 
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 etro ol İlçe içek ibi lacak

içek ibi İzmir  için  ilçede adeta seferberlik başlattık. İlçe belediyelerimizle birlikte kenti tertemiz 
ya mak için sokaklarda, mahallelerde, meydanlarda, çarşılardayız. 

eşil lanlar oğalıyor

tıl rekreasyon alanlarını işlevsel kılmak için yeniliyoruz. ornova’daki atıl rekreasyon alanı da ’de ye yeni 
ve yemyeşil çehresiyle halkımızın hizmetinde olacak. 
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İzmir, lastik tıksız ehirler ğı’nda

İzmir’de lastik atıkları azaltmak için ilk adımı attık  artık lastik tıksız ehirler ğı’ndayız. 
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İzmir, lastik tıksız ehirler ğı’nda

İzmir’de lastik atıkları azaltmak için ilk adımı attık  artık lastik tıksız ehirler ğı’ndayız. 

livelo

isiklet ve zeytin rotası kesişiyor, ekolo ik bir yaşam alanı oluşuyor  bu alan bir bisiklet istasyonuna d nüşüyor. 
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K      

izim İzmir hayalimiz, fuarlar, tarımsal kalkınma, inovasyon ve turizmi birarada büyüten, 
ekonominin cazibe merkezi haline eleceği bir şehir. 

unun için lokalde yurttaşlarımızın eğitimini, donanımını yükseltiyor, onları ündelik hayat 
ekonomisine dahil ediyor, büyük or anizasyonları İzmir’e taşıyarak bu ekonomik dinamiği 
dünyayla buluşturacak adımları atıyoruz.
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Kent erkezinde retici azarları

lde var iki, bir s zümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz  artık üreticiyle tüketiciyi kent merkezindeki 
üretici azarlarında da buluşturuyoruz. 
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Kent erkezinde retici azarları

lde var iki, bir s zümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz  artık üreticiyle tüketiciyi kent merkezindeki 
üretici azarlarında da buluşturuyoruz. 

İ  İzmir’i ünyaya çan nemli ir Ka ı

İ  ürkiye’nin çok nemli bir markası  İzmir’imizi de ünya’ya açan nemli bir ka ı. em ekonomik hem de 
kültürel ve sosyal ilişkiler açısından katkısı vaz eçilmez. İ ’nin hak ettiği eski rkemli ünlerine d nmesi için 
de ne erekiyorsa ya acağız. 
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. İ ’ye rkemli çılış

İ ’ye . yılında rkemli bir açılışla, yüksek ve seçkin bir katılımla merhaba dedik. İzmir uar ile farklı içerikteki 
fuarlara da ev sahi liği ya mayı sürdürüyoruz. 
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. İ ’ye rkemli çılış

İ ’ye . yılında rkemli bir açılışla, yüksek ve seçkin bir katılımla merhaba dedik. İzmir uar ile farklı içerikteki 
fuarlara da ev sahi liği ya mayı sürdürüyoruz. 

uar İzmir’e ur urak ok

uar İzmir’de çok farklı sekt rel alanlarda düzenlediğimiz fuarlara ev sahi liği ya ıyoruz. İzmir için, ürkiye için 
ekonomik değer oluşturan bu fuarları her eçen sürede daha da eliştirerek sürdüreceğiz. 
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erra adre İzmir’e eliyor

İzmir olarak dünyanın en büyük astronomi fuarı erra adre’ye  ’de ev sahi liği ya acak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. ylece dünyanın mutfağı İzmir’e elirken İzmir’in mutfağı da dünyaya açılacak. 
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erra adre İzmir’e eliyor

İzmir olarak dünyanın en büyük astronomi fuarı erra adre’ye  ’de ev sahi liği ya acak olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. ylece dünyanın mutfağı İzmir’e elirken İzmir’in mutfağı da dünyaya açılacak. 

Süt Kuzusu üyüyor, elişiyor

İzmir’in rnek ro esi Süt Kuzusu’nu büyütü  eliştiriyoruz. aha çok çocuğa ulaşıyoruz, ro e için daha çok 
ve d rt bir k şedeki koo eratiften alım ya ıyoruz. 
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ünya Süt ünü, Süt Kuzusu İle nlamlı

Süt Kuzusu olmasa İzmir’de, ünya Süt ünü neye yarardı  İzmir’de  yaş arası bütün çocuklara süt 
dağıtılırken hem çocuklar hem üreticiler mutlu oluyor. 

134



ünya Süt ünü, Süt Kuzusu İle nlamlı

Süt Kuzusu olmasa İzmir’de, ünya Süt ünü neye yarardı  İzmir’de  yaş arası bütün çocuklara süt 
dağıtılırken hem çocuklar hem üreticiler mutlu oluyor. 

alkın akkalı

Sağlıklı ve üvenli ıda doğrultusunda üreticiyi tüketiciyle buluşturduğumuz alkın akkalı zinciri için düğmeye 
bastık. u zincir eyder ey İzmir’e yayılacak.  
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alkın akkalı inciri eni alkalarla üyüyor

Kemeraltı ve ülte e’den sonra alkın akkalı zincirine ayraklı ve Karşıyaka da eklendi. alkın akkalı aynı 
zamanda e ticaret ile dünyaya da açılacak. 
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alkın akkalı inciri eni alkalarla üyüyor

Kemeraltı ve ülte e’den sonra alkın akkalı zincirine ayraklı ve Karşıyaka da eklendi. alkın akkalı aynı 
zamanda e ticaret ile dünyaya da açılacak. 

eslek abrikası

İzmir üyükşehir elediyesi bünyesindeki eslek abrikası’nda sertifikalı eğitimle hemşehrilerimizin vasıflı 
istihdama katılması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 
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e t ame Startu

e t ame Startu  yun irişimciliği arışması ile bambaşka bir ka ı araladık. 
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e t ame Startu

e t ame Startu  yun irişimciliği arışması ile bambaşka bir ka ı araladık. 

Su aturasında İndirim

İ S ’dan mü de var  İzmirliler artık suyu yüzde  daha ucuz kullanacak. 
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K   Ş  

ir yerel y netim or anizasyonunun en nemli değerlerinden biri de şeffaflık a tığımız 
her işin hesabını vatandaşlarımıza veriyor, atacağımız her adımdan onları haberdar 
ediyoruz. Sadece siyasilere değil, şehirde birlikte yaşadığımız S K’leri de karar ve danışma 
mekanizmalarımıza dahil etmeye zen steriyoruz.
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Seyyar akam nemi 

İzmir üyükşehir elediyesi’ndeki başkanlık makamının yanında artık  Seyyar akam da var. aşkan unç 
Soyer, Seyyar akam ile en ücra yerlere kadar idi   hemşehrilerimizi dinleyecek, sorunları yerinde recek 
ve hızla ç züm bulacak. 
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Seyyar akam nemi 

İzmir üyükşehir elediyesi’ndeki başkanlık makamının yanında artık  Seyyar akam da var. aşkan unç 
Soyer, Seyyar akam ile en ücra yerlere kadar idi   hemşehrilerimizi dinleyecek, sorunları yerinde recek 
ve hızla ç züm bulacak. 

Seyyar akam aha ok okunmak ve ızlı züm emek

Seyyar akam sayesinde aşkan Soyer halka daha çok dokunuyor, daha çok hemşehrimizi dinliyor  sorunlara 
somut ve hızlı ç zümler etiriliyor. 
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uhtar uluşmaları

uhtarlar demokrasinin kılcal damarlarını oluşturuyor. aşkan Soyer  İzmir üyükşehir elediye bürokratları 
ile birlikte ilçe ilçe ezi  muhtarlarla bir araya elerek eş üdüm to lantıları ya ıyor, ç züm için sorunlarını ve 
yerine elmesi için tale lerini not alıyor. 
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uhtar uluşmaları

uhtarlar demokrasinin kılcal damarlarını oluşturuyor. aşkan Soyer  İzmir üyükşehir elediye bürokratları 
ile birlikte ilçe ilçe ezi  muhtarlarla bir araya elerek eş üdüm to lantıları ya ıyor, ç züm için sorunlarını ve 
yerine elmesi için tale lerini not alıyor. 

aşkanın ünlüğü

aşkan Soyer, sal ın sürecinde şeffaf ve hesa  veren belediyecilik anlayışının ereğinden hareketle her 
ünkü faaliyetlerine ilişkin tuttuğu not defterini sosyal medyadan aylaşarak halka açtı.  
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aftalık ot efteri

aşkan Soyer, ünlük not defterini bir süre sonra aftalık ot efteri’ne çevirerek şeffaf bir şekilde 
çalışmalarını halkla aylaşmayı sürdürdü. 
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aftalık ot efteri

aşkan Soyer, ünlük not defterini bir süre sonra aftalık ot efteri’ne çevirerek şeffaf bir şekilde 
çalışmalarını halkla aylaşmayı sürdürdü. 

İzmir’in n üyük Kent eydanı  izİzmir

izİzmir, İzmir’in en büyük kent meydanında İzmirlileri bir araya etiriyor. effaf, çoğulcu, adil ve katılımcı 
belediyecilik anlayışımızdan hareketle oluşturduğumuz bu latformda her şey var. 
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İzmir uluşmalarının İlki Kültür ark’a İlişkindi

İzmir’e dair nemli konulardaki kararlar ncesinde il ili hemşehrilerimizle arama konferanslarında bir araya 
elmek de katılımcı anlayışımızın bir ereği. u doğrultuda ilk arama konferansını Kültür ark’ın eleceğine 

ilişkin erçekleştirdik. 
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İzmir uluşmalarının İlki Kültür ark’a İlişkindi

İzmir’e dair nemli konulardaki kararlar ncesinde il ili hemşehrilerimizle arama konferanslarında bir araya 
elmek de katılımcı anlayışımızın bir ereği. u doğrultuda ilk arama konferansını Kültür ark’ın eleceğine 

ilişkin erçekleştirdik. 

İzmir uluşmaları arklı Konularla Sürüyor

İzmir uluşmaları’nda masaya yatırılan ikinci konu arım ve Sağlıklı ıdaya laşım , üçüncü konu ise laşım 
ve o lu aşıma  oldu. er iki arama konferansına da konuyla çok il ili ve büyük bir kitle katıldı. 
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n elsiz İzmir

n elsiz İzmir için kolları sıvadık  çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda ahçe era isi ve Kent Sağlığı 
ro esi başlatıyoruz. 
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n elsiz İzmir

n elsiz İzmir için kolları sıvadık  çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda ahçe era isi ve Kent Sağlığı 
ro esi başlatıyoruz. 

emevleri İmar lanında İbadethane luyor

şitlik anlayışımızın ereğinden hareketle emevlerinin imar lanına ibadethane olarak işlenmesi konusunu 
belediye meclisine etirdik. 
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K  Ş  İ

İzmir, kadınların ündelik hayatı belirlediği bir şehir. nceliğimiz kadınların üven içinde 
yaşadığı, ekonomiye dahil olduğu ve şehrin karar vericisi duruma eldiği bir yaşam ratiği.

unu en arka sıralardan en n sıralara, şehrin kırsalından merkezine kadar, eşitlik ilkesiyle 
kararlı bir şekilde somut olarak erçekleştiriyor, İzmir’e y n veren kadınlarla urur duyuyoruz.
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asal vlerinin İlki

urur duyduğumuz ro elerimizden asal vleri için s z vermiştik  ilkini açtık. urada çocuklar sosyal elişim 
ortamı bulu  beceri kazanırken anneleri de sosyalleşi  evine ekmek türecek. 
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asal vlerinin İlki

urur duyduğumuz ro elerimizden asal vleri için s z vermiştik  ilkini açtık. urada çocuklar sosyal elişim 
ortamı bulu  beceri kazanırken anneleri de sosyalleşi  evine ekmek türecek. 

asal vleri oğalıyor, İzmir’e ayılıyor

üm İzmir’e yaymayı lanladığımız asal vleri ile ne kadar çok çocuğa ve kadına dokunursak o kadar iyi. 
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eşinci asal vi 

asal vleri’nin beşincisini de arımada’nın Karaburun’unda açmak kısmet oldu. Sadece metro olde değil, 
İzmir’in kırsal ilçelerinde de asal vleri olacak. 
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eşinci asal vi 

asal vleri’nin beşincisini de arımada’nın Karaburun’unda açmak kısmet oldu. Sadece metro olde değil, 
İzmir’in kırsal ilçelerinde de asal vleri olacak. 

Kadın Koo eratiflerine am estek

Kadınları desteklemenin bir yolu da üretim ve irişim ya malarına ortam hazırlamak. u doğrultuda kadın 
koo eratiflerini destekliyoruz ve üretici azarlarında yer almalarına yardımcı oluyoruz.
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Kadınlar er erde

İzmir üyükşehir elediyesi’nde kadın y neticiler, kadın çalışanlar her yerde  S ’ta da üvenilir kadın 
şof rlerimiz artık yollarda. 
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Kadınlar er erde

İzmir üyükşehir elediyesi’nde kadın y neticiler, kadın çalışanlar her yerde  S ’ta da üvenilir kadın 
şof rlerimiz artık yollarda. 

Kadınlar İçin nahtar

Kadınlar için bütünsel hizmet verecek bir ro emiz de ortak akıl doğrultusunda yeni bir çalışma düzenine 
y nelik nahtar . 
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Sal ın Sürecinde Kadınların anında

Sal ın sürecinde evde kaldığımız d nemlerde şiddete maruz kalan, evinden olan kadınlarımızı yalnız bırakmadık  
eçici misafirhaneler açtık. yrıca destek hatlarımızı da devreye soktuk. 
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Sal ın Sürecinde Kadınların anında

Sal ın sürecinde evde kaldığımız d nemlerde şiddete maruz kalan, evinden olan kadınlarımızı yalnız bırakmadık  
eçici misafirhaneler açtık. yrıca destek hatlarımızı da devreye soktuk. 

retimde Kadın İstihdamına estek

retim içinde kadınların istihdamına erek eslek abrikası ile erekse Kadın meği ayat İlmeği  ibi 
ro elerle destek oluyoruz. 
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Kadınlar er erde

İzmir, bir kadın şehri  kadınlar her yerde yaşamın bir arçası, vaz eçilmez ren i   art’larda ve her 
zaman kadınlar vardır.

8 Mart’ta ve Her Zaman

İzmir, bir kadın şehri  kadınlar her yerde yaşamın bir arçası, vaz eçilmez ren i   art’larda ve her 
zaman kadınlar vardır.
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Kadınlar er erde

İzmir, bir kadın şehri  kadınlar her yerde yaşamın bir arçası, vaz eçilmez ren i   art’larda ve her 
zaman kadınlar vardır.

K ARIMI  İ İN

eleceğimiz çocuklarımız  u ün ya tığımız her şey, onların nasıl bir hayat süreceğinin 
belirleyicisi oluyor. İşte bu nedenle ne ya ıyorsak, onların z ür, mutlu bireyler olarak 
ayrılmak istemeyeceği bir şehir yaratmak için. 
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oş eldin ebek

İzmir’in çocukları her şeye değer  çocuklara doğduktan itibaren dokunmak, büyürken yanlarında olmak 
misyonumuzun bir arçası.
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oş eldin ebek

İzmir’in çocukları her şeye değer  çocuklara doğduktan itibaren dokunmak, büyürken yanlarında olmak 
misyonumuzun bir arçası.

er ocuk İçin ir idan

oğan her çocuk için bir fidan dikerek İzmir’in doğasını, yeşilini çocuklarla birlikte çoğaltıyoruz. 
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ocuk Keşif t lyeleri erkezi

ocuklar büyüdükçe onlar için daha büyük adımlar atıyoruz  ocuk Keşif t lyeleri’nde çocuklarımız yaşam 
boyu yararlanacakları beceriler kazanacak.
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ocuk Keşif t lyeleri erkezi

ocuklar büyüdükçe onlar için daha büyük adımlar atıyoruz  ocuk Keşif t lyeleri’nde çocuklarımız yaşam 
boyu yararlanacakları beceriler kazanacak.

ğitime estek İçin ğitim Kart

İlkokul ve ortaokul çağındaki ereksinimi olan  bin ailenin çocuğuna ğitim Kart ile eğitim desteği sağlıyoruz. 
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enizden zak lmak elkene n el eğil

İzmir’in denizi herkesin, denizden uzak olanların da  rka sıralardaki çocuklarımızın da denizle iç içe olması, 
deniz s orlarıyla tanışması için adımlar atıyoruz. 
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enizden zak lmak elkene n el eğil

İzmir’in denizi herkesin, denizden uzak olanların da  rka sıralardaki çocuklarımızın da denizle iç içe olması, 
deniz s orlarıyla tanışması için adımlar atıyoruz. 

enizden zak ocuklar Levent arina’dan da ararlanacak

İ İ ’in ihtiyaçlarını karşılayacak Levent arina, aynı zamanda denizden uzak çocuklarımızın deniz s or
larıyla buluşma zemini de olacak. 
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 İ    
B  Ş

ençler bir şehrin ener isidir, atar damarıdır. nlara rahatlıkla s or ya abilecekleri, fikirlerini 
hayata eçirecekleri, kendilerini başka bir yere itmek zorunda hissetmeyecekleri bir şehir 
sunmak boynumuzun borcu.

üyükşehir kendi s ortif birimleriyle, amat r s ora verdiği destekle ve uluslararası ençlik 
or anizasyonlarıyla ençlerin daha çok s orla buluşmasına ve dünyayla ente re olmasına 

nayak olmaya devam edecek.
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araton İzmir

İzmir’e maraton yakışacak  nice nemli s ortif or anizasyonlara ev sahi liği ya an kentimiz araton İzmir ile 
atletizme büyük bir kucak açacak. 
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araton İzmir

İzmir’e maraton yakışacak  nice nemli s ortif or anizasyonlara ev sahi liği ya an kentimiz araton İzmir ile 
atletizme büyük bir kucak açacak. 

vru a ençlik aşkenti

ençler olmadan olmaz  İzmir’de ençlerin nünü açacak bir adım da  vru a ençlik aşkenti adaylık 
başvurusu. 
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ava azı ençlik erkezi

ençlerimizin yaratıcı ücünü, hayallerini kurumsal ka asitemizle buluşturmak için tarihi ava azı ençlik 
erleşkesi’ni hayata eçirdik. 
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ava azı ençlik erkezi

ençlerimizin yaratıcı ücünü, hayallerini kurumsal ka asitemizle buluşturmak için tarihi ava azı ençlik 
erleşkesi’ni hayata eçirdik. 

la  oleybolu İzmir’de üzel

alkan şam iyonasından sonra la  voleybolunda bu kez vru a şam iyonası da İzmir’de  üzel İzmir, s o
run değişik branşlarının nabzının attığı bir şehir oluyor.
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K    

Kadim kültürlerin buluşma noktası olan İzmir, çok sesli, çok renkli, çok nefesli bir şehir 
olma misyonunu hak ettiği ibi taşıyor. em kültürel değerlerini dünyayla buluşturan büyük 
or anizasyonlara imza atıyoruz, hem anıtsal değeri olan eserler üretemeye devam ediyoruz, 
hem de sanatı ündelik hayatın her noktasında yurttaşlarımızla buluşturmaya devam 
ediyoruz.
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ünya Kültür irvesi’nin v Sahibi İzmir

e mutlu İzmir’imize  vru a’dan nemli kentlerin belediye başkanlarının da desteğiyle ’de ünya Kültür 
irvesi’ne ev sahi liği ya maya hak kazandık.  
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ünya Kültür irvesi’nin v Sahibi İzmir

e mutlu İzmir’imize  vru a’dan nemli kentlerin belediye başkanlarının da desteğiyle ’de ünya Kültür 
irvesi’ne ev sahi liği ya maya hak kazandık.  

Sinemaya Kucak çıyoruz

İzmir’i sinema sekt rüne açarken sinemaya da kucak açıyoruz. dımlarımızla ürk sinemasının nü de 
açılacak. 
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i ital Kütü haneler

Kita la buluşmak için di ital kütü haneleri de hayata eçiriyoruz. Kita lar artık bir tıkla nünüzde. 
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i ital Kütü haneler

Kita la buluşmak için di ital kütü haneleri de hayata eçiriyoruz. Kita lar artık bir tıkla nünüzde. 

era İzmir

ürkiye’nin en ka samlı, en nemli  dünyada da armakla sterilecek  o era salonu İzmir’de inşa ediliyor. 
İzmir,  o eranın başkenti olacak. 
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 isan’ın . ılını oş eçmedik

 isan lusal emenlik ve ocuk ayramı’nı, ’nin kuruluşunun . ılını İzmir boş eçmedi. aluk 
Levent’in K rfez’de asan ahsin arabalı va urunda verdiği rkemli konseri İzmirliler kıyılardaki evlerinden 
ve sosyal medya hesa larımızdan canlı izledi. İzmir, tarihi bir kutlamaya ev sahi liği ya tı. 
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 isan’ın . ılını oş eçmedik

 isan lusal emenlik ve ocuk ayramı’nı, ’nin kuruluşunun . ılını İzmir boş eçmedi. aluk 
Levent’in K rfez’de asan ahsin arabalı va urunda verdiği rkemli konseri İzmirliler kıyılardaki evlerinden 
ve sosyal medya hesa larımızdan canlı izledi. İzmir, tarihi bir kutlamaya ev sahi liği ya tı. 

ablo icasso Ser isi

İzmir’in ablo icasso ser isine rkas Sanat erkezi’nde ev sahi liği ya ması için elimizi taşın altına koyduk 
ve bu muhteşem ser i hemşehrilerimizin çok yüksek bir il isiyle karşılaştı. İzmir’imizin kültür sanat hayatını 
renklendirmek için elimizden elen her şeyi ya acağız. 
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Kadifekale’de a os Sanat ünleri

Kadifekale’nin yeniden cazibe merkezi olması için a os retici azarı yanında a os Sanat ünleri’ni de 
hayata eçireceğiz. 
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Kadifekale’de Pagos Sanat Günleri

Kadifekale’nin yeniden cazibe merkezi olması için Pagos Üretici Pazarı yanında Pagos Sanat Günleri’ni de 
hayata geçireceğiz. 



186




