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İzmir’in kalbinde, güzel ilçemiz Konak’ta ikinci yılımızı 
tamamladık. Geride bıraktığımız  bir yılın, tüm dünyayı 
sarsan bir salgınla mücadele ederek geçeceğini 
bilmiyorduk. Önlemlerimizi hızla alarak, kentimizdeki 
yaşamı ve hizmetlerimizi pandemi koşullarına göre 
yeniden şekillendirdik.

Önceliğimiz sağlıktı ve “önce insan, önce yaşam” ilkesiyle 
hareket ettik. Üstelik böylesi zor bir yılda, İzmir depremiyle 
sarsıldık, aşırı yağışların yol açtığı taşkınlarla mücadele ettik. 
Ve tüm bu zorluklara rağmen, projelerimizi, yatırımlarımızı 
sürdürmeyi de başardık.

Göreve geldiğimizde kentsel dönüşümün ve Konak’ın 
köklü tarihini öne çıkaracak çalışmaların öncelikli 
hedeflerimiz olduğunu belirtmiştik. En büyük adımlarımızı 
tam da planladığımız gibi, bu iki alanda attık.

Önce Gültepe ve ardından Beştepeler planlarını 
tamamladık. Yenişehir’den Mersinli’ye kadar uzanan 
bölgemizi planlamaya da başladık. Planlarımız; yeşil alanları, 
sosyal ve kültürel alanları rekor düzeyde artırdığımız, çok 
güzel çalışmalar oldu. 

Önce İnsan Önce Sağlık
                      Önce Dayanışma

Orhan ÖZTÜRK
4. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması
Birincilik Ödülü

Öte yandan tarihi değerlerimizi tek tek ayağa kaldırdığımız 
çalışmalarımıza da devam ettik. İlçemize yeni hizmet 
noktalarımızı, tesislerimizi de kazandırdık. İkinci yılımıza 
dair tüm çalışmalarımızı, heyecanımızı sizlere bu kitabın 
sayfalarından  aktarmak istiyoruz.

Birlikte daha birçok umudu paylaşacak ve tüm zor günleri 
birlikte aşacağız. Çünkü bizim Konak’ta en büyük gücümüz, 
zemini hep birlikte ve çok sağlam kurduğumuz, adına da 
“Birlikte Konak” dediğimiz dayanışmamızdır.

Birlikte adımlayacağımız yolumuz uzun ama bizler tüm 
dünyaya emsal olmuş büyük bir liderin, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün evlatlarıyız ve asla yorulmayız. Hemşehrilerimizle 
omuz omuza yürümeye, ilçemizin her noktasında ihtiyaç 
duyulan hizmeti sunmaya, yatırımları gerçekleştirmeye 
kararlıyız.

Konak emin adımlarla ilerliyor ve o yarınlarda hepimizi daha 
aydınlık günler bekliyor.

Sevgi ve saygılarımla…

Abdül BATUR 
Mimar | Konak Belediye Başkanı
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COVİD-19 İle
Yoğun Mücadele
Geride bıraktığımız bir yılda hiçbir şey normal değildi. 2019 
yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs (Covid-19) 
2020 yılında küresel bir salgın haline geldi ve yaşadığımız 
en büyük sorun oldu. 

Maske

Mesafe 

Hijyen
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Dayanışmanın, birbirimize destek olmanın, 
elimizdekini paylaşmanın bizi ‘BİZ’ yapan en 
önemli duygu olduğunu biliyoruz. Paylaştıkça 
çoğalan sosyal desteklerle İzmir’in kalbi Konak’ta 
ihtiyacı olanın, zorda kalanın her zaman 
yanındayız.

Hayatı Birlikte Paylaşıyoruz
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Pandemi döneminde bilgilendirme kanallarının önemi 
daha da arttı. Açıklanan yeni tedbirler, kurallar ve 
kısıtlamaların sağlıklı ve hızlı bir şekilde sunulması büyük 
önem kazandı. Belediye olarak hem dijital hem de basılı 
mecralar yolu ile bu bilgilendirmeleri yaptık.

Koronavirüs salgını ile mücadelede hızlı ve etkin 
bir yönetim sergiledik. İlk günden başlayarak 
hemşehrilerimizi bilinçlendirmeye öncelik verdik.  
 
Belediyemizce tasarlanan ve sosyal mesafe kurallarını 
anlatan bilgilendirici görsel ve yazılı materyalleri 
hemşehrilerimize dağıttık.   

Bilgilendirme ÇalışmalarıHalkımızın sağlığını korumak için seferber olduk
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Sosyal 
Destek Çalışmaları

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 

ihtiyaç sahibi ailelere 15 gün yetecek erzak dağıtımı 

yaptık. 

Belediyemize ait, Alman Kulesi olarak bilinen

bölgedeki 42 konutta yaşayan Roman 

vatandaşlarımızdan 2020 yılının Nisan ayından bu 

yana kira almıyoruz. 

Belediyemizin gezici ikram araçlarını

Konak Mobil Mutfak’a dönüştürerek

her gün 3 bin 500 hemşehrimize sıcak çorba 

ikramında bulunduk. 

Salgın sürecinde sokak hayvanlarını da unutmadık. 

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yiyecek bulmakta 

güçlük çekmeye başlayan sokak hayvanlarına düzenli 

aralıklarla Veteriner İşleri Müdürlüğümüz tarafından 

kuru mama, su ve yem dağıtımı yapıldı. 

Salgın nedeniyle işleri sekteye uğrayan 2 bin 650 

esnafımızdan 2020 Nisan ayından beri işgaliye almıyoruz.

İşgaliye desteğimizi 2021 yılının Temmuz ayına kadar 

sürdüreceğiz. Ayrıca pandemi öncesine ait borçları da 

taksitler halinde ödeme imkanı sunduk. 

Mülkiyeti Konak Belediyesi’nde bulunan, aile hekimleri ve 

sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan kira almıyoruz.  

Konak’ta yaşayan 700 müzisyenin mutfak giderlerine 

destek olmak için gıda kolisi dağıttık.

1000 kahvehane esnafımıza 350 TL nakit, 150 TL gıda kartı 

yardımında bulunduk. Ayrıca ilk iş gününde çay ve kahve 

armağan ettik. 

Dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız
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283 berber ve 693 kuaför esnafına gıda paketi dağıttık.
İşyerlerini sürekli dezenfekte ediyor, hijyen kitleri dağıtıyoruz.

Şoför esnafımızla pandemi sürecinde gıda kolisi, araçların ve 
durakların dezenfeksiyonu ve Ramazan ayında iftar menüsü gibi 
desteklerle yanında yer aldık.

Pandemi sürecinde 35 bin dar gelirli vatandaşımıza farklı türde 
yardımlar yaparak ihtiyaçlarını giderdik.

Salgının başında en çok ihtiyaç duyulan ağız maskelerinde 
yaşanan arz krizini çözmek için kendi imkanlarımızla maske ve 
yüz koruyucu siperlik üretimi de yaptık.

Sosyal 
Destek Çalışmalarıİhtiyacı olanın her zaman yanında olduk
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Dayanışma Çalışmaları

Hemşehrilerimiz arasındaki bağın güçlenmesi ve 
yardımlaşma geleneğimizin korunması adına dayanışma 
kampanyalarını hayata geçirdik.
Kurban Bayramı öncesi başlattığımız  ‘Askıda Kurban’ 
kampanyası ile hayırseverlerin bayramda kestikleri 
kurbanlardan 2 ton kurban etini 2 bin aileye ulaştırdık. 

Hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı 180 çift 
ayakkabıyı, ihtiyaç sahibi çocuklara armağan ettik. 

Bakkallarda veresiye defterlerinde biriken borçların 
silinmesi için, ‘Komşun Gülsün, Esnafın Yaşasın’ adlı 
kampanyayı başlattık.
Bu sayede hem esnafımız kazandı hem de

450 vatandaşımızın veresiye defterindeki 
185 Bin TL’lik borcu kapatıldı.

Bir kampanya da eczaneler için başlattık. Eczaneye 
borcu olan dar gelirli vatandaşlarımızın borçlarının 
kapatılmasında köprü olduk.

Dayanışma halkalarımız desteklerle büyüdü
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Bu sürede sivil toplum örgütleri, dernekler ve 
meslek odaları ile işbirliğine giderek kentin 
dinamiklerinin yönetime katılımını sağladık. 

Yayınlanan genelgeler doğrultusunda hem 
çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını 
korumak adına Nöbetçi Personel Sistemine geçtik.

Ruhsat verme sürecini hızlandırdık. Kapıda vergi 
ödeme hizmetine başladık.

Salgından korunma önlemleri kapsamında HES 
(Hayat Eve Sığar) kodu sorgulama sistemine 
geçtik. Vatandaşlarımız artık HES kodu ile belediye 
hizmet binalarına giriş yapıyor.

65 yaş ve üzeri hemşehrimizi hiç yalnız 
bırakmadık.

Tüm kurslarımızı salgın tedbirleri kapsamında 
geçici olarak kapatmak zorunda kaldık.

Web sitemizi ve mobil uygulamamızı güncelledik.

Önlemler kapsamında toplantıları dijitale taşıdık. 
Başta birim müdürlerimiz ile yapılan toplantılar 
olmak üzere görüşmelerimizi video konferans 
yöntemiyle yaptık. 

Katılım ve İletişim
ÇalışmalarıHizmetlerimizi dijitale taşıdık
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Saha Denetim 
Çalışmaları

Zabıta ekiplerimiz esnafımıza yönelik hijyen 
denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

Pazaryerlerine giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü 
yapılırken, esnafın maske ve eldiven kullanması 
zorunlu tutuldu, dezenfektanlar konuldu. 

Nikah işlemlerini pandemi tedbirleri kapsamında 
yeniden düzenledik.

Kemeraltı esnafına dezenfeksiyon 
desteği verdik.
Çarşı’daki dükkanları teker teker 
dezenfekte ediyoruz.

Sık sık saha denetimleri yaptık. Muhtar ve 
esnafımızla bir araya geldik. Talepleri aldık 
sorunları dinledik.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına hep uyduk

Kurulan altı ayrı dezenfeksiyon 
ekibimiz ile ilçemizdeki tüm 
ibadethaneler, eğitim kurumları, 
kamu ve özel işletmeler Belediyemiz 
tarafından sürekli dezenfekte 
ediliyor.
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Belediyemize ait, Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) tarafından işletilen Özel Gazi 
Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Öğrenci 
Yurdu ile Alsancak Apart Otel’de 25 odayı 
sağlık çalışanlarına tahsis ettik.

Sağlık çalışanlarına maske ve yüz koruyucu siperlik armağan 
ettik.

Canlarını hiçe sayarak çalışan ekiplere çay, kahve, simit ve 
boyoz ikramlarımız oldu. 

Sağlık çalışanlarına yılbaşı paketleri armağan ettik. 

Destek Yardımlarıİsimsiz kahramanlarımızı unutmadık
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65 yaş ve üzeri hemşehrilerimize
Nutuk armağan ettik.

Çocuklarımızın oyun parklarını hijyenik hale getirdik. 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza nostaljik sepet 
armağan ettik: 

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 9 Eylül 
ve 29 Ekim’i coşkulu kutladık. 

Sosyal medya üzerinden kukla atölyeleri düzenledik.

Açık havada spor imkanı sunduk. 

Psikolojik Destek Ata’mıza ve Cumhuriyet’e bağlılığımıza engel yok
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Konak
Doğal Afetlere
Her Daim Hazır 
Olacak 2020 yılı aynı zamanda doğal felaketlerin

peş peşe yaşandığı acı dolu bir yıl oldu. Tam bir 
felaketler yılı diyebileceğimiz 2020’de deprem 
felaketiyle sarsıldık.

30 Ekim 2020 günü Ege Denizi 
açıklarında yaşanan 6.9 şiddetindeki 
depremde 115 vatandaşımız 
hayatını kaybetti.

Felakette binlerce vatandaşımız yaralandı, 
binlerce vatandaşımız ise evsiz kaldı. 



28 29

Felaketin üstesinden kentimize yakışan bir 
dayanışma ve yardımlaşma ruhu ile geldik.
Başta Büyükşehir olmak üzere tüm 
belediyelerimizin destekleriyle felaketin yaralarını 
hızla sardık.
Yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle 
anıyor, geride kalan vatandaşlarımızın her 
koşulda yanlarında olduğumuzu ve acılarını 
paylaştığımızı belirterek, böylesi felaketlerin bir 
daha yaşanmamasını diliyoruz.

Acımız Gibi
Dayanışmamız da Büyük
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Tüm Ekiplerimizle
Sahadaydık

Depremde büyük panik yaşadıkları için geceyi sokakta geçiren Konaklı hemşehrilerimizin 
yanı sıra depremin vurduğu Bayraklı ve Seferihisar’daki vatandaşlarımıza acil olarak 
battaniye dağıttık.

Belediye Başkanımız Abdül Batur, deprem felaketinden sonra  gece gündüz depremzede 
hemşehrilerimizi yalnız bırakmadı.

Kurduğumuz  sağlık ve hijyen çadırı ile hem depremzedelere hem de özveriyle çalışan 
arama kurtarma ekiplerine desteğimizi eksik etmedik. 

Dayanışma ve yardımlaşma ile yaralarımızı sardık
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Depremzedelerin
Hep Yanındaydık

Depremzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için tüm ekiplerimizle 
sahadaydık. Deprem alanında
300 adet sandalye, 30 adet masa, 
2200 adet battaniye, 100 adet çadır, 
500 adet minder, 300 adet mont, 
1000 adet çocuk spor kıyafeti, 
1000 çorap, 300 adet ısıtıcı, 1000 adet 
oyuncak, çeşitli hijyen malzemeleri 
dağıttık.
10 gün boyunca kahvaltı, öğlen, 
akşam yemekleri, gece çorba 
ikramında bulunduk.

Acıların üstesinden birlikte geliyoruz
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Çocuklarımıza 
Kucak Açtık

Deprem sonrası kurulan çadır alanı ve 
çevresinde aileleriyle birlikte yaşamlarını 
devam ettiren çocuklarımız için çocuk 
oyun alanı oluşturduk. Depremin 
getirdiği olumsuz koşullardan etkilenen 
çocuklarımızı, bir an olsun kendi çocuk 
dünyalarına götürmek için oluşturulan bu 
alanı, Belediye Başkanımız Abdül Batur 
da ziyaret etti. Çocuklarla konuştu, o şen 
gülüşlerini dinledi mutluluklarına ortak oldu.

Oyun çadırımızla minik kalplere umut olduk
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Yeni Bina İçin
İlk Adımı Attık

Deprem sonrası 
hemşehrilerimizin can ve mal 
güvenliğini sağladıktan sonra 
kendi hizmet binalarımızda hasar 
tespit çalışmalarına başladık. 

Belediye Başkanımız Abdül Batur’un, bizzat 
gerçekleştirdiği inceleme sonrasında 
personel ve hemşehrilerimizin güvenliği için 
Basmane’deki camlı bina ve Konak’taki Mali 
Hizmetler Binamız ile Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’mizde yer alan müdürlüklerimizi 
yeni yerlerine taşıdık. 

Çalışanlarımızın ve hemşehrilerimizin canı bize emanet
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Daha çağdaş bir 
Konak için;
Planlı ve İnsancıl
Kent Yenileme
Belediye Başkanımız Abdül Batur’un öncülüğünde başlatılan yerinde kentsel dönüşüm hamlesinin ilk 
adımı olan Gültepe planlarının ardından çalışmalarımız kentin önemli noktalarından biri olan Beştepeler 
bölgesi ile sürüyor.

Odak noktaya binaları değil insanı koyan, bölge halkının sesine kulak veren bir anlayışla yürütülen 
çalışmalar tamamlandığında İzmir’in kalbi Konak artık yaşayanların kendisini iyi ve mutlu hissettiği bir 
ilçe hedefini gerçekleştirmiş olacak. 
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Kentsel Dönüşümün
Başlangıç Noktası: GÜLTEPE

Belediye Başkanımız Abdül Batur’un göreve gelmesinden kısa bir süre sonra 
Gültepe İmar Planları yenilenerek hem Konak Belediyesi hem de Büyükşehir 
Belediyesi Meclisinde kabul edildi. İlerleyen süreçte bölge halkı, muhtarlar ve sivil 
toplum kuruluşları ile yapılan görüşmelerde planlar anlatıldı. 

Yaklaşık 300 hektarlık bir alanı kapsayan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama 
İmar Planı Revizyonu ile ilgili normal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, Konak 
Belediye Meclisinin 01 Aralık 2020 tarihinde yaptığı toplantıda değerlendirildikten 
sonra kesinleşti. Sağlıklı, güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, kentsel 
altyapı olanaklarının tümüne imkan tanıyan, ulaşım ve erişim imkânlarını artıran, 
bölgede çok az olan sosyal donatı mekânlarının çoğalmasını sağlayan imar planı 
kararları doğrultusunda, Gültepe Bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde 
uygulamaları kapsamında parselasyon çalışmaları yürütülüyor. 
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Buna göre; 
• Alanda mevcut olan 2,7 hektar Park Alanı 25,96 hektara çıkarıldı
• Spor Alanları 2,94 hektar,
• Sağlık Tesisi 1,56 hektar,
• Eğitim Tesisleri 14,22 hektar olarak belirlendi. 
• Plana göre kişi başına 13.37 metrekare donatı alanı düşmektedir.

Önceki imar planında ortalama 2 kat ve 4 kat yapılaşma hakkı bulunmaktayken, onaylanan 
imar planında tek ada tek parsel oluşacak şekilde yapılaşma benimsenerek zeminde sosyal 
altyapı alanlarının arttırılması ve iyileştirilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda oluşacak imar 
adalarında, emsal: 2.50, yükseklik maksimum 10 kat olarak belirlendi. 

Çağdaş bir kent hedefimiz gerçek oluyor

Kentsel Dönüşümün
Başlangıç Noktası: GÜLTEPE

Gültepe Planlama Bölgesinde gerekli yeşil alan, spor alanları, eğitim, sağlık alanları, sosyal ve 
kültürel tesis alanları gibi sosyal ve teknik donatı alanları oluşturulmasının önü açılarak, bu alanlar 
artırıldı.
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Geleceğin Konak’ına Giden Yol: 
BEŞTEPELER

Gültepe’nin ardından Dayıemir, Dolaplıkuyu, 
İmariye, Selçuk, Aziziye, Tınaztepe, Duatepe, 
Kocatepe, Çimentepe, 1. Kadriye, 2. Kadriye, 
Hasan Özdemir, 19 Mayıs ve Zafertepe Mahalleleri 
kapsayan, TÜİK verilerine göre yaklaşık 49.967 
kişinin yaşadığı Beştepeler bölgesi için planlama 
çalışmalarına başladık. 

Yaklaşık 200 hektarlık alanı kapsayan plan ile 
bölgede sağlıklı, yaşanabilir ve erişilebilir bir 
kentsel mekan yaratılması hedeflenmektedir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak 
yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan 
1/1000 ölçekli Beştepeler Bölgesi Uygulama İmar 
Planı Revizyonu 01.03.2021 tarihli Konak Belediyesi 
Meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Plan uygulamaya geçtiğinde İzmir’in en eski 
mahallelerinin yer aldığı bölge, ihtiyaç duyulan 
tüm sosyal donatı alanlarını içinde barındıran, 
sorunların çözüldüğü, yerinde dönüşüm ile 
kentle bütünleşecektir. Ayrıca tarihsel ve kültürel 
bileşenleriyle, bölgenin İzmir kent merkezi ve 
hinterlandının mekânsal gelişimine yön verebilme 
hedefine de katkı koyacaktır. 
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Sosyal Altyapı Alanları:
 
1. Eğitim Tesisleri: Planlama alanı içerisinde 
mevcut okul alanlarını yeterli düzeyde olmakla 
birlikte plan nüfus kabullerine göre ilave eğitim 
tesis alanları planlanmıştır. 

2. Belediye Hizmet Alanları ve Sosyal ve 
Kültürel Tesisler: Toplamda 60 bin metrekarenin 
üzerinde bir alanda; 14 mahalleye hizmet edecek 
şekilde, pazar yerleri, sosyal ve kültürel tesisleri, 
yaş alma merkezi, bağımsız imar adalarına sahip 
kreşler, çok amaçlı salon ve yerel hizmet odaklı 
idari birimler yer alması planlanmıştır.

3. Hastane: Planlama alanında hem Beştepeler 
hem de Yeşildere ve Gürçeşme Bölgesine hizmet 
edecek şekilde 1 adet Hastane alanı önerilmiştir. 
Yaklaşık 6.000 metrekare büyüklüğündedir. 

4. Aile Sağlık Merkezleri: Planlama alanında 
(mevcutta binaların zemin katlarında olan) 1. 
Basamak aile sağlık merkezleri bağımsız imar 
adaları içerisinde planlanmıştır.

5. İbadet Yerleri: Mevcut Cami alanları 
büyüklükleri kadar, ilave olarak Cami ve Cemevi 
ibadet alanı da yapılabilecek şekilde toplamda 
4.000 metrekare yer ayrılmıştır. 

6. Parklar: 200 hektarlık alanda mevcut 2 tane park 
vardır. Uğur Dündar Onurlu Yaşam Parkı ve 19 Mayıs 
Parkı. Bu iki park toplamda 6 bin metrekaredir. Öneri 
plan kararlarıyla toplamda 132 bin metrekare park alanı 
planlanmıştır. 

7. Açık ve Kapalı Semt Spor Alanları: Sıfırdan açık ve 
kapalı semt spor alanları önerilmiştir. Toplamda yaklaşık 
27.000 metrekaredir. 

8. Meydanlar: Bölgede 3 adet meydan düzenlemesi 
önerilmiştir. Toplamda 9.600 metrekaredir.

Teknik Altyapı Alanları: 

1. Genel Otopark Alanı: Planlama alanı içerisinde 
sıfırdan genel otopark alanları önerilmiştir. Toplamda 
yaklaşık 27.000 metrekare büyüklüğünde alanı 
kaplamaktadır. 

2. Bölge Otopark Alanı: Planlama alanı içerisinde 
belirtilen1600 metrekare büyüklüğündeki 1 adet 
bölge otopark alanına ilaveten, toplamı yaklaşık 17 bin 
metrekareyi bulan bölge otopark alanı (BOP) ayrılmıştır. 

3. Teknik Altyapı Alanı: Planlama alanı içerisinde trafo 
alanları, doğalgaz bölge regülatörü için yaklaşık 8.000 
metrekarelik teknik altyapı alanı önerilmiştir.

Beştepeler; kent merkezinin gelişimine yön verecek

Geleceğin Konak’ına Giden Yol: 
BEŞTEPELER
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GÜRÇEŞME 1. ETAP PLANLAMA BÖLGESİ

1940’lardan itibaren Zeytinlik Mahallesinden güneye doğru genişleyen Gürçeşme Bölgesi, 1955 
yılı onaylı 1/2000 mikyaslı İzmir Şehir İmar Planında Heyelan Sahası İnşaat Yapılamaz olarak 
belirlenmesine rağmen bölge bir yerleşim alanı olarak farklı göç süreçleri ile mekânsal ve toplumsal 
olarak gelişmeye devam etmiş, günümüzdeki sınırlarına ulaşmıştır. Doğusunda Gültepe, kuzeyinde 
Yenişehir, batısında Yeşildere’nin yer aldığı Gürçeşme bölgesine ilişkin planlama çalışmalarımız 
devam ediyor. Küçükada, Ferahlı, Lale, Mehtap ve İsmet Paşa mahallelerini kapsayan ve TÜİK 
verilerine göre yaklaşık 22 bin 769 kişinin yaşadığı alanda Gürçeşme 1.Etap Planlama Bölgesi 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Çalışmaları devam etmektedir. 

YENİŞEHİR-MERSİNLİ
PLANLAMA BÖLGESİ

Konak sınırları içerisinde yer alan Hilal, 
Yenişehir, Halkapınar ve Çınarlı olmak üzere 
toplam 5 mahalleyi kapsayan bölgede 
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 
çalışmalarına başlanması hedeflenmiştir. 
Yenişehir-Mersinli Bölgesi 1/5000 ölçekli 
Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonuna esas 
Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Aralık 
2015 de onaylanmış olup, imar mevzuatı 
kapsamında plana veri teşkil edecek şekilde 
kurum görüşleri süreci tamamlanmıştır. 
Planlama çalışmalarının en önemli analiz 
ve sentez bölümünü içeren 1/5000 
ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonuna Esas 
Analitik Etüd Raporu Hizmet Alım İşi için 
Başkanlık onayı alınmış olup süreç devam 
etmektedir. 

Yeni Başlangıçlar İçin 
Yeni Planlar

Çalışmaları Devam Eden Planlar Planlama Aşamasında Olan Planlar

İzmir’in silüetini değiştirecek çalışmalar yapıyoruz
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Dönüşüm Eylül’de BaşlıyorYıllarca cefasını çekenler bu kez sefasını sürecek
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Kente Hizmet
Kentliye Saygı
İzmir’in kalbi ilçemiz Konak’ta sosyal demokrat belediyeciliğin temel değerleri olan ‘katılımcılık’ 
ve ‘insan odaklı’ yerel yönetim anlayışıyla pek çok hizmeti gerçekleştiriyoruz. “BİRLİKTE KONAK”  
sözümüz ışığında tüm ekiplerimizle Konak ailesinin tüm fertlerini dinlemeye, sorunları çözüme 
kavuşturmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Geride bıraktığımız iki yılda sözünü verdiğimiz 
projelerin yüzde 65’ini tamamladık. Daha çok iş yapacak, daha çok üretecek ve daha çok faaliyet 
içinde olacağız. Elbette bu hizmetlerimizi yerine getirirken bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra gereken özen ve dikkati ön planda tutmaya, kent bilincini öncelik sayarak, insan yaşamına 
saygılı ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz. 
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Toros Sosyal Tesisini Tamamladık, 
Pazaryeri’ni Hizmete Açtık

Toros’ta inşa ettiğimiz çok kapsamlı sosyal tesisimizin yapımını 
tamamladık. Tesis içinde yer alan 137 tezgâhlı kapalı pazaryerini 
2020 yılı şubat ayı başında hizmete açtık.

Esnafımız tezgâhlarını kurup, satışlarını yapmaya başladı. Tesiste 184 kişilik nikâh salonu, 
400 kişilik düğün salonu, aşçılık ve pastacılık kurslarının düzenlenebileceği altyapıya sahip 
semt merkezi, kreş, aletli spor salonu yer alıyor. Boşalttığımız hizmet binalarımızdan bazı 
müdürlüklerimiz de burada hizmet vermeye başladı.

Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle destekliyoruz
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1. Kadriye’de kuracağımız beş yıldızlı tesisin temelini 
17 Haziran 2020 tarihinde attık, inşaat çalışmaları sürüyor.

6 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde kurulan ve dört katlı olacak tesisimizin bodrum 
katında 25 araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh 
törenlerinin de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir salon bulunuyor.

Beştepeler’e
Beş Yıldızlı TesisYeni tesislerle gücümüze güç katıyoruz
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Tepecik’te 116 yaşındaki tarihi binayı yıkılmaktan kurtararak, Roman Kültür 
Merkezi’ne dönüştürdük. Asırlık yapıdaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bina, Bölgede yaşayan her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği, çok amaçlı bir merkez olarak hizmet 
vermeye başlayacak. Roman Kültür Merkezi’nde ilk etapta okuma-yazma, yaratıcı drama, temel müzik 
eğitimi, ritim, üflemeli, yaylı sazlar, film, belgesel ve fotoğrafçılık kursları düzenlenmesi planlıyor. Açılacak 
kurslardan biri de müzik aletleri bakım ve onarım kursu olacak.

Çok yakında yeni hayatlara kapı aralayacak iki katlı, avlulu tarihi yapının kim tarafından yapıldığı 
bilinmiyor, ancak ana giriş kapısı üzerindeki kitabede 1905 tarihi yazıyor. Harabe bir haldeyken Konak 
Belediyesi tarafından, özgün karakteri korunarak restore  edilen ve şehre kazandırılan tarihi yapı, özelikle 
tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor. Ekipler, oda tavanlarında bulunan kalem işlerini büyük bir titizlikle 
restore ediyor. Restorasyonun en son aşamasını da bu çalışmalar oluşturuyor.

Asırlık Yapı Artık 
Roman Kültür Merkezi Ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimize eşit hizmet veriyoruz

Roman vatandaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirdiği hizmetlerinden ötürü 
Belediye Başkanımız Abdül Batur, Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumu Geliştirme 
Ortak Girişimi ile Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından verilen “En Roman Dostu Belediye Başkanı” 
ödülünü de almıştı.
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İZKA’dan alınan destekle 
restorasyonu tamamlanan tarihi bina 
için düşünülen proje Sürdürülebilirlik 
Akademisi tarafından bu yıl 7.’si 
düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ 
yarışmasında ödüle layık görüldü. 

Tarihi Okulda
Yenilikçi Öğrenme Merkezi

İlçemizin en eski yapılarından biri olan tarihi İstiklal İlkokulu’nu yeniden 
şehre kazandırarak, çocuklar ve gençler için ‘Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ne 
dönüştürecek restorasyon çalışmaları tamamlandı.1900’lü yılların başında 
inşa edilen ve bir dönem “İstiklal İlkokulu” olarak hizmet veren tarihi bina 
Kentimiz İzmir Derneği ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda ‘Yenilikçi 
Öğrenme Merkezi’ olarak hizmet verecek. 

Tarihi yapılarımızı kentimize kazandırıyoruz
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Yemişçizade Konağı
Müzeye Dönüşüyor

Restorasyonu Belediyemizce tamamlanan 
tarihi Yemişçizade Konağı’nı kentimize 
kazandıracak güzel bir güç birliğine imza attık. 
Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 
işbirliğiyle tarihi Konak’ı İzmir’e yakışan bir 
müzeye dönüşüyor. “Kurtuluş Müzesi “ adıyla 
hizmete girecek tarihi binada müze yapım 
çalışmaları başladı. 

Kestelli olarak bilinen bölgede 19. yüzyılda inşa edilen 
ve dönemin mimari özelliklerini barındıran 3 katlı tarihi 
Yemişçizade Konağı aslına uygun restore edildi. 

Restorasyon çalışmalarımızla tarihi yaşatıyoruz
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Örnek bir proje olarak hayata geçirdiğimiz 
“Engelsiz Yaşam Köyü” başarıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Merkezde her gün yeni mucizelere 
tanık oluyoruz. Son olarak 2 yaşındaki Ege’nin 
hayatı merkez sayesinde değişti. Merkezde 
fizyoterapi gören down sendromlu minik Ege, 
önce emeklemeyi sonra yürümeyi öğrendi. Ege 
gibi binlerce çocuğumuza güven içinde eğitim 
imkanı sunmaya devam ediyoruz. 

Mucizelerin Adresi
Engelsiz Yaşam Köyü

Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) işbirliğiyle, Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasında yer alan 
vakıf tesislerindeki Engelsiz Yaşam Köyü’nde zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocuklara özel eğitim, 
rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti veriliyor.

Eğitimde engelleri kaldırıp kalplere dokunuyoruz
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Atıl durumda bulunan tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun tahsisini TCDD Genel 
Müdürlüğü’nden aldık. Burayı ‘Konak Gençlik Destek Merkezi’ olarak tasarladık. 
Pandemi nedeniyle ertelediğimiz açılışını çok yakında yapacağız. Burada 
gençlerimiz için madde bağımlılığı ile mücadelenin yanında mesleki eğitim 
ve sosyal uyum çalışmaları ile de bağımlılıkla mücadelede yüksek başarı 
hedefliyoruz.

Bağımlılıkla Mücadele için 
“Gençlik Destek Merkezi”

Madde bağımlılığı ile mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Bir Hayata Dokun Derneği ile imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen proje ile Tarihi Kemer Tren İstasyonu, hem kent 
tarihine kazandırılmış oldu hem de bağımlılıkla mücadelede Konak önemli bir merkez kazandı. 

Yarınlarımıza sahip çıkıyoruz



68 69

Tarihi Yapıda Yeni Meclis Binası
ve Sergi Salonu

Abacıoğlu Han’da
Kemeraltı Mutfağı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan 
Abacıoğlu Han içinde bulunan tarihi 
binayı restore ederek Kemeraltı Mutfağı 
olarak hizmete açtık. Pandemi sürecinde 
hizmet vermeyi durduran restoran 
normalleşme sürecinde yeniden 
İzmirlilere hizmet vermeye başladı. 

Belediyemiz 
mülkiyetindeki 
Alsancak’taki tescilli 
yapının meclis binası 
ve sergi salonu olarak 
kullanılmasını sağlayacak 
projeyi hazırladık. 
Restorasyon projesi 
İzmir 1 Numaralı Koruma 
Kurulu onayından geçti. 
İhalesi yapıldıktan sonra 
hızla yapımı başlayacak.
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Tarihi Kemer Tren İstasyonu’nun hangar 
binasını, Mimarlar Odası İzmir Şubesi 
ve İzmir Serbest Mimarlar Derneği ile 
birlikte restore ederek, mimarlık müzesine 
dönüştürecek ortak hizmet protokolünü 
imzaladık. Protokole göre, tarihi yapının 
müze olarak kullanılması yönünde 
hazırlatılacak mimari tadilat projeleri, mimar 
Tamer Pakben tarafından hazırlanacak ve 
Konak Belediyesi’ne hibe edilecek. Yapının 
restore edilmesine yönelik uygulama 
ihalesi de belediyemiz tarafından yapılacak. 
Restorasyona yönelik tüm mühendislik 
uygulama projeleri de İzmir SMD tarafından 
hazırlatılacak ve belediyeye hibe edilecek. 
Konak Belediyesi, müzenin konseptine 
uygun tefrişini yaparken, müzenin hizmet 
personelini de sağlayacak.

Kemer İstasyonu Hangarı
Mimarlık Müzesi’ne DönüşecekYeni iş birlikleri ile kentimize değer katıyoruz
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Bir Caddeye İsmini
Veren İkiçeşme’ler

Altınpark’a
Tarihi Dokunuş

Tarihi Altınpark Kazı Alanı için 
hazırlanan avan proje ile Kültür 
Varlıklarını Koruma Kuruluna 
başvuru yaptık. Kültür ve Turizm 
Bakanlığından gelecek yanıtı 
bekliyoruz. Onay alınırsa Altınpark 
Arkeolojik Kazı Alanı, arkeolojik 
parka dönüştürülerek hem tarihi 
günümüzle buluşturacak hem de 
turizme katkı sağlayacak. 

İkiçeşmelik semtine 
adını veren, Eşrefpaşa 
caddesi üzerindeki tarihi 
İkiçeşmeler’i gün yüzüne 
çıkaracak restorasyon 
çalışmasına başladık.
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Tarihi Ayağa Kaldıracak
Restorasyonlar

İlçemizin tarihi semti Basmane’de 
geçmişi günümüzle buluşturacak 
projeler ile yeniden ayağa kalkacak 
olan Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane 
binasını restore çalışmalarımız tüm 
hızıyla sürüyor. İki tarihi yapıyı da 
kentimize kazandıracağız. Kemeraltı 
Çarşısı’nın tarihi mekanları arasında 
yer alan Büyük Demirhan’ı yeniden 
kente kazandırmak için çalışmalara 
başladık. 

Projesi hazırlandıktan sonra 
Koruma Kuruluna iletilecek. Uygun 
görüldüğünde diğer aşamalara 
geçilecek. Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi 
hanlarından biri olan Çakaloğlu Han 
için hazırladığımız röleve ve restorasyon 
projelerimiz hazırlık aşamasında. 
Eşrefpaşa semtinde bulunan Kırım 
Tatar Türkleri Evi’ni şu anki viran 
görünümünden kurtaracak ilk günkü 
görünümüne kavuşturucak projeyi 
tamamladık. Yapım süreci başlayacak.

Çakaloğlu Han

Kıllıoğlu Hamamı Büyükdemir Han

Kırım Tatar Evi

Tarihi yapılarımızın yok olmasına izin vermiyoruz
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Kahramanlar Pazarı
Yeni Yerinde

Çiçek Satış Evleri 
Yenilendi

Kahramanlar Otoparkı alt 
katında yapılan düzenlemeyle 
kapalı alanda kurulmaya 
başlanan Kahramanlar pazarı, 
hem vatandaşı mutlu etti hem 
de esnafın yüzünü güldürdü. 
Şimdilerde bölge sakinleri rahat 
ve güvenli bir şekilde pazar 
alışverişini gerçekleştiriyor. 

Alsancak’ta eskimiş görüntüleri ile 
tepki çeken çiçek satış alanlarını 
yeniledik. Hazırlanan yeni imaj 
çalışması kapsamında eski satış 
alanlarının yerine yeni Çiçek Evleri 
konuldu. Çalışma hem çiçekçi 
esnafımız hem de vatandaşlarımız 
tarafından beğenildi. 
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İzmir Milli Kütüphane Vakfı iş birliğinde 
Dario Moreno Sokağı girişindeki tarihi 
binada 7 gün 24 saat hizmet verecek 
“Konak Belediyesi İzmir Milli Kütüphane 
Karataş Şubesi”ni hizmete açtık. 
Pandemi nedeniyle faaliyete geçemeyen 
kütüphanemiz normalleşme dönemi ile 
birlikte kitap severlere hizmet vermeye 
başlayacak. 

İzmir’in
7/24 Açık KütüphanesiYeni dünyalara kapı açıyoruz
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Aydın Erten
Rekreasyon Alanı’na
Macera Parkı

Gökyüzüne Açılan Kapı:
Çınarlı Çocuk Bilim Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile yapılan görüşmelerin 
ardından Çınartepe Aydın 
Erten Rekreasyon Alanı’nın 
tahsisini aldık. Alanda 
tüm İzmirlilere hizmet 
verecek bir Macera Parkı, 
aktivite merkezi, kafe ve 
restoranlar yapılması için 
hızlıca çalışmalara başladık. 
Proje aşaması tamamlanan 
alan için yapım çalışmaları 
başlayacak. 

Çınarlı Rekreasyon Alanı’nı düzenlerken, yepyeni bir projeyi de hayata 
geçirdik. Proje tamamlandığında kurulacak Planetaryum ile gökyüzüne 
bir pencere açacağız ve çocuklarımızı evrenin büyülü güzelliğini 
görebilecekleri bir yolculuğa çıkaracağız. Planetaryum projesinin yapım 
ihalesi tamamlandı.
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Ferahlı’ya
Cemevi

Mübadele Anıtı
Yerini Alacak

Ferahlı Mahallesi’nde 3 
bin 513 metrekare alan 
üzerinde inşa edeceğimiz 
4 katlı cemevinin projesini 
tamamladık. Bölge 
sakinlerinin en büyük isteği 
olan cemevinin inşaatına 
başlıyoruz.

Üçyol istinat duvarı üzerinde 
yer alan boş araziye inşa 
edilen Mübadele Parkı içine 
yerleştirilecek ve Mübadele 
dönemini yansıtacak Mübadele 
Heykeli tamamlandı. Göçmen 
nüfusunun yoğun bulunduğu 
Atilla Mahallesi’ndeki Mübadele 
Parkı’nda yerini alacak. 
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Komplekste kapalı voleybol 
ve basketbol sahası, maçların 
seyredileceği 300 kişilik 
tribün, pilates ve fitness gibi 
çeşitli spor aktiviteleri için 
ayrılmış 3 salon, halı saha, 
otopark ve bisiklet parkı
yer alıyor.

Gültepe Spor Kompleksi’nde
Sona GelindiSağlıklı nesiller için yeni spor alanları inşa ediyoruz

Gültepe Semti’ndeki eski ekmek 
fabrikasının bulunduğu alan üzerinde 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkılarıyla inşa ettiğimiz Gültepe Spor
Kompleksi’nde sona gelindi.
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İkizevler
Hizmet Vermeye Başladı

Bir Kitap Bir Dünya ile  
Işık Olduk

Mecidiye Mahallesi 
Halilrıfatpaşa Caddesi 
üzerinde yer alan,  56 ve 58 
kapı numaralı ikiz binaları 
aslına uygun şekilde 
restore ederek, yeniden 
ayağa kaldırdık. Toplam 
585 metrekarelik alanıyla 
İkizevler semt merkezi 
olarak bulunduğu bölgenin 
değerine değer katacak ve 
sosyal hayatın gelişimini 
sağlayacak. 

İzmir’de 2004 yılında kurulan 
ve bugün sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın dört bir 
yanına ücretsiz kabartma 
(Braille) baskılı kitaplar 
ulaştıran Türkiye Görme 
Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) 
ile birlikte yürüttüğümüz 
‘Bir Kitap Bir Dünya’ projesi 
hemşehrilerimizin destekleriyle 
artarak büyüyor. Yapılan 
bağışlarla bir görme engellinin 
daha eğitim ve kültürel 
gelişimine katkı sağlıyoruz. 
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Güvenli, Huzurlu
ve Mutlu KONAK

Hemşehrilerimizin taleplerine anında 
cevap veriyor, etkin bir hizmet 
anlayışıyla Konak için çalışıyoruz.
Sadece ilçemizde yaşayanların 
değil, her gün misafir ettiğimiz 
konuklarımızın da kendini, güvenli, 
huzurlu ve mutlu hissettiği bir Konak 
hedefiyle çalışıyoruz. 
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625 hemşehrimize evde sağlık hizmeti verdik.

678 hemşehrimizi hasta nakil ambulansımız ile taşıdık.

16 eğitim semineri düzenledik. 

COVID-19 Pandemisi ile ilgili konferanslar ve eğitimler verdik.

Önceliğimiz
Halkımızın Sağlığı

Pandemi tedbirlerini içeren afiş, broşür, rozet basım ve dağıtımı yaptık.

1517 hemşehrimize laboratuar hizmeti sunduk.

İyi günde kötü günde hep yanınızdayız
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7 Gün / 24 Saat
Görev Başındayız

16 bin 100 işyerini 
denetledik

7 bin 741 şikâyet üzerine 
inceleme yaptık

2 bin 14 kontrol 
gerçekleştirdik 

Pandemi sürecinde, 139 taksi durağı 
ve 527 taksi, 4 Evlendirme Dairesi, 
5 Düğün Salonu, 5 Cami, 7 Otobüs, 
15 Alışveriş Merkezi ve 9837 adet 
işletmede 826 adet işletmeye 
alınması gereken tedbir ve uyulması 
gereken kurallar bildirildi. Semt 
pazarlarının girişlerinde, 400 bin 
345 adet maske ve 2 bin 647 litre 
dezanfektan dağıtıldı. 65 yaş üstü 
veya kronik rahatsızlığı bulunan 257 
vatandaşımızın talepleri karşılandı.

Kentimizin huzuru ve güvenliği için çalışıyoruz
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Temiz Bir Konak
İçin Çalışıyoruz

Ekonomik ömrünü 
tamamlamış çöp 
konteynerlerini yeniledik. 
Buna göre; 

200 adet 240 Litrelik plastik, 
100 adet 770 litrelik plastik, 
100 adet 770 litrelik metal 
çöp kovası, 60 adet küllük, 
50 adet çöp sepeti 
yerleştirdik. 

Pandemi döneminde;
2 bin 860 adet işyeri,
1979 adet Kamu Kurum ve 
Kuruluşu ile 201 adet Okul ve 
361 adet İbadethane (cami, 
kilise, sinagog) ekiplerimizce 
dezenfekte edildi. 

Günlük ortalama 
650 ton evsel atık 
topluyoruz.
Yaklaşık 4 bin çöp 
konteynerini periyodik 
olarak yıkayıp, 
ilaçlıyoruz.

Her yeni güne daha temiz ve bakımlı başlıyoruz
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Etkin Hizmet
Güçlü Altyapı

Asfalt ekibimiz ilçemizdeki 23 
mahallede, 45 sokakta serme 
asfalt, finişerle serme asfalt ve 
freze yaptı. 85 mahallede bir 
veya birden çok kez asfalt yama 
çalışmaları gerçekleştirdi. Bu 
çalışmalarda toplam 6 bin 493 ton 
asfalt serimi yapıldı.

Sokaklarımızı güzelleştiriyor, yollarımızı yeniliyoruz

İnşaat ekibimiz 15 mahallenin 15 noktasında merdiven yapım ve 
onarımı ile 86 mahallenin 418 sokağında ve 23 cadde üzerinde bir ya da 
birden çok kez yol düzenlemesi gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda toplam,
8 bin 328 adet gri kilit parke ve 31 bin 870 adet parke taşı kullanıldı. 
25 bin 643 ton ücretsiz moloz alımı yaptık. Toplam 18 metruk yapıda 
yıkım gerçekleştirdik. 
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Yeni yapılan ve revize edilen park ve yeşil alanlarımıza 1865 metrekare 
kauçuk döşendi.  6 parka spor alanı, 7 parka yeni oyun alanı inşa ettik. 
7 parka toplam 6 bin 140 metrekarelik hazır çim serilerek yeşillendirme 
yaptık. Yaklaşık 213 bin mevsimlik çiçek, 70 bin adet çalı grubu bitki ve
135 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yaklaşık 15 bin ağacı budama yaptık.
7 parkımızı yeniledik. Yaklaşık 1200 metrekarelik alana sahip yeni bir park 
alanı oluşturduk. 9 bin 600 metrekarelik revize çalışması yaptık.

Pandemi dönemi çalışmalarında; 
atölyelerimizde, salgın günlerinde 
hayati önem taşıyan yaklaşık 5 bin 
adet yüz koruyucu siperlik üretildi. 
Kedi dostlarımızı da unutmadık. 
İhtiyaç duyulan yerlerde kedilerin 
barınabilmesi için 500 adet kedi 
evi üretimi yapıldı. Sosyal mesafe 
kurallarına uyulması adına yoğun 
ziyaretçisi olan parklarımızda tek 
kişilik banklar koyduk. 

Hedef; Daha Yeşil Bir Kent Parklarımız cıvıl cıvıl
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Hizmete geçirdiğimiz  ‘Atık Bank’ sistemi ile hemşehrilerimizi geri dönüşüm ağına dahil ettik.
Sıfır Atık Yönetimi kapsamında “Atık Toplama Noktası” uygulaması başlattık.  ‘Geri Dönüşüm Evde 
Başlar’ sloganıyla hayata geçen uygulamada oluşturulan Atık Toplama Noktaları ile evsel atıklar 
tek noktadan alınabilecek; çöp konteyneri, cam kumbarası, tekstil geri dönüşüm kumbarası ve 
ambalaj geri dönüşüm kumbaralarının bir arada bulunduğu Atık Toplama Noktaları kuruldu.  
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Atık Pillerin Toplanması Kampanyası” 
kapsamında,  3,5 ton atık pil ile ikinci olduk.

Hem israfın önüne geçmek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılayabilmek 
amacıyla, ilk etapta Atık Banklarımızın yanında “Bayat Ekmek Toplama Kutusu” koyduk. 

Geleceği Korumak
Görevimiz

68 ton bitkisel atık yağ topladık. 
7,5 ton atık ilacın bertaraf edilmesini sağladık. 
100 adet Tekstil/Giysi Kumbarasını ilçemiz sınırlarına konumlandırdık. 

Gelecek geri dönüşümde
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İhtiyaç sahibi öğrencilerimize 400 
adet tablet bilgisayar hediye ettik.

Öğretmenler Günü’nde ilçemiz 
sınırları içindeki okullarda görev 
yapan tüm erkek öğretmenlere 
kravat ve kadın öğretmenlere fular 
hediye ettik.

425 hemşehrimize ev eşyası 
yardımında bulunduk.

858 ihtiyaç sahibi hemşehrimize 
giysi yardımı yaptık.

Yeni doğum yapmış 668 anneye 
‘’Hoş Geldin Bebek
Çantası” armağan ettik. 

Kurban Bayramı’nda 2 ton bağış 
alınan kurban etini ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza dağıttık. 

Aşevimiz ile günlük 450 kişinin
sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. 

15 bin 149 hemşehrimize erzak paketi 
yardımı yaptık. 

Akülü engelli araç şarj istasyonu 
sayımızı 4’e çıkardık. 

340 engelli hemşehrimize kent içi 
ulaşımda destek için Engelsiz Servis 
imkanı sunduk.

400 öğrenciye 150 TL değerinde 
kırtasiye alışveriş kartı dağıttık.

15 bedensel engelli hemşehrimize 
tekerlekli sandalye yardımı yaptık. 

4 akülü engelli aracı armağan ettik. 

İhtiyacı Olanın
Hep Yanındayız Her yaraya merhem olduk
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Can Dostlar
Emin Ellerde

2 bin 148 kedi ve köpeği 
kısırlaştırdık.

2 bin 845 hayvanın kuduz 
tedavisini yaptık. 

4 bin 203 sokak 
hayvanının iç-dış parazit 
temizliğini yaptık.  

5 bin 260 can dostumuzu 
tedavi ettik.

15 ton mama ve 1 ton 
yem dağıttık. 

250 plastik kedi evi 
armağan ettik.

100 lastik kedi evi dağıttık.

2 bin 500 adet plastik 
mama ve su kabı verdik. 

5 bin 260 sokak hayvanımızı tedavi ettik
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Pandemi sürecinde kültür-sanatın 
birleştirici gücünü bir kez daha 
gördük. Geniş katılımlı etkinlikler 
düzenleyemesek de kalplere dokunan 
işlere imza attık. 

Coşkumuz
Hiç Bitmeyecek Cumhuriyet Yürüyüşünü gerçekleştirdik

Karikatürist Eflatun Nuri’nin büstünün açılışını 
gerçekleştirdik. 

Sanatçı Sedat Yüce ile çevrimiçi 19 Mayıs Gençlik 
konseri düzenledik.

Doç. Dr. Akın Ersoy ve Dr. Erkan Serçe ile 
çevrimiçi tarih söyleşileri yaptık.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda zafer yürüyüşü 
gerçekleştirdik. 

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu için hazırladığımız 
video büyük beğeni topladı.  

“İzmirli gençler üniversiteli oluyor” hizmetimizle 
üniversite adaylarına tercih danışmanlığı sunduk.
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte 4. Eflatun Nuri 
Ulusal Karikatür Yarışmasını gerçekleştirdik. 

Kadınlarımız için açık havada spor imkanı sunduk.  

İzmir İktisat Kongresi’nin yıldönümünde anma ve 
çevrimiçi söyleşi düzenledik. 

Pandemi döneminde evde kalan çocuklarımız için 
kukla atölyeleri yaptık.

10 Kasım’da “Yolumuz Cumhuriyet, 
Pusulamız Atatürk” videosu ile
Ata’mızı andık. 

Kısa Kısa Kemeraltı Film Yarışması’nın
ana sponsorluğunu üstlendik. 

29 Ekim’de Cumhuriyet Yürüyüşünü 
gerçekleştirdik.

”Atatürk’ü Anma Konseri “ düzenledik.

Yolumuz Cumhuriyet, Pusulamız Atatürk
Coşkumuz
Hiç Bitmeyecek
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İletişimin önemini biliyor, çağımızın 
gerektirdiği şekilde hemşehrilerimizle bağımızı 
tüm kanallardan kuruyoruz. Şeffaf ve hesap 
veren yönetim anlayışımız gereği tüm talep, 
dilek ve şikayetlere anında cevap veriyoruz. 

Hemşehrilerimizin
Sesine Kulak VerdikTüm talep ve şikayetlere anında cevap veriyoruz

Whatsapp Hemşehri İletişim Hattı, 
Halk Masası ile bugüne kadar 
15 bin talebi karşıladık. 101 bilgi 
edinme isteğini yerine getirdik. 
Sosyal medya hesaplarımızdan 
gelen 130 bin mesaja yanıt verdik.
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Etkin, Şeffaf, Güçlü 
Belediye Yönetimi

Birlikte Konak anlayışını büyüterek hizmet 
etmeye devem ediyoruz. Başta Belediye 
çalışanlarımız olmak üzere, Belediye 
meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve 
sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza 
çalışıyor, Konak için üretiyoruz.
Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerle, ortaya koyduğumuz 
performansla ve uyguladığımız sosyal 
demokrat anlayışla etkin, şeffaf ve 
güçlü bir belediye olduğumuzu 
gösterdik. Bundan sonraki süreçte de 
hemşehrilerimizden aldığımız güçle 
çalışmaya devam edeceğiz. Hem yurt 
içi hem de yurt dışında kurduğumuz 
güçlü bağlarla da ilçemizi en iyi şekilde 
tanıtıp, yeni iş birlikleri ile kalkınmasını 
sağlayacağız.
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Belediyemizin 520 milyon TL’lik 2021 yılı bütçesi Meclisimizde oy çokluğu ile 
kabul edildi. Yatırım bütçemiz 2020 yılına göre 9 milyon 341 bin TL artarak 77 
milyon 823 bin TL’ye yükseldi. Temsil, tören ve ağırlama giderlerine ayrılan bütçe 
2020 yılındakine benzer bir oranda kalırken, Özel Kalem Müdürlüğü bütçemizde 
azaltmaya gittik. 

Bütçede Aslan Payı
Yatırıma GittiYatırımlara ayırdığımız bütçe 78 milyon TL’yi buldu
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Emeğin en yüce değer 
olduğunu, alın terinin 
kıymetini, çalışanlarımıza hak 
ettiği ücreti vererek bir kez 
daha gösterdik. 

Hem memur hem de işçi çalışanlarımız 
için Türkiye’ye örnek toplu sözleşmelere 
imza attık. Belediyemizde KHK’lı olarak 
çalışan ve belediye şirketine geçiş 
süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen 
745 işçimize haklarını verdik. Tüm KHK’lı 
çalışanlarımız yasal haklarını alarak 
belediye şirketimize geçti. Konak’ta eşit 
işe eşit ücret dönemi başladı. 

Alınteri
Hak Ettiği Değeri Aldı Türkiye’ye örnek toplu sözleşmelere imza attık
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Muhtarlarımızla Buluşup 
Onları DinliyoruzKent yönetimine katılımı önemsiyoruz

İlçemizde yapılan çalışmaları anlatmak ve mahallelerde yaşanan sıkıntıları 
dinleyerek, vatandaşların taleplerini öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldiğimiz 
toplantıları 2020 yılında da sürdürdük. Vatandaşlarımızın taleplerini ileten 
muhtarlarımızı dinledik, mahallelerde yaşanan sıkıntıların aşılması ve vatandaşlara 
ulaşılması noktasında, bağlarımızı sıkı tutuyoruz.
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Apartman Görevlilerinin Sesini 
Konak’tan Duyurduk

Düzenlediğimiz iki toplantıda 
bir araya geldiğimiz apartman 
görevlileri, yaşadıkları sıkıntıları ilk 
kez anlatma fırsatı buldu. Ayrıca 
apartman görevlilerine konteyner, 
temizlik setleri ve hijyen paketleri 
dağıtımına başladık.

İlklere imza atmaya devam ediyoruz
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Konak Belediyesi olarak, İNGEV’in “İnsani 
Gelişme Endeksi” çalışmasında, 188 
belediye arasında 11’inci olarak “Çok Yüksek 
İnsani Gelişme” kategorisinde ödül aldık.

Çevre ve iklim değişikliği, insan hakları, 
ekolojik haklar ile kentlilik kültürü ve 
sürdürülebilir kalkınma konularında ortak 
projeler hayata geçirmek üzere Sosyal İklim 
Derneği’yle iş birliği protokolü imzaladık. 

Klinik ve mama desteği sağlamak adına 
faaliyetlerini sürdüren Hayvanlar İçin 
Projeler Derneği (Hipder) ile el ele verdik. 

İzmir Valiliği ile “Dünümüzle Yarınımızla Bu 
Hayatta Birlikteyiz Projesi” doğrultusunda 
ortak çalışmalar yapacağımız protokolü 
imzaladık. 

AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir 
Şubesi ile afetlere karşı birlikte çalışmayı 
sağlamak iş birliği protokolünü imzaladık. 

Kızılay ile de ilçemiz genelinde toplanan 
tekstil atıklarını ihtiyaç sahibi ailelere gıda, 
öğrencilere burs yardımına dönüştürecek 
örnek iş birliğine imza attık. 

“Birlikte Konak” Anlayışı İle
Büyüyor ve Kazanıyoruz

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 
İzmir Şubesi ile imzaladığımız iş 
birliği protokolü ile Konak’ta afet ve 
acil durumlara karşı önlemlerimizi 
güçlendirdik. 

“Konak Yenilikçi Öğrenme Merkezi” 
projemiz ile Türkiye’nin en prestijli 
ödüllerinden olan Sürdürülebilir 
İş Ödülleri’nde “İş Birliği” ödülünü 
kazandık. 

Dünyada sadece 7 şehrin sahip 
olduğu Global Aktif Şehir unvanını 
alarak Global Aktif Şehir olma 
yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. 

Küresel Belediye Başkanları 
Parlamentosu’nun şiddetin 
azaltılması amacıyla başlattığı 
projesine, Türkiye’den kabul alan iki 
belediyeden biri olduk. 

Nilüfer Belediyesi ile iş birliği 
protokolü imzaladık.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası 
Partner Ödülü’nü aldık. 

İşbirliklerimiz ve projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk
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Konak
Kadınla Güçlü

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ile ilçemizdeki 
kadınlara yönelik, çevrimiçi girişimcilik atölyeleri 
düzenledik.

Pandemiden ötürü resmi yazışmaları geciken Konak 
Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifimizin 
kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne 
yetiştirdik.

İzmir İş Kadınları Derneği’yle birlikte 
hazırladığımız ve “İzmir Birlikte Tasarım ve 
Üretim Merkezi Projesi” kapsamında 30 kadına, 
3 ay boyunca düz dikiş, reçme ve overlok 
makinesi operatörlüğü, 10 kadına da 10 günlük 
tasarım eğitimi vermeye başladık. 

Pi Gençlik Derneği, İzmir Dokuz Eylül Rotary 
Kulübü ve İzmir İş Kadınları Derneği ile 
imzaladığımız üç protokol ile kadın ve gençlere 
yönelik projelere öncelik veriyoruz.

İlçemizde kıyılan nikâhlarda çiftlere İstanbul 
Sözleşmesi kitapçığı dağıtmaya başladık.

Yaşamın her noktasında eşitliği savunuyoruz



126 127

Yeni Hizmet Binamıza
Kavuşacağız

Belediyemizin 
Basmane’deki hizmet 
binalarından biri olan cam 
binanın yerine yeni hizmet 
binamızı inşa ediyoruz. 

Yıkımını tamamladığımız cam 
binanın yanındaki iki binayı da 
belediye hizmet alanı olarak 
kamulaştırdık. Bu binaların 
da yıkımına başlanacak. Yeni 
binanın inşaatının iki yıl içinde 
tamamlanması planlanıyor. 

Yeni Konak için yeni bir başlangıç
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Belediye Meclis Üyelerimiz, Kent Konseyimiz, muhtarlarımız, 
sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile uyum içinde 
çalışarak hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz.

İlçemizin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak geleceğe 
taşıyor, kent merkezi olmanın getirdiği sorumlulukla 
kaynaklarını heba etmeden Konak halkının ihtiyacı olan 
projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 

“Birlikte Konak” anlayışıyla “YENİ BİR KONAK” için geleceğe 
umutla ve güvenle yürüyoruz.

Uyum İçinde Çalışıyor
Konak’a Hizmet Ediyoruz
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